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Ak by sme mali pomenovať priestor, kde v živote 
trávime najviac času, asi by to bol domov. Ak by sme 
mali pomenovať ľudí, s ktorými sme najviac spojení, 
asi by to bola rodina. Sila významu tohto slova je taká 
veľká, že ho vzťahujeme aj na rôzne spoločenstvá. 
Prečo? Lebo sa tam cítime doma – cítime sa ako 
v rodine.

Čím je teda rodina výnimočná oproti pracovnému či 
školskému kolektívu, komunite na ulici či skupine 
ľudí v čakárni u lekára? Skutočná rodina vás prijíma 
takých, akí ste. To prijatie nie je iba naoko, ale je sku-
točné. Je reálne, hmatateľné a prináša ovocie. Takáto 
rodina vás nielen vypočuje ako bútľavá vŕba, dokonca 
vám neodpovie vždy súhlasne ako ozvena v jaskyni. 
Zároveň nebude kritizovať všetko, čo robíte. Bude 
pravdivá. Nájdete v nej slová pochvaly i kritiku. 
Konkrétnu a konštruktívnu. Teda také slová, ktoré 
vás posunú vpred, ktoré vás donútia vidieť doteraz 
nepoznané. Ale rodina, to nie sú iba slová. Ak by 
šlo o ne, mnohí dobrí psychológovia urobia to isté. 
Rodina, to sú aj skutky – reálne činy. Je to jedinečný 
zdroj reálnej pomoci, ktorá je dnes pre mnohých taká 
potrebná. Nehovorím len o financiách, ale o akejkoľ-
vek forme spolupodieľania sa na riešení krízových 
situácií. Rodina to robí, a nič za to nežiada. Nenúti 
vás ani „splatiť“ túto pomoc. A nadovšetko, rodina je 
spoločenstvom ľudí, ktorí vás milujú. Nezištne a bez 
podmienok. Ktorí vám žehnajú, modlia sa za vás.

Atribútov, v čom je rodina výnimočná, istotne pozná-
te omnoho viac. A hoci sa zdá, že rodina nemá žiad-
ne požiadavky, niekoľko sa predsa nájde. V rodine nie 

je priestor na sebectvo. Sebecký človek iba očakáva, 
a nič nedáva. Upriamuje pozornosť na seba a ignoru-
je druhých. Časom sa z rodiny sám vyčlení, lebo bude 
odmietať participovať na jej konaní, na jej pomoci. 
A popravde ho nič nedokáže naplniť. Sebectvo je 
bezodné. Čím viac ho napĺňate, tým je väčšie. Každé 
splnenie sebeckej túžby je iba živinou na jeho rast.

Druhou požiadavkou v rodine je dôvera. Tá úzko 
súvisí práve s láskou, ktorá by mala pretkávať všetky 
vzťahy ako tepny v tele človeka a vyživovať ich. Láska 
tam prináša všetko, čo treba, a vytvára priestor na dô-
veru. Na zdieľanie sa bez strachu. Dôvera vytláča 
strach. No nemýľte si ho s bázňou – tú človek musí 
mať. Ale strach je rakovinou duše i tela. Ak strach 
vnikne kamkoľvek, všetko zničí. Naopak, dôvera 
buduje.

Rodinou dnes nenazývame iba biologických 
príbuzných. Podobnú rodinu nájdeme v mnohých 
spoločenstvách. Práve tieto novodobé rodiny sú často 
záchrannou sieťou pre tých, ktorým sa tie ich rodiny 
rozpadli. Pre tých, ktorých rodiny zomreli, stali sa 
iba akousi skupinou navzájom nahnevaných ľudí 
plných očakávaní a zranení. Možno budem tvrdý, ale 
toto už nie je rodina. Je to iba skupina sebeckých ľudí 
zahľadených do seba.

Mám nádej, že aj vy s nami tvoríte rodinu. Skutočnú 
rodinu. Že ju tvoríte vo svojich farských spoločen-
stvách. Že ju tvoríte doma. Dúfam, že ste ochotní 
načúvať potrebám toho druhého – svojho brata, 
svojej sestry. Ochotní im pomôcť na tej najdôležitej-
šej ceste – ceste domov. Do toho prvého a posledného 
domova, ktorý máme – do Otcovho náručia. Lebo 
to, ako teraz žijeme vo svojej rodine či rodinách, uka-
zuje, ako v chceme žiť v Božej rodine. Žime rodinu. 
Buďme ňou. Lebo na tom, či do nej patríme a sme jej 
súčasťou, záleží azda najviac na svete.

RODINA
Juraj GRADOŠ
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MODLITBA
Marek BARAN

Svätý Otec František vo svojej stredajšej katechéze 
povzbudil veriacich k nepretržitej a vytrvalej modlitbe 
v každodennom živote.

V katechéze o modlitbe budeme hovo-
riť o vytrvalosti v modlitbe. Duchovná 
cesta Ruského pútnika sa začína, keď 
narazí na vetu svätého Pavla v Prvom liste 
Solúnčanom: «Bez prestania sa modli-
te, pri všetkom vzdávajte vďaky» (5,17-18). 
Slovo apoštola zasiahne toho človeka a on 
sa pýta, ako by bolo možné modliť sa bez 
prestania, keďže náš život je rozkúskovaný 
do toľkých rozličných chvíľ, ktoré nie vždy 
umožňujú sústredenie. Touto otázkou 
sa začína jeho skúmanie, ktoré ho vedie 
k objaveniu toho, čo sa nazýva modlitba 
srdca. Spočíva v opakovaní s vierou: „Pane 
Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado 
mnou hriešnym!“. Jednoduchá, veľmi 
pekná modlitba. 

Ako je možné udržiavať sa stále v mod-
litbe? Mních Evagrius Ponticus tvrdí: 
„Nebolo nám prikázané neprestajne praco-
vať, bedliť a postiť sa, ale bez prestania sa 
modliť stanovil zákon“ (KKC, 2742). Srdce 
v modlitbe. V kresťanskom živote existuje 
zapálenosť, ktorá sa nesmie vytratiť. Svätý 
Ján Zlatoústy, ďalší duchovný pastier 
venujúci pozornosť konkrétnemu životu, 
kázal takto: „Aj človekovi, ktorý obcho-
duje alebo cestuje, je možné pozorne sa 
modliť; takisto je možné inému, ktorý sedí 
v dielni a zošíva kože, povzniesť ducha 
k Bohu: je možné sluhovi, ktorý nakupuje 
potraviny a pobehuje hore-dolu alebo 
posluhuje v kuchyni...“ (KKC, 2743). Ide 
o kratučké modlitby: „Pane, zmiluj sa 
nado mnou“, „Pane, pomôž mi“. Takže, 
modlitba je akousi notovou osnovou, 
do ktorej vkladáme melódiu nášho života. 
Nie je v kontraste s každodennou činnos-
ťou, nevstupuje do protikladu s mnohými 
drobnými povinnosťami a stretnutiami, ak 
je priestorom, kde každá činnosť nachádza 
svoj zmysel, dôvod a pokoj. Iste, prakti-
zovať tieto princípy nie je jednoduché. 
Otec a mama, zaneprázdnení tisíckami 

povinností, môžu cítiť nostalgiu za obdo-
bím ich života, v ktorom bolo ľahké nájsť 
chvíle na modlitbu. Potom deti, práca, 
záležitosti rodinného života, rodičia, 
ktorí starejú... Človek má dojem, že ten 
kolobeh nikdy nekončí. Vtedy je dobré 
myslieť na to, že Boh, náš Otec, ktorý sa 

musí starať o celý vesmír, pamätá na kaž-
dého z nás. Takže aj my na neho musíme 
vždy pamätať! Zároveň nie je zdravou 
taká modlitba, ktorá by bola odcudzená, 
odtrhnutá od života. Modlitba, ktorá nás 
odvádza od konkrétnosti života, sa stáva 
spiritualizmom alebo horšie, bezduchým 

rituálom. Spomeňme si, že Ježiš potom, 
ako učeníkom ukázal svoju slávu na vrchu 
Tábor, nechcel predlžovať ten okamih 
extázy, ale zostúpil s nimi z hory a vrátil 
sa ku každodennému životu. Pretože tá 
skúsenosť mala zostať v ich srdciach ako 
svetlo a sila ich viery; mala byť aj svetlom 
a silou pre dni blízkej budúcnosti: pre dni 
Pánovho umučenia. Takto chvíle venované 
zotrvávaniu s Bohom oživujú vieru, ktorá 
nám pomáha v konkrétnosti života, a viera 
potom zas živí modlitbu, bez prestania. 
V takomto kolobehu prúdiacom medzi 
vierou, životom a modlitbou sa udržia-
va plameň kresťanskej lásky, ktorý Boh 
očakáva od každého z nás. Zopakujme 

tú jednoduchú modlitbu, ktorú je veľmi 
dobré opakovať v priebehu dňa, všetci spo-
lu: „Pane Ježišu, Syn Boží, zmiluj sa nado 
mnou hriešnym“. Hovoriť si túto modlitbu 
nepretržite pomôže zjednotiť sa s Ježišom. 

(z katechézy 9. júna 2021)

fli
ck

r.c
om

„Chvíle venované zotrvávaniu s Bohom oživujú vieru, ktorá 
nám pomáha v konkrétnosti života, a viera potom zas živí 
modlitbu, bez prestania.“

 (Svätý Otec František)
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SVET  
PÁNA PRSTEŇOV

Pavol DANCÁK ml.

V ostatných rokoch sa na plátna kín a na obrazovky dostalo 
niekoľko filmov z trilógie Pán prsteňov a Hobbit, ktoré sú 
založené na dielach J. R. R. Tolkiena. Filmári vážne uvažujú  
o ďalších jeho dielach. Všetky tieto príbehy sú však súčasťou 
dejín fiktívneho sveta, ktorý si Tolkien vytvoril. Sveta, ktorý 
má v sebe skryté hlboké paralely s kresťanstvom.

John Ronald Reuel Tolkien sa narodil 
3. októbra 1892 v Bloemfonteine v Južnej 
Afrike ako druhý syn Arthura Tolkiena 
a jeho manželky Mabel Tolkienovej, rode-
nej Suffieldovej. Ako trojročný sa presťa-
hoval s matkou k príbuzným do Anglicka, 
pretože jeho matka si nemohla zvyknúť 
na juhoafrické podnebie. Tu ich zastihla 
správa o smrti Tolkienovho otca, a preto 
sa odsťahovali k rodičom Tolkienovej 
matky. 

V roku 1900 Tolkienova matka prestúpila 
aj napriek nevôli svojej rodiny na katolíc-
ku vieru. Krátko na to zomrela na cuk-
rovku a Tolkien bol vychovávaný otcom 
Francisom Xavierom Morganom z bir-
gimského oratória.

Keď mal Tolkien šestnásť rokov, zamilo-
val sa do Edith Brattovej, s ktorou sa aj 
napriek mnohým prekážkam oženil. Bola 
jeho celoživotnou láskou. Počas prvej 
svetovej vojny narukoval k vojsku a bo-
joval pri rieke Somme. Po vojne pracoval 
v Oxforde, potom v Leedsi, ale napokon 
sa vrátil do Oxfordu, kde ako profesor 
anglického jazyka a literatúry pôsobil až 
do svojho odchodu do dôchodku. 

Mal štyri deti: Johna Francisa, Michaela 
Hilaryho, Christophera a Priscillu Anne. 
Zomrel 2. septembra 1973. Na náhrobku 
v Oxforde, kde je pochovaný spolu so svo-
jou manželkou, sú vytesané mená Beren 
a Luthien.

POČIATKY  
TOLKIENOVHO SVETA
Práve svet, z ktorého tieto mená pochádza-
jú, Tolkiena najviac preslávil. Svet, ktorý sa 
začal tým, že bol stvorený Eru Iluvatarom, 
jediným bohom, ktorý bol na počiatku 
všetkého a býval v prázdnote. Najprv však 
stvoril božské bytosti ainur, ktorých hud-
bou stvoril svet s názvom Arda. Časť ainur 
ostala mimo sveta pri Iluvatarovi a časť 
vstúpila do sveta a stali sa valarmi – silami 
sveta, lebo ich moc bola spojená so svetom. 
S nimi do sveta vstúpili aj maiari, duchovia 
nižšieho stupňa, ktorí im pomáhali. Valari 
sa snažili všetko na svete usporiadať, ale 
Melkor, najväčší z nich, ktorý prepadol 
temnote, ničil a kazil všetky ich diela.

Aby svet nebol v temnote, ožarovali ho dve 
lampy, Melkor ich však zrútil. Valari potom 
na západe v Amane znovu budovali svoju 
ríšu. V nej vyrástli dva stromy, ktoré osve-
covali krajinu. V tom čase boli vytvorené 
nové hviezdy a prebudili sa staršie Iluvata-
rove deti – elfovia. Žili však v strachu z Mel-
kora, a tak ich valari pozvali žiť do svojej 
ríše, čo väčšina z nich prijala. Valari napadli 
Melkora, zajali ho a odviedli do Amanu. 
Po čase ho však omilostili a prepustili.

DEJINY STREDOZEME
Vo Valinore dosiahli elfovia veľké veci 
a najväčším úspechom bolo, keď Feanor 

vytvoril silmarily, drahokamy, v ktorých 
bolo zachytené svetlo stromov. Melkor 
však zničil stromy, ukradol silmarily, zabil 
Feanorovho otca a utiekol do Stredoze-
me. Feanor prisahal, že silmarily získa 
naspäť, a tak proti vôli valarov a s použitím 
násilia proti elfom odviedol svoj ľud nazad 
od Stredozeme, aby bojovali s Melkorom, 
ktorého volali Morgoth. Vtedy valari 
z plodov zničených stromov vytvorili 
slnko a mesiac a zavesili ich na oblohu, 
tak sa skončil vek stromov a začal sa vek 
slnka a mesiaca. S prvým východom slnka 
sa prebudili mladšie Iluvatarove deti – 
ľudia. Elfovia si v Stredozemi vybudovali 
kráľovstvá a viedli dlhú a ťažkú vojnu 
s Morgothom. Na pomoc sa k nim pridala 
aj časť ľudí. V tom čase medzi nimi povsta-
li mocní hrdinovia – Hurin, Turin, Beren, 
Luthien a ďalší. Ale postupne aj napriek 
počiatočným úspechom túto vojnu prehrá-
vali. Až Erendil vďaka jednému silmarilu 
došiel do Valinoru a požiadal valarov o po-
moc. Tí znova povstali a spolu s vojskami 
elfov zo západu napadli Morgotha, porazili 
ho a bol vyhostený z tohto sveta. Tak sa 
skončil prvý vek.

SAURONOV ČAS
Na začiatku druhého veku elfovia dostali 
možnosť vrátiť sa do Valinoru, čo mnohí 
využili. Ľudia, ktorí sa s nimi spojili v boji 
s Morgothom, boli za odmenu prenesení 
na ostrov medzi Stredozemou a Amanom 
– Numenor. Dostali veľké dary, ale mali 
zakázané plaviť sa na západ. V Stredoze-
mi povstal Morgothov služobník Sauron 
a pomohol elfom vyrobiť prstene moci. 
Ale oklamal ich, lebo tajne ukul veľprsteň, 
aby ním ovládal ostatné prstene. Elfovia 
svoje prstene schovali, a tak nastala vojna. 
Elfom prišli na pomoc ľudia z Numenoru 
a porazeného Saurona priviedli ako zajatca 
na ostrov. Tam Sauron postupne otrávil 
myseľ numenorského kraľa Ar-Parazôna.
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Vyvrcholilo to tým, že kráľ zaútočil 
na Aman, ale celé vojsko zahynulo a Nu-
menor sa prepadol do oceánu. Numenor-
čania na čele s Elendilom, ktorý s kráľom 
nesúhlasil, sa však na lodiach zachránili 
a v Stredozemi vytvorili kráľovstva Arnor 
a Gondor. Sauron pád Numenoru prežil 
a jeho duch sa vrátil do Mordoru, odkadiaľ 
viedol útok na kráľovstvá preživších Nume-
norčanov. Tak vzniklo posledné spojenec-
tvo ľudí a elfov, ktorí pod vedením Elendila 
a posledného veľkráľa Gil-Galada vytiahli 
do boja proti Sauronovi. Obaja králi v boji 
padli. Vojnu však vyhrali, keď Isildur, syn 
Elendila, odťal Sauronovi veľprsteň z ruky.

Prsteň však nezničil, ale nechal si ho. Tak 
nastal tretí vek. Isildur zahynul v bitke 
na Kosatcových poliach a prsteň zmizol. 
Moc elfov, ale aj numenorských kráľovstiev 
slabla, až bolo kráľovstvo Arnor zničené 
černokňažníckym kráľom z Angmaru, kto-
rý nebol nikým iným ako veliteľom Naz-
gúlov, prsteňových prízrakov, služobníkov 
Saurona. Následne Gondor Angmar pora-
zil, ale z Arnoru už ostal len národ, ktorý 
putoval krajinou a strážil ju a boli známi 
pod menom Dunadánci. Gondor ostal bez 
Arnoru sám proti nepriateľom, ale dostalo 
sa mu pomoci od Rohirimov. Valari poslali 
na pomoc Stredozemi istariov, čarodejní-
kov patriacich k maiar, ku ktorým patril aj 
Gandalf. Prsteň sa časom ukázal. Našiel ho 
Smeagol, ktorý sa s ním schoval na niekoľ-
ko stáročí do jaskyne, odkiaľ ho vyniesol 
hobbit Bilbo. Potom sa prsteň dostal k jeho 
synovcovi Frodovi. Vtedy Gandalf zistil, že 
ide o veľprsteň a začala sa posledná časť 
tretieho veku – vojna o prsteň.

Frodo s pomocou Spoločenstva prsteňa 
mal za úlohu ísť do Mordoru a prsteň 
zničiť. Nakoniec po mnohých bojoch 
a útrapách bol veľprsteň zničený, Sauron 
porazený a jeho armáda rozdrvená. V Gon-
dore na trón zasadol Aragorn a prijal meno 
Elesar. S tým prišiel štvrtý vek, keď elfovia 
a trpaslíci išli do úzadia. Elesar múdro pa-
noval a na čas zavládol v Stredozemi mier.

Všetky tieto príbehy sa nachádzajú hlavne 
v knihách Silmarilion, Nedokončené prí-
behy, Hobbit a v trilógii Pán prsteňov. Po-
stupne však vychádzajú ďalšie knihy, ktoré 
sú prekladané aj do češtiny a slovenčiny.

FILMOVÉ PLÁTNO
Pre mnohých je najznámejšia hlavne 
posledná časť – vojna o prsteň, ktorá je 
zachytená vo filmovej trilógii Pán prsteňov. 
Aj napriek tomu, že mnohí tvrdili, že je to 

nenatočiteľné, režisér Peter Jackson sa o to 
pokúsil a vzniklo veľkolepé dielo, ktoré 
s nadšením prijali kritici i fanúšikovia. 
Svedčia o tom aj nominácie a výhry, zvlášť 
prestížne ocenenie akadémie, teda Oscar. 
Trilógia dostala tridsať nominácií a z toho 
sedemnásť premenila na cenné sošky. 
Posledný diel dokonca premenil všetkých 
jedenásť nominácií na ocenenia. Trilógia 
získala ceny BAFTA, Glóbusy a mnohé 
iné ocenenia. Patrí teda medzi najlepšie 
a najúspešnejšie v histórii vôbec.

Neskôr vyšla trilógia Hobbit, ktorá opisuje, 
ako sa Bilbo dostal k prsteňu moci a s tr-
paslíkmi a Gandalfom obnovil kráľovstvo 
trpaslíkov v Erebore. Táto trilógia však 
nebola až taká úspešná ako Pán prsteňov.

Zaujímavosťou je, že o sfilmovanie sa 
pokúsili už v Sovietskom zväze, kde natočili 
dvojdielny film na motívy Pána prsteňov, 
a tiež v Japonsku, kde vznikli animované se-
riály. Na Slovensku vznikla v spolupráci Rá-
dia Twist a Slovenského rozhlasu rozhlasová 
hra Pán prsteňov. V skutočnosti je toho však 
omnoho viac, pretože na motívy diela J. R. 
R. Tolkiena vznikajú počítačové hry i herné 
konzoly, stolové a doskové hry. Hudobné 
skupiny si vyberajú názvy z Tolkienových 
jazykov a spievajú piesne na tieto motívy. 
Konajú sa rôzne podujatia v štýle LARP, 
Comic-con a podobné, kde sa stvárňuje 
a hovorí o tom, čo Tolkien vytvoril. Nedáv-
no vznikol film Tolkien, ktorý zachytáva 
mladosť tohto spisovateľa, a taktiež sa prip-
ravujú ďalšie seriálové, filmové, komixové 
a iné projekty z tohto sveta. V Rusku vznik-
lo aj voľné pokračovanie Pána prsteňov. 
Taktiež inšpiroval aj mnohých spisovateľov, 
ako sú G. R. R. Martin, W. King či poľský 
spisovateľ A. Sapkowsky. Okrem toho, že 
ich ovplyvnil, je Tolkien považovaný za za-
kladateľa modernej fantastickej literatúry. 
Dielo J. R. R. Tolkiena má obrovský vplyv. 
Tolkien dal vzniknúť mnohým rasám, jazy-
kom, mytológiám a pod.

POZADIE TVORBY
Ale aj sám Tolkien bol inšpirovaný rôznymi 
zážitkami a skutočnosťami zo svojho života. 
V Hobbitoch môžeme nájsť odkazy na jeho 
rodákov, v opisoch bojov a vojen jeho skú-
senosti a zážitky z frontu. Ďalej vidno jeho 
lásku k jazykom, keďže pre toto dielo ich 
vytvoril hneď niekoľko. Podobne tu človek 
môže nájsť aj veľkú podobnosť so severský-
mi mýtmi a mnoho ďalších motívov.

Ale nezameniteľným motívom v celom 
jeho diele je jeho kresťanská katolícka viera. 
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JOZEF ŽADANSKÝ (1921 – 1986)
OSOBNOSTI g Jozef Žadanský sa narodil 1. apríla 1921 
v Zemplínskom Jastrabí. Po absolvovaní základnej školy 
pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Užhorode. Teolo-
gické štúdiá začal v Budapešti, ale počas jej bombardo-
vania sa vrátil na Slovensko, kde pracoval ako správca 
majetku či úradník. Po vojne dokončil štúdiá v Prešove 
a 31. júla 1949 prijal v Čičarovciach z rúk biskupa Pavla 
Petra Gojdiča OSBM kňazskú vysviacku. Ako celebs na-
stúpil do Svetlíc, kde ho zastihol rok 1950. Počas väze-
nia na Pankráci pracoval na stavbe ruzynského letiska. 
V roku 1956 sa vrátil do Sečoviec a pracoval ako úradník 
či hospodár. Zároveň bol futbalovým trénerom v Sečovciach, Trebišove a Micha-
lovciach. Trénoval aj Jána Pivarníka, člena reprezentačného mužstva Českoslo-
venska. V roku 1968 sa vrátil do Svetlíc, odkiaľ spravoval aj Zbojné. V roku 1974 
sa stal správcom farnosti Porúbka pri Humennom. Zároveň bol v rokoch 1969 až 
1984 humenským dekanom. O rok neskôr (1985) odišiel na dôchodok k bratovi. 
Zomrel po dlhej chorobe 13. marca 1986 na krvácanie do mozgu. Pohrebné obrady 
v jeho rodnej obci vykonal 15. marca 1986 Mons. Ján Hirka. (Juraj Gradoš)

Sám autor priznal, že Pán prsteňov je jeho 
najkatolíckejšie dielo, ktoré napísal, a to aj 
bez zmienky o Bohu či náboženstve, teda 
aspoň bez priamej zmienky. 

Dobro a zlo nemá u Tolkiena podobu 
dualizmu. V prípade zla ide o pokrivenie 
a zosmiešnenie dobra. Tak z elfov Melkor 
vytvorí ohyzdov, proti entom sú vytvorení 
ako výsmech trolovia a podobne. Zlo nedo-
káže tvoriť, iba napodobňovať tak, ako to 
robí diabol. Obraz zla u Tolkiena môžeme 
vidieť aj vo veľprsteni, ktorý dával nositeľovi 
zdanie božstva, neviditeľnosť, zosilňoval 
niektoré jeho vlastnosti a dával mu ne-
smrteľnosť, ale to všetko za cenu závislosti 
od života, až sa z tejto existencie stáva iba 
tieň toho, čo život znamená.

V diele Tolkiena nájdeme aj obraz Eucha-
ristie a týmto obrazom je elfský chlieb 
lembas. Tolkien sám pravidelne k sviatosti 
Eucharistie pristupoval a uvedomoval si jej 
dôležitosť. Lembas posilňoval telo, najmä 
však ducha toho, kto ho jedol. Stačilo zjesť 
len trocha a posilnilo to človeka na dlhý čas 
tak, aby zvládol veľkú námahu – zvlášť, ak 
ho človek nemiešal s iným pokrmom, v čom 
môžeme vidieť paralelu s eucharistickým 
pôstom.

Vznik sveta u Tolkiena je veľmi podobný 
so stvorením sveta vo Svätom písme – 
pripomína prvé kapitoly Knihy Genezis. 
Elfovia sú nesmrteľní, ale môžu zomrieť 
mečom a žiaľom, v tom prípade však idú 
do mandosových siení a odtiaľ sa vracajú 
do života v Amane. U ľudí je to kompliko-
vanejšie. A tu vidno podobu s naším ne-
bom, o ktorom nevieme, ako bude presne 
vyzerať. Vo filme Gandalf hovorí, že život 

sa smrťou nekončí. V knihách sa môžeme 
dočítať o bitke bitiek, keď sa temný pán 
Morgoth vráti do sveta a proti nemu sa 
postavia v boji bok po boku najmocnejší 
spomedzi mocných valarov a maiarov – 
Tulkas, Eönwëh a človek Turin Turambar, 
ktorý ho nakoniec porazí. Teda smrť nie je 
koniec bytia ani u nich, naopak, mala byť 
darom, ale Melkor ju v očiach ľudí zmenil 
na prekliatie.

Svet stvoril boh Eru Iluvatar, ale v samotnej 
trilógii Pán prsteňov o ňom a o nejakom 
náboženstve nie je žiadna zmienka, teda 
aspoň nie priama. Ale aj v Pánovi prsteňov 
je zrejmá Iluvatarova vôľa, o ktorej Gandalf 

rozpráva Frodovi, že v ich svete pôsobí iná 
sila, nielen zlá vôľa prsteňa a jeho pána. Aj 
vo filme to Gandalf spomína v spojitosti 
s Glochom a zmieňuje i to, že Gloch ešte 
zohrá dôležitú rolu v spojitosti s prsteňom. 
A naozaj ju aj Gloch zohral, lebo Froda 
priviedol až k Hore osudu a keď Frodo 
v rozhodujúcej chvíli nebol schopný zničiť 
veľprsteň, Gloch sa veľpsteňa zmocnil 
a spadol s ním do ohňa Hory osudu.

V postavách Froda, Gandalfa a Aragor-
na môžeme vidieť tri aspekty pôsobenia 
Ježiša Krista. Froda ako kňaza, ktorý nesie 
bremeno zla a zostupuje do Mordoru po-
dobne, ako Ježiš nesie svoj kríž a zostupuje 
do podsvetia. Gandalf ako prorok poučuje, 
robí zázraky, učí. Aragorn ako kráľ, ktorý je 
dávno predpovedaný ako záchranca a obno-
viteľ kráľovstva. V Tolkienovom diele vidno 
aj jeho veľkú mariánsku úctu. Najviac si ju 
možno všimnúť v postave elfskej kráľovnej 
Galadriel, ale aj v iných ženách naprieč 
históriou Stredozeme.

Toto je len zlomok toho, čo ponúka uni-
kátny svet vytvorený Tolkienom. Čitateľ 
tam toho nájde oveľa viac, dokonca viac, 
ako si sám Tolkien myslel, že do tohto sveta 
vložil, ako sa už sám presvedčil skrze ohlasu 
od svojich čitateľov. O Tolkienovi bolo 
dokonca známe, že je odporcom alegórie 
ako takej, ba nepáčili sa mu ani alegorické 
príbehy pre deti od jeho priateľa a kresťana 
C. S. Lewisa Kroniky Narnie, preto ani ne- 
chcel, aby jeho dielo bolo alegoricky chápa-
né. Nechcel čitateľom vtláčať svoje predsta-
vy, ale chcel, aby si čitateľ našiel vlastné.
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OCHRANA  
POČATIA

Jozef GLASA

V úsilí o ochranu ľudského života sa správne zdôrazňuje 
požiadavka „od počatia po prirodzenú smrť“. Nové 
technické a technologické možnosti, ktoré už majú 
alebo by mohli mať dosah na procesy vzniku nového 
ľudského jedinca, však dnes povinnosť rešpektovať 
a chrániť každý ľudský život ďalej rozširujú. O akoby 
novú, ale veľmi dôležitú oblasť – obdobie okolo 
samotného počatia. 

Počatie, čiže ozajstný začiatok života 
každého človeka, je chvíľou, keď sa všet-
ko štartuje. Vznik a vývoj novej ľudskej 
bytosti, „utváranej v lone matky tak zá-
zračne“ (Ž 139, 14). Určenej, pokiaľ všetko 
šťastlivo a úspešne prebehne, aby zaujala 
svoje nenahraditeľné miesto v ľudskej 
rodine. V dlhej reťazi za sebou nasledu-
júcich generácií. Kresťania zároveň vedia, 
že každá ľudská bytosť je okrem svojho 
časného života, začínajúceho sa počatím, 
povolaná aj k naplneniu odvekých več-
ných prisľúbení. K nádhernému, šťast-
nému životu bez konca v láskyplnom, 
milosrdnom náručí dobrotivého Boha. 

Počiatok ľudského života bol až do ne-
dávnych desaťročí podstatne zahalený 
tajomstvom nepoznaného. Vnímal sa ako 
hlboko existenciálne dôstojný. Neporov-
nateľne individuálny. Zároveň však až 
absolútne dôležitý pre celé ľudstvo. Veď 
bez počatia človeka by nebolo žiadnej 
ľudskej budúcnosti. 

