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Poznáte to – všetko sa mení. Niekedy mám pocit, 
že príliš rýchlo a ja nestíham. Cítim sa ako dino-
saurus – starý, priam ako vykopávka. Kedysi sa 
ľudský svet menil pomalšie. Dnes sme v čase, kde 
je rýchlosť to najdôležitejšie. A to vo všetkom. Čím 
rýchlejšie, tým lepšie. Lenže aj tu platia zákony, 
ktoré Boh vpísal do hmoty – do prírody okolo nás. 
Ak ideme rýchlo, nemusíme si všimnúť odbočku, 
kam máme ísť. A už vôbec nie ľudí okolo našej 
cesty. A ak narazíme alebo ak chceme iba ubrzdiť, 
vo veľkej rýchlosti je to omnoho rizikovejšie, než 
ak sa hýbeme primerane.

Niekto by si povedal, že treba zastaviť a stáť. Ale 
tak sa už nebudeš pohybovať po ceste. Zastaviť 
či spomaliť treba, ak musíme zmeniť smer alebo 
sa vrátiť o kúsok späť. Ale stáť dlho, zmeravieť 
či skamenieť znamená smrť. Na ceste i v živote. 
Len neustály pohyb nás môže priviesť k cieľu. 
Státie nie (aj keď dnes už sú eskalátory). Na dru-
hej strane rýchly, ba priam chaotický pohyb bez 
cieľa, naháňanie sa za okamžitými hmlistými 
cielikmi vytvára chaos. Akúsi protiváhu smrti. 
Druhý extrém. Lenže chaos znamená smrť. Všade 
a vo všetkom.

Tak ako žiť? Čo robiť? Meniť sa. Postupne, s pohľa-
dom upretým na cieľ, na Ježiša, pôvodcu a zavŕ-
šiteľa našej spásy. Tí, ktorí rysujú, to poznajú. Ak 
chcú s ceruzkou narysovať linku z bodu A do bodu 

B, nemajú sa pozerať na bod A ani na ceruzku, ale 
na bod B a ruka ceruzku pevne a rovno privedie 
tam, kde má skončiť. Tak je to vo všetkom, i v du-
chovnom živote. A asi najmä tu. Ak sa zameriame 
na Ježiša, tak zmena nás bude robiť deň čo deň 
lepšími. Čím budeme bližšie, tým bude Ježiš 
zreteľnejší. Jeho svetlo nám bude lepšie svietiť 
na cestu a bude nás hriať v tmavých a chladných 
zákutiach života. Svetlo lásky Otca. Lásky, ktorá 
sa dáva a nič nečaká. Lásky, z ktorej sme sa narodi-
li a do ktorej náručia sa vrátime. Aspoň dúfam.

Zmena je teda dobrá, ak je zameraná na cieľ. 
V posledných týždňoch som sa dosť trápil práve 
nad tým, aký cieľ má náš časopis. To, na čo som 
prišiel, znie ako fráza. Ale to asi všetky ciele. Som 
presvedčený, že Slovo robí život lepším. To je 
jeho cieľ. Neustále sa meniaci, a predsa stabilný. 
Premenlivý ako život sám, ale pevný ako láska ne-
beského Otca. A taký je aj život časopisu. Menia sa 
ľudia, mení sa obsah i grafika. Menia sa spôsoby, 
štýly a situácie. Všetko podlieha zmene. Verím, že 
od dobrého k lepšiemu. Ale cieľ ostáva ten istý: 
robíme život lepším.

Nebojme sa zmeny, ak sa teda pozeráme na Ježiša. 
Ak on je naším cieľom. On je príkladom obrov-
ských zmien. Boh zostúpil z nebies – zmenil si 
bydlisko. Stal sa človekom. Trpel ako smrteľník. 
Nesmrteľný zomrel. Pôvodca všetkého trel núdzu. 
Pán vesmíru bol poslušný. ... Takú zmenu, akú 
urobil on, my nie sme schopní urobiť. Obrovská 
zmena. A tá najdôležitejšia a najzásadnejšia však 
bola v slove, ktoré hlásal. Boh ťa miloval skôr, než 
si sa narodil. Nič nemusíš robiť. Jeho láska nemá 
podmienky, je nekonečná ako Boh sám. Ale ak ju 
cítiš, mení ťa na Božie dieťa. Na dieťa podobné 
svojmu otcovi. Vo všetkom, no najmä v schopnosti 
milovať.

ŽIVOT  
JE ZMENA

Juraj GRADOŠ
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JEŽIŠ CHRÁNI,  
POZNÁ A MILUJE 
VŠETKÝCH

Marek BARAN

Vo svojom príhovore na štvrtú nedeľu po Pasche Svätý 
Otec František na poludnie priblížil veriacim Ježiša ako 
Dobrého pastiera, ktorý miluje a objíma všetkých.

V túto štvrtú veľkonočnú nedeľu, nazýva-
nú aj Nedeľou Dobrého pastiera, evan-
jelium (Jn 10, 11 – 18) predstavuje Ježiša 
ako pravého pastiera, ktorý chráni, pozná 
a miluje svoje ovečky.

V kontraste s ním, Dobrým pastierom, 
stojí ten, ktorý je „najatý“, ktorého ovečky 
nezaujímajú, pretože nie sú jeho. Robí 
si svoju prácu len kvôli mzde, a nestará 
sa o ochranu oviec: keď príde vlk, ujde 
a opustí ich. Ale Ježiš, skutočný pastier, 
nás vždy chráni, zachraňuje nás v mno-
hých ťažkých a nebezpečných situáci-
ách svetlom svojho slova a silou svojej 
prítomnosti, ktorú neustále zažívame, 
a ak ho chceme počúvať, tak každoden-
ne. Druhým aspektom je, že Ježiš, Dobrý 
pastier, pozná svoje ovce a ovce poznajú 
jeho (v. 14). 

Prvým aspektom je, že ich ochraňuje, tým 
druhým, že ich pozná. Je milé a utešujúce 
vedieť, že Ježiš pozná každého jedného 
z nás, že nie sme pre neho anonymní, že 
mu je naše meno známe. Pre neho nie 
sme masa, dav. Nie. Sme jedinečné osoby, 
každý so svojím príbehom, a on každého 
z nás pozná aj s našimi príbehmi, každého 
s jeho vlastnou hodnotou stvorenej bytos-
ti, vykúpenej Kristom. Každý z nás môže 
povedať: Ježiš ma pozná. Je to pravda, je 
to tak: on nás pozná tak ako nikto iný. Iba 
on vie, čo je v našom srdci, naše zámery, 
tie najskrytejšie pocity. Ježiš pozná naše 
klady i naše zápory a je vždy pripravený 
postarať sa o nás, uzdraviť rany našich 
chýb hojnosťou svojho milosrdenstva. 

V ňom sa plne uskutočňuje obraz pastiera 
Božieho ľudu, ktorý načrtli proroci: Ježiš 
má starosť o svoje ovce, zhromažďuje ich, 
obväzuje zranené, uzdravuje choré. Tak to 
čítame v Knihe proroka Ezechiela (porov. 

Ez 34, 11 – 16). Ježiš, Dobrý pastier, teda 
chráni, pozná, a najmä miluje svoje ovce. 
Práve preto dá svoj život za ne (porov. 
Jn 10, 15). Láska k ovciam, teda ku kaž-
dému z nás, ho privádza k smrti na kríži, 
lebo taká je vôľa Otca, aby sa nik nestratil. 
Kristova láska nie je selektívna, objíma 

všetkých. Pripomína nám to on sám 
v dnešnom evanjeliu, keď hovorí: „Mám 
aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. 
Aj tie musím priviesť a budú počuť môj 
hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“ 
(Jn 10, 16) Tieto slová dosvedčujú jeho 
univerzálnu ustarostenosť: on je pastierom 
všetkých. Ježiš chce, aby všetci mohli do-
stať Otcovu lásku a stretnúť sa s Bohom. 

Cirkev je pozvaná ďalej uskutočňovať toto 
Kristovo poslanie. Popri tých, ktorí nav-
števujú naše spoločenstvá, sú tu mnohí, 
ktorí tak robia iba vo zvláštnych prípadoch 
alebo nikdy. Ale preto neprestávajú byť Bo-
žími deťmi: Otec zveruje všetkých Ježišovi, 
Dobrému pastierovi, ktorý za všetkých 
vydal svoj život. Bratia a sestry, Ježiš chrá-

ni, pozná a miluje všetkých nás. Nech 
nám Presvätá Panna Mária pomáha prijať 
a nasledovať Dobrého pastiera ako jedným 
z prvých, aby sme tak s radosťou spolupra-
covali na jeho poslaní. 

(príhovor z 25. apríla 2021)
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„Boh sa nevzdáva, jemu záleží práve na tebe, ktorý ešte 
stále nepoznáš krásu jeho lásky, na tebe, ktorý si ešte stále 
neprijal Ježiša za stred svojho života, na tebe, ktorý nedokážeš 
prekonať svoj hriech.”

 (Svätý Otec František)
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KONIEC  
AJ ZAČIATOK

Marek KOLESÁR

Deň svätej Päťdesiatnice je od svojho počiatku prelomo-
vým dňom. Zakončuje totiž päťdesiat dní trvajúce obdobie 
Paschy a Nanebovstúpenia, a zároveň sa stáva novým 
začiatkom. Nielen ďalšieho cirkevného obdobia. Je to 
ponuka aj pozvanie, aby sme nanovo začali žiť svoj vlastný 
život naplnený Božím Duchom.

Svätá Päťdesiatnica je zavŕšením Božieho 
plánu spásy. A ten vrchol je skutočným 
zázrakom. Boh zostupuje do srdca každé-
ho človeka, ktorý ho pozve a ponúkne mu 
v ňom miesto.

SPOLOČENSTVO DUCHA
Túžba po dare Svätého Ducha sa skrýva 
v srdci mnohých veriacich kresťanov. 
Laikov aj zasvätených. A veľmi často je spo-
jená s predstavou, ako úžasne by náš život 
vyzeral, keby v ňom bolo viac prítomnosti 
Božieho Ducha: ako by sme premáhali 

svoje slabosti, ako by sme vedeli odo-
vzdať dar viery, ako múdro by sme vedeli 
odpovedať na všetky zákerné otázky našich 
neprajníkov, ako by naša modlitba plná vie-
ry priviedla iných k obráteniu, ako by sme 
naplnení Duchom cez modlitbu prinášali 
uzdravenie chorým. Spovedníci by darom 
poznania privádzali hriešnikov k dokonalé-
mu pokániu. Kazatelia by sa Božím slovom 
mocne dotýkali sŕdc ľudí. Samé dobré, 
chvályhodné a úžasné vízie. Prečo to po-
tom takto nefunguje? Čo robíme zle alebo 
čo robíme málo, že také mocné pomazanie 
Svätým Duchom neprichádza? 

V Skutkoch apoštolov sme práve v čase 
Päťdesiatnice počúvali príbeh človeka, 
ktorý videl pôsobenie Svätého Ducha 
v praxi. Volal sa Šimon a pozoroval, čo 
všetko Boh konal v Samárii prostredníc-
tvom apoštola Filipa. Čary, ktorými on 
sám pred Filipovým príchodom ohro-
moval ľudí v Samárii, boli oproti tomu 
ničím. No a dokonca sa stalo aj to, že on 
sám uveril v Ježiša, prijal krst a pridŕžal 
sa Filipa. Keď ta prišli z Jeruzalema Peter 
s Jánom, videl, ako sa prostredníctvom 
vkladania rúk udeľuje dar Svätého Ducha. 
A znova žasol. V tej chvíli mal možno 
plnú hlavu svojich predstáv, čo všetko by 
mohol v novom živote robiť. Neváhal, šiel 
za apoštolmi a ponúkal im peniaze, aby 
aj on dostal tú istú moc. Ako sa to celé 
skončilo, určite viete. Peter ho za jeho 
zmýšľanie veľmi prísne pokarhal, pretože 
jeho srdce nebolo priame pred Bohom, 
a vyzval ho k pokániu (Sk 8, 5 – 25).

Aj keď Šimon uveril v Ježiša, aj keď prijal 
svätý krst a bol očistený od všetkých hrie-
chov, aj keď bol novým človekom, zmýšľal 
stále tak ako predtým. Videl prejavy 
Ducha, ale nespoznal, na čo dar Svätého 
Ducha prichádza. Pochopili ste? Pokiaľ 
naša túžba po Svätom Duchu vychádza 
z predstáv, ako krásne by mohol náš život 
vyzerať, je to, ako zvykneme hovoriť, 
celé zle. Boli sme pokrstení, uverili sme 
v Ježiša ako Božieho Syna, sme častejšie 
alebo možno menej často očisťovaní cez 
sviatosť pokánia od svojich hriechov, ale 
zmýšľanie starého človeka v nás sa nezme-
nilo. Je stále plné seba samého a svojich 
túžob. Preto sv. Pavol hovorí, že máme 
odložiť starého človeka, ktorý sa ženie 
za klamnými žiadosťami, a obnovovať 
sa premenou zmýšľania (Ef 4, 22). Túžba 
po Svätom Duchu musí vychádzať z túžby 
zdieľať s ním svoj život. Túžime po Božej 
prítomnosti, po jeho Duchu v nás, lebo 
sme spoznali, ako nesmierne nás miluje, 
a chceme na jeho lásku odpovedať.
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ZNOVA A ZNOVA 
SKLOŇME KOLENÁ
Modlitby na kolenách na sviatok svätej 
Päťdesiatnice si pamätám ešte z mi-
ništrantských čias. Moje spomienky 
siahajú do rodnej obce Stanča a k otcovi 
Štefanovi Štilichovi. Chrám bol v ten deň, 
ako bolo zvykom, vyzdobený vetvičkami 
lipy. Niežeby som si modlitby pamä-
tal pre výnimočný obsah, ktorý by ma 
oslovil. Pamätám si ich ako správny malý 
miništrant preto, lebo bola o dosť dlhšia 
liturgia a na jej konci bolo treba dlho 
kľačať. S podobnou praxou modliť sa tie-
to modlitby hneď po skončení nedeľnej 
svätej liturgie som sa stretol aj neskôr 
u iných kňazov. Často bez ostatných častí 
večierne, hneď po zaambónnej modlitbe. 
Hlavne tam, kde sa večierne neslúžili 
a kňazovi bolo akosi ľúto tieto výnimočné 
modlitby vynechať. 

Ak by si niekto myslel, že spomínané 
tri osobité modlitby večierne vo sviatok 
Päťdesiatnice (teda je to už večiereň 
k Pondelku Svätého Ducha a sviatku 
Najsvätejšej Trojice), ktoré sa modlia 
na kolenách, sú výnimočné špeciálnym 
(a „zaručeným“) obsahom so vzýva-
ním Svätého Ducha, je na omyle. Toto 
výnimočné vzývanie má svoje miesto ešte 
pred začatím svätej liturgie, keď sa mod-
líme jednoduchú, krátku a všeobecne 
známu modlitbu Kráľu nebeský. Vo chvíli 
vzývania Svätého Ducha totiž nejde ani 
tak o špeciálne slová ako o našu špeciálnu 
túžbu. Kto bude pozorne sledovať text 
modlitieb, dokonca zistí, že ani jedna nie 
je adresovaná Svätému Duchu. Každá 
z nich má síce podobnú štruktúru, ale iné 
zameranie.

PRÍPRAVA
Zhrešili sme! Skoro v každej jednej 
zo starozákonných biblických modlitieb 
sa objavuje toto dôležité konštatovanie. 
Aj v mojej obľúbenej, v modlitbe Azariáša 
a troch mládencov v rozpálenej babylon-
skej peci (Dan 3, 29). Naozajstnej zmene 
života totiž musí predchádzať pozna-
nie pravdy o sebe, o vlastnom hriechu. 
Prvá modlitba na kolenách sa začína 
vyznaním Pánovej dokonalosti: On je 
prečistý, nepoškvrnený, neobsiahnuteľný, 
nepremožiteľný. Je Otcom toho, ktorý 
zostúpil pre našu spásu. Toho, ktorý nás 
učil slovami aj skutkami a ukázal nám 
hriešnym, ako máme na kolenách prosiť 
za hriechy a nevedomosti ľudu. Modlitba 
potom prechádza do pokornej, kajúcej 
prosby: Preto nás, ty Otče, vypočuj každý 

deň, ale osobitne v tento deň Päťdesiatni-
ce. Vysloboď zo zajatia naše duše. Prijmi 
nás prichádzajúcich a volajúcich k tebe: 
zhrešili sme. Očisť nás od skrytých 
previnení. Prevýš naše neprávosti svojou 
štedrosťou. Zbav nás diablovho násilia. 
Odpusť hriechy nám i tým, ktorí dúfa-
jú v teba. Očisť nás pôsobením tvojho 
Svätého Ducha a znič všetky nepriateľské 
lesti zamýšľané voči nám. Učiň, aby sme 
dnešný večer, nadchádzajúcu noc i všetky 
dni nášho života prežili dokonale, sväto 
a bez hriechu.

PRIJATIE
V Lukášovom evanjeliu Ježiš odhaľuje 
stratégiu nepriateľa (Lk 11, 25). Keď ne-
čistý duch nájde príbytok, ktorý predtým 
musel opustiť, vymetený, vyzdobený 
a prázdny, vráti sa späť s ďalšími, ešte 
horšími spoločníkmi. Ak sme pokáním 
prvej modlitby pripravili a vyzdobili svoje 

srdce, môžeme doň teraz pozvať toho, 
ktorého nemôžu obsiahnuť nebesá nebies 
(1 Kráľ 8, 27). Druhá modlitba sa začína 
odvolaním sa na Ježišov pozemský život 
a na prísľub daru Presvätého Ducha tým, 
ktorí v neho uverili. Spomína aj samotnú 
udalosť Päťdesiatnice, keď viditeľne roz-
delil ohnivé jazyky, aby nás svetlo Ducha 
zbavilo lži, ktorá je ako tma, a plamen-
ným ohňom naplnil aj ústa apoštolov, 
aby celé ľudské pokolenie na vlastné uši 
počulo Božiu náuku. Pokračuje prosbou 
o Svätého Ducha, ktorá má v modlitbe 
zvláštny charakter. Svätý Duch je volaný 
na pomoc či nápravu našej nedokona-
losti: Ducha múdrosti daj mojej mysli, 
Ducha rozumu daruj mojej nerozum-
nosti, Duch tvojej bázne nech zostúpi 
na moje skutky, Duchom veľkej ochoty 
pozdvihni moje pozemské zmýšľanie. 
Pre zostúpenie tvojho Svätého Ducha ja 
hriešny prosím: z toho všetkého mi daj 
len to, čo mi bude na spásu.
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SLUŽBA LÁSKY 
Súčasťou paschálneho tajomstva bolo aj 
Ježišovo zostúpenie do podsvetia. Ešte skôr 
než sa vzkriesený postavil pred svojich 
učeníkov a zjavil svoje víťazstvo tomuto 
viditeľnému svetu, rozlámal veraje podsve-
tia a tým, ktorí sedeli v tme, ukázal cestu 
na svetlo. Služba lásky nie je viazaná len 
na tých, ktorých okolo seba vidíme. Celý 
prípravný čas pred Paschou bol pozvaním 
konať skutky lásky a milosrdenstva. Počas 
tohto prípravného obdobia máme v našom 
obrade päť zádušných sobôt. Jednu pred 
začiatkom pôstu, tri v čase pôstu a pos-
lednú práve v sobotu pred Päťdesiatnicou. 
Tretia modlitba na kolenách je službou 
lásky našim zosnulým: Pane milosti, ty si 
pôvodca každého bytia a stvoriteľ ľudskej 
prirodzenosti. Ty si ju stvoril, oslobodil 
a vymedzil si jej život i smrť a čas pobytu 
na zemi i odchodu k tebe. V dnešný spa-
siteľný sviatok, ktorý všetko završuje, pri-
jímaš prosebné modlitby za duše v očistci 
a napĺňaš nás veľkou nádejou, že zosnulým 
udelíš úľavu v ich utrpení a útechu. Preto, 
Vládca, prijmi naše modlitby a prosby 
a upokoj duše našich otcov, matiek, bratov, 
sestier, detí a každého z príbuzných i všet-
kých, ktorí sú väznení s nimi, ako aj duše, 
ktoré od nás odišli v nádeji na vzkriesenie 
a večný život. 

