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2 SLOVO  I  AktuALitA

Tlačové stredisko Svätej stolice v pondelok 25. apríla napoludnie 
zverejnilo, že Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného 
riadenia Prešovskej archieparchie predložené arcibiskupom 
Jánom Babjakom SJ a zároveň vymenoval vladyku Petra Rusnáka, 
bratislavského eparchu, za apoštolského administrátora sede 
vacante Prešovskej archieparchie. Ako informovala Apoštolská 
nunciatúra na Slovensku, vladyka Peter Rusnák ostáva sídelným 
biskupom v Bratislave a zároveň bude spravovať Prešovskú 
archieparchiu ako apoštolský administrátor.

VYHLÁSENiE VLADYku  
JÁNA BABJAkA SJ
Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej, rehoľnej 
a diakonskej službe, drahí veriaci Gréckokatolíc-
kej cirkvi, bratia a sestry!

Po mnohých rokoch neúnavnej služby pre našu 
Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku 
v službe jej prvého arcibiskupa metropolitu, 
po modlitbách a duchovnom rozlišovaní som 
24. februára tohto roka požiadal Svätého Otca 
Františka o uvoľnenie z pastoračnej starostlivos-
ti o Prešovskú archieparchiu a celú Gréckokato-
lícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku 
ešte pred dovŕšením kánonického veku. Odchá-
dzam kvôli pokoju a pre dobro Cirkvi, biskupov, 
kňazov a veriacich.

Ďakujem Pánu Bohu za všetky jeho dary a mi-
losti, ktorými ma napĺňal a posilňoval počas 
kňazskej, rehoľnej a biskupskej služby pre našu 
Gréckokatolícku cirkev. Ďakujem za všetky 
krásne diela, ktoré Boh počas týchto rokov mojej 
horlivej služby doprial Božiemu ľudu v našej 
cirkvi. Ďakujem za obetavú službu kňazom a ve-
riacim za aktívny kresťanský život a spoluúčasť 
na živote našej cirkvi.

Ak som počas svojej aktívnej služby nebol voči 
niekomu dostatočne vnímavý a nenaplnil jeho 
očakávania, je mi to ľúto a prosím o odpustenie. 
Pracoval som v zápale a nikdy mi nešlo o nič iné, 
iba o dobro našej Gréckokatolíckej cirkvi. Aj ja 
odpúšťam každému.

Naďalej budem spojený v modlitbách s biskup-
mi, kňazmi, rehoľníkmi, diakonmi i veriacimi 
Prešovskej archieparchie, ktorá zostáva hlboko 
zakotvená v mojom srdci. Zostávam spojený aj 
s celou Gréckokatolíckou metropolitnou cirkvou 
sui iuris na Slovensku, ktorej žičím aj naďalej 
rast, rozkvet, hojné Božie požehnanie a ochranu 
Presvätej Bohorodičky.

Vám všetkým ďakujem za modlitby.

Christos voskrese!

VYHLÁSENiE VLADYku  
PEtRA RuSNÁkA
V úcte k Svätému Otcovi som prijal toto roz-
hodnutie a úlohu, ktorou ma poveril. Veriacich 
prosím o modlitby, aby som službu administrá-
tora dokázal vykonávať.

PREŠOVSKÁ  
ARCHIEPARCHIA 
SEDE VACANTE
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Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.



JEŽiŠ NA KRÍŽI  
NEPREHRAL
» Ľubomír PETRÍK

Svätý Otec František vo svojej homílii 
v Prešove pokračoval týmito slovami: 
„Svätý Ján videl v kríži Božie dielo. 
Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu 
slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že on 
neprehral, ale je Boh, ktorý sa dobrovoľne 
ponúka za každého človeka.“

Pápež František týmito slovami pokračo-
val v odpovedi na rečnícku otázku, ktorá 

zaznela v homílii: „Čo videl svätý Ján pod 
krížom?“ Od prvého pohľadu na nevin-
ného a dobrého, ktorý brutálne zomiera 
medzi dvomi zločincami, pohľadu, ktorý 
ešte nevystihuje celú pravdu, nás pozýva 
k oveľa hlbšiemu a pravdivejšiemu pohľa-
du. Ján vidí Božie dielo, Božiu slávu. Nedá 
sa oklamať zdaním, povrchnosťou prvého 
pohľadu, ale vidí, že Ježiš neprehral, že je 
Boh, ktorý sa za nás dobrovoľne ponúka.