Človek však rukami lekárov 
a výskumných pracovníkov pomocou 
supermoderných, nových prístrojov 
a technológií v posledných desaťročiach 
siaha priamo na samotné pramene 
života. Náhli sa za ich poznaním. Pokúša 
sa ich ovplyvniť. Zasiahnuť do ich 
prirodzeného toku. Otvárať aj zatvárať 
stavidlá života. Ale aj čoraz účinnejšie 

meniť jeho zdroje i kvality. Vstupo-
vať, nezriedka necitlivo, ba opovážlivo 
na miesta, ktoré boli dosiaľ temer úplne 
vyhradené Prozreteľnosti. Klamlivé raj-
ské pokušenie „Budete ako Boh!“ nebolo 
nikdy silnejšie. Vábivé jablká na strome 
poznania neviseli nikdy tak blízko. A níz-
ko. Akoby celkom na dosah. Stačí len 
podliezť morálku (či etiku).

Nejde už iba o kedysi prevratné počatie 
človeka mimo tela matky (v skúmavke). 
Zasahuje či hodlá sa zasiahnuť takpove-
diac do všetkého. Do výberu germina-
tívnych buniek (gamét). Od manželov 
aj mimo manželstva. V rôznych part-
nerstvách. Je tu darcovstvo ľudských 
spermií, vajíčok aj zárodkov (embryí). 
A prvé zásahy do ich genetickej výba-
vy. Takzvané darcovstvo mitochondrií, 
známe aj ako počatie „dieťaťa troch 
rodičov“: zúčastňujú sa na ňom totiž dve 
ľudské vajíčka a jedna spermia. Na me-
dzinárodnej úrovni sa vedú diskusie 
o úmyselných úpravách genómu dieťa-
ťa. Zásahom do genómu rodičovských 
gamét alebo cielenými zmenami genómu 
v bunkách raného ľudského zárodku. 
Študuje sa možnosť vytvorenia gamét 
z rôznych buniek tela. Nedávno sme 
písali o organizmoch, navlas podobných 
raným ľudským embryám, ktoré vznikli 
v laboratóriu z indukovaných kmeňo-
vých buniek (i- lastoidy). Aj o vytvorení 
opico-ľudských chimér. Obdobie okolo 
počatia sa teda stalo pre život osobitne 
nebezpečným. A zároveň sa otvorilo 
novým možnostiam manipulácie a zne-
užitia. Navyše, pozornosti nevšímavej 
verejnosti takmer celkom uniká tragic-
ká situácia a osud desaťtisícov či skôr 
státisícov opustených živých ľudských 
zárodkov. Ocitli sa v mraziacich boxoch 
ako „vedľajší produkt“ predchádzajúcich 
oplodnení v skúmavke. 

Kresťanský pohľad, ktorý uznáva 
nezastupiteľnú dôležitosť a dôstojnosť 
manželstva, požaduje, aby sa počatie 
i narodenie nového človeka uskutočnilo 
v jasne definovanom osobnom i spolo-
čenskom rámci, ktorý je daný osobitným 
a výlučným vzťahom rodičov. V takomto 
vzťahu je zrejmé, kto sú rodičia, aj kým 
je dieťa či jeho súrodenci. Kresťanstvo 
zároveň vyžaduje plné rešpektovanie 
a dôslednú ochranu dôstojnosti počatia, 
života aj zdravia každej ľudskej bytosti. 
Tento kladný, výsostne praktický ideál sú 
aj dnešní kresťania povolaní žiť a prime-
rane brániť. Pre dobro svojich detí i celej 
spoločnosti.
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TRILÓGIA  
KRÁĽ

Jozef PETRIČKO

Vo svete sa stretávame s nevídanou priamosťou, bezemotívnosťou a materializmom. 
Vytráca sa kreativita a fantázia. No ľudská duša priamoúmerne s tým viac a viac 
pociťuje hlad po obrazotvornosti a umení. Pred niekoľkými rokmi vyšiel román Kráľ, 
ktorý prostredníctvom podobnosti a inotaje vysvetľuje základné skutočnosti súvisiace 
so spásou človeka.

g Otec Štefan, kedy a za akých okolnosti ste 
dostali nápad napísať trilógiu Kráľ?

Asi po troch rokoch v pastorácii som sa začal za-
oberať myšlienkou, že by bolo dobré napísať súhrn 
celého Kristovho spasiteľného diela, aby bol takto 
ľuďom sprostredkovaný celý jeho kontext. Samému 
mi chýbala nejaká kniha, ktorú by človek mohol 
zobrať do rúk a nájsť v nej takpovediac na jednom 
mieste čo najjasnejšie vysvetlenie toho, ako funguje 
spása človeka. Rozhodoval som sa medzi odbor-
nou teologickou knihou a románom, ktorý by bol 
napísaný na spôsob podobenstva. V tom čase som 
ešte neprednášal na fakulte a vyhodnotil som to 
tak, že román by bol ľahšie pochopiteľný a mal by 
širší záber ako odborná monografia, ktorá je predsa 
len určená užšiemu okruhu teológov. Takže voľba 
padla na román.

g Bolo pre vás ťažké napísať knihu? Bol to 
zdĺhavý proces?

Keďže nie som spisovateľ, nedokázal som vyhod-
notiť, či sa mi môj zámer napísať román aj podarí 
zrealizovať do konca. Počas celých troch rokov pí-
sania som si nikdy nebol istý, či nenarazím na ne-
jaké miesto, po ktorom už nebudem vedieť v písaní 
pokračovať. Priznám sa, že aj na moje prekvapenie 
sa takáto prekážka počas celého písania neobjavila. 
Tvorba tohto románu prirodzene postupovala až 
do konca. Vo farnosti vôbec nevedeli, že pracujem 
na nejakom románe. Dokonca okrem mojej rodiny 
nevedel o tom nikto. Neupozorňoval som na to 
práve kvôli tomu, lebo som sám nevedel, či sa to 
vôbec podarí. A keďže som to bral skôr ako pokus, 
ktorý sa nemusí podariť, snažil som sa to robiť 
vo voľnom čase, aby to nebolo na úkor povinností.

g Už od začiatku ste mali v pláne napísať prí-
beh, ktorý bude rozdelený do troch častí?

Je pravda, že príbeh sa tvorí postupne. Chce to 
určitý čas, kým hlavná dejová línia dozreje. Ale  
vo chvíli, keď som začal román písať, už som vedel,  
že to bude trilógia.

g Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu na príbeh 
a jeho postavy?

V čase, keď som bol v seminári, sa začalo do slo-
venčiny a češtiny prekladať mnoho náboženskej 
literatúry. V rámci týchto kníh bol veľmi populárny 
žáner náboženských románov, ktoré symbolickým 
spôsobom alebo na spôsob podobenstva vykres-
ľovali rôzne kresťanské témy. K autorom takýchto 
románov, samozrejme, patrili Tolkien alebo Lewis. 
Tento žáner sa ukázal ako veľmi zrozumiteľný 
a pútavý. Z tohto dôvodu môžem povedať, že 
inšpiráciu, akým spôsobom podať ľuďom dôležité 
témy kresťanstva, som čerpal aj u týchto autorov. 
Čo sa týka samotného príbehu, tu bolo inšpiráciou 
skôr to, čo v príbehoch týchto autorov chýbalo. 
Náboženské symbolické romány pochádzajú skôr 
z protestantského prostredia, a tak prirodzene 
obsahujú pohľad na niektoré prvky kresťanstva, 
ktorý je zavádzajúci alebo sa jednoducho nekryje 
s realitou. A aj čo sa týka katolíckych románov 
tohto druhu, tie sa zameriavajú na čiastkové kres-
ťanské otázky, ale nikdy som sa nedostal k románu, 
ktorý by sa pokúsil na spôsob podobenstva zachytiť 
celý základný kontext Kristovho spasiteľného diela. 
To bol dôvod, prečo som sa takýto román pokúsil 
napísať sám. 
A čo sa týka inšpirácie na postavy, ktoré v románe 
vystupujú, možno povedať, že ide o pozorovanie 

Otec Štefan  
Paločko (47) je 
od roku 2013 
vysokoškolským 
učiteľom vo fun-
kcii docenta 
na Gréckokato-
líckej teologickej 
fakulte Prešovskej 
univerzity v Pre-
šove. Prednáša 
dogmatickú 
a fundamentálnu 
teológiu. Je auto-
rom kresťanskej 
románovej trilógie 
Kráľ.
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ľudí, ktorí sa objavovali v mojom okolí, a sledo-
vanie jednotlivých pováh a ich reakcií na životné 
problémy. Na základe takéhoto pozorovania ľudí 
som následne tvoril jednotlivé charakteristické 
postavy v románe.

g Ľudia, ktorí vaše dielo prečítali, v ňom naš-
li obrazy pripomínajúce kresťanský príbeh 
spásy človeka. Je pravda, že za príbehom 
trilógie je niečo viac?

Každý román má v sebe viac vrstiev. Na podklade 
Kristovho spasiteľného diela, ktoré je hlavnou 
schémou románu, sa odohrávajú osudy rôznych 
ľudí, ktorí sa dostávajú do rôznych životných 
situácií a reagujú na ne sebe vlastným spôsobom. 
V románe som sa pokúšal vykresliť rôzne povahy 
s nádejou, že v niektorej z týchto postáv môže 
čitateľ objaviť sám seba, uvidieť, prečo v kon-
krétnych životných okolnostiach reaguje tak, ako 
reaguje, a aké dôsledky napokon takéto správanie 
so sebou prináša. Samozrejme, dôraz je kladený 
na to, že tieto dôsledky sú napokon nezvratné 
a v negatívnom prípade vedú k definitívnej životnej 
katastrofe. Preto je tento román nielen jednodu-
chým popisom toho, ako funguje spása človeka, ale 
tiež naliehavé volanie k prehodnoteniu životných 
postojov čitateľov a k prijatiu záchrany, ktorá je 
Kristom ponúkaná.

g Ako ste vy sám so svojím dielom spokojný? 
Nechceli by ste možno dnes s odstupom 
toľkého času v ňom niečo zmeniť?

Román bol dopísaný pred osemnástimi rokmi, aj 
keď knižne vyšla prvá časť trilógie až v roku 2017. 
No za celý ten čas, odkedy som román dopísal, som 
nemal dojem, že mal vyzerať inak. Dej i postavy 
vystihujú presne to, čo som chcel napísať a čo by 
som chcel napísať aj v súčasnosti, ak by taký román 

neexistoval. Zo svojej strany by som teda mohol 
povedať, že som s dielom spokojný. To je však len 
polovica dôvodov na spokojnosť. Druhou polovi-
cou by mala byť pozitívna odpoveď na otázku, či sa 
podarilo týmto dejom a postavami v ňom osloviť aj 
čitateľov. Či im to prinieslo práve ten úžitok, o kto-
rý som sa snažil. To však už nie je otázka na mňa, 
ale na tých, ktorí môj román čítali.

g Plánujete sa 
pustiť do ďalšieho 
príbehu?

Môžem potvrdiť, že 
veľmi rád by som sa 
k písaniu románu 
vrátil. O inšpiráciu 
taktiež nie je núdza. 
Ale ako som povedal 
v úvode, nie som 
spisovateľ. Ani dnes 
neviem odhadnúť 
a zaručiť, že ak by som 
sa do takej práce pus-
til, či sa mi ju podarí 
aj dokončiť. Zároveň 
takéto písanie vyžadu-
je mnoho času, čo je 
pri mojom súčasnom 
zaťažení na teologic-
kej fakulte nemysli-
teľné. Momentálne 
sú prioritou vedecké 

teologické štúdie a monografie. V každom prípade 
by som chcel napísať ešte aspoň jeden román. Tak 
ako pred dvadsiatimi rokmi som cítil naliehavú 
potrebu sprostredkovať ľuďom celkový kontext 
Kristovho spasiteľného diela, tak aj teraz vnímam 
existenciu ďalších dôležitých tém kresťanstva, 
ktoré akosi zanikajú a vytrácajú sa z povedomia 
ľudí, a predsa majú podstatný vplyv na spásu 
človeka.

VIETE, ŽE... 
Pri vydaní Hobbita 
v roku 1937, keď bol 
preložený v nacistic-
kom Nemecku, J. R. R.  
Tolkien dostal list 
s výzvou, aby preuká-
zal svoj árijský pôvod. 
Odpovedal ostro a jas-
ne, že by si dokonca 
želal mať židovských 
predkov.

Záber na legendárny 
domček Bilba, postavy 
vystupujúcej v dielach  
J. R. R. Tolkiena. Nachádza 
sa na Severnom ostrove 
Nového Zélandu blízko 
farmy Matamata
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JEDNOTA  
TELA A DUŠE

Tomáš RUSŇÁK

Dôležitosť a význam vnútra či srdca človeka pre jeho telo 
opísal aj sv. Ambróz: „Cestou nech ťa vedie viera a cestou 
nech ti je Sväté písmo! A dobrým vodcom Slovo z neba. 
Od tejto lampy si aj ty zažni svoju lampu, aby svietila do tvoj-
ho vnútorného človeka, ktorý je zas lampou tvojho tela.“

Kruciata oslobodenia človeka vznikla 
ako túžba odpovedať na výzvu pápeža 
Jána Pavla II., „aby ľudia povstali proti 
všetkému, čo ničí hodnotu človeka, 
ponižuje obyčaje zdravého spoločen-
stva, čo po čase môže až ohrozovať jeho 
existenciu i spoločné dobro“. V tom čase 
šlo primárne o alkohol, nadmerný príjem 
alkoholu. Čo tak dať si kruciatu od nad-
merného príjmu cukru, nadmerného 
jedenia či nedostatočného pohybu?

K starostlivosti o naše telá, duše aj ducha 
nás pozývali celú históriu aj rôzni svätci 
či duchovní. Svätá Terézia z Avily hovorí: 
„Urob pre svoje telo niečo dobré, aby 
v ňom tvoja duša radostne prebývala.“ 
Svätý Ignác z Loyoly konštatuje, že 
„so zdravým telom budete môcť veľa uro-
biť, s chorým neviem, čo budete môcť  
urobiť“.

Pôst je dobrým nástrojom na miernenie 
a ovládanie telesnosti. Nástrojom na se-
baspoznávanie, odhaľovanie potenciálnej 
príčiny nezdravých zlozvykov. Ak chcem 
napríklad schudnúť, a nedarí sa mi to, 
neviem sa pohnúť z miesta, tak pôst mi 
môže pomôcť odhaliť moju neslobodu, 
moju neresť, zlozvyk. Benediktín Anselm 
Grün povedal: „V pôste iba objavujem 
svojho nepriateľa. Dobrým jedlom 
a nápojom môžem všeličo potlačiť. No 
hlboko v srdci mi leží neradostná prázd-
nota a nemôže sa dostať von. V pôste sa 
stretávam so sebou samým, s nepriateľ-
mi svojej duše, s tým, čo ma vnútorne 
spútava.“

Netreba zabudnúť ani na duchovný 
rozmer pôstu. Dávajme si výzvy, túžme 
po odvrátení zlých návykov. No nech 
všetko smeruje k našej vnútornej slobode, 
bližšiemu vzťahu s Bohom, k trvalej 
duchovnej zmene. Postiť by sme sa mali 
v určitom zmysle každý deň. V túžbe 
po vnútornom pokoji v Ježišovi Kristovi, 
v odovzdaní svojho života jemu. 

Už svätý Atanáz (3. – 4. storočie) po-
vzbudzoval kresťanov k pravidelným 
pôstom: „Pozri na to, čo pôsobí pôst! 
Uzdravuje choroby, očisťuje organizmus, 
odháňa zlých duchov, odstrašuje zvrátené 
myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, 
očisťuje srdce, posväcuje telo a napokon 
človeka privádza pred Boží trón. Veľkou 
silou je pôst a vedie k veľkým úspechom.“

NÁSLEDKY NEMIERNOSTI
Máme skreslený pohľad na svoje stra-
vovacie návyky. Myslíme si, že môžeme 
nemúdro jesť všetko zaradom, v rôznych 
kombináciách, podporiť prípadne tablet-
kami na podporu trávenia. Postupne si 
do svojej špajze (tukovej vrstvy) hroma-
díme svoju nemiernosť, neslobodu. Náš 
tráviaci systém slúži nielen na spracova-
nie potravy. Naše črevo je tvorené viac 
ako biliónmi živých baktérií – črevnej 
mikrobioty. Pomáhajú tráviť a extraho-
vať živiny, regulovať imunitný systém, 
a tým pozitívne ovplyvňujú kognitívne 
zdravie. Ak mám rokmi zanesené črevo, 
môžem trpieť pocitmi nafúknutého bru-
cha, priberaním hmotnosti, poruchami 
spánku a únavou, podráždením pokožky, 
prípadne mať rozvinutú potravinovú 
intoleranciu. Tajomstvo toho, že sa človek 
cíti skvele, sa začína v našom vnútri. 
Telesne aj duchovne musíme byť pružní, 
svieži a vitálni.

Môžem sa aj „presýtiť“ všetkého dobrého? 
Nadmernej starostlivosti o svoje zdravie či 

PÄŤ TIPOV 
NA REFLEXIU

 � Moje telo patrí Bohu, nie je 
mojím vlastníctvom. Ako ho 
používam?

 � Ježiš aj za moje telo zaplatil 
svojou smrťou na kríži  
(1 Kor 6, 19 – 20). Nepoznáš 
svoju hodnotu? Pozri sa na kríž. 
Sme nekonečne milovaní. 
Starám sa o seba dostatočne?

 � Moje telo je chrámom,  
prebýva v ňom Svätý Duch  
(1 Kor 6, 19).

 � Boh čaká, že sa budem 
o svoje telo starať. Za všetko, 
čo som dostal vrátane tela, 
sa budem zodpovedať. Som 
dobrým správcom? 

 � Boh mi po smrti vzkriesi telo 
„svojou mocou“  
(1 Kor 6, 14). Dôverujem v Božiu 
moc na zmenu alebo len svojim 
silám?

„Choroby tela možno liečiť liekmi, 
no jediným liekom na beznádej 
je láska. Mnohí ľudia na svete 
zomierajú na nedostatok lásky.“

(sv. Matka Terézia)
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pohybu? Dobrým meradlom je miernosť. 
Hlboký vnútorný pokoj a radosť nám 
môže byť mierou. Treba mať integrálny 
rozvoj vo všetkých oblastiach života, mať 
usporiadané hodnoty, venovať sa harmo-
nicky všetkému. Staré rímske príslovie 
nás učí: „Zachovaj poriadok a poriadok 
zachová teba.“ Mať jasný denný režim, čas 
na osobné budovanie vzťahu s Bohom, 
modlitbu, sviatostný život, vyhradený čas 
na manžela, deti, prácu, širšiu rodinu, 
záľuby, apoštolát i pohyb.

Byť znechutený je horšie, ako byť naka-
zený. Duchovné choroby sú horšie ako 
pandémia. „Napredovali sme bezohľadne 
a mysleli sme si, že navždy zostaneme 
zdraví v chorom svete,“ povedal Svätý 
Otec František. Starí púštni otcovia 
odsledovali storočiami osem hlavných 
zlozvykov či nerestí ľudí a pomenovali 
ich: obžerstvo, smilstvo, lakomstvo, hnev, 
smútok, znechutenie, závisť, márna 
sláva a pýcha. Ako ľudstvo sme zamorení 
každou touto chorobou. Dnes dominuje 
znechutenie, naša duša je na to zvlášť 
náchylná. Hrozí nám rozpad spoločenskej 
jednoty. Výsledkom vnútornej prázdnoty 
je, že sa často napĺňame zmyselnosťou 
alebo prácou. Nasleduje vnútorná nesta-
bilita, táranie, vtieranie sa do pozornosti 
iných či nespokojnosť. Nepozeráme sa 
na to, čo máme napraviť, ale hľadáme, 
čoho sa chytiť, čo zdrapiť. Tu pramení 
túžba vyvolávať si, vypisovať. Človek tu 
posudzuje, kritizuje a všetko komentuje. 
Je zvedavý, no často ide o povrchné veci, 
klebety... Stáva sa z neho dezertér, človek 
na úteku.

Štúdie dnes ukazujú, že len každý jede-
násty dospelý je metabolicky zdravý, bez 
nadváhy alebo obezity. A každý druhý trpí 
nejakou psychickou chorobou. Najvyšším 
rizikovým faktorom v príčinách úmrtia 
sú naše stravovacie návyky, následne 
fajčenie a potom nedostatočná fyzická 
aktivita. Utrápená duša zrýchľuje náš 
telesný úpadok.

Nezabúdajme na ekologický rozmer 
svojich zlozvykov, túžob či potrieb. 
S premenou nášho jedálnička súvisí aj iný 
pohľad na potraviny. Pohľad oslobodený 

od konzumnosti a, naopak, obohatený 
o zodpovednosť. Strava má byť primárne 
lokálna, udržateľne vypestovaná, navare-
ná relatívne rýchlo a zdravo. Tým, čo kon-
zumujem, priamo vplývam na ekológiu. 
Nie je jedno, či potraviny precestujú pol 
sveta a zanechajú veľkú uhlíkovú stopu, 
alebo sú od lokálneho farmára, poctivo 
vypestované. Potrebujeme sa nanovo 
naučiť kombinovať potraviny, ktoré sme 
schopní pestovať lokálne, kombinovať ich 
zdravo, pestro. Vedome prispieť k starost-
livosti o náš spoločný dom – Zem, k čomu 
nás vyzýva aj Svätý Otec František v en-
cyklike Laudato si. 

Na tejto ceste si treba nájsť alebo vybu-
dovať spoločenstvo kresťanov, komunitu 
ľudí, priateľov, kde sa budete navzájom 
povzbudzovať či inšpirovať. Tí ťa povzbu-
dia, budú ťahať vpred, budú rovnako 
zmýšľať, nebudeš pre nich čudákom 
na svojej osobnej, individuálnej ceste 
zmeny, premeny spôsobu zmýšľania, 
na ceste za vitálnejším telom, dušou aj 
duchom, na ceste blízkosti a jednoty 
s Bohom. Antoine de Saint-Exupéry to 
vystihol slovami: „Niet nádeje pre kameň 
byť niečím iným než kameňom. Ale spo-
luprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ 
Každý z nás má svoje dary (porov.  
Rim 12, 6). Využime ich pre spoločné 
dobro všetkých kresťanov. Zažime me-
tanoiu. Obnovme zmýšľanie. Budujme 
integrálne silných a zdravých kresťanov 
na tele, duši aj duchu.

(dokončenie z prechádzajúceho čísla)
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DUBOVICKÁ  
IKONA  
BOHORODIČKY 

Milan GÁBOR

S mnohými ikonami Bohorodičky sa spája 
ich zázračné objavenie či ich nájdenie, 
a takou je aj táto ikona.

Dubovická ikona Bohorodičky (uk. 
Дубовицька, rus. Дубовичская) bola pod-
ľa tradície nájdená v hustej tráve na bre-
hu rieky Reta, dva kilometre od dediny 
Duboviči v niekdajšom Černihivskom re-
gióne (v súčasnosti Kroleveckom regióne) 
v Sumskej oblasti na severovýchode Ukra-
jiny. Predpokladá sa, že ikona vypadla 
z voza vojenskej kolóny. Istého dňa pastier 
ženúci svoje stádo šľahol bičom, ktorým 
zasiahol v tráve ležiacu ikonu. Svetlo, 
ktoré zažiarilo z ikony, pastiera oslepilo. 
Našli ho bez známok života a priniesli 
ku kňazovi. Keď sa pastier prebral, 
vyrozprával všetko, čo sa stalo. Kňaz sa 
spoločne s veriacimi odobrali na miesto, 
o ktorom sa dozvedeli od pastiera, a našli 
v tráve ikonu Bohorodičky. 

Na mieste zjavenia bola postavená 
kaplnka, kam umiestnili nájdenú ikonu, 
ktorú nazvali podľa neďalekej obce 
dubovická. Po nejakom čase preniesli 
ikonu do dediny Duboviči a umiestnili ju 
v Cerkvi sv. archanjela Michala (cerkev sa 
do dnešných dní nezachovala). Po mod-
litbách pred dubovickou ikonou Bohoro-
dičky sa diali mnohé zázraky uzdravení. 
Na pamiatku prenesenia ikony z kaplnky 
postavenej na mieste zjavenia do cerkvi 
v Duboviči bolo ustanovené liturgické 
slávenie tejto udalosti každoročne na de-
siaty piatok po Pasche. Od roku 1861 bola 
na základe rozhodnutia Posvätnej synody 
Pravoslávnej cirkvi zavedená prax pro-
cesie s divotvornou dubovickou ikonou 
Bohorodičky do Cerkvi Narodenia Krista 
v meste Krolevec (cerkev sa do dnešných 
dní nezachovala). Po roku 1917 sa infor-
mácie o ikone strácajú a nevedno, kde sa 
ikona nachádza. 

V súčasnosti sa na mieste zjavenia divo-
tvornej dubovickej ikony Bohorodičky za-
chovala studnička s liečivou vodou. V roku 
2002 bola neďaleko nej postavená kaplnka. 
O veľkej úcte k tejto ikone v 19. storočí 
svedčia zachované kópie. V jedinej zacho-
vanej starej cerkvi v meste Krolevec, zasvä-
tenej Premeneniu Pána, sa uchovávajú dve 
kópie dubovickej ikony, o ktorých možno 
usudzovať, že pochádzajú z iných cerkví 
v meste či regiónu, ktoré sa nezachovali. 
Väčšia ikona Bohorodičky sa nachádza 
v drevenej schránke na južnej stene cerkvi 
a druhá, menšia, v jej západnej časti. Obe 
ikony sú realizované technikou olejomaľby.

Ikona je v type hodigitrie a je nápadne 
podobná čenstochovskej ikone Bohorodič-
ky. Božia Matka si ľavicou pridržiava Syna, 
na ktorého ukazuje vystretou pravicou. Je 
odetá v tmavomodrom mafóriu a červenej 
tunike. Kristus je odetý v červenej tunike, 
ktorá je podobne ako mafórion Bohoro-
dičky zdobený hviezdami. Žehná pravicou 
a v ľavici si pridržiava zatvorený evanjeliár. 
Svoju liturgickú pamiatku slávi divotvorná 
dubovická ikona 13. septembra. 

V Akatiste k Presvätej Bohorodičke na pa-
miatku jej dubovickej ikony ju takto ospe-
vujeme: „Vyvolenej zo všetkých pokolení, 
Božej neveste, vládkyni, najmilostivejšej 
Panne a zástankyni, ktorá dávno na bre-
hu rieky Rety zázračne zjavila svoj obraz, 
ktorým sa dedina Duboviči neobyčajne 
skrášľuje, poďte veriaci, prinesme jej 
oslavné piesne, pohnutou dušou a skľúče-
ným srdcom volajme: Raduj sa, milostivá, 
pomocnica kresťanov.“ (prvý kondak)

„Zástupy anjelov stoja pred tvojou ikonou, 
Vládkyňa, ktorá Božou prozreteľnosťou 
vypadla na zem z vojenského voza, v poľ-
nej tráve sa skrývala do času zjavenia sa 
bohumilému národu, teraz ju bozkávame 
a spievame ti.“
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DOMÁCE  
VZDELÁVANIE

Ivana TVRDOVSKÁ

Pán riaditeľ nás s manželom informoval, 
že sme s deťmi neprebrali predpísané 
učivo. Keď som sa odvolávala na aktuálnu 
vyhlášku a usmernenie ministerstva škol-
stva, nedostala som odpoveď. Nepochodi-
la som ani s argumentom, že škola nesmie 
zasielať integrovaným deťom rovnaké 
úlohy ako deťom bez poruchy učenia. 
Nedostala som odpoveď ani na otázku, 
prečo škola so skoro päťsto žiakmi nemá 
špeciálneho školského pedagóga (prob-
lém mal byť vo financiách). Najsilnejším 
a pre nás rodičov asi najarogantnejším 
argumentom vedenia školy voči nám bolo 
tvrdenie pedagógov, že nedokážeme naše 
vlastné deti vzdelávať na úrovni vyštu-
dovaných pedagógov. Presviedčali nás, 
že vzdelávanie máme nechať na učiteľov 
(vtedy mi hlavou preletel film mojej 
sedemročnej „nekvalifikovanej výchovy“ 
vlastných detí od plienok cez prvé slová 
až po zrelého predškoláka, ktorého som 

v siedmich rokoch „odovzdala“ škole 
na ďalšie „fundované“ vzdelávanie). 
Dodnes neviem, načo nás vedenie školy 
kontaktovalo... Deti i tak „obišli“ s troj-
kami a dvojkami, správa o vzdelávaní ani 
naše stretnutie a vysvetľovanie nemalo 
na známky žiaden vplyv. Neviem, na zá-
klade čoho boli chlapci hodnotení. A už 
som sa ani nepýtala.

Po návrate zo stretnutia mi napadlo 
„domáce vzdelávanie“. Všetky informácie 
som si našla na internete. Prvá osoba, 
ktorú som telefonicky kontaktovala, bola 
úžasná pani riaditeľka, ktorá sa nám 
dnes venuje. Asi do mesiaca po zažitých 
peripetiách s klasickou školou sa z našich 
chlapcov stali domškoláci na ústretových 
domškoláckych školách.

Od toho času zažívame omnoho väčšiu 
pohodu a radosť nielen ako školopovinní 

žiaci a ich rodičia, ale najmä ako rodina. 
Deti sa nemusia denne konfrontovať 
s rovesníkmi a porovnávať sa, my v ne-
zmyselnostiach zodpovedať pedagogic-
kým autoritám. Napredujeme vlastným 
tempom. Deti si priniesli z klasickej školy 
blok k učeniu, preto som sa na začiatku 
školského roka snažila vytvoriť doma 
najmä pohodu a otvorenosť. Zamerala 
som sa na precíznosť, dôslednosť, logiku, 
fantáziu a na to, čo deti baví, aby si vytvo-
rili nadšenie pre učivo. Chlapci majú radi 
motorky, snažím sa im učivo prispôsobiť 
tejto záľube – napríklad vytváram texty 
na čítanie, ktorých obsahom sú informá-
cie o motorkách, jazdení... I keď čítajú 
slabo, prejavujú záujem o obsah, čo ich 
motivuje čítať. 