PROSTRIEDOK
Môj otec mal svojho času taký zvláštny 
zvyk. V priebehu dňa vyšiel z bytovky 
a sadol si do auta, ktoré stálo hneď oproti 
na parkovisku. V aute si pustil rádio a po-
čúval vysielanie poludňajšieho, niekedy aj 
večerného rádiožurnálu. Pritom z pohod-
lia auta pozoroval ľudí, ktorí prechádzali 
okolo. Možno niekedy na krátku chvíľu aj 
naštartoval, aby sa všetko premazalo, a po-
tom zase motor vypol. Niežeby na ňom 
vôbec nejazdil, to nie, ale počet tých „po-
sedení“ jeho zvyšujúcim sa vekom začal 
prevyšovať počet jázd. Spomínam to preto, 

lebo nikto z nás si nekupuje auto v prvom 
rade preto, aby si v ňom posedel. Auto sa 
stalo bežným a po bicykli asi aj najčas-
tejším prostriedkom, ktorý nás prepraví 
z bodu A do bodu B. A mne sa veľmi páči 
prirovnanie tohto bežného dopravného 
prostriedku k modlitbe, ktorá je základom 
duchovného života. 

Odmalička sme ešte ako deti (najčastej-
šie pred spaním alebo aj po zobudení) 
počúvali kontrolnú otázku: „Už ste sa 
pomodlili?“ Dnes ju možno sami opa-
kujeme svojim deťom. Alebo sa v tomto 
covidovom roku počas nedieľ a sviatkov 
pýtame našich odrastencov: „Máš už dnes 
odsledovanú liturgiu?“ Lebo z rôznych 
„osobných“ dôvodov ju už nechcú či práve 
nemôžu sledovať spolu s rodičmi. Ani si 
tak neuvedomujeme, ako podobnými po-

stojmi vytvárame práve ten klamný dojem, 
že modlitba či liturgia sú cieľom. Ak ten 
cieľ dosiahneme, čakáme na odpoveď, ale 
tá akosi neprichádza, a potom nastupuje 
frustrácia. Pre kňaza by napríklad stačilo 
mať pomodlený časoslov, ruženec aj 
odslúženú liturgiu. Ak sme to všetko počas 
dňa stihli, hneď máme zo seba lepší pocit. 
Ale ten mal aj farizej, ktorý sa v Ježišovom 
podobenstve prišiel modliť do chrámu. 
Odišiel „pomodlený“ a s dobrým pocitom, 
lenže naprázdno. Je úplne jedno, o akú 
modlitbu či duchovnú aktivitu ide. Ak sa 
nám stanú cieľom, prinášajú veľmi málo 
úžitku a my sami zostávame bezo zmeny. 
Sadneme si do auta a možno aj naštartuje-
me. Možno sa aj len tak povozíme. Máme 
dobrý pocit, všetko správne funguje, 
minuli sme čas aj palivo, ale nenašli sme 
cieľ, aspoň nie ten správny. 

CIEĽ
Ak je teda modlitba prostriedkom, čo je 
cieľom? Svätý Serafim Sarovský hovorí, 
že cieľom kresťanského života je získanie 
Svätého Ducha. A možnosťou, ako ho 
získať, ktorá je dostupná bohatému aj 
chudobnému, vzdelanému aj jednodu-
chému, mocnému aj slabému, zdravému 
aj chorému, spravodlivému aj hriešnemu, 
je modlitba. Sila modlitby je veľká a viac 
ako čokoľvek iné priťahuje Svätého Ducha. 
Cieľom modlitby je teda Božia prítomnosť. 
Na toto miesto nás modlitba chce priniesť. 
Pred Božiu tvár. Túto službu nám vo svia-
tok svätej Päťdesiatnice môžu preukázať aj 
tri výnimočné modlitby na kolenách.

BISKUP JÁN BRADÁČ
Ján Bradáč sa narodil 14. februára 1732 v Toryskách, odkiaľ pochádzala jeho matka 
Katarína Vislocká. Jeho otec Simeon Bradáč bol pohraničným komisárom. Detstvo 
prežil v Kamienke. Študoval na gymnáziu v Spišskej Kapitule a v Levoči. Svoje 
filozofické a teologické štúdiá ukončil v Trnave. Vysvätený za kňaza bol 30. septem-
bra 1755 v cerkvi Monastiera sv. Mikuláša pri Mukačeve. Krátko spravoval farnosť 
v Rosvigove pri Mukačeve. Neskôr v roku 1761 sa stal katedrálnym archidiakonom 
a parochom. Ako profesor mukačevskej teologickej školy a archidiakon bol vedúcim 
a hlavným delegácie so žiadosťou o pomoc pri kánonickom zriadení Mukačevskej 
eparchie adresovanej Márii Terézii. Keďže sa zdravotný stav biskupa Oľšavského 
zhoršoval, vymenoval Bradáča za svojho generálneho vikára a požiadal cisárovnú, 
aby ho ustanovila za pomocného biskupa. Prvýkrát tak kňazi nevstupovali do voľby 
biskupa. 19. apríla 1768 v tichosti prijal mníšske sľuby a nasledujúci deň mu pomoc-
ný veľkovaradínsky biskup Meletij Kováč udelil biskupské svätenie v Pócsi. Cisár 
Jozef II. 1. júna 1770 osobne navštívil Mukačevo a v nedeľu 3. júna, na sviatok Päťde-
siatnice, sa zúčastnil na archijerejskej liturgii v Monastieri svätého Mikuláša na Čer-
nečej hore. Koniec sporom s jágerským biskupom urobil pápež Klement XIV., ktorý 
19. septembra 1771 vydal bulu Eximia Regalium, a tak kánonicky zriadil Mukačevskú 
eparchiu. Zomrel 4. júla 1772 a pochovali ho v Mukačeve. (Juraj Gradoš)
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OČKOVANIE
Jozef GLASA

V týchto dňoch ma oslovil istý zdravotnícky týždenník 
s otázkou o povinnom očkovaní zdravotníckych 
pracovníkov. Týždenníku som odpovedal – a zároveň 
som sa rozhodol, že zopár myšlienok k tejto staro-novej 
téme ponúknem aj čitateľom našej rubriky. 

Možno je užitočné pripomenúť, že otázka 
povinného očkovania sa na Slovensku in-
tenzívne riešila už v rokoch 2013 – 2014. Až 
na Ústavnom súde Slovenskej republiky. 
Išlo o zachovanie racionálneho, štátom ga-
rantovaného systému aktívnej imunizácie 
pre deti a mladistvých na Slovensku. 
Napriek veľkému tlaku odporcov 
očkovania a ich priaznivcov sa vec 
vtedy podarilo so cťou ustáť. Ústavný 
súd napokon rozhodol racionálne. 
Prevážili vedecky podložené argu-
menty. Lekári, napriek nepochopi-
teľnej dezercii niektorých kolegov, 
ochotných dokonca na žiadosť 
pomýlených rodičov podvádzať, sa 
vtedy dokázali zomknúť. Vytvoril 
sa výbor odborníkov na podporu 
očkovania, lekárska spoločnosť 
i komora vydali dovtedy bezprece-
dentné spoločné stanovisko. Pripojili 
sa jednotlivé lekárske spoločnosti, 
zapracovali cirkvi aj umelci. K na-
stoľovaným morálnym otázkam sa 
jasne a jednoznačne, prostredníc-
tvom svojej subkomisie pre bioetiku 
vyjadrila aj Konferencia biskupov 
Slovenska. Pridali sa redakcie pred-
tým pomýlených populárnych časo-
pisov. A seriózni novinári. Pochopili, 
že dávať rovnaký mediálny priestor 
a polohu skutočným odborníkom 
a zároveň reprezentantom antivak-
cinačného hnutia síce môže na čas 
zvýšiť sledovanosť, ale v konečnom 
dôsledku je takáto prax pre demokratickú 
spoločnosť nebezpečná. 

Otázka povinného očkovania lekárov, ses-
tier a ostatných zdravotníckych pracovní-
kov proti koronavírusu by mala byť v si-
tuácii pokračujúcej pandémie Covid-19 

zbytočná. Áno, tesne, možno zázrakom, 
sme nedávno minuli hrozbu reálneho ko-
lapsu zdravotníckych zariadení. Pomohla 
v tom aj rastúca zaočkovanosť zdravotní-
kov. Znížila sa ich chorobnosť aj nútené 
pobyty v karanténe. 

Zdravotnícki pracovníci na základe svo-
jich odborných znalostí a nepokrivenej 
etiky zdravotníckeho povolania by dnes 
„automaticky“ mali byť prvými zástanca-
mi, obrancami aj propagátormi očkova-
nia. Ako jedného z najvýznamnejších 
prostriedkov na zvládnutie pandémie. 

Na rozdiel od nezdravotníkov sú totiž 
povinní „dobre vedieť“. Mať správne, ak-
tuálne informácie založené na overených 
vedeckých poznatkoch. A nie na pochyb-
ných, akokoľvek bombasticky vyzerajú-
cich či znejúcich internetových videjkách 
alebo hromadne rozosielaných e-mailoch, 
plných hlúpostí. To sa týka aj správnej 
orientácie v morálnych otázkach. Kresťa-
nia katolíci majú dnes k dispozícii jasné, 
aktualizované stanoviská vatikánskych 
inštitúcií aj opakované vyjadrenia Kon-
ferencie biskupov Slovenska. Dokonca aj 
výrečný osobný príklad oboch žijúcich 
pápežov – pápeža Františka aj emeritné-
ho pápeža Benedikta XVI. Nemusia byť 
teda odkázaní na čudné stanoviská „naj-
pravovernejších“ teológov s pochybným 
pozadím či iných pomýlencov. 

Absolvovanie očkovania proti 
koronavírusu by teda všetci 
zdravotnícki pracovníci mali 
vnímať ako splnenie svojej 
dôležitej profesijnej povinnosti. 
Úlohy chrániť životy a zdravie 
pacientov, svoje vlastné i celej 
spoločnosti. Odmietanie alebo 
zbytočné odsúvanie očkovania 
zo strany zdravotníkov by bolo 
z odborného aj z morálneho 
hľadiska nepochopiteľné. 
Znamenalo by ústup týchto 
statočných „služobníkov života“ 
z pozícií zdravého rozumu 
a profesionalizmu. Neodpus-
titeľné podľahnutie prevahe 
bizarnej, hlučnej iracionality 
a subjektivizmu. Spreneveru 
voči svojmu vzdelaniu i zdravej 
etike vlastného povolania. Áno, 
aj „dávanie zlého príkladu iným 
v závažnej veci“. 

Som presvedčený, že naši zdra-
votníci, osobitne tí, ktorí denno-
denne nasadzujú svoje zdravie 
i životy v prvých i v ďalších 

líniách boja s pandémiou Covid-19, by 
si namiesto nezmyselného prikazovania 
zaslúžili oveľa viacej skutočného uznania, 
ocenenia aj konkrétnej podpory zo strany 
celej spoločnosti aj príslušných inštitúcií. 
Aby mohli a vládali ďalej dobre slúžiť 
všetkým svojim pacientom. 

COVID - 19CORONAVIRUSVACCINE
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PhDr. Ladislav 
Vrtel (* 1953), he-
raldik, historik, ar-
chivár a akademik 
Medzinárodnej 
heraldickej aka-
démie, vyštudoval 
archívnictvo a po-
mocné historické 
vedy na Univer-
zite Komenského 
v Bratislave. 
Absolvoval študij-
né pobyty v  Paríži 
aj vo Vatikánskom 
tajnom archíve. 
Od roku 1976 
pôsobil na Mi-
nisterstve vnútra 
SR ako hlavný 
štátny radca pre 
heraldickú tvorbu. 
Od roku 2018 
je aj predsedom 
Heraldickej komi-
sie Ministerstva 
vnútra SR.

STROM SLOVANOV 
I SVÄTÉHO DUCHA

Juraj GRADOŠ

So sviatkom Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha sa spája tradícia vniesť zelené 
ratolesti do chrámu. Niekde sú to celé stromčeky zväčša mladých briez, inde lipové 
ratolesti povešané aj na zastaveniach krížovej cesty. Lipa sa však používa aj v mnohých 
iných oblastiach. O jednej z nich – heraldickej sme sa porozprávali s heroldom Slovenskej 
republiky pánom Ladislavom Vrtelom.

J	 Pán doktor, slov erb evokuje v ľuďoch šľach-
tu, prípadne dnes obec či kraj. Boli kedysi 
erby naozaj iba výsadou šľachticov?

Erby vznikli v polovici 12. storočia a spočiatku boli 
súčasťou rytierskej zbroje. Svojím pôvodom sú 
teda späté so šľachtou. Netrvalo však dlho a tento 
rytiersko-šľachtický rámec prekročili, osvojili si ich 
stredoveké mestá a postupne aj mešťania, remesel-
níci, obchodníci, učenci. Dalo by sa povedať, že erb 
mal každý, kto ho potreboval, a potreboval ho každý, 
kto používal pečať na potvrdzovanie či uzatváranie 
písomností, obchodných zmlúv, korešponden-
cie, testamentov... Pečať s erbom bola v podstate 
štandardným potvrdzovacím prostriedkom nielen 
v stredoveku, ale aj v mladších obdobiach. Hovorieva 
sa, že erby vznikli vďaka vojnám, rozšírili sa vďaka 
turnajom, no dodnes prežili vďaka úradovaniu, 
pečatiam a pečiatkam.

Pravda, v niektorých krajinách a v niektorých sto-
ročiach sa právo používať erb rôzne obmedzovalo. 
Pôvodne pri počiatkoch heraldiky mal však prístup 
k erbu každý a tento princíp sa rešpektoval aj v Uhor-
sku, teda aj na Slovensku. Dalo by sa v skratke pove-
dať, že šľachtic mal erb, nešľachtic ho mohol mať. 

J	 A ako je to dnes? Kto môže mať erb?

Dnes na Slovensku môže mať erb v podstate každý. 
Každá fyzická či právnická osoba. Niektoré právnické 
osoby erb musia používať, sú to predovšetkým štátne 
inštitúcie, ktoré musia používať štátny znak, čo je, 
samozrejme, tiež erb, ale aj územná samospráva, 
samosprávne kraje (župy), mestá a obce musia pou-
žívať svoje erby (a v určitých agendách aj štátny erb). 
No aj ostatné svetské a cirkevné právnické a fyzické 
osoby tiež môžu používať svoje erby. 

Cirkevná heraldika má aj u nás dlhú tradíciu, riadi sa 
niektorými špecifickými pravidlami a zvyklosťami, 
no svoje erby dnes používajú takmer všetky diecézy, 
dekanáty, ale tiež početné farnosti na Slovensku. 
Erby sa stali neodmysliteľnou súčasťou ich identity. 

A potom sú to erby fyzických osôb či rodinné erby, 
ktorých je už dnes na Slovensku zapísaných do He-
raldického registra Slovenskej republiky vyše tisíc. 
Tu treba pripomenúť, že do registra môže minister-
stvo vnútra zapísať len taký erb, ktorý je heraldicky 
správny a spĺňa všetky náročné kritériá erbovej 
tvorby. Teda nielen množstvo, ale najmä kvalita 
registrovaných erbov je svedectvom renesancie 
erbovej tvorby na Slovensku, ktorá je porovnateľná 
so situáciou v zahraničí, ba v niektorých ohľadoch sa 
na ňu hľadí ako na vzor erbovej tvorby v ostatných 
krajinách. 

J	 A ako je to s naším štátnym znakom? Z čoho 
vychádza?

Aj náš štátny znak spĺňa všetky heraldické pravidlá 
a zvyklosti, čo nebolo možné povedať o socialis-
tickom štátnom znaku ČSSR z rokov 1960 – 1990. 
Štátny znak Slovenskej republiky vychádza z dvoch 
prameňov, prvým je stredoveký štátny znak podľa 
pečate uhorského kráľa Václava (Ladislava V.) z roku 
1302. Bol zo všetkých prameňov vybratý preto, lebo tu 
sa po prvýkrát objavil dvojitý kríž na trojvrší a štátny 
znak bol teda kompletný. 

Druhým prameňom je pečať Štúrovej a Hurbanovej 
Slovenskej národnej rady z roku 1848, ktorá je najstar-
ším dokladom o dvojitom kríži na trojvrší ako o erbe 
moderného slovenského národa. Preto má náš štátny 
znak práve takúto podobu a preto sa stal 1. marca 
1990 štátnym znakom Slovenskej republiky.
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J	 Často sa v spojitosti so znakom našej republi-
ky zobrazujú lipové ratolesti alebo súkvetia. 
Ako a kedy sa tam dostali?

Motív lipy, lipovej ratolesti alebo len listu je pozo-
ruhodne spätý s našou štátnou symbolikou vlastne 
od samých začiatkov. Aj keď lipa bola len doplnko-
vým symbolom, nechýbala ani v symbolike česko-
slovenských légií bojujúcich za vytvorenie Českoslo-
venskej republiky, v ktorej znaku bolo po prvýkrát 
symbolizované aj Slovensko. Nájdeme ju na bojových 
legionárskych zástavách, známom legionárskom 
odznaku, ktorý v rokoch 1918 – 1920 plnil aj funkciu 
neoficiálneho štátneho znaku. A mohli by sme 
pokračovať „lipovito“ ukončenou korunou českého 
leva v štátnom znaku, štandardnou prezidenta, štát-
nou pečaťou prvej ČSR až po lipový lístok v štátnej 
pečati dnešnej Slovenskej republiky a lipové ratolesti 
na bojových zástavách dnešnej Armády Slovenskej 
republiky. 

J	 Čo vlastne v heraldike symbolizuje lipa?

Symbolika lipy je pozoruhodná. Vynikne možno 
v kontraste so symbolikou duba, pretože sa v určitom 
zmysle považuje za jeho protiklad. Verilo sa naprík-
lad, že dub blesky priťahuje, no lipa ich odvracia. 
Pravdaže, naši predkovia mali v rovnakej úcte lipu aj 
dub, ktorý bol kedysi zasvätený najvyššiemu bohu 
pohanských Slovanov – Perúnovi, až v 18. – 19. sto-
ročí, keď sa germánske národy vo svojom národnom 
pohybe identifikovali dominantne s dubom, Slovania 
sa akosi automaticky identifikovali s lipou. Širokým 
tieňom svojej koruny i omamnou vôňou svojich 
kvetov, ktorými sýti včely, sa lipa stala symbolom 
pohostinnosti, priateľstva a lásky. Napokon, má 
srdcovité listy. 

J	 Je tento motív častý aj v klasických erboch, 
napríklad v erboch obcí a miest? Sú také aj 
na východe Slovenska?