Je veľmi dôležité, aby sme sa pri na-
šom kríži nikdy nezastavili pri prvom 
povrchnom pohľade, ale prosili o milosť 
hlbšieho pohľadu, pohľadu, ktorý sa 
ponúka Kristovmu učeníkovi. Lebo Ježiš 
dáva svojim učeníkom svetlo, aby vedeli 
správne rozpoznať, čo Boh robí v ich 
živote, správne čítať fakty každodenného 
života, aj tie, ktoré sú spojené s krížom. 
Je dôležité nielen vedieť pomenovať svoj 
kríž, ale aj vidieť jeho zmysel, čo nám 
ním chce Boh povedať, k čomu nás ním 
pozýva. Kríž je vždy prejavom Božej lásky 
k nám. Potrebujeme teda stále znova 
prosiť o dar prijatia kríža, aby sme boli 
schopní vnímať ho v Božom svetle.

Svätý Otec pokračoval: „Prečo to uro-
bil? Mohol si zachrániť život, mohol sa 
držať obďaleč od našich najbiednejších 
a najkrutejších dejín. A predsa chcel vojsť 
dovnútra, ponoriť sa do nich. Preto si 
vybral najťažšiu cestu: kríž. Aby nebol 
na zemi žiadny človek až taký zúfalý, že 
by sa s ním nemohol stretnúť. Dokonca aj 
v beznádeji, v tme, v opustenosti, v hanbe 
za svoju biedu a omyly. Práve tam, kde si 
myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam 
vstúpil.“

Táto časť homílie je veľmi silná. Pri týchto 
slovách môžeme precítiť Božiu lásku. 
Boh sa nám vo svojom Synovi priblížil 
tak, že neexistuje ľudské trápenie, pod 
ktorého ťarchou by nebolo možné nájsť 
útechu v Ježišovom kríži. Ježiš vstúpil 
do vnútra nášho života, až do nášho hrie-
chu, do našich slabostí, do našej biedy 
a našich omylov, do našej beznádeje, tmy 
a opustenosti, aby nás posilnil, pozdvihol 
a vyslobodil.

Prichádzajú mi na myseľ slová bisku-
pa Fultona Sheena: „Nikto by si nikdy 
nepomyslel, že by sa Boh mohol ponoriť 
až na dno našej ľudskej prirodzenosti. 
Každá láska túži po blízkosti. Keďže 
človek nemôže pre hriech prísť k Bohu, 
on zostupuje k človekovi. Adam padol 
až na skutočné dno, lebo chcel byť rovný 
Bohu. A na tomto dne hľadá Boh človeka, 
na dne jeho biedy. A keďže sám Boh sa 
stal človekom, človek vo svojej biede, 
vo svojich slabostiach môže pozerať 
Bohu z očí do očí. ,Toho, ktorý nepoznal 
hriech, za nás urobil hriechom, aby sme 
sa v ňom stali Božou spravodlivosťou 
(2 Kor 5, 21).‘“