Deti sú zapájané do rutinných úloh 
a povinností. Spoločne riešime naše 
dospelácke ťažkosti. Učíme ich, že nesmú 
byť zlí, arogantní, ale ani servilní, musia 
používať vlastný rozum, ale i cit a svedo-
mie... Musia si vedieť upratať, udržiavať 
si poriadok, nakŕmiť zvieratká... Sociali-
záciu „riešime“ s rovesníkmi zo susedstva 
pri denných hrách, pomocou bezdetným 
susedom či starým rodičom.

Niekde som našla štúdiu, ktorá pojednáva 
o tom, že v súčasnej spoločnosti nedá 
nikto deťom viac informácií a pozna-
nia o pravde a hodnotách ako rodičia. 
Dennodenne sa o to v spolupráci s Božou 
milosťou snažíme.

(dokončenie z prechádzajúceho čísla)
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NAVŠTÍVIL MA NEBESKÝ LEKÁR (2)
Ježišu, som hluchý... Koľkokrát som počul kázeň, napome-
nutia kňazov, predstavených! Všetko som zabudol. Koľkokrát 
ani nepočujem, čo hlásajú Boží služobníci, pretože som hlu-
chý na Božie slovo. Ale ak sa vedú svetské žarty, klebety, hneď 
ožijem, všetko počujem, hneď ma všetko zaujíma. Koľkokrát 
mi anjel šepkal vo svedomí: Rob dobro, a ja som nechcel, ne-
počul... Aj zlý duch mi šepkal: Spáchaj hriech, pokúšal, a ja – 
až hanba – som počul šepot zlého ducha a zhrešil! Aký chorý 
je môj sluch! To, čo treba, nepočujem, nepočujem Božiu vôľu! 
Ježišu, daj mi zdravý sluch, aby som nepočul pokušenie, ale 
aby som každé tvoje napomínanie a vnútorný hlas počul 
a pochopil.

Ježišu, posilni, obnov moje srdce, aby viac milovalo, aby 
nebolo až príliš svetské, ale aby sa uspokojilo s tebou, lebo čo 

mám z toho sveta, ak celý svet bude môj, a Boh môj nebude? 
A naopak, čo mi škodí, ak nič nemám, ale mám Pána Boha! 

Ó, Ježišu, veľmi ťa prosím, vyhoď z môjho srdca všetky idoly, 
ktoré sa tam nachádzajú. Idol slimáka (lenivosť), idol leva 
(hnev), idol koňa (márnosť), idol Venuše (nečistota), idol 
ošípanej (obžerstvo), idol skúposti atď. Veď ako je nemožné, 
aby na oltári okrem Eucharistie bolo ešte niečo, tak podobne 
aj v mojom srdci okrem Ježiša nemajú byť žiadne idoly. Vyžeň 
ich všetky tak, ako si vyhnal kupcov z chrámu, ako si vyhnal 
sedem zlých duchov z Márie Magdalény, tak vyžeň zo mňa 
všetkých sedem hlavných hriechov!

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)
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DAJ SA MI NAPIŤ
Keď Ježiš prechádzal cez Samáriu, zastavil sa v meste Sychar. 
Okolo poludnia si sadol k Jakubovej studni. K studni prišla 
aj Samaritánka, aby si do džbánu načerpala vodu. V Oriente 
nebolo zvykom, aby niekto chodil po vodu na pravé polud-
nie. V čase najväčšej horúčavy ľudia odpočívali vo svojich 
príbytkoch. Táto žena nežila mravným životom. Je pravde-
podobné, že si takýto čas vybrala zámerne, aby sa nemusela 
stretnúť s pohŕdaním a odsudzovaním. Oveľa väčší než 
fyzický smäd bol jej duchovný smäd po láske. 

Ježiš jej hovorí: „Daj sa mi napiť.“ Nečakane prelomí dvo-
jitú priepasť. Vo vtedajšej dobe nebolo zvykom, aby muž 
na verejnosti viedol dialóg s cudzou ženou. Tou druhou bola 
skutočnosť, že Ježiš bol Žid a ona Samaritánka. Samaritáni 
pochádzali z rozličných národov. Čiastočne prijali židov-
ské náboženstvo, ale zachovali si veľa pohanských zvykov 
a povier. Na vrchu Garizim si postavili vlastnú svätyňu a boli 
tŕňom v očiach Židov. Preto sa logicky pýta: „Ako si môžeš 
ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Akoby obvini-
la Ježiša, že žije mimo reality, keď nevie, aké sú dlhodobé 
vzťahy medzi Židmi a Samaritánmi. Ale Ježiš sa nenechá 
odradiť. Naďalej bojuje o jej dušu a hovorí: „Keby si poznala 
Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ,Daj sa mi napiť‘, ty 
by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“

Samaritánka nie je disponovaná porozumieť Ježišovým slo-
vám. Zatiaľ čo Ježiš hovorí o živej vode Svätého Ducha, ona 
myslí na vodu v materiálnom zmysle. Preto nerozumie, ako 
by jej mohol dať vodu, keď nemá ani vedro. Ironicky sa pýta: 
„Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu 
a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Aj v dnešnej 
dobe existujú mnohé náboženské skupiny, cirkvi a spolo-
čenstvá. Aký je náš postoj k týmto ľuďom? Žijeme s pocitom 
nadradenosti, pohŕdania inými či nebodaj v nenávisti? 
Alebo je v našom srdci postoj lásky a snahy zachrániť duše 
týchto ľudí tak, ako to robil Ježiš?

Žena, ktorej meno Biblia explicitne neuvádza. Žila v Samárii 
a patrila k náboženskej skupine, ktorou Židia opovrhovali. 
Stretnutie s Ježišom bolo pre ňu kľúčové. Zmenilo celý 
jej život. Dostala zvláštnu milosť. Pán Ježiš jej priamo 
potvrdil, že je Mesiáš. Je vzorom misionárky, ktorá privádza 
ku Kristovi ďalších Samaritánov. Biblia sa o nej zmieňuje 
v štvrtej kapitole Evanjelia podľa sv. Jána.

SAMARITÁNKA
Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

Sv
ät

á 
Al

žb
et

a.
 Z

dr
oj

: i
co

n-
ar

t.r
u

biblia14www.casopisslovo.sk



VYZNANIE
Keď jej Ježiš ponúkne vodu, ktorá sa v člo-
veku môže stať prameňom vody prúdiacej 
do večného života, Samaritánka prejaví 
záujem: „Pane, daj mi takej vody, aby 
som už nebola smädná a nemusela sem 
chodiť čerpať.“ Vtedy jej povie: „Choď, 
zavolaj svojho muža a príď sem.“ Citlivo 
sa dotýka jej veľkého problému. V snahe 
vyhnúť sa chúlostivým otázkam zo súkro-
mia odpovedá: „Nemám muža.“ Ježiš jej 
bez odsúdenia, ale vo veľkej pravde povie, 
že správne povedala, pretože mala piatich 
mužov a ten, ktorého má teraz, nie je 
jej muž. Žena vraví: „Pane, vidím, že si 
prorok.“ Jej rétorika sa mení.

Zatiaľ čo doteraz bol Ježiš pre ňu len 
neznámy Žid, ktorým opovrhovala, keď 
pravdivo pomenuje tajnosti jej života, 
nazýva ho pánom a prorokom. Snaží 
sa zmeniť tému rozhovoru, hľadajúc 
pravdu o tom, kde sa vzdáva pravý kult 
Bohu – na vrchu Garizim či v Jeruzaleme? 
Ježiš jej hovorí: „Vy sa klaniate tomu, 
čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, 
čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale 
prichádza hodina, ba už je tu, keď sa 
praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu 
a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých 
ctiteľov.“ Samaritánka povie, že vie, že 
má prísť Mesiáš. Vtedy jej Ježiš otvorene 
vyznáva svoju identitu: „To som ja, čo sa 
rozprávam s tebou.“

Tu sa ukrýva istý paradox. V synoptic-
kých evanjeliách pred Židmi, ba ani pred 
svojimi vlastnými učeníkmi Ježiš nikdy 
priamo nepotvrdil svoju identitu. A hoci 
mnohí vytušili, že práve on je očakáva-
ným Mesiášom, požadoval od nich, aby 
o tom nikomu nehovorili. Samaritánka 
žijúca v hriechu dostala zvláštnu mi-
losť. Pred ňou Ježiš hovoril o svojom 
poslaní úplne otvorene. Grécky originál 
evanjelia by sa namiesto „to som ja“ skôr 
mohol preložiť výrazom „ja som“, ktorý je 
alúziou na slová, ktorými Boh zjavil svoje 
meno Mojžišovi. Ježiš jej odhaľuje naj-
hlbšie tajomstvo svojej osoby – tajomstvo 
svojej božskej prirodzenosti.

Ak žena (alebo muž) strieda partnerov, 
vyjadruje tým nenaplnenú túžbu byť 
milovaný. Túto potrebu napĺňa veľmi de-
štruktívnym spôsobom. Ježiš Samaritán-
ku neodsúdi. Ale jej hriech otvorene po-
menuje. Nastaví jej zrkadlo, aby zbadala, 
že práve tento hriech jej bráni, aby mohla 
čerpať zo živej vody Svätého Ducha. 
Božie Slovo hovorí: „Vaše telo je chrámom 
Ducha Svätého.“ (1 Kor 6, 19) A ďalej: „Kto 
smilní, hreší proti vlastnému telu.“  
(1 Kor 6, 18) Hriech smilstva nie je kom-
patibilný s prebývaním Svätého Ducha 
v nás. Prečo si radšej vyberáme prázdne 
džbány a načierame vodu zo škodlivých 
prameňov, ktoré i tak nedokážu uhasiť 
náš smäd? Iba Boh dokáže naplniť túžbu 
človeka po bezpodmienečnej láske a pri-
jatí. Ako hovorí sv. Augustín: „Nespokoj-
né je naše srdce, kým nespočinie v tebe, 
Bože“ alebo sv. Terézia Avilská: „Kto má 
Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí.“

MISIONÁRKA
Samaritánka nechala svoj džbán pri 
studni, odišla do mesta a vravela: „Poďte sa 
pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všet-
ko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš?“ 
Ona vedela, kým je. Ale chcela, aby aj iní 
zakúsili, že Ježiš pozná život každého z nás 
do najmenších detailov, a napriek všetké-
mu nás miluje. Žena, ktorá kedysi chodila 
po vodu na poludnie, aby nikoho nestretla, 
po stretnutí s Ježišom sama ide medzi ľudí 
a verejne vyznáva svoje hriechy. Zanechala 
nielen prázdny džbán, ale predovšet-
kým prázdny spôsob života, ktorý nikdy 
nedokázal uhasiť jej smäd. Už ho nepo-
trebuje. Našla nevyčerpateľný prameň vôd 
Svätého Ducha, ktorý jediný dokáže uhasiť 
jej smäd po láske. Vďaka svedectvu jej 
života mnoho Samaritánov uverilo v Ježiša. 

Zostal u nich dva dni a ešte viac ich uverilo 
pre jeho slovo. Žene povedali: „Už veríme 
nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli 
a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“ 

Pokánie jednej ženy dokázalo priviesť 
ku Kristovi množstvo ľudí. Je aj premena 
našich životov pre druhých príťažlivá? Ži-
dia a Samaritáni žili dlhé roky vo vzájom-
nej nevraživosti. Netýka sa to aj nás kresťa-
nov? Ako sa správajú členovia jednotlivých 
hnutí, spoločenstiev alebo cirkví voči sebe 
navzájom? Božie Slovo hovorí: „Nerobte 
nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, 
ale v pokore pokladajte jeden druhého 
za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje 
vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ 
(Flp 2, 3 – 4) Nie je vhodné považovať 
istý spôsob duchovnej formácie za jediný 
správny alebo v pyšnej domnelosti prezen-
tovať svoje spoločenstvo za duchovnejšie 
než všetky ostatné. 

Ježiš vo vzťahu k Samaritánke preklenul 
priepasť zaužívaných spoločenských 
noriem, ale aj nacionálnu a náboženskú 
priepasť. Práve tým si získal jej srdce a za-
chránil jej dušu pre večný život. Povedal, 
že Otec hľadá ctiteľov, ktorí sa mu budú 
klaňať v Duchu a pravde. Ľudia z iných 
kresťanských denominácií nie sú naši riva-
li. Pamätajme, že naším spoločným meno-
vateľom je Svätý Duch. Každému zjavuje 
istú časť pravdy, aby nás v milostivom čase 
priviedol k plnosti. A tak ako kedysi prišla 
spása iba zo Židov, nie z iných národov, 
tak je teraz Katolícka cirkev nositeľkou 
spásy pre všetky národy, s plnosťou pravdy 
a prostriedkov spásy. Pristupujme jedni 
k druhým vo veľkej pokore a láske, aby sme 
boli sebe navzájom darom a požehnaním, 
pretože iba ten, kto je dokonalý v láske, je 
dokonalý v duchovnom živote.
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Jakubova studňa je hlboká studňa vytesaná do pevnej 
horniny. Vodu poskytuje už viac ako 3 700 rokov. Nachádza 
sa kúsok od archeologického náleziska Tell Balata, o ktorom 
sa predpokladá, že je miestom biblického Sichemu. Studňa 
v súčasnosti leží v komplexe rovnomenného pravoslávneho 
kláštora, v meste Nábulus na západnom brehu Jordánu. Chrám 
postavený nad studňou je zasvätený sv. Fotine. Toto meno 
sa tradične spája so ženou, ktorá sa pri Jakubovej studni 
rozprávala s Ježišom.
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STOROČNICA 
VLADYKU MICHALA 
RUSNÁKA CSsR

Daniel ČERNÝ

Vladyka Michal Rusnák CSsR (1921 – 2003) patrí k veľkým 
a výrazným osobnostiam slovenskej gréckokatolíckej 
emigrácie. Pri príležitosti nedožitého 100. výročia narode-
nia ponúkame jeho životopisný medailón.

Budúci vladyka Michal sa narodil 21. augus-
ta 1921 v Beaverdale v štáte Pennsylvánia 
v USA ako Michal Rusnačok rodičom An-
drejovi Rusnačkovi z Pozdišoviec a Márii, 
rodenej Sotákovej, ktorá pochádzala z obce 
Trhovište. Priezvisko si zmenil až neskoršie 
v emigrácii. V časoch svetovej hospodár-
skej krízy sa vrátil s rodinou na Slovensko. 
V mladom veku vstúpil k redemptoristom 
a v časoch druhej svetovej vojny študoval 
ako budúci misionár filozofiu a teológiu. 
Koncom vojny mu na následky bombardo-
vania zomrela v Prešove matka. 

Kňazstvo prijal z rúk blahoslaveného vla-
dyku Pavla Petra Gojdiča v júli 1949. V roku 
veľkej skúšky našej cirkvi zostal pri razii 
kláštorov, takzvanej akcii K, verný svojmu 
rehoľnému povolaniu, a tak putoval do vä-
zenia. Cez Prešov, Podolínec a Báč sa dostal 
znova do Podolínca, odkiaľ sa mu podarilo 

utiecť. Majúc šťastie v nešťastí nasadol 
do nesprávneho vlaku a dostal sa najprv 
namiesto Prahy do Košíc, čo ho zachránilo 
pred zatknutím. Pri následnej ceste do Pra-
hy ho ako jedného z posledných z tisícové-
ho zástupu cestujúcich pustili bez kontroly. 
Ako americkému občanovi sa mu podarilo 
vycestovať do USA a následne do Kanady, 
kde sa vtedy formovali nové spoločenstvá 
slovenských gréckokatolíkov. 

Po krátkom čase v Kanade sa stal fará-
rom slovenskej gréckokatolíckej farnosti 
v Toronte, no pomáhal aj inde a hlavne jeho 
zásluhou bol postavený chrám vo farnosti 
Oshawa. V roku 1957 bol vymenova-
ný za prvého dekana novoutvoreného 
slovenského gréckokatolíckeho dekanátu, 
ktorý bol časťou Torontského ukrajinského 
gréckokatolíckeho biskupstva. Po veľkole-
pých oslavách sv. Cyrila a Metoda v Toronte 
v roku 1963 vzišla do Ríma požiadavka, 
podporená mnohými, aby slovenským 
gréckokatolíkom v slobodnom svete bol 
daný samostatný biskup. Tieto požiadavky 
sa objavovali už od marca 1962. Siedmeho 
októbra 1964 bol otec Michal Rusnák CSsR 
vymenovaný za černického titulárneho 
biskupa, pomocného biskupa pre ukrajin-
skú eparchiu Toronto a za vizitátora pre 
Slovákov byzantského obradu v Kanade. 
Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila 
2. januára 1965 v rímskokatolíckej Katedrále 
sv. Michala v Toronte. Hlavným svätiteľom 
bol ukrajinský biskup Toronta kyr Izidor 
Borecký, spolusvätiteľmi kyr Nicholas Elko 

z Pittsburghu a kyr Joakim Segedi z Rus-
kého Kerestúra. Takto sa ukázala jednota 
cirkví pochádzajúcich z Užhorodskej únie, 
z ktorej pochádzal i kyr Michal a jeho veria-
ci. Biskup Rusnák sa stal prvým biskupom 
v dejinách, ktorý mal v biskupskom erbe 
nápis v spisovnej slovenčine. Jeho vysviacka 
mu dala šancu zapojiť sa z pozície biskupa 
do Druhého vatikánskeho koncilu, kde sa 
zastal prenasledovaných kresťanov v ko-
munistických krajinách, čo vyvolalo veľký 
ohlas doma i vo svete. 

Po biskupskej vysviacke sa biskup Michal 
s ešte väčšou vervou pustil do apoštolskej 
práce, navštevujúc spoločenstvá sloven-
ských gréckokatolíkov, doslova od oceánu 
po oceán. Emigrácia v roku 1968 priniesla 
nové výzvy, no sedemdesiate roky zname-
nali vzhľadom na nedostatok duchovných 
určitý útlm. Situácia sa začala zlepšovať 
koncom 70. rokov, a to aj vymenovaním 
dnes svätého Jána Pavla II. za pápeža. 
Kánonické usporiadanie slovenských gréc-
kokatolíkov v Kanade sa zavŕšilo pápežskou 
bulou z 13. októbra 1980, ktorou pápež Ján 
Pavol II. zriadil Eparchiu sv. Cyrila a Metoda 
pre Slovákov byzantského obradu v Kana-
de. Slávnostná intronizácia sa uskutočnila 
z kapacitných dôvodov v krásnom ukrajin-
skom Chráme sv. Mikuláša v Toronte v so-
botu 28. februára 1981. Ustanovujúcu bulu 
na slávnosti prečítal otec Michal Lacko 
SJ. V tých rokoch bola už Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku povolená, no stále pod 
tlakom a obmedzovaná zo strany nepriate-
ľov Cirkvi. Biskup Rusnák sa pokladal za jej 
hovorcu v slobodnom svete. Do eparchie 
prijal mnoho utečencov zo Slovenska a vďa-
ka štedrosti pána Štefana Romana sa začalo 
so stavbou novej Katedrály Premenenia 
Pána v Unionville na predmestí Toronta. 
Rozostavanú katedrálu posvätil pápež 
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LITMANOVÁ
Môžete ju sledovať prostredníctvom TV Logos.

SOBOTA 7. august 2020

17.00 hod.  Posvätný ruženec (TV Logos)
18.00 hod.  Archijerejská svätá liturgia csl. (TV Logos)

NEDEĽA 8. august 2020

9.30 hod.  Posvätný ruženec (TV Logos)
10.30 hod.  Archijerejská svätá liturgia sl. (TV Logos)

Ján Pavol II. pri svojej návšteve Kanady 
15. septembra 1984, čo sa do dejín eparchie 
aj biskupa Michala zapísalo ako deň písaný 
zlatými písmenami. Veľkou pomocou 
v pastorácii mu okrem duchovných a laikov 
bol časopis Mária, ktorý v tom čase viedol 
pán Jozef Suchý. 

Maják slobody, ktorým biskup a eparchia 
boli pre slovenských gréckokatolíkov, 
sa dočkal pádu komunizmu v pôvodnej 
vlasti. V roku 1990 prišiel biskup Rusnák 
do Prešova a bol jedným zo spolusvätiteľov 
biskupa Jána Hirku, rovnako tak o dva roky 
neskoršie bol spolusvätiteľom pri biskup-
skej vysviacke vladyku Milana Chautura 
CSsR. 

V roku 1996 požiadal pri dovŕšení káno-
nického veku 75 rokov o uvoľnenie z fun-

kcie sídelného biskupa slovenskej eparchie 
v Kanade. Smelé plány na dôchodok 
prekazila choroba, pre ktorú mu museli 
amputovať obe nohy. Jeseň života prežíval 
v opatrovateľskom zariadení pri Chráme 
sv. Demetra v torontskej časti Etobicoke. 
Radostnými okamihmi týchto posledných 
rokov bola predovšetkým vysviacka jeho 
nástupcu, vladyku Johna S. Pazaka CSsR, 
ktorý bol v Katedrále Premenenia Pána 
vysvätený za biskupa vo februári 2001, ako 
aj návšteva krajanov počas Svetového dňa 
mladých v Toronte v roku 2002. Rovnako 
tak sa tešil z toho, že do Kanady prišli 
na výpomoc aj niektoré slovenské sestry 
služobnice. 

Zomrel 16. januára 2003 a je pochovaný 
na Cintoríne sv. Kríža v torontskej časti 
Thornhill. 

Jedným z nesporných plusov vladyku 
Michala bolo, že prakticky všetkých 
svojich veriacich poznal osobne. Vytváral 
a utužoval vzťahy dávno predtým, než slo-
vo networking prišlo do módy. Jeho bývalý 
osobný tajomník Jozef Suchý mi na otáz-
ku, ako by zadefinoval duchovný odkaz 
vladyku Michala, odpovedal, že trojako: 
Po prvé, veril vo víziu stavby katedrály. Tu 
treba povedať, že dnes už katedrála nemá 
liturgie pre slovenských gréckokatolíkov. 
Zámer vladyku však nebol len v tom, aby 
sa dokončila táto stavba. Smelé plány 
pána Romana, ale aj jeho šli omnoho 
ďalej. Katedrála mala byť skutočným cen-
trom života gréckokatolíckych Slovákov 
v Kanade. Mal pri nej byť aj cintorín, ale aj 
monastier s mníchmi, ktorí by sa modlili 
za toto spoločenstvo. Podľa korešponden-
cie vladyku Michala vieme, že tam chcel 
mať studitov, čo je trocha prekvapením, 
pretože sám bol redemptoristom. Druhou 
ideou bolo to, že veril v cyrilo-metodskú 
ideu, v osobitné poslanie gréckokatolíkov 
s ich obradovou vernosťou. 

Zachoval sa nám jeden príhovor vladyku, 
v ktorom slovenský národ označil za Iz-
rael Nového zákona. Možno niekto povie, 
že príliš odvážne tvrdenie. A možno 
áno v prevedení, rozhodne však nie ako 
pozvanie. A tretí odkaz je taký možno 
do každodenného života nás všetkých, 
a preto by som ním aj skončil. Slovami 
pána Suchého vladyka Michal vždy mo-
hutne spieval „S nami Boh“, čo znamena-
lo, že veril v prežitie a prekonanie všet-
kých ťažkostí. Kiež je to povzbudením aj 
pre nás, aby sme v každý moment nášho 
života verili, že Boh je s nami. Večná mu 
pamiatka!
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PONUKA AJ PRE 
NEKRESŤANOV

Štefan ŠROBÁR

„Keď navštívim niektorú kresťanskú škôlku v našej diecéze, 
spravidla sa pýtam, ako sa stavajú nekresťanskí rodičia 
k výchovným cieľom kresťanských materských škôl, 
ktorým zverujú do výchovy svoje deti. Takmer bez výnimky 
počúvam odpoveď ,ústretovo’. Niektorí rodičia si dokonca 
výslovne prajú, aby ich deťom boli sprostredkované 
kresťanské hodnoty, hoci oni sami nepatria do žiadnej 
cirkvi,“ povedal Joachim Wanke, emeritný biskup 
vo východonemeckom Erfurt-Meiningene.

PREMENA 
HODNÔT A ZMENY 
V SPOLOČNOSTI
Zmeny v stupnici hodnôt úzko súvi-
sia s celkovou premenou spoločnosti. 
Za zmenami v politickej, hospodárskej 
a kultúrnej oblasti sú zmeny hodnôt 
a pravidiel ľudského správania. Na pre-
menu hodnôt sa teda nemožno pozerať 
izolovane z mravného hľadiska. Napriek 
tomu, že sa premena hodnôt v časoch 

veľkých spoločenských zvratov javí ako 
rozpad hodnôt, nemalo by nás to viesť 
k pesimistickým a všeobecne kritickým 
súdom. Podľa Wankeho skutočnosť po-
kojnej revolúcie vo východnom Nemecku 
je dôkazom, že nemožno vo všeobec-
nosti hovoriť o rozpade hodnôt. Pri tejto 
revolúcii sa väčšina občanov vzoprela 
totalitnej štátnej moci, lebo pokladala 
slobodu a pravdu za skutočné hodnoty. 
„Naozaj sme ešte dostatočne nedocenili 
fakt, že sa to stalo v znamení nenásilia,“ 

pripomína Wanke. Zmenené vnímanie 
hodnôt a tomu zodpovedajúce správanie 
vyvolané spoločenskými zmenami kladie 
na spoločnosť úlohu v prípade potreby 
tieto zmeny korigovať.

K tomu je vyzvaná jednak celá spoločnosť, 
jednak Cirkev, ktorá tvorí jej súčasť a je 
nositeľkou i sprostredkovateľkou kres-
ťanských hodnôt. Toto poznanie vyvoláva 
otázky: Čím môžeme my kresťania pris-
pieť k posilneniu súdržnosti v spoločnosti? 
Môžu sa kresťanské hodnoty stať aj pre ne-
kresťanov základom, na ktorom by mohla 
vyrásť koalícia pre ľudskejšiu spoločnosť?

Všade, kde dochádza ku komunikácii – 
v obchode, v doprave, v médiách... – sa 
viac-menej náhodné zoskupenie ľudí 
mení na spoločnosť. Okrem komunikácie 
k vzniku spoločnosti treba ešte ďalšie 
„spojovacie ohnivko“, prinajmenšom 
vtedy, keď máme na zreteli humánnu 
spoločnosť. „Stojíme teda pred nutnosťou 
hlbšieho dôvodu súdržnosti ľudí v spo-
ločnosti. Kresťanstvo pritom v našom 
kultúrnom prostredí hralo a naďalej hrá 
dôležitú úlohu,“ povedal Wanke. Uznáva-
jú to dokonca aj tí, ktorí nemajú na nábo-
ženstvo „bunky“. Nemohli by sa nekres-
ťania a kresťania na základe kresťanskej 
stupnice hodnôt stať koaličnými partner-
mi pri plnení úlohy budovať spoločnosť 
na základe kresťanských hodnôt? 

KRESŤANSKÉ HODNOTY
Väčšina hodnôt kresťana sa kryje s hod-
notami ostatných slušných ľudí. Základné 
cnosti ako múdrosť, spravodlivosť, statoč-
nosť a striedmosť, teda kardinálne cnosti 
starých Grékov, sú akceptované všetkými 
ľuďmi. To, čo je kresťanskej predstave 
o hodnotách skutočne vlastné, vidíme 
najlepšie na Ježišovej „reči na  
vrchu“. Je to život chápaný ako napodob-
ňovanie konania nebeského Otca. Ide 
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KLOKOČOV
Oficiálne oslavy 350. výročia slzenia milostivej ikony

Môžete ju sledovať prostredníctvom médií RTVS, TV Logos a TV Lux.

SOBOTA 14. august 2020

18.00 hod.  Veľká večiereň s lítiou sl. (TV Logos)
20.00 hod.  Archijerejská svätá liturgia csl. (Rádio Lumen, TV Logos)

NEDEĽA 15. august 2020

7.30 hod.    Archijerejská svätá liturgia csl. (TV Logos)
10.00 hod.  Archijerejská svätá liturgia sl. (RTVS, TV Logos)

o „mravný kódex nebeského kráľovstva“, 
ktorý nemožno opierať len o meradlo 
tohto sveta, ale najmä o vzor Božieho 
konania s nami ľuďmi.

Mravnosť je z neho odvodená ako reak-
cia na Božiu lásku k človeku. Mravné 
konanie je chápané ako život pod vládou 
Božieho kráľovstva. Hybná sila „reči 
na vrchu“ spočíva v nerozlučiteľnom 
spojení posolstva s požiadavkou alebo po-
žiadavky s posolstvom. Z posolstva o Bo-
žej oslobodzujúcej vláde vystupuje apel 
na zodpovedajúce konanie ľudí. Božia 
vláda je teda silou, ktorá preniká do tohto 
sveta a ktorá vyzýva ľudí k maximálnemu 
nasadeniu síl. Reč na vrchu je burcujúcou 
výzvou ľuďom zasiahnutým Ježišovou 
zvesťou, výzvou na život vo svete.

To, čo je kresťanstvu vlastné, často spočí-
va v postojoch, vo vnútornom „kvase“ ur-
čitého mravného konania. Biskup Wanke 
to vysvetľuje na prirovnaní: „Znamienko 
plus pred matematickou zátvorkou je 
veľmi dôležité. Toto predznamenanie 
určuje hodnotu všetkého, čo zátvorka 
obsahuje. Podobne je to aj v živote člove-
ka. Kresťanská viera nemení skutočnosť. 
(...) Kresťania sa možno dokážu pozerať 
iným pohľadom na nevyhnutné utrpenie, 
(...) nie preto, že by utrpenie bolo samo 
osebe hodnotou, ale preto, lebo v prijatí 
utrpenia (...) môžem rásť a dozrievať. (...) 
Životný štýl, životné postoje a celkové 
životné naladenie človeka, teda to, ako 
človek žije, často prezradí, či tento človek 
je, alebo nie je kresťanom.“

Kresťanský obraz človeka v sebe obsahuje 
mnoho prvkov, ktoré môžu zdieľať aj 

nekresťania. Napríklad cit pre človeka ako 
stvorenie. V ostatnom čase aj nekresťa-
nia častejšie hovoria o stvorení. Alebo 
všeobecná túžba každého človeka byť 
chcenou, a teda prijímanou bytosťou. Aj 
nekresťania odmietajú eutanáziu, hoci 
svoj postoj zdôvodňujú skôr Kantovou 
filozofiou než biblickým prikázaním 
„Nezabiješ“. Aj pri mravných témach 
je mnoho styčných plôch, napríklad 
uznanie jedinečnej dôstojnosti človeka 
vzhľadom na jeho osobnosť a slobodu 
alebo nevyhnutnú zodpovednosť človeka 
za svet a ostatných ľudí.

