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na úvod

MIESTO POKOJA
vl. Ján BABJAK SJ

Milí priatelia, mariánski ctitelia a všetci, ktorí ste
si obľúbili mariánske pútnické miesto Litmanová,
všetkých vás srdečne pozdravujem.
Každý, kto raz príde na horu Zvir do Litmanovej,
zatúži sa sem vrátiť, lebo sa tu dobre cíti. Tá dobrota, ktorá vstupuje do ľudského srdca na tomto
mieste, vychádza z viacerých skutočností. Je to
premodlené miesto modlitbami mnohých státisícov pútnikov, ktorí sem počas tridsiatich rokov
od začiatku zjavení prichádzali a stále prichádzajú.
Ľudia sa tu cítia dobre, lebo ich obklopuje nádherná Božia príroda, ktorá je jeho chrámom. Som
však presvedčený, že najväčším dôvodom pohody
a pokoja srdca na tomto mieste je prítomnosť
našej nebeskej Matky Panny Márie, ktorá nám
pri poslednom zjavení 6. augusta 1995 zanechala,
okrem iného, svoj prísľub: „Ostávam na tejto hore
prítomná.“
Táto jej prítomnosť je zdrojom toho pokoja, ktorý
tu zažívajú všetci ľudia. Bohorodička ponúka Boží
pokoj každému, kto na toto jej „vybrané územie“
vstúpi. O to viac, keď na tomto mieste človek
dovolí vo sviatosti pokánia, aby mu Ježiš prejavil
svoje milosrdenstvo a bezhraničnú lásku. Takáto
skúsenosť zaplaví dušu Božím pokojom.
Iné je hovoriť či písať o tom, iné je to zažiť. Sami
skúste a presvedčte sa, aký pokoj ponúka nebeská
Matka a jej syn Ježiš Kristus tým, ktorí sa namáhajú
a prídu na horu Zvir. Doteraz som počul iba pozi-
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tívne svedectvá pútnikov. Najväčším dôkazom toho
pre mňa samého je však moja osobná skúsenosť
pokoja srdca, ktorý mi tu stále Panna Mária ponúka. Preto často prichádzam na toto miesto. Raz
sám, inokedy s priateľmi. Niekedy tu pobudnem
s Matkou dlhšie a zjednocujem sa s ňou v tichej
modlitbe a rozjímaní. Tu jej odovzdávam svoje
kríže a ťažkosti, a s ňou riešim skoro neriešiteľné
kríže, ktoré vyplývajú z môjho úradu. Pre mňa je to
aj miesto najväčšieho oddychu a relaxu, najmä keď
rastú huby. Vtedy je pokoj v mojom srdci ľudsky
dokonalý.
Bohorodička na horu Zvir prichádzala počas
piatich rokov, keď nám odovzdávala posolstvá cez
vizionárky Ivetku a Katku. Pri poslednom zjavení
povedala slová, ktoré sú veľmi vážne: „Začnite
uvažovať o mojich posolstvách. Ostaňte v mojom
srdci, lebo potrebujete byť jednoduchší a ostražitejší. Potrebujete ostať deťmi úplne slobodnými pre
Boha. Prosím, porozmýšľajte nad tým, čo hovorím.
Milujem vás a čakám vás v nebi.“
Pozývam vás však k niečomu viac, ako je príjemný
pocit v srdci. Skúsme uvažovať o Máriinom odkaze,
o jej posolstvách. Minulý rok sme ich prvýkrát
oficiálne vydali, keďže sa vyskytovali všelijaké
samizdaty. Uvažujme o nich postupne a majme
pre každé posolstvo dostatok času premeditovať
ho. Ona nás svojimi posolstvami z Litmanovej
chce urobiť slobodnými deťmi, ktorí žijú pre Boha,
a pripraviť nás na stretnutie s ňou v nebi.
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slovo Svätého Otca

BEZHRANIČNÁ
LÁSKA OTCA, SYNA
A SVÄTÉHO DUCHA
Marek BARAN

Evanjelium dnešnej slávnosti Najsvätejšej
Trojice (porov. Jn 3, 16 – 18) nám súhrnným vyjadrovacím jazykom apoštola Jána
ukazuje tajomstvo lásky Boha k svetu,
jeho stvorenstvu. V krátkom rozhovore
s Nikodémom sa Ježiš predstavuje ako
ten, kto napĺňa Otcov plán spásy v prospech sveta. Hovorí: „Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna.“
(Jn 13, 16) Zámerom týchto slov je poukázať, že konanie troch božských osôb –
Otca, Syna a Svätého Ducha – je jedinečným prejavom lásky, ktorá zachraňuje
ľudstvo a svet, je plánom našej spásy.
Boh stvoril svet ako dobrý a krásny,
ale po hriechu je svet poznačený zlom
a skazenosťou. My muži a ženy sme
všetci hriešnikmi, a preto by Boh mohol
zasiahnuť, aby nad svetom vykonal súd,
zničil zlo a potrestal hriešnikov. Boh však
svet miluje aj napriek jeho hriechom;
Boh miluje každého z nás aj vtedy, keď
schybíme a vzdialime sa od neho. Boh
Otec miluje svet natoľko, že na jeho
záchranu daruje to najvzácnejšie, čo má:
svojho jednorodeného Syna, ktorý dá svoj
život za ľudí, vstane z mŕtvych a vracia sa
k Otcovi, a spolu s ním posiela Svätého
Ducha. Trojica je teda láska, celá v službe
svetu, ktorý chce zachrániť a obnoviť.
Dnes pri zamýšľaní sa nad Bohom Otcom
a Synom, a Svätým Duchom myslime
na Božiu lásku. A bude skutočne nádherné môcť precítiť, že sme milovaní.
Boh ma miluje – to je pocit z dnešného
dňa. Keď Ježiš hovorí, že Otec dal svojho

jednorodeného Syna, spontánne nám
napadne Abrahám a obetovanie jeho syna
Izáka, o ktorom hovorí Kniha Genezis
(porov. 22, 1 – 14): hľa, akú bezhraničnú
mieru má láska Boha. Tiež nám napadne

„Svätý Duch je oheň, ktorý spaľuje hriechy a tvorí
nových mužov a ženy; je to oheň lásky, ktorým učeníci
môžu zapáliť svet, tej nežnej lásky, ktorá dáva prednosť
maličkým, chudobným, vyradeným...“
(Svätý Otec František)

i to, ako sa Boh zjavuje Mojžišovi: ako ten,
kto je milosrdný a láskavý, zhovievavý,
veľmi milostivý a verný (porov. Ex 34, 6).
Stretnutie s takýmto Bohom bolo povzbudením pre Mojžiša, ktorý, ako to stojí
v Knihe Exodus, sa nebál postaviť za ľud
pred Pánom, hovoriac mu: „Áno, je to ľud
tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.“ A Boh to
urobil, keď poslal svojho Syna. My sme
synmi v Synovi mocou Svätého Ducha.
Sme Božím dedičstvom.

hýbať sa vo Svätom Duchu; dovoliť mu,
aby sa s nami stretol a dôverovať mu. Toto
je kresťanský život. Milovať, stretať sa
s Bohom, hľadať Boha; a on nás hľadá ako
prvý, on sa s nami stretáva ako prvý. Panna
Mária, príbytok Trojice, nech nám pomáha
prijímať s otvoreným srdcom Božiu lásku,
ktorá nás napĺňa radosťou a dáva zmysel
nášmu putovaniu v tomto svete, usmerňujúc ho stále v ústrety cieľu, ktorým je nebo.
(z príhovoru 7. júna 2020)

Miestnosť dogmy Nepoškvrneného počatia. Vatikán. Zdroj: flickr.com

Na sviatok Najsvätejšej Trojice Svätý Otec František
vo svojom príhovore poukázal na Božiu lásku,
ktorá zachraňuje a obnovuje celý svet.

Drahí bratia a sestry, dnešný sviatok
nás pozýva, aby sme sa nechali nanovo
fascinovať krásou Boha; krásou, dobrotou
a pravdou, ktorá je nevyčerpateľná. Ale
zároveň krásou, dobrotou a pravdou, ktorá
je pokorná a blízka, ktorá sa stala telom,
aby vstúpila do nášho života, do našich
dejín, do mojich dejín, do životného
príbehu každého jedného z nás, aby sa
každý muž či žena s ňou mohli stretnúť
a mať večný život. A toto je viera: prijať
Boha Lásku, prijať tohto Boha Lásku,
ktorý sa darúva v Kristovi, ktorý nám dáva
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slovo na tému

JEŽIŠOVE TITULY
A (NE)BOŽSTVO
V KORÁNE
Ján KRUPA

Najväčšie ťažkosti vo vieroučných otázkach medzi kresťanstvom a islamom sa vzťahujú na otázku, kto je Ježiš.
Podľa koránovej náuky Boh prehovoril
skrze prorokov a poslov v rozličných
časoch k rozličným národom. Sväté
písmo moslimov považuje Ježiša za jednu
z najväčších osobností dejín prorokov
(Korán 33, 7), lebo Ježiš je ohlasovateľom
Evanjelia a tým sa zaraďuje medzi tých,
ktorí dostali bezprostredne od Boha
zjavený spis, ako už pred ním Mojžiš,
doručiteľ židovskej Tóry, a po ňom Mohamed, doručiteľ Koránu.
No Korán energicky odmieta tvrdenie,
že Boh, ako sa píše v Liste Hebrejom,
„v týchto posledných dňoch prehovoril
k nám v Synovi“ (1, 2). Podľa Koránu Boh
„neplodí a nie je splodený“ (112, 3). A preto podľa islamského chápania Ježiš nie je
Boží Syn: „Kresťania hovoria: Kristus je
syn Boží. Takto napodobňujú reč nevercov pred nimi. Nech ich Boh zahubí! Akí
sú len nerozumní...“ (Korán 9, 30)
Podľa Koránu Ježiš aj ako Boží posol
a ohlasovateľ Evanjelia je a zostáva
obyčajným človekom. Preto neslobodno
Ježišovi pripisovať vlastnosti, ktoré mu
neprináležia: „Vlastníci Písma, neprekračujte vašu vieru a hovorte o Bohu pravdu!
... Verte v neho a jeho poslov a nehovorte:
Trojica. Tak to bude pre vás lepšie. Boh je
jediným Bohom a je povznesený nad to,
aby mal syna.“ (Korán 4, 171)
V Koráne zaznieva názor, že kresťania
sfalšovali obraz Ježiša, keď z neho urobili
boha – táto výčitka prevláda – a z jeho
matky Márie bohyňu. Korán prezentu-

je kresťanskú Trojicu takto: Boh, Ježiš,
Mária. Samozrejme, že ide o hrubé
nedorozumenie, keď sa vo svätom písme
moslimov tvrdí: „Boh sa spýtal: Ježiš, bol
si to azda ty, kto ľuďom povedal: Vezmite
si mňa a moju matku ako dve Božstvá
vedľa Boha?“ (5, 116)
Podľa Koránu sú pred Bohom všetci ľudia
ako otroci: „Nikto na nebi a na zemi sa
nesmie priblížiť k Milosrdnému ináč ako
služobník“ (19, 93).

SLOVENSKÝ PREKLAD KORÁNU
Po vydaní prvého prekladu Koránu
do slovenského jazyka s výkladom a vysvetlivkami v roku 2008
sa v polovici roka 2009 spustil
projekt druhého vydania prekladu
Koránu do slovenského jazyka.
Bol dokončený v roku 2013.
Toto druhé vydanie sa od prvého
líši tým, že preklad už v texte
neobsahuje vysvetlivky a zátvorky
objasňujúce význam niektorých
viet a slov. Kým prvé vydanie je
rozdelené do dvoch zväzkov, druhé pozostáva z jedného zväzku.
V roku 2015 sa ukončila ďalšia,
posledná etapa kontroly prekladu
a výkladu Koránu. Ten bol následne vydaný v dvoch samostatných publikáciách, v jednej čistý
preklad do slovenského jazyka
a v druhej preklad s vysvetlivkami
a výkladom.

KORÁNOVÉ TITULY
PRE JEŽIŠA
Korán nepolemizuje paušálne proti kresťanskému učeniu, ale útočí len na to, čo
považuje za preháňanie kresťanov. V posudzovaní osoby Ježiša Krista sa zhoduje
v mnohých bodoch s náukou kresťanskej
viery, ale odmieta kresťanskú doktrínu
o Ježišovom božstve. Korán popisuje osobnosť a výnimočný osud Ježiša rozličnými
titulmi, ktorých obdoby nachádzame
v židokresťanskej tradícii, ale sväté písmo
moslimov im prepožičiava nový významový obsah.
Ježiš – Mesiáš. Korán nechá anjela Gabriela pri zvestovaní Márii povedať: „Ó, Mária,
Boh ti odkazuje radostnú zvesť o slove,
ktoré pochádza od Neho. Jeho meno bude
Mesiáš, Ježiš, syn Márie, bude vo vážnosti
na tomto i onom svete a bude blízko Boha
postavený.“ (3, 45)
Keďže pri pojme Mesiáš (arab. al-Mesih)
ide o poarabčenú podobu sýrskeho slova
Mešiha, ktoré je doslovným prekladom
gréckeho slova Christos, niektorí prekladatelia Koránu do moderných jazykov
uprednostňujú prekladať pojem al-Mesih namiesto pojmu Mesiáš termínom
Kristus.
Keď kresťanský čitateľ narazí v Koráne
na slovné spojenie Ježiš Kristus, v jeho hlave sa ihneď premietnu biblické predstavy
o Ježišovi Kristovi. Preto je vhodnejšie
prekladať pojem al-Mesih pojmom Mesiáš,
hoci aj tak to znie ešte stále dosť biblicky.
Jadro problému tkvie v tom, že v novozákonných evanjeliách a listoch je pojem
Kristus/Mesiáš spätý s titulom Boží Syn

slovo na tému

(Mt 16, 16), no Korán jednoznačne odmieta
Ježišovo Božie synovstvo.
Titul Mesiáš/Kristus sa v Koráne považuje
len za vlastné meno/priezvisko Ježiša,
pričom ide o zvyk, ktorý sa udomácnil
už v židokresťanskom prostredí. Neskôr
vykladači Koránu interpretovali titul alMesih úplne vlastným spôsobom: Ježiš bol
pomazaný Božím požehnaním. Gabriel
ho prikryl svojimi krídlami, takže sa satan
nemohol k nemu priblížiť a dotknúť sa ho
pri jeho narodení.
Pomazanie Ježiša znamená jeho bezhriešnosť. Pomazanie je požehnanie, ktoré Ježiš
dostal ako Adamov potomok, ale predovšetkým skrze zázračné narodenie z panny
Márie, čo zároveň znamená výnimku zo
zákona ľudského plodenia. Ježiš bol pomazaný olejom prorokov. V aktívnom zmysle
Ježiš je Mesiáš – Pomazávajúci, pretože
pomazával a liečil chorých a slepých.
Ježiš – slovo Boha. Pred chvíľou sme
citovali verš z Koránu (3, 45), v ktorom sa
Ježiš označuje ako „slovo, ktoré pochádza
od Boha“. Na inom mieste sväté písmo
moslimov hovorí: „Vlastníci Písma, neprekračujte vašu vieru a hovorte o Bohu
pravdu! Mesiáš Ježiš, syn Márie, je poslom
Božím, je slovom Boha, ktoré vložil do Márie...“ (Korán 4, 171)
V rámci polemiky medzi kresťanstvom
a islamom kresťania opakovane poukazovali na tieto pasáže, aby z nich vyvodili
záver, že Korán, aj keď nepriamo, uznal

božstvo Ježiša, ktorý je večný Logos/Slovo.
Nemožno spochybniť, že tu počuť ozvenu
kresťanskej doktríny. Ale zdá sa rovnako
isté, že Mohamed prevzal pojem „slovo“
bez toho, aby s ním spájal jeho kresťanskú
dogmatickú náplň (pozri Jn 1, 1). Preto netreba tak veľmi zdôrazňovať a využívať túto
vágnu spomienku na kresťanskú dogmu;
lebo Korán na mnohých miestach výslovne
odmieta tvrdenie, že Ježiš je Boží Syn.
Podľa niektorých islamských vykladačov
Koránu sa Ježiš vo svätom písme moslimov označuje ako „slovo, ktoré pochádza
od Boha“ preto, lebo stvoriteľským slovom
od Boha bol utvorený v Máriinom lone.
Korán povie: „Pozri, Ježiš, podobáš sa Adamovi. Boh ho stvoril z hliny, keď mu prikázal: Buď! – a on bol.“ (3, 59) V rovnakom

zmysle odpovie anjel na Máriinu otázku,
ako sa uskutoční panenské narodenie:
„Boh stvorí, čo chce. Ak sa tak rozhodne,
povie: Staň sa! A stane sa to.“ (Korán 3,
47) Bez toho, aby sa odvolávali na nejaké
konkrétne koránové úryvky, iní moslimskí
exegéti sa domnievajú, že prorok Ježiš je
„slovo Boha“ preto, lebo bol predpovedaný
prorockým slovom, ktoré vyšlo od Boha,
a ohlásili ho predchádzajúci proroci.
Jestvuje aj vysvetlenie, že Ježiš priniesol
Božie slovo ľuďom a ako ohlasovateľ tohto
posolstva sa preto označuje ako „slovo
Boha“. Netreba zabudnúť ani vysvetlenie,
že Ježiš je svojou vlastnou osobou Božím
radostným posolstvom ľuďom.
Ježiš – duch od Boha. Priznanie božstva
nevyplýva ani z titulu „duch od Boha“,
ktorý Korán prepožičiava Ježišovi (4, 171).
Moslimovia k tomu hovoria, že Mária počala Ježiša skrze vdýchnutie božského ducha. V Koráne Boh v takzvanom božskom
pluráli povie: „Tu vdýchli Sme z nášho
ducha, a urobili Sme ju a jej syna znamením pre obyvateľov sveta.“ (21, 91) V tejto
súvislosti sa Ježiš opäť podobá prvému
človeku Adamovi, ktorý bol stvorený skrze
vdýchnutie Božieho ducha (15, 29).
Ježišove tituly „slovo od Boha“ (arab.
kalimah min Allah) a „duch od Boha“
(arab. ruh min Allah) v Koráne vyjadrujú
len bezprostredné Božie stvorenie Ježiša.
Ježiš vďačí za svoje bytie priamo zázračnému konaniu božského slova a ducha – len
do tej miery je on sám slovom a duchom.
Ježišove tituly v Koráne neimplikujú
Ježišovu účasť na Božom bytí. Korán výslovne uvádza porovnanie medzi Ježišom
a Adamom. Pre Korán je stvorenie Adama
ešte väčším Božím činom než Ježišovo
narodenie bez otca. Lebo Adam nemal ani
Miniatúra vyjadrujúca zvestovanie. Zdroj: wikimedia.org
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Stará perzská miniatúra Márie a Ježiša. Zdroj: wikimedia.org
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Mohamed vedie Abraháma, Mojžiša, Ježiša a iných v modlitbe. Zdroj: wikimedia.org
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otca, ani matku (3, 59; 15, 26 – 30). Korán
dáva pôvodne kresťanským pojmom spravidla nový význam, ktorý je geocentrický.
Obidva uvedené tituly oslavujú Božiu
stvoriteľskú všemohúcnosť.

JEŽIŠOVO (NE)BOŽSTVO
Korán vyzýva kresťanov, aby hovorili len
pravdu o Bohu a nepripisovali Ježišovi,
synovi Márie, vlastnosti, ktoré nemá
(4, 171). Podľa svätého písma moslimov
„nie je dôstojné Boha, aby splodil syna“
(19, 35). Dokázať omyl kresťanského
učenia sa Korán usiluje konštatovaním,
že Ježiš a jeho matka Mária podobne ako
bežní smrteľníci „jedli pokrmy“ (5, 75).
A okrem toho samotný Ježiš vo svojom
posolstve, ako ho podáva Korán, neustále zdôrazňoval: „Boh je mojím i vaším
Pánom. Slúžte Mu!“ (19, 36; 5, 72)
Korán necháva samotného Ježiša slávnostne pred Bohom v nebi vyjadriť sa
o svojom (ne)božstve: „Neprináleží mne,
aby som hovoril, na čo nemám právo.
Keby som to bol povedal, Ty by si to dobre
vedel, lebo Ty vidíš do mojej duše, ja však
neviem, čo je v Tvojej: Ty jediný poznáš
všetky tajomstvá. Hovoril som im len to,
čo si mi prikázal: Uctievajte Boha, Pána
môjho i Pána vášho...“ (5, 116 – 117)
Korán varuje, že ak kresťania budú zotrvávať vo svojom falošnom učení, budú
sa podobať neveriacim: „Sú neveriaci tí,
ktorí hovoria: Mesiáš, syn Márie, je Boh.
A Mesiáš povedal: Synovia izraelskí, ctite
si Boha, môjho a svojho Pána. Lebo tomu,
kto okrem Boha jediného bude vyznávať
bohov iných, Boh zakázal raj a jeho obydlím bude oheň pekelný.“ (5, 72) „A kresťania hovoria: Mesiáš je Boží Syn. Takto na-

podobňujú reč nevercov pred nimi. Nech
ich Boh zahubí. Akí sú len nerozumní.
A títo vzali učencov a mníchov za svojich
pánov vedľa Boha a tiež tak Krista, syna
Márie, hoci im bolo prikázané uctievať
jedine Boha. Niet iného Boha okrem
neho. Chvála mu! Vyvýšený je nad všetko,
čo k (Nemu) pridružujú.“ (9, 30 – 31)
Podobné a ešte ostrejšie tóny počuť
v nasledujúcom verši: „Len neverci môžu
takto hovoriť: Mesiáš, syn Márie, je isto
Boh. Ty (Mohamed) povedz takto: Kto
by mal takú moc, aby mohol zabrániť,
keby Boh chcel zabiť Mesiáša, syna
Márie, jeho matku a všetkých, ktorí sú
na zemi?“ (5, 17).

JEŽIŠ, SYN MÁRIE
Mária (arab. Maryam) je jedinou
po mene spomínanou ženou v Koráne.
Vo svätom písme moslimov niet úryvku,
v ktorom by bola Mária uvedená bez
toho, aby bol spomenutý aj Ježiš. Ježiš
sa opisne spomína v Koráne najčastejšie ako „syn Márie“ (arab. ibn Maryam)
a potom ako „Ježiš, syn Márie“ (arab. Ísa
ibn Maryam). Je to celkom prekvapivé,
lebo v Novom zákone sa Ježiš spomína
ako „syn Márie“ len na jednom mieste
(Mk 6, 3). Tento titul sa, naopak, často
vyskytuje v apokryfných evanjeliách
sýrskeho a arabského pôvodu.
Ježišov titul „syn Márie“ v Koráne nielenže vyjadruje príbuzenský vzťah medzi
Ježišom a jeho matkou, ale aj plní úlohu
protikladu ku kresťanskému titulu „Boží
Syn“ pre Ježiša. Ako syn Márie je Ježiš
označovaný aj na miestach, kde sa spomína ako Mesiáš (4, 157; 4, 171; 5, 17; 5, 72. 75;
9, 31). Titul „syn Márie“ má poukázať
na to, že Ježiš nie je nič viac ani nič menej
ako Boží posol, Ježiš je jeden z tých, ktorí
sú blízki Bohu.
Podľa Koránu Ježiš nie je Boží Syn, ale
zato je veľký Boží prorok a posol, ktorý
bol vyznamenaný osobitnou milosťou.
Svojím životom a posolstvom je Ježiš
znamením Božieho milosrdenstva nielen
pre kresťanov, ale aj pre moslimov.
(dokončenie z minulého čísla)

BISKUPI DRUHEJ POLOVICE
16. STOROČIA
Po biskupovi Jánovi I. sa nám zachovala zmienka o igumenovi mukačevského
kláštora biskupovi Ladislavovi I. Ten stál pred úlohou opraviť po nedávnom
povstaní monastier (v roku 1530 vyhorel a v roku 1552 bol spustošený vojskom)
a zabezpečiť jeho fungovanie. Hospodársky sa to dalo opätovnou stavbou mlyna,
na ktorú však potreboval súhlas kráľa. Zároveň sa uhorskému kráľovi Ladislav
sťažoval, že ho rusínski kňazi a veriaci na okolí neposlúchajú a odmietajú mu odvádzať dôchodky – teda naturálne alebo finančné dávky potrebné na zabezpečenie živobytia nielen biskupa, ale celého monastiera. V roku 1556 nastala situácia,
že na Podkarpatsku boli dvaja biskupi – Ladislav v Mukačeve a Larion v Hrušove.
Táto situácia bola zapríčinená Bátoriho povstaním. A tak, kto vlastnil Mukačevo
a Hrušovo, ten určoval, kto tam bude biskupom. A nielen to, ale aj dovoľoval či
zakazoval sláviť liturgie. Preto si Larion vymohol právo, aby už za svojho života
mohol vybrať nástupcu v službe eparchu. Joannik Bazilovič uvádza v roku 1569
ďalšieho neznámeho biskupa. Vychádza z listín, kde nie je meno biskupa uvedené. Možno ide naďalej o Ladislava I. alebo Lariona. Možno Ladislav I., neznámy
biskup i Ladislav II. sú jednou a tou istou osobou. Celé toto obdobie bolo v cirkevnej i politickej oblasti veľmi nestabilné. (Juraj Gradoš)
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SV. JÁN PAVOL II.
A OCHRANA ŽIVOTA
Pápež Ján Pavol II. s dieťaťom. Zdroj: flickr.com

Jozef GLASA

Inou závažnou iniciatívou, ktorú inšpirovalo pro-life
a pro-rodinné úsilie pápeža Jána Pavla II., bolo úsilie
o nápravu situácie, keď Slovensko malo, a bohužiaľ
dodnes má – ako dedičstvo tvrdej komunistickej politiky
– jeden z najliberálnejších zákonov umožňujúcich umelý
potrat na svete.
Na zlepšenie situácie sa podarilo v rokoch 1992 – 1993 pripraviť návrh zákona,
ktorý mal vo svojej prvej časti explicitne
na Slovensku zakázať vykonanie eutanázie
a lekárom asistovanej samovraždy a vo
svojej druhej časti predstavoval podstatnú novelu potratového zákona. Názov
tejto právnej normy bol Návrh zákona
o ochrane ľudského života pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti. Hoci bol tento
návrh podaný do parlamentu ako vládny,
napokon z rôznych dôvodov (aj pre nejednotnosť zástancov kultúry života vrátane
kresťanov) vtedajší parlament neprijal.
Riešenie morálneho problému hlasovania
poslancov o tomto návrhu zákona, ktorý
by síce predstavoval výrazné obmedzenie, ale nie úplný zákaz umelého potratu
na Slovensku, viedlo vzhľadom na vzniknuté rozpory aj k osobitnej návšteve
vtedajšieho prefekta Kongregácie pre
náuku viery kardinála Jozefa Ratzingera
v Bratislave a formulovaniu neskoršieho

článku č. 73 v encyklike pápeža Jána Pavla
II. Evanjelium života (vydanej v roku 1995).
Samotná encyklika sa po svojom zverejnení stala v slovenskom kresťanskom prostredí nielen programovým dokumentom
hnutia za život (pro-life), za prirodzené
regulovanie plodnosti a podporu úplnej
rodiny, ale aj vznikajúcej a úspešne sa rozvíjajúcej oblasti kresťanstvom inšpirovanej
bioetiky. Samotný Ján Pavol II. pri svojej
návšteve Slovenska v roku 1995 (30.06. –
03.07.1995) osobitným spôsobom v Janíkovciach pri Nitre 30. júna 1995 venoval
vtedy novovydanú encykliku slovenskej
mládeži.
Inšpirácie obsiahnuté v encyklike viedli
k mnohým odborným a pastoračným aktivitám, posilnili a rozšírili oblasť činností
kresťansky orientovaných mimovládnych
organizácií (napríklad Slovenská spoločnosť za rodinu a zodpovedné rodičovstvo,
Donum vitae, Fórum života a i.), ako aj

pozornosť otázkam kultúry života vo
vzdelávaní a výchove budúcich kňazov,
a tiež v oblasti komunálnej a parlamentnej
politiky. Viacerí kresťanskí lekári a odborníci iných profesií sa v plodnej interdisciplinárnej spolupráci s morálnymi teológmi
venovali rozvoju medicínskej, resp. zdravotníckej etiky a bioetiky. V rokoch 1991 –
2000 boli niektoré z týchto aktivít spojené
aj s činnosťou Zväzu kresťanských lekárov
a zdravotníkov (ZKLZ) pri Kresťanskodemokratickom hnutí vrátane vydávania
vlastného odborného časopisu ZKLZ Acta
medica christiana slovaca (1994 – 2000).
Spomínané sústredené úsilie viedlo
k vybudovaniu slovenských bioetických
inštitúcií a k zavedeniu povinnej výučby
medicínskej etiky na lekárskych fakultách
a ošetrovateľskej a zdravotníckej etiky
na zdravotníckych stredných a vysokých
školách.
Na pôde Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) sa rozvinula mnohostranná odborná
činnosť subkomisie pre bioetiku teologickej komisie KBS (založenej v roku 1994)
a rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve.
Viaceré z ich aktivít postupne získali tradíciu pravidelných, každoročných podujatí
a motivovali podobné aktivity na miestnej
alebo regionálnej úrovni. Významnou
celoštátnou udalosťou sa stali aj národné
pochody za život.
Možno uzavrieť, že osobitne priateľský
vzťah sv. pápeža Jána Pavla II. k Slovensku a jeho obyvateľom našiel dôležitý
a aktívny odraz v širokej škále slovenských
aktivít zameraných na ochranu ľudského života „od počatia až po prirodzenú
smrť“ a na podporu rodiny a rodinného
života. Mnohé z týchto iniciatív dosiahli
aj pozoruhodnú medzinárodnú úroveň
i ohlas. A pokiaľ to možno z dostupných
svedectiev vyrozumieť, tieto aktivity a ich
výsledky prinášali tomuto sv. pápežovi aj
osobitnú radosť.
(dokončenie z predchádzajúcich čísel)
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PRÁCA NA HORE
JE VEĽKOU MILOSŤOU
Juraj GRADOŠ

Za každým úspešným mužom sa skrýva žena. Hovorí to jedno známe príslovie.
Aj za pútnickým miestom v Litmanovej sa skrývajú konkrétne osoby. Istotne kňazi,
bohoslovci, pútnici... Ale aj menej viditeľní ľudia, bez ktorých práce by toto miesto dnes
vyzeralo inak.
Pán Kavecký, nie ste rodený Litmanovčan.
Kedy a prečo ste sa do obce prisťahovali?