Počas veľkonočnej vigílie 16. apríla nás pápež František povzbudil k vy-
dávaniu svedectva o živom Kristovi: „Aká krásna je Cirkev, ktorá uteká 
do ulíc sveta. Bez strachov, bez taktík; len s túžbou zaniesť všetkým 
radosť evanjelia. K tomuto sme povolaní; mať skúsenosť so Vzkrieseným 
a podeliť sa o ňu s inými; odvaliť kameň od hrobu, v ktorom sme často 

zapečatili Pána, aby sme šírili jeho radosť vo svete. Dajme Ježišovi, ktorý 
je živý, vstať z hrobov, do ktorých sme ho zatvorili; zobuďme sa zo sna 

nerušeného nažívania si, do ktorého sme ho neraz uložili, aby nevyrušoval, 
aby nespôsoboval nepohodlie. Prinesme ho do každodenného života: s gestami 
pokoja v tomto čase poznačenom hrôzami vojny; skutkami zmierenia v narušených 
vzťahoch a skutkami súcitu voči tomu, kto ho potrebuje; skutkami spravodlivosti 
uprostred nerovností a skutkami pravdy uprostred klamstiev. A predovšetkým 
dielami lásky a bratstva.“ (Marek Baran)

SVätý OtEc  I  SLOVO 3
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4 SLOVO  I  témA

Samaritáni počas modlitby  I  flickr.com

SAmARitÁNi 
» František TRSTENSKÝ

Názov Samaritáni sa opiera na jednej strane o geografický 
názov: Samaritán − obyvateľ Samárie, ale má aj teologický 
význam. Hebrejský termín šomerím znamená ten, čo 
zachováva (zákon). Samotní Samaritáni sa pokladali 
za priamych potomkov severných starozákonných 
kmeňov Efraim a Manasses. 

Hebrejská Biblia na základe 2 Kr 17 
potvrdzuje, že existovali rozdiely medzi 
ortodoxným uctievaním Jahveho a syn-
kretistickými skupinami Severného 
kráľovstva. Vznik Samaritánov sa kladie 
do obdobia po návrate z babylonského 
zajatia v roku 538 pred Kr. Kniha Ezdráša 
4, 7 − 23 spomína obštrukcie, ktoré robili 
Samaritáni Židom pri obnove Jeruzalema 
a chrámu. Niekedy v 4. stor. pred Kr. si Sa-
maritáni postavili vlastný chrám na vrchu 
Garizim, ktorý považovali za posvätný. 
Podľa samaritánskeho Pentateuchu mies-
to, ktoré si Boh vybral na stavbu chrámu, 
nebol Jeruzalem, ale vrch Garizim. Preto 
aj v texte Desatora v Knihe Exodus 20, 

17 samaritánsky Pentateuch vkladá citát 
z Knihy Deuteronómium 11, 29 − 30: 
„Keď ťa Pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, 
do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil, po-
žehnanie položíš na vrchu Garizim a kliat-
bu na vrchu Hebal. Ony sú na druhej 
strane Jordánu, za cestou, čo ide z výcho-
du do krajiny Kanaánčanov, ktorí bývajú 
v Arabe naproti Gilgale blízo duba More-
ho.“ Vyvolenie vrchu Garizim sa tak stalo 
pre Samaritánov jedenástym prikázaním. 
Stavba chrámu znamenala definitívny 
rozchod so židovstvom. V roku 128 pred 
Kr. tento chrám zničil Ján Hyrkán, pretože 
Samaritáni kolaborovali so Seleukovcami 
(porov. 1 Mach 3, 10). Z pohľadu Židov boli 

Samaritáni už pohanmi. Nepriateľstvo 
medzi nimi bolo príslovečné. Židia hovo-
rili: „Jesť chlieb so Samaritánom je ako jesť 
bravčové mäso“ – čo, ako vieme, Mojžišov 
zákon Židom zakazoval. Preto pri ceste 
z Galiley do Judska, kam Židia chodievali 
na sviatky, zvyčajne obchádzali samari-
tánske dediny a mestá, aby sa nepoškvrni-
li. Dodnes jestvuje malá skupina približne 
750 Samaritánov, ktorí žijú v okolí vrchu 
Garizim v Izraeli. 