Motív lipy možno považovať za pomerne častý motív 
v mestských a obecných erboch, nájdeme ju ako 
strom, ratolesť alebo len list vo vyše šesťdesiatich 
mestských a obecných erboch. Osobitne sú zaujímavé 
tie prípady, keď ide o takzvaný hovoriaci erb, teda aj 
erb obce vyjadruje alebo aspoň pripomína jej pome-
novanie. Sú to napríklad erby obce Lipníky, Lipovce, 
Lipovník, Lipová, Malý Lipník... Asi najzaujímavejší 
je erb mesta Lipany, v ktorom je zobrazených sedem 
líp, keďže sa v minulosti mesto tak volalo – v roku 1312 
po latinsky Septem Tyliis, t. j. Sedem líp, v roku 1315 
po nemecky Sybunlendum, Sieben Linden a v roku 
1352 Hethas, Héthárs – vždy s tým istým významom. 

J	 Ako hlboko do minulosti siaha využitie tohto 
symbolu?

V stredovekej heraldike nepatrila lipa medzi časté 
znamenia. Z nášho stredoveku mi napadá len erb 
stredovekého veľmožského rodu Ratoldovcov, v kto-

rom je zobrazený lipový list (možno štylizovaný lipo-
vý strom). Keď sa Roland z tohto rodu stal v polovici 
13. storočia bratislavským županom, teda kráľovským 
úradníkom, upravil svoj erb tak, že do stredu štítu 
vložil dvojitý kríž (z kráľovho erbu) a doplnil ho 
troma lipovými listami zo svojho rodového erbu. 

Treba však pripomenúť, že pokiaľ je v starom erbe 
(v pečati) zobrazený listnatý strom, spravidla nedo-
kážeme s istotou povedať, že ide konkrétne o lipu. Pri 
rekonštrukcii početných obecných erbov, ktoré boli 
vytvorené podľa takýchto pečatí, si však samy obce 
často želali, aby sa neurčitý strom z pečate interpreto-
val ako lipa. 

J	 Poznáte aj štát, ktorý má priamo vo svojom 
erbe lipové listy? Ak nie, majú niektoré eu-
rópske krajiny v štátnych symboloch ratolesti 
iných stromov?

Motív lipy a vôbec stromu nie je medzi štátnymi 
znakmi európskych štátov obvyklý. Dubové či 
olivové ratolesti však nájdeme ako doplnkový motív 
napríklad v štátnom znaku Francúzska, Talianska či 
San Marina... Viaceré takéto štátne znaky však nie sú 
heraldicky riešené, nie sú to erby.

Možno spomenúť, že keď bol po roku 1960 slovenský 
znak „v nemilosti“, v roku 1968 sa objavili pokusy 
„zamaskovať“ ho do podoby lipy. Nik to však nepova-
žoval za dobrý nápad. 

J	 Dnes lipu už nenájdeme často. Myslíte si, že 
by sa mohla lipa ako strom vrátiť do blízkosti 
ľudských obydlí?

Som presvedčený, že lipa je naším najobľúbenej-
ším stromom. Aspoň tak to vychádza vo všetkých 
anketách venovaných slovenskej mimoheraldickej 
symbolike. Tradícia sadenia líp pri krížoch a kapln-
kách je u nás veľmi stará. Aj sadenie líp pri rôznych 
významných príležitostiach možno považovať za sú-
časť našej tradície. Na Bratislavskom hrade rastú tri 
lipy, zasadené v roku 1968 pri príležitosti podpísania 
zákona o československej federácii. Som presvedčený, 
že pekná tradícia sadenia líp tak skoro neupadne 
do zabudnutia. Ale odhliadnuc od toho, lipa k Slo-
vensku a jeho symbolike neodmysliteľne patrí.

VIETE, ŽE... 
Lipové drevo sa použí-
va na tvorbu drevených 
plastík a sôch? Aj naj-
vyšší drevený gotický 
oltár Panny Márie 
(18,62 m) v Levoči, 
ktorý v rokoch 1507  
až 1518 vyrobil Maj-
ster Pavol, je z lipové-
ho dreva.

Lipa kráľa Mateja 
je najstaršou lipou 
na Ponitrí a pamiatkovo 
i botanicky vzácnym 
stromom. Má viac ako 
700 rokov. Pri pni jej 
obvod dosahuje až 
12, 5 m a je štátom 
chránená.
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ZVIERATÁ V RODINE: 
ŽIVOT SO ZVIERAŤOM

Juraj GRADOŠ – Vladislav JUŠKO

Súčasné mladšie generácie trpia rôznymi modernými 
chorobami. Či sú to alergie, poruchy správania, či autiz-
mus a iné ochorenia. Asi najčastejšou „chorobou“ je stres. 
A s ním sú prepojené aj rôzne úzkostné stavy a depresie. 
Častým dôvodom týchto chorôb je zmena spôsobu života 
a uzavretosť človeka pred prírodou.

Ľudia aj na dedine prijímajú moderný 
mestský spôsob života a neuvedomujú si 
všetky jeho negatíva. Chov zvierat prináša 
okrem hospodárskych benefitov a pomoci 
pri výchove mladších generácií aj kontakt 
s nimi. Dôležitosť tohto kontaktu objavili 
aj dnešní vedci, a tak do liečenia mno-
hých chorôb najmä u detí vstupujú rôzne 
animoterapie. Tie prinášajú pozitíva 
v emocionálnej aj fyzickej rovine.

TRADÍCIA A VEDA
To, čo naši predkovia robili inštinktívne, 
dnes moderné lekárske a psychologické 
kapacity odporúčajú cielene. Aj keď ešte 
nie je táto oblasť úplne prebádaná, vedci 
sa domnievajú, že kontakt so zvieraťom 
u človeka spúšťa rôzne fyziologické a psy-
chické procesy. Citový vzťah k zvieraťu 
pomáha uvoľňovať interferón. Ten po-
silňuje imunitný systém. Rovnako vtedy 
ľudské telo uvoľňuje endorfíny, ktoré 
zvyšujú prah bolesti.

Do značnej miery aj samotný kontakt 
s teplokrvným zvieraťom založený 

na dotykoch, hladkaní a fyzickej blízkosti 
pomáha pri zlepšovaní psychického stavu 
nielen detí, ale i dospelých. Tu nejde iba 
o psychické choroby, ale aj o ťažké ocho-
renia ako rakovina alebo stavy po operá-
ciách. Takáto fyzická i verbálna komuniká-
cia so zvieraťom aktivuje vnútorné zdroje 
pacienta a urýchľuje proces uzdravovania.

Je dokázané, že najmä u detí do dva a pol 
roka psychomotorické „hranie sa“ so zvie-
raťom rozvíja ohľaduplnosť, schopnosť 
empatie a emocionálnu stránku dieťaťa.

TERAPIE
Aj keď je množstvo zvierat, na tieto terapie 
sa využívajú „bývalé“ domáce zvieratá. 
V prvom rade tie, ktoré neboli určené 
na konzumáciu, a tak boli aj historicky 
späté s človekom omnoho „intímnejšie“. 
Táto spätosť vyvolávala u ľudí reakcie v ich 
organizme a produkciu rôznych látok. 
Absencia takéhoto kontaktu teda vyvoláva 
v ľudskom organizme deficit. Najčastejšie 
sa na terapiu používajú kone (hipoterapia), 
psy (kanisterapia) a mačky (felinoterapia).

 � Hipoterapia (hippos znamená 
po grécky kôň) sa využíva hlavne pri liečbe 
pohybového aparátu, chybných držaní 
tela, skolióz a niektorých degeneratívnych 
ochorení nervovej sústavy. Je účinná nielen 
pre deti po detskej mozgovej obrne, ale 
aj pri srdcovo-cievnych, onkologických či 
psychických ochoreniach. Aj keď pomocou 
hipoterapie nemožno deti celkom vyliečiť, 
predsa len prináša výraznú zmenu.

Táto fyzioterapeutická metóda liečby 
pomáha stabilizovať chrbticu a upevňovať 
chrbtové svaly, deti sa tiež učia v rytme 
rovnomerných krokov koňa lepšie ko-
ordinovať vlastné pohyby. Obsahuje dve 
rovnocenné zložky – hiporehabilitačnú 
a rehabilitačnú. Kone musia prejsť odbor-
ným jazdeckým výcvikom. Okrem neho sú 
pripravované tak, aby zvládli neočakávané 
podnety okolia, zvuky a pohyby. Musia 

Po adopcii brali naše deti veľké 
množstvo liekov na podporu imunit-
ného systému. Dnes už neberú nič. 
Prečo? Lebo počas cesty k rodičom 
sme pred cerkvou skoro zrazili malé 
šteniatko, ktoré sa tam len tak potu-
lovalo. Aké sme zažili prekvapenie, 
keď sme vyšli na rodičovský dvor a to 
asi štvormesačné šteňa tam bolo. 
Chlapcom nebolo treba nič hovoriť. 
Odvtedy je tento pes súčasťou našej 
domácnosti. Chlapci s ním chodili von 
a tak, ako si pes nosil do bytu rôzne 
alergény, aj ich imunita silnela. (Juraj 
Gradoš)
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zvládnuť vyrovnávanie náhodných neko-
ordinovaných pohybov dieťaťa – údery, vý-
kyvy, ako aj samostatné cvičenie na chrbte, 
so sedlom alebo bez sedla.

Vlastné špecifikum a jedinečnosť hipotera-
pie spočíva predovšetkým vo využití koňa 
ako zdroja pohybových impulzov. Ten sa 
s pacientom pohybuje spôsobom podob-
ným ľudskej chôdzi. Vplyvom pohybu 
koňa dochádza k uvoľneniu svalového na-
pätia, odbúravajú sa patologické pohybové 
stereotypy, dochádza k mimovoľnému za-
pojeniu reflexov pre rovnováhu, podporuje 
sa vzpriamené držanie trupu a hlavy.

Úzkostlivé deti, autisti sa stávajú komu-
nikatívnejšími, zvyšuje sa ich sebaistota, 
stávajú sa živšími. Naopak, instabilné 
a vzdorovité deti sa stávajú pokojnejšími 
a výchovne zvládnuteľnejšími. Preto sa 
kone využívajú aj v pedagogicko-psycho-
logickej terapii. Samotná jazda na koni 
vedie k pocitu upokojenia. Svoju úlohu tu 
zohráva aj rytmus koňa či videnie sveta 
zhora, z chrbta koňa.

Hipoterapia sa využíva aj na odstránenie 
nedôvery, ktorá je súčasťou mnohých 
psychických porúch. Posilňuje intelektové 
funkcie, predovšetkým pozornosť, poho-
tovosť a rozvoj kreativity. Rozvíja sociálne 
vzťahy, toleranciu a kooperáciu medzi 
členmi skupiny.

 � Kanisterapia (canis znamená po latin-
sky pes) využíva na liečbu človeka psa do-
máceho a uplatňuje sa tam, kde iné metódy 
nemožno použiť alebo nie sú účinné. Je za-
meraná najmä na riešenie psychologických, 
citových a sociálnointegračných problémov 
človeka. Má však vplyv aj na fyzické zdravie, 
motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje 
imunitu prostredníctvom psychiky.

Prirodzene a historicky je pes používa-
ný ako spoločník osamelých a starých 
ľudí, problémových detí či chorých. Kým 
u osamelých a starých odbúrava samotu, 
a podobne ako v prípade ľudí s choroba-
mi srdca a nadváhou núteným pohybom 
pomáha k fyzickému zdraviu, u problémo-

vých detí vedie k zodpovednosti a ohľadu-
plnosti. Zaháňa pocity osamelosti jediná-
čikov. Pes ochotne prijíma emocionálne 
potreby človeka, hlavne telesný kontakt. 
To pomáha ľuďom žijúcim v stresujúcich 
podmienkach a depresívnym osobám.

Pes sa často používa aj na odvedenie pozor-
nosti od vlastných problémov (napríklad 
u pacientov s detskou mozgovou obrnou) 
či obracanie pozornosti navonok (naprík-
lad u autistov). Psy prebúdzajú pozitívne 
emócie a udržujú duševne zaostalého 
(mentálne postihnutého) človeka v pozor-
nosti dlhšie. Dotyky a hladenie uspokojujú 
potrebu takýchto ľudí po nežnosti, ktorá je 
u nich mnohokrát zvýšená. Pes motivuje 
aj k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky 
(hádzaním loptičky, hladkaním, napodob-
ňovaním činnosti psa…), podnecuje k na-
háňaniu a skákaniu pri hre a tým k rozvoju 
motorických schopností. U detí, ktoré trpia 
agresivitou, kontakt so psom zmierňuje ich 
nevhodné a, naopak, zlepšuje spoločenské 
správanie.

 � Felinoterapia (felis znamená po la-
tinsky mačka) sa bežne využíva v pasívnej 
forme podobne ako v prípade psa. Jej 
prítomnosť zaháňa samotu, depresie, 
dopĺňa citový deficit... V prípade mačiek 
sa využíva ich prítulnosť, ktorá pozitívne 
pôsobí najmä pri rôznych psychických 
problémoch a pomáha nahrádzať ľudskú 

prítomnosť. Podobne ako pri ostatných 
zvieratách je človek i dieťa zvieraťom 
prijímaný bez podmienok. Sekundárne 
núti človeka k pohybu, či už ide o starostli-
vosť, alebo v prípade detí o hry. Na rozdiel 
od psov, ktoré si zachovávajú svoju hravosť 
aj vo vyššom veku, mačka sa vekom stáva 
introvertnejšou. Jej výhodou sú nižšie nák-
lady na chov oproti koňom či psom.

ŠPECIFICKÁ POMOC 
ZVIERAT
Okrem samotnej terapie zvieratá, najmä 
psy, plnia dôležitú úlohu pri zabezpečení 
bezpečného prostredia. Po správnom vý-
cviku sa psy využívajú v rôznych oblastiach 
– od záchranárskych zložiek pri hľadaní 
ľudí po zemetrasení či pod lavínou cez 
psov v silových zložkách, ktoré vyhľadávajú 
drogy alebo výbušniny, až po špeciálne 
vycvičených psov slúžiacich na zlepšenie 
bežného života nevidiacich.

ALERGIA
Mestský spôsob života rozvíja u ľudí rôzne 
alergie – i alergie na zvieratá, najmä na ich 
srsť, sliny a moč. Tieto alergie možno 
zmierniť obmedzením kontaktu a budo-
vaním imunity. Pri obmedzení kontaktu je 
dôležité, aby zviera nevstupovalo do spál-
ne, čistota prostriedkov na udržiavanie 
srsti, urýchlené čistenie toalety. Vhodné je 
využívanie čističky vzduchu alebo parných 
čističov na čistenie odevov, záclon, vankú-
šov i kobercov.

U detí dochádza pri kontakte so zvieraťom 
k budovaniu imunity tvorbou protilátok 
a posilňovaním bakteriálnej mikroflóry. Ta-
kýmto vystavením dieťaťa kontaktu so zvie-
ratami sa znižuje riziko alergií na zvieratá.
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ANKETA
NEZABUDNITE SA  

DO 31. MÁJA ZAPOJIŤ  
DO NAŠEJ ANKETY  
A VYJADRITE SVOJ  

NÁZOR NA NÁŠ ČASOPIS.  
NA VAŠOM NÁZORE ZÁLEŽÍ. 

SPONZORI ANKETY
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DONSKÁ IKONA 
BOHORODIČKY

Milan GÁBOR

Medzi ikonami Božej Matky sú don-
ská a vladimírska považované za jedny 
z najoslavovanejších a najuctievanejších 
v Rusku. Zbožný ľud vnímal tieto ikony 
ako svoje ochrankyne, pred ktorými sa 
modlil v časoch nešťastí a pohrôm, najmä 
však v období, keď krajinu napádali hor-
dy nepriateľských vojsk.

Divotvorná donská 
ikona Bohorodičky 
(rus. Донская) dostala 
svoje pomenovanie 
podľa rieky Don, kde 
sa na území, ktorým 
preteká, odohrala 
dôležitá bitka ruských 
a tatárskych vojsk, 
ktorú aj vďaka pomoci 
a ochrane Božej Matky 
Rusi vyhrali. Ikonu 
Bohorodičky priniesli 
so sebou donskí kozáci, 
ktorí prišli na pomoc 
moskovskému kniežaťu 
Demetrovi Ivanovičovi. 
Ikona sa počas vojny 
nachádzala vždy pri 
ruskom vojsku a nebolo 
to ináč ani v deň slávnej 
bitky na Kulikovom 
poli 8. septembra 1380, 
ktorá bola ako zásta-
va upevnená na žrdi. 
Po víťaznom boji daro-
vali kozáci ikonu knie-
žaťu, ktorý ju priniesol 
do Moskvy a umiestnil 
v Kolomenskom uspen-
skom sobore, z ktorého 
bola pravdepodobne 
v rokoch 1550 – 1560 
prenesená do obnoveného Blahoviščen-
ského soboru moskovského Kremľa, 
zničeného v roku 1547 požiarom.

Presvätá Bohorodička prejavila svoju 
pomoc a ochranu prostredníctvom 
divotvornej donskej ikony aj v roku 1591, 

keď na územie Ruska vtrhla nepriateľ-
ská armáda krymských Tatárov a blížila 
sa k Moskve. Krymský chán Gazi II. 
Girej chcel využiť moment prekvapenia 
a zaútočiť v čase, keď väčšia časť ruského 
vojska bránila na severe Novgorod pred 
Švédmi. V tom čase cár Fiodor I. (Teodor) 
Ivanovič, syn cára Ivana Hrozného, mal 

so zvyškom armády jedinú možnosť, 
obrátiť sa k tej, ktorá v histórii už neraz 
zachránila kresťanov pred nepriateľmi 
Kristovej viery. Preto nariadil procesiu 
s donskou ikonou Bohorodičky okolo 
hradieb mesta, a následne ju umiestnil 
vo vojenskej poľnej Cerkvi sv. Sergeja 

Radonežského. Nasledujúceho dňa, 
19. augusta, ruské vojská zvíťazili. Na pa-
miatku tejto udalosti bola na príkaz cára 
postavená kamenná cerkev a v roku 1592 
založený Donský monastier na mieste, 
kde počas bojov stála poľná cerkev s di-
votvornou donskou ikonou, ktorej kópia 
bola namaľovaná pre monastier. Taktiež 
bola ustanovená liturgická pamiatka 
donskej ikony Bohorodičky na 19. august, 
keď sa každoročne v tento deň koná pro-
cesia s ikonou Božej Matky z Uspenského 
soboru do Donského monastiera.

Ikona, ktorá sa od roku 1930 nachádza 
v Tretiakovskej galérii v Moskve, nie je 
podľa mienky niektorých kunsthistorikov 
tým originálom, ktorý priniesli donskí 

kozáci v roku 1380, ale 
že bola namaľovaná 
po víťaznej Kulikovskej 
bitke v deväťdesiatych 
rokoch 14. storočia 
Teofanom Grékom, uči-
teľom Andreja Rubleva. 
Tento názor zastával 
Igor Grabar. Podľa Olega 
Ulianova je jedným 
z autorov Ignác Grék. Lev 
Livšic je toho názoru, že 
ikona bola namaľovaná 
pod vplyvom maliarov, 
ktorí utiekli zo Srbska 
a Bulharska po tragickej 
bitke v Kosove proti Tur-
kom v roku 1389. Viktor 
Lazarev predpokladal, 
že ikonu namaľoval 
niektorý z Teofanových 
žiakov, nevylúčil však ani 
možnosť, že jej autorom 
je samotný Teofan.