Aj v otázke, z čoho vyrastá nádej, môže 
dôjsť medzi kresťanmi a nekresťanmi 
k podnetnému dialógu. Tomáš Halík 
hovorí: „Aj ja sa domnievam, že slová 
Boh a nádej patria bytostne k sebe. (...) 
Ale ten, kto nepozná Boha v tom zmysle, 
že ho nevzýva a nenazýva týmto slovom, 
predsa tiež môže byť človekom nádeje. 
(...) Nie je viera (a Boh sám) prítomná 
v živote neveriacich práve v podobe 
nádeje?“ S majstrovským rozprávačským 
umením to vyjadril práve Ježiš vo svojom 
podobenstve o márnotratnom synovi (po-
rov. Lk 15): Človek sa ocitá na ceste, ktorá 
vedie k nevýslovnej radosti (metafora 
slávnostnej hostiny).

Vidíme, že medzi kresťanskými hodno-
tami a medzi tými, ktoré by sme mohli 
nazvať humanistické, sa nájde mnoho 
spoločného. Má to svoj dôvod v úcte 
k prírode, a teda ku skutočnosti stvore-
nia, ako ho pozná kresťanstvo. Starokres-
ťanský mysliteľ a teológ Tertulián používa 
obľúbený výrok: „Ľudská duša je svojou 
prirodzenosťou kresťanská.“

SEBEROVNÝ BLÍŽNY
Táto zásada je zakotvená už v Ježišovom 
zlatom pravidle a v biblickom prikázaní 
lásky k blížnemu. V priebehu modernej 
diskusie o dôstojnosti a právach človeka 
získava táto norma ďalekosiahly a všeo-
becnejší význam. Každá právna norma 
otvárajúca bránu do budúcnosti musí byť 
niečím viac než len právnym ustanove-
ním, ktoré možno podľa potreby alebo 
z vypočítavosti meniť. Musí sa zakladať 
na zásadnom a absolútne záväznom 
uznaní dôstojnosti každého človeka vrá-
tane toho, kto odmieta moju dôstojnosť 
uznať. Pápež Ján Pavol II. napísal v roku 
1994: „Všetky ľudské práva sú nakoniec 
krehké a neúčinné, keď v ich základe 
chýba imperatív úcty; inými slovami, keď 
chýba uznanie človeka z toho jednodu-
chého dôvodu, že je človek...“ 

Pre nás veriacich kresťanov je však 
dôležitý aj ďalší dôvod: viera v to, že 
v človekovi Ježišovi Kristovi sa stretávame 
so samým Bohom. Touto skutočnosťou 
je každý človek posvätený. Úcta k dru-
hému, k „cudziemu človeku“, a dokonca 
aj k „nepriateľovi“ ako Božiemu stvore-
niu a miestu Božieho zjavenia, pramení 
práve z tejto skutočnosti (pozri napríklad 
podobenstvo o súde v Mt 25). Práve pre 
tento základ by sme mali získavať aj 
nekresťanov. Z toho pre nás vyplýva, že 
najdôležitejším príspevkom kresťanstva 
k súdržnosti spoločnosti nie je sociálna 
práca alebo mravné výzvy, ale otváranie 
cesty k chápaniu Boha ako toho, ktorý je 
s človekom solidárny.
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 

 
Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána 
Teológa  Dvorianky  0910 435 202 (otec 
Lukáš Vojčík) 0911 711 823 (otec Milan Kmec) 

 centrum.aetos.sk  mladez@grkatke.sk

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

 0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  grkatupece@gmail.com

 Redakcia Slovo                               ...
Čo na to poviete?

                                             3 komentáre

                 Páči sa mi to                         Komentovať 

Erik Hrabčák, kňaz, kaplán vo farnosti Bardejov 
 
A ako môžeme veriť v to, že existuje vzduch, keď ho nevidíme? 
Skús sa dnes prejsť do prírody a uvidíš veľkú Božiu stopu. Keď 
študuješ ľudské telo, môžeš žasnúť nad tým, ako funguje. A kto 
myslíš, že to tak úžasne prešpekuloval? Mnohí vedci pri štúdiu 
prírody, vesmíru a nášho tela dospeli k tomu, že toto nemohlo 
vzniknúť iba tak, ale je tu niekto, kto to všetko stvoril. A mnohí, 
ktorí boli neveriaci, spoznali Boha. City sú dôležité, ale pre 
vieru nie to najpodstatnejšie. Veď keby naša viera záležala 
na pocitoch, tak už by kresťanstvo nebolo kresťanstvom. Veď 
manželia neprežívajú lásku pocitovo celý život, ale rozhodli 
sa pre toho druhého. Boh sa ti chce dať spoznať, chce ti dať 
zakúsiť, aký je. Vstúp do modlitby a popros ho: ,,Bože, daj sa mi 
spoznať.” Otvor si Božie slovo hneď teraz a čítaj.

Páči sa mi to . Odpovedať

Timotej Pulščák, animátor, študent pozemného staviteľstva 
a architektúry 
 
Opýtaj sa aj to, ako môžeš v Boha neveriť. Často počúvame, aký 
je svet uponáhľaný, ako nikto nemá na nič čas, a následne sa 
pýtame, kde je Boh. Naozaj existuje? Boh nám dal slobodu, on 
sa nám nebude vnucovať. Keď chceme Boha nájsť, cítiť, vidieť, 
musíme to chcieť my, lebo on chce vždy, aby sme ho videli 
a cítili, a vedeli, že v každom momente je pri nás. No rešpektu-
je naše rozhodnutie. Viera je ako láska. Keď stretneš niekoho, 
ku komu zahorí tvoje srdce, budeš mu veriť a milovať ho celý 
život. A ako stretnúť nebeského Otca? Tak, ako spoznávame 
osobu, ku ktorej sme pocítili lásku, tak spoznáme aj milujúce 
Otcovo srdce. Je to úplne jednoduché. Tak ako sa rozprávajú 
mladí ľudia, ktorí sa spoznávajú hlbšie a dôvernejšie, tak sa 
rozprávaš aj s nebeským Otcom. Povieš mu, ako sa máš, čo ťa 
ťaží, čo zažívaš, povieš mu všetko, po čom túži tvoje srdce.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ján Živčák, laik  
 
Ako píše apoštol Ján, Boha naozaj nikto nevidel (pozri Jn 1, 
18; 1 Jn 4, 12). A neraz sa zdá, že ho nevieme vnímať ani iným 
spôsobom. Všetci však túžime po bezpodmienečnej láske 
– intuitívne hľadáme niekoho, kto by na nás – slovami sv. 
Terézie z Lisieux – „miloval všetko, dokonca aj naše slabosti“. 
Cítime v srdci akoby priepasť, ktorú môže zaplniť jedine Boh. 
Cesta za ním však nebýva priamočiara. Hoci som sa na ňu 
vydal už dávnejšie, vždy kolíšem medzi dôverou a otázkami. 
Uisťuje ma však, že Boh už urobil prvý krok – Ježišovo ukrižo-
vanie a vzkriesenie je tým najvyšším dôkazom lásky. A ja naň 
chcem odpovedať aspoň tak, ako viem.

Páči sa mi to . Odpovedať
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SLUHA VŠETKÝCH
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  g  Do chrámu vstúpi 
biskup za sprievodu kňazov a asistencie. Pomodlí 
sa vstupné modlitby a presunie sa na svoje miesto, 
kde ho postupne obliekajú do jednotlivých častí 
posvätného rúcha, pričom sa diakon nahlas modlí 
predpísané modlitby. Niekto by v tom geste 
mohol vidieť prehnanú pompéznosť, neaktuálnosť 
a staromódne móresy. Aký je však duchovný rozmer 
takéhoto liturgického postupu?

Pán Ježiš hovorí apoštolovi Petrovi: „Keď si bol 
mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. 
Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše 
a povedie, kam nechceš.“ (Jn 21, 18) Aj biskup 
ako prvý medzi (alebo skôr nad) kňazmi, ktorí sa 
v gréckom jazyku nazývajú aj presbyteri (starší), 
vystiera ruky, aby ho iní prepásali a obliekli. Tým 
vyjadruje svoju pokoru a odovzdanosť do služby. 
Veď jeho majster, Ježiš Kristus, vraví, že najväčší 
spomedzi učeníkov má byť sluhom všetkých (porov. 
Mk 10, 44). Biskup ako otec svojho ľudu sa hneď 
na úvod bohoslužby odieva pokorou, aby sa mohol 
priblížiť našim ranám a pádom a láskavo nás priviesť 
k nebeskému Otcovi. Veď apoštol Peter, ktorý toto 
všetko zakúsil, hovorí: „Všetci sa navzájom zaodejte 
pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným 
dáva milosť.“ (1 Pt 5, 5)

Dobrého človeka hľadaj medzi tými, ktorých 
svet odsudzuje. Redakcia Slovogo(o)dbook
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CESTA  
K PRAVEJ 
ŽENSKOSTI (2) 
4. Nehrň sa do vzťahu 
s chlapcami – tvoja hodnota 
nezávisí od toho, či niekoho 
máš. A kým sama nezistíš, 
kto si a aká si, tvojím nástro-
jom na upútanie bude vždy 
len tvoje telo, a srdce tak 
ostane rozbité. Daj si pauzu. 
Nie všetko, čo tvrdia iní, že 
je vhodné a je na to správny 
čas, musí platiť aj pre teba. 
Venuj svoj čas a svoju 
pozornosť Bohu.

5. Odpúšťaj a žehnaj – áno, 
viem, mnohí ti ublížili, no 
zatvrdené srdce ti slobo-
du neprinesie. Vylej ho 
pred Pánom. Odpusť im 
v mene Ježiša, nech môže 
uzdraviť tvoju bolesť. Modli 
sa a vyprosuj požehna-
nie tým, ktorí ti vedome 
alebo nevedomky ublížili. 
No pamätaj aj na tých, 
ktorých si ty svojou pýchou 
a kráčaním aj „cez mŕtvoly“ 
zranila. Odpusť aj sebe, Boh 
ti odpúšťa.

6. Ži v spoločenstve – nájdi 
si spoločenstvo ľudí, ktorí ťa 
potiahnu na ceste k uzdra-
veniu, ktorí ti pomôžu ísť 
za Bohom a pred ktorými sa 
nebudeš musieť na nič hrať. 
Veď dvaja sa majú lepšie 
ako jeden, keď padnú, jeden 
zdvihne druhého. (Katarína 
Marčáková)

pxhere.com

pxhere.com

Hebr 11, 1

Oz 11, 4

1 Kor 13, 13

Otázka:
AKO MÔŽEM VERIŤ V BOHA,  

KEĎ HO NEVIDÍM A NECÍTIM?
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IGNÁC 
ANTIOCHIJSKÝ

Ján KRUPA

V byzantsko-slovanskom obrade sa 20. decembra slá-
vi pamiatka a 29. januára prenesenie ostatkov svätého 
hieromučeníka Ignáca, ktorý bol už počas života nazývaný 
Bohonositeľ. 

Ignáca, ktorý bol v rokoch 70 až 107 bisku-
pom cirkevnej metropoly Antiochia, mies-
todržiteľ rímskej provincie Sýria odsúdil 
na smrť a poslal do Ríma na zápas so šel-
mami. Počas dlhej cesty cez Malú Áziu, 
Troadu a Macedóniu do hlavného mesta 
Rímskej ríše mal Ignác možnosť stretnúť 
sa s veriacimi a predstavenými miestnych 

cirkví a dozvedieť sa o ich problémoch. 
Tieto okolnosti ho priviedli k napísaniu 
siedmich listov, v ktorých ďakuje za sprevá-
dzanie na ceste k mučeníctvu a naliehavo 
žiada dodržiavať cirkevnú tradíciu a vy-
hýbať sa herézam. Rímskych kresťanov 
prosí, aby nepodnikali nič, čo by mohlo 
prekaziť jeho túžbu dokonale napodobniť 

Krista mučeníckou smrťou. Ignáca roztrhali 
šelmy za vlády cisára Trajána okolo roku 110. 
Vo svojich listoch Ignác varuje pred kresťan-
mi, ktorí popierajú opravdivosť Kristovho 
vtelenia, čiže tvrdia, že Syn Boží mal počas 
svojho pozemského života iba zdanlivé ľud-
ské telo, preto jeho utrpenie na kríži nebolo 
skutočné (= doketická kristológia).

Z Ignácovho listu Smyrňanom (1 – 4):  
Syn Boží je skutočne človekom.

Ignác, nazývaný aj Bohonositeľ, praje plnú radosť v čistote 
ducha a v Božom slove cirkvi, ktorá sa nachádza v Smyrne, 
v Ázii, cirkvi Boha Otca a milovaného Ježiša Krista, cirkvi, 
ktorá prijala milosrdenstvo s hojnosťou každého daru, cirkvi, 
ktorá je plná viery a lásky a ktorej nechýba nijaký dar, cirkvi, 
ktorá je najhodnejšou Boha a nositeľkou svätosti.

Vzdávam slávu Ježišovi Kristovi, Bohu, ktorý vás urobil taký-
mi múdrymi: našiel som vás dokonalých v neochvejnej viere, 
ako pribitých na kríži Pána Ježiša Krista v tele i duši, a zako-
renených v láske prostredníctvom Kristovej krvi. Viem, že 
plne veríte v nášho Pána, presvedčení, že je opravdivo z rodu 
Dávidovho podľa tela, Boží syn z Božej vôle a moci, opravdi-
vo narodený z Panny, pokrstený Jánom, aby splnil všetko, čo 
je spravodlivé. Za Pontského Piláta a tetrarchu Heroda bol 
Ježiš opravdivo pribitý v tele za nás: sme ovocím jeho božsky 
šťastného utrpenia. Svojím zmŕtvychvstaním chcel Ježiš 
naveky vztýčiť štandardu pre svojich svätých a veriacich, tak 
medzi Židmi, ako aj medzi pohanmi, v jedinom tele svojej 
Cirkvi. Toto všetko Ježiš vytrpel za nás, aby sme boli spasení. 
A vytrpel to skutočne, ako skutočne vzkriesil sám seba. Nie 
ako hovoria niektorí neveriaci: „Trpel len zdanlivo.“ Naopak. 
To oni sú čisté zdanie! Ako uvažujú, tak sa im stane: budú 
netelesnými bytosťami a budú podobní démonom.

Viem a verím, že Ježiš aj po vzkriesení bol v tele. Keď šiel 
k tým, ktorí boli s Petrom, povedal im: Vezmite, dotknite sa 
ma a viďte, že nie som duch bez tela. Oni sa ho ihneď dotkli 
a uverili, pevne sa držali náuky o jeho tele a jeho duchu. Pre 
toto opovrhovali aj smrťou či, lepšie povedané, považovali 
sa za nadradených smrti. Po zmŕtvychvstaní Ježiš jedol a pil 
s nimi ako človek z mäsa a kostí, hoci v duchu bol zjednote-
ný s Otcom.

Milovaní, vyzývam vás, aby ste verili týmto pravdám, pričom 
viem, že   aj vy máte tie isté presvedčenia. Varujem vás pred 
šelmami v ľudskej podobe: nielenže ich nemáte prijímať, 
ale, pokiaľ je to možné, ani sa s nimi stretávať. Je dobré len 
sa za nich modliť, aby sa im raz podarilo začať robiť pokánie: 
čo nebude ľahké. Ale toto je v moci Ježiša Krista, ktorý je 
naším opravdivým životom. 
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CERKEV SV. JOZAFÁTA V ADREJOVKE
Osada Andrejovka, ležiaca 
na brehu rieky Poprad na úpätí 
Kurčinskej Magury, zo sa-
mosprávneho pohľadu patrí 
k Orlovu. Z pohľadu cirkev-
ného usporiadania je filiálkou 
farnosti Orlov. Celé generácie 
Andrejovčanov absolvovali kvôli 
napĺňaniu svojich duchovných 
potrieb (nedeľné i sviatočné 
liturgie, sobáše, krsty, pohreby) 
v čase i nečase dvojkilometrovú 
púť do orlovského chrámu. 
V minulosti možno na kon-
ských povozoch, ale častejšie 
pešo. Aj keď moderná doba 
a dostupnosť áut túto vzdiale-
nosť mnohonásobne skrátili, 
nenasýtili ich hlad po vlast-
nom bohostánku. Po páde 
predchádzajúceho režimu sa 
otvorili aj v duchovnej oblasti 
nové možnosti, ich túžba ožila 
a nabrala na sile. Príchodom 
kňaza Jozefa Mašleja začala do-
stávať aj reálnu tvár. V budove 
bývalej školy v roku 1995 zriadili 

kaplnku zasvätenú Zvestovaniu 
Presvätej Bohorodičke, v ktorej 
sa dvakrát týždenne konali 
liturgie a veriacim sa vysluho-
vali sviatosti. Aj napriek tomu 
Andrejovčania neprestali túžiť 
po dôstojnejšom mieste, kde by 
oslavovali Boha − po vlastnom 
chráme. Počas pôsobenia otca 
Petra Komanického, po získaní 
pozemku, na ktorom by mohol 
chrám stáť, rozmýšľali najskôr 
o prevoze dreveného historické-
ho chrámu z Ukrajiny, a neskôr 
o stavbe nového. Po výbere 
z niekoľkých návrhov počas 
pôsobenia otca Petra Iľka sa 
12. apríla 2008 začalo so stavbou 
chrámu. Stavba napredovala 
veľmi rýchlo aj vďaka tomu, že 
je zhotovená z prefabrikátov 
vyrobených na mieru a dove-
zených z Prahy. K ich osadeniu 
musel do stiesnených pomerov 
Andrejovky zavítať aj špeciálny 
žeriav. Modlitbami a rukami 
arcibiskupa metropolitu Jána 

Babjaka SJ bol chrám slávnostne 
posvätený v nedeľu 13. novem-
bra 2011, deň po sviatku patróna 
chrámu sv. Jozafáta, polockého 
arcibiskupa. Chrám sa stal obľú-
beným miestom prežívania ne-
deľných liturgií aj pre mnohých 

Orlovčanov a chatárov. Boh 
vyslyšal modlitby a doprial im 
tento milostivý dar, kde sa s ním 
môžu stretávať a rozvíjať svoj 
vzťah s ním, ďakovať mu, chvá-
liť ho i prosiť o ďalšiu priazeň. 
(Zdeno a Viera Muchovci)

CERKEV SV. CYRILA A METODA  
V LIPANOCH

Farnosť sv. Cyrila a Metoda v Li-
panoch bola zriadená 1. júla 2008 
vyčlenením z farnosti Ďačov. Jej 
prvým správcom bol Ján Čekan. 
V marci 2012, už za pôsobenia 
správcu farnosti Miroslava 
Hricíka, začali veriaci so stavbou 
chrámu v severnej časti mesta 
pri hlavnej ceste. Jednoloďový 

chrám naprojektoval Michal 
Petrík, ktorý bol aj stavebným 
dozorom a hnacím motorom 
realizácie stavby. Chrám sa 
podarilo postaviť za deväť 
mesiacov. Už 24. decembra 2012 
sa v ňom slávila prvá bohoslužba 
Veľkého povečeria Narodenia 
Pána, po povolení Arcibiskup-

ského úradu v Prešove slúžiť 
v neposvätenom chráme. Veriaci 
získavali finančné prostriedky 
najmä zo zbierok, ktorých 
vykonali vyše päťdesiat po oko-
litých i vzdialenejších gréckoka-
tolíckych aj rímskokatolíckych 
farnostiach. Výstavba spolu 
s mobiliárom, okrem ikonostasu, 
stála približne 190-tisíc eur. Sláv-
nostnú posviacku chrámu vyko-
nal vladyka Ján Babjak SJ 2. júna 
2013 za účasti vladyku Johna 
Kudricka z Parmy. Po posviacke 
chrámu sa veriaci pustili do reali-
zácie ikonostasu, a to od 31. janu-
ára 2014, do ktorého sa postupne 
vkladali ikony. 16. októbra 2016 
kompletný ikonostas slávnostne 
posvätil vladyka Milan Lach SJ. 
Autorom všetkých ikon v chrá-
me je majster Miroslav Mindek 
z Orlova. Ikonostas zahŕňa päť 
radov. Najspodnejší rad obsahuje 
starozákonné výjavy. V základ-
nom rade sú Pán Ježiš, Hodigit-

ria, sv. Mikuláš a patróni chrámu 
sv. Cyril a Metod. V cárskych 
dverách sú štyria evanjelisti 
a v bočných dverách diakoni 
Štefan a Roman Melodos. Tretí 
rad obsahuje ikony dvanástich 
sviatkov Pána a Bohorodičky, 
štvrtý rad apoštoli s atribút-
mi, medzi ktorými v strede je 
Posledná večera a najvrchnejší 
rad tvorí svätý kríž. Vo svätyni sú 
nadrozmerné nástenné maľby 
Bohorodičky − Nevyčerpateľnej 
čaše a anjelov Michala a Gabrie-
la. V lodi na bočných stenách sú 
ikony blahoslavených P. P. Goj-
diča, V. Hopka, svätých Jána 
Zlatoústeho, Bazila Veľkého, 
Gregora Teológa a Atanáza. 
Na strope lode je nadrozmer-
ná ikona Krista Vsederžiteľa. 
V chráme sú elektronické zvony 
od firmy Ivak. Od mája 2017 
farnosť disponuje štvorizbovým 
farským bytom neďaleko chrá-
mu. (Miroslav Hricík)
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CERKEV SV. CYRILA A METODA 
V PRAKOVCIACH
Filiálna obec Prakovce má v sú-
časnosti 3 331 obyvateľov, z toho 
tvoria gréckokatolíci približne 
desať percent. Spoločenstvo 
gréckokatolíckych veriacich sa 
stretáva na spoločných boho-
službách ešte len od roku 1997. 
Do obce začali prichádzať naši 
veriaci najmä v období po druhej 
svetovej vojne, keď vďaka roz-
machu strojárskeho priemyslu 
a hromadnej bytovej výstavbe 
len za prvých tridsať rokov 
druhej polovice 20. storočia 
počet obyvateľov v obci päťkrát 
narástol. Ešte pred nástupom 
komunizmu sem prichádzal otec 
Július Župan, správca novovznik-
nutej farnosti v Gelnici (1945), 
no i jeho misijné aktivity, žiaľ, 
na dlhé roky zastavilo politické 
zriadenie. Ich obnovenie prinies-
lo až sčítanie obyvateľstva v roku 
1991, keď sa ku gréckokatolícke-
mu náboženstvu prihlásilo viac 

ako dvesto obyvateľov. Vtedajší 
farár najbližšej farnosti Helc-
manovce František Takáč začal 
spájať miestnych veriacich, ktorí 
sa po striedaní rôznych provi-
zórnych liturgických priestorov 
od roku 2006 pod vedením 
kaplána, neskôr i správcu 
farnosti Helcmanovce, otca 
Martina Pavuka, pustili i do vý-
stavby vlastného chrámu. V roku 

2009 bol už chrám posvätený 
vladykom Milanom Chauturom 
a v roku 2012 boli Prakovce 
pričlenené k farnosti Gelnica, 
pričom prvý správca obnove-
nej farnosti Ján Čižmár býval 
naďalej práve v Prakovciach. 
Pri projekte chrámu sa kládol 
dôraz na vizuálnu podobnosť 
so starobylým dreveným typom 
chrámov. Tri vežičky a tri časti 

chrámu − svätyňa, loď a babinec 
− predstavujú Otca, ku ktorému 
smerujeme, Syna, v ktorého 
mystickom tele sme cirkvou 
pospájaní, i Svätého Ducha, kto-
rý nás oddeľuje od tohto sveta 
a posväcuje na prijatie daru viery. 
Hlavný architekt Ján Pastiran 
so svojím tímom tak na ploche 
120 m2 navrhol posvätný priestor 
s priemernou kapacitou 90 osôb. 
V roku 2015 k nemu pribudla 
vonkajšia zvonica, postupne sa 
dokončovalo drevené vybavenie 
chrámu i samotný ikonostas 
napísaný pánom Vladimírom 
Sviderským. V roku 2019, pri 
oslavách 10. výročia chrámu, bol 
spolu s prestolom slávnostne 
posvätený vladykom Milanom 
Chauturom, a tak sa ukončilo 
obdobie provizórnosti a začalo 
sa obdobie dospievania tohto 
mladého farského spoločenstva. 
(Adam Mackovjak)

CERKEV BL. BISKUPA P. P. GOJDIČA 
VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH
Farnosť Veľké Kapušany bola 
zriadená 2. júla 2007. Pôvodne 
boli Veľké Kapušany filiálkou 
farnosti Čičarovce. Názov Veľké 
Kapušany je motivovaný ma-
ďarským slovom kapu − brána. 
Slovo brána tu navyše má aj 
svoj obrazný význam. Znamená 
otvorenosť, schopnosť prijať, ale 
aj otvoriť cestu von, do sveta. 
Kapušianski gréckokatolíci 
pochádzajú väčšinou z okoli-
tých obcí a z Medzibodrožia. 
Nemali svoj chrám a od roku 
1968 nedeľné sväté liturgie 
slávili v rímskokatolíckom 
kostole. Výstavba gréckoka-
tolíckeho chrámu vo Veľkých 
Kapušanoch bola pred tridsiati-
mi rokmi nevyhnutná, pretože 
veriaci nemali vlastný chrám. 
Budovanie prebiehalo niekoľko 
desaťročí. S výstavbou chrámu 
začal v roku 1998 otec Štefan 
Ósz. Od roku 2007 do roku 2010 
vo farnosti pôsobil otec Mikuláš 

Ďurkovič. Za jeho pôsobenia 
sa podarilo chrám dokončiť 
a následne 19. októbra 2008 po-
svätiť. Chrám posvätili vladyko-
via Milan Chautur, Fülöp Kocsis 
a Szilárd Keresztes. Dominan-
tou vnútornej časti chrámu je 
kamenný oltár, ako aj relikvia 
blahoslaveného Petra Pavla 
Gojdiča. Od roku 2017 farnosť 
spravuje otec Barnabáš Iván. 
Počas pôsobenia otca Barnabáša 
sa na dvore chrámu vybudo-
valo detské ihrisko pre mladé 
farské rodiny. V roku 2020 bola 
potrebná rekonštrukcia okien 
a obnova vonkajšej fasády. 
S Božou pomocou a pomocou 
horlivosti veriacich sa napriek 
ťažkému covidovému obdobiu 
rekonštrukcia podarila. V sú-
časnosti má chrám novú tvár. 
Liturgický život je veľmi pestrý 
a okrem každodenných svätých 
liturgií tu prebiehajú rôzne 
programy. Veriaci z celého kraja 

sa tu môžu pomodliť a uctiť si 
pamiatku blahoslaveného Pavla 
Petra Gojdiča. Chodia sem aj ve-
riaci zo zahraničia. V súčasnosti 
je pútnickým, eparchiálnym 
chrámom. Počas celého roka 
sa vo farnosti organizujú rôzne 
akcie, výlety, tvorivé dielne, 
stretnutia mladých rodín, 
každoročný ples, spoločné 

rozjímania, púte. Veľkým snom 
veriacich v blízkej budúcnosti 
je vybudovanie zvonice, ako aj 
výstavba farskej budovy so spo-
ločenskou miestnosťou, kde 
by sa za vhodných podmienok 
mohli okrem chrámu spoločne 
stretávať, a tým napomáhať 
duchovnú formáciu veriacich. 
(Barnabáš Iván)
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Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita

Radoslav Šimko (27 rokov)
Kňazská vysviacka: 5. júl 
2021 a primície: 10. júl 2021 
v Chráme sv. Cyrila a Metoda  
v Sečovciach
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Pavol Pastornický (27 rokov)
Diakonská vysviacka: 13. jún 
2021 v Katedrále Narodenia  
Presvätej Bohorodičky  
v Košiciach

Svätiteľ: vladyka Cyril Vasiľ, administrátor sede plena Košickej eparchie

Martin Grošík (26 rokov)
Primície: 3. júl 2021,  
Chrám Matky ustavičnej po-
moci vo Vranove n/T-Lomnici

Jakub Jasik (26 rokov)
Primície: 20. jún 2021,  
Chrám sv. apoštolov Petra  
a Pavla v Maškovciach 

Dávid Rybovič (26 rokov)
Primície: 27. jún 2021,  
Chrám sv. apoštolov Petra  
a Pavla v Jakubanoch 

Dávid Zimovčák (26 rokov)
Primície: 19. jún 2021,  
Katedrála sv. Jána Krstiteľa  
v Prešove

Peter Ščerba (27 rokov)
Primície: 27. jún 2021,  
Chrám sv. apoštolov Petra  
a Pavla v Banskom 

SVAĎBA

František KUDZEJ

V mistočku Logopedovi 
poviv Edo Evgenovi: 
„Choču ťi povisti, Žeňu, 
že ja sja zavtra ožeňu, 
a zato ja i Editka 
zaprošame ťa za svidka 
a tak na šestu hodinu 
i na svaďbjanu hostinu.“

Evgen posmotriv na Eda: 
„ Zavtra? Taď bude sereda!“ 
„Znam. Ja si svaďbov, mij milyj, 
ne popsuju vikend cilyj!“

Na konec tu pro istotu 
dodavam prihodu totu: 
Prosiv sja vnuk babky z Brodu: 
„Je hluposť pričinov rozvodu?“ 
A odpoviď mudroj baby? 
„Hluposť je pričinov svaďby.“
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VYHLÁSENIE O DUCHOVNOM PRÍBUZENSTVE 
TALIANSKO/CREA g Arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ počas prvého júnové-
ho víkendu navštívil severotaliansku 
diecézu Casale Monferrato. Cieľom jeho 
pastoračnej návštevy bola prezentácia 
jubilujúceho eparchiálneho pútnického 
miesta Klokočov a podpísanie vyhláse-
nia o duchovnom príbuzenstve medzi 
dvoma mariánskymi svätyňami – talian-
skou Creou a slovenským Klokočovom. 
V sobotu 6. júna privítal vladyku Cyrila 
v priestoroch sídla diecézy Mons. Gianni 
Sacchi, biskup diecézy Casale Monfer-
rato. V popoludňajších hodinách sa obi-
dvaja presunuli do Baziliky Panny Márie 
na svätom vrchu Crea. Tu sa zúčastnili 
na modlitbe Veľkej večierne, ktorú 
spolu so skupinou z Katedrálneho zboru 
svätých Cyrila a Metoda v Košiciach 
viedol archimandrita Jaroslav Lajčiak, 
protosynkel Košickej eparchie. Modlitbe 
večierne predchádzal koncert košického 
katedrálneho zboru spojený s prezentá-
ciou pútnického miesta Klokočov.