Pochádzam zo stredného Slovenska. Vyrastal som
v obci Kamenná Poruba v okrese Žilina, kde som
ukončil ZDŠ. Ďalšie moje kroky viedli na SOU
železničné – odbor elektromechanik vo Zvolene
a do rušňového depa v Žiline. Po vojenskej službe
som bol na svadbe v Starej Ľubovni. Tu som spoznal svoju terajšiu manželku, rodáčku z Litmanovej.
Následne sme sa tu v roku 1983 usadili a postavili si
vlastný dom.
J

Boli ste teda priamo v centre diania hneď
od počiatku? Ako ste prežívali prvé dni
zjavenia pred tridsiatimi rokmi?

Prvé správy o zjavení Panny Márie sa šírili veľmi
rýchlo. Ľudia o tom rozprávali najprv potichu a potom postupne nahlas. Bola to udalosť, ktorá v Litmanovej pohla každým od detí až po najstarších
ľudí. Samozrejme, aj mnou, lebo som si uvedomoval mimoriadnosť tejto udalosti. Veľa sme sa o tom
doma rozprávali s veľkou bázňou a úctou k našej
nebeskej Matke. Správy o zjavení rýchlo prešli až
za hranice okresu Stará Ľubovňa. Najprv začali
putovať na horu Litmanovčania spolu so svojím
kňazom otcom Jánom Zavackým. Každú nedeľu
po svätej liturgii sa v procesii od cerkvi na horu
modlili ruženec a spievali mariánske piesne. Nikto
sa neponáhľal. Išli peši, bez auta, až na horu Zvir
a naspäť. V čase i v nečase. Bol to veľmi krásny čas.
Aj ja s rodinou som bol účastný na týchto procesiách. Postupne ľudí pribúdalo. Nielen z Litmanovej, ale aj z blízkeho a vzdialeného okolia.

J

Ako zjavenia vnímali Litmanovčania
a ako sa na horu Zvir pozerajú dnes?

archív Jozefa Kaveckého

J

Jozef Kavecký
(59) ako
všestranný
človek pracoval
na rôznych
pozíciách
v stavebníctve
doma aj
v zahraničí. Je
ženatý a má tri
deti. V súčasnosti
je správcom
areálu pútnického
miesta na hore
Zvir v Litmanovej
a už jedenásť
rokov pomáha
rozvoju
najmladšieho
pútnického
miesta Prešovskej
archieparchie.

Som presvedčený, že ľudia z Litmanovej tomuto
zjaveniu uverili hneď, a tak sú s horou Zvir spojení
od samého začiatku. To sa odzrkadlilo v ich pozitívnom prístupe k tomuto miestu. Na horu Zvir
začalo prichádzať veľké množstvo pútnikov, čo si
vyžadovalo zabezpečenie množstva organizačných
záležitostí – od prípravy priestoru na slúženie svätej
liturgie, prípravy celého areálu, elektriny cez centrálu, ozvučenie, zabezpečenie lekárskej starostlivosti a v neposlednom rade usporiadateľskú službu
pri autách a autobusoch. Bolo to veľmi náročné,
keď si uvedomíme, kde sa hora Zvir nachádza a aký
bol na toto miesto prístup. Ľudia z Litmanovej sa
zomkli a každý, kto mohol, priložil ruku k práci. Iba
takto spoločne sa to zvládalo. Myslím si, že aj vtedy,
aj dnes cítime spolu zodpovednosť za toto miesto,
čo mnohých vedie k pomoci pri rôznych príležitostiach. Samozrejme, ľudia žijú z tohto miesta
aj duchovne, pretože v hojnom počte prichádzajú
na sväté liturgie hlavne v nedeľu a sviatky.

J

V súčasnosti ste správcom areálu na hore
Zvir. Kedy ste začal na hore Zvir pracovať
a ako ste sa k tomu dostali?

Na hore Zvir som začal pracovať 1. apríla 2009.
Nastupoval som s veľkým rešpektom a pokorou
k tomuto miestu, veď tu boli zjavenia našej nebeskej matky Panny Márie, ktorá pri poslednom
zjavení povedala, že tu ostáva stále prítomná.
Počet pútnikov zo Slovenska, ale aj zahraničia
bol stále vysoký. Tým, že sa toto miesto duchovne
a materiálne rozvíjalo a bolo v roku 2008 naším
vladykom Jánom Babjakom vyhlásené za mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie,
prichádzala myšlienka niekoho zamestnať. Túto
ponuku otec Janičko, správca farnosti v Litmanovej, vyhlásil v cerkvi. Azda každý, teda aj ja,
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archív Jozefa Kaveckého
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som mal rešpekt voči tejto ponuke a nikdy mi
ani len nenapadlo, že by som mohol pracovať
na pútnickom mieste. Možno si to v tejto chvíli
nikto nevedel ani len predstaviť, čo by tam celé
dni mohol robiť. Keďže tak ako to väčšinou býva,
nikto sa dobrovoľne neprihlásil, v jeden deň ma
oslovil otec Janičko spolu s otcom arcibiskupom
metropolitom Jánom Babjakom s ponukou, ktorá
mi vyrazila dych. Priznám sa, že som mal strach
z toho, čo to zahŕňa, pretože to nie je práca
v nejakom závode či fabrike. Povedal som, že
musím nad tým porozmýšľať, pretože som mal
inú prácu. Po stretnutí som rozmýšľal nad tým, či
si zaslúžim pracovať na takom posvätnom mieste,
ako to bude pracovne zabezpečené, či bude práce
na celý rok, alebo len na leto. Bolo veľa otáznikov,
na ktoré som v tej chvíli nevedel nájsť odpovede.
Zveril som sa pod ochranu Panny Márie, a tak
som po čase s touto ponukou súhlasil. Dnes viem,
že je to pre mňa veľká milosť a je to už jedenásť
rokov, čo som tu, a práce je neúrekom.

J

Na prvý pohľad to dnes vyzerá, že tam už
nie je veľa práce – všetko je dokončené.
Je to skutočne tak?

Vraví sa, že zdanie klame, a tak aj prvý pohľad
môže byť klamlivý. Tak ako som na začiatku premýšľal nad tým, čo tam budem robiť celý rok, tak
dnes premýšľam nad tým, čo urobiť skôr, čomu dať
prednosť, lebo práce je stále veľa.
Vyhlásením hory Zvir za pútnické miesto sa
postupne začal budovať areál tohto pútnického
miesta s materiálnym a duchovným servisom
pre všetkých pútnikov. Moju pracovnú náplň má
na starosti otec Janičko, ktorý pod vedením vladyku Jána Babjaka organizuje jednotlivé činnosti
rozvoja hory Zvir. Hneď od začiatku sme sa pustili
do práce spolu s ním, keďže jednotlivé práce si vyžadovali aspoň dvoch. Firma začala robiť kaskády,
my sme pomáhali pri rekonštrukcii Kaplnky zjavenia. Začali sme budovať Prameň sv. Jána Krstiteľa,
Dom sv. Jozefa, Sviečkovú kaplnku, Spovedný dom
bl. Dominika Trčku CSsR, informačné centrum,
chodníky, vodojem, Eucharistickú kaplnku, neskôr
bufet. Pri jednotlivých prácach, samozrejme,
pomáhali aj Litmanovčania, brigádnici, bohoslovci
v pastoračnom ročníku a niektorí dobrovoľníci.
Veľmi nápomocný bol aj Jozef Hrenák, ktorý urobil
všetky obklady kameňom. Všetky stavby sú však
vystavené silnému poveternostnému vplyvu, preto
ich treba neustále ošetrovať.

na tejto hore prítomná, všetci sme si vydýchli a boli
radi. Doteraz si všetko premietam v mysli ako film
a mám to uložené v srdci až do konca života.

J

Aj počas koronakrízy ľudia prichádzali na horu
Zvir a na našu Matku nezanevreli. Chodili pomenej, ale chodili, boli disciplinovaní. Hľadali pokoj,
vieru či nádej, aby prežili aj toto obdobie, keď
boli zatvorené chrámy. Veľa pútnikov hovorilo, že
odchádzajú z hory Zvir duchovne posilnení a nikto
nešiel bez vody, ktorú posvätila sama Panna Mária.

J
J

Spomeniete si na príhodu, ktorá vás
na hore Zvir duchovne obohatila?

Každé zjavenie na hore Zvir sa ma dotklo a duchovne ma obohatilo. Keď si spomeniem na posledné
zjavenie, keď Ivetka povedala: „Toto zjavenie je
posledné“, celá hora plakala. Bolo to veľmi silné.
Ale keď potom povedala, že Panna Mária ostáva

V čase koronavírusu sa na hore Zvir nekonajú veľké akcie. Ale i tak tam asi nie je
prázdno.

Hora Zvir má svoje čaro vždy. Každý si z nej
odnáša to svoje. Čím je toto miesto pre vás?

Je to naozaj veľmi krásne miesto a prírodná
scenéria je úžasná v každom ročnom období. Pre
mňa samotného je to miesto, kde sa dá načerpať
veľa duchovných síl a milostí. Som vďačný, že tu
môžem pracovať, že som tu popri práci stretol veľa
úžasných ľudí. Verím, že svojou prácou som prispel
do mozaiky celkového rozvoja hory Zvir.

Jozef Kavecký pri
prácach na Aule sv. Jána
Pavla II. so spovednicami v areáli pútnickeho
miesta hore Zvir v Litmanovej

VIETE, ŽE...?
Najviac prijímaní
na hore Zvir (23 950)
sa rozdalo v auguste
roku 2010, na 15. výročie ukončenia zjavení.
Vtedy sa počas celého
roka rozdalo 45 875
prijímaní. Bežne sa
v nedeľu rozdá od 300
prijímaní v zime až
po niekoľko tisíc v letných mesiacoch. Veľa
závisí aj od počasia,
keďže areál je otvorený do okolitej prírody.

www.casopisslovo.sk
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BOJ ALEBO
SPOLUPRÁCA?
Gabriel PAĽA

Asi mi dáte za pravdu, že školstvo je v spoločnosti strategickým segmentom, od ktorého bude závisieť budúcnosť
národa, jeho postavenie, prosperita, vzťahy i morálna
vyspelosť. Ak by sme ho chceli rozobrať na „drobné“, potrebovali by sme veľmi veľa času. Školstvo v sebe ukrýva
množstvo problémov. Patrí sem najmä obsahová, procesuálna a vzťahová oblasť.
Školy prechádzajú v porevolučnej
histórii Slovenska transformačnými
procesmi, reformami. Vstupuje do nich
najmodernejšia technika, ktorá robí
učenie interaktívnym a zaujímavým.
Zároveň však v školách prebiehajú aj
mnohé vzťahové transformácie. Čosi
zvláštne sa udialo a ďalej sa deje vo vzťahu
učiteľ a žiak, resp. študent. Čosi zvláštne
sa udialo aj vo vzťahu učiteľ a rodič. To
má však spoločného menovateľa a tým je
vzťah rodič a žiak (dieťa).
Často počúvame kritiku zo strany učiteľov
na rodičov a ich deti, ale tiež kritiku,
rozhorčenie a nespokojnosť rodičov
smerom k učiteľom. Učitelia sa sťažujú,
že deti sú rozmaznané, nevychované...
Skrátka s nimi niet rady. Mnoho rodičov
sa na oplátku sťažuje na veľmi zlé vzťahy
s učiteľmi. Nedokážu si nájsť cestu k sebe.
Asi najväčší problém je nedostatočná
komunikácia medzi rodičmi a učiteľom
a vzájomná nedôvera. Hovorí sa, že škola
a rodina predstavujú základ pre naše deti.
Zákonite by teda tieto inštitúcie mali
spolupracovať a ťahať za jeden koniec.
Ale aká je skutočnosť? Cítiť tu pnutie,
boj kto z koho. Hneď v úvode však treba
povedať, že práca s ľudským intelektom je
veľmi náročná a vyžaduje si zodpovedné
a systematické úsilie a zapojenie učiteľov
i rodičov. V boji často ostáva víťaz
a porazený. Vzdelávanie či výchova však
nemôžu byť bojom. Má to byť spolupráca.

Treba konštruktívne a v pravde spolupracovať, každý podľa svojho povolania.
Učiteľ je učiteľ a rodič je rodič. Často badať, že učiteľ moralizuje rodičov a rodičia
moralizujú učiteľov. Rečou klasika, „tudy
cesta nevede“. Spolupráca nemôže byť
založená na výčitkách, resp. neustálom
napádaní, ale potrebuje vloženie potenciálu rodičov aj učiteľov pre spoločný cieľ:
harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vo
všetkých dimenziách.
Rodičia sú v tomto konzumnom svete
tlačení do výkonov v náročnom konkurenčnom prostredí. Práca je pre nich
kľúčovou záležitosťou, aby sa dokázali
postarať o chod domácnosti a zabezpečiť zázemie pre rodinu. Zaneprázdnenosť rodičov spôsobuje nedostatok
času na kontakt s dieťaťom. V mnohých
prípadoch môžeme sledovať, ako rodičia
„odkladajú“ svoje deti do škôl, ako im
zabezpečujú aktivity mimo školy, len aby
mali dieťa kde „nechať“. Psychický tlak
v práci im uberá energiu dostatočne sa
venovať deťom. Podľa výskumov dieťa
denne komunikuje s rodičom priemerne maximálne desať minút! Absurdné?
Nedostatok komunikácie si dieťa vytesní
novými komunikačnými technológiami,
sociálnymi sieťami, virtuálnym svetom,
ktorý preberá rolu vychovávateľa. A to je
alarmujúce. Vidíme v priamom prenose,
ako naše deti v každej možnej chvíľke
siahajú po displejoch...

A čo učiteľ? Ako je na tom on? Tiež žije
a pracuje pod tlakom. Aj v školách je
konkurenčný boj. Školy sa predbiehajú
v ponuke štúdia, moderných vzdelávacích
metód, ponuky využitia voľného času,
jazykovej ponuky. Bojujú o žiaka. Učiteľ
je v týchto súvislostiach na okraji. Jeho
povinnosť je urobiť všetko, čo rodičia
chcú, a to hneď.
Rodičia si myslia, že učiteľ je tu na to,
aby deti naučili viazať si šnúrky, hovoriť
„r“, zapínať gombíky, obliekať sa, dokonca jesť s príborom. Všetko to, čo rodičia
nestíhajú. Často sa učiteľ stane handrou,
do ktorej si každý utrie, čo potrebuje.
Učiteľ stratil autoritu, a to čiastočne
vinou rodičov. Kde sú tie časy, keď učiteľ
patril so starostom, lekárom a kňazom
k top osobnostiam v každom meste či
obci? Keď požíval dôstojnosť a nedotknuteľnú autoritu? Demokracia tu vstúpila
za hranicu povolených mantinelov
a výsledky sú v dnešnej spoločnosti jasne
viditeľné.

SPRIEVODCA
PRE RODIČOV
Rodičia, ako teda na to?
Prejavujme záujem o svoje dieťa v škole, preventívne sa informujme. Nečakajme
na problémy. Učiteľ trávi s naším dieťaťom
podstatnú časť dňa, takže nám môže o jeho
správaní poskytnúť dostatok informácií.


Hľadajme cestu k pravde o našom
dieťati. Žiaden rodič nerád počúva o svojom potomkovi negatívne veci. Skúmajme, komunikujme, pýtajme sa, overujme,
nechajme si vysvetliť od učiteľa sporné
záležitosti. Neverme slepo svojim potomkom. Hoci sme prirodzene citliví na svoje
dieťa, buďme objektívni. Vždy je dobre
brať veci z nadhľadu a uznať, že učiteľ sa
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nesnaží nášmu dieťaťu ublížiť, pretože by
si narobil len ďalšie problémy. Podporujme teda vlastnú i učiteľovu objektivitu,
ktorá vytvorí medzi žiakmi prirodzený
rešpekt k učiteľovi a medzi ním a žiakmi
dobré vzťahy.
Hľadajme spolu s učiteľmi na našich deťoch pozitíva aj napriek časom
negativizmu a spochybňovania všetkého
a všetkých. Treba chváliť i za maličkosti
a navodiť dobrú atmosféru. V každom
človeku je obrovský potenciál dobra.
Objavujme ho spolu so školou a navzájom sa dopĺňajme. Ak budeme zalievať
zlo, bude klíčiť zlo. Ak sa rozhodneme
pre dobro, bude klíčiť a prinášať ovocie
dobro.


Hľadajme pomoc u učiteľa. Ak má
naše dieťa problém s učebnou látkou,
rodič môže požiadať učiteľa o pomoc
vysvetliť to dieťaťu ešte raz. Dostatočne
kontrolujme pripravenosť detí do školy.


Komunikujme s učiteľom otvorene
a spoločne hľadajme riešenia. Neurážajme sa alebo sa netvárme dotknutí.
Nevyhýbajme sa komunikácii s učiteľom.
Niektorí učitelia majú skúsenosť, že je
skôr problém s rodičmi ako s deťmi.


Nekritizujme, nekomentujme, neohovárajme učiteľov pred zrakom našich
detí. Ak to robíme, dieťa sa to učí od nás.
Je naším zrkadlom. A často v zosilnenom
vydaní.


Hovorme deťom nie. Úžasný a milujúci rodič vie povedať aj nie, a to aj vo
vzťahu k školským záležitostiam. Otec
a mama by mali byť rodičmi a deti vychovávať. Rodič nemá byť dieťaťu prioritne
priateľom. Je viac ako žiaduce, aby sme
hovorili dieťaťu aj negatívne veci a trvali
na nich. Na úrovni priateľstva sa ťažko
prijíma negatívna spätná väzba. Priateľstvo podporuje u detí vyjednávanie, až
nakoniec dosiahne svoje.


Vyhýbajme sa neustálej kritike vlastného dieťaťa. Namiesto toho preskúmajme a zlepšime svoje vlastné správanie,


pexels.com

Aby sme dokázali robiť s deťmi pokroky, v prvom rade musia deti rešpektovať nás rodičov. Ak nás vnímajú ako
správnu autoritu a vážia si nás, potom
sme ich životným príkladom a budú si
vážiť aj svojich učiteľov. Buďme deťom
dobrým príkladom. Rozlišujme v spolupráci s učiteľom pri ich dennodennom
vedení životom, čo je pre ne naozaj dobré.



prístup k nemu. Neponižujme ho, nezneisťujme ho, že je hlúpe a neschopné. Je
jednoduchšie zmeniť vlastné správanie,
ako prinútiť dieťa zmeniť to, čo robí.
Určite zistíme, že kritizovaním dieťa iba
odrádzame. Naša prílišná snaha dosiahnuť u dieťaťa zlepšenie veci len zhorší.
Nerobme veci namiesto detí. Ak robíme veci za naše dieťa alebo ho k niečomu
nútime, oberáme ho o možnosť objaviť
svoje schopnosti a silné stránky. Veľmi
účinnou zásadou je nerobiť pre dieťa nič,
čo si vie urobiť samo.


Majme pre učiteľov slovko uznania, poďakovania, ocenenia ich práce. Veď slovíčko
ďakujem alebo akékoľvek malé slovné
ocenenie za to, že dieťa je spokojné,
šťastné, radostné, má morálne nesmierny
význam pre učiteľa. Po pravde povedané,
COVID-19 ukázal a potvrdil dôležitosť,
náročnosť a potrebu učiteľského povolania. Majme preto chápavý a empatický
prístup, vzájomnú úctu, vzájomný rešpekt, citlivý prístup, vzájomné porozumenie a vzťah v dôvere s učiteľom. Veď
práve tieto atribúty sú prejavom kvalitnej
spolupráce rodiny a školy.

www.casopisslovo.sk
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MARIÁNSKE
PARALITURGICKÉ
PIESNE

ráciám, čo bol najmä prípad odpustov
v Počájeve, obľúbenom pútnickom mieste
veriacich Mukačevskej eparchie. Tým sa dá
vysvetliť obrovský vplyv, aký mala hudba
Počájeva na spev Mukačevskej eparchie.
Ako príklad môžeme uviesť pieseň na počesť máriapóčskej ikony Divna Tvoja tajna,
ktorá je vlastne piesňou novosamborskej
Bohorodičke.

archív autora

Šimon MARINČÁK

Vďaka veľkej popularite paraliturgických
piesní veriaci sami žiadali svojich kantorov
o ich spev, ale aj o začlenenie do repertoáru
nových piesní, ktoré poznali. Kantori sa tak
snažili vo svojich spevníkoch zachytiť čo
najväčšie množstvo duchovných piesní, čím
zároveň zvyšovali aj svoju osobnú prestíž.
Piesne pre svoju potrebu spisovali a prepisovali aj samotní veriaci, postupne tak
vznikali rôzne menšie či väčšie zbierky duchovných piesní, tzv. spivanniki – spevníky.
Tie ostávali v rukopisnej podobe a takmer
všetky z nich boli zapísané bez hudobnej
notácie.
Zachovalo sa množstvo rukopisných
spevníkov poväčšine bez hudobnej notácie.
Pri niektorých sa zachovali mená autorov –
opisovačov, pri iných zasa nie. Tie anonymné sa pomenovali podľa miesta vzniku
alebo uloženia, máme tak Kamiensky,
Nižnotvarožský, Prešovský či Šarišský spevník. Z autorov – zostavovateľov spevníkov
sa nám zachovali mená ako Ján Besmenik,
Mitro Dočinec, Ihnát Jánoš, Ján Juhasevič,
Vasiľ Klin, Ján Kormaš, Jurko Kuzmiak, Ján
Lešo, Peter Rudnov, Michal Tarachonič,
Mikuláš Vajda a ďalší.

Paraliturgické piesne sú nekánonické
piesne s náboženským obsahom. Sú
modlitbového, prosebného alebo historizujúceho charakteru a obvykle majú
štruktúru a formu ľudovej piesne. Spievajú
sa pred bohoslužbou a po nej, počas prijímania, pri pohrebe cestou na cintorín, pri
púťach, ale nie namiesto liturgických častí.
Obsahovo sú to najmä kristologické a mariánske piesne, ale tiež piesne k svätým
a na výročné a chrámové sviatky, piesne
k ikonám, prosebné, kajúcne, svadobné
či pohrebné. Ich úlohou je vysvetľovať,
poučovať, povzbudzovať veriacich, ale aj
informovať a vysvetľovať príčiny, pôvod
zázrakov, zjavení. Ich osobitnou úlohou
je uctievanie a oslava rôznych cirkevných
sviatkov.

Pôvod paraliturgických piesní treba hľadať
v protestantskom hnutí, kde sa od polovice
16. storočia začal v bohoslužbe presadzovať
národný jazyk. Pod vplyvom týchto protestantských piesní sa začali aj v latinskej
Cirkvi vytvárať ľudové duchovné piesne
v jazyku ľudu. Tie si počiatkom 17. storočia
našli svoju cestu najprv do gréckokatolíckych chrámov vo vtedajšom Poľsku (Halič
– Ľvov), od druhej polovice 17. storočia aj
do Mukačevskej eparchie, kde sa rýchlo
udomácnili a stali sa jedným z prvkov ľudovej zbožnosti.
Šíreniu piesní napomohli najmä chrámové
sviatky – odpusty, kde sa stretávali veriaci
z rôznych oblastí. Pri vzájomných stretnutiach dochádzalo k výmenám a inšpi-

V množstve amatérskych a poloprofesionálnych spevníkov nachádzame pri
jednotlivých piesňach množstvo variantov,
ktoré sa vzájomne od seba odlišujú nielen
po hudobnej stránke, ale veľmi často aj
po textovej. Tieto varianty vznikli najmä
ako dôsledok ústneho podania pri odovzdávaní piesní z generácie na generáciu, keď
sa piesne prispôsobovali nielen osobným
schopnostiam jednotlivých spevákov, ale
svoju úlohu zohrala aj pamäť jednotlivcov, ktorí mohli, ale nemuseli si pieseň
zapamätať celkom presne. Odchýlky pri
prepisovaní spadajú do rovnakej kategórie,
sú dôsledkom pamäťových limitov prepisovateľov, ale tiež limitov ich pozornosti či
schopnosti posúdiť dôležitosť jednotlivých
hudobných či textových prvkov.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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HORA POKOJA
JÁN
Písal sa 27. máj 2020 a hodiny ukazovali
8:30 ráno. Zazvonil mi telefón a v hlase
volajúceho som spoznal muža, ktorému
sa pre jeho vysoké postavenie zvyčajne neodmieta, keď o niečo prosí. O to viac, keď
k tomuto človeku prežívam vďačnosť za to,
čo pre mňa spravil. Dostal som od neho
ponuku napísať svedectvo o svojom pobyte
v Litmanovej. Ešte sa spýtal, ako žijem
a ako sa mám.
Je vskutku náročné vtesnať a vybrať najdôležitejšie udalosti prežité za dvadsať rokov
môjho života v tejto rusínskej dedine. Ako
rodák z hlavného mesta som do tejto obce
s byzantským obradom ležiacej na severovýchode Slovenska pricestoval iba
preto, lebo ma oslovil dokumentárny film
vysielaný televíziou na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. V ňom
dve miestne deti tvrdili, že vidia Pannu
Máriu. V tom čase už udalosti priťahovali množstvo ľudí aj médií. Niekoľko
mesiacov som prichádzal do obce a stúpal
na miesto v horách nad dedinou nazývané
Zvir. O ňom obe deti neoblomne tvrdili
a hovoria ako dospelé ženy i dnes, že práve
tam sa im v drevenom príbytku zjavila
Panna Mária. Na jednej strane ich presvedčenie vyvoláva dodnes pochybnosti, často
dobre skryté pohŕdanie, nepochopenie,
opovrhnutie, podozrenie z manipulácie
ľudu aj pôsobenia rôznych nedobrých síl.
U iných ľudí udalosti spôsobujú presný
opak. Aby som si mohol urobiť vlastný

názor, po spomínaných mesiacoch cestovania na východ prišlo rozhodnutie usadiť
sa v obci.
Obmedzím sa s opisovaním pekného
aj bolestného, lásky aj zrád, ktoré som

rozdal aj prijal. Bolo by to na hrubú knihu
a mnohé udalosti nech radšej ostanú
odpustené, zabudnuté a nezverejnené.
Za tie dlhé roky prežité v Litmanovej som
bol svedkom množstva udalostí, postojov, polemík, vášní, stanovísk a vyjadrení
na adresu oboch dievčat z Litmanovej
a k zjaveniu Panny Márie. No vždy ma nanovo udivuje, s akou povrchnosťou niektorí ľudia dokazujú pravosť alebo nepravosť
zjavení Panny Márie nielen na hore Zvir.
Robia to často so slabou túžbou a bez vrúcneho volania vo svojom srdci: „Si to naozaj
ty, moja Matka, ktorá sem prichádza?“
Veď aj dobré matky dneška sa vždy ozvú,
keď ich deti volajú, hľadajú a potrebujú.
A nemusia byť Pannou Máriou. Keď nevoláme alebo sa dokonca zatvárame v srdci
pred Matkou a jej Otcom, nečudujme sa,
že vyschýname. Ja som na Zvire volal a odpoveďou nebola moja ozvena. Zvir je pre
mňa miestom pravdivého zjavenia. Dnes
už nebývam v Litmanovej. Vďaka vám,
môj Otec a moja Matka. Volám a prosím
vás, neprestajne mi pomáhajte na ceste
pokánia a obrátenia. Stále bijú hodiny
milosrdenstva. Aj ty, milý čitateľ, nech sa
nachádzaš kdekoľvek, máš dnes možnosť
volať k Bohu a k našej Matke. Keď to bude
úprimné, dostaneš zreteľnú odpoveď.