Náuku Samaritánov môžeme zhrnúť 
do piatich bodov: viera v Boha a v Penta-
teuch; viera v Mojžiša, ktorý je jediným 
prorokom a autorom Pentateuchu; viera 
v Garizim, ktorá je jedinou svätyňou, 
ktorú si vybral Boh; viera vo vzkriesenie 
na základe Gn 3, 19; viera v príchod „Tahe-
ba“, obnoviteľa všetkých vecí a posledné-
ho sudcu − on ako Mojžiš je prorokom, 
ktorý zjaví pravdu. Táto viera sa opiera 
o text v Dt 18, 18: „Vzbudím im proroka 
spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová 
vložím do jeho úst a bude im hovoriť 
všetko, čo mu prikážem.“ Samaritáni 
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zachovávajú šabat – sobotu. Veľkú noc 
slávia na vrchu Garizim podľa obradu 
opísaného v Ex 12. Vtedy jedna skupina 
obetuje baránkov, kým sa kňazi modlia. 
Veľkňaz číta text Ex 12 a dá znamenie 
na zabitie baránkov. Baránky sú upečené 
na štyroch ohniskách a jedia ich o polnoci 
spolu s nekvaseným chlebom a horkými 
bylinami. Turíce slávia na päťdesiaty deň 
po Veľkej noci. Medzi Veľkou nocou a Tu-
rícami si pripomínajú sedem zastavení ži-
dovského národa na púšti: Červené more, 
Mara, Elim, dar manny, skala na Horebe, 
vojna s Amalekitmi a siedme zastavenie 
je vrch Sinaj. Podľa ich presvedčenia Ábel 
postavil Bohu oltár na vrchu Garizim 
a na tomto vrchu Boh prikázal Abrahá-
movi obetovať syna Izáka. 

SAmARitÁNSkY PENtAtEucH 
Ide o samaritánsku verziu prvých piatich 
Mojžišových kníh. Je napísaná samaritán-
skym písmom podobným starohebrejské-
mu. Pentateuch predstavuje pre Samaritá-
nov celú ich Bibliu, iné knihy neprijímajú 
za posvätné. Samaritánsky Pentateuch 
objavil až v roku 1616 Pietro della Valle, 
dnes má označenie Kódex B, vznikol nie-
kedy okolo roku 1345 po Kr. Pre súčasných 
Samaritánov je posvätným textom tzv. 
Abišov zvitok, ktorý podľa samaritánskej 
tradície napísal Abiša, syn Finésa, syn 
Eleazara, syn veľkňaza Árona, Mojžišovho 
brata. Jeho najstarší známy opis pochádza 
z 12. alebo 13. stor. po Kr. Zaujímavé ziste-
nia priniesli tzv. Kumránske zvitky, ktoré 
sa našli v 50. a 60. rokoch 20. storočia 
v jaskyniach v blízkosti Mŕtveho mora. 
Niektoré z týchto židovských zvitkov majú 
podobnosť so samaritánskym Pentateu-
chom. Až do objavenia Kumránskych zvit-
kov bola domnienka, že tento text použí-
vali výlučne Samaritáni. Texty z Kumránu 
potvrdili, že samaritánsky Pentateuch bol 
známy aj medzi samotnými Židmi. Novo-
zákonné texty ponúkajú viaceré zmienky 
o Samaritánoch. Azda najznámejším sú 
dva, na ktoré sa bližšie pozrieme: Ježišovo 
podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi 
(Lk 10) a Ježišov rozhovor so Samaritán-
kou pri Jakubovej studni (Jn 4).