Ikonu od 17. storočia 
pokrývala pozlátená 
strieborná riza, zdobená 
vzácnymi kameňmi, 
ktoré v roku 1812 ukradli 
vojaci napoleonovskej 
armády. Po Októbrovej 
revolúcii (1917) bola od-
cudzená aj samotná riza. 

Ikona typu eleusy zobrazuje Bohorodičku 
po pás, ktorá sa skláňa ku Kristovi sedia-
com na jej pravej ruke. Syn a Matka sa 
jemne dotýkajú lícami. Na druhej strane 
ikony je znázornené Zosnutie Bohorodič-
ky, pochádzajúce z toho istého obdobia 
ako donská ikona Bohorodičky.
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PRE DOBROTU
Erik

Mám dvadsaťosem rokov. Bol som 
učiteľom telesnej a športovej výchovy 
na jednej katolíckej škole. Pochádzam 
z dediny neďaleko Prešova. Otec i mamka 
nás vychovávali k úcte k Bohu, ľuďom 
i sebe navzájom. Keď mi začiatkom roka 
kolegyňa povedala, že to bude prelomo-
vý rok, lebo som sa mal ženiť, ešte sme 
netušili, akú má pravdu. Vo februári mi 
tragicky zomrel iba päťdesiatjedenročný 
otec a neskôr v apríli babka. A v máji som 
už ja sám bojoval o život.

Bola sobota, pracoval som okolo domu. 
Po obede som šiel hrať futbal s deťmi, 
ktoré som trénoval. Po zápase som sa 
stretol so snúbenicou a kamarátmi, ktorí 
nás chceli pozvať na svadbu. Z dediny 
do mesta cesta ubiehala pokojne. Ako 
som však prechádzal mestom, uvidel 
som, ako istí podgurážení spoluobčania 
skáču a strašia ľudí. Tí zo strachu schá-
dzali z chodníka priamo na cestu. Tu už 
zasa dostali strach šoféri a upozorňovali 
na seba trúbením. Nemohol som to 
nechať iba tak. 

Odstavil som auto na krajnici a jasne som 
chlapcom povedal, že takéto ich správa-
nie je neprípustné. Zdalo sa, že sa upoko-
jili, a tak som pokračoval v jazde ďalej.

No niečo vo mne mi nedalo pokoj. Chcel 
som sa presvedčiť, že naozaj idú domov. 
Odstavil som auto a čakal. Keď dlhšie 
nešli, vystúpil som a vybral sa im oproti. 
Videl som ich znovu skákať do ďalších 
ľudí, najmä starších. Zavolal som políciu 

a rozbehol som sa k nim. Keď som prišiel 
bližšie, jeden z nich ku mne podišiel 
a kričal, aby som ho udrel. Vedel som, 
že týmto správaním chce vyprovokovať 
bitku. Pokojne som mu povedal, že ho 
neudriem, ale ak je taký frajer, nech 
so mnou počká na policajtov.

Vedľa nás zastavilo auto, vystúpil kamarát 
a podišiel ku mne. Zrazu som však pocítil 
vnútorné napätie, veľkú bolesť hlavy 
a napínalo ma. Točila sa mi hlava, nevedel 
som ani stáť. 

Niekto zavolal sanitku. Ľudia okolo mi 
pomohli nastúpiť. Ešte som zaregistroval 
snúbenicu, ktorá čosi hovorila, ale už 
som jej ani poriadne nerozumel a nevedel 
odpovedať. Potom si už nič nepamätám.

Prebudil som sa až o niekoľko dní v ne-
mocnici v Prešove a neskôr v Košiciach. 
V nemocnici som strávil štyri mesiace. 
Denne za mnou chodila snúbenica, 
mama a bratia. Veľmi často za mnou  
chodil kolega, kňaz zo školy, s manžel-
kou. Opakovane ma pomazal olejom  
sv. Šarbela a niekoľkokrát mi priniesol  
aj Najsvätejšiu Eucharistiu. 

Tí všetci nechodili ku mne iba na návšte-
vu. Chodili sa ku mne modliť. 

(pokračovanie v budúcom čísle)
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IDEM K NEBESKÉMU LEKÁROVI (1)
O krátky čas príde ku mne ako hosť zázračný Ježiš, ktorý vyliečil a uzdravil mno-
ho chorých. Mnoho slepých, hluchých, chromých, posadnutých, malomocných. 
Neliečil len živých, ale vzkriesil aj mŕtvych. Jairova dcéra, naimský mládenec, 
Lazár – tí svedčia o tom, že Ježiš je Pánom života i smrti.

Obnovím v sebe živú vieru v Ježiša ako lekára. Je zázračným lekárom. Naši lekári 
predpisujú lieky, dávajú tabletky, masti. Ježiš liečil jedným slovom. Povedal 
chorému, aby bol zdravý, a chorý sa uzdravil. Niekedy pri chorom nebol ani 
prítomný, iba zďaleka povedal, a chorý sa uzdravil. Takto pomohol vernému 
sluhovi kafarnaumského stotníka. Liečil aj staré bolesti. Pri rybníku v Jeruza-
leme človeka, ktorý čakal na uzdravenie tridsaťosem rokov. Ježiš ho uzdravil 
jedným slovom: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5, 8) Chorý hneď vstal a začal 
chodiť... Istá chorá žena mala takú veľkú vieru, že jej stačilo dotknúť sa okraja 
jeho rúcha a bola uzdravená. Nepoznáme počet chorých, ktorých Ježiš uzdravil, 
ale iste ich bolo veľmi veľa. Sväté písmo spomína len tie najvážnejšie, ale často 
sa stalo aj to, že niekedy vyniesli všetkých chorých z mesta na cestu a Ježiš ich 
všetkých vyliečil.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)

13www.casopisslovo.sk zo života
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GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk
Online na FB
Pondelok Liturgia za členov GMPC (možnosť 
poslať svoju prosbu do ekténie)
Utorok 18.00 Vysokoškolské stretko
Štvrtok 15.00 Stredoškolské stretko 18.00 
Modlitebné stretko
V programe môžeš byť aktívny cez FB strán-
ku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke 
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj 
a zdieľaj.

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  unipaske  fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk  

 0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 
40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online na FB

 Redakcia Slovo                               ...
Čo na to poviete?

                                             3 komentáre

                 Páči sa mi to                         Komentovať 

František Fedorišin, kňaz v Trnave 
 
Mladý človek je vystavený vo svojom okolí mnohým hlasom. 
Zapne si hudbu a ktosi na neho vychrlí svoje pocity, emócie, du-
ševný stav. Inokedy sa zase stretáva v partii svojich rovesníkov 
a počúva nálady, múdrosti, ale aj zlé veci. V neposlednom rade 
na neho hovoria hlasy rodičov, príbuzných, učiteľov a pod. Ale 
je tu ešte jeden hlas, ten najdôležitejší – hlas Ježiša Krista. A ten 
sa dá počuť jedine cez modlitbu, spoločenstvo Cirkvi a vnútorné 
stíšenie sa. Ježiš hovorí, že pastier volá svoje ovce po mene 
a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú 
za ním, lebo poznajú jeho hlas. Mladý priateľu, počúvaj práve 
tento Ježišov hlas, lebo on je Dobrý pastier a istotne sa pri ňom 
v živote nezmýliš, nájdeš, čo hľadáš, a cudzí hlas ťa nezvedie.

Páči sa mi to . Odpovedať

Jakub Sigeti, animátor na letných táboroch Bratislav. eparchie 
 
Boh sa nám chce neustále prihovárať. Aby sme vedeli rozlí-
šiť jeho volanie, musíme hlas, ktorým k nám hovorí, osobne 
spoznať. Pravidelné čítanie Svätého písma, prijímanie sviatostí 
a osobná modlitba sú najlepšie chvíle, keď môžeme vnímať 
Boží príhovor k nám. Vlastné myšlienky alebo túžby nie sú 
nevyhnutne zlé, treba však pozorne rozlišovať, či nás približujú 
k Bohu, alebo nás od osobného vzťahu s ním vzďaľujú. Je dobré 
poznať svoje slabosti, pretože práve tie využíva diabol, aby nás 
presvedčil, že má pre nás niečo lepšie, ako nám ponúka Otec. 
Zverme ich v modlitbe Bohu a dávajme si pozor, aby sme cez 
tieto naše slabosti nevpúšťali do svojich myslí pokušenia zlého. 
Venujme sa vzťahu s Bohom a on sa nám dá spoznať.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ján Janočko, laik, otec rodiny, programátor 
 
Boh v mojom živote mal veľakrát svoj „podpis“, ktorým sa jeho 
volanie líšilo od mojich vlastných myšlienok a túžob. Často 
to boli inšpirácie, ktoré by mne samému nenapadli alebo by 
boli pre mňa nemysliteľné, no zrazu si ich viem predstaviť ako 
reálnu možnosť, z ktorej cítim pokoj. Niekedy takáto Božia príle-
žitosť presne zapadne do môjho programu alebo sa jej dokonca 
prispôsobia ostatné okolnosti. Ak si nie som istý, prosím Boha 
o potvrdenie – a poprosím aj manželku o spoločné rozlišovanie. 
Ak príde potvrdenie z viacerých strán, považujem to za Božie 
pozvanie. Zložitejšie je to pri otázkach, ktoré sa ma obzvlášť 
dotýkajú, tam som sa ešte nenaučil odosobniť sa od svojich 
túžob a načúvať len Bohu.

Páči sa mi to . Odpovedať
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VŠADE BOL, VŠETKO VIE, 
VŠETKO VIDEL
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  J  Hádam každý z nás 
má vo svojom okolí človeka, priateľa alebo skôr 
známeho, na ktorého sa hodí šesťslovný opis: „Všade 
bol, všetko vie, všetko videl.“ Tento opis je, pravdaže, 
ironický, pretože daná osoba je v skutočnosti steles-
nením falošných vedomostí a sebavedomia prevyšu-
júceho vysielač Dubník. Viete si však predstaviť, aké 
by to bolo, keby ste mali skutočného priateľa, ktoré-
mu tieto atribúty naozaj patria a je vždy pripravený 
pomôcť vám?

Pre nás kresťanov nie je táto predstava súčasťou 
sféry science-fiction, ale reálneho života. K Svätému 
Duchu sa v modlitbe Kráľu nebeský prihovárame 
slovami: „Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, 
ktorý si všade a všetko naplňuješ…“

V období uvoľňovania pandemických opatrení zaží-
vame to, že sa nanovo utužujú priateľstvá, ktoré sa 
počas lockdownu izolovali a zoslabli. V období po Zo-
stúpení Svätého Ducha je tu priestor na naše posil-
ňovanie priateľstva so Svätým Duchom. On je hnacou 
silou našej svätosti a podobnosti Kristovi a zároveň 
je tým, kto nám chce pomáhať správne prežiť aj tie 
najbežnejšie časti nášho života. Prepodobný Serafín 
Sarovský povedal: „Získaj ducha pokoja a tisíce duší 
okolo teba budú spasené.“ A ako sa končí spomínaná 
modlitba k Svätému Duchu? Slovami „... a spas, Dob-
rotivý, naše duše“.

Ježiš je slovo, ktorým chcem hovoriť... Redakcia Slovogo(o)dbook
229111

PREČO ŽIŤ  
VO VZŤAHU 
ČISTO? (6) 
1. Najlepšia investícia 
do manželstva. V manžel-
stve sa stretneme s rôznymi 
problémami, chorobami, 
špecifickými etapami života 
(očakávanie dieťatka, popô-
rodné ťažkosti, nevhodná 
situácia počať ďalšie die-
ťatko). Je veľa situácií, keď 
je jednoducho nemožné 
byť sexuálne spolu. A práve 
v týchto okamihoch si naj-
viac uvedomujem význam 
predmanželského odrie-
kania. Čo ak sa stane niečo 
také aj tebe? Opustíš svojho 
muža/ženu, pretože ti už 
nemá čo ponúknuť? Nie.

2. Lebo to hovorí Boh. Toto 
je posledný dôvod, na ktorý 
chcem poukázať. Uvedomu-
jem si, že to môže vyznieť 
provokačne, lebo mnohí 
máme práve s týmto prob-
lém – čo mi Boh chce rozka-
zovať. Ale Desatoro sú Božie 
usmernenia, smerovky, čosi 
ako dopravné značky. Boh 
nám ich dal, aby nám pove-
dal, čo robiť, aby sme boli 
v živote šťastní, aby sme sa 
vyhli ranám, ktoré si často 
sami svojou neopatrnosťou 
spôsobíme. Nezabudni, že 
ten, kto ťa stvoril, dokonale 
pozná svoje dielo a čo je 
najdôležitejšie, miluje ho 
a chce mu dobre. (Katarína 
Marčáková)

pexels.com

wasabisys.com

Jn 10, 3 – 4

Iz 55, 8

Iz 43, 19

Otázka:
AKO ROZOZNÁM  
BOŽÍ HLAS  
A VOLANIE

OD VLASTNÝCH  
MYŠLIENOK A TÚŽOB  

ALEBO DIABLOVHO  
HLASU?
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NÁDEJ NA SPOLOČNÚ PASCHU
VATIKÁN	J	V nedeľu 2. mája 
Svätý Otec zablahoželal cirkvám 
kresťanského Východu, sláviacim 
Paschu podľa juliánskeho kalendá-
ra. V uplynulých dňoch sa objavili 
sľubné signály z katolíckej i pravo-
slávnej strany v úsilí o zjednotenie 
termínu slávenia Veľkej noci. 
Rozdiel medzi termínmi slávenia 
Veľkej noci kresťanských cirkví bol 
tento rok mimoriadne markantný, až štyri týždne. Odstup termínov slávenia 
Veľkej noci medzi kresťanskými cirkvami z roka na rok variuje, najbližšie pri-
padne na ten istý deň v roku 2025, keď sa bude sláviť aj 1700. výročie Nicejského 
koncilu. Na dátum 20. apríla 2025 sa tak sústreďujú ekumenické túžby kres-
ťanov o dosiahnutie spoločného slávenia Veľkej noci. Denník L´Osservatore 
Romano publikoval 30. apríla rozhovor s pravoslávnym patriarchom Jeruzalema 
Teofilom III., ktorý vyjadril túto nádej pripomenúc tradíciu Nicejského koncilu. 
Na otázku, aká je jeho mienka na možnosť zjednotenia dátumu Veľkej noci pre 
všetky kresťanské vyznania, patriarcha Teofil odpovedal: „Dátum jednotného 
slávenia Veľkej noci je veľmi dôležitá vec. Musíme o tejto otázke uvažovať 
vo svetle ekumenickej cesty. Skutočným cieľom ekumenickej cesty je obnovenie 
spoločného kalicha pre všetkých, ktorí nasledujú Krista.“ Predseda Pápežskej 
rady na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch v súvislosti s blížiacim 
sa 1700. výročím Nicejského koncilu hovorí o „sľubnej príležitosti“. (RV)

BIELORUSKÍ 
GRÉCKOKATOLÍCI 
U SLOVÁKOV V PRAHE
ČESKÁ REPUBLIKA/PRAHA	J	V exarcháte pre 
veriacich byzantského obradu v Českej republike 
sú okrem Čechov, Slovákov, Rusínov či Ukrajincov 
prítomní aj gréckokatolícki Bielorusi. Približne raz 
za mesiac k nim dochádza bieloruský gréckokato-
lícky kňaz a slávi pre nich liturgie v bieloruskom 
jazyku. Žiaľ, pre pandemickú situáciu nebol tohto 
roka na Paschu príchod tohto kňaza možný. Viacerí 
bieloruskí veriaci sa tak rozhodli ísť sláviť sviatky 
Paschy v Prahe, ktoré tento rok pripadli na prvý 
aprílový víkend, do slovenskej gréckokatolíckej 
Farnosti Najsvätejšej Trojice. Farár farnosti mitrát 
Kornel Baláž tak v závere liturgie svätil Paschu 
všetkým prítomným bez rozdielu národnosti. 
Aj táto skutočnosť je znakom toho, že gréckoka-
tolíci v Prahe kráčajú v dedičstve svätých Cyrila 
a Metoda a delia sa o svoju vieru so svojimi bratmi 
a sestrami nehľadiac na národnosť. O udalosti 
informoval aj portál bieloruských gréckokatolíkov 
ЦАРКВА (Cirkev). (Daniel Černý)

375. VÝROČIE  
UŽHORODSKEJ ÚNIE V  UŽHORODE
UKRAJINA/UŽHOROD	J	Sobota 24. apríla bola radostným dňom všetkých 
gréckokatolíkov pochádzajúcich z Užhorodskej únie. V tento deň si gréckoka-
tolíci na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku či Chorvátsku, v Čechách, Rumunsku, 
USA i Kanade či kdekoľvek inde roztrúsení po svete pripomenuli 375 rokov 
od obnovenia jednoty s Rímom a Katolíckou cirkvou. Túto významnú udalosť si 
pripomenuli archijerejskou svätou liturgiou aj v užhorodskej katedrále. Liturgii 
predsedal vladyka Nil Jurij Luščak OFM, apoštolský administrátor. Homíliu 
ohlásil biskup Mykola Petro Lučok OP, pomocný biskup rímskokatolíckej die-
cézy Mukačevo. Liturgiu svojím spevom okrášlil nielen katedrálny zbor, ale i sa-
motný fakt, že okrem cirkevnej slovančiny na nej znel tiež anglický, slovenský, 
ukrajinský, maďarský či rumunský jazyk, jazyky veriacich dedičov Užhorodskej 
únie. Okrem synkelov či dekanov bol medzi prítomnými tiež igumen lavry 
z Univa otec Jonáš Jozef Maxim, ako i studitský otec Pantelejmon Peter Gerbery, 
obaja rodáci zo Slovenska. Medzi rodákmi zo Slovenska bol aj otec Makarij 
Marián Medviď. Na biskupskom tróne bol celý čas obraz zosnulého vladyku 
Milana Šášika, ktorý akoby bol takto duchom prítomný vo svojej milovanej 
eparchii a so svojím duchovenstvom a veriacimi. (Daniel Černý)

UKRAJINA/UŽHOROD	J	Počas prvého 
májového víkendu vladyka Cyril Vasiľ SJ oslávil 
Nedeľu Kristovej Paschy podľa juliánskeho ka-
lendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila 
J. Luščaka OFM, apoštolského administrátora 
Mukačevskej eparchie, slávil najprv v užhorod-
skej katedrále archijerejskú liturgiu a popoludní  
večiereň. Po nej sa odobral na miesto posledné-
ho odpočinku zosnulého vladyku Milana Šáši-
ka. Spolu s vladykom Nilom, kňazmi a semina-
ristami sa pri jeho hrobe pomodlil paschálnu 
panychídu a položil tu kyticu kvetov. (TSKE)

VATIKÁN	J	Za cirkevného radcu Veľvysla-
nectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici 
a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov 
bol vymenovaný vdp. Dr. Pavol Zvara, rektor 
Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme. Nový cirkevný radca veľvysla-
nectva pochádza zo Žiliny. Rektorom Pápežské-
ho slovenského kolégia a ústavu svätých Cyrila 
a Metoda v Ríme je od roku 2016. (RV)

EGYPT	J	20. apríla médiá informovali, že 
v Egypte teroristi ISIS brutálne zabili koptské-
ho kresťana Nabila Habashiho Khadima, ktorý 
prispel k vybudovaniu kostola v meste  
Bir Al-Abd. Podnikateľ bol unesený 8. novem-
bra minulého roka. Popravu zaznamenáva 
video rozšírené cez sociálne siete. Vrahovia ho 
v ňom, okrem iného, obviňujú z toho, že finan-
čne prispel k vybudovaniu jediného kresťan-
ského kostola v meste. (RV)

M
uk

ač
ev

sk
á 

ep
ar

ch
ia

Ilu
st

ra
čn

á 
fo

to
. Z

dr
oj

: fl
ic

kr
.c

om

15www.casopisslovo.sk z kresťanského sveta



OSLAVY 
UŽHORODSKEJ  
ÚNIE V RÍME

Jozef HAVRILČÁK – Daniel ČERNÝ

V Chráme svätého Atanáza Veľkého pri Pápežskom gréc-
kom kolégiu v Ríme sa 24. apríla slávila archijerejská svätá 
liturgia pri príležitosti 375. výročia podpísania Užhorodskej 
únie. Tá bola podpísaná práve v ten deň v roku 1646. 