JEŽIŠ POSVÄCUJE MOJU PRÁCU (1)
Nazaretský Ježiš, robotník, je u mňa. Srdečne ťa vítam a hneď bozkávam tvoje
mozoľnaté ruky, lebo aj pre mňa sú tieto mozole na tvojich rukách. Pre mňa si pracoval, aby si mi dal príklad, ako treba pracovať. Ježišu, tvoje mozole sú veľmi vzácne
pre nás všetkých. Z celého svojho života si tridsať rokov obetoval skrytému životu,
životu obyčajného robotníka. Tým si chcel ukázať, že nie mimoriadne skutky, nie
hrdinské činy od nás denne očakávaš, ale chceš, aby sme svoje každodenné práce
vykonávali s láskou k Bohu, aby sme svoje malé každodenné úlohy plnili presne,
svedomito, využili čas a žili bohumilým životom.
Ježišu, odpočiň si u mňa. Viem, že si unavený ako nazaretský robotník, preto teraz
buď mojím učiteľom a majstrom.
Nauč ma, ako mám pracovať, aký mám mať pohľad na prácu, na robotníkov.
Dieťa moje, počúvaj moju náuku: Pán pracuje od vekov, pracuj aj ty. Boží Syn pracoval ako obyčajný robotník, pracuj aj ty. Bez práce nemožno žiť. Bez práce prichádzajú pokušenia, v nebezpečenstve je duša i telo. Statočná práca prináša duševné
i telesné zdravie. Pán Boh chce, aby všetci ľudia na zemi mali všetko, čo na život
potrebujú. Kvôli tomu im dal zem, aby ju obrábali. Do zeme im vložil uhlie, kameň,
zlato, drahokamy, aby ich vykopali a využívali. Preto im dal drevo, železo, aby ich
mohli využiť na Božiu slávu a osoh človeka. Dal človeku rozum, aby ho zdokonalil
(učením) a využil ho. Dal človeku ruky, aby nimi mohol pracovať.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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MATKA
MACHABEJSKÝCH
MUČENÍKOV
Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

V sýrskej aj byzantskej liturgii je nazývaná Šamona, Šamuna, Solomona.
Šamona značí ôsma. Možno preto, lebo zomrela v poradí ôsma po mučeníckej smrti siedmich synov. Ale môže to byť aj odvodenina od Hasmonaita = Hasmonejka – Machabejka. Jej príbeh je zachytený v siedmej
kapitole Druhej knihy Machabejcov. Je to deuterokánonická kniha, ktorá
nie je súčasťou hebrejskej Biblie.
PRENASLEDOVANIE ŽIDOV
Počas vlády sýrskych Seleukovcov dochádzalo k násilnej
helenizácii najmä počas vlády Antiocha IV. Epifanesa.
Židovské náboženstvo postavil mimo zákona. Pod trestom
smrti nútil židov zriecť sa viery, prikazoval klaňať sa gréckym
bohom a jesť bravčové mäso. V dôsledku martýrstva vznikla
skupina partizánskych bojovníkov. Do čela odboja sa postavil
kňaz Matatiáš a jeho päť synov, neskôr jeho syn Júda, zvaný
Machabej, čo znamená kladivo. V širšom zmysle sa termínom
Machabejci označuje celá dynastia Hasmoneovcov, ktorá
vládla v Judei od r. 166 do r. 37 pred Kristom.

Sedem machabejských mučeníkov. Zdroj: diomedes2.livejournal.com

MUČENÍCTVO SIEDMICH SYNOV
Stalo sa, že zatkli matku so siedmimi synmi. Kráľ ich dal
trýzniť korbáčmi a remeňmi, aby zjedli bravčové. Jeden
z nich povedal: „Hotoví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť
otcovské zákony.“ Kráľ sa rozzúril a rozkázal rozpáliť panvy
a kotly. Tomu, kto hovoril, vyrezali jazyk a na spôsob Skýtov
mu stiahli kožu z hlavy. Poodtínali mu ruky a nohy. Takto
znetvoreného, ešte živého ho smažili na pekáči. Jeho bratia
a matka sa na to museli pozerať. Vzájomne sa povzbudzovali:
„Pán, Boh, to vidí a istotne sa zmiluje nad nami.“ Po smrti
prvého priviedli aj druhého na také isté mučenie. Keď už
dokonával, zvolal: „Ty zlostník, odstraňuješ nás síce z časného
života, ale Pán všehomíra, pre ktorého zákony zomierame,
vzkriesi nás pre večný život.“ Po ňom priviedli tretieho. Keď
žiadali od neho jazyk, rýchlo ho vyplazil, smelo vystrel ruky
a povedal: „Z neba som ich dostal, ale pre Božie zákony ich
nepokladám za nič, lebo sa nádejam, že ich opäť dostanem
od neho.“ Kráľ sa zarazil nad jeho srdnatosťou, že za nič
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nepokladal muky. Keď aj štvrtého zohavili
tým istým spôsobom, ten vyhlásil: „Pod
ľudským násilím spokojne zomiera ten,
komu Boh vlieva nádej, že ho opäť vzkriesi.
Ale pre teba niet vzkriesenia k životu.“ Keď
aj piaty takto v mukách zomieral, povedal
tyranovi: „Máš síce moc nad ľuďmi a robíš
si, čo chceš, hoci si smrteľný, ale nenazdávaj
sa, že Boh opustil náš národ. Len pozhovej
a uvidíš jeho veľkú moc, a ako potrápi teba
i tvoje potomstvo!“ Po ňom priviedli šiesteho. Ten zvolal: „Nemýľ sa zbytočne! My toto
trpíme za seba, lebo sme sa prehrešili proti
svojmu Bohu. Preto prišla aj táto hrôza.
Nemysli si však, že ti to prejde bez trestu,
keď si sa odvážil bojovať proti Bohu!“

STATOČNÁ MATKA
Nezvyčajne vzácna a hodna obdivu je ich
matka. V jedinom dni videla zomierať siedmich svojich synov. Ale znášala to vyrovnane, posilňovaná nádejou v Pána. Povzbudzovala synov v materinskej reči: „Neviem,
ako ste povstali v mojom lone, ja som vám
nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy
som umele neusporadovala na vytvorenie
každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý
spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie
všetkých vecí, opäť vám dá dych i život zo
svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony.“ Kráľ
nerozumel ich reči a upodozrieval ju, že ho
potupuje. Preto sa rozhodol prehovoriť jej
najmladšieho syna. Pod prísahou mu sľúbil, že ho urobí svojím dôverníkom a dá mu
bohatstvo. Ale mladík sa na to nechcel dať
nachytať. Kráľ si predvolal matku, aby mu
radila zachrániť sa. Ona však synovi povedala: „Syn môj, zmiluj sa nado mnou, ktorá
som ťa deväť mesiacov v živote nosila, tri
roky nadájala, živila som ťa a starostlivou
opaterou priviedla až do tohto veku. Neboj
sa tohto kata, ale ukáž, že si hoden svojich
bratov! Podstúp smrť, aby som ťa opäť
získala aj s tvojimi bratmi v deň onoho
zmilovania.“ Siedmy syn tyranovi zakričal:
„Ale ty, ktorý vymýšľaš všetku zlobu proti
Židom, neunikneš Božím rukám. Ešte si
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neušiel súdu všemohúceho a vševediaceho
Boha. Naši bratia si síce vytrpeli krátke
súženie, ale teraz sú účastní na živote
večnom, zmluvou od Boha sľúbenom. Ty si
však pri Božom súde odnesieš spravodlivé
tresty za svoju nadutosť.“ Kráľ sa rozhneval
a ešte ukrutnejšie zúril proti tomuto než
proti ostatným. A napokon po synoch
skonala aj matka.

VIERA
V ZMŔTVYCHVSTANIE
Deti sú často obrazom svojich rodičov.
A táto matka stojí za odvahou, statočnosťou a vernosťou Bohu siedmich machabejských mučeníkov. Najhoršia bolesť matky
je, keď vidí trpieť svoje deti. Ona sa na to
nielen pozerala, ale ich aj povzbudzovala. Dokonca pri poslednom synovi bola
vystavená pokušeniu a skúške ponechať
si nažive aspoň jedného. Veď stačilo tak
málo. Zjesť bravčové mäso. Ako možno
podať takýto heroický výkon, ktorý je proti
ľudskej prirodzenosti? Ak by Boh Izraela
nebol najdôležitejším v jej živote, nikdy
by to nedokázala. Všetko obetovala kvôli
nemu. Vedela, že smrť nemá posledné
slovo. V židovstve sa viera v posmrtný život
a nesmrteľnosť ľudskej duše postupne
sformovala. Ale viera vo vzkriesenie tela nebola jasne definovaná. Odkiaľ to táto žena
a jej synovia mohli vedieť? Odkiaľ mali
silu zomrieť ako mučeníci? Prečo matka
takto radila svojim synom a povzbudzovala
ich? Kto iný môže dať pravé poznanie,
múdrosť, silu, odvahu a bezpodmienečnú
lásku k Bohu, ak nie Svätý Duch? A hoci
v židovstve neexistuje koncepcia Svätého
Ducha ako tretej božskej osoby Najsvätejšej Trojice tak ako v kresťanstve, je tam
neustále prítomný. Označuje sa termínmi
Pánov Duch alebo Boží Duch. V mučeníctve siedmich synov a ich matky možno
postrehnúť istú analógiu k siedmim darom
Svätého Ducha. Všetky sú tam ukryté: dar
múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily,
dar poznania, dar nábožnosti i dar bázne
voči Bohu.

PRENASLEDOVANIE
KRESŤANOV

Gymnasion Palestra v Pompeiách. Zdoj: wikimedia.org

V dejinách spásy vždy nachádzame mučeníkov. Tak v židovstve, ako aj v kresťanstve. Aj
dnes sú v niektorých častiach sveta kresťania mučení ohavným spôsobom. V Európe
má mučeníctvo rafinovanejší a sofistikovanejší charakter. Kresťan, ktorý autenticky
žije svoju vieru, je ideálnym terčom posmechu sekulárnej a liberálnej spoločnosti.
Ak zaujme vysokú štátnu funkciu, stáva sa
obeťou mediálneho lynču, osočovania a degradácie jeho osoby. Už nestačí kresťanov
označovať za hlupákov, stredovekých spiatočníkov či fanatikov. Modlitba nie je monológ, ale dialóg s Bohom. Ale ak kresťan
povie, že k nemu Boh hovorí, istá skupina
ľudí ho označí za duševne chorého, ktorý
počuje akési „hlasy“ a patrí do blázinca. Pretláča sa názor, že takýto „pomätenec“ nemôže vo svete zastávať významnú funkciu.
Gynekológovia sú šikanovaní, ak odmietnu
vykonávať potraty, a učitelia náboženstva
na niektorých školách marginalizovaní ako
„nutné zlo“. Nič z toho by nás nemalo prekvapiť, pretože „všetci, čo chcú žiť nábožne
v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní“
(2 Tim 3, 12). Nie iba niektorí, ale všetci.
Teda to, v akej miere trpíme kvôli Ježišovi, je
aj istým ukazovateľom stupňa našej nábožnosti. Ježiš nás varoval: „Budú vás zrádzať aj
rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú
nenávidieť pre moje meno. Ak vytrváte,
zachováte si život.“ (Lk 21, 16 – 17.19) Naša
láska k Ježišovi nespočíva iba v tom, čo
všetko pre neho robíme, ale rovnako v tom,
čo všetko sme ochotní obetovať z lásky
k nemu. Prenasledovanie nie je namierené
primárne voči nám, ale proti Ježišovi a jeho
Cirkvi. Ale nech by sme žili v akomkoľvek
čase a boli prenasledovaní akýmkoľvek
možným spôsobom, „brány pekelné Cirkev
nepremôžu“ (Mt 16, 18). „Krv mučeníkov
je semenom kresťanov“ (KKC 852), ale
nemajme pred tým strach. Najdôležitejšie je
mať Boha stále na prvom mieste vo svojom
srdci. To ostatné je v réžii Svätého Ducha,
lebo „čo nie je možné ľuďom, je možné
Bohu“ (por. Mk 10, 27). A tak ako machabejská matka povzbudzovala synov, aj naša
nebeská Matka nás povzbudzuje modlitbou
ruženca: „Svätý Duchu, pravý Bože náš,
posilni nás vo svätej viere a vo vernosti
Kristovej Cirkvi.“

Neďaleko Jeruzalemského chrámu bol vybudovaný gymnasion, ktorý slúžil
na športové hry. Na týchto hrách sa účastnili aj mnohí židovskí kňazi, čo bolo
príčinou nepokojov zo strany ľudu dodržujúceho Tóru. Aby nepokoje zastavil,
vstúpil Antioch IV. Epifanes v roku 167 pr. Kr. do Jeruzalemského chrámu
a zakázal židovské náboženstvo. (2 Mach 4, 14 – 15)
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LITMANOVSKÁ
HORA
Marcel PISIO

Litmanová sa stala známou hlavne v súvislosti so skúmanými zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, miestnym
obyvateľstvom zvanej Zvor, vzdialenej asi 3,5 kilometra
od obce. Tu v izbičke dreveného majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5. augusta 1990 do 6. augusta
1995 zjavovala Panna Mária dvom dievčatám, Ivete Korčákovej a Kataríne Česelkovej. Dnes obe vizionárky majú
svoje rodiny a žijú v zahraničí.
sme však šli na Zvir. Bolo pekné počasie.
Ivetka to na Zvire poznala, lebo tam chodila hrabať seno. Hovorila, že je tam veľmi
pekne a že tam budeme chodiť. Rozprávala
nám tu rozprávky, hrali sme sa, vystrájali
archív redakcie

Ivetka Pannu Máriu videla aj počula. Katka
ju videla a počula polroka, potom ju počula
až pri poslednom zjavení. Pri prvých dvoch
zjaveniach bol prítomný aj jej osemročný
brat Mikuláš, ale on zjavenia nevidel.

hasili sme oheň a vbehli do chatky. Kroky
začali chodiť okolo majdanu. Bola to už
stará chatrč, medzi brvnami boli medzery,
tak sme pozerali von, čo sa deje. Nikde nikoho nebolo. Začali sme sa veľmi báť. Buchot neustával. Plánovali sme, čo urobíme,
keď niekto vojde. Že sa postavíme na stôl,
že vyjdeme na pôjd, že sa budeme brániť
veľkým kľúčom od majdanu. Ale vždy, keď
sme si povedali, kam sa skryjeme, začal
buchot nad nami, okolo nás, všade. Bolo
to beznádejné; mysleli sme si, že nám už
nič neostáva na únik. Ujsť do dediny, to
nám absolútne nenapadlo. Báli sme sa, že
sú to nejakí Poliaci, a keď to už bolo všade
okolo nás, myslela som si, že sa zbláznim.
Tak Miťo povedal, aby sme sa začali modliť
Otče náš, Raduj sa, k anjelovi strážcovi.
Iveta sa ešte pomodlila Zlatý Otče náš
a potom ešte povedala: „Mária, Matka
naša, skry nás pod svoj plášť...“ To jej vtedy
prvýkrát napadlo, nikdy predtým sa to
nemodlila.
Vtedy sa urobila v izbičke žiara. Mysleli
sme, že je to od slnka. Po určitom čase sa
urobila tá istá žiara a potom sme videli
v strede izbičky krásnu mladú Paniu...

PRVÉ ZJAVENIE
Skromný drevený majdan na lúke rodiny
Korčákovcov je dejiskom udalostí, ktoré sa
začali na Zvire 5. augusta 1990. Práve tam
došlo k prvému zjaveniu.
Katka Česelková ho opísala takto:
„5. augusta 1990 šla Ivetkina mama
na čučoriedky. My sme chceli, aby nás vzala
do lesa, a tiež sme šli. S Ivetkou a Miťom

a tancovali – i na tej lavičke, na ktorej
potom sedávala Panna Mária. Poobede sme
mali odpočinok. Urobili sme si oheň a všetko, čo sme mali – chlieb, slaninu, klobásu,
všetko sme pokrájali na malinké kúsočky.
Až pri ohni sme zistili, že to nemôžeme dať
na palicu. Takže sme to ani neopiekli.

My sme si nič nepovedali, ani Iveta, ani ja.
Pani stála uprostred izbičky, my s Ivetou
sme sa rozprávali o niečom inom. Keď
som sa znovu pozrela na mladú Paniu,
sedela na lavičke pri dverách. My s Ivetou
sme si najprv každá pre seba mysleli, že sa
nám niečo marí. Potom mi napadlo, že sa
spýtam Ivety, či náhodou tiež niečo nevidí.
Iveta povedala áno, že tú Paniu vidí aj ona.
Tak sme si ju navzájom opísali. Všetko
sa nám zhodovalo a to nás utvrdilo, že ju
obidve naozaj vidíme. Pani sa podobala
obrazu v cerkvi.

Vtedy tu bolo veľa stromov, medzi ktorými
sme počuli, akoby dačo chodilo hore-dolu.
Mysleli sme si, že sú to nejaké zvieratá. Za-

Keď sme videli, že má plášť a ruženec,
usudzovali sme podľa obrazu na ikonostase, kde má tiež plášť a ruženec, že to asi
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bude Panna Mária, zvlášť keď sme ju
prosili o pomoc, a potom sme sa prestali báť. Potom sme sa rozprávali, že
za tú nedeľu, čo sme neboli v cerkvi,
budeme každý týždeň chodiť
do chrámu. Ona len sedela a pozerala
na nás. Keďže buchot prestal a my
sme sa už nebáli, rozhodli sme sa,
že pôjdeme domov. Stále sme si ju
popisovali, kde asi je a ako vyzerá.
Vtedy tu bol hlboký les a vyzeralo to
ináč ako teraz. Keďže sme ju prosili,
aby nás ochraňovala, šli sme dolu
a ona asi dva kroky za nami. Cítila
som pokoj. A potom sa pri potoku
začala vzďaľovať. Keď sme prišli dolu
ku krížu, Panna Mária si pred ním
kľakla a prežehnala sa. Stretli sme dve
dievčatá, ktoré šli z dediny a ktoré
nám potom hovorili, že sme veľmi
bledé. Spýtali sa, čo nám je, a my sme
povedali, že nič. Iveta ju ešte videla
pred strýkovým domom a ja som ju
videla pri našom dome, pri jednej
zbúranej stajni. Doma som nehovorila nič. Ale Miťo to povedal.
Po tomto prvom zjavení večer, keď
som šla spať, som si vzala do postele
krížik, pomodlila som sa a prosila
som Pannu Máriu, aby ma celú noc
ochraňovala. Predtým som sa pred
spaním nikdy nemodlila. Povedali
sme si, že v živote na tú horu nepôjdeme, aj keby čo bolo. Ešte sme to
povedali kňazovi – vtedy tu bol otec
Ján Zavacký – a on povedal, aby sme
to nikomu nehovorili. Každá osobitne sme mu však museli popísať,
čo sme videli. My sme nechápali ani
to, prečo to máme urobiť osobitne.
On nám kázal napísať aj nakresliť
Pannu Máriu, ale ako sme to mohli
nakresliť?
Koncom augusta sme sa opäť vybrali na horu. Šli sme s Ivetkinými
rodičmi. Nechceli ísť s nami dnu,
ostali vonku. Zatvorili sme zvnútra
majdan a pomodlili sme sa. A Panna
Mária sa nám zjavila znova...“

Od 5. augusta 1990 do 24. februára
1991 sa Panna Mária zjavila dievčatám
niekoľkokrát do mesiaca, najmä
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v nedeľu, ale aj v iné dni. Od 3. marca
1991 sa zjavovala vždy v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Vtedy na horu
prichádzalo niekoľko tisíc ľudí. Panna Mária pri zjaveniach odovzdávala
posolstvá, ktoré tlmočila Ivetka.
Pri jednom zjavení Panna Mária
požehnala vodu, ktorú odporúčala
piť s vierou. Hlavnou myšlienkou
posolstiev je obrátenie človeka,
modlitba a život podľa Božieho slova.
Neprináša nič nové, ale zdôrazňuje
výzvu Božieho Syna Ježiša Krista.
Postoj Cirkvi je opatrný a vyčkávací.
Vtedajší biskup Mons. Ján Hirka
ustanovil komisiu zloženú z kňazov
a lekárov, aby sa zaoberala týmito
udalosťami. Miestny duchovný
dievčatám najprv neveril. Nejaký čas
nechcel, aby ľudia chodili na Zvir.
Žiadal dievčatá, aby od Panny Márie
vypýtali nejaké znamenie. V novembri 1990, so súhlasom prešovského
biskupa, sa na hore Zvir prvýkrát oficiálne slúžila svätá liturgia. Po svätej
liturgii sa obidvom dievčatám zjavila
Panna Mária. 2. decembra 1990 sa
Panna Mária pri zjavení predstavila
ako Nepoškvrnená Čistota.
V nedeľu 6. augusta 1995 Panna
Mária povedala dvom vizionárkam
na hore Zvir, že toto jej zjavenie je
posledné. V ten deň Božia Matka
sľúbila, že tu ostáva stále prítomná. Napriek ukončeniu zjavení
veriaci v hojnom počte pravidelne
prichádzajú na toto miesto hlavne
v nedeľu po prvom piatku v mesiaci.
Okrem tejto nedele pútnici zo Slovenska i zo zahraničia putujú každý
deň na horu Zvir, kde nachádzajú
stratený pokoj duše, čerpajú Božiu
pomoc a prehlbujú svoj duchovný
život.
V roku 2003 nastupuje na biskupský
sedes v Prešove vladyka Ján Babjak SJ.
Za krátky čas vymenúva novú komisiu
na skúmanie litmanovských udalostí
a v roku 2004 je hora Zvir ustanovená za miesto modlitby, a v roku
2008 za mariánske pútnické miesto
Prešovskej archieparchie. Ďalšia významná udalosť pre pútnikov prichádza
v roku 2010 cez afiliáciu – duchovné
puto s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, s hlavnou mariánskou
svätyňou, keď sú vyhlásené aj podmienky na získavanie plnomocných
odpustkov na tomto pútnickom
mieste.

archív redakcie

Zjavenia sa stávali tak, že dievčatá sa
najprv modlili, potom sa im zjavila
Panna Mária akoby vychádzajúc
z hmly a sadla si na úzku drevenú
lavičku vedľa steny. Dievčatá pri
zjavení upadli do extázy a nevnímali,
čo sa okolo nich robilo.
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ROZVOJ HORY ZVIR
Počas celej výstavby areálu pútnického
miesta sa vybudovalo veľa objektov, ktoré
poskytujú pre dnešného pútnika určitý
štandard, tak pre duchovné, ako aj fyzické
potreby. V lese, kadiaľ prichádzajú pútnici na horu, bola postavená krížová cesta
s jednotlivými zastaveniami. Prameň, kde si
pútnici čerpajú vodu, sa postupne prestaval
do dnešnej podoby a dostal meno Prameň
sv. Jána Krstiteľa. Každý rok v sobotu večer
počas hlavnej púte sa koná svätenie vody
a po tejto modlitbe si pútnici celý rok
odnášajú vodu do svojich domov pre svojich
chorých. Vybudoval sa nový liturgický
priestor, hlavný oltár a kaskády na sedenie
pre pútnikov. Tento priestor je dôstojným
miestom na slávenie liturgie v prírodnej
svätyni. Na hore mnohí pútnici nechávali
rôzne odkazy s vyjadrením vďaky alebo
prosby. Na tento účel bol postavený múr,
kde sa tieto ďakovné tabuľky umiestňujú.

Každá tabuľka je svedectvom osobnej skúsenosti človeka, ktorý prosil o Božiu pomoc
a príhovor. Keďže je nebezpečné nechávať
vo voľnej prírode zapálený oheň či sviečku,
bola vybudovaná Sviečková kaplnka
na zapaľovanie obetných sviečok. Medzitým
prebehla rozsiahla obnova Kaplnky zjavenia,
bola posvätená Eucharistická kaplnka, kde
každý deň majú pútnici možnosť eucharistickej adorácie a tichej osobnej modlitby. Vybudoval sa Spovedný dom blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR.
Je tu dvanásť spovedníc, kde pútnici môžu
pristúpiť k sviatosti zmierenia, na poschodí
je Aula sv. Jána Pavla II., ktorá slúži ako konferenčná miestnosť, a je tu aj stála výstava
relikvií tohto svätého slovanského pápeža.
Bol postavený zrubový dom – Dom
sv. Jozefa, kde býva duchovný správca hory
Zvir a bohoslovci, ktorí tu trávia pastoračný
ročník. Je zabezpečené, že na Zvire je stále
niekto zo zodpovedných prítomný.

LITMANOVÁ
30 rokov od začatia a 25 rokov od ukončenia zjavení

Odpustová slávnosť je organizovaná iba na farskej úrovni.
Môžete ju sledovať prostredníctvom médií RTVS a TV Logos.

SOBOTA 8. august 2020
18.00 hod. Archijerejská svätá liturgia (TV Logos)

NEDEĽA 9. august 2020
10.30 hod. Archijerejská svätá liturgia (RTVS: Dvojka, TV Logos)

Oproti Domu sv. Jozefa sa nachádza
informačné centrum, ktoré slúži pútnikom
a turistom ako zdroj informácií, a taktiež
obchod so suvenírmi a náboženskými
predmetmi. Tieto suveníry a devocionálie
si pútnici môžu nechať požehnať a posvätiť
po každej svätej liturgii. Vo vedľajšej
miestnosti je zriadená ambulancia pre
lekárku, ktorá poskytuje prvotnú pomoc
počas malých pútí. V čase hlavnej púte
lekársku starostlivosť poskytuje Asociácia
samaritánov Slovenskej republiky. S podporou a pomocou PSK sa vybudovala aj
nová prístupová cesta na horu Zvir, kam sa
tak pohodlne dostanú aj imobilní či starší
pútnici.