Vyvrcholením slávnosti bola archije-
rejská svätá liturgia v nedeľu 7. júna, 
ktorú spolu s vladykom Cyrilom Vasi-
ľom slávil miestny biskup Mons. Gianni 
Sacchi a Mons. Giampio Luigi Devasi-
ni, diecézny biskup Chiavari a bývalý 
vicerektor sanktuária. V závere liturgie 
bolo podpísané vyhlásenie o duchovnom 
príbuzenstve medzi sanktuáriom Crea 
a Klokočovom. Zástupcovia obidvoch 
biskupstiev v tomto vyhlásení dekla-
rujú, že „úcta k Presvätej Bohorodičke 
Panne Márii zjednocuje v hlbokom 
spoločenstve cirkvi byzantskej a latin-
skej tradície, ktoré zjavujú tvár jednej, 
svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi.“ 
Opreli sa tak o slová pápeža sv. Jána Pavla 
II., ktorý v apoštolskom liste Orientale 
Lumen pripomenul, že „že úctyhodná 
a starobylá tradícia východných cirkví je 
integrálnou časťou dedičstva Kristovej 
Cirkvi...“ V závere vyhlásenia obidvaja 
hierarchovia zverili všetkých svojich 
veriacich pod ochranu Presvätej Boho-

rodičky, ktorá je vzývaná v mariánskych 
svätyniach Klokočov a Crea, „aby skrze 
modlitby posvätného ruženca a akatis-
tu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou 
ľudovej zbožnosti našich miestnych 
cirkví, sa prihovárala k svätej a nede-
liteľnej Trojici...“ Klokočovská svätyňa 
oslavuje 350. výročie zázračného slzenia 
ikony Božej Matky, ktoré sa udialo v roku 
1670, počas náboženských vojen, ktoré 
zmietali Európu v 17. storočí. Svätyňa 
v Crea oslavuje 200. výročie svojho zno-
vuobnovenia. Vďaka prozreteľnostnému 
zásahu dobrých veriacich, ktorí zabránili 
jej úplnej devastácii, bola uchránená 
pred úplným zničením v období po napo-
leonských vojnách. Myšlienka duchovne 
prepojiť tieto dve mariánske svätyne sa 
zrodila pred niekoľkými rokmi, počas 
stretnutia niekoľkých kňazov diecézy 
Casale Monferrato a Košickej eparchie 
a vďaka Mons. Francescovi Mancinelli-
mu, rektorovi pútnického miesta v Crea, 
bola aj zrealizovaná. (TSKE)

VLADYKA LACH NAVŠTÍVIL 
TRUMAU
RAKÚSKO/TRUMAU g V pondelok 31. mája navštívil biskup gréckokato-
líckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA vladyka Milan Lach SJ Katolícku 
teologickú univerzitu v Trumau (ITI Catholic University). Počas tejto krátkej 
návštevy sa stretol s predstavenými, ktorí zodpovedajú za formáciu semina-
ristov študujúcich na tejto katolíckej univerzite, medzi ktorými je otec Yuriy 
Kolasa a otec Juraj Terek. Po zvítaní nasledovala modlitba Molebenu k Srdcu 
Ježišovmu, po ktorej sa vladyka prihovoril prítomným. Okrem iného vlady-
ka vyzdvihol potrebu „mať srdce naplnené ohňom”. Tak ako sa aj Mojžišovi 
v Knihe Exodus zjavil samotný Boh v ohnivom kre, tak aj srdce človeka má byť 
ohnivým krom, v ktorom sa má Boh prejavovať v skutkoch človeka, v ochote 
slúžiť všetkým, korí to potrebujú. Návšteva bola ukončená agapé, počas ktoré-
ho sa vladyka venoval každému seminaristovi. (Ján Maras) 

PAKISTAN g 3. júna oslobodili v Pakistane 
spod obžaloby kresťanský manželský pár, ktorý 
čakal sedem rokov na trest smrti. Shagufta Kau-
sarová a jej manžel Shafqat Masih boli obvinení 
z toho, že údajne posielali miestnemu imámovi 
rúhavé SMS správy, ktoré urážali proroka Mo-
hameda. Hodnovernosť predložených dôkazov 
sa podarilo spochybniť, keď sa právnik začal 
pýtať na to, kto bol skutočným vlastníkom 
SIM karty, z ktorej mali údajné rúhavé správy 
posielať. (TK KBS)

VATIKÁN g Pápež František neprijal žiadosť 
kardinála Reinharda Marxa o odstúpenie 
z úradu mníchovsko-freisingského arcibiskupa. 
Vyplýva to z listu kardinálovi, ktorý 10. júna 
zverejnila Svätá stolica. Pápež okrem iného 
nemeckému kardinálovi ďakuje za jeho odvahu. 
Kardinál požiadal o uvoľnenie z funkcie listom 
z 21. mája pre situáciu Cirkvi v Nemecku v súvis-
losti so zneužívaniami maloletých. (postoj.sk)

CHORVÁTSKO/KUČARI PRI VRBOVCI g 

V nedeľu 13. júna navštívil križevský vladyka 
Milan Stipič komunitu Cenacolo v Kučari pri 
Vrbovci, ktorá je ústrednou inštitúciou komuni-
ty v Chorvátsku. Vladyka Milan sa stretol s mla-
dými ľuďmi z komunity a hovoril s nimi o ich 
živote a raste. Cenacolo je kresťanské združenie, 
ktoré prijíma stratených mladých ľudí trpiacich 
rôznymi závislosťami. Stredisko komunity je 
v talianskom Saluzze a má štyridsaťštyri domov 
po celom svete. (TM)
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ZASADNUTIE  
RADY HIERARCHOV

Michal PAVLIŠINOVIČ

Gréckokatolícki biskupi sa v stredu 9. júna zišli 
na Arcibiskupskom úrade v Prešove na tridsiatom  
druhom plenárnom zasadnutí Rady hierarchov. 

Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ otvoril zasadnutie úvodnou 
modlitbou, po ktorej prečítal katechézu 
Svätého Otca Františka o modlitbe 
na tému Ježiš je vzorom a dušou každej 
modlitby. Počas pracovného programu sa 
biskupi opätovne zaoberali jurisdikciou 
pri pastorácii rómskych veriacich. Arcibis-
kup Ján Babjak SJ informoval ostatných 
hierarchov o prežívaní Roka svätého Jozefa 
v Prešovskej archieparchii a o rôznych 
duchovných aktivitách, ktoré sú s tým 
spojené.

Biskupi zvolili na zasadnutí nového pred-
sedu metropolitnej liturgickej komisie, 
ktorým sa stal administrátor Košickej 
eparchie sede plena arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ. Doteraz túto funkciu zastával brati-

slavský eparchiálny biskup vladyka Peter 
Rusnák. Taktiež bola zriadená komisia pre 
prípravu katechizmu Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku, ktorú povedie vladyka 
Marián Andrej Pacák CSsR a dekrétom boli 
ustanovení aj vybraní členovia komisie. 
Ďalej sa hierarchovia zaoberali obsahom 
enchiridionu (knihy odpustkov) pre gréc-
kokatolíckych veriacich. Rovnako schvá-
lili aj ďalší postup pri príprave učebníc 
gréckokatolíckej náboženskej výchovy. 
V nadväznosti na posledné zasadnutie, keď 
bolo schválené zriadenie komisie pre pre-
klad Nového zákona do rusínskeho jazyka, 
biskupi na zasadnutí odobrili vymenovanie 
členov tejto komisie a udelili požehnanie 
tomuto dielu, ktoré sa bude realizovať 
v úzkej spolupráci s Pravoslávnou cirkvou 
na Slovensku.

Na zasadnutí vystúpil aj dekan Grécko-
katolíckej teologickej fakulty profesor 
Peter Šturák, ktorý biskupov informoval 
o ponuke študijných programov predo-
všetkým katolíckej teológie, ktorú by 
mohli v Prešove študovať aj bohoslovci 
pochádzajúci z materskej Mukačevskej 
eparchie, a taktiež priblížil okolnosti 
permanentnej formácie kňazov. V závere 
biskupi odhlasovali termín jesenného 
zasadnutia, ktoré sa uskutoční 6. októb-
ra 2021, a stretnutie ukončili spoločnou 
modlitbou.

Vznik Rady hierarchov vyplynul z metro-
politného usporiadania Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku v roku 2008. Metropo-
litovi vo výkone jeho moci pomáha práve 
Rada hierarchov, ktorá je zákonodarným 
zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden 
z najdôležitejších znakov a symbolov 
východnej cirkevnej identity – princíp 
synodality. Okrem noriem spoločného 
a partikulárneho práva sa riadi aj štatútom, 
ktorý schválila Svätá stolica.

ĽUTINA
Môžete ju sledovať prostredníctvom médií TV Logos, TV Lux a Rádio Lumen.

SOBOTA 21. august 2021

18.00 hod. Archijerejská svätá liturgia sl. (Rádio Lumen, TV Logos) 
21.00 hod. Svätá liturgia za všetky rodiny archieprachije sl.  
          (TV Logos)

NEDEĽA 23. august 2020

7.30 hod. Svätá liturgia csl. (TV Logos) 
10.00 hod. Archijerejská svätá liturgia sl. 
          (RTVS, TV Logos)
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letné stretnutia mládeže 

juskova voľa 2021
stretnutia gréckokatolíckej mládeže 

v juskovej voli 2021

organizujeme 

letné stretnutia budú prebiehať v následujúcich turnusoch: 

NOVINKA!
1.turnus: 01.07. - 09.07.2021 (15 a viac roční)

tento turnus bude trvať 9 dní.
cena prvého turnusu je 130€

2.turnus: 18.07. - 23.07.2021 (9 - 11 R.)

3.turnus: 25.07. - 30.07.2021 (12 - 14 R.)

4.turnus: 01.08. - 06.08.2021 (9 - 11 R.)

5.turnus: 08.08. - 13.08.2021 (12 - 14 R.)

6.turnus: 15.08. - 20.08.2021 (9 - 11 R.)

7.turnus: 22.08. - 27.08.2021 (15 a viac r.)

cena
85€
osoba/pobyt

termín nahlasovanie je neobmedzený. /do naplnenia kapacity/
nahlásiť sa môžete elektronicky prostredníctvom online formulára na www.gmcbarka.sk

viac informácií na www.gmcbarka.sk 
alebo na tel. č. 057/449 02 90, 446 07 61

Dominantou Mariánskej hory pri Levo-
či je Bazilika Navštívenia Panny Márie. 
Na Slovensku patrí medzi najstaršie 
miesta, na ktorých sa každoročne kona-
jú púte. Samotná stavba baziliky v sebe 
ukrýva vzácny exponát v podobe sochy 
Panny Márie, ktorá pochádza z 15. 
storočia a je symbolom hlbokej úcty 
slovenského národa k Bohorodičke.

Mariánska hora ponúka vskutku ohro-
mujúci výhľad na celú Levočskú dolinu 

aj na Levoču samotnú. Pohľad, ktorý 
poteší nielen oko človeka túžiaceho 
po kráse, ale aj srdce hľadajúce chvíle 
na splynutie s Bohom. 

Objavte skutočný zmysel svojho života 
na výnimočných miestach Sväto-

mariánskej púte, kde nie je núdza 
o pokoj Božieho Ducha. Mariánska 
hora takýmto miestom určite je. 
Svätomariánska púť (Svetlo z východu) 
vyzdvihuje kultúrne, prírodné, histo-
rické, spoločenské a duchovné hodnoty 
slovanského národa vzťahujúce sa 
na posolstvo a ma-
riánske tradície.  
Viac sa dozviete na  
www.svatomarian-
skaput.sk.

VYDAJTE SA VYDAJTE SA 
NA SVÄTOMARIÁNSKU PÚŤ, NA SVÄTOMARIÁNSKU PÚŤ, 
CESTU ZÁŽITKOV,  CESTU ZÁŽITKOV,  
RADOSTI A POZNANIARADOSTI A POZNANIA

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA



NOVÍ KOŠICKÍ 
DIAKONI
KOŠICE g V nedeľu 13. júna prijali 
v košickej Katedrále Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky diakonskú vysviacku 
dvaja poddiakoni. Z rúk arcibiskupa 
Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského adminis-
trátora sede plena Košickej eparchie, 
tento prvý stupeň kňazstva prijali 
Radoslav Šimko z farnosti Sečovce 
a Pavol Pastornický z farnosti Trnava 
pri Laborci. Radoslav Šimko prijme po-
čas eparchiálnej odpustovej slávnosti 
5. júla tohto roka v Sečovciach aj druhý 
stupeň kňazstva – presbyterát. Vladyka 
Cyril vo svojej homílii upriamil pozor-
nosť všetkých prítomných na nebeské 
vtáky z dnešného evanjelia. Ako zdô-
raznil, tieto vtáky určite neboli sliepky, 
ktoré kvôli pohodliu zabudli, že pre 
vtáky je podstatné lietanie, schopnosť 
vystúpiť do výšok. Tak aj každý človek 
je povolaný hľadieť hore, odkiaľ pri-
chádza požehnanie nášho nebeského 
Otca. A zvlášť diakoni, kňazi a biskupi 
sú povolaní k tomu, aby upriamovali 
pozornosť ľudí k výšinám, hľadaniu 
zmyslu a cieľa nášho života. (TSKE)

KŇAZSKÉ VYSVIACKY  
V PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII 
ĽUTINA g V ma-
riánskej Bazilike 
Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľu-
tine sa v nedeľu 
13. júna uskutočnili 
kňazské vysviac-
ky. Presbyterské 
rady Prešovskej 
archieparchie sa 
rozšírili o piatich 
novokňazov: Marti-
na Grošíka, Jakuba 
Jasika, Dávida 
Ryboviča, Petra 
Ščerbu a Dávida Zimovčáka. Archijerejskú svätú liturgiu slávil a sväté tajomstvo kňazstva 
udelil vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. V homílii 
vladyka Ján poukázal na uplynulé sviatky, ktoré Cirkev slávila – sviatok Najsvätejšej Eucha-
ristie a sviatok Ježiša Krista, milujúceho ľudí, a na odkaz týchto dvoch sviatkov. Pripomenul 
význam Božej lásky, ktorá sa stotožnila s prebodnutým Ježišovým srdcom, na ktoré v tieto 
dni duchovne upierame svoj zrak a ktorému z celého srdca ďakujeme za vykúpenie. Veriacim 
ďalej pripomenul, aký veľký význam v duchovnom živote má poslanie kňaza. V závere homí-
lie pozval veriacich, aby sa aj naďalej modlili za nové kňazské povolania a svojimi modlitba-
mi sprevádzali duchovných služobníkov Cirkvi. Na konci slávnosti poďakoval arcibiskupovi, 
rodičom a manželkám svätencov, ako aj všetkým prítomným novokňaz Jakub Jasik. Svätenci 
v závere udelili všetkým prítomným novokňazské požehnanie. (Michal Pavlišinovič)

EPARCHIÁLNA PÚŤ V ŠAŠTÍNE
ŠAŠTÍN g Gréckokatolíci Bratislav-
skej eparchie znova po roku putovali 
do národnej svätyne Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne v rámci dvanástej 
eparchiálnej púte, ktorá sa konala v so-
botu 12. júna, na sviatok Presvätej Bo-
horodičky Spolutrpiteľky. Táto tradičná 
mariánska púť už v eparchii zapustila 
svoje hlboké korene, o čom svedčí aj 
bohatá tohtoročná účasť pútnikov. 
Púť bola tiež príležitosťou poďakovať 
Bohorodičke za ochranu v čase druhej 
vlny pandémie. Slávnostným kazateľom 

pri archijerejskej liturgii bol protosyn-
kel (generálny vikár) Košickej eparchie, 
archimandrita otec Jaroslav Lajčiak. 
Vo svojej homílii poukázal na skutoč-
nosť, že Mária, Ježišova matka, sa pod 
jeho krížom stala Matkou všetkých ľudí. 
A tak ako každá matka aj ona spolusúci-
tí s každým z nás v trápeniach a boles-
tiach. Dokázala to pred 350 rokmi, keď 
súcitila s trpiacim ľudom Zemplína 
a jej ikona v Klokočove slzila. A súcití 
s ľudom aj teraz počas pandémie. Púti 
predchádzal kňazský deň, ktorý sa ko-

nal na sviatok Ježiša Krista, milujúceho 
ľudí (Božského Srdca Ježišovho), ktorý 
sa v celej Cirkvi slávi ako Deň posväco-
vania kňazov. Kňazi eparchie tak mali 
možnosť stráviť čas so svojím biskupom, 
prežiť chvíle naplnené modlitbou, vzá-
jomným zdieľaním pastoračných rados-
tí i ťažkostí a kňazským spoločenstvom. 
V rámci prebiehajúceho Roka sv. Jozefa 
si tiež vypočuli prednášky z pastorálnej 
psychológie o svätom Jozefovi a tiež 
o duchovnom a fyzickom otcovstve. 
(Stanislav Gábor)
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SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ 
V TREBIŠOVE
TREBIŠOV g Pri príležitosti osemdesiateho výročia od založenia bývalej Jed-
noty a tridsiateho výročia od obnovenia jej činnosti pod názvom Spolok svätých 
Cyrila a Metoda sa uskutočnila v Trebišove spomienková slávnosť. V prvej časti 
podujatia sa v sále miestneho múzea konalo tematické sympózium. Na dejinné 
súvislosti s cyrilo-metodskou misiou a jej osudmi v Uhorsku sa vo svojom refe-
ráte zameral vladyka Cyril Vasiľ. Spojenie Trebišova s činnosťou Jednoty svätých 
Cyrila a Metoda cez významné osobnosti spolkového života zmapoval historik 
Juraj Žadanský. Na zmysel práce súčasného spolku poukázal jeho aktuálny 
predseda otec Michal Hospodár. Podujatie pozdravili primátor mesta Trebišov 
Marek Čižmár a viceprimátor Michaloviec Jozef Sokologorský. Prítomný bol aj 
riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka, ktorý odovzdal 
otcovi Michalovi Hospodárovi ďakovný list a medailu predsedu Matice sloven-
skej. Slávnosť pokračovala v miestnom gréckokatolíckom chráme Liturgiou 
sv. Jána Zlatoústeho, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ. Na záver svätej 
liturgie vladyka Cyril odovzdal otcovi Michalovi ďakovný list za jeho dlhoročnú 
angažovanosť vo vedení spolku. (Michal Hospodár)

VLADYKA JÁN 
VYSVÄTIL NOVÝCH 
DIAKONOV
PREŠOV g V nedeľu 6. júna slávil v gréckokato-
líckej Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metro-
polita, archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej svätým 
tajomstvom rukopoloženia ustanovil štyroch nových 
diakonov Prešovskej archieparchie. Túto ničím ne-
zaslúženú Božiu milosť diakonskej vysviacky prijali 
Martin Grošík, Jakub Jasik, Dávid Rybovič a Dávid 
Zimovčák. Vladyka Ján v homílii prirovnal evanje-
liové povolanie prvých učeníkov k tomu volaniu, 
ktoré začuli aj svätenci pred niekoľkými rokmi. 
Povedať áno na Božie volanie je však podľa vladyku 
len prvý dôležitý krok. Tie ďalšie kroky majú pri-
nášať kandidátom na kňazstvo neustálu túžbu rásť 
v láske, v dôvere v Krista, a tak pomáhajú pokračovať 
v prvotnom odhodlaní kráčať v službe za naším 
Spasiteľom. Svätencom ďalej pripomenul, že nepria-
teľ, zlý duch, im bude stavať prekážky do cesty, no 
tie s Božou pomocou a vo vytrvalej modlitbe budú 
zvládať prekonávať. (Michal Pavlišinovič)

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 
STARÁ ĽUBOVŇA g Medzinárodný deň detí je výnimočný deň, na ktorý 
sa tešia všetky deti, malé i veľké. V rámci Národného týždňa charity sa žiaci 
Špeciálnej základnej školy svätej Anny v Starej Ľubovni spojili s klientmi 
zariadenia sociálnych služieb Domu svätej Anny a vo štvrtok 3. júna spoločne 
oslávili tento deň. Zúčastnených čakali rôzne športové súťaže a vedomostné 
úlohy. Za odmenu nechýbal nafukovací hrad na skákanie. Program spestrili 
špeciálni hostia, členovia Policajného zboru Slovenskej republiky z colnej 
správy. Žiakom a klientom predviedli rôzne ukážky zaistenia páchateľa, prácu 
so psovodom, ako aj rôzne policajné techniky. Všetci si mali možnosť obzrieť 
zbrane, vyskúšať policajné oblečenie či sedenie v zásahovom aute. Každý si 
v tento deň našiel to, čo sa mu najviac páčilo, a za zvládnutie športových súťaží 
získal odmenu v podobe balíčka. (Miroslava Demčáková)

STARÁ ĽUBOVŇA g V stredu 26. mája strá-
vili žiaci a pedagogickí zamestnanci Špeciálnej 
základnej školy svätej Anny v Starej Ľubovni 
v priestoroch Ľubovnianskeho skanzenu. Stalo 
sa to pri príležitosti podpisovania memoranda 
o spolupráci Ľubovnianskeho múzea a školy. 
Práve toto múzeum opakovane otvára svoje 
brány a prispôsobuje podmienky rôznymi 
aktivitami aj pre žiakov so zdravotným znevý-
hodnením. O tom svedčil i tento deň. Okrem 
podpísania tejto významnej listiny strávili 
žiaci čas plný radosti na gazdovskom dvore. 
Najprv sa zoznámili so zvieratkami a následne 
ich kŕmili. Rovnako sa o nich dozvedeli množ-
stvo zaujímavostí. (A. Michnová)

KOŠICE g Počas prvého júnového týždňa sa 
na Slovensku konal Národný týždeň charity. 
Pri príležitosti jeho ukončenia v sobotu 5. júna 
bola slávená v Kaplnke svätého Lazára v Koši-
ciach svätá liturgia. Kaplnka patrí do pôsob-
nosti Gréckokatolíckej eparchiálnej charity 
Košice, a tak milým hosťom tohto liturgického 
slávenia bola jej riaditeľka pani Anna Ivanko-
vá. Národný týždeň charity organizuje Sloven-
ská katolícka charita už štvrtý rok. Je zvýraz-
nením práce Slovenskej katolíckej charity 
na Slovensku. Gréckokatolícka eparchiálna 
charita Košice je jednou z desiatich diecéz-
nych a eparchiálnych charít na Slovensku 
a v tomto roku oslávi dvadsať rokov od svojej 
registrácie. (T. Muszka)
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BRATISLAVA g Bratislavský eparchiálny 
biskup vladyka Peter Rusnák bol 10. júna jed-
ným z hostí, ktorý online pozdravil účastníkov 
Národných modlitebných raňajok. Vo videu vy- 
zdvihol odkaz svätých Cyrila a Metoda, ktorí 
dali našej krajine písmo, aby sme mohli ko-
munikovať s Bohom. Zacitoval i časť Proglasu 
– predhovoru k slovanskému prekladu evanjelií, 
ktorého autorom je sv. Konštantín Filozof. „Po-
žehnávaj naše Slovensko,“ odkázal účastníkom 
raňajok vladyka Rusnák. Cieľom Národných 
modlitebných raňajok je spoločne sa postaviť 
za národ ako jeden Boží ľud. Ako zástupcovia 
národa a celej Cirkvi. (NMR)

OBIŠOVCE g Diecézne sanktuárium v Obi-
šovciach prešlo v ostatných rokoch veľkými 
premenami. V Kostole Ružencovej Panny 
Márie a priľahlom pútnickom areáli prebiehala 
od vlaňajšieho februára rozsiahla rekonštrukcia. 
V nedeľu 13. júna bola na tomto mieste svätá 
omša spojená s posvätením kostola. Slávnosti 
konsekrácie chrámu predsedal košický arcibis-
kup metropolita Mons. Bernard Bober. V roku 
2011 bol tento farský kostol vyhlásený za die-
cézne sanktuárium. Vďaka obetavosti farníkov 
a príspevkom veriacich z celej arcidiecézy bola 
dokončená potrebná rekonštrukcia chrámu. 
V areáli diecéznej svätyne v Obišovciach sa 
nachádza aj Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej. 
(J. Fabian)

BADÍN g V Dome Xaver v Badíne sa 15. 
a 16. júna konalo deväťdesiate deviate plenárne 
zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS). Počas druhého tohtoročného zasadnu-
tia, ktoré sa uskutočnilo v prezenčnej forme, 
biskupi zhodnotili aktuálnu situáciu a niektoré 
z aktivít Konferencie biskupov Slovenska. Počas 
tohto stretnutia bol zvolený na nasledujúcich 
päť rokov generálny tajomník KBS, ktorým 
sa stal banskobystrický biskup Mons. Marián 
Chovanec, ako aj predsedovia štyroch riadnych 
komisií. (TK KBS)

ŽILINA g Členovia rady pre mládež a uni-
verzity Konferencie biskupov Slovenska sa 
8. júna stretli na pracovnom zasadnutí v Žiline. 
Zástupcovia diecéz, eparchií a mládežníckych 
organizácií sa stretli po dlhšom čase osobne. 
Zasadnutie malo dva bloky, v prvom členom 
rady predstavili saleziáni z projektu Cesty zrenia 
tému O zmene mladých po lockdowne. Členovia 
rady spoločne hľadali, akým spôsobom možno 
sprevádzať mladých ľudí po ich novej skúse-
nosti. V druhom bloku sa členovia venovali pre-
zentácii dokumentu od kongregácie pre laikov, 
rodinu a život, ktorá vydala pastoračné pokyny 
na slávenie svetových dní mládeže na úrovni 
miestnych cirkví, predstaveniu nových aktivít 
v organizáciách a zároveň sa podelili o pastorač-
né skúsenosti z ostatného roka. (TK KBS)

OCENENIE PRE OTCA JOZEFA 
VOSKÁRA
BRATISLAVA g Už takmer pol storočie (od roku 1973) je vďaka iniciatíve OSN 
5. jún Svetovým dňom životného prostredia. Tradičnou súčasťou osláv tohto 
dňa na Slovensku je udeľovanie Ceny ministra životného prostredia Slovenskej 
republiky a ďalších ocenení tým, ktorí svojou prácou prispeli k ochrane životné-
ho prostredia. Pri tejto príležitosti si 4. júna z rúk ministra životného prostredia 
Jána Budaja prevzal cenu za celoživotné dielo v ochrane prírody gréckokato-
lícky kňaz, titulárny kanonik, vyštudovaný prírodovedec a ekológ RNDr. Jozef 
Voskár. Otec Jozef sa narodil v roku 1936, v čase totality pracoval v Krajskom 
ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, neskôr v Krajskom 
ústave štátnej ochrany prírody. Zároveň tajne vyštudoval teológiu a v roku 1979 
bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1993 – 2005 pôsobil ako odborný asistent 
na Gréckokatolíckej fakulte PU, kde vyučoval environmentálnu výchovu. Otec 
Jozef stál pri začiatkoch boja Lesoochranárskeho zoskupenia VLK za celoročnú 
ochranu vlka na Slovensku, ktorá bola schválená 22. apríla tohto roka. (TM) 

VLADYKA JÁN POSVÄTIL  
NOVÝ KRÍŽ 
HAŽÍN NAD CIROCHOU g Farnosť 
Hažín nad Cirochou navštívil v sobotu 
12. júna prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ. Počas svojej návštevy 
posvätil nový kríž s umučením, ktorý dal 
na svojom pozemku zhotoviť MUDr. Ján 
Kalanin. Ten, oslovený zjaveniami svätej 
Margity Márie Alacoque, dal pod kríž 
umiestniť tabuľu s vyobrazením Božského 
Srdca a nápisom: Zastav sa – Srdce Ježišo-
vo je s tebou. Posviacke predchádzala od-
pustová slávnosť pri poľnej kaplnke, ktorá 
sa nachádza medzi Hažínom nad Ciro-
chou a Humenným, miestnymi nazývaná 
Na Kramovej. Kaplnku dal v roku 1928 
postaviť Ján Babjak-Rovňak z Hažína ako prejav vďaky Presvätej Bohorodičke 
za záchranu života počas prvej svetovej vojny. Zasvätená je Presvätej Bohoro-
dičke Spolutrpiteľke. V tento sviatok k nej každoročne putujú spolu s rodinou 
Babjakovcov aj veriaci z Hažína, Kamenice a Humenného. Poobede vladyka Ján 
slávil svätú liturgiu v hažínskom chráme za účasti prešovského protopresby-
tera Rastislava Baku a miestneho správcu farnosti Matúša Nastišina. Spoločne 
ďakovali Bohu za dar života a ochranu Presvätej Bohorodičky pre neter vladyku 
Jána pani Janku Rusnákovú a jej dcéru Lenku. (Matúš Nastišin)
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PONDELOK
5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Kto by teda zrušil jediné z týchto  
prikázaní... (Mt 5, 19)
Knieža Rastislav tu už dávno nie je aj 
jeho ríša sa pominula, no na mnohých 
miestach sa aj dnes ozýva „Dedičstvo otcov 
zachovaj nám, Pane“. Národ, ktorý prijal 
slovo života, chráni  ho, ostáva mu verný, 
tu zatiaľ ešte je. Tak ako v čase kniežaťa 
Rastislava aj dnes tu sú nepriatelia slova, 
bojujú proti nemu. Hnutia a strany, ktoré 
propagujú nemorálny život, bezuzdnú 
rozkoš života, moc a zisk za každú cenu. 
Rušia i to, čo je pre nás cez celé dejiny 
sväté. Aké dedičstvo odovzdáme my?
Liturgia: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134;  
Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (radové);  
Hebr. 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 – 19, 
zač. 11 (svätým); predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá; menlivé časti svätým 
(HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