Týmto aktom bola obnovená cirkevná 
jednota našej cirkvi s Apoštolskou sto-
licou. Podpísalo ju šesťdesiattri kňazov 
v kaplnke Užhorodského zámku, ktorý 
patril rodine Drugetovcov. Po slávnostnej 
liturgii bolo prednesené vyznanie katolíc-
kej viery a kňazi uznali ako hlavu Cirkvi 
pápeža Inocenta X. a jeho nástupcov.

Výber miesta slávenia liturgie pri príle-
žitosti tohto významného výročia nebol 
vôbec náhodný. Grécke kolégium je totiž-

to späté s osobou biskupa Jána Jozefa de 
Camillisa, ktorý v ňom prežil svoje štúdiá 
až do svojej vysviacky v roku 1666. Práve 
on sa ako biskup veľmi zaslúžil o posil-
nenie a rozšírenie únie  na našom území 
a v celej historickej Mukačevskej eparchii.

Slávnostnej svätej liturgii predsedal vla-
dyka Giorgio Demetrio Gallaro, arcibis-
kup, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi. V homílii vladyka Gallaro nad-
viazal na prečítané evanjelium a v dru-

hej časti zdôraznil veľkosť daru patriť 
do jednej Kristovej Cirkvi pod vedením 
nástupcu apoštola Petra. Podčiarkol, že 
pripomínať si výročia takéhoto druhu je 
našou svätou povinnosťou. Spolu s arci-
biskupom koncelebrovali kňazi, repre-
zentanti jednotlivých cirkví sui iuris, kto-
ré sú historicky prepojené s Mukačevskou 
eparchiou. Prítomní boli tiež seminaristi 
a sestry z jednotlivých cirkví sui iuris. 

Svätá liturgia bola slávená v cirkevnoslo-
vanskom, gréckom a talianskom jazyku, 
a sprevádzaná spevom seminaristov 
Mukačevskej eparchie. V závere liturgie 
sa prítomným prihovoril rodák zo Slo-
venska otec Marko Durlák, ktorý pôsobí 
v Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme, 
týmito slovami: 
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Gréckokatolícky jezuita a profesor Michal 
Lacko SJ (1920 − 1982) ako jeden z naj-
väčších odborníkov na Užhorodskú úniu 
priebeh jej vzniku opisuje takto:

Vaša Excelencia, dôstojní otcovia, bratia 
a sestry, slávili sme ďakovnú svätú litur-
giu, ktorá je už sama osebe vďakyvzdaním, 
ale dnes chceme osobitným spôsobom 
poďakovať za tú milosť, že môžeme patriť 
do Katolíckej cirkvi v jej plnosti, byť v jed-
note s nástupcom apoštola Petra a zároveň 
môcť zachovávať vlastný obrad a vlast-
nú tradíciu zdedenú po predkoch. Keď 
24. apríla 1646 šesťdesiattri kňazov zložilo 
v kaplnke Užhorodského zámku prísahu 
vernosti do rúk latinského jágerského 
biskupa a tým aj pápežovi Inocentovi X., 
nepredstavovali nejakú početnú skupinu. 
Ak vezmeme do úvahy, že počet rusínskych 
kňazov v historickej Mukačevskej eparchii 
dosahoval sedemsto, šesťdesiattri kňazov 
predstavovalo iba malé percento. Veriaci 
Rusíni gréckeho obradu žili v rozsiahlom 
priestore, ktorý sa rozprestieral na tri-
nástich župách od súčasného stredného 

Slovenska cez celé východné Slovensko, 
ďalej cez celé Zakarpatsko a končiac 
v Transylvánii v dnešnom Rumunsku. 
Ale tých šesťdesiattri kňazov, to bola 
prvá iskra, ktorá zapálila aj ostatných, 
ktorí v nasledujúcich rokoch nasledovali 
ich príklad, takže po viac než sto rokoch 
Mukačevská eparchia už mohla byť zria-
dená aj kánonicky. Na tomto mieste treba 
poďakovať významnej osobnosti našej 
histórie, najdôstojnejšiemu biskupovi Já-
novi Jozefovi de Camillisovi, niekdajšiemu 
študentovi tohto úctyhodného a historic-
kého kolégia. Prišiel na podkarpatskú zem, 
aby šíril dielo únie s Rímom. Prešiel celým 
obrovským krajom, organizoval miestne 
stretnutia s kňazmi poučujúc ich, aby tiež 
prijali úniu. Právom si zaslúži byť nazvaný 
ravnoapóstoľnyj – apoštolom rovný, lebo 
napriek tomu, že narážal na obrovskú bie-
du veriacich i kňazov, a to na kultúrnom, 

náboženskom i sociálnom poli, nestrácal 
odvahu. Hoci sám bol pôvodom Italo-Grék 
a mohol komunikovať iba prostredníc-
tvom svojho sekretára Petra Kaminského, 
s veľkou horlivosťou dokázal presviedčať 
a usiloval sa zlepšiť aj sociálny status 
kňazov. Milí priatelia, dnes sme sa tu zišli 
ako reprezentanti všetkých cirkví, ktoré – 
aj keď sú dnes už cirkvami sui iuris – sú 
historicky zviazané putom Užhorodskej 
únie, zjednotené spoločnou liturgickou 
mukačevskou tradíciou. Sú to na prvom 
mieste kňazi, seminaristi a sestry súčasnej 
Mukačevskej eparchie; ďalej kňazi a bo-
hoslovci metropolitnej cirkvi na Sloven-
sku; kňazi metropolitnej Ruténskej cirkvi 
v Pittsburghu, bohoslovci metropolitnej 
cirkvi v Maďarsku; je tu aj jeden bohoslo-
vec z eparchie Ruský Kerestúr, kňazi z Čes-
kej republiky, ktorí predstavujú Apoštolský 
pražský exarchát. 

„... šesťdesiati traja kňazi, čo boli ochotní 
sa zjednotiť s Katolíckou cirkvou, boli 
pozvaní do Užhorodu na 24. apríla 1646. 
Zišli sa v zámockom rímskokatolíckom 
kostole, patriacom rodine Drugetovcov. Tu 
sa slúžila ponajprv svätá liturgia v byzant-
skom obrade, ktorej predsedal sám biskup 
Juraj Jakušič. Viacerí kňazi sa vyspovedali 
a prijali sväté prijímanie. Po svätej liturgii 
všetci nahlas čítali vyznanie katolíckej 
viery podľa formuly predpísanej pre 
podobné prípady. Tu verejne uznali pápeža 
Inocenta X. a jeho nástupcov za hlavu 
Cirkvi, a prijali veriť všetko to, čo Katolíc-
ka cirkev veriť predkladá. Na konci však 
dodali tri podmienky, a to po prvé: aby 
im bolo zaručené právo zachovať si svoj 

obrad; po druhé: aby im bolo zaručené 
právo voliť si biskupa, ktorého potom 
predložia na schválenie Svätej stolici 
do Ríma; po tretie: aby boli zrovnopráv-
není s rímskokatolíckym duchovenstvom 
pred štátom, to jest aby im boli dané 
tie isté práva a výsady ako rímskokato-
líckemu duchovenstvu... Keď vezmeme 
do úvahy, že Mukačevské biskupstvo v tom 
čase malo asi 600 kňazov, zjednotenie 
šesťdesiatich troch z nich samo osebe 
nie je veľkým činom. No ten čin bol ako 
horčičné zrno. V roku 1650 ich bolo už 
sto, v roku 1655 už štyristo a v roku 1661 
zjednotených kňazov bolo päťsto. Úmerne 
vzrástol aj počet zjednotených veriacich. 
O niekoľko desaťročí sa Užhorodská únia 

ujala v celom podkarpatskom kraji. O tri 
storočia neskoršie (r. 1946) počet grécko-
katolíkov, čo pochádzajú z tej únie, bol 
asi 1 350 000, čo znamená, že Užhorodská 
únia je jednou z najvýznamnejších únií 
v dejinách Katolíckej cirkvi a vonkoncom 
najvýznamnejšou udalosťou v cirkevných 
dejinách celého podkarpatského kraja. ... 
Zo strany pravoslávnych tak v minulosti, 
ako aj v našej dobe sa často píše, že Už-
horodská únia bola duchovenstvu násilím 
nanútená. Z toho, čo sme povedali, jasne 
vysvitá neoprávnenosť takejto výčitky. Už 
sám fakt, že sa na uzavretie únie do Užho-
rodu dostavili iba šesťdesiati traja kňazi, 
svedčí o tom, že ostatní boli slobodní 
do Užhorodu neprísť...“ 
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V PREŠOVE ODHLALILI 
PAMÄTNÚ TABUĽU

Michal PAVLIŠINOVIČ

V stredu 28. apríla sa pri budove Parku kultúry a oddychu 
Čierny orol v Prešove uskutočnila spomienková slávnosť, 
počas ktorej bola na múre budovy odhalená pamätná 
tabuľa. 

Práve v tejto budove sa presne pred 71 rokmi 
uskutočnil štátnym aparátom zinscenovaný 
tzv. Prešovský sobor, ktorým bola Grécko-
katolícka cirkev v Československu zrušená 
a postavená mimo zákona. Pod tlakom 
Štátnej bezpečnosti sa na sobore nútene 
zúčastnili členovia komunistickej strany, 
študenti, milicionári, ale napríklad aj ženy, 
ktoré išli do Prešova na trh. Násilne naň 
priviezli aj viacerých gréckokatolíckych 
kňazov. Na sobore bol prijatý vopred pripra-
vený manifest s uznesením, podľa ktorého 
sa gréckokatolícki veriaci vracajú do Pra-
voslávnej cirkvi. Manifest zrušil jednotu 
Gréckokatolíckej cirkvi so Svätou stolicou 
a zároveň žiadal moskovského pravoslávne-
ho patriarchu, aby gréckokatolíci boli prijatí 
pod jeho jurisdikciu. Biskup Pavel Peter 
Gojdič bol v ten deň odvedený zadným vý-
chodom z prešovskej katedrály a nikdy viac 
sa do nej živý nevrátil. Po zinscenovaných 
súdnych procesoch, keď nepomohol žiaden 
nátlak a vladyka Gojdič nepodpísal prestup 
na pravoslávie, bol odsúdený na doživotie. 
Zomrel v deň svojich 72. narodenín 17. júla 
1960 v leopoldovskej väznici. 

Na pamätnej tabuli  sú slová: Tým, ktorí 
trpeli pre vieru. V tejto budove sa 28. apríla 
1950 uskutočnil Prešovský sobor, ktorým 
bola násilne zrušená Gréckokatolícka cirkev 
v ČSR. Tabuľu na začiatku slávnosti odhalil 
vladyka Ján Babjak spoločne s dekanom 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Petrom 
Šturákom. Nasledovala modlitba a požeh-
nanie tabule, po ktorom sa prítomným pri-
hovoril vladyka Ján. Pripomenul, že tabuľa 
má v prvom rade vzdať hold všetkým bis-
kupom, kňazom a veriacim, ktorí nezapreli 
svoju vieru a nepodriadili sa komunistickej 
mašinérii s ich plánmi na zničenie našej 
cirkvi a asimilovanie gréckokatolíckych 
veriacich. Nebyť vernosti a odhodlanosti 
vladykov Gojdiča a Hopka, kňazov spolu 
s ich manželkami, ktoré vo viacerých prí-
padoch podržali manžela kňaza, ktorý už 
aj rozmýšľal o prestupe na pravoslávie, bola 
by možno Gréckokatolícka cirkev dnes len 
spomienkou a súčasťou histórie. Ale človek 
mieni, Pán Boh mení. A tak Boh premenil 
aj zamýšľanú likvidáciu našej cirkvi na jej 
vzkriesenie po osemnástich rokoch od jej 
zrušenia. 

A nielen to. Dnes máme troch blahosla-
vených, dostatok kňazských povolaní 
a obnovený rehoľný život. Na spomienko-
vej slávnosti boli prítomní aj primátorka 
Prešova Andrea Turčanová, predseda 
Prešovského samosprávneho kraja Milan 
Majerský či prvý prodekan Prešovskej 
univerzity Gabriel Paľa. Po arcibiskupovi 
sa prihovorila práve primátorka mesta 
Prešov Andrea Turčanová, ktorá vyzdvihla 
jednotu gréckokatolíckych biskupov, kňa-
zov a veriacich, ktorí sa nepoddali Štátnej 
moci. Zvlášť vyzdvihla osobu biskupa 
Pavla Petra Gojdiča. „Tento blahoslavený 
biskup, patrón mesta Prešov, ,muž zlatého 
srdca‘, ako ho mnohí nazývali, prežil svoju 
vlastnú krížovú cestu a z okovov vojen-
ských dozorcov ho oslobodila až smrť. Jeho 
odkaz však žije v Prešove i v celej Grécko-
katolíckej cirkvi dodnes,“ povedala Andrea 
Turčanová. Po nej sa prítomným prihovoril 
Milan Majerský, predseda Prešovského 
samosprávneho kraja. „Dnes sa veľa hovorí 
o slobode, ktorú by sme všetci chceli mať, 
ale o tej skutočnej slobode, ktorá dáva 
našim skutkom aj mravnú hodnotu, už 
menej. Väčšinou sa hovorí o slobode, kde 
si robí každý, čo chce. Pred 71 rokmi bola 
potlačená aj zlikvidovaná Gréckokatolíc-
ka cirkev. Chcem poďakovať tým, ktorí 
prejavili svoje hrdinstvo a dokázali prežiť 
ťažké žaláre, nútené práce, perzekúcie. 
Ako aj tým, ktorí sa z týchto žalárov nikdy 
nevrátili a podstúpili obetu, mučenícku 
obetu,“ povedal vo svojom príhovore Milan 
Majerský. 

Stretnutie bolo zakončené trojnásobným 
spevom tropára Paschy, ktorý tak symbo-
lizoval nielen oslavu a radosť zo zmŕtvych-
vstania Krista, ale aj radosť zo vzkriesenia 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Odhalenie spomienkovej tabule sa malo 
pôvodne uskutočniť v minulom roku pri 
príležitosti 70. výročia. Situácia spojená 
s počiatočným šírením koronavírusu to 
však neumožnila.
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VLADYKA JÁN UDELIL NIŽŠIE 
SVÄTENIA
PREŠOV	J	Na sviatok veľkomučeníka Juraja 23. apríla slávil v Kaplnke sväté-
ho Jozefa Snúbenca na Arcibiskupskom úrade v Prešove svätú liturgiu vladyka 
Ján Babjak SJ, pri ktorej udelil nižšie svätenie – tzv. postriženie. Svätenie 
prijali štyria seminaristi Prešovskej archieparchie študujúci aktuálne vo štvr-
tom ročníku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity – 
Martin Dlužanin, Peter Ferenc, Martin Simko a Gabriel Šuťák. Ako už z názvu 
nižšieho svätenia vyplýva, podstatnou časťou svätenia je podstrihnutie vlasov 
na hlave, ktoré je znakom zasvätenia sa službe Bohu. Je prijatím do duchov-
ného (klerického) stavu a dáva milosť konať službu nižších posvätných rádov 
v chráme – čítať Božie slovo (čtec), spievať žalmy (spevák) a nosiť sviecu 
(svieconosič). V homílii vladyka vychádzajúc z prvého čítania zo Skutkov 
svätých apoštolov poukázal na kratučkú zmienku o neprestajnej modlitbe 
prvých kresťanov v Jeruzaleme, ktorí sa modlili za uväzneného apoštola Petra. 
Vladyka pozval svätencov, aby sa stali mužmi modlitby a neskôr, keď prijmú 
sviatosť kňazstva, aby sa stali aj kňazmi modlitby. (Michal Pavlišinovič)

BIBLICKÁ 
OLYMPIÁDA
PREŠOV	J	20. apríla sa konalo archiepar-
chiálne kolo biblickej olympiády virtuálnou 
formou. Predmetom olympiády boli biblické 
knihy: Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša 
a Evanjelium podľa Jána. V 1. kategórii (piaty až 
deviaty ročník ZŠ) sa za Prešovskú archieparchiu 
zapojilo  jedno družstvo zo ZŠ Kúpeľná v Prešo-
ve a v 2. kategórii (SŠ) dve družstvá z Cirkevné-
ho gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
a z Gymnázia Konštantínova v Prešove. Obe 
prvé menované družstvá budú Prešovskú archi-
eparchiu reprezentovať na celoslovenskom kole 
biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční koncom 
mája tohto roka. Archieparchiálnemu kolu 
predchádzalo protopresbyterské kolo, ktoré sa 
uskutočnilo 10. marca taktiež online formou. Aj 
takáto nová forma súťaženia priniesla skúsenosť, 
že poznávať Boha v jeho slove možno aj online 
formou. Obrala však súťažiacich o možnosť 
stretnutia sa s ostatnými mladými „olympionik-
mi“, vzájomného zdieľania sa i predstavenia sa 
v biblických scénkach. (DKU PA)

ZOMREL OTEC DÁVID ZORVAN
SLANSKÉ NOVÉ MESTO	J	V utorok 27. apríla 
zaopatrený sviatosťami po ťažkej a krátkej chorobe 
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi otec Dávid Zor-
van. Pohrebné obrady slávil vo farskom Chráme 
Zostúpenia Svätého Ducha v Slanskom Novom 
Meste arcibiskup Cyril Vasiľ spolu s vladykmi Pet-
rom Rusnákom a Mariánom Andrejom Pacákom 
v piatok 30. apríla. Po ich skončení boli telesné 
ostatky nebohého uložené pri miestnom chráme. 

Otec Dávid Zorvan sa narodil 9. augusta 1974 
v rodine gréckokatolíckeho kňaza ako najstarší 
z desiatich súrodencov. Do kňazského seminára 

v Prešove nastúpil v roku 1992. V čase seminárnej formácie patril k zakladateľom 
bohosloveckej hudobnej skupiny Anastasis v roku 1995. V roku 1997 prijal sväté 
tajomstvo manželstva s Marcelou, rod. Borošovou. V tom istom roku prijal službu 
diakonátu a o niekoľko mesiacov neskôr aj sviatosť kňazstva z rúk vladyku Milana 
Chautura. 