DUCHOVNÁ SLUŽBA
Najdôležitejšou súčasťou tohto miesta je
to, čo je jeho podstatou. Je to prítomnosť
Boha. Prítomnosť Božej Matky, Presvätej
Bohorodičky. Ľudia sem prichádzajú
práve preto, aby sa stretli s Bohom, zažili
jeho lásku a milosrdenstvo vo sviatosti
zmierenia, aby zažili silu modlitby, moc
spoločenstva Cirkvi a mohli svoj život
viesť v súlade s Božím slovom, ktoré sa tu
denne ohlasuje. Na hore Zvir už niekoľko
rokov funguje každodenná spovedná
služba, slávi sa každý deň svätá liturgia
a taktiež rôzne iné bohoslužby a obrady.
To sú prostriedky, cez ktoré ľudia prežívajú obrátenie na ceste k spáse a zároveň
je to odpoveď na pozvanie Panny Márie.
Pôsobil som na hore Zvir osem rokov ako
duchovný správca a sám môžem svedčiť
o milostiach, ktoré mnohí ľudia na tomto
milostivom mieste prijali. Kiež každý z nás
nanovo môže počuť a dať odpoveď na toto
Božie volanie.

www.casopisslovo.sk
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ZVONICA
NAD HOSTOVICAMI
Matúš BURDA

Územie dnešných okresov Svidník, Stropkov, Bardejov,
Humenné, Snina a Medzilaborce sa na prelome rokov 1914
a 1915 stalo dejiskom bojov prvej svetovej vojny, do ktorej
v uniforme rakúsko-uhorskej armády zasiahli i muži z územia dnešného Slovenska.
Zatiaľ čo na západnom Slovensku nájdeme takmer v každej obci či meste pamätník
alebo sochu venovanú padlým vojakom,
rodákom, ktorých priamo na bojisku či
na následky zranení a chorôb padlo dovedna približne 69 000, na východe krajiny
nám hrôzy veľkej vojny pripomína vyše
dvesto cintorínov a pietnych miest, kde sú
vedľa seba pochovaní príslušníci znepriatelených vojsk, a to rakúsko-uhorskej,
nemeckej i ruskej armády.
Jeden z najkrvavejších a azda aj rozhodujúcich bojov prvej svetovej vojny na území
horného Zemplína prebiehal v apríli 1915,
počas sviatkov Veľkej noci nad obcou Hos-

ruskej armády. Zvyšných vojakov sa dodnes
nepodarilo identifikovať.
Klub vojenskej histórie Beskydy, ktorý
spolu s obecnou samosprávou a dobrovoľníkmi realizoval rekonštrukciu pietneho
miesta v obci Hostovice, pokračoval
v aktivite pripomínania si hrôz veľkej
vojny, a tak v roku 2015 založil tradíciu
usporadúvania spomienkového pochodu
na vrch Skory. O rok neskôr na autentickom karpatskom bojisku prvej svetovej
vojny vyrástla drevená zvonica. Na slávnostnom akte posviacky sa zúčastnili
zložky ozbrojených síl Slovenskej republiky, zástupcovia Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej i Pravoslávnej cirkvi, turisti
a nadšenci vojenskej histórie zo Slovenska,
ale i Čiech, Maďarska, Ukrajiny a Poľska.
Úsilie bolo zavŕšené vybudovaním turistického chodníka začínajúceho sa v obci
Hostovice, vedúceho popri vojnovom
cintoríne až k zvonici. Trinásťkilometrovú
trasu lemujú informačné panely venované
jednotlivým kapitolám prvej svetovej vojny
a bojovej činnosti v Karpatoch na prelome
rokov 1914 a 1915. Po viac ako štyriapolhodinovom výstupe sa turistovi naskytuje
okrem pohľadu na prírodné krásy Karpát
aj možnosť venovať krátku modlitbu
a následne i symbolicky vzdať úctu padlým
vojakov znepriatelených vojsk zazvonením na štyri zvony zhotovené z nábojníc,
ktoré sa rozozvučia naprieč malebnou, ale
vojnou poznačenou krajinou.

tovice v dnešnom okrese Snina na vrchu
zvaný Skory (814 m n. m.), kde boli nasadení i muži z bývalej Trenčianskej a Bratislavskej župy. Tí museli okrem ruských útokov
čeliť nehostinným podmienkam, mrazom,
snehovej nádielke, vetru či nedostatku
potravinových zásob. Mnohých padlých
sa ani nepodarilo dôstojne pochovať.
Pripomienkou ukrutných bojov v kopcovitom a zalesnenom teréne je v rokoch 2011
až 2014 zrekonštruovaný vojnový cintorín
v Hostoviciach v blízkosti gréckokatolíckeho Chrámu Pokrova Presvätej Bohorodičky, na ktorom je pochovaných dovedna
112 vojakov. Posledné miesto odpočinku tu
našlo 104 vojakov rakúsko-uhorskej a jeden

archív autora

Turistický pochod zavŕšený pietnym aktom kladenia vencov sa stal každoročnou
tradíciou konanou spolu s medzinárodným letným dobrovoľníckym táborom
v závere júla, keď si celá spoločnosť
pripomína tragické úmrtie následníka rakúsko-uhorského trónu Ferdinanda d’Este
a jeho manželky v Sarajeve, ktoré doviedlo
Európu do prvého globálneho konfliktu
v dejinách ľudstva.

www.casopisslovo.sk
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Dovoľ, aby slová a myšlienky padali na tvoju dušu.
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UHÁDNITE
CHÝBAJÚCE ČÍSLO

Jozef Petričko
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Komentáre

Zdieľať

Natália Begalová, študentka
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Každý človek potrebuje istotu – skalu, na ktorej základoch
môže budovať svoj život. Mnohokrát si za ňu zvolíme veci,
ktoré nám môžu uškodiť, respektíve ich základy sú nestabilné
a nevydržia tak, akoby sme si priali. Ak svoj život postavíme na svetských veciach, všetko, čo si zaumienime, ľahko
stroskotá už pri prvom zaváhaní. My kresťania to máme oveľa
jednoduchšie s Ježišom po našom boku. Tá istota, ktorú nám
ponúka Boh, sa stáva naším každodenným útočiskom – skalou,
v ktorej máme istotu, že ani pri obrovskom nápore tohto sveta
sa nezakolíše, a na ktorej základoch môžeme spokojne rásť.

11
Správne riešenie sa dozviete pri pozornom
prehľadaní tejto strany časopisu.
S ÚSMEVOM
Žiak dostal jednotku z odpovede z geografie.
Učiteľka mu povie: „Daj žiacku knižku."
Žiak jej povie: „Neviem, kde je."
Spolužiak mu povie: „Tak tu máš moju."
Hlavnou úlohou malíčka na nohe je kontrolovať, či je všetok nábytok na správnom mieste.
Muž: „Drahá, idem prať tričká, aký mám dať
program?“
Žena: „Čo píšu na tričku?“
Muž: „Puma.“
Policajt zastaví auto a hovorí: „Pán vodič, cítim
z vás alkohol.“
Vodič odpoveda: „To preto, lebo nedodržiavate
odstup dva metre.“
Miláčik, kúpila som sedačku, predavač mi
povedal, že sa na ňu zmestí šesť ľudí bez
problémov. Ale povedz, kde nájdem šesť ľudí
bez problémov?

Páči sa mi to . Odpovedať

Kamila Hüblerová, animátorka
Je skvelý pocit mať na tomto svete miesto, kam môžeme prísť
v akejkoľvek nálade a za akýchkoľvek okolností, a vieme,
že tam nájdeme pochopenie a prijatie od našej rodiny či
priateľov. Takéto zázemie, istotu, pochopenie a prijatie, ktoré
však presahuje naše chápanie, nám ponúka náš dobrý Boh
cez svoje slovo. Na rôznych miestach vo Svätom písme nám
s láskou pripomína, že on je jediná istota, pevnosť, nedobytný
hrad, kde stále môžeme nájsť útočisko a pokoj. Nebojme sa
dôverovať Bohu a hľadať v ňom svoju najväčšiu istotu, lebo
ako sa spieva v jednej gospelovej pesničke: „v Tebe mám isté
víťazstvo“.
Páči sa mi to . Odpovedať

Alžbetinka Semanová, študentka
Kam sa utiekam? Odpoveď na túto otázku v tomto zrýchlenom móde nášho života je stále ťažko nájsť. Každý deň si
hovorím, že postav svoj deň na skale, na mieste, kde sa ti noha
nezachveje. Na mieste, kde ani víchrica tvojho života nebude
mať moc. Modlitba a pôst. Božie slovo a trocha ticha. Svätá
liturgia a naplnené srdce pokojom a láskou. Utekaj tam, kde
je pokoj. Utiekaj sa tam, kde tvoje srdce spočinie. Sv. Pavol
v Liste Filipanom hovorí: „A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú
chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ A teda KAM SA UTIEKAŠ?
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
catechist.com

„PANE, SKALA MOJA, TVŔDZA MOJA, OSLOBODITEĽ MÔJ.
Bože môj, moje bralo, kam sa utiekam...“

SVÄTÁ HYACINTA
Z FATIMY
Hyacinta bola živá,
radostná a impulzívna,
veľmi rada sa hrávala
a tancovala. Zbierala kvety a objímala
baránky, ale aj rada
súťažila. „Najmenší
konflikt… stačil na to,
aby ostala mrzutá
stáť v kúte,“ povedala o nej Lucia. Bola
veľmi ovplyvnená
víziou pekla z 13. júna
1917. Od toho času
nevynechala ani jednu
príležitosť na modlitbu a prinášala obety
za iných. Pre Hyacintu
nestačilo, že sama
mala zaručené nebo –
nechcela, aby niekto
išiel do pekla.

NAPÍŠTE NÁM

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2020
1. turnus: 12. – 17.07. (15 a viac rokov)
2. turnus: 19. – 24.07. (9 – 11 rokov)
3. turnus: 26. – 31.07. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 02. – 07.08. (9 – 11 rokov)
5. turnus: 09. – 14.08. (12 – 14 rokov)
6. turnus: 16. – 21.08. (9 – 11 rokov)
7. turnus: 23. – 28.08. (15 a viac rokov)
Registrácia na letné stretnutia bola spustená
3. júna.

HE3K NA JEDEN KLIK

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

PODUJATIA

8

79

Božie dieťa

17.

12

20
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AKO OZNÁMIŤ
TÝRANIE?
Joachim Dušan FRAŇO

Týranie je závažným spoločenským problémom, ktorý často „ostáva doma“. My všetci však máme morálnu
a v určitých prípadoch aj právnu povinnosť týranie oznámiť. Ako týranie rozpoznať, prečo je dôležité ho oznámiť
a prečo sa nebáť ho oznámiť?
a tričku i v horúcich dňoch; opakovaný
strach ísť domov a strach zo stretnutia s rodičmi; sklony k sebatrýzneniu
a sebapoškodzovaniu; chronické úteky
od rodičov (napr. k starým rodičom);
uhýbanie pri pohladení (očakávanie facky
a ľakanie sa); podvýživa, hlad, hltavé
a rýchle jedenie; neprospievanie; dlhodobé
sťažnosti na bolesti, vyčerpanosť; krádeže;

freepik.com

Týranie môže mať najrôznejšiu podobu.
Pravidelné fackanie, bitky, ťahanie vlasov,
drganie, sácanie, vyhrážky, sledovanie,
ponižovanie, pravidelné podrývanie sebavedomia, vysmievanie či kontrolovanie
telefónu a sociálnych sietí sú jednoznačne
prejavmi týrania. Prehnané tresty a výchovné opatrenia rodičov, učiteľov či iných
osôb dohliadajúcich na deti môžu rovnako
prerásť do týrania. Naopak, a trochu
zľahčene, jedna facka, žiarlivostná scéna
či jednorazové opodstatnené prelustrovanie facebooku nie sú týraním, sú však
prejavmi domáceho násilia alebo iného
protispoločenského konania. Ak neustále
počujeme od susedov krik, ak dieťa chodí
do školy smutné a je utiahnuté, ak je kolegyňa po každom telefonáte s manželom či
partnerom rozhodená alebo sa mu priam
vyhýba, rozhodne nie je všetko v poriadku.
Obeťami týrania sú v drvivej väčšine deti
a ženy, no obeťou týrania môže byť aj muž.

záškoláctvo alebo naopak, veľmi skoré
príchody do školy a neskoré odchody z nej;
túlanie sa (často osamote); obhrýzanie
nechtov; nesústredenosť; neschopnosť
učiť sa; nezvládnuteľné prejavy v správaní;
delikvencia, alkohol, drogy; malá sebaúcta, neúmerné reakcie na svoje chyby,
neustále podceňovanie sa; obavy z nových
situácií; suicidálne pokusy; neprimeraná
reakcia na bolesť v oboch smeroch – buď
akoby ju vôbec necítili, alebo hystéria pre
nepatrný podnet; nadmerne pasívne (všetko im je jedno) alebo, naopak, extrémne
agresívne správanie; obavy a vyjadrenia,
že dieťa nemá nikto rád, že nemá cenu, že
si nič nezaslúži a pod.; obavy a vyjadrenia
z možného potrestania; nedôvera k dospelým ľuďom, ktorí sa deťom snažia pomôcť

AKO SPOZOROVAŤ
TÝRANIE?
Nasledujúce príznaky sú u detí veľmi
vážnymi signálmi týrania: opakované
poranenia alebo popáleniny a ich podozrivé zdôvodnenia dieťaťom alebo rodičom
či neochota hovoriť o zraneniach; modriny
po celom tele (zvyčajne ramená, paže,
chrbát, nohy, hlava, predlaktie po bránení
sa, modriny na lakťoch a kolenách však
netreba zveličovať); lysiny a vytrhané
vlasy; neochota prezliekať sa na telocvik, príp. chodiť v krátkych nohaviciach

Týranie je zlo kolosálnych rozmerov a dejiny nám už mnohokrát ukázali, že
pre triumf zla je potrebná jediná vec, aby dobrí ľudia nič neurobili. Pravdu
o zle treba povedať ihneď, nie až keď sama vyjde na povrch, a dnes je pritom
mnoho možností, ako pomôcť a ochrániť seba i svoju rodinu. Preto, ako
vravieval sv. Filip Neri: „Pomôžme, ak môžeme.“

www.casopisslovo.sk

alebo, naopak, až prílišná závislosť od nich
a prejavovanie nadmernej vďačnosti
za prejavenú pozornosť; obviňovanie sa
za všetko možné.
U týraných žien a mužov sú príznakmi
najmä modriny a zranenia, a rôzne ich
ospravedlnenia; časté absencie v práci;
nízke sebavedomie; zmeny osobnosti;
strach z konfliktu; pasívno-agresívne správanie (hovoria niečo iné, než v skutočnosti
chcú, a potom vybuchnú hnevom alebo
frustráciou); sebaobvinenia; strata kontaktu s priateľmi, strata záujmov a záľub,
a kontrola zo strany tyrana.
Ak spozorujeme u niekoho jeden alebo
viac uvedených príznakov, treba aktivizovať skutočný záujem o potenciálnu obeť!
S ľudskosťou a citom sa treba takejto osoby
opýtať, či je všetko v poriadku. Úprimný
záujem pomôcť môže obeti rozviazať jazyk
a my môžeme predísť tragédii. Ak vidíme,
že obeť je nesvoja, hanbí sa, nechce
o probléme hovoriť, alebo známky týrania
vidíme opakovane, treba čo najskôr konať!

POVINNOSŤ OZNAMOVAŤ
TÝRANIE A PREČO
SA JEJ NEBÁŤ
Podľa štatistík prebieha týranie najčastejšie v domácnosti. Obeť si často z rôznych
dôvodov nevie sama pomôcť, preto najlepšou a najdôležitejšou formou prevencie
a pomoci obetiam je všímavosť. Všímavosť
rodiča, starých rodičov, blízkej rodiny,
susedov, učiteľov, spolužiakov, lekárov,
okolia či samotných pracovníkov orgánu
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sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (SPODaSK) – tzv. sociálky.
Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
má každý povinnosť upozorniť orgán
SPODaSK na porušovanie práv dieťaťa.
Podľa Trestného zákona je neoznámenie
hodnoverne získanej informácie o týraní
trvajúcom dlhšie ako šesť mesiacov, ale
aj o iných závažných formách týrania
trestným činom. Oznámenie nenechávajme na iných a už vôbec nie na samotnej
obeti! Ak sa každý z nás spoľahne na staré
známe: „veď on/ona to určite oznámi“,
bude neskoro. Navyše, viacero oznámení
zvyšuje vierohodnosť týrania a potrebu
jeho riešenia.

videli, o čom sme sa rozprávali s obeťou,
ako aj údaje páchateľa a obete/-í. Väčšia
istota riešenia políciou je však pri ústnom
podaní trestného oznámenia. Policajt sa
bude pýtať na tie isté informácie, ktoré by
sme uviedli v písomnom oznámení. Ústne
oznámenie môže trvať hodinu až dve. Je
to však čas, ktorý môže zachrániť život.
Výhodou ústneho podania je možnosť dopytovať sa, ako sa vyšetrovanie pohlo, a tak
nenechať prípad „založiť do šuplíka“. Ako
oznamovateľ môžeme hlavne požiadať
doslova o utajenie totožnosti, čo vyplýva
z § 62 Trestného poriadku, preto sa na naň
v prípade potreby treba na polícii odvolať
a chrániť seba i svoju rodinu. Samozrejme
platí, že v prípade akútneho ohrozenia
kohokoľvek ihneď voláme linku 158.
Linka prokuratúry pre týrané
osoby – nonstop, bezplatne – na čísle
0800 300 700, kde po zaznení signálu
treba uviesť svoje meno a priezvisko, meno
a priezvisko obete alebo tyrana, miesto
týrania, kontaktnú adresu a informácie
o násilí.


EXISTUJE NIEKOĽKO
MOŽNOSTÍ, AKO
OZNÁMIŤ PODOZRENIE
Z TÝRANIA A OSTAŤ
V BEZPEČÍ.
Prvou možnosťou je podanie trestného oznámenia priamo na policajnej
stanici, v ktorej obvode býva podozrivý
tyran, alebo na ktorejkoľvek inej policajnej stanici. Je, žiaľ, aj mediálne veľmi
známe, že policajti obeť odbijú z rôznych
dôvodov. Preto my, ktorí máme podozrenie z týrania, ho musíme oznámiť.
Oznámenie možno urobiť písomne alebo
ústne, pričom ak sa podáva písomne,
môže sa podať aj bez uvedenia údajov
oznamovateľa. V oznámení treba spísať
všetko, čo vieme o týraní, čo sme počuli,


Linka Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny na nahlásenie zanedbávania starostlivosti o deti – nonstop, bezplatne, anonymne – na čísle 0800 191 222,
kde treba stručne opísať, čo viete o zanedbávaní a týraní, meno, priezvisko a adresu
tyrana.


Linka detskej istoty – nonstop,
bezplatne, anonymne – na čísle 116 111.


Linka dôvery Nezábudka – nonstop, bezplatne, anonymne – na čísle
0800 800 566.


KLOKOČOV
350. výročie slzenia milostivej ikony

Odpustová slávnosť je organizovaná iba na farskej úrovni.
Môžete ju sledovať prostredníctvom médií RTVS, TV Logos a TV Lux.

SOBOTA 15. august 2020
18.00 hod. Veľká večiereň s lítiou (TV Logos)
20.00 hod. Archijerejská svätá liturgia a moleben (TV Lux, TV Logos)

NEDEĽA 16. august 2020
8.00 hod. Utiereň (TV Logos)
10.00 hod. Archijerejská svätá liturgia (RTVS: Dvojka, TV Logos)

www.casopisslovo.sk
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60 ROKOV
OD MUČENÍCKEJ SMRTI
BL. BISKUPA GOJDIČA
Peter ŠTURÁK

Poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás
vedie k zisteniu, že máme poklady, ktoré môžu byť zdrojom
múdrosti, nevysychajúcim prameňom a hodnotami, z ktorých môžeme čerpať všetci.

Medzi takéto osobnosti v našich dejinách
patrí nepochybne blahoslavený prešovský
biskup mučeník Pavol Peter Gojdič OSBM
(1888 – 1960). V tomto roku si pripomíname 60 rokov od jeho mučeníckej smrti. Je
to pre nás všetkých vynikajúca príležitosť
nielen na pripomenutie si tejto udalosti
v historickom kontexte vtedajšej doby poznačenej krutým prenasledovaním Cirkvi,
ale aj možnosť uvedomiť si veľkosť jeho
hrdinských postojov. Jeho smrť bola už iba

archív redakcie

Nie každá miestna cirkev sa môže pochváliť takým počtom vyznávačov. V kontexte
týchto slov si môžeme pripomenúť udalosť
zo 7. mája 2000 v Koloseu v Ríme, kde sa
uskutočnila spomienka na mučeníkov 20.
storočia. Svätý Ján Pavol II. tam povedal
tieto pamätné slová: „Tam, kde sa zdalo,
že nenávisť pokorí celý život a nebude
nijaká možnosť jej uniknúť, svedkovia
viery ukázali, že láska je silnejšia ako smrť.
Uprostred strašných systémov útlaku,
ktoré zneucťovali človeka, na miestach
bolesti, o hlade a trápeniach najrozličnejšieho spôsobu ukázali, že patria Kristovi,
ukrižovanému a vzkriesenému Pánovi.
Nech v storočí a tisícročí, do ktorých
vstupujeme, ostáva pamiatka na našich
bratov a sestry mučeníkov stále živá. Nech
sa odovzdáva z generácie na generáciu, aby
z nej prúdila hlboká kresťanská obnova.
Strážme si pamiatku mučeníkov ako
poklad obrovskej hodnoty pre kresťanov
nového tisícročia.“

veľkým finále jeho obdivuhodného života.
Biskup Gojdič patrí medzi osobnosti,
ktoré pomáhali utvárať nielen dejiny, ale aj
našu prítomnosť a budúcnosť našej Cirkvi.
V tomto roku si teda pripomíname výročie mučeníckej smrti biskupa Gojdiča.
17. júla uplynie 60 rokov od chvíle, keď
zomrel ako mučeník viery, vernosti a lásky

k Cirkvi a Svätému Otcovi v leopoldovskej väznici. Ako pastier viedol Prešovskú
eparchiu v zložitých dejinných udalostiach. Mnohé aktivity tohto biskupa boli
nadčasové a majú ohlas a trvanie aj dnes.
Počas totalitného režimu sa stal pre svoju
vieru a neohrozené hrdinské postoje
tŕňom v oku mocných tohto sveta.

MUČENÍCKA SMRŤ
Po smutne známych okolnostiach tzv.
Prešovského soboru konaného 28. apríla
1950 v Prešove bol biskup Gojdič zatknutý
a internovaný. Potom nasledovalo vysiľujúce obdobie vyšetrovacej väzby v obávanej
pražskej Ruzyni. Napriek svojej nevine bol
v januárových dňoch roku 1951 odsúdený
na trest doživotného odňatia slobody, peňažný trest 200 000 korún, skonfiškovanie
celého majetku a stratu občianskych práv.
Následne bol biskup Gojdič prevezený
do Valdíc, kde bol v prísnej izolácii na samotke. Jeho pobyt tam trval do 29. mája
1952, keď bol prevezený do Leopoldova.
Jeho spoluväzňom bol aj biskup Vasiľ
Hopko, ktorý naňho často spomínal takto:
„Biskup Pavol bol často väznený v najťažších celách – samotkách. Dávali mu robiť
tie najhoršie ponižujúce práce. A predsa!
Biskupa nevedela pokoriť žiadna práca.
Naopak, aby sa utvrdzoval v pokore, sám
vyhľadával tie najhoršie práce vediac, že
to ho najviac približuje k Pánu Bohu.“
Na základe amnestie v roku 1953, vydanej
prezidentom Zápotockým, bol jeho trest
zmenený z doživotia na 25 rokov odňatia slobody. V roku 1955 bez vysvetlenia
príčin bol premiestnený do väznice v Ilave.
V roku 1957 bol po druhýkrát premiestnený do Leopoldova, kde prežil posledné
obdobie svojho života.
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Biskupská chirotónia Vasiľa Hopka v roku 1947. Zdroj: archív redakcie
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Pred smrťou biskup Gojdič prežíval veľké
muky, telesné aj duševné. Nebolo pochýb,
že jeho zdravotný stav je beznádejný.
Ošetrujúci lekár zavše prehodil ošetrovateľovi Františkovi Ondruškovi: „Náš Pavlíček musí mať úžasné bolesti.“ Kedykoľvek
prechádzal popri posteli biskupa, vždy
sa ho opýtal: „Tak ako, otče, máte veľké
bolesti, však?“ Na to mu otec biskup s takmer nebadateľným úsmevom odpovedal:
„Áno, pán doktor, mám strašné bolesti.“
Nikto však nikdy nevidel ani nepočul,
aby biskup Pavol niekedy nariekal alebo
sa ponosoval na svojich mučiteľov, ktorí
s ním často zaobchádzali veľmi hrubo
a surovo. Vždy im prejavoval poslušnosť
a správal sa k nim úctivo. Zdravotný stav
biskupa Gojdiča sa neustále zhoršoval.
Preto bol prevezený na infekčné oddelenie
Fakultnej nemocnice v Brne, kde bol hospitalizovaný od 2. do 18. marca 1960. Tam
zistili, „že okrem starého chronického
ložiska na pľúcach boli zistené v pravom
dolnom a ľavom dolnom laloku pľúc gu-

ľovité odtiene veľkosti gaštanu, vysokého
štádia metastáz“.
Biskup Pavol Peter Gojdič OSBM zomrel
po ťažkom utrpení vo väzení v nedeľu
17. júla 1960. Keď jeho telo vyniesli z nemocničnej izby, kňaz Alojz Vrána slúžil
za neho svätú liturgiu. Uvedomil si, že
práve začal 17. júl, deň narodenín biskupa
Gojdiča. Keď to hovoril zúčastneným, celý
sa chvel. Táto zhoda okolností všetkých
zúčastnených prebrala z ustrnutia nad
mystériom smrti. Uvedomili si, aký
dobrotivý je Pán Boh a s akým láskavým
porozumením spĺňa dokonca až takéto
detinské želania tým, ktorí ho milujú.
Hrdinský život a mučenícku smrť biskupa
Gojdiča Boh odmenil tým, že ho povýšil
na úctu prestola. Za blahoslaveného bol
vyhlásený sv. Jánom Pavlom II. 4. novembra 2001 vo Vatikáne. Veľké a radostné
chvíle mali pokračovanie v Prešove
17. novembra v prenesení jeho relikvií

ĽUTINA

Odpustová slávnosť je organizovaná iba na farskej úrovni.
Môžete ju sledovať prostredníctvom médií TV Logos, TV Lux a Rádio Lumen.