UTOROK
6. júl
Prepodobný Sisoés Veľký
A chcel ho zabiť... (Mt 14, 5)
Ľudská hlúposť, márnomyseľnosť 
a zákernosť stále prinášajú smrť. Toto 
je schopný urobiť človek, aby nemusel 
počúvať pravdu o svojom živote, 
o svojom hriechu. Aj dnes sa navzájom 
ničíme takýmto správaním. Naše vzťahy 
a vôbec život človeka zabíja presne to 
isté. Nechceme počuť pravdu o svojich 
chybách, lebo by nás to ponížilo. Mnohí 
ostávame radšej ticho, než by sme sa mali 
ozvať a upozorniť na zlo. Prorok sa nebál 
upozorňovať na hriech, aj keď ho to stálo 
hlavu. Koľkí z nás robíme kompromisy 
s hriechom vo svojom živote, ale druhému 
ihneď stíname hlavu.
Liturgia: 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; 
Mt 14, 1 – 13, zač. 57; každodenné antifóny; 
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110)

STREDA
7. júl
Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Prečo prestupujete Božie prikázanie..? 
(Mt 15, 3)
Je dôležité, čím sa kŕmiš, nielen v telesnom 
význame, ale aj v duchovnom zmysle. 
Odborníci a fajnšmekri v akejkoľvek 
oblasti si nikdy nevyberú niečo podradné, 
stále sa rozhodnú pre to, čo je naj. 
Odborník na umenie si vyberie výstavu 
skutočného svetového umelca, ide 
na koncert svetoznámeho orchestra či 
skladateľa. Vychutnávajú si to najlepšie 

v každej oblasti. Čím sa ja sýtim počas 
dňa? Dávam pozor na to, aby som 
neublížil telu, a starám sa rovnako o výber 
najlepšieho aj pre dušu?
Liturgia: 1 Kor 7, 12b – 24, zač. 137;  
Mt 14, 35 – 15, 11, zač. 60; každodenné 
antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; 
PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
8. júl
Veľkomučeník Prokop
Pochádza zo srdca... (Mt 15, 18)
Srdce je symbolom lásky, dobroty, 
pochopenia, milosrdenstva a vo 
všeobecnosti miestom všetkých dobrých 
citov. No napriek tomu počúvame, koľko 
zla pochádza zo srdca a poškvrňuje 
človeka. Prečo? Ako je to možné? Lebo 
nestrážime svoje srdce. Dovolíme, aby 
doň vniklo všetko možné, často aj veľmi 
zlé veci, a potom to zlo vychádza na jazyk 
a poškvrňuje to náš život. Pane, k mojim 
ústam postav stráž, buď strážcom môjho 
sluchu, jazyka, očí...
Liturgia: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138;  
Mt 15, 12 – 21, zač. 61; každodenné anti-
fóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; 
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
9. júl
Hieromučeník Pankrác
Kládli ich k Ježišovým nohám... (Mt 15, 30)
Človek žasne nad tým, keď sa priblíži 
k Bohu a stane sa zázrak. A zázrak sa 
v Božej blízkosti vždy stane. Je to buď 
morálny zázrak – dostávaš od Boha silu 
niesť svoj kríž v akejkoľvek podobe, alebo 
sa stane zázrak fyzického uzdravenia, ak 
je to Božia vôľa. Toto je Božia moc a sila 
viery. Dnes polož k Ježišovým nohám svoj 
problém, situáciu tohto dňa. Zlož pred 
Pána svoje trápenie a budeš svedkom 
Božieho zázraku. Boh určite bude konať 
s mocou a slávou.
Liturgia: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139;  
Mt 15, 29 – 31, zač. 63; každodenné anti-
fóny; menlivé časti z piatka, zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
10. júl
Prepodobný Anton Pečersko-Kyjevský
Kto stratí svoj život... (Mt 10, 39)
Smrť je jedinou spravodlivosťou a zároveň 
jedinou istotou pre každého človeka. Iná 
ľudová múdrosť hovorí, že kto stratil, 
nech hľadá, a kto našiel, nech nedá. 
Človek stráca život, aby našiel smrť. Preto 
musí byť Boh v živote človeka na prvom 

mieste. V ňom je všetko. Otcovstvo, 
materstvo, kňazstvo, služba, obetavosť. 
Bez Boha všetko padá. Keď to budeš žiť 
s Bohom, budeš mať pravý život, no keď sa 
rozhodneš žiť toto všetko bez Boha, budeš 
otrokom a nakoniec prídeš o všetko.
Liturgia: Rim 12, 1 – 3, zač. 108;  
Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39 (radové);  
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 6, 17 – 23a, 
zač. 24 (prepodobnému); predobrazujúce 
antifóny; menlivé časti prepodobnému 
(HS: 188; PZ: 145; HP: 139)

NEDEĽA
11. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučenica Eufémia
... zmiluj sa nad nami. (Mt 9, 27)
Slepci niečo očakávali od Pána, a preto 
volali: „Zmiluj sa nad nami.“ Čo vlastne 
očakávam od Boha ja? To, že mi splní 
nejaké moje túžby a prosby? To by bol 
Boh dosť obmedzený. Zmiluj sa nad 
nami – takto volajú slepci, ktorých život 
bol doslova v rukách tých, ktorí sa o nich 
starali, obsluhovali ich, odprevadili, 
odviedli a postarali sa o ich život. Takto 
dokážem volať na Boha iba vtedy, keď 
si skutočne priznám svoju biedu, svoju 
nemohúcnosť a keď uznám, že z toho 
sám nevyjdem ani ma z toho nikto druhý 
nevyslobodí. Toto znamená žiť kresťanstvo 
v plnosti. Zvolávať Božiu milosť, vyznávať, 
že Ježiš prišiel ako jediný Spasiteľ 
a záchranca človeka. No dokým sa človek 
cíti všemohúci, dovtedy Boha netreba. Ale 
keď sa život akosi vymkne z rúk, tak vtedy 
mnoho ľudí prizná, že to aj Boh naozaj 
môže niečo urobiť. Veľké množstvo ľudí 
však svoje ťažké situácie v živote označí 
ako sklamanie z Boha a ovplyvní to aj ich 
vieru, aj ich svedectvo. Dnes nanovo volaj: 
„Zmiluj sa nado mnou. Daruj mi, Pane, 
nové oči, aby som videl svoj život novým 
pohľadom – očami Božieho dieťaťa.“
Liturgia: Rim 15, 1 – 7, zač. 116;  
Mt 9, 27 – 35, zač. 33; predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá; menlivé časti zo 6. hlasu  
(HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

PONDELOK
12. júl
Mučeníci Proklos a Hilarios
Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia 
časov neviete?! (Mt 16, 3)
Všetko vieme prehodnotiť, posúdiť, 
vieme, ako by mal vyzerať život druhého 
človeka. Len vlastný život akosi nechceme 
prehodnotiť, staviame kritériá a žiadame 
znamenia, ktoré by nás mohli pohnúť 
k zmene. Niet väčšieho znamenia ako živý 
Pán. Zmŕtvychvstalý Kristus je najväčším 
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znamením pre život kresťana i pre tento 
svet. Premieňa toto znamenie môj život 
alebo ďalej sa len sýtim kvasom farizejov?
Liturgia: 1 Kor 9, 13 – 18, zač. 142;  
Mt 16, 1 – 6, zač. 65; každodenné antifóny; 
menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; 
HP: 109)

UTOROK
13. júl
Zhromaždenie k archanjelovi  
Gabrielovi
Ešte nerozumiete...? (Mt 16, 9)
Koľkokrát nám Pán rôznymi spôsobmi 
pripomína, čo všetko robí pre náš život, 
pre tento svet, a človek často zostáva 
mimo. Nechápe, nerozumie... Staráme sa 
o oblasti života, ktoré sú časné, neostávajú 
navždy. Človek premožený strachom, 
neistotou sa nechá zahnať do skleslosti 
a smútku. Preto podľa vzoru vyvoleného 
národa si často pripomínajme veľké Božie 
diela, ktoré Boh koná každý deň. To nie 
sú len „veľké sviatky“, dvakrát – trikrát 
v roku, to je ustavičné prebývanie v Bohu. 
Majme každý deň v mysli a v srdci Božiu 
starostlivosť o každého z nás.
Liturgia: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144;  
Mt 16, 6 – 12, zač. 66; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110)

STREDA
14. júl
Apoštol Akvila
Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre 
ľudské. (Mt 16, 3)
Peter si myslí, že dobré a správne je to, čo 
si myslí on. Ako často nás spútava takéto 
zmýšľanie. Iba na kríži spoznávaš v pravde 
Božieho Syna – tam vidíš a rozumieš, 
kto to naozaj je. A tento Kristov postoj 
ku krížu, k utrpeniu a k ovociu kríža 
nás oslobodzuje od ľudského zmýšľania 
a učí nás Božiemu zmýšľaniu. Je také 
ľahké a dokonca moderné nosiť krížik 
ako ozdobu, ako prívesok vo všelijakých 
podobách, ale skús ozdobiť svoj život 
posolstvom Ježišovho kríža. To bude 
odkaz s inou silou.
Liturgia: 1 Kor 10, 12 – 22, zač. 145;  
Mt 16, 20 – 24, zač. 68; každodenné antifó-
ny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠTVRTOK
15. júl
Apoštolom rovný Vladimír Kyjevský
Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude 
spasený, bude vchádzať i vychádzať 
a nájde pastvu. (Jn 10, 9)

Celé dejiny spásy sú umiestnené medzi 
dve brány. Bránu raja, ktorou bol človek 
vyhnaný po prvom hriechu, a bránu 
nebeského Jeruzalema. Biblia takisto 
opisuje mnohé udalosti, ktoré sa stali 
práve pri bráne – Jeruzalem, Naim, Lazár 
pri bráne domu bohatého človeka, brána 
svadobnej siene a pod. Ak popri bránach 
v Biblii neprejdeme unáhlene, odovzdajú 
nám veľké posolstvo. Všetko totiž speje 
k Ježišovi a on o sebe povie, že je bránou. 
On ťa vedie aj dnes, aby si stále našiel 
pastvu, aby si sa nestratil, aby si vedel, kde 
je tvoje miesto v živote.
Liturgia: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147;  
Mt 16, 24 – 28, zač. 69 (radové);  
Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b 
(svätému); predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; menlivé časti apoštolovi (HS: 183; 
PZ: 140; HP: 403)

PIATOK
16. júl
Hieromučeník Aténogénes  
a jeho učeníci
Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no 
nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. 
(Mt 17, 12)
Spomínam si na udalosti jedného roka, 
keď bolo málo slnečných dní v lete 
a majitelia kúpalísk žiadali odškodné 
od vlády za chladné leto, lebo málo 
zarobili. Hľadal sa vinník. Vyjadrenia 
a komentáre zneli hlúpo, trápne a viedli 
k tomu, že na vine je nakoniec Boh, 
lebo dal málo slnka. Poďme teda súdiť 
Boha. Áno, toto sme schopní robiť. Robiť 
dokonca aj s Bohom, čo sa nám chce, 
a nakoniec ho odmietnuť.
Liturgia: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148;  
Mt 17, 10 – 18, zač. 71; každodenné anti-
fóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
17. júl
Blažený hieromučeník  
Pavel Peter Gojdič
Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú 
svojho Pána... (Lk 12, 36)
Raz na novinársku otázku, či pápež nie 
je smutný z toho, že veľa ľudí žije zle, 
pápež odpovedal otázkou, čo pomôže 
tomuto svetu: plačúci či smutný pápež? 
Ani dnes neplačeme nad všetkým zlom, 
ktoré vstúpilo do života blahoslaveného 
biskupa Gojdiča. Zlo tu bude stále, ale 
nemá zmysel v sebe živiť nenávisť alebo 
hnev. Dôležité je stále očakávať Pána, 
byť pripravený, aby si mohol slúžiť, 
kedykoľvek bude treba. Takýto sluha bude 
blahoslavený. Boh bude tvojou odmenou. 

Liturgia: Rim 13, 1 – 10, zač. 111;  
Mt 12, 30 – 37, zač. 47 (radové);  
1 Jn 4, 11 – 16, zač. 73b; Lk 12, 32 – 40,  
zač. 67 (hieromučeníkovi); predobrazujú-
ce antifóny; menlivé časti hieromučeníko-
vi; odporúčaný sviatok (HS: 398; PZ: 379; 
HP: 407)

NEDEĽA
18. júl
8. nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka svätých otcov  
šiestich ekumenických snemov
A večný život je v tom, aby poznali teba, 
jediného pravého Boha, a toho, ktorého 
si poslal, Ježiša Krista. (Jn 17, 3)
Ježiš nám dnes touto prosbou ukazuje, ako 
mu na nás záleží. Človek často, a zvlášť 
v ťažkých chvíľach myslí na seba, nie 
na druhých. Ale Pán sa prihovára v tejto 
neľahkej chvíli za nás, on myslí na nás. 
Toto je naozaj nebo. Toto znamená osláviť 
Boha. Myslieť na druhého, starať sa 
o druhého, prihovárať sa navzájom za seba. 
Keď počúvame túto Ježišovu veľkňazskú 
modlitbu, vieme, že Otec už oslávil Syna. 
Nemáme problém odpovedať po tomto 
úryvku z evanjelia „Sláva tebe, Pane, sláva 
tebe“. Evanjelistovi Jánovi, ktorý to píše, 
bolo jasné, že sláva Ježiša Krista prišla cez 
kríž. Ale Ježiš sa modlí pred umučením, 
pred svojou smrťou na kríži. Učí nás, ako 
nezaprieť kríž a v kríži nezaprieť Boha. 
Kresťanstvo nie je len o tom, aby sme boli 
dobrými ľuďmi. Dobrými sú aj neveriaci 
ľudia. Ale kresťan rozumie krížu, a to je 
podstatný rozdiel – nezaprieť Boha vo 
svojom živote, v povolaní, v manželstve, 
v škole, v zmýšľaní. Boh sa každý deň 
dotýka nášho života, prichádza, aby 
čistil náš život, aby nás učil dôslednosti 
v zachovávaní slova, a to je najkrajší 
spôsob, ako osláviť Boha.
Liturgia: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124;  
Mt 14, 14 – 22, zač. 58 (radové);  
Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13,  
zač. 56 (sv. otcom); predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá; tropár zo 7. hlasu a otcom, 
kondak zo 7. hlasu, Sláva, kondak otcom, 
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja 
a pričasten zo 7. hlasu a otcom ( HS: 150, 
396; PZ: 104, 377; HP: 105, 405)

PONDELOK
19. júl
Prepodobná Makrína, sestra Bazila 
Veľkého
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani 
jedným z týchto maličkých. (Mt 18, 10)
Ježiš je so svojimi učeníkmi v tom istom 
dome, kde uzdravil Petrovu svokru. Dotkol 
sa jej a horúčka pominula. No zdá sa, že 
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v dome vládne ešte horšia choroba. Je to 
pýcha. Dá sa povedať, že je to epidémia 
sveta. Učeníci sa pýtajú, kto je v nebeskom 
kráľovstve väčší. Tejto otázke venujeme 
v živote dosť veľa času. V každom človeku 
je aj dobro, aj zlo. Snažme sa v tom 
druhom vidieť dobro. Takýmto hľadaním 
dobra mu pomôžeme, aby sa v ňom to 
dobro naozaj rozvíjalo.
Liturgia: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150;  
Mt 18, 1 – 10, zač. 74; každodenné antifóny; 
tropár z pondelka a sv. Makríne; kondak 
z pondelka, Sláva sv. Makríne, I teraz, pod-
ľa predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten 
z pondelka (HS: 154, 399; PZ: 108, 381; 
HP: 109, 408)

UTOROK
20. júl
Prorok Eliáš Tesban
Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej 
vlasti. (Lk 4, 24)
Sviatky svätých sú väčšinou pamiatkami ich 
smrti. Eliáš nezomrel, on bol vzatý do neba 
na ohnivom voze. Je to udalosť, ktorou 
Boh dosvedčuje túžbu, ktorú chce naplniť 
na každom z nás – aby človek dosiahol 
nebo. V jednej chvíli bol Eliáš sám, kto 
ešte veril Bohu, a toto stačilo na záchranu. 
Problém nie je v tom, kto má pravdu, 
ale v nevere. Nevera je obrazom nevery 
za Eliáša – berie život, je to obraz sucha 
a púšte. Jeden človek vo viere zachránil 
všetkých – to je obraz Krista. Čo zachráni 
dnes svet? Vzťahy? Rodiny? Iba to, že 
uveríš, že Boh ťa vedie týmto životom, 
a budeš nasledovať vo viere jeho hlas.
Liturgia: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152;  
Mt 18, 18 – 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76 (ra-
dové); Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 – 30, 
zač. 14 (prorokovi); predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá; menlivé časti prorokovi 
Eliášovi (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

STREDA
21. júl
Prepodobní Simeon a Ján
Ja chcem aj tomuto poslednému dať 
toľko, koľko tebe. (Mt 20, 14)
Konštatujeme niekedy, že Boh je 
nespravodlivý, ale čo je spravodlivé podľa 
Boha a podľa človeka? Kresťanstvo nie 
je o spravodlivosti. Boh ti daruje to, čo 
si nezaslúžiš – on ti to dáva ako svoj dar. 
Všetci boli zjednaní, vopred sa to dohodlo. 
To je Boh a jeho láska, a toto je aj náš 
problém – prijať slabosť druhého človeka, 
lebo sme „spravodliví“. Nechápeme rozmer 
večného života, a preto nás pohoršuje, 
že aj ten posledný hriešnik má šancu 
na večný život. Aj dnes Boh čaká i na toho 

posledného, koho by ešte najal, a možno 
som to práve ja...
Liturgia: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154;  
Mt 20, 1 – 16, zač. 80; každodenné antifó-
ny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠTVRTOK
22. júl
Myronosička a apoštolom rovná  
Mária Magdaléna
Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa 
na oboch bratov. (Mt 20, 24)
Každý si stráži svoje miesto a robí všetko 
preto, aby o to miesto neprišiel. Každý 
túži postúpiť vyššie a robí pre to všetko 
možné, aby v kariére postupoval, nižšie 
sa nikto nepýta. Prečo je to tak? Prečo je 
medzi nami ľuďmi takáto rivalita a večný 
boj? Takto zmýšľajú aj bratia Jakub a Ján. 
Prečo je to tak v politike, v školstve, 
v zdravotníctve? Dokonca aj v Cirkvi to 
vidno. Prečo to človek robí? Kiežby sme 
tak isto mocne túžili po zodpovednosti 
a službe ako po moci a prvenstve.
Liturgia: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155;  
Mt 20, 17 – 28, zač. 81(radové);  
1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Lk 8, 1 – 3, zač. 34 
(myronosičke); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropáre zo štvrtka a my-
ronosičke, kondaky zo štvrtka, Sláva, 
myronosičke, I teraz, podľa predpisu, 
prokimen, Aleluja a pričasten zo štvrtka 
alebo myronosičke (HS: 157, 402; PZ: 112, 
384; HP 113, 411)

PIATOK
23. júl
Mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci
Môj dom sa bude volať domom modlitby. 
(Mt 21, 13)
Boh od nás nežiada to, čo je možné, on ide 
ešte ďalej a žiada od nás to, čo je pre nás 
nemožné, to, čo nie sme schopní. Vidíme 
to u Abraháma, u Mojžiša, u Márie. Nám 
často Boh stačí na to, aby vyplnil naše 
prosby. Zmysel vyčistenia chrámu je 
práve v tom. Možno navonok je všetko 
v poriadku, všetko je čisté, upravené, ale 
kto vie, aký neporiadok je v našom vnútri. 
Dovoľ aj dnes, aby Pán vyčistil tvoje 
vnútro, vnútro najvzácnejšieho chrámu, 
ktorým je sám človek.
Liturgia: 1 Kor 14, 26 – 40, zač 157;  
Mt 21, 12 – 14. 17 – 20, zač. 83b; každoden-
né antifóny; menlivé časti z piatka; zdržan-
livosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
24. júl
Mučeníci Boris a Gleb

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali 
navzájom. (Jn 15, 17)
Ježiš veľmi dobre vedel, aké to pre nás 
bude ťažké, a preto nám prikazuje, aby 
sme sa milovali navzájom. Vedel, že s tým 
budeme mať problém, ale dáva nám svoj 
príklad lásky. Nežiada od nás nič, čím by 
sám neprešiel. Táto láska k človeku ho 
vedie na kríž, kde ako na oltári obetuje 
svoj život. Dopredu nám hovorí o tom, 
že to nebude ľahké, ale nijako ináč sa zlo 
v tomto svete a medzi nami nezastaví. 
Takto aj dnes môžeme vydať svedectvo 
o milujúcom Bohu, ktorého sme obrazom 
a ktorého chceme zjavovať.
Liturgia: Rim 14, 6 – 9, zač. 113;  
Mt 15, 32 – 39, zač. 64 (radové);  
Rim 8, 28 – 39, zač. 99; Jn 15, 17 – 16, 2,  
zač. 52 (mučeníkom); predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti muče-
níkom (HS: 191; PZ: 149; HP 143)

NEDEĽA
25. júl
9. nedeľa po Päťdesiatnici 
Zosnutie svätej Anny
Maloverný, prečo si pochyboval?  
(Mt 14, 31)
Vieme rozdeliť ľudí na silno veriacich, 
menej veriacich a tiež vieme označiť aj 
tých, ktorí sú neveriaci. Ale viera je milosť. 
Je to nadprirodzený dar, o ktorý sa treba 
starať, nezanedbávať ho. Mnoho ľudí nazve 
niektoré situácie zo svojho života náhoda, 
ale to, že sme tu, že dnes môžeš čítať tieto 
riadky, to je dar a milosť. Ako veriaci ľudia 
vieme vysvetliť, že veríme v jedného Boha, 
že v Bohu sú tri osoby, vieme to ozrejmiť 
z katechizmového učenia. Ale odpovedz 
dnes na otázku, prečo vlastne veríš. 
Na túto otázku dokáže odpovedať človek, 
ktorý vidí, že Boh mocne prechádza jeho 
životom, človek, ktorý vidí a vyznáva, že 
Boh ho každý deň vyslobodzuje z otroctva. 
Keď zbadáš, že sa topíš, že ťa tento život 
kamsi unáša, že ťa všetko pohlcuje, vtedy 
volaj: „Pane, zachráň ma!“ Iba vtedy, keď 
si priznám, v akom otroctve veľakrát 
v živote ostávam, iba vtedy, keď prijmem 
túto pravdu, môžem vidieť, ako ma Pán 
vedie k pravej slobode. Ježiš mi v tej chvíli 
rozkáže ako Petrovi: „Poď!“ Vtedy treba 
vystúpiť z loďky, vystúpiť z priestoru svojej 
istoty a zabezpečenia, vystúpiť a nechať 
sa zachrániť Kristom. On jediný môže 
kráčať po vodách, ktoré symbolizujú náš 
rozbúrený život, neistotu a strach. Pevne 
sa držiac za ruku Pána môžeš spolu s ním 
takisto vykročiť.
Liturgia: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128;  
Mt 14, 22 – 34, zač. 59 (radové);  
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, 

33www.casopisslovo.sk na každý deň



na každý deň

zač. 36 (Anne); predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá; tropár z 8. hlasu a zo 
Zosnutia, Sláva, kondak z 8. hlasu, I teraz, 
zo Zosnutia, Aleluja a pričasten z 8. hlasu 
a zo Zosnutia (HS: 152, 403; PZ: 106, 385; 
HP 107, 414) 

Marcel Pisio

PONDELOK
26. júl
Prepodobná mučenica Paraskeva
Ak len v tomto živote máme nádej v Kris-
tovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.  
(1 Kor 15, 19)
Podstata toho, čo život s Bohom ponúka, 
je v prvom rade večný život. Ak sa ako 
kresťan zameriavam iba na pozemské veci, 
teda žijem, akoby zmŕtvychvstania nebolo, 
dokonca aj Pána Boha mám iba na to, aby 
mi naplnil pozemské potreby, som na tom 
horšie ako neveriaci, som najúbohejší 
z ľudí. Čo je horšie ako slepota? Horšie je 
mať zrak, a pritom žiť bez vízie. Horšie než 
byť neveriaci je pokladať sa za veriaceho, 
a žiť ako neveriaci.
Liturgia: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159;  
Mt 21, 18 – 22, zač. 84; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z pondelka (HS: 154;  
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
27. júl
Veľkomučeník Panteleimón
Ak mŕtvi nevstávajú, jedzme a pime, lebo 
zajtra umrieme. (1 Kor 15, 32)
Cirkevní otcovia povzbudzujú k častej 
myšlienke na smrť. Pre veriaceho človeka 
je smrť súčasťou života a prechodom 
do večnosti. Pre neveriacich znamená smrť 
koniec života. Tento rozdiel má obrovský 
vplyv na skutky človeka, na morálne 
hodnotenie konania. Veď na čo by sa 
človek usiloval o dobro, ak by sa smrťou 
všetko končilo? Pomysli dnes na smrť 
a poďakuj Bohu, že dáva večný zmysel aj 
tomu najmenšiemu dobru, ktoré vykonáš.
Liturgia: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161;  
Mt 21, 23 – 27, zač. 85 (radové);  
2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, 
zač. 52 (mučeníkovi) každodenné anti-
fóny; menlivé časti mučeníkovi (HS: 190; 
PZ: 148; HP: 416)

STREDA
28. júl
Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, 
Timón a Parmenas
Ak príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás 
nemusel báť, veď koná Pánovo dielo tak, 
ako aj ja. Nech ním teda nik neopovrhuje. 
(1 Kor 16, 10 − 11)

Timotej bol Pavlov spolupracovník 
v ohlasovaní evanjelia. Bol veľmi mladý, 
ale veľmi zrelý a Pavol si ho vážil. Často 
vidíme, že medzi generáciami je viac 
rozdelenia ako porozumenia. A to aj 
v Cirkvi. A pritom starší môžu obohatiť 
skúsenosťou a mladší pružnosťou. 
Je vzácne vidieť, ak staršia a mladšia 
generácia sú v jednote. Poďakuj dnes 
za tých, ktorí sú na druhej strane 
medzigeneračného brehu.
Liturgia: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165;  
Mt 21, 28b – 32, zač. 86; každodenné 
antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; 
PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
29. júl
Mučeník Kallinik
Boh... nás potešuje v každom našom 
súžení, aby sme mohli aj my potešovať 
tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou úte-
chou, ktorou Boh potešuje nás.  
(2 Kor 1, 3 − 4)
Žiadna životná skúsenosť, dokonca ani 
ťažká, nevyjde nazmar, ak ju prežívame 
s Bohom. Boh môže našu skúsenosť 
použiť na to, aby povzbudil niekoho iného, 
kto je v súžení. Veď kto lepšie pochopí 
človeka, ktorý zažil chorobu, bolesť, stratu 
blízkeho, zradu či krivdu, než ten, kto tým 
istým s Božou pomocou prešiel? Ponúkni 
Bohu svoje súženia, aby ťa mohol použiť 
na povzbudenie iných.
Liturgia: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167;  
Mt 21, 43 – 46, zač. 88; každodenné antifó-
ny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;  
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
30. júl
Apoštoli Silas, Silván a spoločníci
Lebo toto je naša chvála, svedectvo 
nášho svedomia, že sme žili na svete 
a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti 
a úprimnosti. (2 Kor 1, 12)
Apoštol Pavol písal kresťanom v Korinte 
o jednoduchosti a úprimnosti, ktorú vo 
vzťahu k nim prechováva, a že má v tom 
čisté svedomie. Vedel, aké je dôležité byť 
čestný a pravdivý, obzvlášť keď bolo treba 
vyjadriť kritiku, ako to robí v tomto liste. 
Pozrime sa na naše vzťahy. Boh chce, 
aby sme v nich boli priezračne úprimní. 
Inak vytvárame priestor na domýšľanie, 
ohováranie a klebety.
Liturgia: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169;  
Mt 22, 23 – 33, zač. 91; každodenné anti-
fóny; menlivé časti z piatka, zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
31. júl 
Spravodlivý Eudokim
Prosím vás, bratia, pre nášho Pána 
Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápas-
te spolu so mnou v modlitbách za mňa 
u Boha. (Rim 15, 30)
Velikán viery, akým je apoštol Pavol, má 
dosť pokory na to, aby prosil o modlitby. 
Nehrá sa na hrdinu, ktorý zvládne všetko 
sám, ale nádherne podčiarkuje cirkevnosť 
a silu spoločnej modlitby. V náročných 
chvíľach nie si sám, ak si živým členom 
Kristovho tela – Cirkvi, v ktorej slúžiš 
modlitbou iným a sám sa stávaš 
predmetom ich modlitby. Aký je tvoj vzťah 
k spolufarníkom? Modlievaš sa za nich?
Liturgia: Rim 15, 30 – 33, zač. 119;  
Mt 17, 24 – 18, 4, zač. 73; každodenné 
antifóny; menlivé časti zo soboty (HS: 160; 
PZ 115; HP: 115)

NEDEĽA
1. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici 
Vynesenie svätého Kríža 
Makabejskí mučeníci
Prosím vás teda, napodobňujte ma!  
(1 Kor 4, 16)
Apoštol Pavol vyzýva Korinťanov, aby si ho 
brali za príklad. Mohlo by sa to zdať na prvý 
pohľad trúfalé. Pavol to však neurobil ako 
prejav pýchy. Mohol to urobiť, pretože žil 
vo veľmi blízkom spojení s Bohom. Veľa 
času trávil v modlitbe a všetko vo svojom 
živote podriadil službe Pánovi. Pán Ježiš bol 
skrátka jeho vzorom, na ktorý deň čo deň 
nadšene hľadel. Raz napísal: „S Kristom 
som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus.“ Čo nám to ukazuje? 
Akému vplyvu sa slobodne vystavím, 
taký vplyv vytváram aj ja sám na svoje 
okolie. Ak vysedávam pri negatívnych 
správach, akčných filmoch či klebetách, 
pravdepodobne budem šíriť zlú atmosféru 
a budem „inšpirovať“ k strachu, nepokoju 
či rozbrojom. Čím viac budem tráviť čas 
v spojení s Bohom v modlitbe, zákonite 
pôjde Boží vplyv v podobe lásky, pokoja, 
radosti... cezo mňa ďalej.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131;  
Mt 17, 14 – 23a, zač. 72 (radové);  
1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11. 13 – 20. 
25 – 28a. 30b – 35, zač. 125 (Krížu);  
Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33. 
37 – 38. 19, 27 – 30, zač. 38 (mučeníkom); 
kondak z 1. hlasu, Sláva, kondak mu-
čeníkom, I teraz, kondak z Vynesenia; 
prokimen, Aleluja a pričasten z Vynesenia 
a mučeníkom; namiesto Svätý Bože sa 
spieva Tvojmu Krížu (HS: 143, 159, 191;  
PZ: 96, 114, 149; HP: 97, 114, 143)
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na každý deň