miLOSRDNý SAmARitÁN
Podobenstvo je vložené medzi otázku 
znalca zákona „čo mám robiť“ a Ježišovu 
odpoveď „choď a rob aj ty podobne“. Blíž-
ny je ten, koho mám milovať (Lk 10, 27), 
ale aj komu preukazovať milosrdenstvo 
(Lk 10, 36 − 37). Vzdialenosť medzi Jeru-
zalemom a Jerichom je približne 25 km. 
Na tejto ceste v tom čase dochádzalo 

k prepadávaniu ľudí, teda Ježišovým 
poslucháčom boli okolnosti podobenstva 
známe. Identita ozbíjaného človeka je ne-
známa, rovnako zbojníkov. To nie je dô-
ležité. Viacerí biblisti špekulujú nad dô-
vodmi nepomoci kňaza a levitu. Možno 
boli v chráme plniť si službu a vracali sa 
do Jericha, kde bývali kňazské rodiny. Pre 
kňazov jestvoval príkaz: „Nepoškvrňte sa 
mŕtvolou niektorého súkmeňovca, okrem 
mŕtvoly najbližších príbuzných...“ (Lv 21, 1 
− 2; porov. Lv 21, 11 pre veľkňaza) Zranený 
bol „polomŕtvy“. Zo židovskej tradície 
vieme, že ani zachovanie obradnej čistoty 
neoslobodzovalo od povinnosti pomôcť. 
V podobenstve však jasne zaznieva, že 
šli „náhodou“ tou cestou, teda nevracali 
sa zo služby v Jeruzalemskom chráme. 
Samaritán sa stáva hrdinom podobenstva, 
nie Žid. Použitie oleja a vína na medi-
cínske účely bývalo v tej dobe bežným. 
V Starom zákone sa výraz blížny bežne 
vzťahoval na žida alebo prozelytu (= oso-
ba, ktorá konvertovala na židovstvo). 

Znalec zákona chcel od Ježiša, aby mu 
stanovil hranice, kedy ten druhý ešte je 
a už nie je blížnym. Ježiš podobenstvom 
zdôrazňuje, že požiadavka lásky k blížne-
mu predsa nemôže mať hranice. 

JEŽiŠ A SAmARitÁNkA
V súčasnosti sa poukazuje na skutoč-
nosť, že Ján v porovnaní s ostatnými 
troma evanjelistami podáva veľmi presné 
historické, sociálne a geografické detaily. 
Potvrdzuje to aj v úryvku o stretnutí 
Ježiša so Samaritánkou. Popis náuky 
Samaritánov a ich vzťahy so Židmi zodpo-
vedajú veľmi presne historickým a ná-
boženským skutočnostiam tej doby, ako 
som sa o tom zmienil vyššie. Pri čítaní 
Jánovho evanjelia môžeme vnímať jeho 
obľúbený spôsob tvorby rozprávania, keď 
posolstvo Pána Ježiša ukladá do dvoch 
vrstiev. Prvá vrstva je bežná, hovorová. 
Druhá vrstva ide hlbšie, je duchovná. Ide 
o hlboké témy, nie plytké a povrchné. 



Ježiš začína najskôr z tej viditeľnej, bežnej 
roviny, ktorú Samaritánka vníma a ktorej 
rozumie. Ale nezostáva na povrchu. Žene 
sa ťažko prechádza do tej hlbšej, du-
chovnej roviny. Ježišov prístup k Samari-
tánke je nekonvečný, tzn. nezodpovedá 
zaužívaným zvyklostiam tej doby. Prvým 
porušením zvyklostí je, že Žid sa stretáva 
s príslušníčkou samaritánskeho etnika. 
Druhým, oveľa závažnejším je, že Ježiš 
– muž vôbec začína rozhovor so ženou 
na verejnosti, navyše to robí osamote. 
V jeho časoch sa na verejnosti nezvykli 
rozprávať dokonca ani samotní manželia. 
Ale ani vystupovanie ženy nie je bežné. 
Dokonca voči neznámemu mužovi pou-
žíva sarkastický štýl. Najskôr pocestnému 
pripomenie, že je Žid a ona samaritánska 
žena. Potom poukazuje na hĺbku studne, 
pričom naznačí, že pocestný nemá vedro, 