Jeho prvou farnosťou sa stali Čeľovce. Od roku 2007 pôsobil vo farnosti Stanča, kde 
vykonával aj službu duchovného správcu CZŠ s MŠ sv. archanjela Michala. Jeho po-
slednou farnosťou sa v roku 2020 stalo Slanské Nové Mesto. Život otca Dávida bol 
spojený s formáciou Neokatechumenátnej cesty, v ktorej si ho Pán povolal za svoj-
ho služobníka. Ako spomínal, bol to dar, ktorý formoval a zachránil jeho kňazstvo 
a učil ho pokore kresťana. (TSKE)

TRNAVA	J	V sobotu 10. apríla v jezuit-
skom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave 
prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasi-
ľa SJ, apoštolského administrátora Košickej 
eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť 
konala iba v úzkom kruhu najbližších a bola 
vopred nahlásená na Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva v Trnave. Martin 
Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. 
Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 
2003. (TSKE)

PREŠOV	J	Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa 
15. apríla konala medzinárodná vedecká kon-
ferencia s názvom Farská a školská katechéza 
v spásnom diele človeka. Nosnou myšlienkou 
podujatia bolo znovuobjavenie tej skutoč-
nosti, že katechéza bola a je neoddeliteľnou 
súčasťou života a Cirkvi. Tento fakt potvrdili 
aj vzácni hostia − vladyka Ján Babjak SJ, pre-
šovský arcibiskup metropolita, a Mons. Marek 
Jędraszewski, krakovský arcibiskup metropoli-
ta. Pred ukončením online prenosu podujatia 
sa Peter Tirpák, ktorý celú konferenciu mo-
deroval, poďakoval za aktívnu i pasívnu účasť 
kolegom z Poľska a Slovenska. (P. Tirpák)

PREŠOV	J	Členovia katechetickej komi-
sie Prešovskej archieparchie pripravili sériu 
katechéz, skrze ktoré chcú ponúkať lepšie 
spoznávanie Božieho slova. Formou krátkych 
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katechetických textov, kvízov či doplňovačiek 
mieria na cieľovú skupinu detí zo základných 
škôl, ktoré v tomto pandemickom čase zvlášť 
pocítili absenciu spoločenstva. Prvá katechéza 
vyšla k Nedeli o myronosičkách 18. apríla. 
Následne budú na stránke www.grkatpo.sk 
zverejňované katechézy k nedeliam až do kon-
ca tohto školského roka. (DKU PA)

SLOVENSKO	J	Od pondelka 19. apríla sú 
znova povolené verejné bohoslužby s obme-
dzeniami: počet návštevníkov v chráme v jed-
nom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m² plochy priestoru 
určeného návštevníkom. Slávenie verejných 
bohoslužieb sa obnovilo po takmer štyroch 
mesiacoch, po tom ako sa výrazne začala zlep-
šovať pandemická situácia na Slovensku. (TM)

KOŠICE	J	23. apríla bola vyhodnotená 
výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže 
v školskom roku 2020/2021. Prvé tri miesta 
v jednotlivých kategóriách v súťaži postúpili 
ďalej do celoslovenského kola. Vyhodnotiť 
súťaž pomáhal výtvarník Marek Moučka,  
za čo mu patrí veľká vďaka. (J. Ducár)

PREŠOV	J	27. apríla  sa v Prešove uskutočnil 
odborný online seminár s názvom Apologetika 
katolíckej viery. Ten pre učiteľov náboženstva, 
náboženskej výchovy v spolupráci s Meto-
dicko-pedagogickým centrom, regionálnym 
pracoviskom Prešov pripravil Diecézny 
katechetický úrad Prešovskej archieparchie. 
Lektorom seminára bol doc. Štefan Paločko, 
ktorý poslucháčov oboznámil s históriou 
apologetiky. Taktiež poukázal na fakt, že 
k systematickému spracovaniu tejto proble-
matiky došlo až na prelome 19. a 20. storočia. 
Následne ponúkol náhľad do racionálnych 
zdôvodnení, ktoré potvrdzujú základné body 
apologetiky, ako je existencia Boha, existen-
cia všeobecne záväzného morálneho zákona 
alebo zdôvodnenie autenticity katolíckeho 
kresťanstva. DKU PA

PREŠOV	J	Aj napriek súčasnej pandemickej 
situácii sa v Prešove uskutočnilo archiepar-
chiálne kolo súťaže Biblia očami detí a mláde-
že 2020/2021. Porota vybrala 17 z 35 prác, ktoré 
postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa usku-
toční v máji tohto roka. V tomto školskom 
roku boli predmetom tejto súťaže biblické 
knihy: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Celoslo-
venská súťaž, ktorú v spolupráci s diecéznymi 
katechetickými úradmi každoročne organi-
zuje Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie 
Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách 
ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma 
v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa 
a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť 

VÍKEND VENOVANÝ MLADÝM
DVORIANKY	J	Téma Muž vo vzťahu spojila dni prvého májového víkendu 
venovaného v Košickej eparchii mladým do takzvaného odpustu mladých. 
Jeho program sa začal už v piatok 30. apríla online stretnutím mladých 
všetkých protopresbyterátov. Skrze film a následnú diskusiu v skupinkách 
vstúpili mladí do témy Muž vo vzťahu hľadajúc charakterové vlastnosti 
„pravého“ muža. V sobotu mladí zjednotení v modlitbe pri patrónke Zemplína 
v Klokočove prosili spolu so svojím biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ 
o požehnanie pre všetkých  chlapcov a mužov. Zavŕšením odpustu mladých 
bolo online inšpiratívne stretnutie v nedeľu. Rozprávať sa na tému Muž 
vo vzťahu prišli Michala Mrázová, zakladateľka poradenského centra Mama, 
nie si sama, animátorka Miriama Hučková, Peter Podlesný, speaker, kondičný 
tréner a autor projektu muzom.sk, a bohoslovec a animátor  Samuel Dávid 
Bombár. Družnú debatu, ktorá priniesla hlboké myšlienky i vtipné momenty, 
viedla moderátorka Kristína Oravcová. Program celého odpustu mladých 
zastrešovala rada pre mládež Košickej eparchie. (Milan Kmec)

31. ZASADNUTIE RADY HIERARCHOV
PREŠOV	J	30. apríla sa na Arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo trid-
siate prvé zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Prítomní boli všetci riadni členovia tohto zákonodarného zboru. Stretnutie 
otvoril vladyka Ján Babjak SJ úvodnou modlitbou, po ktorej sa biskupi zahĺbili 
do slov katechézy pápeža Františka o dôležitosti ústnej modlitby v živote 
človeka. Počas pracovného programu informoval šéfredaktor metropolitného 
časopisu Slovo Juraj Gradoš o aktuálnej situácii v redakcii a o víziách do bu-
dúcnosti. Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie 
informoval o príprave nových učebníc náboženskej výchovy pre gréckokato-
lícky obrad. Biskupi sa taktiež zaoberali prípravou katechizmu Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku, ako aj pripravovaným prekladom Nového zákona 
do rusínskeho jazyka. Ďalším bodom stretnutia bol pripravovaný nový text 
pohrebu veriaceho. Vladykovia reagovali aj na dotazník zaslaný kardinálom 
Kurtom Kochom, predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kres-
ťanov, ktorý sa zaoberá témou ekumenizmu a pandémie. (IS PA)

RADA HIERARCHOV
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
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spravodajstvo

a originálnosť vnímania Biblie, nie kopíro-
vanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom 
súťaže je zaangažovať do vnímania a prežíva-
nia biblických dejín čo najviac detí a mládeže; 
aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomost-
nej súťaže biblická olympiáda, privádzať ich 
k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto knihu 
kníh. (DKU PA)

TRHOVIŠTE	J	V rámci osláv 300. výročia 
farnosti Trhovište sa 2. mája konala svätá 
božská liturgia. Do farnosti zavítal v Nedeľu 
o Samaritánke otec Vladimír Skyba, protosyn-
kel Bratislavskej eparchie. Slávenie sa začalo 
v sobotu večer Veľkou večierňou, pokračovalo 
utierňou a vyvrcholilo svätou božskou litur-
giou. V homílii na tému Cirkev otec Vladimír 
poukázal na majstrovsky zvládnutý rozhovor 
Krista so Samaritánkou pri studni. Viedol 
s ňou dialóg, po ktorom v živote tejto ženy 
nastalo oslobodenie a záchrana z klamstva, 
v ktorom sama žila. Kristus prišiel na tento 
svet, aby nám ukázal lásku v rozmere kríža 
a recept, ako milovať. Takto premenení bude-
me ako Cirkev pomyselnou horiacou zápalkou 
v tme a soľou, ktorá dochucuje tento svet 
láskou. Na záver sa prítomné spoločenstvo 
pomodlilo Moleben k svätému Jozefovi pri 
príležitosti mimoriadneho roka – 150. výročia 
od vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzál-
nej Cirkvi. (A. Horňák)

SKALKA N. VÁHOM	J	Starobylá Nitrianska 
diecéza má nového pomocného biskupa. Stal 
sa ním doterajší farár a dekan v Skalke nad Vá-
hom Mons. Peter Beňo. Vysvätili ho 24. apríla 
vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou 
v Diecéznej svätyni svätých Andreja-Svorada 
a Beňadika v Skalke nad Váhom. Hlavným 
svätiteľom počas slávnostnej svätej omše 
na poľnom oltári pred svätyňou bol nitriansky 
diecézny biskup Mons. Viliam Judák, spo-
lusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku 
Mons. Giacomo Guido Ottonello a bansko-
bystrický biskup Mons. Marián Chovanec, 
trenčiansky rodák. (TK KBS)

MICHALOVCE	J	4. mája sme si pripomenuli 
osemdesiate výročie udalosti, keď grécko-
katolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metod-
ského hnutia založili Jednotu svätého Cyrila 
a Metoda v Michalovciach. Jednota rozvíjala 
od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, 
výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť 
medzi gréckokatolíkmi na Slovensku a v za-
hraničí. Zachovávala a zveľaďovala dedičstvo 
svätých Cyrila a Metoda, upevňovala nábo-
ženské a národné povedomie gréckokatolíkov. 
Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 
4. mája 1941 v kláštore redemptoristov v Mi-
chalovciach.  Za prvého predsedu bol zvolený 
Jozef Zorvan-Karpaty (TK KBS)

GRÉCKOKATOLÍK NA POŠTOVEJ 
ZNÁMKE
SLOVENSKO	J	Pri príležitosti 
nedožitých sto rokov od narodenia 
prvého predsedu Svetového kon-
gresu Slovákov a veľkej osobnosti 
gréckokatolíckych dejín Štefana 
Boleslava Romana (17. apríl 1921 − 
23. marec 1988) vydala Slovenská 
pošta 16. apríla novú výplatnú znám-
ku s jeho podobizňou. Autorom 
známky je akademický maliar Karol 
Félix. Známka zobrazuje podobizeň 
Štefana Romana, ako aj logo ním 
vytvoreného Svetového kongresu 
Slovákov. Známka má rozmery 44,1 
x 26,5 mm a vyšla ofsetom v náklade 
600 000 kusov. Pri tejto príležitosti 
vyšiel aj pamätný list v náklade 1 200 kusov a bola vyhotovená aj príležitostná 
pečiatka. Štefan Roman je zosobnením amerického (či presnejšie kanadské-
ho) sna slovenských prisťahovalcov. Vo veku šestnásť rokov emigroval do Ka-
nady. Tam sa postupne vypracoval na jedného z najšikovnejších a najbohat-
ších obchodníkov. Nikdy nezabudol na to, že je gréckokatolíkom. Bol laickým 
pozorovateľom na Druhom vatikánskom koncile a bol nápomocný pri obnove 
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. (Daniel Černý)

CHRÁMOVÝ SVIATOK 
V SLOVINKÁCH 
SLOVINKY	J	V posledný aprílový víkend sa uskutočnila eparchiálna od-
pustová slávnosť na počesť svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. Kým 
minulý rok sa konala bez účasti veriacich, tohto roka už zlepšená pandemická 
situácia dovoľovala aspoň obmedzenú účasť pri zachovaní všetkých pande-
mických opatrení. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ, apoštolský 
administrátor Košickej eparchie. Vo svojej homílii vyzdvihol príklad mučeníc-
tva, ktoré „nebeží tam, kam bežia ostatní“, ale rozhoduje sa v súlade s Božím 
vedením a ide vlastnou cestou, k čomu každý dostal ten najväčší dar – slobo-
du a s ňou zároveň i zodpovednosť za tieto rozhodnutia. Dostali sme ju z titu-
lu kresťana – pokrsteného, pomazaného ako Kristovho vojaka, ktorým bol aj 
sv. Juraj, a označeného jeho pečaťou. Priamy prenos nedeľnej slávnosti mohli 
veriaci sledovať prostredníctvom TV Zemplín a TV Logos, ako aj na sociálnych 
sieťach Košickej eparchie. (Miroslava Mikundová)
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PONDELOK
24. máj
Pondelok Svätého Ducha
Ak budú dvaja z vás... (Mt 18, 19)
Pondelok Svätého Ducha nás odvoláva 
na udalosť, keď boli všetci vedno 
na jednom mieste a prijali dar Svätého 
Ducha. Sv. Pavol hovorí o Svätom Duchu 
ako o veľkom učiteľovi modlitby. Ak budú 
dvaja alebo traja prosiť,... zhromaždení,... 
dostanú to,... tam som aj ja medzi nimi. 
K tomu nás nabádajú Ježišove slová. 
Nielen žiť či prežívať v spoločenstve, ale 
modliť sa. Vtedy tam bude aj láska. 
Liturgia: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, 
zač. 75; predobraz. antif. a blažen.; menl. 
časti z Pondelka Svätého Ducha; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku (HS: 251; PZ: 219; HP: 235)

UTOROK
25. máj
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Keď soľ stratí chuť, čím ju osolia?  
(Mt 5, 13)
Súčasťou programu televízií sú relácie 
o varení. Všakovakí kuchári, rozmanité 
recepty, rôzne druhy príprav a ingrediencií 
od výmyslu sveta až po podávanie. 
Najpoužívanejšou ingredienciou je soľ. Aj 
keď sú ľudia, ktorí nemajú radi slané veci, je 
súčasťou nášho tela. Soľ je pre život človeka 
veľmi dôležitá. A k tejto ingrediencii nás 
dnes Ježiš prirovnáva. Chce, aby sme boli 
chuťou sveta. V dnešnom čase hoaxov, 
konšpirácií, poloprávd svet potrebuje cítiť 
výraznú, jasnú chuť. Ježiš vyzýva, aby sme 
ňou boli. Dnes svet potrebuje cítiť kresťana 
– kresťanské spoločenstvo.
Liturgia: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79;  
Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (radové);  
2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15,  
zač. 40 (Jánovi); predobraz. antif. a bla-
žen.; tropár z Päťdesiatnice a z Nájdenia, 
Sláva, kondak z Nájdenia, I teraz, kon-
dak z Päťdesiatnice; prokimen, Aleluja 
a pričasten z Päťdesiatnice a z Nájdenia; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj  
a 9. irmos z utierne z Päťdesiatnice 
(HS: 249, 155; PZ: 217, 109; HP: 233, 110)

STREDA
26. máj
Apoštol Karpos
Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia... 
(Mt 5, 20)
Dodržiavať zákon si vyžaduje čosi viac, 
nie iba minimum spravodlivosti, píše 
Benedikt XVI. V bežnom živote medzi 
ľuďmi nestačí len dodržiavať zákon. 
Podobne na ceste nestačí dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky. Aj tak sa stávajú 

tragédie. Na ceste musíme predvídať, 
byť ohľaduplní, aby ku „karambolom, 
tragédiám či nešťastiam“ nedochádzalo.
Liturgia: Rim 1, 18 – 27, zač. 80;  
Mt 5, 20 – 26, zač. 12; predobraz. antif. 
a blažen. (alebo prvá a druhá antifóna 
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom 
zo sviatku); tropár zo sviatku, Sláva, I te-
raz, kondak zo sviatku; prokimen, Aleluja 
a pričasten zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

ŠTVRTOK
27. máj
Hieromučeník Terapont
Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo... 
(Mt 5, 28)
Aktuálne slová Pána smerom k silnej 
rodine. On vie, že nezdržanlivosť 
nebezpečne útočí na pevnosť manželských 
zväzkov, ktoré sa dnes nielen neuvážene 
uzatvárajú, ale aj predčasne zanikajú. Tým 
spôsobujú nepokoj a bolesť tam, kde by ten 
pokoj a radosť mali prekvitať. Nie nadarmo 
znie príkazom šieste a deviate Božie 
prikázanie. Ježiš svojimi slovami varuje, aby 
k tomu nedošlo, keď hovorí: „Kto na ženu 
hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoloží.“
Liturgia: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81;  
Mt 5, 27 – 32, zač. 13; menl. časti ako  
26. mája (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

PIATOK
28. máj
Prepodobný Nikita
... vaša reč nech je „áno – áno, nie – nie“. 
(Mt 5, 37)
Raz mi jeden pán povedal, že revolučný 
rok 1989 otvoril ľuďom ústa. Každý 
rozpráva a rozpráva. Ku všetkému sa 
vyjadruje a vôbec ho netrápi, že to, čo 
povedal, už neplatí. A to základné tu 
chýba. Vaša reč nech je „áno – áno, nie 
– nie“. Dnes nielenže nekonáme tak, 
ako hovoríme, ale ani nevieme dodržať 
slovo. V reklamách, v predvolebnom čase 
a v neposlednom rade v komunikačných 
prostriedkoch sa nechávame zlákať 
„sladkými“ slovami a sľubmi, a nakoniec 
prichádza k vytriezveniu – sklamaniu. 
Ľudia si už na to zvykli a sami sa tak 
správajú. Svätý Otec František vydal 
k 55. svetovému dňu spoločenských 
komunikačných prostriedkov posolstvo 
pracovníkom médií Poď a uvidíš. Nech 
Ježišovo pozvanie „poď a uvidíš“ je 
podnetom na každú komunikáciu, ktorá 
chce byť jasná a poctivá: tak v redakcii 
novín, ako aj vo svete internetu, pri 
každodennom ohlasovaní v Cirkvi, ako aj 
pri komunikácii v politike či spoločnosti.