PONDELOK
2. august
Prenesenie ostatkov  
prvomučeníka Štefana
„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani 
do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9)
Známe biblické prisľúbenie 
o nepredstaviteľných veciach, ktoré Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú, si často 
spájame s nebeským životom. Ale hneď 
nasledujúci verš hovorí: „Ale nám to Boh 
zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma 
všetko, aj Božie hlbiny.“ Teda vyjadruje, že 
už teraz môžeme zakúšať príchuť neba, 
ak sme naplnení Svätým Duchom. Popros 
dnes o ovocie ducha: lásku, radosť, pokoj...
Liturgia: 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171;  
Mt 23, 13 – 22, zač. 94; každodenné anti-
fóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť 
ako duchovným, ale ako telesným, ako 
nedospelým v Kristovi. (1 Kor 3, 1)
Pavol označil korintských kresťanov za malé 
deti v duchovnom živote, lebo ich ešte 
ovládali ich vlastné sebecké túžby. Dôkazom 
ich nezrelosti boli hádky, škriepky 
a ohovárania. Život zrelých kresťanov 
sa riadi Božími túžbami, s ktorými sme 
povolaní stotožniť sa tak, že sa stanú 
našimi túžbami. Porozmýšľaj, do akej 
miery ovplyvňujú tvoj život tvoje vlastné 
túžby, popros Boha, aby ti ukázal tie svoje.
Liturgia: 1 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172;  
Mt 23, 23 – 28, zač. 95; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110)

STREDA
4. august
Siedmi mladíci z Efezu
Nie že by sme boli schopní vymyslieť nie-
čo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale 
naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)
Dnes je veľmi moderné zviditeľňovať 
sa a prezentovať sa pred druhými v čo 
najlepšom svetle. Máme sklon sa aj trocha 
prikrášliť a pripísať si vlastnosti, ktoré 
v skutočnosti nemáme. Priestor sociálnych 
sietí je plný filtrovaných profilov. Apoštol 
Pavol, naopak, hoci má množstvo 
osobnostných aj duchovných kvalít, čo 
sa zreteľne odráža aj v jeho veľkej službe, 
zásluhy za všetky svoje úspechy pripisuje 
Bohu.
Liturgia: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173;  
Mt 23, 29 – 39, zač. 96; každodenné antifó-

ny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠTVRTOK
5. august
Obdobie pred sviatkom  
Premenenia Pána 
Mučeník Eusignios
Im, neveriacim, boh tohto veku zaslepil 
mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia 
o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. 
(2 Kor 4, 4)
Pavol naznačuje, že hoci sme veriaci, 
môžeme žiť ako neveriaci, ak dovolíme 
diablovi, aby nám zaslepil myseľ tak, 
že evanjeliová ponuka večného života 
v Kristovi sa nám nezdá príťažlivá – nežiari 
nám. Na to diabol najčastejšie používa 
lákadlo peňazí, moci, rôznych rozkoší a zle 
usporiadanie priorít. Povedz dnes Ježišovi, 
že je pre teba vzácnejší ako všetko, krátko 
ho chváľ a podriaď sa mu.
Liturgia: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175;  
Mt 24, 13 – 28, zač. 99 (radové);  
2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 – 33. 
42 – 51, zač. 100 (radové z nasledujúceho 
dňa); predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; menlivé časti z obdobia pred sviat-
kom; prokimen, Aleluja a pričasten zo 
štvrtka (HS: 404, 158; PZ: 387, 112;  
HP: 418, 113)

PIATOK
6. august
Premenenie Pána
Veď sme nesledovali vymyslené báj-
ky, keď sme vás oboznámili s mocou 
a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, 
ale sami sme boli očitými svedkami jeho 
veleby. (2 Pt 1, 16)
Apoštol Peter si uvedomuje, že 
odovzdávanie viery musí byť pevne 
postavené na svedectve. Preto keď rozpráva 
o Ježišovi, nehovorí vymyslené bájky, 
neteoretizuje, ale čerpá z osobnej skúsenosti 
a spomína si na silný zážitok, keď bol 
svedkom premenenia Pána. Aj po rokoch 
nadšene rozpráva toto osobné svedectvo, 
aby podporil pravdivosť ohlasovanej 
evanjeliovej zvesti a presvedčil poslucháčov, 
že sa oplatí prijať ju. Aj my sa mnohokrát 
pokúšame s ľuďmi rozprávať o Bohu a radi 
by sme ich priviedli na cestu viery. Veľakrát 
sa pritom uberáme cestou moralizovania 
a poúčania, ba možno aj strašenia 
a vyhrážok. Urobíme lepšie, keď človeku 
povieme, čo pre nás viera znamená, ako 
nám pomáha a čo sme s Bohom sami zažili.
Liturgia: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, 
zač. 70; všetky menlivé časti sú zo sviatku; 
požehnanie ovocia; myrovanie; voľnica 
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

SOBOTA
7. august
Prepodobný mučeník Domécius
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu 
za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali 
v Kristovi Ježišovi. (1 Kor 1, 4)
Tento list, ktorý Pavol písal kresťanom 
do Korintu, je plný silných slov a prísnych 
napomenutí, ale napriek tomu sa začína 
Pavlovou vďačnosťou za adresátov listu 
a celý úvod sa nesie v pozitívnom duchu 
pochvaly a povzbudenia. Tento postup 
by sme si mali dobre osvojiť aj my. Ak 
musíme niekoho napomenúť, mali by 
sme najprv oceniť jeho kvality a uistiť ho 
o našich dobrých úmysloch.
Liturgia: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123;  
Mt 19, 3 – 12, zač. 78; predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá zo 
sviatku, tretia každodenná s refrénom zo 
sviatku); vchod: … premenil si sa na hore...; 
tropár, Sláva, I teraz, kondak zo sviatku; 
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 406; 
PZ: 389; HP: 420)

NEDEĽA
9. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici 
Biskup Emilián Vyznávač
Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, 
je to také veľké, ak u vás žneme hmotné? 
(1 Kor 9, 11)
Tento verš z listu apoštola Pavla 
Korinťanom je obojsmernou výzvou. 
Smerom k tým, ktorí čerpajú duchovné 
dobrá v Cirkvi, je adresovaná výzva, 
aby materiálne podporovali cirkevné 
ustanovizne. Žijeme v materiálnom svete, 
a preto sa žiadne projekty a diela, ktoré 
Cirkev koná, nezaobídu bez materiálnych 
prostriedkov. Aj duchovné aktivity sú 
sprevádzané výdavkami za priestory, 
energie, technické zariadenia, ako sú 
ozvučenie či moderná streamovacia 
technika. Naše peniaze môžu byť 
prostriedkom, ale aj brzdou rozvoja 
pastoračnej, misijnej a charitatívnej práce 
Cirkvi. No je tu aj druhá strana tejto výzvy, 
a tá smeruje k tým, ktorí sú povolaní 
zasievať duchovné dobrá. A je to výzva robiť 
túto službu dobre, aby bola hodná podpory. 
Liturgia: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 
23 – 35, zač. 77; predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá; tropár z 2. hlasu a zo 
sviatku, Sláva, kondak z 2. hlasu, I teraz, 
zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten 
z 2. hlasu a zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo 
sviatku (HS: 144, 406; PZ: 97, 389; HP: 98, 
420)

František Sochovič
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pro familia

JAHODOVÉ REZY
RECEPT g Viete, že jahody patria do rovnakej rastlinnej ro-
diny ako ruža? Nie je to bobuľa ani plod – to, čo sa konzumuje, 
je zväčšené kvetné lôžko. Žiadne iné naše ovocie nie je také 
bohaté na mangán, ktorý je dôležitý pre tvorbu krvi. Jahody 
pomáhajú pri liečbe pečeňových chorôb, dne či artróze, ale 
podporujú aj činnosť obličiek a pôsobia proti vzniku močo-
vých a žlčových kameňov. Navyše vyživujú nervy a mozog 
a ochraňujú pred niektorými typmi rakoviny. Jahody by nemali 
jesť deti do dvoch rokov a alergici na acylpyrín. 

Cesto: 6 vajec, 6 PL práškového cukru, 8 PL polohrubej múky, 
2 PL oleja, 1/2 bal. prášku do pečiva

Krém: 500 g jemného tvarohu, 500 g šľahačky,100 g práško-
vého cukru, 500 g jahôd

Postup: Koláč začneme prípravou piškótového cesta. V mise si 
zmiešame šesť žĺtkov so šiestimi PL práškového cukru. Postup-
ne pridáme osem PL polohrubej múky, pridáme dve PL oleja, 
pol balíčka prášku do pečiva a štipku soli. Na záver pridáme 
do zmesi vyšľahané bielka. Cesto si vylejeme na plech veľkosti 
35 x 45 cm a pečieme na 180 stupňoch približne dvadsať minút.
Po upečení cesto necháme vychladnúť. Pripravíme si šľahač-
kovú smotanu vyšľahanú so stužovačom, pridáme práškový 
cukor, jemný tvaroh a pokrájané jahody. Túto zmes natrieme 
na korpus, ktorý sme potreli jahodovým džemom. Koláč 
necháme v chlade stuhnúť. Na záver polejeme čokoládovou 
polevou. (Irena Píšová)

MATERINA DÚŠKA
BOŽIA LEKÁREŇ g Rastie 
na slnečných stráňach, zväčša 
na okrajoch lesa, na lúkach a ob-
zvlášť obľubuje teplé skalnaté 
plochy a pasienky. Materina dúš-
ka sa zbiera za slnečného počasia 
a vysušená sa prikladá vo vankú-
šikoch na neurologicky bolestivé 
miesta na tvári. Súčasne sa pije 
čaj z tejto bylinky. Vnútorne sa 
materina dúška odporúča pri 
žalúdočných a menštruačných 
kŕčoch, ako aj pri kŕčoch v podbruší. Denne treba vypiť dve 
šálky. Je to overený liečivý prostriedok pri ochorení dýcha-
cích ciest, zahlienení priedušiek a prieduškovej astme. Pri 
nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento čaj pije každú hodinu. 
Používa sa aj ako prostriedok proti opilstvu, ľuďom s depre-
siami a pri epileptických záchvatoch.

Zápar: 1 vrchovatá čajová lyžička sa zaparí štvrť litrami vriacej 
vody a krátko lúhuje.

Bylinne vankúšiky: Čerstvo nasušené bylinky vložíme do prie-
dušných vankúšikov a zašijeme.

Sirup: Čerstvo nazbierané kvety aj so stonkami naložíme 
do pohára, prevrstvíme s cukrom a silne natlačíme. Necháme 
tri týždne na slnečnom mieste a užívame podľa potreby.  
(Ján Maras)

KOŽOVINKY
VYROBENÉ DOMA g Bolo by v hrie-
chom, keby poklad skončil len tak 
v kontajneri, aj keď už rokmi zostarol. 
Napríklad koženné topánky. Stačí ostrý 
rezač alebo silné nožni-
ce a materiál na tvorbu 
máme na stole. Poz-
náme viacero druhov 
naturálnej kože. 

Hladenica je voskova-
ná a leštená hovädzia 
koža, ircha vypraco-
vaná jemnejšia koža 
svetlej farby, kozinka 
jemne spracovaná kozia 
koža, krupón hrubý 
materiál z bravčovej 
kože, nubuk zasa koža 
s jemným zamatovým 
povrchom, safián jemne spracovaná koža 
s lesklým, šagrén s hrboľatým povrchom 
a semiš alebo velúr s charakteristickou 
štruktúrou pripomínajúcou srsť.

Najhrubšiu kožu narezanú na širšie pásy 
môžeme využiť ako rozličné držiaky, 
uchá a rúčky na nábytok alebo recyk-
lotašky. Stačí na oboch koncoch pásika 

vyraziť dierku a k pod-
kladu ho pripevniť 
skrutkou, tenším 
koženým pásikom alebo 
pevnou šnúrou. S ten-
šou kožou pracujeme 
ako s hrubšou látkou. 

Ak máme silnejší stroj, 
môžeme si zhotoviť 
malé i veľké mešte-
ky (1). Na zošívanie 
nám poslúžia kožené 
remienky, ktoré pre-
vliekame cez vyrazené 
dierky (2). Umeleckej-

šie duše určite dokážu z najjemnejších 
koží vrásnením alebo technikou intarzie 
vytvoriť nádherné obrázky (3). (Dada 
Kolesárová)
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pro familia

DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
Ach, tá moja žena! Ten môj muž! Tu v našich 
krajoch sa zvykne hovoriť: „Nemáš muža, ne-
máš hriechu.“ Alebo opačne, podľa spoločnosti, 
v ktorej sa nachádzame. Humorne či ironicky, 
ale kdesi v pozadí tohto vtipu sa ukrýva znechu-
tenie, ba až zatrpknutosť nad svojou polovičkou. 
Veď sme predsa takí rozdielni! Koronový čas 
nám túto rozdielnosť akoby ešte viac vmietol 
pred oči a pre mnohých manželov sa stala ná-
strojom úplného rozdelenia.

PRE MUŽA: g Teofánia – je to teologický pojem. Wikipédia ho pre-
kladá ako „Božie zjavenie, kde je zmyslami viditeľná manifestácia Boha“. 
Ježiš ukázal svoju božskú slávu na Hore premenenia. No nebol jediný 
z ľudí, kto zjavil Božiu slávu na tejto zemi. Patrí k nim aj Mojžiš, ktorému 
po štyridsiatich dňoch v Pánovej prítomnosti žiarila tvár tak, že Izraeliti 
naňho hľadeli s bázňou. Ďalším bol prvomučeník Štefan, ktorému žiarila 
tvár, lebo drážala obraz Boha. Jeho oči boli totiž upreté na Boha a on sám 
hovorí, že vidí otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici moci. To, čo 
videli ľudia vo veľrade na Štefanovi, v nich vzbudzovalo bázeň, pretože 
videli Božiu slávu alebo ináč povedané, premenenie Štefana. „Čo to však 
má spoločné s manželstvom?“ Ja ako manžel mám byť takýmto zrkadlom 
pre svoju manželku. Nie zrkadlom, ktoré jej ukáže jej nedostatky a chyby. 
Takýchto zrkadiel by sme našli hneď niekoľko. Prichádza mi na um aj sieň 
v zábavných parkoch s deformovanými zrkadlami, kde vidíte v odraze svoj 
pokrivený obraz. Nechcem byť pre svoju manželku takýmto zrkadlom. 
Chcem byť pre ňu zrkadlom, ktoré jej zjaví Božiu slávu. Aby keď sa pozrie 
do mojich očí, videla to, ako ju vidí Boh Otec, nielen to, ako ju vidím ja. 
Na to, aby som to dokázal robiť, však potrebujem v prvom rade ja sám 
byť tým, kto bude pri Otcovi ako Mojžiš na Sinaji. Dávam teda výzvu pre 
manželov: Vyznajte svojej milovanej lásku pomocou Božieho slova.  
PS: Na inšpiráciu skúste nahliadnuť do knihy Pieseň piesní. :-)

PRE ŽENU: g Niekedy sa čudujeme, možno až pohoršujeme nad tým, 
akí sú muži v našom okolí. Myslím, že každá manželka by vedela vymeno-
vať hneď niekoľko manželových nerestí. Ale napriek tomu ti ho Boh dal. 
Tohto muža. A aj napriek často pokrivenému pohľadu naňho Boh Otec 
vyhlasuje: „Toto je môj milovaný syn.“ Syn Kráľa. Áno, tvoj manžel. A ty si 
bola vyvolená práve pre neho. Pretože Otec vedel, že nijaká iná žena mu 
nemôže pomôcť viac ako ty. Pomôcť v čom? Nad Adamom boli vyrieknuté 
slová: „... nech je prekliata zem pre teba, s námahou sa z nej budeš živiť...“ 
(Gn 3, 17). Zdá sa ti tvoj muž taký „prízemný“, zameraný len na výkon či 
príliš sebecký? Ježiš však svojou smrťou zlomil toto prekliatie a on, rovna-
ko ako aj ty, ste povolaní žiť v slobode. Čím mu teda máš pomôcť? Láskou. 
Svojou schopnosťou vidieť do hĺbky, nielen to, čo je na povrchu. Ale pôjde 
to, len ak zmeníš zmýšľanie a uveríš tomu, že v tvojom mužovi má Pán 
zaľúbenie. Pýtaj sa Boha, ako ho vidí a akým sa má stať. Potom budeš 
schopná viac milovať, viac povzbudzovať, možno viac mlčať vo chvíľach, 
keď ho máš potrebu skritizovať, a viac sa modliť, aby sa stal mužom, akým 
ho Pán stvoril. Pretože potom aj ty cez neho spoznáš, akou stvoril teba 
a pre aký plán si vás vyvolil. A to už stojí za to, však? Výzva pre manželky: 
Skús vo svojich modlitbách za manžela použiť príklady mužov z Božieho 
slova. Ktorý z nich má vlastnosti, ktoré tvojmu manželovi chýbajú?

Vlado a Katka Marčákovci

ČO JE TO VIERA?

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ g Viera nás sprevádza 
celým životom. Je to všetko, čo vo svojom živote be-
rieme ako fakt, aj keď sme sa o tom nemali možnosť 
rukolapne presvedčiť. Veríme, že existuje Amerika, 
lebo všetci o nej hovoria: naši známi, televízia, 
časopisy... Aj keď sme tam nikdy neboli, práve vďaka 
svedectvu mnohých ľudí veríme, že toto miesto 
existuje. Veriť v duchovnom živote znamená prijať 
fakt, že Boh existuje, aj keď ho nevidíme. Dotýka sa 
nás cez svedectvo iných ľudí, cez stvorenú prírodu, 
ale mnohokrát prehovára aj do nášho vnútra. No ne-
stačí iba veriť, že Boh existuje. Boh nás pozývať veriť 
jemu, veriť jeho dobrote a láske. V tomto prípade už 
hovoríme o dôvere. Možno poznáte príbeh o tom, ako 
istý akrobat natiahol cez Niagarské vodopády lano 
a pýtal sa ľudí, či veria, že môže po ňom vo fúriku pre-
viezť človeka. Veľa z nich odpovedalo kladne. No keď 
ich pozval, aby si do fúrika sadli, všetci sa zľakli. Veriť 
ešte neznamená dôverovať. (Dada Kolesárová) čšie 
utrpenie, najvyššia cena. (Dada Kolesárová)

ETIKETA V CHRÁME 4

ETIKETA g Slávnostné ceremónie majú svoj písaný 
aj nepísaný poriadok, aby sa zachovala dôstojnosť 
a aby nevznikali trápne, humorné alebo neočaká-
vané situácie. Keďže sa na nich zvyčajne zúčastňuje 
viac ľudí, každý má pridelené miesto, a poriadok sa 
vzťahuje aj na pohyb ľudí v danom priestore. Aj pri 
liturgických aj mimoliturgických modlitbách v chrá-
me musíme vnímať priestor aj miestne zvyklosti, aby 
sme zbytočne nevyrušovali ostatných. V byzantskom 
chráme je svätyňa zvyčajne veľmi jasne oddelená 
od lode chrámu, čím sa zdôrazňuje posvätnosť 
priestoru. V tomto priestore sa pohybuje biskup alebo 
kňaz s asistenciou, ktorá modlitebne aj technicky 
napomáha slávenie. Ostatní by do tohto priestoru ne-
mali vstupovať, ak to nie je z nejakých vážnych dôvo-
dov nevyhnutné. Ak potrebujeme prejsť cez svätyňu, 
tak len cez diakonské dvere, a v bázni skloňme hlavu 
pred oltárom. V prípade, že potrebujeme slávnosť na-
fotiť, je najlepšie, ak to robí iba jeden fotograf, ktorý 
by sa mal vopred oboznámiť s priebehom slávnosti, 
aby svojím nevhodným pohybom nerušil to, čo je 
podstatnejšie ako fotografie. (Dada Kolesárová)
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Veta a šnúra

Východným kresťanom, teda aj nám je 
veľmi blízka modlitba, v ktorej  sa opaku-

jú  tie  isté  slová.  Možno  ste si to všimli 
pri liturgických modlitbách. Napríklad 
Pane, zmiluj sa alebo Aleluja. No máme 
aj jednu úplne výnimočnú modlitbu, 
ktorá sa cez opakovanie môže stať 
ustavičnou modlitbou každého srdca. 
Volá sa Ježišova modlitba a používajú 

sa pri nej špeciálne šnúry s uzlíkmi – 
čotky.

Ahoj, deti, poznáte latinské príslovie, že 
opakovanie je matkou učenia? A možno 
ste ho počuli v pozmenenej podobe – 
opakovanie je matkou múdrosti.  Výro-
ky ukrývajú hlbokú pravdu o tom, že 
mnohé vedomosti a zručnosti sa dosa-
hujú aj vďaka neustálemu opakovaniu. 
Napríklad taká násobilka alebo vybra-
né slová, ktoré nám neskôr pomáhajú 
vypočítať zložité matematické príklady 
alebo správne napísať slohovú prácu. 
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Príbehy poslušníkaMotanica

Uzlovanie

Hm, hm. Ale nie. Len mi to akosi s tými 
uzlami na čotkách nejde.

Ježišova modlitba má svoj pôvod v  príbehu o slepcovi 
Bartimejovi, ktorý žobral pri bráne Jericha. Keď sa 
dozvedel, že prichádza Ježiš, začal naňho hlasno kričať: 
„Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ľudia ho 
okríkali, ale on kričal znova. Ježiš sa ho opýtal, čo chce, 
aby mu urobil. Odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“
Úloha: Vieš, kde sa príbeh nachádza a ako Ježiš slepého 
Bartimeja uzdravil? Ak áno, doplň súradnice do okien-
ka a zakrúžkuj správnu odpoveď.

Slepec 

Máš tu nejaký neporiadok. Prepáčte, ale
nemôžem sa sústre-

diť na prácu.

A

A 
nepomotalo 

sa ti ešte 
niečo?

Chceš povedať, že 
ti zavadziam?

Myslím si, že sa ti pomotal význam 
toho, čo robíš. Namiesto toho, aby 
si sa Ježišovu modlitbu modlil pri 
ich výrobe, iba hundreš. Neporiadok, 

neporiadok... 

Uzol sa de�nuje ako pevný útvar, ktorý vznikol 
viazaním. Tieto pevné útvary sa používajú na mno-
hých miestach a pri rôznych profesiách: v námornej 
plavbe, pri stavbách, používajú ich rybári aj horolez-
ci, no aj skauti by o nich tiež vedeli čo-to povedať.
Úloha: Správne priraď názov k druhu uzla. 

Čotky (komboskini, kombos = uzol) – šnúra s uzlíkmi, ktorá vzbudzuje túžbu po modlitbe a pomáha sústrediť sa 
na ňu. Na každom uzlíku sa modlí jedna veta: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. 
Odporúča sa modliť ju nahlas, lebo takej modlitby sa boja démoni. Jej pôvod je pripisovaný sv. Pachomiovi. 
Klasické čotky majú sto uzlíkov, malé tridsaťtri, môžu však mať aj päťdesiat alebo tristo. Číslo tridsaťtri symbolizu-
je život Ježiša Krista na zemi. Mnísi na svätej hore Athos dokonca používajú pri svojej neprestajnej modlitbe čotky 
s tisíc uzlíkmi. Na ich výrobu sa zvykne používať čierna bavlna alebo vlna, ktorá je napustená včelím voskom.
Úloha: Pokús sa vyrobiť si čotky s tridsiatimi troma jednoduchými uzlami (napr. s očkom) a pomodli sa s nimi 
Ježišovu modlitbu.

???

• 1 • Pomazal ho blatom a poslal ho umyť sa.
• 2 • Povedal mu: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“
• 3 • Naslinil si prst a potrel ním oči.
• 4 • Poslal ho, aby sa ponoril v Jordáne.

1. Rybárska spojka
2. Lodná slučka
3. Ambulančná spojka
4. Škótova spojka
5. Skracovačka
6. Dračia slučka
7. Očko A2

B7
C6
D1
E3
F5
G4

A

B C

D

E

F
G

Motajú sa. Aha. 

Aké bude potom 
ovocie tvojej práce? 

pre deti38www.casopisslovo.sk



NA SLOVO DAROVALI

Ľudmila Špontáková, Prešov, 5 eur; Katarína Ži-
deková, Košice, 10 eur; Róbert Ivanov, Rovné, 5 
eur; Lýdia Mrvová, Marianka, 30 eur; Filip Kre-
heľ, Prešov, 30 eur; Andrej Pribula, Košice, 30 
eur; Anna Grecová, Prešov, 30 eur; bohuznáma, 
Litmanová, 10 eur; čitatelia, Šumiac, 8 eur; Re-
gina Lengyelová, Rozhanovce, 5 eur; Magdalé-
na Harvanová, Mrázovce, 5 eur; Elena Matiová, 
Sabinov, 5 eur; Margita Györgyová, Košice-
Krásna, 5 eur; Anna Šomská, Prešov, 20 eur; 
Agnesa Nováková, Hromoš, 5 eur; Michal 
Zambori, Košice, 5 eur; Anna Tomková, Vranov 
nad Topľou, 5 eur; Mária Slivková, Hlivištia, 36 
eur; čitatelia, Hlivištia, 12 eur; Eva Sekeľová, 
Prešov, 5 eur; čitatelia, Helcmanovce, 75 eur; 
Elena Sýkorová, Slovinky, 50 eur; Monika Malá, 
Zemplínske Hradište, 30 eur; Pavol Pribičko, 
Jaklovce, 20 eur; čitatelia, Streda nad Bodro-
gom, 10 eur; bohuznáma Anna, Svinia, 10 eur; 
Anna Smetanová, Stará Ľubovňa, 5 eur; čitate-
lia, Ľubovec, 20 eur; ružencové spoločenstvo, 
Janov, 30 eur; Daniela Matfiaková, Kežmarok, 
20 eur; čitatelia, Zemplínska Teplica, 15 eur; 
Ján Maník, Bardejov, 13 eur; Ondrej Šimšaj, 
Margecany, 10 eur; Michal Novotný, Žiar nad 
Hronom, 10 eur; Anna Rusnáková, Olcnava, 
5 eur; Miroslav Duda, Fintice, 80 eur; čitatelia, 
Falkušovce, 60 eur; Marta Tkáčová, Michalovce, 
10 eur; Anna Jurčišinová, Vyšná Pisaná, 10 eur; 
Mikuláš Sysák, Bernolákovo, 10 eur; František 
Fejko, 50 eur; čitatelia, Humenné-Dubník, 32 
eur; Mária Migrová, 20 eur; čitatelia, Klenov, 
10 eur; Natália Šperková, Brezno, 10 eur; 
Striebro Antónia, Prešov, 100 eur; Igor Chomča, 
Humenné, 10 eur; čitatelia, Drienica Sabinov, 
106 eur; čitatelia, Humenné, 50 eur; Jozef 
Krenický, Ďačov, 25 eur; čitatelia, Nový Ruskov, 
24 eur; čitatelia, Bačkov, 22 eur; čitatelia, 
Lukov, 21 eur; čitatelia, Ubľa, 20 eur; čitatelia, 
Šamudovce, 20 eur; čitatelia, Prakovce, 12 
eur; Ľudmila Surmajová, Košice, 10 eur; Jozef 
Sabol, Vranov nad Topľou, 10 eur; čitatelia, 
Bukovce, 16 eur; čitatelia, Ľutina, 16 eur; Ján 
Holec, Nitra, 180 eur; Nadežda Sičáková, Mar-
tin, 30 eur; Helena Varchulová, Svidník, 20 eur; 
Monika Vaňková, Košice, 30 eur; Milan Ličko, 
Stropkov, 5 eur; Anna Cifraničová, Trebišov, 
10 eur; Jozef Sasarák, Prešov, 5 eur; Jolana 
Jakubčáková, Poprad, 10 eur; Jozef Komára, 
Brutovce, 5 eur; Stanislav Kaščák, Vranov nad 
Topľou, 10 eur; Anna Jančušová, Malcov, 30 
eur; Miroslav Chorendžák, Sabinov, 24 eur; 
Oľga Pavúková, Proč, 5 eur; František Soták, 
Jastrabie nad Topľou, 5 eur; bohuznámy Ján, 

Sečovská Polianka, 100 eur; čitatelia, Geraltov, 
14 eur; Marcel Iľko, Dargov, 10 eur; Božena 
Miklošová, Prešov, 5 eur; Peter Vanik, Prešov, 
5 eur; čitatelia, Hrabovčík a Rakovčík, 84 eur; 
čitatelia, Trebišov, 50 eur; čitatelia, Rafajovce, 
14 eur; Arcibratstvo ruženca, Červená Voda, 
30 eur; Anna Hrinková, Kručov, 5 eur; Imrich 
Anderko, Veľký Šariš, 30 eur; bohuznáma, Pre-
šov, 20 eur; Stanislav Lukáč, Prešov-Solivar, 10 
eur; Ladislav Popovič, Plavecké Podhradie, 5 
eur; Marek Vozár, Kaluža, 5 eur; Anna Bugnová, 
Župčany, 10 eur; Helena Hodvábna, Martin, 
10 eur; Peter Nedoroščík, Prešov, 20 eur; 
rod. Gramatová, Košice, 5 eur; rod. Dušeková, 
Slovenské Nové Mesto, 5 eur; Mária Baranková, 
Bardejov, 50 eur; Mikuláš Gula, Stropkov, 50 
eur; sestry služobnice, 50 eur; Milan Drotár, 
Úbrež, 5 eur; bohuznáma Alena, 5 eur; Gabriela 
Libová, Nitra, 30 eur; Jolana Punová, Nemecko, 
10 eur; Andrej Džugan, Prešov, 10 eur; čitate-
lia, Prešov, 39 eur; Ľudmila Prudičová, Prešov, 
20 eur; Marek Zubko, Marianka, 15 eur; Ján 
Pačesa, Prešov, 10 eur; Ivana Janičková, Prešov, 
10 eur; Emil Ryník, Prešov, 10 eur; Tadeáš Ga-
vala, Prešov, 10 eur; Mária Dziaková, Prešov, 5 
eur; Konštantín Molčányi, Košice, 5 eur; Slávka 
Tejbusová, Prešov, 18 eur; Peter Pokrivčák, 
Bratislava, 5 eur; Sabína Kriváková, Prešov, 5 
eur; Ľudovít Melo O. P., Rím, 15 eur; Margaréta 
Jalčová, Zemplínske Hámre, 10 eur; bohu-
známa Ľudmila, 30 eur; Arcibratstvo ruženca, 
Nový Ruskov, 100 eur; František Fedor, Šarišské 
Michaľany, 100 eur; Mária Bobancová, Záhor, 
20 eur. Mária Kločanková, Michalovce, 20 eur; 
čitatelia, Ihľany, 19 eur; čitatelia, Budimír, 24 
eur; Agáta Popovičová, Sokoľany, 5 eur; Natália 
Forišová, Okružná, 5 eur; Jozef Jakub, Ľubotice, 
22 eur; Božena Ráchelová, Kusín, 20 eur; otec 
Pavol Gavenda, Trenčín, 20 eur; Marek Straka, 
Milpoš, 25 eur; Michal Zubko, Davidov, 17 eur; 
otec Ján Tkáč, Prešov, 30 eur; Vincent Milenký, 
Ruská Nová Ves, 20 eur; rodina Kuzmová, Ko-
lonica, 25 eur; Gabriela Majerníčková, 15 eur; 
Renáta Ocilková, Bratislava, 5 eur; o. Vladimír 
Turčanik, Krásny Brod, 10 eur; čitatelia, Košický 
Klečenov, 60 eur; Miroslav Kormaník, Ľubotice, 
50 eur; MUDr. Natália Jakubiková-Nemcová, 
Bratislava, 5 eur; Katarína Vasiľová, Jakubany, 
20 eur; čitatelia, Hriadky, 20 eur; Mária Kaliňá-
ková, 11 eur; Andrea Havrillová, Kapušany, 30 
eur; Vasiľ Štefančo, Svidník, 10 eur; Anna Sabo-
vá, Orechová, 10 eur; Anna Škvareková, Prešov, 
16 eur; Jozef Pančák, Martin, 10 eur; Ján Pisár, 
Komárno, 10 eur; Cyril Čonka, 5 eur; čitatelia, 
Veľký Lipník, 5 eur; čitatelia, Ďačov, 25 eur; Ivo 
Jakab, 5 eur; Magdaléna Rimová, 20 eur; Marta 
Bobulská, 50 eur; Magda Tallová, Jakubovany, 

7 eur; bohuznáma, 20 eur; Peter Pacák, 15 eur; 
Bratstvo sv. ruženca, Kazimír, 30 eur; Jolana 
Jakubčáková, Poprad, 50 eur; bohuznáma, 
10 eur; Ivo Jakab, 10 eur; Ružencové spolo-
čenstvo, Ruská Nová Ves, 50 eur; Ružencový 
spolok, Koromľa, 50 eur; Anna Kicová, Koňuš, 
50 eur; Jana Fedorová, Bratislava, 20 eur; Ján 
Slávik, Koňuš, 20 eur.