SOBOTA 22. august 2020
18.00 hod. Archijerejská svätá liturgia (Rádio Lumen, TV Logos)

NEDEĽA 23. august 2020
10.00 hod. Archijerejská svätá liturgia (TV Lux)

do Katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa. V rámci bohoslužby odzneli v homílii slová arcibiskupa Mons. Edwarda Nowaka, ktorý povedal: „Blahoslavený Gojdič
vyrastal, pracoval a trpel na tejto zemi. Aké
to radostné poznanie! Blahoželám diecéze
v Prešove, blahoželám biskupom, kňazom
a veriacim, že ste mali dobrého pastiera.
Blahoželám, že máte vlastného blahoslaveného mučeníka, ktorý oroduje za vás pred
Bohom a sprevádza vás do nových čias...“
Máme teda v osobe biskupa mučeníka
Gojdiča veľký vzor a mocného orodovníka.
Niekedy však zaráža nezáujem o udalosti,
o životné osudy hrdinov viery, aj biskupa
Gojdiča. Je to však pre nás vzácna perla
a poklad, ktorý má čo povedať nielen nám,
ale aj budúcim generáciám. Necúvol pred
ohavným násilím komunizmu, neprijal
jeho podmienky a výhodné ponuky za zradu svojej viery v Boha a človeka. Nespreneveril sa pravde, spravodlivosti a láske.
Je paradoxné, že dnes sa ľudia, a najmä
mladí, kŕmia nevierohodnými, vykonštruovanými, lacnými a často esteticky brakovými produkciami. Akéže dejiny potom
pripravia tí, ktorí sú indiferentní alebo sú
nepriateľmi základných ľudských axióm
ľudského pokolenia, keď tieto zločinnosti
nahromadené dvoma totalitami nepoučia
človeka, aby sa spamätal?
Blahoslavený biskup mučeník Pavol
Peter Gojdič OSBM a všetci, ktorí trpeli
v časoch neslobody, sú pre nás veľkými
vzormi a nimi zostali aj po smrti. Sú povzbudením a príkladom pre všetkých ľudí,
ktorí sa snažia žiť charakterne, podľa viery
a podľa svojho svedomia. Nasledujme ich
príklad aj dnes.
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UVEDENIE SEKRETÁRA
VÝCHODNEJ KONGREGÁCIE

VATIKÁN g 8. júna bola spustená nová
iniciatíva na šírenie filmov inšpirovaných
kresťanstvom. Platforma www.vativision.com
je súkromno-podnikateľský projekt spoločností
Officina della Comunicazione a Vetrya. Projekt,
ktorý ponúka v strímingu hrané i dokumentárne filmy a seriály, uvítal aj prefekt Dikastéria
pre komunikáciu Paolo Ruffini. Zdôraznil, že
„nejde o cirkevnú či vatikánsku iniciatívu, ale
projekt súkromných podnikateľov“ a Vatikán
nezodpovedá za obsah, „nie je ani cenzorom,
ani dramaturgom“. Ocenil však ambíciu projektu ponúkať kvalitné obsahy spojené s katolíckou tradíciou a kultúrou. (TK KBS)
NEGOMBA/SRÍ LANKA g Kardinál Malcolm
Ranjith požehnal 11. júna základný kameň
misijného domu na Srí Lanke, vo Farnosti
svätého Šebastiána, neďaleko hlavného mesta
Kolombo. Tento dom bude postavený z príspevkov veriacich zo Slovenska, ktoré sa vyzbierajú
počas veľkonočnej výzvy, ktorá trvá do konca
júna 2020. Na začiatku výstavby sa zúčastnil
aj národný riaditeľ Pápežských misijných diel
na Srí Lanke Basil Fernando Rohana. V Kostole
svätého Šebastiána v Negombe zomrelo po samovražednom bombovom útoku na minuloročnú Veľkonočnú nedeľu 115 ľudí. Krv a zvyšky
tiel boli po stenách celého kostola. Misijný dom
bude slúžiť kňazom, rehoľným sestrám a pútnikom ako miesto pomoci a starostlivosti o rodiny
zasiahnuté teroristickými útokmi. (TK KBS)

PRAHA/ČESKO g Po vyše sto rokoch sa 4. júna
vrátila na pražské Staromestské námestie replika pôvodného mariánskeho stĺpu. Originál bol odstránený v roku 1918 po páde habsburskej monarchie, ktorá
bola mnohými spájaná s Katolíckou cirkvou a jej pád
tak dal podnet aj k protikatolíckym akciám, ktoré
masovo ničili a znesväcovali sakrálne stavby.
„Je to historická chvíľa. Znovu sme získali svoje
miesto v duchovnom strede Európy. Práve k duchovným hodnotám Európy sme sa znovuobjavením tohto stĺpu symbolicky prihlásili,“ ocenil návrat pôvodne
barokového diela do centra českého hlavného mesta
prorektor Karlovej univerzity, historik umenia Jan
Royt. Ako hovorí, stĺp nie je žiadnym mŕtvym kameňom, ale vyjadrením živej úcty k Panne Márii. „Nemožno ho devalvovať na nejaký symbol habsburskej
nadvlády nad touto krajinou. Je to symbol stále živej
viery,“ myslí si profesor Royt. Obnovený mariánsky
stĺp slávnostne požehná kardinál Dominik Duka
15. augusta. (TK ČBK).
Elias Kap

VATIKÁN g Kongregácia pre východné cirkvi privítala 5. júna nového sekretára vladyku Giorgia Demetria Gallara. Kardinál Leonardo Sandri, prefekt
kongregácie, ho privítal, vyjadril slová vďaky za to, že prijal toto poverenie
Svätého Otca a opustil vedenie sicílskej eparchie Piana degli Albanesi. Pripomenul tiež jeho skúsenosti s Melchitskou cirkvou, jeho znalosť východného
kánonického práva a obradov východných cirkví. Vladyka Gallaro poďakoval
Svätému Otcovi a kardinálovi Sandrimu a pozdravil všetkých spolupracovníkov. Kardinál Sandri následne prečítal vymenovanie vladyku Gallara za sekretára a odovzdal mu pápežský dekrét, ktorým ho Svätý Otec František povýšil
na titulárneho arcibiskupa Tricaly na Sicílii. (orientchurch.va)

NÁVRAT
MARIÁNSKEHO STĹPA
DO PRAHY

NA SLÁVNOSTI V ATÉNACH
ZAZNELA SLOVENČINA
ATÉNY/GRÉCKO g V gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšej Trojice sa 8. júna
konala odpustová slávnosť, na ktorú bola pozvaná aj slovenská veľvyslankyňa
v Grécku Iveta Hricová. Pred začiatkom svätej liturgie vystúpil s pozdravným slovom miestny nuncius arcibiskup Savio Hon Tai-Fai. V homílii apoštolský exarcha
Gréckokatolíckeho exarchátu v Grécku vladyka Manuel Nin hovoril o vplyvoch
pandémie na spoločnosť a volal po jednote a súdržnosti. Osamelosť nazval problémom dneška a malé spoločenstvá zasa liekom na tento problém. Na slávnosti sa
zúčastnil aj aténsky rímskokatolícky arcibiskup Sebastianos Rossolatos a zástupca arménskej cirkvi otec Giuseppe Bazouzian. Počas svätej liturgie zaznela okrem
gréckeho, arabského a ukrajinského jazyka aj modlitba Otče náš v slovenčine.
Tento rok sa odpustová slávnosť, ktorá obyčajne trvá dva dni, skrátila a doplnkové
podujatia ako charitatívny bazár či posedenie v záhrade sa zrušili.
Gréckokatolícka cirkev v Grécku má približne 8 000 veriacich, štyri farnosti, deväť kňazov, jedného bohoslovca a jeden ženský monastier. Cirkev, okrem iného,
spravuje jednu nemocnicu, dve školy a domov dôchodcov. V pastoračnej službe
tu vypomáha slovenský kňaz otec Peter Fučo. (-pf)
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JÁN PAVOL II.
V PREŠOVE
Miroslav DANCÁK

Svätý Ján Pavol II., známy svojou snahou
o ekumenizmus, neočakávane po návšteve katedrály prešiel papamobilom
historickou časťou mesta k pamätníku
24 obetí evanjelických veriacich, ktorí boli
zavraždení v Prešove v roku 1687. Tam
sa za nich spolu s biskupom Evanjelickej

cirkvi a. v. Jánom Midriakom a prešovským gréckokatolíckym biskupom Mons.
Jánom Hirkom pomodlil modlitbu Otče
náš. Evanjelický biskup Július Filo príchod
Jána Pavla II. označil za malý zázrak a biskup Ján Midriak hodnotil pápežovo gesto
ako krok k vzájomnému zblíženiu.

Papamobil so Svätým Otcom prešiel
Hlavnou ulicou, ktorú lemoval veľký počet ľudí, k bývalej mestskej hale, kde ho
skandovaním privítali státisíce veriacich.
Tu na pódiu pod modrým baldachýnom
privítal pápeža vtedajší prešovský biskup
Mons. Ján Hirka. V príhovore spomenul,
že toto stretnutie gréckokatolíci prežívajú
ako zázrak, lebo v ňom je citeľný dotyk
Božej lásky. „Cítime to ako pohladenie
láskavou rukou milovaného otca, po ktorom sme toľko rokov túžili,“ povedal
biskup Hirka.
Okrem prítomnosti pápeža Jána Pavla
II. bola vtedy silným a nezabudnuteľným
okamihom modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Akatist spieval skoro
tristočlenný spevácky zbor a liturgicky ho
viedol otec Vojtech Boháč. Hlboká modlitba a nádherný spev strhli do spevu celý
zástup ľudí, ako aj samotného Svätého
Otca.
archív redakcie

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa v Prešove uskutočnila
historická udalosť. 2. júla 1995 sem prvýkrát v dejinách
v osobe Jána Pavla II. zavítal rímsky pápež. V prvú júlovú nedeľu bol pri tejto príležitosti priestor pred mestskou
halou zaplnený veľkým množstvom ľudí. Iba gréckokatolíkov bolo dvestotisíc. Pápež prišiel do Prešova z Košíc, kde
v dopoludňajších hodinách pri liturgickej slávnosti kanonizoval svätých košických mučeníkov. Najprv sa zastavil
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde sa modlil pri telesných
ostatkoch hieromučeníka P. P. Gojdiča.

www.casopisslovo.sk

Po modlitbe Akatistu začal pápež svoj
príhovor pozdravom Slava Isusu Christu.
Ocenil v ňom hrdinstvo Gréckokatolíckej cirkvi, vyzdvihol svedectvo vernosti
pôvodnému odkazu Cyrila a Metoda, keď
povedal: „V dejinách boli chvíle, keď sa
zdalo veľmi ťažké zachovať tento model,
ktorý spájal rozdielnosť tradícií s požiadavkou jednoty, akú chcel Kristus pre
svoju Cirkev. Ale vaša prítomnosť tu je
výrečným svedectvom o tom, ako možno
byť po stáročia a napriek všetkým ťažkostiam vernými pôvodnému modelu.“ Jeho
slová boli prerušované búrlivým potleskom a zvolávaním „Je to tak“.
archív redakcie

Ďalej pápež povzbudil veriacich, aby boli
hrdí na svoju tradíciu a chránili si ju. Spomenul aj dramatickú situáciu z minulosti,
keď vyzdvihol príkladnú a silnú vieru
veľkého počtu laikov, rehoľníkov, rehoľníčok, kňazov a duchovných pastierov.
Spomenul utrpenie biskupa Vasiľa Hopka
a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča a dodal: „Je to vzácny príspevok, ktorý vaše
spoločenstvo dáva do pokladnice Cirkvi.“
Potvrdením jeho slov bolo blahorečenie biskupa Gojdiča a rehoľného kňaza
Dominika Trčku v roku 2001 a o dva
roky neskôr blahorečenie biskupa Vasiľa
Hopka.
Mladých oslovil výzvou, aby nanovo objavili svoje korene, lebo sú to kresťanské
korene, ktoré priniesli hodnoty a civilizáciu celej Európe. Vo svojom príhovore
pozdravil aj pravoslávnych veriacich a ich
pastierov slovami: „Modlím sa za odstránenie všetkých napätí, ktoré vznikli
z historických dôvodov, aby sme mohli
kráčať vo vzájomnom porozumení k plnej
jednote.“ Akatist sa skončil o 19. hodine.
Po ňom sa pápež rozlúčil s veriacimi
a v sprievode áut odišiel do Spišskej
Kapituly.
Aj po dvadsiatich piatich rokoch je odkaz
svätého Jána Pavla II. stále silný. V Prešove nám jeho návštevu a záujem o nás
pripomína Ulica Jána Pavla II. pri mestskej hale, socha v nadživotnej veľkosti
pri Konkatedrále sv. Mikuláša a pamätné
tabule v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, a pri
pamätníku obetí zavraždených za Caraffovho krvavého súdu.

archív redakcie

„Peter našich čias“ pred štvrťstoročím
osobne prišiel, aby nás posilnil vo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi. Vtedy sme
zvolávali: „Je to tak“. Dokážeme to aj teraz
po uplynutí času zvolať s takým zápalom,
radosťou a živou vierou?
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aktuálne
udalosť
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Juraj Blaščák
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PROFESOR BOHÁČ DOSTAL VÝZNAMNÉ OCENENIE
slová v mene Prešovskej univerzity
predniesol prvý prorektor prof. Gabriel
Paľa. Za vedenie GTF PU poďakovanie
predniesol jej dekan prof. Peter Šturák,
tajomníčka Valéria Varhoľová a prodekan
doc. Peter Tirpák. Napokon otec Boháč
poďakoval a vyjadril stálu ochotu dávať
svoje skúsenosti do služieb Cirkvi tam,
kde bude treba. Výnimočnú chvíľu zdôraznila aj skutočnosť, že presne pred 46
rokmi otec Boháč v prešovskej katedrále
prijal kňazstvo z rúk blahoslaveného
biskupa Vasiľa Hopka. (IS PA)

Prešovskej archieparchie a odovzdal
mu zlatý kríž s ozdobami a nábederník.
V homílii sa dekan fakulty prof. Peter
Šturák zameral na svätosť ako najvyššie
ocenenie, ktoré môže človek získať a ku
ktorému má smerovať všetku svoju námahu. V závere slávnosti sa vladyka Ján
poďakoval otcovi Vojtechovi aj za jeho
neúnavnú kňazskú činnosť, keď pôsobil
ako generálny vikár vtedajšieho Prešovského biskupstva, rektor kňazského
seminára, dekan fakulty, ale aj pedagóg
liturgiky a cirkevného spevu. Ďakovné

Daniel Černý

PREŠOV g V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa 9. júna konala slávnosť pri príležitosti ukončenia pôsobenia prof. Vojtecha
Boháča na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
Svätú liturgiu za účasti zamestnancov
fakulty slávil prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, veľký kancelár
fakulty. V úvode bolo posvätené liturgické rúcho, ktoré otcovi Boháčovi venovali
kňazi pôsobiaci na fakulte. Zároveň
vladyka Ján vymenoval otca Vojtecha
Boháča za stavroforného protojereja

VLADYKA CYRIL VASIĽ NAVŠTÍVIL
VERIACICH NA PODHRADOVEJ
KOŠICE g Gréckokatolícki veriaci z filiálnej časti mesta Košice-Podhradová, ktorá
patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, sa 7. júna stretli v rímskokatolíckom Kostole sv.
Ondreja pri liturgii s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským administrátorom
Košickej eparchie. V kázni vladyka pripomenul, že svätosť nie je čímsi nenormálnym,
ale práve naopak, má byť vlastnou črtou každého kresťana. Vysvetlil, že oslovovanie
prvokresťanských spoločenstiev „svätí“ je povolaním aj pre dnešného kresťana. Božskú
liturgiu slávil aj otec Martin Mráz, sekretár biskupa a hovorca Košickej eparchie, a otec
Tomáš Miňo, kaplán farnosti, ktorý je poverený pastoračnou správou tohto spoločenstva. Slávnosť obohatila aj služba diakona otca Ľuboša Pavlišinoviča.
Zaujímavosťou je, že kedysi práve vladyku Cyrila, vtedy ešte len ako kňaza Cyrila, oslovili veriaci tohto spoločenstva, aby pre nich zakúpil v Ríme čašu na bohoslužby v chráme. A práve s touto čašou bola eucharistia slávená. Po svätej liturgii bol čas a priestor aj
na individuálne stretnutia vladyku s veriacimi. (Daniel Černý)

BAZILIÁNKY
V PREŠOVE ZAČALI
PROVINCIÁLNU
KAPITULU
PREŠOV g Pri príležitosti provinciálnej
kapituly sestier Rádu sv. Bazila Veľkého slávil
12. júna prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ svätú liturgiu v Kaplnke sv. Makríny
spolu s provinciálom otcov baziliánov Vladimírom Sedláčkom OSBM.
V úvode sa prihovorila provinciálna predstavená matka Daniela Štefková OSBM, ktorá život
v kláštore prirovnala k plavbe lode po vodách,
pričom za prístav označila čas provinciálnej
kapituly, na ktorej sa prehodnocuje uplynulé
obdobie piatich rokov a určuje sa smerovanie
celej provincie v budúcnosti.
Vladyka Ján poprial rehoľníčkam vnútornú
radosť do ich duchovného života, ktorý má
byť svedectvom ich zasvätenia. „Nesmiete zabúdať, že Kristus je prítomný nielen
v bohostánku, ale v každom jednom človeku.
On je vždy s nami, ale je otázka na nás, či my
sme s ním,“ povedal vladyka v homílii.
(Terézia L. Bednáriková OSBM)
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PREŠOV g V prešovskej katedrále sa 11. júna
zišli protopresbyteri Prešovskej archieparchie
a kňazi archieparchiálneho úradu, aby spolu
s prešovským arcibiskupom metropolitom
Jánom Babjakom SJ slávili svätú liturgiu, ktorej
súčasťou bolo aj posvätenie myra. V homílii
riaditeľ archieparchiálneho úradu otec Michal
Sopko vyzval k vytváraniu jednoty s Ježišom
Kristom a s ľuďmi okolo. Myro, ktoré pre
Prešovskú archieparchiu zabezpečuje posledné
tri roky vladyka Fülöp Kocsis, hajdúdorožský
arcibiskup metropolita, bolo možno doviezť až
po uvoľnení protiepidemických opatrení.
Vladyka Ján stanovil posvätenie na sviatok
Najsvätejšej Eucharistie, aby vyzdvihol jednotu
iniciačných sviatostí – krstu, myropomazania a Eucharistie. Počas slávnosti si vladyka
Ján zároveň pripomenul 42. výročie kňazskej
vysviacky, ktorú prijal z rúk križevackého
biskupa Joachima Segediho. (IS PA)

spravodajstvo

VÝLET ANIMÁTOROV S VLADYKOM
JÁNOM BABJAKOM
NOVÁ SEDLICA g Animátori Prešovskej archieparchie vyšli
9. – 10. júna spolu s prešovským
arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ a vedúcim lesnej
a poľnohospodárskej správy Prešovskej archieparchie Jánom Pačesom
na Kremenec, najvyšší vrch Národného parku Poloniny, v ktorom sa
do jedného bodu spájajú Slovensko,
Ukrajina a Poľsko. Cestou navštívili
aj drevený Chrám sv. Michala v Uličskom Krivom, ktorý je národnou
kultúrnou pamiatkou.
Hlavným cieľom bolo skrze stretnutie
budovať a prehĺbiť vzájomné vzťahy.
Spoločný čas bol popretkávaný modlitbou ruženca, Akatistu k Svätému
Duchu, tretej a šiestej hodinky,
nechýbala opekačka oživená spevom
ľudových piesní, vzájomné rozhovory
či zdieľanie. (Viktória Žolnová)

LETNÉ

stretnutia
MLÁDEŽE
v Juskovej Voli

2020

AJ TOHTO ROKU UŽ PO 30-KRÁT ORGANiZUJEME
STRETNUTiA GRÉCKOKATOLÍCKEJ MLÁDEŽE V JUSKOVEJ VOLi.
LETNÉ STRETNUTiA BUDÚ PREBiEHAŤ V NASLEDUJÚCiCH TURNUSOCH:

1. TURNUS: 12.07. – 17.07.2020
2. TURNUS: 19.07.

– 24.07.2020

3. TURNUS: 26.07. – 31.07.2020
4. TURNUS: 02.08. – 07.08.2020
5. TURNUS: 09.08. – 14.08.2020
6. TURNUS: 16.08. – 21.08.2020
7. TURNUS: 23.08. – 28.08.2020

(15 a viac rokov)

(9 – 11 r.)
(12 – 14 r.)
(9 – 11 r.)
(12 – 14 r.)
(9 – 11 r.)
(15 a viac rokov)

Platí sa v hotovosti

pri nástupe na turnus.

Termín nahlasovania je do naplnenia kapacity.
NAHLÁSiŤ SA MÔŽETE ELEKTRONiCKY PROSTREDNÍCTVOM ONLiNE FORMULÁRA NA :

WWW.GMCBARKA.SK
Viac info�mácií na WWW.GMCBARKA.SK
alebo na tel. č: 057/449 02 90, 449 07 61

cen

a

85€

oso�a/po�yt

NIŽNÁ RYBNICA g Uplynulo 110 rokov
od smrti kňaza Dr. Alexandra Mikitu, ktorý
zomrel 28. mája 1910. Rodák z Nižnej Rybnice
je známy hlavne vďaka vydaniu cirkevného
typikona, v rámci svojej snahy o zachovanie
čistoty a krásy východného obradu. Typikon
obsahuje liturgické pokyny bohoslužieb a je
základnou liturgickou knihou pre cirkvi ruténskej tradície. Večná mu pamiatka!
(D. Černý)
KOŠICE g Občianske združenie Aetós, ktoré
úzko spolupracuje s radou pre mládež Košickej eparchie, spustilo začiatkom júna nový
e-shop. V ňom možno nájsť tričká, mikiny,
odznaky, uteráky, čokoládové dražé Nebo
chutí a ďalšie produkty. Zámerom je ponúknuť produkty s posolstvom a získať finančné
prostriedky na aktivity pre mladých a podporu
Centra pre mládež Košickej eparchie. Adresa
e-shopu je www.aetos.sk/obchod. (M. Kmec)
LEVOČA g V priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči
sa 3. júna uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Biblia očami detí. Z Prešovskej
archieparchie získala 2. miesto v kategórii
gymnáziá a stredné školy Natália Karaffová
zo Strednej odbornej školy pedagogickej
v Prešove a z Bratislavskej eparchie 1. miesto
v kategórii materských škôl Tamara Fabiánová
z Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície v Trenčíne. (kpkc.sk)

Ján Pačesa

VLADYKA JÁN
BABJAK POSVÄTIL
MYRO
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Miriam Semaníková, Štefan Keruľ-Kmec ml.
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FARNOSŤ KOŠICE-ŤAHANOVCE
PRIVÍTALA VLADYKU CYRILA VASIĽA
KOŠICE-ŤAHANOVCE g Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor
Košickej eparchie, navštívil 14. júna farnosť Košice-Ťahanovce a v Chráme
bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku slávil svätú liturgiu. V homílii
vyzdvihol dôležitosť osobného vzťahu kresťana s Bohom, aby na tomto základe
mohol budovať svoju úlohu v spoločenstve, do ktorého bol povolaný, rovnako
ako apoštoli s Ježišom. V závere liturgie miestny farár otec Martin Mikula vyjadril vladykovi poďakovanie, ale aj blahoželanie a mnoho síl do jeho duchovného
poslania, keďže si v tento deň pripomínal 33. výročie svojej kňazskej vysviacky
a jedenásť rokov od svojej biskupskej chirotónie. (Veronika Marcinová)

KLOKOČOV g 6. júna sa konala júnová
fatimská sobota Košickej eparchie. Program
viedli mladí a kňazi z Trebišovského protopresbyterátu. Svätú liturgiu slávil košický eparcha
Milan Chautur CSsR za účasti vladyku Cyrila
Vasiľa SJ, košického apoštolského administrátora. Vladyka Cyril sa v kázni zamyslel nad podstatou rodiny, pričom vychádzal z občianskeho
práva i praxe. (R. Fučko)
LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 7. júna konala
malá púť. Na svätej liturgii sa prihovoril otec
Mikuláš Tressa CSsR a vysvetlil, že jedine Svätý
Duch dokáže človeka urobiť svätým a prostriedky ako pôst, každodenná modlitba, pokánie
učia životu v odovzdanosti sa Kristovi.
(M. Dlužanin)
PREŠOV g Pri príležitosti sviatku Najsvätejšej
Eucharistie 11. júna adresoval prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ list kňazom
a rehoľníkom. Vyzval k budovaniu jednoty
s Kristom a každodennému zjednocovaniu sa
s ním pri slávení Eucharistie a v adorácii.
(IS PA)
SIGORD g V Centre pre rodinu sa 12. –
14. júna konal Kurz Rút pre manželské páry
ako prvá akcia po pandemickej situácii. Trinásť
manželských párov tak mohlo prežiť obnovu
a uzdravenie svojho manželstva. (J. Greško)
DVORIANKY g V Centre pre mládež Košickej
eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa
15. – 16. júna konala porada rady pre mládež
Košickej eparchie, počas ktorej sa naplánovali
ďalšie aktivity pre mladých a zhodnotili tie
minulé. (M. Kmec)
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CAMP EPARCHIE
2020
HATFA

1. turnus: VYSOKOŠKOLÁCI ..... 30. júl – 2. august 2020

1. turnus: VYSOKOŠKOLÁCI ............... 30. júl – 2. august 2020

2.
STREDOŠKOLÁCI........................
......... 03. 3.
– 07.
2020
2. turnus:
turnus: STREDOŠKOLÁCI
– 7. august
august 2020
3. turnus:
12- až
až 14-ROČNÍ
14-ROČNÍ ......................
............... 10.
august2020
2020
turnus: 1210. – 14.
14. august

4. turnus:
turnus: 917. –– 21. august
9- až
až 11-ROČNÍ
11-ROČNÍ..........................
................. 17.
august 2020
2020

PRIHLÁSENIE A BLIŽŠIE INFO NA WWW.AETOS.SK

PREŠOV g Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity otvára v školskom
roku 2020/2021 nový študijný odbor európske
štúdiá. Jeho absolventi sa uplatnia v štátnej
správe, samospráve, v kultúrnych inštitúciách
i v organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu. (GTF PU)
DONOVALY g 16. – 17. júna sa konalo zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska. Biskupi zhodnotili opatrenia Cirkvi proti šíreniu
koronavírusu a rozhodli o odvolaní dišpenzu
od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. KBS si vypočula správu
o činnosti Katolíckeho biblického diela, riešila
termín Národného stretnutia mládeže a schválila finančné dary pre Konferenciu biskupov
Talianska a pre albánsku cirkev. (TK KBS)
MARTIN g Na Národnom cintoríne v Martine
sa 18. júna konala posledná rozlúčka so Štefanom Hanakovičom, dlhoročným pracovníkom
a správcom Matice slovenskej, ako aj bývalým
riaditeľom Spolku sv. Vojtecha. (TK KBS)
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PONDELOK
6. júl

Prepodobný Sisoés Veľký
A u koho bolo zasiate do dobrej zeme...
(Mt 13, 23)
Istá legenda hovorí o staručkom slepom
biskupovi, ktorý bol zajatý nepriateľmi
kresťanskej viery. S okovami na rukách,
obklopený katmi, im začal hlásať Kristovo
učenie. Tí však s posmechom počúvali
jeho slová. A keď s plačom dokončil svoju
reč, ozvali sa kamene. Zo skál bolo počuť:
„Amen!“ (Tak je.) A pohania, ktorí počuli
tento hlas, zľakli sa a stali sa kresťanmi.
Táto legenda má svoje mravné jadro. Aj
tvrdé a mŕtve srdce ožije silou Božieho
slova. Sme pozvaní odpovedať svojím
životom na toto evanjelium. Preto prosme
nášho Pána Ježiša Krista, aby nás urobil
schopných byť dobrou, úrodnou pôdou
pre Božie slovo.
Liturgia: Rim 16, 17 – 24, zač 121; Mt 13, 10 –
23, zač. 51; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
7. júl

Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Pozbierajte najprv kúkoľ... (Mt 13, 30b)
Ťažko povedať, koľko toho kúkoľa
určeného na spálenie nosíme v sebe. No
kým žijeme a máme dobrú vôľu, môžeme
premieňať tento kúkoľ na dobrú pšenicu.
Boh nám dáva svoju pomoc aj prostriedky.
K tomu pridáva svoje nekonečné milosrdenstvo, ktoré nám dáva až do okamihu
smrti priestor na obrátenie. Musíme byť
preto naozaj bedliví. Sv. apoštol Pavol
napomína každého z nás slovami: „Kto
si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby
nepadol.“ A vieme, že Cirkev už neraz bola
svedkom, ako sa dobrá pšenica v rozhodujúcom okamihu stala kúkoľom a kúkoľ
zasa dobrou pšenicou. Možno žiť vo svete,
v ktorom je zlo. Ale nemožno žiť vo svete
bez bdenia a neustálej pozornosti, ak sa
nechceme stať korisťou nepriateľa.
Liturgia: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 –
30, zač. 52 ; každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
8. júl

Veľkomučeník Prokop
Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu...
(Mt 13, 33)
Boh koná svoje dielo vo svete, preto nikdy
nemusíme strácať nádej. Jeden môj známy,
ktorý dovolenkoval pri mori, rozprával,
ako počas búrky pozoroval jednu malú
rybársku loď. Bola zakotvená blízko
pobrežia. Veľké vlny ňou hravo narábali.