Liturgia: Rim 2, 14 – 29, zač. 82;  
Mt 5, 33 – 41, zač. 14; menl. časti ako  
26. mája; voľnica (HS: 249; PZ: 216; HP: 232)

SOBOTA
29. máj
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Milujte svojich nepriateľov a modlite sa 
za tých, čo vás prenasledujú... (Mt 5, 44)
Ježiš končí svoju reč na vrchu. Nielen 
tu, ale počas účinkovania dochádza 
k prelínaniu jeho vernosti (k „starému“) 
a úplnej novosti – drží sa Mojžiša 
a Prorokov a zároveň premieňa všetko 
v niečo nové. Práve tu nová interpretácia 
Desatora o hlavnom prikázaní lásky 
hovorí, že máme milovať nielen blížneho, 
ale aj nepriateľa, ktorého nielenže 
nemáme nenávidieť, ale navyše sa máme 
za neho aj modliť. To je láska.
Liturgia: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b;  
Mt 5, 42 – 48, zač. 15; menl. časti ako  
26. mája (HS: 249; PZ: 216; HP: 232)

NEDEĽA
30. máj
1. nedeľa po Päťdesiatnici 
Všetkých svätých
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, 
nie je ma hoden. (Mt 10, 38)
Dnes posunieme výraz nasledovanie 
Krista a ukážeme si, že významovo 
to nie je len kráčať za Kristom, ale 
kráčať s ním – sprevádzať ho. Poznáme 
udalosti z verejného účinkovania, keď 
sa uzdravení chceli stať jeho učeníkmi 
a zostať s ním, keď ho ženy sprevádzali 
a keď sa po vzkriesení zjavil učeníkom, 
kráčali spolu, pozvali ho k sebe a spoznali 
pri lámaní chleba. „Či nám nehorelo 
srdce, keď sa s nami cestou rozprával 
a vysvetľoval nám Písma?“ Vidíme, ako 
sa nám jemne mení význam – nie kráčať 
za Ježišom, ale s Ježišom. Usilujme sa 
každý deň počúvať Ježišove slová. Počúvať 
ho ako pravého priateľa, s ktorým môžeme 
kráčať po ceste života, kde budeme vedieť 
čeliť prekážkam, ťažkostiam – niesť 
svoje kríže, ale zároveň sa radovať – 
horieť. Kráčať rovnakou cestou ako svätí. 
V Božom slove, v Eucharistii.
Liturgia: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; 
Mt 10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30,  
predobraz. antif. a blažen.; tropár  
z 8. hlasu a svätým; Sláva, I teraz, kondak 
svätým, prokimen, Aleluja a pričasten 
z hlasu a svätým (HS: 253; PZ: 221; HP: 237)

PONDELOK
31. máj
Apoštol Hermas
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Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo... 
(Mt 6, 33)
Nič nemôže byť správne, ak neexistuje 
správny poriadok medzi nami a Bohom. 
Modlitba Otče náš sa začína Bohom 
a od neho nás vedie na cesty ľudského 
života. Aj Desatoro, ktoré je vynikajúcim 
vyjadrením „prirodzeného zákona“, sa začína 
vertikálnym vzťahom s Bohom a následne 
hľadí na horizont okolo nás. Boh na začiatku 
vštiepil ľuďom prirodzené zákony 
a upozornil ich, že nedosiahnu spásu, ak 
ich nebudú zachovávať. V živote každého 
človeka je dôležitý poriadok a určenie priorít.
Liturgia: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83;  
Mt 6, 31 – 34. 7, 9 – 11, zač. 19; každodenné 
antif.; menl. časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
1. jún
Mučeník Justín Filozof a spol.
... dobrý strom rodí dobré ovocie.  
(Mt 7, 17)
Naše skutky sú prejavom toho, kto sme. 
Náš životný štýl – súčet našich skutkov 
a postojov – je najjasnejším vonkajším 
vyjadrením nášho základného životného 
postoja. Tak ako sa radi kocháme pohľadom 
na krásne stromy, kríky, kvety a hľadáme 
inšpiráciu do svojej záhrady, príbytku, tak 
sa nechajme inšpirovať Stvoriteľom, aby sa 
„kochal“ nad tou „našou“ s dobrým ovocím.
Liturgia: Rim 4, 4 -12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, 
zač. 22; každodenné antif.; menl. časti 
z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač
... do nebeského kráľovstva... iba ten, kto 
plní vôľu môjho Otca. (Mt 7, 21)
Tretia prosba Otčenáša, ktorú sa modlíme: 
„Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“, 
poukazuje na to, ako píše emeritný pápež 
Benedikt XVI., že kde sa deje Božia vôľa, 
tam je nebo. Nikto nepochybuje, že na nebi 
sa plní Božia vôľa, preto zem sa stáva nebom 
natoľko, nakoľko sa na nej plní Božia vôľa. 
Naša vlastná vôľa nás vzďaľuje od Božej 
– sťahuje k zemi. Preto prosme, aby bol 
porazený egoizmus a vedeli sme plniť Božiu 
vôľu, ktorou budeme vystupovať do neba. 
Liturgia: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 23, 
zač. 23; každoden. antif.; menl. časti 
zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
3. jún
Poklona prečistým tajomstvám tela 
a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť 
jeho krv, nebudete mať v sebe život. 
(Jn 6, 53)
Ľud v chráme počas bohoslužby sa 
najviac stíši počas slov premenenia: 
toto je moje telo..., toto je moja krv..., 
vezmite a jedzte..., vezmite a pite... Aj keď 
od sviatku Narodenia Pána ubehlo pomaly 
pol roka, môžeme nazrieť do Betlehema, 
kde prišlo na svet Božie dieťa. Možno si 
kladiete otázku, čo majú spoločné Vianoce 
so sviatkom Eucharistie. Presne tam sa to 
začalo – v Betleheme. Kde bol položený 
Boží Syn Ježiš. Mária ho uložila do jasieľ. 
Tak ho našli pastieri, ako im zvestoval 
Pánov anjel. Túto udalosť opisuje ikona 
sviatku Narodenia. Okrem pastierov vidíme 
mudrcov – kráľov, anjelov... Všetci sa prišli 
pozrieť, čo sa stalo, a uvideli dieťa v jasliach. 
Tým naznačuje, ako sa od počiatku 
obetoval, a zároveň ukazuje, z čoho máme 
čerpať. On, ktorý ešte ani slovko nevie 
povedať, sa nám dáva ako veľké Slovo, dáva 
sa nám za pokrm. Jasle sú totiž miestom, 
kde zvieratá nachádzajú svoj pokrm. 
Ponáhľajme sa ku Kristovi v Eucharistii 
podobne pastieri a mudrci ku Kristovi 
v jasliach, aby sme mali život. 
Liturgia: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149;  
Jn 6, 48 – 54, zač. 23; menl. časti zo sviatku 
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

PIATOK
4. jún
Patriarcha Métrofanés
... my postíme... a tvoji učeníci nepostia. 
(Mt 9, 14)
Na otázku Jánových učeníkov adresovanú 
Ježišovi: „Prečo sa tvoji učeníci nepostia?“ 
dostávajú odpoveď: „Či svadobní hostia 
smútia, kým je ženích s nimi?“ Tým sa 
stavia do roly ženícha na svadbe so svojím 
ľudom. Zároveň upozorňuje, že prídu dni, 
keď im Ženícha vezmú cez kríž, a potom sa 
budú postiť. Pôst má svoje miesto, aby sme 
sa ním cez svoje kríže pripravili na večnosť, 
kde už budeme so Ženíchom natrvalo.
Liturgia: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90;  
Mt 9, 14 – 17, zač. 31; predobraz. antif. 
a blažen. (alebo prvá a druhá antifóna 
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom 
zo sviatku); tropár zo sviatku, Sláva, I te-
raz, 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: 255; 
PZ: 240; HP: 224)

SOBOTA
5. jún
Hieromučeník Dorotej
Proste a dostanete! (Mt 7, 7)

Origenes pripomína, že na pochopenie 
Božích vecí nevyhnutne potrebujeme 
modlitbu. Dnešný text je pokračovaním 
udalosti, keď Ježiš na prosbu učeníkov, ako 
sa modliť, ich učí Otče náš. Nasledujúcimi 
slovami akoby dopĺňal, že modlitba je 
spôsob, ako možno „poopravovať“, čo naozaj 
potrebujeme od Boha. Preto by sa dnešný 
verš s výzvami (Mt 7, 7) mohol prehodiť 
od „klopania... až po proste a dostanete“, keď 
skrze modlitbu naplnení Svätým Duchom 
budeme vedieť, o čo prosiť. Po klopaniach 
a hľadaní budeme vedieť, čo potrebujeme.
Liturgia: Rim 3, 19 – 26, zač. 84;  
Mt 7, 1 – 8, zač. 20; menl. časti ako 4. júna 
(HS: 255; PZ: 240; HP: 224)

NEDEĽA
6. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Besarión Divotvorca
Poďte za mnou a urobím z vás rybárov 
ľudí. (Mt 4, 19)
Boh každého jedného z nás povoláva, 
do manželstva alebo do celibátu, do stavu 
duchovného – zasväteného života alebo 
laického a tiež aj do pracovného miesta 
v spoločnosti. Neraz sa bojíme rozhodnúť. 
Dnešný mladý človek je často stratený, 
bojí sa rozhodnúť ísť do manželstva, ísť 
študovať, aké zamestnanie si vybrať... 
Na dôležité životné otázky nepozná 
odpovede, bojí sa spraviť rozhodné slovo, 
lebo si myslí, že je sám, že to nezvládne. 
Ako Ježiš povoláva svojich učeníkov? Čo 
komu hovorí a ako hovorí? Vidí dvoch 
bratov Šimona a Ondreja, ako spúšťajú siete 
do mora, tak isto aj bratov Zebedejovcov, 
boli totiž rybármi, ktorým hovorí: „Poďte 
za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ A oni 
zanechali siete, lode... a išli za ním. Využíva 
ich schopnosti, ktoré mali. Remeslo 
rybárstva sa odovzdávalo z generácie 
na generáciu, takže už odmalička mali 
s tým skúsenosti. Preto im hovorí: nebojte 
sa, nebudete musieť meniť zamestnanie, 
ale to, v čom ste dobrí, následne využijete 
iným spôsobom. Ostanete rybármi, no 
nebudete loviť ryby, ale ľudí. Nebojme 
sa robiť veľké rozhodnutia – odpovedať 
na životné otázky spolu s Ježišom. On 
vie, v čom sme dobrí. Podporí nás v tom 
a využije to v náš prospech a spokojnosť. 
Nechajme sa ním povolať.
Liturgia: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b;  
Mt 4, 18 – 23, zač. 9; predobraz. antif. a bla-
žen.; tropár z 1. hlasu a zo sviatku, Sláva, 
kondak z 1. hlasu, I teraz, kondak zo sviat-
ku; prokimen, Aleluja a pričasten z 1. hlasu 
a zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 143, 256; PZ: 96, 225; HP: 97, 240)

Vojtech Lakomý
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Podobenstvo,   parabola  alebo  pro-
roctvo – aj takto by sme mohli objas-
niť slovo parameja alebo parémia. Sú 
to starozákonné (niekedy aj novozá-
konné) čítania (zvyčajne) na večier-
ňach. Najčastejšie sú tri, ale môže byť 
ich napríklad aj pätnásť.
Na večierni pred sviatkom Päťdesiat-
nice – Zostúpenia Svätého Ducha sa 
čítajú tri. Všetky hovoria o dare Božie-
ho Ducha. Sú predobrazmi a proroct-
vami toho, čo sa udialo na Turíce a čo 
môže prežívať aj dnes každý, kto sa 
vo svojom živote necháva viesť 
Božím Duchom.
Úloha: Správne priraď slová a slovné 
spojenia k súradniciam starozákon-
ných parémií.

Päťkrát P

Veľký Boh nám tiež chce rozprávať 
o veľmi dôležitých veciach nášho života.

Posiela nám Božích ľudí, situácie aj
svoje slovo, ktoré je svetlom. Osvecuje
všetky nejasnosti, pochybnosti. Chce
nám pomôcť, učiť nás, viesť a keď 
treba, aj doučovať, aby sme nepre-
padli z hlavného predmetu – z lásky. 

V tomto čísle si povieme niečo o para-
mejách alebo parémiách, ktoré s Božím 

slovom veľmi úzko súvisia.

Ahoj, deti, poznám chlapca, ktorý mal 
problém s jedným náročným predme-
tom v škole. Možno by sa to bolo 
veľmi zle skončilo, ale prišiel mu na 
pomoc   jeho  veľký   bratranec.  Po-
drobne mu všetko od základu poroz-
prával, vysvetlil a viedol ho pri učení 
náročných látok.  V hlave to zablikalo, 
všetko sa rozjasnilo a dnes sa 
raduje z toho,  že  to  vie  a že známka
z predmetu bude lepšia. 
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o. Moc slova

Tak 
skon-
troluj 
anté-
nu.

Ponáhľaj sa! O chvíľu 
sa začne prenos.

No a baterky? Dal som aj novú 
batériu.Aha, tu je 

jedna vytečená. 
Skúsim to vyčistiť.

Boh ku všetkým neustále rozpráva. To, že jeho hlas nezachytíme a nepočujeme, 
nie je Boží, ale náš problém. Chyba je v prijímači – v našom srdci, vnútri. Ako keď 
rozhlas neustále vysiela, ale náš prístroj nemusí byť úplne v poriadku, a preto 
rádiové vlny nezachytí. A niekedy to potom poriadne škrípe. Ak sa podarí chybu 
odstrániť, slovo prichádza do nášho vnútra a z neho potom ako vysielanie vychá-
dza znova von, ku všetkým okolo nás.
Úloha: Správne usporiadaj porozhadzované písmenká veľmi známeho úryvku 
Božieho slova.

Prístroj

Niečo 
sa deje.

Skús pohľadať 
inú frekvenciu.

Nepomáha to. 

A dám 
vám nové srdce 

a nového ducha...

Skúšal som.
Neviem, či

dnes tú svätodušnú 
večiereň z katedrály 

budeme počuť.

1.N
um

 11, 16 – 17. 24 – 29
2.Joel 2, 23 – 32a
3.Ez 36, 24 – 28

 čistá voda, kamenné 
srdce, nový duch, 
budem vaším Bohom
 sedemdesiat mužov, 
starší Izraela, Mojžiš, 
vezmem z tvojho ducha
 dážď ranný a nesko-
rý, vylejem svojho 
ducha, znamenia na 
nebi i na zemi

PRVD 
LST BH
SVTL 
MČ 
ŽVT
LK
PR
CST  
JŽŠ KRSTS
CHLB 
PRMŇ

(I + O + A)
(E)
(E + O)
(I + O)
(I + E)
(O + O + A)
(E + A)
(A + E)
(A + A)
(E + I + I + U)
(I + E)

O H A O O V O B S L L O B T O 

Stihli sme parameje...
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mons. Milan Chautur CSsR, košický eparcha – 
14. jún – 40 rokov kňazstva; František Čitbaj, 
stavroforný protojerej – 14. jún – 40 rokov 
kňazstva; Vojtech Hornyák, na odpočinku 
v Kráľovskom Chlmci – 14. jún – 40 rokov 
kňazstva; Mikuláš Tressa CSsR, monastier 
Stará Ľubovňa – 14. jún – 25 rokov kňazstva; 
Štefan Blanár, duchovný v Ordinariáte OS 
a OZ – 29. jún – 25 rokov kňazstva; Ján Hreško, 
farár farnosti Lastomír a predseda redakčnej 
rady časopisu Slovo – 29. jún – 25 rokov kňaz-
stva; Emil Lechman, na odpočinku v Nižnom 
Klátove – 29. jún – 25 rokov kňazstva; Marek 
Maďar, farár farnosti Sady nad Torysou-Zdo-
ba – 29. jún – 25 rokov kňazstva; Martin Mati, 
duchovný správca SOŠP v Košiciach a farár 
farnosti Košice-Sever – 29. jún – 25 rokov 
kňazstva; Jozef Michalič, správca farnosti 
Krásny Brod – 29. jún – 25 rokov kňazstva; 
Mons. Jozef Michalov, biskupský vikár pre 
gréckokatolíckych kňazov a veriacich OS a OZ 
SR – 29. jún – 25 rokov kňazstva; Miroslav 
Pohár, protopresbyter a farár farnosti Sečovce 
– 29. jún – 25 rokov kňazstva; Ľuboš Repický, 
výpomocný duchovný farnosti Prešov – 
29. jún – 25 rokov kňazstva; Marián Sterančák, 
farár farnosti Ľubica – 29. jún – 25 rokov 
kňazstva; Michal Tkáč, správca farnosti Oľša-
vica – 29. jún – 25 rokov kňazstva; Ján Blaško, 
protopresbyter a farár farnosti Medzilaborce – 
30. jún – 25 rokov kňazstva; Marek Storoš-
ka, rektor ISM Prešov – 30. jún – 25 rokov 
kňazstva; Andrej Šambronský, farár farnosti 
Sačurov – 30. jún – 25 rokov kňazstva; Štefan 
Vansač, farár farnosti Vyšná Olšava – 30. jún – 
25 rokov kňazstva.

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – máj

50 rokov: Svetlana Maľučká, Priekopa; otec 
PhLic. Martin Mati, Košice; Maroš Peťo, Trho-
vište; Ing. Monika Schwarzová, Zalužice 
60 rokov: Erika Andréová, Sirník; Ing. Zdeno 
Dzurjanik, Michalovce-Topoľany; Helena 
Haľková, Petkovce 
70 rokov: Mária Demetrová, Davidov; 
RNDr. Cyril Hospodár, Košice; Ján Kovaľ, 
Zemplínska Teplica; Veronika Krištanová, 
Vranov-Juh; Milan Lukáč, Baškovce; Imrich 
Palaščák, Kráľovce 
75 rokov: Oľga Baranovičová, Prešov; Mária 
Batiľová, Kolbasov; Ing. Mária Gondová, 
Zvolen; Ing. Ján Hubaľ, Rakovec nad Ondavou; 
Ružena Mrázová, Hraň; Ján Paľovčík, Michalov-
ce; Katarína Pohanková, Košice; Blažej Šandor, 
Nacina Ves; Elena Škovranová, Drienica 
80 rokov: Mária Janáková, Košice-Šaca; Anna 
Popovičová, Kusín; Milada Rindošová, Fulian-
ka; Mária Sláviková, Vranov-Lomnica; otec 
Valentín Tkáč, Košice 
85 rokov: Zdenko Dzurjanik, Michalovce-To-
poľany; Júlia Harvilčáková, Oreské; Margita 

Jevická, Čičava; Margita Kočanová, Strážske; 
Anna Koščová, Sečovce; Michal Petranin, 
Mlynárovce 
90 rokov: Mária Ľaľová, Topoľa; Ing. Pavol 
Olexa, Sečovce 
95 rokov: Anna Brodyová, Falkušovce; Margita 
Džubáková, Slivník

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý náš duchovný otec Maroš Mati oslávil 
1. mája 50 rokov života. Pri tejto príležitosti 
mu do ďalších rokov vyprosujeme od ne-
beského Otca pevné zdravie, veľa Božích 
milostí a ochranu nebeskej Matky, Presvätej 
Bohorodičky. Ďakujeme, otec Martin, za vašu 
duchovnú službu, ktorú pre naše spoločenstvo 
vykonávate aj počas ťažkého obdobia pan-
démie, za inšpirujúce homílie a povzbudivé 
slová, ktoré pre každého nájdete.

veriaci z gréckokatolíckeho  
spoločenstva obce Budimír

SPOMÍNAME

14. mája 1901 sa v obci Jakubany (okres Stará 
Ľubovňa) narodil náš drahý príbuzný otec 
Andrej Greš. Po ukončení teologického štúdia 
bol v Prešove vysvätený za kňaza. Pôsobil 
vo viacerých farnostiach, najdlhšie v Čirči. Od-
tiaľ bol v roku 1950 vzatý do väzby, odkiaľ sa 
už do kňazskej služby nevrátil. Zomrel vo vy-
hnanstve v Králikoch v roku 1993 a na jeho 
prosbu bol pochovaný „medzi svojimi“ v Čirči. 
Jeho veriaci ho navštevovali aj počas vyhnan-
stva. Chceme poprosiť ľudí, ktorí ho poznali 
alebo vedia o ňom z rozprávania svojich 
blízkych, aby si na neho spomenuli v modlit-
bách tak ako aj my, potomkovia po jeho sestre 
Zuzane a bratovi Michalovi.