tzn. nech nepočíta s tým, že by mu 
požičala vlastné. Napokon sa ho ironicky 
spýta, či je väčší ako patriarcha Jakub. Jej 
tón mohol vyplývať už zo spomenutej 
nevraživosti Židov a Samaritánov. Žena 
pozná históriu vlastného národa aj dejiny 
židovského národa. Môžeme povedať, 
že evanjelista využíva ústa Samaritánky, 
aby informoval čitateľov o historických, 
kultúrnych a náboženských skutočnos-
tiach, ktoré nemuseli poznať. Evanjelista 
Ján zjavuje úlohu Mesiáša. V jeho osobe 
„prichádza hodina, ba už je tu, keď sa 
praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu 

a pravde“ (Jn 4, 23). Čas Jeruzalemské-
ho chrámu so svojím kultom určeným 
výlučne pre židovský národ sa končí. Ježiš 
Kristus je novým chrámom ľudstva, skrze 
ktorý sa všetci budú klaňať Bohu. Boží 
Syn prišiel, aby založil nové spoločenstvo, 
ktoré sa rodí z kríža, ktoré nie je zjedno-
tené kultom Jeruzalemského chrámu ani 
kultom vrchu Garizim, ale okolo Ježiša. 
Evanjelista v príbehu uviedol drobný, 
ale zaujímavý detail: „Žena nechala svoj 
džbán.“ (Jn 4, 28) Pôvodne vzala džbán, 
aby si nabrala vodu. Zanechaný džbán je 
symbolom zmeny, ktorá sa odohrala v jej 
živote. Chodievala k studni v čase, keď 
vedela, že tam nikoho nestretne, aby ne-
musela cítiť posmešné a vyčítavé pohľady. 
Ten, koho stretla, jej dal živú vodu. Boží 
Syn pozná jej život, jej hriechy a dáva jej 
nový život. Džbán na vodu už nebude 
potrebovať, lebo ju naplnil Ježiš Kristus, 
prameň živej vody.

Na záver jedno osobné vyznanie. Keď pri-
chádzam do Svätej zeme a dovolia mi to 
okolnosti, vždy rád zájdem do mesta Na-
blus. Stojí tam grécky pravoslávny chrám 
na pamiatku stretnutia Božieho Syna so 
Samaritánkou. V jeho podzemí sa ucho-
váva Jakubova studňa s hĺbkou 41 metrov. 
Jej strážcom je pravoslávny kňaz otec 
Justín, ktorého osobne poznám od čias 
svojich štúdií v Izraeli v rokoch 2000 − 
2004. Narodil sa v roku 1941 na gréckom 
ostrove Ikaria. V roku 1960 prišiel do Svä-
tej zeme a od roku 1980 pôsobí v Nabluse. 
Jeho predchodcu otca Filumenosa zabili 
v roku 1979. Dnes je v Pravoslávnej cirkvi 
uctievaný ako svätý. Súčasný kostol začali 
stavať v roku 1908. Poškodilo ho zemetra-
senie v roku 1927 a zostal nedokončený. 
Napriek mnohým ťažkostiam a fyzickým 
útokom, ba dokonca tankovému ostreľo-
vaniu, napokon v  roku 1998 dostal otec 
Justín dovolenie a garancie od palestín-
skej samosprávy na dokončenie terajšieho 
kostola, čo sa mu po mnohých útrapách 
skutočne aj podarilo. Tento kňaz drobnej 
postavy, ale veľkého entuziazmu vlast-
nými rukami napísal ikony, ktoré zdobia 
celý chrám. Keď sa ho spýtate, koľko 
kresťanov žije v Nabluse, zdvihne jeden 
palec na ruke a povie: „Ja sám.“ Na nádvo-
rí pri vchodových dverách chrámu má 
otec Justín už pripravený vlastný hrob aj 
s mozaikou, na ktorej je vyobrazená jeho 
podobizeň. 
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Aby sme vedeli, že ty si náš Stvoriteľ, Boh a Učiteľ,  
pomáhaj nám, Milosrdný, svojím milosrdenstvom.