31

na každý deň

Hádzalo ňou raz hore, raz dole. Napriek
tomu ostala pevne na mieste, kde stála.
Spustená kotva nedovolila, aby ju hoc aj
vysoké vlny odniesli niekam preč, ďaleko
na more. Tou kotvou je naša kresťanská
nádej. V živote môžu prísť rôzne búrky,
môžu s nami poriadne otriasť, ale nikdy
nás neodtrhnú od Boha.
Liturgia: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13,
31 – 36a, zač. 53 ; každod. antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
9. júl

Hieromučeník Pankrác
... vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky
pohoršenia... (Mt 13, 41)
Dnes je naozaj veľa rozsievačov, ktorí sejú
okolo seba nepotrebný a škodlivý kúkoľ.
Môžeme to badať hlavne v televízii, ale
aj v rozhlase, v novinách a, samozrejme, na internete a pod. A tu je potrebná
bdelosť človeka pred týmito útokmi zlého,
ktorý sa takto snaží rozsievať nie pre Božie
kráľovstvo, ale pre peklo. V Božom slove
Ježiš zvlášť poukazuje na rolu pohoršenia:
práve ono je sejbou kúkoľa. Úlohou pre
nás veriacich je nečakať na to, keď anjeli
začnú robiť s kúkoľom poriadok, ale sami
sa musíme pribrať s Božou pomocou
vytrhávať burinu na hriadkach svojej duše,
ktorá je neraz plná kúkoľa.
Liturgia: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13,
36b – 43, zač. 54 ; každod. antifóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
10. júl

Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
... oddelia zlých od spravodlivých...
(Mt 13, 49)
Človek denne prijíma mnoho informácií.
Na niektoré hneď zabudne, iné zanechajú
akúsi matnú spomienku. No tie, ktoré sa
ho osobitným spôsobom dotýkajú, použije
pre vlastné dobro. Ježiš nám dnes dáva veľmi dôležitú informáciu. Hovorí o nebeskom kráľovstve, ktoré sa raz má stať naším
trvalým domovom. A my potrebujeme
len prijať túto informáciu do svojho srdca,
prijať ju za svoju pre svoje vlastné dobro.
Prepodobný Simeon Nový Bohoslovec
raz povedal: „Ak chceš, aby k tebe prišlo
Božie kráľovstvo, kajaj sa! Ak sa nepokajáš,
hocikoľko budeš hovoriť ,príď kráľovstvo
tvoje‘, ono nepríde k tebe.“
Liturgia: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24 (prepodobnému); 1 Kor 4, 5 – 8,
zač. 130b; Mt 13, 44 – 54a, zač. 55 (radové);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti prepodobnému, zdržanlivosť
od mäsa (HS: 188; PZ: 145; HP: 401)

SOBOTA
11. júl

Mučenica Eufémia
Ak sa dotknem čo len obruby jeho
odevu, ozdraviem. (Mt 9, 21)
Viera a dôvera človeka trhá vrece Božej
lásky a umožňuje, aby zaplavila zem. Pre
Boha neexistuje stratený prípad, neexistuje bezvýchodiskový problém. Ak človek
odovzdá svoj život aj životy iných s dôverou
do Božích rúk, bude zakusovať obrovskú
Božiu lásku. To najhlavnejšie, čo sa dnes
stalo v Božom slove, nebolo uzdravenie
a vzkriesenie, ale prejavenie veľkej viery
a dôvery v Božiu moc. A cez to prichádza
aj uzdravenie, aj vzkriesenie. Boh sa nedá
zahanbiť, ak sa človek otvorí Božej moci vo
svojom živote. A je to aj návod, ako riešiť
naše problémy. Nebyť v pozícii obchodníka
ale v postoji dieťaťa, ktoré v dôvere vkladá
svoj život do rúk svojich rodičov.
Liturgia: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 –
26, zač. 32 ; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
12. júl

Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Proklos a Hilarios
Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.
(Mt 9, 2b)
V Anglicku raz skupina teológov diskutova
la o tom, v čom sa kresťanstvo podstatne
odlišuje od iných náboženstiev. Nemohli
nájsť odpoveď, až s meškaním došiel známy
kresťanský mysliteľ C. S. Lewis a na túto
otázku bez zaváhania odpovedal: „Veď to
je ľahké. Je to predsa odpustenie hriechov.“
V dnešnom Božom slove Ježiš uzdravuje
ochrnuté telo. Ale predtým, ako to urobí,
postaví najprv na nohy ochrnutú dušu.
Povie mužovi: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“
A takto nám Ježiš jasne ukazuje, čo je
dôležitejšie. Súčasná doba kladie na prvé
miesto humanitnú starostlivosť o chorých, hladných, duševne postihnutých, ale
nechce vidieť biedu, v akej sa nachádzajú
hladné, mentálne zaostalé a ochrnuté
duše. Výrazom starostlivosti Ježiša Krista
a jeho Cirkvi o ľudské duše je umožniť im
zmierenie s Bohom a tým aj ich uzdravenie.
Emeritný pápež Benedikt XVI. ešte ako
kardinál Ratzinger povedal: „Nešťastím
dnešného sveta, žalostnejším než samotné
hriechy, je to, že nevidí svoje hriechy, že
popiera akúkoľvek vinu. Je to pochopiteľné
v situácii, keď slabne náboženská viera.
Človek nedokáže zniesť pocit viny, ak nevidí možnosť jej odpustenia.“ Dnešný človek
jednoducho hovorí, že nemá na svedomí
žiadny hriech. Že hriech neexistuje. Ale to
je najväčšie klamstvo. Svätý Ján Pavol II. vo

www.casopisslovo.sk

svojej knihe Prekročiť prah nádeje hovorí:
„Prvou podmienkou spásy je poznať svoju
hriešnosť... A tiež vyznať ju pred Bohom,
ktorý nič iné neočakáva, len aby prijal toto
vyznanie a spasil človeka.“
Liturgia: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8,
zač. 29; predobr. antifóny a blaženstvá; menl.
časti z 5. hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)

PONDELOK
13. júl

Zhromaždenie
k archanjelovi Gabrielovi
Pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 58)
Z Božieho slova vieme, že Spasiteľ mal
vždy voľné ruky na konanie zázrakov.
A len nevera ľudu mu ich spútala. Tam,
kde je nevera, Ježiš neurobí nijaké znamenia, pretože jeho zázraky majú prehlbovať
už existujúcu vieru. Ale tu na to chýbali
základné predpoklady. Kto netúži, ten ani
nič nedostane; kto nechce nič vidieť očami
viery, neuvidí nič ani svojimi prirodzenými očami. Rodáci v Nazarete pozerali
na Ježiša len v čisto ľudských kategóriách,
chýbala im viera. Aby sme sa mohli skutočne priblížiť ku Kristovi, musíme hľadieť
očami viery.
Liturgia: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13,
54 – 58, zač. 56; každod. antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
14. júl

Apoštol Akvila
... lebo Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť.“
(Mt 14, 4)
Každý skutok má svoje dôsledky. Každé
slovo má svoje dozvuky. Ak vie človek
usmerňovať chod svojich myšlienok, ak dokáže ovládať svoje vášne a náruživosti, jeho
slovo môže prinášať radosť a šťastie ľuďom,
a z jeho skutkov môžu mať ľudia mnoho
úžitku. Ak sa však človek stane hračkou
svojich vášní a náruživostí, ak temné sily
zla zastrú hmlou rozhľad jeho rozumu
a oslabia moc jeho vôle, potom môže z jeho
slov vyrásť bolesť a žiaľ, potom ovocím jeho
skutkov môže byť hanba a strach, bieda
a smrť. A toto môžeme vidieť v dnešnom
Božom slove. Ján musel počítať, že za to
napomenutie, ktoré adresoval Herodesovi
a jeho nezákonnej manželke, ho môže čakať jedine tvrdý trest. Napriek tomu nešiel
do kompromisu. Čo to znamená pre nás?
Musíme si osvojiť to, čo miloval Ježiš aj Ján
Krstiteľ. Pravdu a dobro.
Liturgia: 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136;
Mt 14, 1 – 13, zač. 57; každod. antifóny;
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109;
HP: 110)
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STREDA
15. júl

Apoštolom rovný Vladimír Kyjevský
Tento ľud ma uctieva perami... (Mt 15, 8)
Pokrytectvo alebo neúprimnosť je skutočne
nepeknou a veľmi škodlivou vlastnosťou
človeka. Taký pokrytec môže ľudí nejaký
čas ťahať za nos, ale Boh, ktorý vidí do ľudského srdca, sa nikdy oklamať nedá. Človek
sa o to však vedome aj nevedome stále pokúša. Najlepšie to vidno v modlitbe. Keď sa
Boh sťažuje, že tento ľud si ho uctieva len
perami, ale srdcom sa mu vzďaľuje, nemyslí
tým na nejakú roztržitosť alebo neznalosť
človeka, ale na rozdiel medzi slovami modlitby a stavom srdca. Medzi tým, čo hovorí,
a čo má skutočne vo svojom srdci. Boh nás
pozná. Vie, akí sme. Nepodľahnime preto
pokušeniu vyzerať pred ním lepší, ako
v skutočnosti sme.
Liturgia: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 9,
zač. 35b (svätému); 1 Kor 7, 12b – 24, zač.
137; Mt 14, 35 – 15, 11, zač. 60 (radové); predobr. antifóny a blaženstvá; menlivé časti
apoštolovi (HS: 183; PZ: 140; HP: 403)

ŠTVRTOK
16. júl

Hieromučeník Aténogenés
a jeho učeníci
Sú slepými vodcami slepých. (Mt 15, 14)
Počujeme, že farizeji sa pohoršujú nad
Ježišom. Odmietajú prijať zmenu, ktorá
sa týka náboženského života. Tým strácajú
svoje postavenie duchovných vodcov národa a Ježiš ich označuje za slepých vodcov.
My vieme, že druhého môže dobre viesť
iba ten, kto sa dokáže pozerať na všetko
z Božej perspektívy. Musíme uvažovať,
kým sa vo svojom živote dávame viesť. Svätý apoštol Ján vo svojom prvom liste nás
upozorňuje: „Milovaní, neverte každému
duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha,
lebo do sveta vyšlo mnoho falošných
prorokov.“ Prosme o dar rozlišovania, aby
sme dokázali rozlíšiť súčasných „slepých
vodcov“ a mali aj odvahu odmietnuť ich
vedenie.
Liturgia: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12
– 21, zač. 61; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
17. júl

Blažený hieromučeník
Pavel Peter Gojdič
Bedrá majte opásané a lampy zažaté!
(Lk 12, 35)
Ak sa v nejakom dokumente čosi viackrát
opakuje, je zrejmé, že ide o niečo veľmi
dôležité. Výzva k bdelosti sa vo Svätom
písme objavuje mnohokrát. Bdelosť je

nevyhnutná, ak sa chceme vyhnúť rôznym
slabostiam a hriechom. Jej zanedbanie
takmer vždy spôsobuje pohromu v duchovnom živote. Tragédie v pozemskom živote
sú strašné, ale dávajú ešte nádej na budúci
večný život. Tragédia v duchovnej oblasti je
strašnejšia, pretože nám berie aj túto nádej
a strácame večný život.
Liturgia: 1 Jn 4, 11 – 16, zač. 73b; Lk 12, 32
– 40, zač. 67 (hieromuč.); 1 Kor 7, 35 – 8,
7, zač. 139; Mt 15, 29 – 31, zač. 63 (radové);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti hieromuč.; odporúčaný sviatok, voľnica (HS: 398; PZ: 379; HP: 407)

SOBOTA
18. júl

Prepodobní Andrej-Svorad a Beňadik
Keď Ježiš prestal poučovať svojich
učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať
po ich mestách. (Mt 11, 1)
Ježiš nám vo všetkom dal príklad. Jeho
srdce horelo túžbou pritiahnuť ľudí k pravde, k láske, k opravdivému životu. Svetu
zanechal posolstvo – radostnú zvesť. Evanjelium, ktoré sa má hlásať ľuďom všetkých
čias a všetkých krajín. A Boh si praje, aby
ľudia boli poučovaní inými ľuďmi o evanjeliu, a tak našli cestu do večného života. Je to
pre nás skutočne veľká pocta a prejav veľkej
dôvery Boha, keď sme pozvaní prinášať
iným radostnú zvesť. V prvých kresťanských spoločenstvách tí, ktorí prijali vieru,
rozprávali o Kristovi svojim pohanským
priateľom. Ich utrpenie a modlitby napomáhali postup evanjelizácie.
Liturgia: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37 –
11, 1, zač. 39; každodenné antifóny; menlivé
často zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
19. júl

7. nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka svätých otcov
šiestich ekumenických snemov
Nech sa vám stane, ako ste uverili.
(Mt 9, 29)
Raz som čítal príbeh o otcovi, ktorý stratil
svojho jediného syna pri tragickej nehode.
Celý jeho svet sa zrútil. Po tejto strašnej
nehode povedal: „V živote sa mi otvárali
tri cesty: zúfalstvo, alkohol alebo Kristus. Vybral som si Krista – to je miesto,
odkiaľ prichádzala sila, aby som dokázal
prekonať túto ťažkú situáciu vo svojom
živote.“ Ježiš sa opýtal slepcov: „Veríte, že
to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali:
„Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal:
„Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ Najprv
sa ich pýta: „Veríte, že to môžem urobiť?“
Teda aká veľká je vaša viera. A následne
pri uzdravení im povedal: „Nech sa vám
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stane, ako ste uverili.“ Náš život v Kristovi je
spolupráca medzi Ježišom a nami. Viera je
súčasť spolupráce. Kristus bez nej nemôže
pracovať v nás. Ňou obraciame svoju tvár
k jeho tvári. On sa chce pozrieť do našej
tváre. A je smutné, že sa často vyhýbame
tomuto pohľadu. V našom živote sme často
obklopení tmou. Cez vieru môžeme vstúpiť
do svetla. Ak sa naša tvár obráti k Bohu, aj
naše oči zistia, že každý deň nášho života
sa bude stávať viac a viac žiariacim. Závoj
medzi Bohom a nami sa stratí. Slepci prišli
k Ježišovi so svojou slepotou. Dotkol sa ich
a oni boli uzdravení. My taktiež môžeme
prísť k Ježišovi. A on sa nás rovnako opýta:
„Veríš, že to môžem urobiť?“
Liturgia: Hebr. 13, 7 – 16, zač. 334; Jn 17,
1 – 13, zač. 56 (sv. otcom); Rim 15, 1 – 7, zač.
116; Mt 9, 27 – 35, zač. 33 (radové); predobr.
antifóny a blaženstvá; tropár zo 6. hlasu
a otcom, kondak zo 6. hlasu, Sláva, kondak
otcom, I teraz, podľa predpisu; prokimen,
Aleluja a pričasten zo 6. hlasu a otcom
(HS: 149, 396; PZ: 103, 377; HP: 104, 405)

PONDELOK
20. júl

Prorok Eliáš Tesban
Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej
vlasti... (Lk 4, 24)
Zo skúsenosti vieme, že ľudské postoje
často podliehajú rýchlym zmenám. Stačí
maličkosť, aby ľudia zhanobili to, čo predtým oslavovali. Ježiš prišiel medzi svojich
rodákov. Keď hovoril v synagóge, najprv
mu všetci prisvedčovali a divili sa slovám, ktoré vychádzali z jeho úst. Ale keď
povedal tvrdú pravdu, zmenili svoj postoj,
zachvátil ich hnev, vyhnali ho z mesta,
a dokonca sa pokúšali siahnuť mu na život.
Sv. Ambróz raz napísal svojmu priateľovi:
„Chceš vedieť, ako sa správajú ľudia voči
pravde? Pozri sa na kríž. Tam máš odpoveď. Tam je pravda pribitá.“
Liturgia: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 –
30, zač. 14 (prorokovi); 1 Kor 9, 13 – 18, zač.
142; Mt 16, 1 – 6, zač. 65 (radové); predobr.
antifóny a blaženstvá; menlivé časti prorokovi Eliášovi (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

UTOROK
21. júl

Prepodobní Simeon a Ján
Nevzali sme si chlieb. (Mt 16, 7)
Vo svätej liturgii zaznieva vážna výzva
„Premúdrosť“. Určite nepochybujeme
o tom, že sa potrebujeme sústrediť, keď
Boh hovorí. Ale koľkokrát sa stáva, že aj
keď zaznie táto výzva, máme v hlave kopu
iných vecí tohto sveta a nechápeme Božie
slovo. Keď Ježiš Kristus varuje učeníkov
pred kvasom farizejov a saducejov, učeníci
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nie sú sústredení na jeho slová. Zaoberajú
sa svetskými vecami. Zabudli totiž vziať
chlieb. Ježiš apoštolom aj nám vytýka dve
chyby: malichernú starosť o pozemské
veci, keď ide o dôležité otázky spásy, a nedostatok dôvery v Božiu moc.
Liturgia: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16, 6 –
12, zač. 66; každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
22. júl

Myronosička a apoštolom rovná
Mária Magdaléna
Kto chce ísť za mnou... (Mt 16, 24)
Stáva sa, že mladí ľudia, ktorí sa v rodine
nestretli s núdzou, pretože rodičia sa im
snažili dať všetko, často sú sklamaní, keď
spoznajú tvrdú realitu života. Alebo sú ľudia, ktorí si mysleli, že ich na západe čaká
rozprávkový život, ale sklamali sa, pretože
to nebolo podľa ich predstáv a neosvedčili sa. Aj vo viere sa už mnohí sklamali.
Možno preto, lebo ich Pán Ježiš nevypočul, keď ochoreli, keď sa im nesplnilo, o čo
prosili... a pod. Práve na toto upozorňuje
Ježiš nielen apoštolov, ale aj nás všetkých,
keď hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Ale to môžeme len vtedy, keď
budeme mať zmysel pre Božie veci, nielen
pre ľudské. Ale čo je Božie a čo je ľudské?
Učenie Boha a učenie ľudí. Boh predsa vie
všetko, a človek vie tak málo. Na túto tému
veľmi pekne poznamenal Karel Alexis, keď
povedal: „Potrebujeme vieru a nie učenie.“
Liturgia: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Lk 8, 1 –
3, zač. 34 (myronosičke); 1 Kor 10, 12 – 22,
zač. 145; Mt 16, 20 – 24, zač. 68 (radové);
predobr. antifóny a blaženstvá; tropár zo
stredy a myronosičke, kondak zo stredy,
Sláva, myronosičke, I teraz, podľa predpisu; ostatné zo stredy alebo myronosičke
(HS: 157, 402; PZ: 111, 384; HP: 112, 411)

ŠTVRTOK
23. júl

Mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci
... kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho...
(Mt 16, 25)
Život je pre človeka naozaj vzácny. Dokáže
bojovať o prežitie s vypätím všetkých síl.
Túžba žiť dáva človeku nesmiernu silu.
Ježiš nás upozorňuje, že táto túžba môže
byť pre nás aj záhubou, ak bude zameraná
len a len na zachovanie telesného života.
Ak budeme túžiť po večnom živote, nájdeme odvahu na prijatie tých prostriedkov
askézy, ktoré nás k tomuto cieľu priblížia.
Sv. Tomáš Kempenský nás povzbudzuje:
„Len toľko človek pokročí v dokonalosti,
koľko násilia si urobí.“

Liturgia: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16,
24 – 28, zač. 69; každod. antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP 113)

PIATOK
24. júl

Mučeníci Boris a Gleb
... padol pred ním na kolená...
(Mt 17, 14 – 15a)
Vždy nám dobre padne počuť slová evanjelia o Ježišovej mocnej pomoci ľuďom,
ktorí sa na neho obrátili so svojimi ťažkosťami. Sú však ľudia, ktorí majú veľké
problémy v manželstve alebo s financiami,
alebo s alkoholom, alebo s depresiami…
Napriek tomu nehľadajú pomoc u Boha.
Možno ich zdržuje hanblivosť alebo obava
ukázať sa pred druhými v inom svetle.
Určite si to vyžaduje aj kus pokory, ale ak
to človek prekoná, môže dôjsť k záchrane.
Otec posadnutého chlapca túto pokoru
mal a došlo k uzdraveniu.
Liturgia: Rim 8, 28 – 39, zač. 99; Jn 15, 17 –
16, 2, zač. 52 (mučeníkom); 1 Kor 11, 8 – 22,
zač. 148; Mt 17, 10 – 18, zač. 71 (radové);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti mučeníkom; Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 191; PZ: 149; HP: 143)

SOBOTA
25. júl

Zosnutie svätej Anny
Mojou matkou a mojimi bratmi... (Lk 8, 21)
Keď chceme niekoho oceniť, dáme mu
nejaký titul. Ježiš svoj vzťah voči tým, ktorí
počúvajú jeho slovo a zachovávajú ho,
vyjadruje príbuzenským vzťahom. Takúto
osobu nazýva svojou mamou alebo svojimi
bratmi. Mama nemusí dokazovať, že je
matkou. Bratia a sestry nemusia dokazovať, že sú príbuzní. Matka sa stane matkou
narodením dieťaťa. Už je len pozvaná
prežívať naplno a v pravde svoje materstvo.
A podobne je to aj s kresťanom. Boh volá
k účasti na vzťahu voči nemu prostredníctvom slova. A my kresťania sme pozvaní
prijať ho a prežívať.
Liturgia: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16
– 21, zač. 36 (Anne); Rim 13, 1 – 10, zač. 111;
Mt 12, 30 – 37, zač. 47 (radové); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
svätej Anne (HS: 403; PZ: 385; HP 414)

NEDEĽA
26. júl

8. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobná mučenica Paraskeva,
prepodobný Mojžiš Uhrín
Vy im dajte jesť! (Mt 14, 16)
Ed Bridges a jeho manželka Marge strávili
dvadsať rokov úsilím zabezpečiť pre svojho
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mierne retardovaného syna patričnú
starostlivosť. Odmietli preto aj návrh
psychiatra, aby umiestnili syna do ústavu.
Nakoniec sa rozhodli založiť centrum, kde
by Jim a iní podobne postihnutí mohli
získať základné pracovné návyky, kde
by sa nenudili, miesto, kde by sa mohli
aj zabaviť. V roku 1953 sa ich vízia stala
skutočnosťou. Keď apoštoli prosili Ježiša,
aby rozpustil hladné zástupy, dostali zaujímavú odpoveď: „Vy im dajte jesť!“ Ježiš
ich postavil pred neriešiteľný problém,
ktorý apoštoli jednoducho nemohli splniť.
On to ale vedel. Ale pre neho to problém
nebol. Toto nasýtenie by bolo možné aj
bez oných päť chlebov a dvoch rýb. Ježiš
opäť dokonale spája konkrétnu situáciu
s vyučovaním. Ukazuje model spolupráce
človeka s Bohom. Boh je stále činný. Koná
svoje dielo vykúpenia. Z jeho strany je ponúknuté všetko. Očakáva, že mu ponúkneme to, čo od neho už máme – schopnosti,
silu, um, aj materiálne veci –, aby ich
mohol rozmnožiť pre dobro nás aj našich
blížnych. Preto by sme mali stále počítať
s jeho mocou. A uvidíme zázraky...
Liturgia: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14,
14 – 22, zač. 58; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti zo 7. hlasu
(HS: 150; PZ: 104; HP 105)
Marián Sterančák

PONDELOK
27. júl

Veľkomučeník Panteleimón
Ak sa neobrátite a nebudete ako deti...
(Mt 18, 3 – 4)
Obrátiť sa, byť ako deti a vojsť do nebeského kráľovstva. Čo to znamená? Ako tomu
rozumieť? Obrátenie ako zmena zmýšľania je jedna z hlavných evanjeliových
požiadaviek. Deti za čias Ježiša Krista boli
na konci spoločenského rebríčka. To je to,
čo človek dnešnej doby vie veľmi ťažko
pochopiť. Preto byť ako dieťa znamená
v tomto kontexte evanjelia byť posledný,
resp. byť služobníkom všetkých.
Liturgia: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 –
16, 2, zač. 52 (muč.); 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač.
150; Mt 18, 1 – 10, zač. 74 (radové); predobr.
antifóny a blaženstvá; menlivé časti mučeníkovi (HS: 190; PZ 148; HP: 416)

UTOROK
28. júl

Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor,
Timón a Parmenas
Lebo kde sú dvaja alebo traja... (Mt 18, 20)
Veľmi dôležitý prísľub pre Cirkev, ale
najmä pre naše rodiny. Autentickosť a silu
tohto Ježišovho prísľubu sme zažili v čase,
keď sme sa nemohli stretávať vo svojich
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chrámoch, ale o to viac sme si uvedomovali dôležitosť a význam našej rodinnej
domácej cirkvi. Kiež by sme nikdy nezabudli na túto skúsenosť a na tento Ježišov
prísľub. Kiež by sme zostali okrem chrámu
zjednotení v modlitbe s Ježišom v našich
rodinách aj v čase slobody.
Liturgia: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18
– 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76; každodenné
antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA
29. júl

Mučeník Kallinik
Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty
si ich postavil na roveň nám... (Mt 20, 12)
Toto je jedna zo základných výčitiek Bohu
veriacich voči neveriacim. Nepochopenie
Božej spravodlivosti, ktorá nedáva to, čo si
človek zaslúži, ale to, čo človek potrebuje.
Každý človek potrebuje lásku. A keď nás
vyrušuje táto Božia spravodlivosť voči tým,
ktorí sa obrátili vo svojom živote až v poslednej chvíli, zabúdame, že v tej chvíli sa
sami previňujeme voči tejto láske.
Liturgia: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20,
1 – 16, zač. 80; každod. antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
30. júl

Apoštoli Silas, Silván a spoločníci
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa
obsluhovať... (Mt 20, 28)
Ešte aj dnes, ďaleko od čias otrokárstva
a feudalizmu je slovo služba niekedy
synonymom poníženia. Ale takéto chápanie nikdy nemôže byť ani len náznakom
Ježišových učeníkov. Jedna z definícií slova
služba hovorí o pomoci a pomáhaní. A tie
sa stávajú hlavným zmyslom Ježišovho
poslania, ako aj tých, ktorí sa hlásia k jeho
učeniu a nasledovaniu.
Liturgia: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20,
17 – 28, zač. 81; každod. antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ 112; HP: 113)

PIATOK
31. júl

Spravodlivý Eudokim
Môj dom sa bude volať domom modlitby.
(Mt 21, 13)
Každý chrám bol stavaný na oslavu Boha.
Preto sa v ňom uskutočňuje služba Boha.
Boh je ten, kto zostupuje, aby nám poslúžil, aby nám sprítomnil svoju službu, ako
pomoc pri našej záchrane a novom živote.
Je chybou, ak sa chrám stane oslavou človeka. Ale je možné, aby Boh sa aj v chráme
stal oslavou v človeku. A takto oslávený

Boh v človeku a cez človeka sa môže stať
pomocníkom aj mimo chrámu.
Liturgia: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21,
12 – 14. 17 – 20, zač. 83b (radové); Rim 14, 6
– 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, zač. 64 (radové
z nasledujúceho dňa); každodenné antifóny; menlivé časti z piatka, zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
1. august

Vynesenie svätého Kríža
Machabejskí mučeníci
Tam ho ukrižovali... (Jn 19, 18)
Ukrižovanie človeka bolo symbolom najväčšieho spoločenského poníženia. Vďaka
Ježišovi sa ukrižovanie stalo symbolom
najväčšej služby človeku. Tento paradox
musí byť neoddeliteľnou súčasťou života
kresťana, ale nielen v akceptácii služby
Ježiša Krista. Stáva sa výzvou k osobnému
„ukrižovaniu“ v službe druhým. Každodenne máme niekoľko možností na takúto
službu „ukrižovania“ pre druhých. Napr.
tým, že neodpoviem zlom na zlo, ktoré sa
mi dostalo od druhého.
Liturgia: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19,
6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60
(Krížu); Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10,
32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38 (muč.);
predobr. antifóny a blaženstvá; tropár
Krížu a mučeníkom, Sláva, kondak mučeníkom, I teraz, kondak Krížu; prokimen
a Aleluja Krížu, pričasten mučeníkom; namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu krížu
(HS: 159, 191; PZ 114, 149; HP: 114, 143)

NEDEĽA
2. august

9. nedeľa po Päťdesiatnici
Prenesenie ostatkov
prvomučeníka Štefana
Pane, zachráň ma! (Mt 14, 28)
Strach je pre nás najväčšou prekážkou, aby
sme poznali, milovali a nasledovali Ježiša
ako toho, kto zjavuje tvár Otca. Máme
strach zanechať obraz, ktorý sme si o Bohu
sami vytvorili. Boh, ktorý odmeňuje „dobrých“ a trestá „zlých“. Boh, ktorý sa takmer
zabáva v „špionáži“ v našich životoch, aby
tam našiel niečo, za čo by sme nejakým
spôsobom mohli „zaplatiť“. Boh, ktorý je
hneď pripravený poslať rovno do pekla
každého, kto nerešpektuje literu katechizmu. Boh, ktorý neustále vyžaduje obete
a umŕtvovanie, aby upokojil svoj hnev. To
je často tvár Boha, ktorého „milujeme“,
ktorého sa bojíme a ktorému slúžime:
Boh, s ktorým sa dá zjednávať, s ktorým
sa môžete „dohodnúť na cene“. Ak mu
ponúkneme liturgie a „skutky sebazaprenia“, môžeme čerpať z jeho dobrotivosti.