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita!

JUBILEÁ KŇAZOV

Alfonz Bocko, titulárny dekan, výpomocný 
duchovný farnosti Andrejová – 4. august – 
80 rokov života; Miroslav Hricík, protojerej, 
správca farnosti Lipany – 3. august – 25 
rokov kňazstva; Marek Paľo, farár Pozdišov-
ce – 3. august – 25 rokov kňazstva; Miroslav 
Medviď CSsR, duchovný rehoľného rádu 
v monastieri v Koroleve (Ukrajina) – 13. au-
gust – 55 rokov života; Gabriel Székely, 
archivár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 
a výpomocný duchovný farnosti Prešov – 
17. august – 70 rokov života; Andrej Rusnák, 
titulárny arcidekan, na odpočinku v Košiciach 
– 28. august – 80 rokov života; Mariena Pr-
chalová, Ruská Nová Ves, 50 eur; bohuznáma, 
Prešov-Sekčov, 50 eur.

Srdečne blahoželáme a prajeme mnohaja 
lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – júl 2021

60 rokov: Ing. Ľuba Birošová, Prešov; Anna 
Čečková, Lomné; Helena Tomková, Čerhov
70 rokov: Emília Bulovčáková, Kusín; Ľudmila 
Čigašová, Baškovce; Július Fedorišin, Kaluža; 
Anna Guľáková, Komárany; Mária Gürtlerová, 
Soľ; Anna Iľková, Juskova Voľa; Ing. Anna Je-
vočinová, Svidník; Margita Sedláková, Prešov; 
Pavol Sisák, Juskova Voľa
75 rokov: František Bugoš, Lesíček; Anna 
Frajkorová, Juskova Voľa; Mária Labašová, 
Malcov; Margita Nagyová, Kalša; Zuzana 
Sakalová, Bardejov
80 rokov: Ján Figeľ, Hraň; Margita Michalko-
vá, Nacina Ves
85 rokov: Marta Halgašová, Malé Ozorovce; 
Helena Lupčová, Hlinné-Zlatník; Pavol Piskai, 
Košice; Mária Puciová, Trebišov 
90 rokov: Anna Kolodyová, Vojčice
95 rokov: Mária Orosiová, Cabov

Na spolok darovali: z farnosti Košice-Zá-
pad: Ing. Zuzana Kráľová, 45 eur; Alžbeta 
Bednárová, 15 eur; Tatiana Jurčová, 15 eur; 
Ing. Ján Čvečko, 10 eur; Mária Luteránová, 
10 eur; Michal Rešetár, 10 eur; Ján Kocan, 
5 eur; MUDr. René Luca, 5 eur; Eva Semanová, 
5 eur; Mária Šubová, 5 eur; Mária Vodarčíko-
vá, 5 eur; členovia z Drienice po 5 eur: Anna 
Birčáková; Oľga Fechová; Helena Fechová; 
GkFÚ; Peter Javorský; Elena Kolpaková; 

HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM 
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne 

mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priatel casopisu
,
ˇ
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Anna Kundráková; Margita Olejárová; Mária 
Polomčáková; Vincent Sedlák; Ľuboslava 
Škovránová; Elena Škovranová; Anna Sta-
neková, Jakubovany – 5 eur; Jozef Krivoňák, 
Jakubovany – 5 eur

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý otec Maroš Prejsa, 
v júni ste oslávili svoje 
45. narodeniny. Z celého 
srdca vám blahoželáme. 
Do ďalších rokov vám pra-
jeme plnosť Božích milostí, 
dobré zdravie, pokoj, ra-

dosť a lásku. Nech vás Presvätá Bohorodička 
ochraňuje a vedie na mnohaja i blahaja lita.

rodina Megelovcov

„Nech i vrchy odstúpia 
a kopce nech sa otrasú: 
moja milosť neodstúpi 
od teba.“ (Iz 54, 10) Toto 
slovo o Božej dobrote si 
v Ľubovci, obklopenom 
horami, uvedomujeme 
veľmi intenzívne. A nielen slovo. Vďaka kňaz-
skej službe otca Marka Kolesára je pre nás 
Božia láska a dobrota hmatateľná každý deň. 
V tomto čase si, otec Marek, pripomínate 
okrúhle jubileum – 50 rokov. Je pre nás vzác-
ne, že Božie slovo, ktoré skrze vás počúvame 
v chráme, vidíme premenené na život. A že 
toto slovo premieňa aj našu každodennosť 
na život s Kristom. Je pre nás potešením priať 
vám a vyprosovať, nech vám Božia dobrota 
denne prináša dôvody ďakovať a stáť v úžase 
nad tým, čo pre vás pripravil. Vyprosujeme 
vám zdravie, spokojnosť a požehnanie v kaž-
dom ohľade.

vďační veriaci z Ľubovca

Drahý náš duchovný otec Mgr. Marek Kole-
sár, 7. júla oslávite krásne životné jubileum 
50 rokov. Pri tejto príležitosti vám chceme 
zo srdca poďakovať za kňazskú službu, 
modlitby, povzbudivé slová v homíliách, 
za príklad života a trpezlivosť, ktorú nám pre-
ukazujete. A do ďalších dní vám od nebes-
kého Otca chceme vyprosiť pevné zdravie, 
radosť a spokojnosť v kňazskom i rodinnom 
živote, Božie požehnanie tam, kde to najviac 
potrebujete, a ochranu Presvätej Bohorodič-
ky. Svätý Michal, patrón nášho chrámu, nech 
nad vami bdie a chráni vás od zlého. Mnohaja 
i blahaja lita!

vďační veriaci z Janova

Drahý náš duchov-
ný otec František Fedori-
šin, 12. júla oslavujete 
krásne narodeni-
ny - 40 rokov. My Vaši ve-
riaci Vám vypro-
sujeme, aby Vám 
dary Svätého Ducha i naďalej pomáhali krá-
čať vo svetle evanjelia. Ďakujeme za Vašu 

láskavosť a obetu, za Vaše povzbudzujúce 
Božie slovo a modlitby, ktoré za nás obetu-
jete. Nech Vás i Vašu rodinu vezme pod oc
hranný plášť Presvätá Bohorodička a chrá-
ni Vás v kňazskom aj rodinnom živote.

veriaci z Trnavy a Piešťan

Drahá naša mamka, babka a prababka Anna 
Gordanová z Petkoviec, 15. júla oslavujete 
80 rokov života, ktorý ste prežili s ružencom 
v rukách a s pohľadom upretým na Krista. 
Sme vám vďační za tradície, ktoré ste nám 
odovzdali, ale najmä za upevnenie vo viere. 
Vyprosujeme vám Božie požehnanie, ochranu 
Presvätej Bohorodičky, ku ktorej sa utiekate, 
zdravie a veľa ďalších pekných a spokojných 
rokov v kruhu svojich najbližších. 

S láskou a úctou syn Pavol s rodinou.  
Bozkávajú pravnúčatá Andrejko a Marínka.

SPOMÍNAME

10. júla uplynie sto rokov 
od narodenia našej drahej 
mamky, babky a prababky 
Heleny Forintovej z Prešo-
va, ktorá odišla k nebeské-
mu Otcovi 25. apríla 2014. 
S láskou za všetko, čo pre 

nás urobila, si na ňu v modlitbách spomínajú 
dcéry Táňa, Ľuba, Marta a syn Tóno s rodina-
mi. Vičnaja pamjať a blažnij jej pokoj!

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

Prenajmem starší RD po rekonštrukcii, 25 km 
východne od Košíc. Od augusta t. r. Mesačne 
200 € + inkaso. Majiteľ: 0911 812 227.

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 

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

Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa 
sv. Juraja. www.ikony.sk

Predám novú nepoužitú nerezovú nádobu 
s objemom 25 litrov vrátane odnímateľného 
výpustného kohútika. Je vhodná do chrámu 

na svätenú vodu alebo na víno. Môžem ju aj 
zabaliť a poslať na dobierku. Cena je 89 eur. 
Kontakt: 0903 613 370

Predám novú nepoužitú 
nerezovú nádobu vrátane 
odnímateľného výpustného 
kohútika s objemom 25 lit-
rov. Je vhodná do chrámu 
na svätenú vodu alebo 
na víno. Viem aj zabaliť 

a poslať na dobierku. Cena 89 eur. Telefónny 
kontakt: 0903 613 370.

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
Pondelok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 

11.30 Moleben k sv. Jozefovi 17.30 Moleben 
k Božskému Srdcu 18.00 Svätá liturgia sl. (Mi-
chalovce) 
Utorok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 

Moleben za chorých 16.30 Večiereň 17.00 
Svätá liturgia csl. (Košice) 
Streda  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 11.30 

Moleben k Božskému Srdcu 16.30 Svätá litur-
gia csl. (Prešov)
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 
Moleben k sv. Jozefovi 20.00 Ruženec 20.35 
Eucharistická adorácia
Piatok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 11.30 

Panychída 16.30 Večiereň 17.00 Svätá liturgia 
sl. (Bratislava) 20.00 Apoštolát modlitby (prvý 
a tretí piatok mesiaca)
Sobota  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 09.45 

Posvätný ruženec (okrem fatimskej soboty) 
16.30 Večiereň 17.00 Deviata hodinka, večie-
reň a malé povečerie (Univ)
Nedeľa  08.00 Utiereň 13.30 Posvätný 

ruženec 14.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová; 
okrem nedele po prvom piatku) 16.30 Večie-
reň 17.00 Večiereň 18.00 Svätá liturgia csl. 
(Prešov)
03.07. (sobota)  08.30 Posvätný ruženec 09.00 

Tretia hodinka 09.30 Svätá liturgia (Klokočov)
04.07. (nedeľa)  10.30 Svätá liturgia sl. (Brati-

slava)
05.07. (pondelok)  09.00 Svätá liturgia sl. (Ko-

šice)
11.07. (nedeľa)  10.30 Svätá liturgia sl. (Košice)
18.07. (nedeľa)  09.30 Svätá liturgia sl. (Micha-

lovce)
20.07. (utorok)  19.00 Škola modlitby s bl. 

Jozafatou
25.07. (nedeľa)  10.00 Svätá liturgia csl. (Pre-

šov)
01.08. (nedeľa)  10.30 Svätá liturgia sl. (Brati-

slava)
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07.08. (sobota)  08.30 Posvätný ruženec 09.00 
Tretia hodinka 09.30 Svätá liturgia (Klokočov) 
18.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová)
08.08. (nedeľa)  10.30 Svätá liturgia sl. (Litma-

nová)

TV LUX

Sobota  07.00 Svätá liturgia z Prešova
02.07. (piatok)  09.00 Ruženec z Levoče (aj 

16.00) 10.00 Svätá omša z Levoče (aj 17.00) 
20.15 Eucharistické zázraky 20.30 Svätý 
Augustín (film)
03.07. (sobota)  14.10 Akatist k Presvätej 

Bohorodičke 18.00 Svätý Augustín R 20.30 
Ako Pán Boh dá (filmová komédia)
04.07. (nedeľa)  09.00 Ruženec z Levoče 10.00 

Svätá omša z Levoče 16.40 Ako Pán Boh dá R

06.07. (utorok)  15.30 Ruženec z Lúrd 23.05 
Akatist – mariánska modlitba
09.07. (piatok)  20.15 Eucharistické zázraky 

20.30 Svätý František z Assisi (film)
10.07. (sobota)  14.10 Akatist – záznam zo Šaš-

tína 17.30 Svätý František z Assisi R 20.30 
Blahoslavený Duns Scotus, obhajca Nepoškvr-
neného počatia (film)
11.07. (nedeľa)  16.40 Blahoslavený Duns 

Scotus, obhajca Nepoškvrneného počatia R

16.07. (piatok)  20.15 Eucharistické zázraky 
20.30 Svätý Júda Tadeáš (film)
17.07. (sobota)  14.10 Akatist k Ježišovi 15.30 

Gréckokatolícky bolestný ruženec 17.30 
Svätý Júda Tadeáš R 
18.07. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Gaboltova P

19.07. (pondelok)  11.25 Svätci zo Skalky – sv. 
Andrej-Svorad a Beňadik
22.07. (štvrtok)  20.00 Akatist
23.07. (piatok)  20.30 Svätý Martin de Porres 

(film) 21.30 Viera do vrecka – svedomie
24.07. (sobota)  14.10 Akatist 17.50 Svätý 

Martin de Porres R 20.30 Svetlo pre opuste-
ných (film)
25.07. (nedeľa)  09.05 Teodor, dar Boží – dok. 

o Teodorovi Romžovi 10.00 Svätá liturgia 
z Prešova P 16.40 Svetlo pre opustených R

27.07. (utorok)  10.20 Teodor, dar Boží R 21.15 
Cenacolo – deň za dňom 23.05 Akatist
29.07. (štvrtok)  13.15 Teodor, dar Boží R 14.05 

A teraz čo? – poverčivý kresťan 20.00 Akatist 
k sv. Jozefovi
31.07. (sobota)  14.10 Akatist k sv. Jozefovi R 

15.30 Gréckokatolícky ruženec svetla 20.30 
Babetina hostina (film)
01.08. (nedeľa)  16.40 Babetina hostina R

02.08. (pondelok)  08.10 Týždeň s ... – farnosť 
Šarišské Jastrabie
03.08. (utorok)  10.20 Otec Ivan – o Jánovi 

Mastiliakovi 23.05 Akatist k sv. Jozefovi R

04.08. (streda)  09.00 Týždeň s ... R 09.10 
Generálna audiencia
05.08. (štvrtok)  13.15 Otec Ivan R 20.00 

Akatist R

06.08. (piatok)  15.15 Týždeň s ... R

07.08. (sobota)  10.55 Cenacolo – náš dom 
14.10 Akatist 20.30 Pius XII.: Pod rímskym 
nebom (1) (film)
08.08. (nedeľa)  14.40 Týždeň s ... R 16.40 Pius 

XII.: Pod rímskym nebom (1) R

TV NOE

19.06. (sobota)  07.10 Animované biblické 
02.07. (piatok) 18.30 Moudrost mnichů – smrť R

03.07. (sobota)  12.10 Pod lampou 14.20 První 
křesťané – herézy
04.07. (nedeľa)  14.25 Věk reforem (7) – Ovo-

cie Tridentu
05.07. (pondelok)  09.05 Moudrost mnichů 

– rodinné hádky 20.45 Slovanský Velehrad – 
príbeh Cyrila a Metoda
07.07. (streda)  17.00 Na pořadu rodina (2) – 

prázdniny, dovolenka 21.20 Moudrost mnichů 
– sloboda R

09.07. (piatok)  19.15 Generace naděje – príbe-
hy detí Mary’s Meals 21.40 Moudrost mnichů 
– autorita otca R

10.07. (sobota)  18.05 První křesťané – koniec 
prenasledovania 21.50 Místní hrdina – film 
o víťazstve dobra nad lakomstvom
11.07. (nedeľa)  16.50 Věk reforem (7) – Baro-

ková Cirkev
12.07. (pondelok)  21.05 Moudrost mnichů – 

ideál matky R 22.30 Ruženec z Fatimy P

13.07. (utorok)  13.20 Barva lásky – o mozai-
kách Marka Rupnika 14.05 Na pořadu rodina 
(5) – Deti na zemi i v nebi 21.05 Moudrost 
mnichů – rodina v rozpade R

17.07. (sobota)  17.35 Do varu s Maxem 
Kašparů (1) – kresťan a médiá 18.00 První 
křesťané – sv. Augustín 18.50 Metr od Svatosti 
(1) – film
18.07. (nedeľa)  16.50 Věk reforem (7) – nábo-

ženské vojny 19.20 Metr od Svatosti (2) – film

LUMEN

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

ruženec 07.22 Kalendár prírody 08.20 Ďaleko-
hľad alebo cez optiku zahraničnej tlače 09.15 
Srdce Európy – tematické reportáže zo Slo-

venska 13.50 Ďalekohľad R 16.00 Svetielko – 
detská relácia 22.30 Spoznávame Bibliu
Utorok  10.30 Spoločenský komentár 21.30 

Čítanie na pokračovanie
Piatok  10.30 Myšlienky z gréckokatolíckeho 

katechizmu
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 
13.00 Rozhlasová hra
02.07. (piatok)  09.00 Levočská púť 10.00 

Svätá omša z Levoče 13.00 Svätá liturgia z Le-
voče (slávi vladyka Marián Andrej Pacák CSsR) 
16.30 Pútnický víkend – po stopách svätých 
Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade
04.07. (nedeľa)  09.00 Levočská púť 10.00 

Svätá omša z Levoče 13.00 Boží služobníci  
(sv. Andrej-Svorad a Beňadik) – hra
05.07. (pondelok)  10.00 Svätá omša z Nitry 

13.00 Solúnski bratia (sv. Cyril a Metod) – hra
11.07. (nedeľa)  13.00 Gorazd (sv. Gorazd 

a spoločníci) – hra
15.07. (štvrtok)  20.00 História a my – historic-

ký vývin náuky o Trojici; hosť: otec Ján Krupa
25.07. (nedeľa)  13.00 Požehnaná medzi žena-

mi (sv. Anna a Joachim, rodičia Panny Márie) 
– hra 14.00 Vitaj doma, rodina! – Urobte ich 
silnými a statočnými
30.07. (piatok)  18.00 Svätá omša pri príle-

žitosti liturgickej spomienky na bl. Zdenku 
Schelingovú

RTVS

JEDNOTKA

04.07. (nedeľa)  11.05 Poklady Vatikánu (1)
05.07. (pondelok)  09.00 Poklady Vatikánu (2) 

10.00 Svätá omša z národnej púte na sviatok 
sv. Cyrila a Metoda v Nitre 15.40 Svätý Peter 
(1) – film 17.20 Svätý Peter (2)

DVOJKA

04.07. (nedeľa)  09.00 Služby Božie z Trenčína 
12.45 Televízny posol 13.10 Slovo
05.07. (pondelok)  09.15 Hrady a povesti – po-

vesť o Cyrilovi a Metodovi 12.10 Orientácie R 
12.35 Misia bratov Konštantína a Metoda 
(3) – dokumentárna séria o živote a pôsobení 
sv. Konštantína-Cyrila a jeho brata Metoda 
na Veľkej Morave 19.50 Sviatočné slovo 

KREDIV.SKKREDIV.SK
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 � Odlievanie a zváranie zvonov

 � Automatizácia chrámových zvonov

 � Digitálne zvony s hodinovým odbíjaním  
a vežové hodiny

 � Osvetlenie, kúrenie a kompletná 
elektrifikácia chrámov

 � Tepelné žiariče a lavicové  
kúrenie do chrámu

 � Ozvučenie chrámov a svetelné  
tabule (110 x 120 cm)

 � Patent
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu 
na elektronický regulátor zvonov,  
ktorý je zapísaný do registra podľa  

§ 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb.  
ako úžitkový vzor č. 2675.

 � Osvedčenie  
a typová skúška

Ako jediná firma na Slovensku 
sme držitelia osvedčenia vydaného 

Technickou inšpekciou Banská Bystrica 
na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka 
(konštrukcie) zvona do hmotnosti 6 000 kg.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače 

Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321
www.ivakzvony.sk
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vladyku Milana Chautura 20.10 Cyril a Metod 
– apoštoli Slovanov
11.07. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z odpustu 

Panny Márie Karmelskej z Veľkého Šariša 
12.55 Orientácie
18.07. (nedeľa)  10.50 Orientácie – putovanie 

po Svätej zemi (1)
01.08. (nedeľa)  09.30 Svätá omša z Močenka
08.08. (nedeľa)  11.00 Banícka svätá omša 

zo Španej Doliny

TROJKA

05.07. (pondelok)  21.45 Solúnska misia – 
dokument o misii svätých Cyrila a Metoda 
v 9. storočí na Morave

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

Nedeľa  06.13 Zamyslenie na dnešný deň 
08.05 Hosť nedeľného Dobrého rána 12.30 
Opri sa o mňa
04.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratisla-

vy-Petržalky (aj Regina)
11.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Košíc (aj 

Regina)
18.07. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Banskej 

Bystrice (aj Regina)
25.07. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 

Božie z Hontianskej Vrbice (aj Regina)

RÁDIO REGINA

Pondelok  00.01 Viera v živote R 00.45 Eku-
ména 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
05.07. (pondelok)  09.05 Svätá liturgia z Ka-

tedrály Povýšenia svätého Kríža v Bratislave 
(slávi vladyka Peter Rusnák)

18.07. (nedeľa)  09.05 Svätá liturgia zo Sniny 
(slávi otec Maroš Prejsa)

RÁDIO DEVÍN

Nedeľa  07.00 Krajina duše 

zmena programu vyhradená



ANGELO COMASTRI:  
JA SOM S VAMI

KNIHA g Kniha talianskeho kardinála 
pomáha deťom vo veku prvého svätého 
prijímania objaviť krásu svätej omše 
a prehĺbiť úctu k Eucharistii. Pútavým 
spôsobom v nej deti nájdu opísaný život 
prvých kresťanov a ich vzťah k svätej 
omši. Môžu sa inšpirovať aj príkladmi 
svätých a ich láskou k svätej omši, ako 
bol František z Assisi, Damián de Veuster, 
František Van Thuan, Matka Terézia, 
Páter Pio či Terézia Neumannová. Naj-
menších čitateľov zaujmú eucharistické 
zázraky v Bolsene a Siene, ktoré trvajú až 
do dnešných čias. Výborným doplnkom 
od toho istého autora je kniha V Božom 
objatí o kráse svätej spovede. Obe knihy 
pôsobivo ilustrovala oceňovaná talianska 
ilustrátorka Bimba Landmannová. (Mar-
tina Jokelová-Ťuchová)

RODINA NA BATERKY

FILM g Katie Mitchellová je nesmier-
ne talentovaná, aj keď trocha svojská 
dospievajúca dievčina, ktorej sa splnil 
sen a bola prijatá na vytúženú filmovú 
školu v Kalifornii. Katie sa nevie dočkať 
toho, ako odletí od svojich staromódnych 
rodičov za novým životom a priateľmi. 
Tento plán jej však naruší otec, ktorý sa 
rozhodne, že ju do Kalifornie odvezú, aby 
si upevnili rodinné vzťahy. Jeden z najlep-
ších a najosviežujúcejších animovaných 
filmov tohto roka s pútavou animáciou, 
kopou nepredvídaných zvratov, plný pop-
kultúrnych narážok rozoberá tematiku 
rodinných vzťahov a medzigeneračných 
rozdielov. Ide o príjemnú, oddychovú 
rodinnú komédiu. (Slavomír Gereg ml.)

MARTINDOM WORSHIP:  

RILEY CLEMMONSOVÁ: 
GODSEND

HUDBA g Po nejakom čase sa po-
zrieme na album gospelovej speváčky 
Riley Clemmonsovej. Album s názvom 
Godsend, ktorý vyšiel 4. júna 2021, je jej 
druhým albumom. Spomedzi speváčok 
v jej veku vychádza z radu svojím čistým 
hlasom bez prílišných a zbytočných afek-
tov. Riley nie je iba interpretkou cudzích 
skladieb, ale texty i hudbu si aj sama píše. 
V textoch s poslucháčmi zdieľa svoje 
rozjímania a modlitby. Album môžeme 
žánrovo zaradiť medzi pop/rock. Všetky 
piesne majú pútavý a emotívny hudobný 
štýl. Aranžmány jednotlivých skladieb sú 
dobré, ale ocenil by som v nich viac origi-
nality, no keďže ide o pop/rock, viac sa asi 
očakávať nedá. Album si môžete vypočuť 
na známych streamovacích platformách. 
(Dominik Petrík)

 E K D A R B O L R Y B Á R E A B N
 N Í K L A E L Y N E F T K O M A S
 A Y F A R A D S V I L D O Ú Z H I
 R Á N O K O Y D O R Z R V A A O P
 B Š Y K E I R I O L T Á R E L A D
 Z I N O K K T A Z Á D E P O P A O
 B O A F A K L E B E T Y R A B K P
 R A Y T E O M A O A B R M M D O Ú
 É O R F S E K N R P T R I A I L T
 T A E Á P I O Y O V A L A K O T S
 K O M I K V T N V F A Í Y H Á R D
 A I S I M E O U Ň Á H L A D I N A
 R L I T U R L U A E N E R G I E S

Legenda: AKTÉR, ALKÍN, AUTISTA, BARÁK, BARYT, DOZOR, DRÁHY, 
EFEKT, EMISIA, ENERGIE, FAKLE, FARAD, FARMA, FENYL, HLADINA, 
KABÁT, KARTA, KOALA, KOMIK, KONÁR, KOTOL, LARVA, LEKÁR, 
LIMBA, MYDLO, NÁVYK, NAZARET, OBRAD, ODLIV, OLTÁR, PLAZMA, 
PODPIS, POETIKA, PONOR, PRVOK, RABAT, RIEKY, ROBOT, RUTIL, 
RYBÁR, RYDLO, SMERY, STOKA, TERMIT, ÚLOHA, ZÁPAD, ZBOROVŇA, 
ZBRANE, ZEBRA, ZEMEPIS, ZINOK, ZRODY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Výherca: Juraj Špak z Tichého Potoka

Správne riešenia z čísla 11: Krížovka: Predivný tesár, u ktorého  
býval Stvoriteľ. Osemsmerovka: Naša sila a radosť je  
v Božom slove.

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
Nedeľa 10.00 a 12.00 Svätá liturgia na hore

03.07. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(09.15); Svätá liturgia (10.00 h)
04.07. Svätá liturgia (10.00 h)
11.07. Svätá liturgia (10.00 h)
18.07. Púť priateľov Ľutiny (10.00 h)
24.07. Púť miništrantov (10.00 h)
25.07. Svätá liturgia (10.00 h)
31.07. Stretnutie rodákov z farnosti (10.00 h)
01.08. Svätá liturgia (10.00 h)
07.08. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(09.15); Svätá liturgia (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.07. Svätá liturgia s Molebenom  
k sv. Gerardovi a požehnaním šatkou  
sv. Gerarda (18.00 h)
25.07. Moleben k bl. Metodovi (09.00; 
17.00 h); Svätá liturgia s modlitbami  
za uzdravenie (09.30; 18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
03.07. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(08.30); Svätá liturgia (09.30 h)
09.07. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (18.00 h)
22.07. Modlitby za uzdravenie  
k sv. Charbelovi (18.00 h)
25.07. Liturgia s Akatistom požehnania 
rodín (10.30 h)
07.08. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(08.30); Svätá liturgia (09.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
03.07. Fatimská sobota (10.30 h)
04.07. Malá púť: Akatist a ruženec (09.00); 
Svätá liturgia (10.30)
07.08. Fatimská sobota (10.30 h)
08.08. Veľká púť: Ruženec (09.30); Svätá 
liturgia (10.30)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
19. – 24.07. Seminár Otcovo srdce
09. – 15.08. Prázdninový rodinný tábor. 
Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre 
rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších 
rodín. V rámci programu prázdninového 
týždňa sme pre vás pripravili program na-
plnený zábavou a rôznymi voľnočasovými 
aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, 
spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre 
deti. Bližšie informácie: centrum.rodina@
gmail.com.

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 Medžu-
gorja
11. – 18.09. Putovanie rodičov do Medžu-
gorja

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.