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

Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov

e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk

Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové 
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@svestav.sk

TV ZEMPLÍN

Každý deň  08.50 Tretia hodinka a eucharistic-
ké požehnanie 10.00 Posvätný ruženec 10.30 
Svätá liturgia sl. (Litmanová) 15.00 Korunka 
Božieho milosrdenstva 15.30 Večiereň 20.00 
Posvätný ruženec za ochranu krajiny (do konca 
mája)
Pondelok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 

11.30 Moleben k sv. Jozefovi 16.30 Svätá 
liturgia csl. (Prešov) 17.30 Moleben k Presvä-
tej Bohorodičke 18.00 Svätá liturgia sl. (Mi-
chalovce) 
Utorok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 

Moleben za chorých 17.00 Svätá liturgia csl. 
(Košice) 
Streda  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 11.30 

Moleben 16.40 Moleben k patrónke Zemplína 
za uzdravenie 17.00 Svätá liturgia sl. (Klokočov) 
Štvrtok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 

Eucharistická adorácia 16.30 Svätá liturgia 
sl. (Prešov) 17.30 Akatist k sv. Mikulášovi 
18.00 Svätá liturgia csl. (Ľutina) 19.30 Mole-
ben k sv. Jozefovi 20.35 Eucharistická adorácia
Piatok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 09.00 

Krížová cesta 11.30 Panychída 17.00 Svätá 
liturgia sl. (Bratislava) 20.00 Apoštolát modlit-
by (prvý a tretí piatok mesiaca)
Sobota  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov)
Nedeľa  08.00 Utiereň 13.30 Posvätný ruže-

nec 14.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová) 15.30 
Večiereň 17.00 Večiereň 18.00 Svätá liturgia 
csl. (Prešov) 
22.05. (sobota)  18.00 Archijerejská svätá litur-

gia sl., Akatist k Svätému Duchu (Michalovce)
23.05. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 

liturgia sl. (Michalovce) 17.00 Večiereň s mod-
litbami na kolenách (Michalovce)
24.05. (pondelok)  08.30 Svätá liturgia 

csl. (Prešov) 
29.05. (sobota)  14.00 Utiereň (Parma, USA) 

14.30 Svätá liturgia csl. (Parma, USA) 17.00 
Deviata hodinka, večiereň a malé povečerie 
(Univ)
30.05. (nedeľa)  10.00 Svätá liturgia csl. 

(Prešov)
05.06. (sobota)  09.45 Večeradlo 17.00 Devia-

ta hodinka, večiereň a malé povečerie (Univ)
06.06. (nedeľa)  09.30 Svätá liturgia sl. (Micha-

lovce) 10.30 Svätá liturgia sl. (Bratislava)

TV LUX

Sobota  07.00 Svätá liturgia z Prešova
21.05. (piatok)  10.15 Prehľad katolíckych pe-

riodík (PKP) 14.20 Gréckokatolícky magazín 
(GkM) R 20.30 Svätá Rita – patrónka nevyrieši-
teľných situácií (dok.)
22.05. (sobota)  14.05 PKP R 13.50 Láska 

a rodičovstvo (7) – zvláštne prípady (dok.) 
14.10 Akatist požehnania rodín 20.30 Svätá 
Barbora (film)
23.05. (nedeľa)  02.15 GkM 08.00 GkM 16.20 

Svätá Barbora R 22.00 Stalingradská Madona 
(dok.) 
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24.05. (pondelok)  16.55 Požehnaný tvoj ľud 
v Egypte – egyptské kresťanstvo sprevádzajú 
nezvyčajné znaky 20.30 V Samárii pri studni 
(diskusia)
25.05. (utorok)  13.15 Spojení vierou – svedec-

tvá života viery Slovákov žijúcich za oceánom 
22.20 Loreto – tajomstvo Svätého domu 
z Nazareta
26.05. (streda)  09.10 Generálna audiencia 

13.50 Hudobné pódium – Katedrálny zbor bl. 
Teodora Romžu z Užhorodu 20.15 PKP 20.50 
Klamstvá o eutanázii (dok.)
27.05. (štvrtok)  17.00 Láska a rodičovstvo (8) – 

túžba otehotnieť 21.35 Hudobné pódium R

28.05. (piatok)  10.15 PKP 16.05 Godzone 
magazín 20.30 Umučenie sv. Jany z Arku (dok. 
film)
29.05. (sobota)  15.30 Gréckokatolícky ra-

dostný ruženec 20.30 Dve koruny – film o sv. 
Maximiliánovi Kolbem
30.05. (nedeľa)  16.40 Dve koruny R 18.30 

Svätá omša 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie zo Šaštína
31.05. (pondelok)  16.55 Si jedna z nás – zo živo-

ta misionárky v rómskej osade pri Mukačeve

01.06. (utorok)  19.00 Starý zákon (anim. príbe-
hy) 21.55 Gréckokatolícky magazín P 22.15 Až 
na kraj sveta – cirkev Svätého Otca Františka
02.06. (streda)  09.10 Generálna audiencia 
03.06. (štvrtok)  10.50 Fatimské posolstvo (5) 

(dok.) 17.00 Láska a rodičovstvo (9) – Humanae 
vitae a učenie Cirkvi 17.15 PKP 20.45 V kon-
texte – odhaľovania omylov v myslení a konaní 
ľudí dneška 
04.06. (piatok)  10.15 PKP 14.20 GkM 16.35 

PKP 20.30 Dôkaz viery: Ján Pavol II. – film 
o známej neurochirurgičke, ktorá stratila svoju 
vieru
05.06. (sobota)  13.10 Dôkaz viery: Ján Pa-

vol II. R 16.00 Fatimská sobota v Šaštíne
06.06. (nedeľa)  02.15 GkM 07.50 GkM 09.00 

Svätá omša z Nitry 16.40 Cesta pútnika (anim. 
film) 19.40 Tvorivo – ako vyplniť čas deťom aj 
rodičom 20.45 Spojení vierou

TV NOE

21.05. (piatok)  06.05 Bol som mimo – diskusia 
s ľuďmi, ktorí našli cestu zo závislosti k novému 
životu 11.15 Živě s Noe – výročie podporova-
teľa gréckokatolíkov arcibiskupa Stojana 18.25 
Made in Ružomberok – o vzniku Katolíckej 
univerzity 19.05 Chiara Luce Badano – neoby-
čajný príbeh
22.05. (sobota)  14.00 Jak věří katolíci: Cesta 

k jádru naší víry 18.05 Sýrie: uprostřed popela 
– o vojne v Aleppe a kresťanoch 21.35 Evange-
lium podle Marka

23.05. (nedeľa)  09.30 Mše svatá ze Slavnosti 
Seslání Ducha Svatého z Vatikánu P 16.00 Věk 
reforem (1) – západná schizma (hist. dok.)
24.05. (pondelok)  19.35 Vezmi a čti P – knižné 

novinky 23.45 Kulatý stůl Ekologické podnikání 
– utopie? (diskusia)
25.05. (utorok)  07.20 Pravoslavné sbory – Sva-

továclavský hudební festival 2018
26.05. (streda)  09.20 Generální audience 14.40 

V hre sa bilo, žilo, smialo... – Jánošíkove dni 
v Terchovej 2019 16.25 Čičmianské tajemství 
17.00 Svatý Jan Neumann (hraný dok.)
27.05. (štvrtok)  11.05 Pěšky hezky česky – 

Svatojakubská cesta 17.20 Flešbeky – Godzone 
podkast (diskusia)
28.05. (piatok)  13.20 Generace naděje – príbe-

hy detí Mary´s Meals 20.05 Noc kostelů P

29.05. (sobota)  07.05 Muzikál Judit (divadelné 
predstavenie) 18.55 Metr od Svatosti (1) – film 
o živote po boku pápeža Jána Pavla II. 22.10 
Evangelium podle Lukáše
30.05. (nedeľa)  17.10 Věk reforem (2) – katolíc-

ke reformy v 16. a v 17. storočí (hist. dok.)
31.05. (pondelok)  06.50 Město strachu – Pá-

kistán – o živote kresťanskej komunity v Karáčí 
13.10 Jak věří katolíci: Modlitba a život Ducha 
18.00 Modlitba růžence s papežem Františ-
kem P 
01.06. (utorok)  20.05 Buon giorno s Františ-

kem P – o dianí okolo Svätého Otca
02.06. (streda)  09.20 Generální audience 18.00 

Slavnostní koncert ke znovuotevření plzeňské 
katedrály P

03.06. (štvrtok)  22.05 Pod lampou P (diskusia)
04.06. (piatok)  16.25 Proměny Oščadnice (dok.) 

18.18 Začátek konce jaderných zbraní (dok.) 
21.00 Noemova pošta P (diskusia)
05.06. (sobota)  17.00 Jak věří katolíci: poslední 

věci života 20.05 Hlubinami vesmíru s prof. Ja-
nem Paloušem, galaxie (2) P 21.50 Evangelium 
podle Jana
06.06. (nedeľa)  16.05 Noční univerzita –  

R. Kuchař: Můj život s Bohem nebo Boží život 
se mnou? 16.40 Věk reforem (3) – Európa pred 
Tridentom (hist. dok.)

LUMEN

Každý deň  04.50 Deň s modlitbou 05.45 Ranné 
chvály 08.30 a 18.00 Emauzy – svätá omša 
alebo liturgia 19.45 Rádio Vatikán
Pondelok – Piatok  04.00 a 19.00 Posvätný ruže-

nec 07.22 Kalendár prírody 08.20 Ďalekohľad 
alebo cez optiku zahraničnej tlače 09.15 Srdce 
Európy – tematické reportáže zo Slovenska 
13.50 Ďalekohľad R 16.00 Svetielko – detská 
relácia 22.30 Spoznávame Bibliu
Utorok  10.30 Spoločenský komentár 21.30 

Čítanie na pokračovanie
Sobota  09.30 Viera do vrecka – praktická 

príručka pre každého kresťana 15.15 Literárna 
kaviareň 15.50 Manželské katechézy 20.15 
Od ucha k duchu
Nedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.30 

Výber z pápežských encyklík 11.00 Vyznania

21.05. (piatok)  16.30 Pútnický víkend – úcta 
k Panne Márii, Matke Cirkvi na vrchu Živčáková
22.05. (sobota)  18.00 Archijerejská svätá 

liturgia z Michaloviec sl.
23.05. (nedeľa)  13.00 Honoré de Balzcac – Otec 

Goriot (rozhlasová hra) 14.00 Vitaj doma, rodi-
na! – Rozvedení katolíci
24.05. (pondelok)  20.00 Študentské šapitó 

– Ako sa osamostatňujú mladí, ktorí opustia 
detský domov?
28.05. (piatok)  16.30 Pútnický víkend – Náv-

števa premonštrátskeho Kostola Najsvätejšej 
Trojice v Košiciach
30.05. (nedeľa)  13.00 J.G.Tajovský – Tma (roz-

hlasová hra) 14.00 Vitaj doma, rodina! – Výcho-
va s prírodou. Ako neostať zavretý v klietke
31.05. (pondelok)  20.00 Študentské šapitó – Aj 

počas korony mladí stredoškoláci vymýšľali 
mimoškolské projekty 

RTVS

JEDNOTKA

06.06. (nedeľa)  10.00 Svätá omša

DVOJKA

23.05. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Košíc 13.10 
Orientácie 13.35 Sviatočné slovo
24.05. (pondelok)  12.40 Orientácie R

30.05. (nedeľa)  10.00 Svätá omša 13.30 
Orientácie

TROJKA

21.05. (piatok)  09.05 Kultúra a náboženstvo
22.05. (sobota)  08.25 Malé biblické príbehy R 

18.00 Svätá omša z Košíc
23.05. (nedeľa)  08.35 Malé biblické príbehy R

29.05. (sobota)  08.30 Malé biblické príbehy R 
19.00 Vigília na slávnosť Najsvätejšej Trojice
30.05. (nedeľa)  08.20 Malé biblické príbehy R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

Nedeľa  06.13 Zamyslenie na dnešný deň 
08.05 Hosť nedeľného Dobrého rána 12.27 
Opri sa o mňa
30.05. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Kresťanskej 

reformovanej cirkvi (aj Rádio Regina)
06.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola 

Svätej rodiny v Bratislave (aj Rádio Regina)

RÁDIO REGINA

Pondelok  00.01 Viera v živote R 00.45 Ekumé-
na vo svete R

Štvrtok  21.05 Viera v živote 21.50 Ekuména 
vo svete
Sobota  06.05 Ekuména vo svete R 17.05 Rádio 

Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
Nedeľa  05.00 Duchovné horizonty R 06.05 

Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny
RÁDIO DEVÍN

Nedeľa  07.00 Krajina duše 

zmena programu vyhradená
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JULIE KLASSENOVÁ:  
NEVESTA Z IVY GREENU

KNIHA	J	Poďte opäť do Ivy Hillu, dedin-
ky, kde majú ľudia pevné vzťahy, kde víťazí 
láska a tajomstvá budú čoskoro odhalené… 
Vo vzduchu je jar… a zmena. Mercy Grove-
ová sa musela vzdať svojej dievčenskej školy 
a je presvedčená, že už navždy zostane sta-
rou dievkou, keďže muž, ktorého miluje, je 
nedosiahnuteľný. Premýšľa o tom, že opustí 
Ivy Hill a stane sa guvernantkou – toto 
rozhodnutie bude mať dôsledky, o akých sa 
jej ani nesnívalo. Jej priateľka Jane Bellová 
zatiaľ čelí inému rozhodnutiu. Má sa vydať 
za Gabriela Lockea a vzdať sa hostinca? 
Má ďalšieho muža odsúdiť na bezdetné 
manželstvo? Do knihy je umne vpletená 
viera, keď sa hrdinovia učia dôverovať Bohu 
za každých okolností.“ (Martin Švikruha, 
i527.net)

CHICAGSKÝ TRIBUNÁL

FILM	J	Film zaoberajúci sa jedným 
z najznámejších súdnych procesov 
v Amerike. V roku 1968 bol v uliciach Chi-
caga plánovaný pokojný protest proti voj-
ne vo Vietname, ale okolnosti sa zmenili 
a tento proces vyústil do vlny nepokojov, 
násilia a potýčok s políciou. Organizátori 
tohto protestu sú následne postavení 
pred súd, ktorý ma rozhodnúť o tom, 
kto nepokoje zapríčinil. Tak sa stretávajú 
obžalovaní predstavitelia hnutia hippies, 
študentského demokratického hnutia, 
ako aj zástupca takzvaných čiernych 
panterov – hnutia bojujúceho za práva 
černochov. Začína sa súd, ktorý má exem-
plárne potrestať všetkých aktérov, aj keď 
je mnohými považovaný za politicky 
motivovaný. (Slavomír Gereg ml.)

PIARMUSIC:  
NEBOJÍM SA BYŤ SLABÝ

HUDBA	J	Nekonvenčný a originál-
ny – takto môžeme nazvať nový plne 
autorský album PiarMusic-u, ktorý vyšiel 
v decembri 2020. Pri tomto zoskupení 
sme zvyknutí na hĺbku textov a modli-
tebnú atmosféru jednotlivých skladieb. 
V albume sa prelínajú skladby plné 
chvály a radosti, ale aj skladby na stíšenie 
a vojdenie do seba, do svojho vnútra. 
V skladbách cítiť, že vychádzajú z hĺbky 
srdca a sú cielené na srdce poslucháča. 
Ide o dialóg modlitby od srdca k srdcu. 
V aktuálnom elektronickom trende chvá-
lových albumov slovenských interpretov 
veľmi oceňujem akustický sound celého 
albumu, ktorý ešte viac podčiarkuje 
modlitebný charakter skladieb. Album si 
možno vypočuť na známych streamova-
cích platformách. (Dominik Petrík)

 Ľ Š K O R C E U A V A L I D P I S
 N U S D O A J D D S CH Y S A L T A
 A Á F P B L E P A M R O K U O Ž CH
 H I Y A V I S L S V T O R K D L Y
 A U L D R K E A O E Y E A T I K N
 K E R T O M O Z M D A T R E N S O
 T E N K Ď CH Á P A N I E B A Y L V
 Y I A D O N O R O M F V T CH S I Z
 D N K U E Á H P I CH A P O A L A N
 I U O E D M S L B P M T S D P Č A
 M A Z U T I I R O B O T O T L A K
 I N Á V O D T T L U P Y B Ú R K Y
 O U K O D U S H Ú V A H A S O D A

Legenda: ATLASY, AUDIT, BALET, BÚRKY, DONOR, DOSAH, ENDEMIT, 
ESEJE, ETAPA, FARMÁRI, HRADY, CHLIEB, CHOPOK, ILAVA, IMIDY, 
ISKRA, KAHAN, KORMA, KOZÁK, LIMITA, LODIVOD, MAFIA, MASLO, 
MAZUT, MELASA, NÁVOD, NÁZOV, ODLIV, ODPAD, ODSUN, OKRUH, 
OSADA, OSOBA, OTLAK, PLODINY, POCHODY, ROBOT, SKOKANI, 
SLIAČ, SPONA, STOKA, STOPA, SUDOKU, ŠKORCE, TEMPO, TERASA, 
TIKET, TLUPY, TRIEDA, ÚVAHA, ZAMAT, ZNAKY, ZVONY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 7 – 8: Krížovka: Izraelita, v ktorom niet 
lesti. Osemsmerovka: Kristov kríž je porážkou smrti.

Riešenia zasielajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň 
14.00 Adorácia  
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
Eucharistická pobožnosť s požehnaním  
17.30 Akatist (Po až Pi; každý deň iný)
Nedeľa 10.00 a 12.00 Svätá liturgia na hore

05.06. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(09.15); Svätá liturgia (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
23.05. Eparchiálna odpustová slávnosť ZSD 
(10.00 h)
25.05. Moleben k bl. Metodovi (09.00; 
17.00 h); Svätá liturgia s modlitbami za uz-
dravenie (09.30; 18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
22.05. Modlitby za uzdravenie k sv. Char-
belovi (18.00 h)
23.05. Liturgia s Akatistom požehnania 
rodín (10.30 h)
05.06. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(08.30); Svätá liturgia (09.30 h)
11.06. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (18.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň 
08.50 Tretia hodinka  
10.00 Ruženec  
10.30 Svätá liturgia  
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
15.15 Deviata hodinka  
15.30 Večiereň 

05.06. Fatimská sobota (10.30 h)
06.06. Malá púť: Akatist a ruženec (09.00); 
Svätá liturgia (10.30)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
27. – 01.06. Seminár Otcovo srdce. Tieto 
stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske 
ponúka, slúžia na obnovu a posilnenie vzťa-
hu k OtcovI. Bližšie informácie: centrum.
rodina@gmail.com.
11. – 13.06. – Kurz Rút. Ide o evanjelizač-
ný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov. 
Príspevok je 115 € za manželský pár.
19. – 24.07. Seminár Otcovo srdce

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb 
za uzdravenie (cez Youtube)
Nedeľa 09.00 Svätá liturgia (cez Youtube)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
04. – 10.09. Putovanie mladých  
do Medžugorja
11. – 18.09. Putovanie rodičov  
do Medžugorja

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (cez Youtube)

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI  
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.

TRENČÍN
CHRÁM SV. CYRILA A METODA S PASTORAČNÝM CENTROM
PODPORTE TENTO PROJEKT
Naša gréckokatolícka farnosť Trenčín zakúpila v septembri 2012 po-
zemok na Ul. 1. mája v Trenčíne, na ktorom s Božou pomocou stavia-
me gréckokatolícky chrám zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, apoš-
tolom a učiteľom Slovanov. Súčasťou stavby je okrem svätostánku 
aj kancelária farského úradu, byt pre kňaza a viacúčelové pastorač-
né centrum slúžiace na organizovanie podujatí zameraných najmä 
na deti a mládež, ich katechizáciu a neformálne vzdelávanie.

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

SK12 0900 0000 0050 2988 5802
Variabilný symbol       (SWIFT) BIC

777      GIBASKBX