www.casopisslovo.sk

Boh, pre ktorého je správne trpieť tu, aby
sme došli „až tam do neba“. Ale je toto Boh
Ježiša Krista? Je to tvár Otca, ktorú Ježiš
zjavuje? V našich spoločenstvách často
vidíme mátohy, pretože naháňajú strach.
Mať vieru znamená „kráčať po vodách“,
čiže spoliehať sa výlučne na slovo Ježiša
a nie na naše istoty. „Pane, zachráň ma!“
Liturgia: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22
– 34, zač. 59 ; predobr. antifóny a blaženstvá; menlivé časti z 8. hlasu (HS: 152;
PZ 106; HP: 107)

PONDELOK
3. august

Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
A dostanete všetko, o čo budete s vierou
prosiť v modlitbe. (Mt 21, 22)
Tento Ježišov prísľub nás môže niekedy
voviesť do vážnych pochybností. Toľko už
som Boha prosil, aby som vyhral prvú cenu
v lotérii..., toľko som Boha prosil, aby som
neprišiel o prácu..., toľko som Boha prosil,
aby mi vyzdravel blízky z ťažkej choroby...
. A každý z nás vie, že sa naše prosby nie
vždy naplnili. Napriek tejto našej „nenaplnenej“ skúsenosti tento Ježišov prísľub tu
je a stále bude. Skúsme ísť na to od začiatku. Začnime prosiť o vieru.
Liturgia: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21,
18 – 22, zač. 84; každod. antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
4. august

Siedmi mladíci z Efezu
Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“
(Mt 21, 27)
Ak by sme si urobili anketu odpovedí – áno,
nie, neviem – na otázky z bežných ľudských rozhovorov, myslím, že by najviac
odpovedí bolo neviem. Často sme svedkami
zbavovaní sa zodpovednosti za akékoľvek
rozhodnutia už tým, že na otázku áno – nie
odpovedáme neviem. A to je veľmi nebezpečné zvlášť vtedy, keď sa touto odpoveďou
začneme vyhýbať otázkam Ježiša Krista
a otázkam Božieho slova.
Liturgia: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21,
23 – 27, zač. 85; každod. antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
5. august

Obdobie pred sviatkom
Premenenia Pána
Mučeník Eusignios
„Nechce sa mi.“ (Mt 21, 29)
V duchovnom živote sa stáva, že bývame
zmätení zo svojich postojov v jednotlivých
životných situáciách. Rozhodneme sa
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zle, ale keď si to uvedomíme, napravíme
to. No napriek dobrému výsledku nášho
rozhodnutia niečo napraviť a radosti z toho
sa topíme vo výčitkách voči prvotnému rozhodnutiu. Každá ľútosť je naším obrátením,
na základe ktorého Boh môže konať cez nás
dobro, ktoré nás napĺňa radosťou. Nedajme
si túto radosť zobrať.
Liturgia: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21,
28b – 32, zač. 86 (radové); 2 Kor 1, 1 – 7,
zač. 167; Mt 21, 43 – 46, zač. 88 (radové
z nasledujúceho dňa); predobr. antifóny
a blaženstvá; menlivé časti obdobia pred
sviatkom; ostatné zo stredy (HS: 404, 157;
PZ: 387, 111; HP: 418, 112)

ŠTVRTOK
6. august

Premenenie Pána
Pane, dobre je nám tu. (Mt 17, 4)
Každý z nás už zažil vo svojom živote akýsi
naznak pocitu blaha, príjemnosti, pokoja,
radosti a šťastia. Ale ani v tej najväčšej
miere týchto pocitov to nebolo to, čo zažili
Jakub, Peter a Ján na Hore premenenia, keď
im Ježiš zjavil svoju slávu, nakoľko toho
boli schopní. A ani v tej najväčšej miere
ich pocitov pri tejto udalosti to nebolo to,
čo človek zažije v Bohu a jeho kráľovstve.
Ale Ježišove slová nám pripomínajú, že
Božie kráľovstvo sa už začalo a je medzi
nami. A všetky pocity ľudského blaha sú
dôsledkom jedného – služby Boha človeku
a služby človeka človeku.
Liturgia: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9,
zač. 70; všetky menlivé časti sú zo sviatku;
požehnanie ovocia, myrovanie (HS: 405;
PZ: 387 ; HP: 418)

PIATOK
7. august

Prepodobný mučeník Domécius
Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo...
(Mt 22, 29)
Často počúvame v Cirkvi o tom, ako je
nutné čítať a počúvať Božie slovo. A fakt,
že je pre mnohých kresťanov veľmi ťažké
nájsť si na túto činnosť čas, len potvrdzuje
význam a dôležitosť tejto skutočnosti.
Ak nečítame a nepočúvame Božie slovo,
nemôžeme vedieť správne žiť. V našom ži
vote je tak veľa omylov a nepoznanie Boha.
Alebo v priamej úmere: Čím viac čítame
a počúvame Božie slovo, tým menej sa v ži
vote mýlime a tým viac spoznávame Boha.
Liturgia: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22,
23 – 33, zač. 91; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; (alebo prvá a druhá zo
sviatku, tretia každodenná s refrénom zo
sviatku); vchod: Premenil si sa na hore ...;
tropár, Sláva, I teraz, kondak zo sviatku;
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku;

namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku; Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 406; PZ: 387; HP: 418)

SOBOTA
8. august

Biskup Emilián Vyznávač
Kto je podľa teba najväčší v nebeskom
kráľovstve? (Mt 18, 1)
Túžba po „veľkosti“ človeka je vlastná už
od jeho stvorenia. Človek chcel byť „veľký“,
tak odtrhol jablko, človek chcel byť „veľký“,
tak postavil babylonskú vežu, človek
chce byť „veľký“, tak ohovára, človek chce
byť „veľký“, tak sa hnevá na iných... Ježiš
nám priniesol realitu Božej veľkosti. Tá
spočíva v službe druhým. V ničom inom.
Aj apoštoli sa pýtali, lebo chceli byť „veľkí“.
Pýtajme sa to isté Ježiša, hoc aj každý deň!
Liturgia: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24
– 18, 4, zač. 73; Menlivé časti ako 7. augusta
(HS: 238, 381; PZ: 205, 361; HP: 220, 380)

NEDEĽA
9. august

10. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštol Matej
Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami?“ (Mt 17, 17)
Za Ježišom prichádzajú otec so synom, ktorý
je posadnutý. Ešte skôr ako sa stretne s Ježišom, žiada o pomoc Ježišových učeníkov. Tí
skúšajú, ale výsledok žiadny. Tu prichádza
Ježišova silná výčitka. Celý Ježišov život, celé
jeho verejné účinkovanie bolo svedectvom
a ohlasovaním jeho víťazstva nad smrťou,
nad zlom a nad diablom. A v tejto chvíli bol
svedkom toho, že zatiaľ nikto, naozaj nikto
v túto radostnú zvesť neuveril. Boh zasiahol
uzdravením a oslobodením posadnutého.
Tak ako zasiahol a vždy zasiahne vo chvíľach
aj najmenšieho záchvevu ľudskej viery, ktorá
sa v prvom rade prejavuje v dôvere aj v tých
najťažších životných situáciách. V živote
otca a posadnutého chlapca sa po stretnutí
s Ježišom veľa zmenilo. Situácie, ktoré spolu
v tomto roku zažívame, veľa zmenia aj v našich životoch. Zistíme, že to, čo nám dáva
istotu pokoja aj v tých najťažších chvíľach
nášho života, je stretnutie so živým Kristom.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17,
14 – 23a, zač. 72 (radové); Sk 1, 12 – 17. 21 –
26, zač. 2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (apoštolovi);
predobr. antifóny a blaženstvá; tropár z 1.
hlasu, zo sviatku a apoštolovi, kondak z 1.
hlasu, Sláva, kondak apoštolovi, I teraz, zo
sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten z 1.
hlasu a apoštolovi; namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 143, 408; PZ: 96, 390; HP: 97, 422)
Vladimír Varga
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ŠKATUĽKOVINKY
VYROBENÉ DOMA g V našich domácnostiach sa určite časom nazbierajú rozličné prázdne, väčšie aj menšie škatuľky.
Nemusíme ich nevyhnutne vyhadzovať.
Aj tie najmenšie zápalkové môžeme zrecyklovať a využiť rozličným spôsobom.
Ich veľkosť ich predurčuje,
aby sa stali zásobárňou nevyhnutných
aj milých
drobností.
A keďže
sme
v ostatnom
čase strávili
oveľa viac času
so svojimi deťmi a ďalší,
prázdninový čas nás ešte iba čaká, tvorivých nápadov nikdy nie je dosť. Najprv
potrebujeme pohľadať prázdne škatuľky,
kúsky filcu a látok, farebné výkresy, fixky,
farbičky, nožnice, dobre lepivé lepidlo

a iné drobnosti. Z troch (aj viacerých)
škatuliek zlepených do stĺpčeka si môžete vyrobiť jednoduchú minikomodku
na rozličné vecičky pre bábiku. (1) Stačí
zaujímavá látka, kovové rúčky alebo
našité koráliky. Alebo si z webu Slova
vytlačte obrázky, ktorými
môžete dotvoriť
darčekovú škatuľku pre
kamaráta
alebo
súrodenca. (2)
No a pre
tých, ktorí
radi niečo vytvárajú, sú škatuľky výbornou možnosťou,
ako roztriediť množstvo nevyhnutných
drobností na kreatívne tvorenie. Stačí
ich odlíšiť farebným papierom a nápisom, ktoré urýchlia hľadanie potrebnej
pomôcky. (3) (Dada Kolesárová)





VERONIKA
LEKÁRSKA

RÍBEZĽOVÝ KOLÁČIK

Irena Píšová

RECEPT g Začína sa leto, horúčavy a každý z nás si určite rád
dopraje niečo chutné a osviežujúce. Ponúkame recept na rýchly
a osviežujúci ríbezľový koláč, ktorý isto neostane dlho na stole.
Cesto:
6 žĺtkov,
180 g práškového cukru,
280 g masla
(margarínu),
350 g polohrubej múky,
asi 3 dl mlieka,
1 prášok
do pečiva,
vanilkový cukor
Krém: 8 bielkov zmiešaných s 300 gramami cukru a jedným
vanilkovým cukrom
Postup: Žĺtky s práškovým cukrom a maslom vymiešame
na hustý krém, pridáme preosiatu múku s práškom do pečiva
a podľa potreby dolejeme mlieko. Cesto vylejeme na vymastený plech a predpečieme na 200 °C asi 20 minút. Predpečené
cesto potrieme ríbezľovým lekvárom a posypeme ríbezľami.
Ak nie sú ríbezle, dá sa použiť aj iné sezónne ovocie. Potom vyšľaháme sneh a natrieme ho na cesto s ríbezľami. Teplotu rúry
zmiernime na 150 °C a dopečieme, prípadne po chvíli teplotu
znížime až na 100 °C. (Irena Píšová)



BOŽIA LEKÁREŇ g 
Svojho času ju Rimania volali „hlavný liek
na všetky choroby“ a ešte
aj dnes sa v ľudovej reči
nazýva všeliek. Veronika
rastie na suchších pôdach,
v lesoch, na rúbaniskách,
pri plotoch, v krovinách,
priekopách, pri cestách
a na okrajoch lesov. Má chlpatú, poliehavú alebo vystúpavú
stonku s malými pílkatými, striebrolesklými listami a s priamym, jasnomodrým alebo fialovým kvetným strapcom.
Veronika kvitne od mája do augusta, zbiera sa kvetenstvo.
Čaj z čerstvých kvetov spomaľuje vápenatenie ciev a prečisťuje krv, taktiež má upokojujúce účinky.
Esencia z veroniky lekárskej: Dve kopcovité hrste kvitnúcej
pokrájanej byliny naložíme do fľaše a zalejeme litrom 38 %
až 40 % ražnej pálenky. Fľaša sa odloží aspoň na dva týždne
na teplé miesto. Touto esenciou sa treba denne potierať proti
reume. Ako doplnok možno užívať trikrát denne 15 kvapiek
zriedených v malom množstve vody alebo bylinkového čaju.
Čaj proti nervozite: Jednu kopcovitú čajovú lyžičku veroniky na šálku zalejeme horúcou vodou, necháme pol minúty
stáť, precedíme a pijeme po dúškoch večer pred spaním.
(Richard Fučko)

wikimedia.org
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DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
„Ale u nás sme to robili takto. Toto bude tak,
lebo u nás to tak bolo vždy.“ Iste ste aj vo
vašom manželstve použili takúto či podobnú
vetu. Slovo: „... budú dvaja jedným telom“ ešte
neznamená, že bude jednoduché byť zajedno.
Do manželstiev prichádzame každý zo svojich
rodín. Tieto naše rodiny mali svoje zaužívané, povedzme, pravidlá. Potom s príchodom
do svojich novovzniknutých chceme nájsť
akúsi zlatú strednú cestu a priniesť do svojej
rodiny len to najlepšie.
PRE MUŽA g Pamätám si na situáciu, keď sme sa s manželkou zobrali.
Na krátky čas sme sa nasťahovali do nájomného bytu a začali sme si organizovať domácnosť. Vošiel som do kuchyne a poukladal taniere, príbory,
hrnce a všetko ostatné tak, ako sme to mali doma. Pritom to už predo
mnou spravila moja manželka tak, ako to mali doma oni. Keď potom
išla zobrať príbor, všimla si, že je úplne inak, ako ho uložila ona. Otvorila
skrinku, kde mala hrnce, a tam boli plastové misky. Najprv mlčala, no
po istom čase sa mi priznala, že sa vďaka tomu cítila neschopná a spochybnená, či pre mňa dokáže vytvoriť domov, v ktorom budem spokojný.
Vtedy som si uvedomil, že to takto nemôže ďalej fungovať. Veľa rozhodnutí som v minulosti robil sám, nie vždy tak, ako chcel Boh, niekedy len
podľa seba. Teraz som sa musel naučiť vpustiť do svojich rozhodnutí aj
svoju manželku. Toto bol náš prvý spoločný moment, keď sme sa začali
učiť žiť jednotu. Učíme sa to dodnes. Veľmi silno si uvedomujem, aká je
jednota v manželstve dôležitá. Diabol prichádza, aby nás postavil proti
sebe, niekedy aj na maličkostiach. Boží Duch chce konať pravý opak.
Chce, aby sme boli jedno.
PRE ŽENU g Dnes sa už na tej prvotnej situácii smejeme, pretože sme
odvtedy zažili oveľa ťažšie skúšky jednoty. No od prvej chvíle sme vedeli,
že obaja chceme plniť Božiu vôľu aj v najmenších veciach v našom živote,
a preto sa ju snažíme hľadať a rozhodovať sa v modlitbe spoločne. Vskutku
si uvedomujem, že najkrajšie chvíle nášho manželstva boli práve chvíle
jednoty ducha a mysle. Keď nás na to Pán začal upriamovať, myslela som
si, že sme na tom dobre. No prichádzali čoraz náročnejšie situácie a zdanlivo sme sa nevedeli pohnúť. Akoby Boh nekonal. V skutočnosti to padalo
na našej neschopnosti bojovať spolu. Boh zdôrazňoval jednomyseľnú
modlitbu a naozaj, keď sme sa v tom zjednotili, zrazu sa veci zázračne
hýbali. Objaviť tento rozmer manželstva bolo pre mňa ako ženu, ktorá
túži mať oporu, veľmi oslobodzujúce. Vidieť, ako Boh, ktorý nás spojil,
zrazu odkrýva naše silné stránky a my dokážeme každým problémom
prejsť s ľahkosťou, lebo bremeno je rozložené na pleciach oboch. Teraz
mám veľkú radosť, keď sa nám do cesty postaví nejaká nová výzva. Cítim
vďačnosť voči Otcovi, že nie je len akýmsi sponzorom, ktorý nás zasypáva
darmi, ale naozaj Otcom, ktorý chce z nás vyťažiť to najlepšie.
Vstupujeme do času dovoleniek, oddychu. Tento čas nemusí byť manželským bojom, kto z koho, ktorého dominancia vyhrá a rozhodne, ako ho
tráviť. Pozývame vás, aby ste začali už dnes aj v takýchto jednoduchých
rozhodnutiach hľadať cestu jednoty. Tá nás totiž privedie k radosti a pomôže spoznať nielen svoju polovičku, ale znova hlbšie aj Boha samotného.
(Vlado a Katka Marčákovci)

PREČO JE CIRKEV
PRE NÁS TAKÁ DÔLEŽITÁ?
KEĎ SA PÝTAJÚ g Cirkev môžeme prirovnať k rodine. Patria do nej ľudia rozličného veku, rôzneho
charakteru, skúseností aj vzdelania a postupne sa
do nej začleňujú noví členovia – deti, aj adoptívne,
nevesty, zaťovia... Rodina ich prijíma do svojho stredu
a zvlášť deti odmala stráži, dáva im pocit bezpečia,
kŕmi ich, napája, vychováva, zabezpečuje im vzdelanie. Zároveň sa všetci členovia navzájom spoznávajú,
učia sa ctiť si jeden druhého, odpúšťať si, prijímať sa
aj s nedostatkami.
Aj Cirkev je spoločenstvom ľudí, miestom prijatia,
rastu, výchovy a všetkým ponúka poklad viery. Boh
chcel, aby Cirkev bola nástrojom na spásu celého
ľudstva – teda ohlasovala po celom svete, že náš Boh
žije, prináša spásu a pripravil nebo tým, ktorí uveria.
Cirkev je teda našou rodinou, ktorej hlavou je Kristus.
(Dada Kolesárová)
pexels.com
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ACH, TEN MOBIL!
ETIKETA g Mobily sa stali neoddeliteľnou súčasťou
nášho života. Aby sme si zachovali zdravý rozum,
je dobré pripomenúť si niekoľko zásad, ktoré nám
pomôžu nenechať sa ovládať týmto síce dobrým
sluhom, ale veľmi zlým pánom.
 Ak potrebuješ telefonovať, odstúp od ostatných
ľudí aspoň na desať krokov.
 Zvonenie nenechávaj na poslednej paličke, urob
to iba vtedy, ak sa pohybuješ na veľmi rušnom mieste.
 V chráme aj v divadle mobil vypíname, divákov
môže rušiť aj svietiaci displej.
 Ak zdvihneš telefón, nezabudni sa okrem pozdravu najprv predstaviť (nie každý má uložené tvoje
telefónne číslo).
 Ak nechceš mať opletačky s políciou, pri
šoférovaní telefón alebo odlož, alebo si zadováž set
handsfree.
 Set však určite nepoužívaj, keď chodíš po ulici,
lebo ťa ostatní môžu považovať za blázna.
 Do mobilu nekrič, aj keď je naokolo ruch. Ten
na druhej strane ťa aj tak bude dobre počuť.
 Ani pri pokladnici v obchode, ani pri stole s kamarátmi nepodľahni čaru svojho mobilu a ak je to
súrne, vybav to čo najrýchlejšie. A v rodinnom kruhu
ho strč pod paplón. Tých dôležitých telefonátov nie je
tak veľa, ako sa nám niekedy zdá. (Dada Kolesárová)

pro familia

REGIÓN g Podľa tradície tri kopce v slovenskom
i maďarskom štátnom znaku znamenajú Tatru,
Fatru a Matru. Je to jedno z mnohých vysvetlení.
Tak ako Tatry sú Vysoké a Nízke, poznáme aj Malú
a Veľkú Fatru. Malá Fatra sa skoro celá nachádza
v Žilinskom kraji. Toto západokarpatské pohorie
je súčasťou krajinného celku Fatransko-tatranskej
oblasti a je štvrtým najvyšším pohorím s bohatou
a pomerne zachovalou prírodou. Niektoré časti
pohoria pochádzajú z obdobia permu pred 300
miliónmi rokov, keď územie Slovenska zväčša tvorila púšť. Jeho významnú časť od roku 1988 zaberá
Národný park Malá Fatra.
Tvar pohoria pripomína krídla. Od jeho najsevernejšieho po najjužnejší cíp je 52 kilometrov. Jeho
šírka je 16 kilometrov. Pohorie rozdeľuje rieka Váh
v Strečnianskom priesmyku na dva celky – Krivánsku a Lúčanskú Malú Fatru. Najvyššími vrcholmi
sú Veľký Kriváň (1 708,7 m n. m.), Malý Kriváň
(1 670,9 m n. m.) a Chleb (1 645,6 m n. m.) severne od obce Turany. V okolí pohoria sa nachádza
niekoľko minerálnych prameňov a kúpeľné mesto
Rajecké Teplice. Priamo v pohorí v Slovianskej
doline je prameň s názvom Smradľavá voda.

Najvyšším vodopádom v Malej Fatre je Šútovský vodopád s výškou 38 m. Cesta k nemu vedie
z obce Šútovo, kde sa nachádza aj Šútovské jazero.
Po modrej značke popri Šútovskom potoku
smeruje cesta až k vodopádu a pokračuje k Mojžišovým prameňom – tie napájajú tento vodopád
aj Šútovský potok. Ďalšie vodopády sa nachádzajú
v doline Stohového potoka, v oblasti Jánošíkových
dier a nad osadou Biela.
Územie pohoria je rozčlenené na niekoľko chránených území – je tu štrnásť národných prírodných rezervácií, deväť prírodných rezervácií, päť prírodných
pamiatok a jeden chránený areál. Pohorie je husto
zalesnené s výnimkou hrebeňov. Na jeho území bolo
zistených 26 typov biotopov, šesť druhov rastlín a 29
druhov živočíchov európskeho významu. V národnom parku sú viaceré chránené rastliny (klinček
neskorý, astra alpínska, dryádka osemlupienková,
stračonôžka tatranská, žltohlav európsky alebo
poniklec slovenský). Doteraz tu bolo objavených
už vyše 1 100 druhov vyšších rastlín. Park je navyše
domovom pre mnohé chránené živočíchy – žije tu
rys ostrovid, vlk dravý, orol skalný a sokol lastovičiar.
Z hmyzu je to napríklad fúzač alpský. (Juraj Gradoš)

wikimedia.org
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Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline. Zdroj: zilina-gallery.sk

MALÁ FATRA
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KAM DO CHRÁMU?
LITURGIA g Malá Fatra dnes nepatrí
medzi lokality, kde žijú veľké komunity
gréckokatolíkov. V minulosti cez ňu
však tiahli rusínski a valašskí prisťahovalci, ktorí sa postupne jazykovo
i nábožensky asimilovali s domorodým
obyvateľstvom.
Najbližšie majú gréckokatolíci chrámy
v Martine a Žiline. Za návštevu však
stojí aj Kláštor pod Znievom či Rajecká
Lesná. (Juraj Gradoš)
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pro familia

Domašínsky meander. Zdroj: zilinskyturistickykraj.sk

pixabay.com

HREBEŇOVKA MALEJ FATRY
TURISTIKA g Najatraktívnejším turistickým zážitkom v Malej Fatre je
prechod vrcholového hrebeňa. Niekoľkodenná túra patrí svojím charakterom
k najkrajším hrebeňovkám na Slovensku. Striedajú sa na nej lúčne (hôľne),
skalné, kosodrevinové či lesné partie. Hrebeňovka má dve samostatné časti:
hrebeň Lúčanskej a Krivánskej Malej Fatry.

RIEČNY MEANDER
SLOVO O PRÍRODE g Meander je odchýlka
vodného toku od priameho smeru vo forme
oblúka. Názov je odvodený z pomenovania rieky
Maiandros (dnes Menderes) v Turecku.

Hrebeň Lúčanskej Malej Fatry sa zvykne prechádzať z Fačkovského sedla
(802 m n. m.). Prvým vrcholom je Reváň (1 204,6 m n. m.), cez ktorý sa pokračuje na charakteristický skalnatý Kľak (1 351,6 m n. m.), ktorý je výborným vyhliadkovým bodom. Pod ním sa nachádza Kľacký vodopád. Nasleduje niekoľko
pekných vrcholov až po Sedlo pod Úplazom (988 m n. m.), ktoré je križovatkou
turistických trás. V jeho blízkosti je obľúbené bivakovacie Sedlo pod Hnilickou
Kýčerou (1 028 m n. m.) s prameňom pitnej vody a ďalšou križovatkou trás.
Na tejto časti trasy nájdete aj rašeliniská na vrchu Veľká lúka (1 475,5 m n. m.)
a pamätníky na prudké boje počas druhej svetovej vojny pod vrchom Minčol
(1 363,9 m n. m.). Chodník sa končí v obci Strečno.

Územie uzatvorené vnútri meandra medzi horným a dolným ramenom a meandrovým oblúkom sa nazýva ostroha. Meandre vznikajú v dôsledku bočnej erózie vodných tokov, keď vzniká
nárazový a nánosový breh. Zároveň sa presúvajú
smerom po prúde vodného toku. Ostrohy meandrov sa postupne zmenšujú, meandrová šija sa
zužuje a dochádza k zaškrteniu meandra. Vtedy
si vodný tok, najmä počas povodní, prerazí cestu
naprieč zúženou meandrovou šijou, pričom si
skráti cestu. Opustené meandre sú v dolinách
vodných tokov pomerne častým javom. Pretože
voda v nich prestáva prúdiť, menia sa na meandrové jazierka či mŕtve ramená. Tie sa nakoniec
menia na močiare alebo na mokré lúky.
pamiatkyslovenska.wordpress.com

Hlavný hrebeň Krivánskej Malej Fatry sa začína v obci Nezbudská Lúčka pri
Váhu a pokračuje po červenej turistickej značke okolo zrúcanín Starhradu cez
bukový a zmiešaný les na vrchol Suchý (1 468 m n. m.). Odtiaľ hrebeň pokračuje cez skalnaté chodníky a hustý porast kosodreviny na najvyššie vrcholy Malej
Fatry. Snilovské sedlo (1 524 m n. m.) medzi Veľkým Kriváňom a Chlebom
s hornou stanicou lanovky je obľúbeným miestom turistov. Odtiaľ trasa pokračuje smerom na najvýraznejší vrchol – Veľký Rozsutec (1 609,7 m n. m.) a strmo
klesá do obce Zázrivá. (Juraj Gradoš)

KRYŠTÁLOVÁ JASKYŇA
V MALOM ROZSUTCI
ZAUJÍMAVOSŤ g Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci je verejnosti neprístupná jaskyňa v Malej Fatre. Táto významná jaskyňa je unikátna svojím
výskytom a ojedinelým typom kalcitovej výzdoby. Nie je to jaskyňa, kde rastú
stalaktity a stalagmity, ale kryštálová jaskyňa s dokonale vyvinutými kryštálmi kalcitu. Vďaka svojej kráse jej hrozí zničenie ľudskou činnosťou. Dodnes
sa vedci nevedia zjednotiť na spôsobe vzniku tejto jaskyne. Podľa niektorých
tu zohrala významnú úlohu rádioaktivita. Jaskyňa je dlhá iba 26 metrov. Ide
o malú jaskyňu s menšími chodbami, sienkami a plazivkami. (Juraj Gradoš)

Voľné meandre a široké meandrové pásy si
vytvorili mnohé rieky aj na Slovensku. Dobre
vyvinuté meandrové pásy ležia v doline Dunaja,
Moravy, dolného Váhu, Nitry, Ipľa, Hrona, Tisy,
Uhu či Bodrogu. Meandre väčších riek boli u nás
úpravami vodných tokov zväčša umelo zmenené na mŕtve ramená, ktoré v dôsledku poklesu
vodnej hladiny postupne vyschli.
Vhĺbené meandre vznikajú na miestach, kde sa
rieky prerezávajú naprieč horskými masívmi.
Vhĺbené meandre sa vyznačujú tým, že zákruty
vodného toku sa zarezávajú hlboko do skalného
podkladu. Medzi najkrajšie vhĺbené meandre
u nás patria štyri meandre Váhu v okolí Malej Fatry – Kraľoviansky meander a meandre
Krivého, Domašína a Gabrišovej. Okrem nich sú
krásne aj meandre Dunajca v Pieninách. Vhĺbené meandre môžu dosiahnuť obrovské rozmery,
napríklad 14 km dlhý meander rieky San Juan
v južnom Utahu (USA) sa zarezal 260 m hlboko
do odolných vápencov. Pri meandroch vodných
tokov vyrástli mnohé veľké a významné sídla
(Moskva, Praha, Bern). (Juraj Gradoš)
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pre deti

detská

Na večierni.

Otče múdry
a blažený, pros za spásu
našich duší.

Príbehy poslušníka
To nemá nijakú
logiku.
Naozaj,
A čo,
ani ja neviem
synku,
prečo.
nemá zasa
logiku?

No to, že sa na večierni niektoré
stichyry spievajú dvakrát
a iné iba raz.
No a prečo chceš neustále
vo všetkom hľadať
logiku?
No,
myslím si,
že všetky
...

Tak mi povedz, čo sa
v opakovaných slohách spievalo.

Už si
nepamätám.

Tak
vidíš,
...

...veci by mali mať
svoj dôvod.

Ahoj, deti, keď ste si v škole alebo doma
čítavali básničky, určite ste si všimli, že
mnohé z nich, hlavne od starších básnikov, sú rozdelené do riadkov – veršov, ktoré sa na konci rýmujú. Veršíky
sa potom spájajú do väčších celkov,
ktoré nazývame slohy. Každá sloha
nesie nejakú ucelenú myšlienku.
Takéto rozdelenie textu do slôh vytvára rytmus a spevnosť básne.

... niekedy
nejde
o logiku,
ale o srdce.
Možno by sa
všetky slohy
mali spievať dvakrát, aby
nám prenikli hlbšie
do srdca.

Aj v liturgických textoch nájdeme slohy. Voláme ich stichyry. Sú to piesne, ktoré sa
nachádzajú vo večierni, utierni, lítii, kráľovských hodinkách, ale aj v iných obradoch. Svojím obsahom nám približujú
ústrednú myšlienku dňa – sviatku alebo
život a cnosti svätca. Väčšina vznikla
pred niekoľkými storočiami a cez liturgické modlitby Cirkvi nám aj dnes pomáhajú ponoriť sa do hĺbky našej viery.

Nápevy

Ikona

Stichyry (slohy) delíme do viacerých skupín podľa toho, kde sa nachádzajú a na
aký nápev sa spievajú. Poznáme: slohy na Pane, ja volám; veršové slohy; evanjeliové; lítijné; na bozkanie evanjeliára, na bozkanie svätého kríža; slohy na chválach (na utierni). Zvyčajne má každá sloha svoj pridelený stály nápev (melódiu).
Sú to základné nápevy, ale aj ich obmeny. Vieš, aké sú to nápevy?
Úloha: Dozvieš sa to, ak správne vyriešiš písmenkový rébus.
A B C D E F G H I J K L G6 D1 B5 I4 A1 L4 J6 A3 I1 J4
1 h l a s v d r p o t u r
2 k ľ m e c x p z n á j f
3 s n g w é u y ž l p ň ô
A
4 ch í t š b i ó ä m v ď l
G2 I1 F1 A5 E4 D2 K6 G3
5 o e u j ľ á b d ô é r č
6 t u r d r p o ch ď a n i

1
2

4

3

5

Stichochybičky
Blahoslavený biskup Gojdič má sviatok 17. júla. V predvečer jeho sviatku sa na
večierni spievajú stichyry, ktoré hovoria o jeho živote.
Úloha: Oprav chyby, ktoré sú v textoch večierňových stichýr. Môžeš tipovať
alebo si pomôcť liturgickou knihou Večierne na nedele a sviatky, str. 332.
Keď sa ozval v maštali tvoj detský smiech, tvoji rodičia zaplesali šťastím,
že im Boh požehnal utešené kvieťa. Pri svätom krste ťa nazvali Pavlom.
Nikto však nevedel, iba sám Boh, že raz budeš opravdivou krásou našej
krajiny. Preto pros Svätého Silného, aby spasil a posvätil naše duše.

Vladyka Gojdič
svojimi čnosťami
a životom inšpiroval
mnohých nasledovníkov. Aj preto má dnes
v cirkevnom kalendári svoju spomienku
aj slohy na večierni.
Úloha: Správne
priraď chýbajúce
časti ikony blahoslaveného biskupa.

A
B
C
D
E

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Dvakrát

(Pomôcka: cirkev, Peter, osvietiť, skala, dom, plač, dieťa)
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JUBILEÁ KŇAZOV
Miroslav Medviď, duchovný rehoľného rádu
v monastieri Stropkov – 4. jún – 25 rokov
kňazstva; Michal Kučera, protojerej, právo
nosiť nábederník, výpomocný, duchovný
farnosti Vranov nad Topľou-Juh – 4. júl – 55
rokov kňazstva; Imrich Marinčák, právo nosiť
nábederník, na odpočinku v Prešove – 8. júl
– 95 rokov života; Martin Hasaralejko, farár
farnosti Šamudovce – 13. júl – 50 rokov života; Juraj Kuchtanin, výpomocný duchovný
farnosti Snina – 22. júl – 25 rokov kňazstva;
Ján Lemeš, duchovný správca v Gréckokatolíckej rómskej misii v okrese Vranov
nad Topľou – 22. júl – 25 rokov kňazstva;
Slavomír Molnár, väzenský kaplán v ÚVTOS
Levoča – 22. júl – 25 rokov kňazstva; Štefan
Pacák, farár farnosti Cernina – 22. júl – 25
rokov kňazstva; Ladislav Praščák, protojerej,
farár farnosti Strážske – 22. júl – 25 rokov
kňazstva; Peter Tkáč, výpomocný duchovný farnosti Svidník a duchovný správca
nemocníc mesta Svidník – 22. júl – 25 rokov
kňazstva; Igor Bibko, farár farnosti Plzeň –
23. júl – 25 rokov kňazstva; Rastislav Bruzda,
správca farnosti Varhaňovce – 23. júl – 25
rokov kňazstva; Martin Jurašek, pedagóg
na Vysokej škole sv. Alžbety – 23. júl – 25
rokov kňazstva; Ján Krehlík, protojerej, farár
farnosti Ďačov – 23. júl – 25 rokov kňazstva;
Ľuboslav Pulščák, farár farnosti Veľký Lipník
– 23. júl – 25 rokov kňazstva; Vladimír Juraj
Sedláček OSBM, duchovný rádu baziliánov
v monastieri Krásny Brod – 23. júl – 25 rokov
kňazstva; Michal Tkáč, správca farnosti
Oľšavica – 29. júl – 60 rokov života; Ján
Ostapčuk, duchovný v Ordinariáte OS a OZ
Martin-Podháj – 30. júl – 50 rokov života; Ján
Minďaš, právo nosiť nábederník, výpomocný
duchovný farnosti Jakubany – 7. august – 60
rokov kňazstva; Peter Tremko, farár farnosti
Kyjov – 15. august – 25 rokov kňazstva; Miroslav Janočko, duchovný správca nemocnice
Svet zdravia, a. s. a zariadenia pre seniorov
vo Vranove nad Topľou – 22. august – 60 rokov života; Štefan Keruľ-Kmec, farár farnosti
Kuzmice – 26. august – 50 rokov života
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – júl
50 rokov: Iveta Denciová, Choňkovce;
Mgr. Martin Hasaralejko, Šamudovce; Monika
Skybová, Zdoba
60 rokov: Ing. Gabriela Dančeková, Družstevná pri Hornáde; Štefan Kišš, Kysta; Božena
Kormaníková, Ľubotice; Eva Markušová, Rudlov; Ing. Mgr. Róbert Ristvey, Košice; Mária
Šalapková, Priekopa
70 rokov: Michal Balint, Sečovce; Mária
Humeniková, Sačurov; Peter Javorský, Drienica; Mária Kolesárová, Sedliská; Emanuel
Kosť, Baškovce; Jolana Kozáková, Slivník;
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MUDr. Kornélia Tormová, Košice; Irena Zahorodniková, Sedliská
75 rokov: Helena Bratková, Matiaška; Jolana
Černejová, Kazimír; Jolana Kobulkaničová,
Milhostov; Irena Nováková, Rakovec nad
Ondavou; Mária Nováková, Dúbravka; Mária
Tomaščinová, Miklušovce
80 rokov: Mária Fedorčáková, Kazimír; Margita Husárová, Čičava; Helena Kuľhová, Radvaň
nad Laborcom; Anton Verbovský, Ďačov
85 rokov: Michal Čop, Rakovec nad Ondavou;
Ing. Pavel Ďurišin, Bratislava; Mária Romanová, Hanušovce nad Topľou
90 rokov: Katarína Buraľová, Topoľa
Redakcia gréckokatolíckeho kalendára V brázde Metodovej 2021 prosí ctených prispievateľov, aby svoje príspevky posielali do konca
júla tohto roka. Príspevky spolu s fotografiou
posielajte elektronicky na e-mailovú adresu
zodpovedného redaktora: o.michal.hospodar@gmail.com. A tiež prosíme o vrátenie
aktualizovaných zoznamov členov spolku pre
tých, ktorí to ešte neurobili.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
26. júna uplynulo desať
rokov od prijatia sviatosti
Kristovho kňazstva otca
Milana Diheneščíka.
Vyprosujeme ti od Pána
hojnosť Božích milostí, plnosť darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Si veľkým
požehnaním pre veriacich vo farnosti Trebišov, pre študentov a zamestnancov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove,
kde pôsobíš ako duchovný správca, a taktiež
pre množstvo vďačných pútnikov vo Svätej zemi, ktorým do srdca vštepuješ lásku
k živému Božiemu slovu. Nech ťa Pánov Duch
premieňa na taký istý, čoraz slávnejší Kristov
obraz. (2 Kor 3, 18)
manželka Martina s rodinou
Drahý otec Pavol Mihajlo, pred desiatimi
rokmi ste svoj život zasvätili Bohu v kňazskej
službe. Pri tejto príležitosti vám vyprosujeme
veľa Božích milostí, zdravie a silnú vieru.
Nech vás aj vašu rodinu ochraňuje Presvätá
Bohorodička a váš patrón svätý Pavol. Nech
z vašej tváre nikdy nevymizne úsmev, ktorý
sme tak obdivovali.
Zo srdca želajú a s láskou spomínajú vaši
bývalí farníci z Gelnice.
29. júna oslávila pani Irena Steranková
z farnosti Kružlov 70 rokov svojho života.
Prajeme vám všetko najlepšie, veľa Božích
milostí, ochranu Presvätej Bohorodičky,
aby ste s láskou a v pokoji plnili Božiu vôľu.
Úprimne ďakujeme za všetko vaše úsilie,
ktoré vynakladáte pri kantorovaní v našom
farskom chráme.
Na mnohaja a blahaja lita!
otec Michal a veriaci z Kružlova

Drahý náš duchovný otec
Martin Hasaralejko,
13. júla oslávite svoje životné jubileum – 50. rokov
života. Pri tejto príležitosti
prijmite od svojich veriacich srdečné blahoželanie.
Do ďalších rokov nech vás Pán požehná
pevným zdravím a obdaruje potrebnými
milosťami. Ďakujeme vám za povzbudzujúce
Božie slovo, obetavosť, modlitby, ktoré za nás
obetujete. Ani my na vás vo svojich modlitbách nezabúdame. Vyprosujeme do ďalších
rokov veľa Božích milostí, ochranu Presvätej
Bohorodičky, nech vás aj celú vašu rodinu
Pán požehnáva.
S láskou vyprosujú veriaci
z farnosti Šamudovce a Krásnovce.
Milosrdenstvo chcem a nie
obetu a poznanie Boha viac
ako celopaly. (Oz 6, 6)
16. júla oslávi náš duchovný otec Róbert Demko,
správca farnosti Vojčice,
20. výročie svojej kňazskej
vysviacky. Drahý náš otec Róbert, nielen
chrám ako svätostánok Boha, ale aj chrám
našich sŕdc staviate a prosíte Boha, aby ich
posväcoval a prebýval v nás. Slová: „Daj mi,
Pane, horlivosť pre tvoj dom, spaľujúcu horlivosť, ktorá strávi moju dušu, horlivosť, aby
poznali teba a toho, ktorého si poslal, Ježiša
Krista“ sú naplnením vášho života.
Ďakujeme vám za Kristovu lásku, ktorú nám
odovzdávate, za to, že nás učíte odovzdanosti a vernosti tomu, kto vás povolal. Nech Pán
požehnáva ďalšie roky vašej kňazskej služby
a udelí vám potrebné milosti na rast a budovanie Božieho kráľovstva. Vyprosujeme vám
ovocie darov Svätého Ducha, pevné zdravie
a ochranu Presvätej Bohorodičky na mnohaja
i blahaja lita.
veriaci z farnosti Vojčice
Drahý náš duchovný otec Peter Tkáč oslávi
22. júla 25 rokov kňazskej vysviacky. Vyprosujeme mu Božiu milosť a hojné Božie požehnanie. Zo srdca želá celá rodina.
Na mnohaja i blahaja lita!
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

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J06.07. (pondelok) 08.20 Starý zákon: Kain
a Ábel 2 20.15 Prečo, otče ?
J07.07. (utorok) 15.20 Boh k tebe hovorí
20.55 Láska a rodičovstvo (2) 2
J08.07. (streda) 03.20 Akatist R 08.20 Noeho
synovia 21.30 Pedofília a Overtonovo okno
J09.07. (štvrtok) 08.20 Starý zákon: Babylonská
veža 2 21.10 Poltónklub
J10.07. (piatok) 08.20 Terachov syn 2
20.30 Hidegarda z Bingenu: Božie svetlo
J11.07. (sobota) 14.00 Akatist 20.30 Svätá Barbora – film 2 22.30 Krížové výpravy (2) 2
J12.07. (nedeľa) 08.25 Svätý Benedikt
12.20 Boh k tebe hovorí
J13.07. (pondelok) 10.55 Moja misia
23.00 Prečo misie?
J14.07. (utorok) 13.30 Poltónklub 16.30 Putovanie po Svätej zemi (3)
J15.07. (streda) 03.20 Akatist R 07.35 Modlitba
k sv. Jánovi Pavlovi II.
J16.07. (štvrtok) 09.25 Biatlon duše 13.55 Medzi
nebom a zemou
J17.07. (piatok) 14.00 Akatist 17.30 Svätá sestra
Faustína 20.30 Filip Neri – film
J18.07. (sobota) 08.00 Klbko 12.20 Boh k tebe
hovorí
J19.07. (nedeľa) 17.30 Doma je doma 20.05 Slovo v obraze: Mária Magdaléna
J20.07. (pondelok) 09.40 Quo vadis 22.00 Putovanie po Svätej zemi (3)
J21.07. (utorok) 10.55 Ako sa Boh prihovára
nepočujúcim? 21.15 Odpusť mi, Sergej 2
J22.07. (streda) 03.20 Akatist R 08.50 Je nebo
len pre veriacich? 16.30 Krížové výpravy (4)
J23.07. (štvrtok) 08.20 Starý zákon 10.35 Keď
zomiera niekto blízky
J24.07. (piatok) 08.55 Láska a rodičovstvo (4)
20.30 Svätá Anna – dokument
J25.07. (sobota) 13.00 Na tónoch vďačnosti
14.00 Akatist 20.30 Filip Neri – film
J26.07. (nedeľa) 08.25 Slovo v obraze 12.20 Boh
k tebe hovorí
J27.07. (pondelok) 08.20 Starý zákon 13.30
Eucharistické zázraky
J28.07. (utorok) 09.00 Fundamenty 21.15 Cenacolo: Deň za dňom 2
J29.07. (streda) 03.20 Akatist R 16.30 Katolícka
Austrália (1)
J30.07. (štvrtok) 09.25 Quo vadis 17.15 A teraz
čo? 20.05 Klenotnica
J31.07. (piatok) 08.55 Láska a rodičovstvo (5)
17.00 Don Camillo
J01.08. (sobota) 14.00 Akatist 17.00 Príbeh
jedného stromu 20.30 Zázrak v Lurdoch
J02.08. (nedeľa) 05.00 Biblia (14) 10.00 Svätá
omša 18.10 Kulmenie
J03.08. (pondelok) 09.40 Quo vadis 15.20 Svedectvo 23.00 Viera do vrecka
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J05.07. (nedeľa) 06.05 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 10.00 Hlavní poutní mše svatá z Velehradu 19.00 Hriňovský kostelík na Islandu
J06.07. (pondelok) 14.00 Život nikdy nekončí –
film 17.10 Bratr Prem Bhai – Indie
J07.07. (utorok) 18.25 Sedmihlásky (31)
19.10 Jezuité: o. František Xaverský
J08.07. (streda) 06.05 Bol som mimo 00.10 Misie slovenských salesiánů v Belgii
J09.07. (štvrtok) 07.15 Mosambik – Cipriano
J10.07. (piatok) 16.00 Svatá Kateřina Labouré
21.35 Jezuitské redukce v Paraguayi
J11.07. (sobota) 09.35 Odvaha otce Karola
18.00 Věk reforem 20.05 Život Ježíše Krista (1)
J12.07. (nedeľa) 09.35 Guatemala – Lidé kukuřičných polí 20.05 Život Ježíše Krista (2)
J13.07. (pondelok) 13.55 Cesta k andělům (102)
16.00 Život Ježíše Krista (2) 17.40 Víra do kapsy 18.40 Svatá Kateřina Sienská – film
J14.07. (utorok) 12.05 Duchovní menu 18.40 Animované biblické příběhy: Pavlova služba
J15.07. (streda) 21.10 Do varu s Maxem Kašparů
J16.07. (štvrtok) 07.05 Život a osud otce Alexandra Meně 18.10 Mwebare Kaina: Klinika v buši
21.35 Do varu s Maxem Kašparů
J17.07. (piatok) 08.55 Na druhý pohled 17.05 Sakartvelo: Země pod Kavkazem 18.00 Záblesky
nad Andami
J18.07. (sobota) 12.00 Angelus Domini 16.05
Stalingradská Madona 19.10 Fatima: Poselství
Rusku 23.05 Probuzení velké světice – príbeh
J19.07. (nedeľa) 11.25 Vitráže v Kapli Ducha
Svatého 14.40 Otec Pio, tvůrce milosrdenství –
dokument 17.35 Kambodža pohledem zblízka

RTVS
JEDNOTKA

J05.07. (nedeľa) 10.00 Bohoslužba z Národnej
cyrilo-metodskej púte v Nitre 20.30 Páter
Pio (1) R 22.15 Páter Pio (2) R
J06.07. (pondelok) 04.05 Na Zakarpatí s láskou –
dokument R
J12.07. (nedeľa) 03.40 Krížová cesta banskoštiavnickej Kalvárie R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J05.07. (nedeľa) 14.00 Katedrála a Štefan
Boleslav Roman R 17.05 Cyril a Metod, apoštoli
Slovanov R 19.40 Sviatočné slovo
J06.07. (pondelok) 08.45 Poklady.sk R
J08.07. (streda) 13.10 Obdobie staviteľov Notre
Dame R
J11.07. (sobota) 14.00 Majstri ľudovej výroby
J12.07. (nedeľa) 10.00 Evanjelické služby Božie
z Ružomberka 13.30 Orientácie 19.40 Slovo
TROJKA

J05.07. (nedeľa) 10.55 Solúnska misia R
20.00 Solúnski bratia (1) R
J06.07. (pondelok) 14.05 Solúnski bratia (2) R
J07.07. (utorok) 11.15 Znovuobjavenie keltskej
civilizácie R
J09.07. (štvrtok) 13.40 Národné kultúrne pamiatky: Červený kláštor R
J10.07. (piatok) 11.25 Spišský hrad R
J11.07. (sobota) 10.40 Malé biblické príbehy R
11.10 Z národných dejín R
J12.07. (nedeľa) 13.40 Národné kultúrne pamiatky: Levoča
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J05.07. (nedeľa) 10.00 Hlavné centrum Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul 13.00 Solúnski bratia svätí Cyril a Metod –
rozhlasová hra 14.00 Ako zvládnuť homosexualitu v rodine. Kde hľadať pomoc? Hostia z Linky
Valentín (2)
J11.07. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Chrámu svätých sedmopočetníkov
v Sobranciach; slávi otec Jozef Kellö
J12.07. (nedeľa) 10.00 Rozšírenie Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky do ďalších krajín
J19.07. (nedeľa) 10.00 Provincie Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
v minulosti i v súčasnosti
J25.07. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J26.07. (nedeľa) 10.00 Postavenie Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky voči cirkevnej a svetskej
vrchnosti
J08.08. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slávi
hovorca Košickej eparchie otec Martin Mráz

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 Kresťanská nedeľa
J05.07. (nedeľa) 09.05 Archijerejská svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave; slávi
vladyka Peter Rusnák
J12.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
J19.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici/
09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu
sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach; slávi otec
protopresbyter Ján Blaško (Regina)
J26.07. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z Levíc
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

PÁPEŽ FRANTIŠEK,
L. M. EPICOCO:
SVÄTÝ JÁN PAVOL VEĽKÝ

1
q

Umenie,
po anglicky

3
q

kultúra a relax

MÁRIINA KRAJINA

KNIHA g Ako vníma súčasný pápež
František svätého pápeža Jána Pavla II.
a ako si naňho spomína? Pri príležitosti
stého výročia narodenia Jána Pavla II.
odpovedá Svätý Otec na otázky Luigiho
Mariu Epicoca. Spomienky pontifika sú
mimoriadne živé, intenzívne a hlboké.
Siahajú od správy o jeho voľbe v rozhlase,
ktorú si vypočul počas šoférovania z teologickej fakulty do noviciátu jezuitov v San
Migueli, až po správu o jeho smrti cestou
autobusom, keď už ako buenosaireský
arcibiskup išiel navštíviť ľudí v slumoch
na periférii Buenos Aires. Neštylizované
odpovede svedčia o jeho prekvapujúcej
vnútornej slobode spojenej s odzbrojujúcou odvahou a autentickou františkánskou
jednoduchosťou. (Martina Grochálová)
Pomôcky: Divadelné
Ik, Koala,
scény
Trias, Aol
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RYAN STEVENSON:
WILDEST DREAMS

FILM g Panna Mária ako Božia advokátka. Aj takto Božiu Matku prezentuje film
s názvom Máriina krajina, ktorý na DVD
vydalo Studio LUX. Nečakajte však
klasiku s dejom, zápletkou či drámou.
Skutočná hodnota tohto filmu je totiž
v autentických svedectvách. Diváka sprevádza agent. Ten má za úlohu stretávať
sa s veriacimi a zistiť, či viera nie je iba
výmysel. So zvedavosťou počúva skutočné životné príbehy ľudí, ktorí prežili
duchovné obrátenie. Všetky svedectvá
sú spojené s Pannou Máriou a popretkávané jedným miestom – Medžugorím.
To agentovi nedá a rozhodne sa navštíviť
toto mesto. DVD Máriina krajina si môžete zakúpiť na stránke www.lux.sk alebo
objednať na čísle +421260202720.
(LUX communication)

Autor: Obyvatelia
Móres,
Elektrón- Vladimír
2
po česky volt, značka Komanický
Arábie
q

HUDBA g Nový album Ryana Stevensona, ktorý vyšiel len 5. júna 2020, je
plný múdrosti a pravdy. Autor v piesňach
odkrýva svoju cestu k poznaniu pravdy
o sebe samom i o Bohu. Ako sám hovorí,
spočiatku kariéry mu šlo o úspech a až
v druhom rade o ohlasovanie Krista.
Minulý rok však spoznal, že to všetko mu
ukradlo autenticitu ohlasovania pravdy,
ktorá je v Bohu. Hlavným titulom albumu
je rovnomenná skladba Wildest dreams
(Divoké sny), v ktorej hovorí o skutočnom
živote s Kristom. Tento život je krajší ako
tie najdivokejšie sny, aké človek môže
mať. Krajší ako vypredané štadióny, lepší
ako prvé priečky v rádiách. Album si môžete vypočuť na známych streamovacích
platformách. (Dominik Petrík)

LEKÁREŇ

Pás na prichytenie
psa

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Zachráňme

Otec

Ruský
šachový
veľmajster

Pracuj

S V Y D O L P Y Z S Y A D T S R R

Nevenoval

V A A T O T J L T V E T E O V E M

Opytovacie
zámeno
Lesklý
náter

Zlúčenina
kyseliny
a alkoholu

S B M I A R K R B Í T A L Ý N Z H

Angličania

Á A P A T E R A Č A M A L E V A H
L I M A N Z Á Z R A K Y S A K R L

Vysádzalo

Európska
investičná
banka

L H R O M Y L Z R N T Ž C R CH Ó I

Ženské
meno
Rodový
odznak
EČV
Trenčína

Duša
u Egyťanov
Zvratné
zámeno

Org. spoj.
národov
Česká
predložka
Dolná
končatina

Investičná
banka

4

u

Eduard,
po domácky

Albert,
po domácky

Keď

Grécky
boh vetrov

M O Ť S O V O T O H Z A E A L Í P

Autor: Marek Pataky

Hliník

Záhada

Navždy

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.

Pozdrav
Rimanov

Preveria

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

Legenda: AORTA, ATLAS, BRADA, BREZY, CESTO, CLONY, DOBEH,
DONOR, ETAPA, HLIADKY, HOTOVOSŤ, HRIECH, HROMY, IHRISKO,
KALIBER, KAMARÁT, KARNEVAL, KRAVY, KVAKA, KVETY, KYSAK, LAMAČ,
LEKNO, LIMAN, LIPID, MAKOV, OBSAH, ODKAZ, ODLIV, OCHOTA,
PASCE, PÍLA, PLAST, PLODY, RIEKY, SALTO, SAMOTA, SENEC, SINICA,
SOBOTA, STOLÁR, ŠAMAN, TORBA, TÓRA, VALACH, VEČER, VÝKRES,
ZÁZNAM, ZÁZRAKY, ZLOBA, ZRENICA, ŽIVICA.

Ženské
meno
Meno
Divíškovej

Elipsa

O I A A E A T D V A N V E Č E R D
Pripravoval
osnovu

Nerozhodne

Obyvateľ
Nitry

V R H I T C O Á P E E I O CH O T A

Ruské
jazero
Australský
medvedík
Lekárska
komora

Útvar
druhohôr

Častica,
súhlas

T A B T D B O R E S V O K I R E O

Zvelebuj

Člen
dynastie
Lyovcov

Správne riešenia z čísla 11: Krížovka: Prostredníčka odpustenia
priestupkov. Osemsmerovka: Blahoslavenstvá sú navigátorom
kresťanského života. Výherca: Mária Dorožovičová z Koromle
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Česká
televízia

Š O L E K N O D A D A R B L B I C

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
10.07. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
22.07. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)
26.07. Liturgia s Akatistom požehnania
rodín (10.30 h)
07.08. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
08.08. Fatimská sobota (09.30 h)
15. – 16.08. Odpustová slávnosť na farskej
úrovni

PÚTNICKÉ MIESTA

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

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
12.07. Diakonské vysviacky (10.00 h)
19.07. Kňazské vysviacky (10.00 h)
01.08. Fatimská sobota (10.00 h)
22. – 23.08. Archieparchiálny odpust
na farskej úrovni

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
05.07. Malá púť (10.30 h)
20.07. Sviatok svätého proroka Eliáša
a požehnanie vozidiel
25.07. Duchovná obnova
01.08. Fatimská sobota (10.30 h)
08. – 09.08. Hlavná púť

SK12 0900 0000 0050 2988 5802
(SWIFT) BIC

777 			

GIBASKBX

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Každý utorok večer chvál s biblickou témou
(18.00 h); na kanáli Youtube: KOINONIA
Prešov

KOINONIA

Variabilný symbol

JÁN KRSTITEĽ

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h),
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
25.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny
06. – 08.08. Formačné stretnutie pre ženy
na Sigorde

RÓMSKA

Naša gréckokatolícka farnosť Trenčín zakúpila v septembri 2012 pozemok na Ul. 1. mája v Trenčíne, na ktorom s Božou pomocou staviame gréckokatolícky chrám zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, apoštolom a učiteľom Slovanov. Súčasťou stavby je okrem svätostánku
aj kancelária farského úradu, byt pre kňaza a viacúčelové pastoračné centrum slúžiace na organizovanie podujatí zameraných najmä
na deti a mládež, ich katechizáciu a neformálne vzdelávanie.

MISIA

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

CHRÁM SV. CYRILA A METODA S PASTORAČNÝM CENTROM

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

TRENČÍN

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
10. – 16.08. Prázdninový pobyt pre rodiny
s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve
ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre vás pripravili program
naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej
modlitby, duchovného slova či filmové
večery a iné aktivity. Bližšie informácie:
centrum.rodina@gmail.com
18. – 20.09. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je
115 eur za manželský pár.
01. – 04.10. Kurz prípravy na manželstvo.
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo
o ňom ešte len uvažujete, urobte pre vašu
spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah
posilní. Príspevok je 75 eur za osobu.