časť samaritánskej modlitby
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Ježiš Kristus ako m
ilosrdný Sam

aritán  I   M
ichael Kapeluck



Okrem minule spomínaných textov obsahu-
júcich príkazy o pomste a odplate nachádza-
me v Starom zákone aj texty, ktoré ponúkajú 
inú možnosť, ako sa vyrovnať so spôsobe-
ným zlom, a to zrieknuť sa pomsty a odplaty. 
Prvým príkladom je Jozef z Knihy Genezis, 
ktorého jeho vlastní bratia znenávidia na-
toľko, že zamýšľajú jeho smrť. Nakoniec ho 
však predajú do otroctva, čím mu spôsobia 
veľa utrpenia. Keď však Boh zmení jeho 
údel a on sa neskôr stane druhým najmoc-
nejším mužom Egypta – krajiny, v ktorej 
po čase znovu stretáva svojich bratov, nie-
lenže sa im nijako nepomstí, ale s odstupom 
času vidí, ako Boh veľké zlo spáchané bratmi 
obrátil na veľké dobro, aby zachránil mno-
hých. Preto namiesto pomsty môže bratom 
povedať: „A teraz sa netrápte a nesužujte, že 
ste ma sem predali, lebo Boh ma sem poslal 
pred vami, aby ste ostali nažive.“ (Gn 45, 
5) A po smrti ich otca Jakuba, keď si bratia 
kladú túto otázku: „Nezachová sa teraz Jozef 
nepriateľsky voči nám a neodplatí nám 
všetko to zlé, čo sme mu vykonali?“ (Gn 50, 
15), ich Jozef znova uisťuje: „Len sa nebojte! 
Veď či som ja na Božom mieste?! Vy ste síce 
snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil 
na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby 
zachránil život mnohým ľuďom.“ (Gn 50, 
19 – 20)

Ďalším príkladom zrieknutia sa odplaty je 
Dávid, znenávidený a prenasledovaný Šau-
lom, ktorý túži po jeho smrti. Keď sa Dávid 
skrýva v pevnostiach Engadi, Pán vydá 
Šaula do jeho ruky, no Dávid namiesto toho, 
aby Šaula zabil, iba odťal okraj jeho plášťa. 
V nasledujúcom rozhovore so Šaulom Dávid 
odkrýva motív svojho konania, keď hovorí: 
„Nech je Pán sudcom a nech súdi medzi 

mnou a tebou! Nech vidí, nech vedie môj 
súd a nech ma vyslobodí z tvojej ruky!“ (1 
Sam 24, 16) A Šaul uznáva veľkosť Dávidov-
ho konania hovoriac: „Ty si lepší ako ja, lebo 
ty si mi preukázal dobro, ja však som ti robil 
zlo. Ty si dnes ukázal, že si mi robil dobro, 
lebo ma Pán vydal do tvojej ruky, a nezabil si 
ma. Veď ak niekto nájde svojho nepriateľa, 
či ho prepustí dobrou cestou? Nech ti Pán 
odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal!“ 
(1 Sam 24, 18 – 20)

K týmto postojom vyzývajú aj texty z Knihy 
prísloví: „Nehovor: Ja sa za zlé vypomstím! 
(Len) dúfaj v Pána a pomôže ti.“ (Prís 20, 22) 
„Nehovor: Ako on urobil mne, tak aj ja jemu 
urobím. Odplatím každému podľa jeho 
činov.“ (Prís 24, 29)

Obdobia, ktoré poznáme z biblických textov 
Starého zákona, neboli teda jednoducho 
obdobiami, v ktorých by bolo dovolené bez-
uzdné odplácanie zabíjaním či mrzačením. 
Na jednej strane nachádzame legislatívne 
texty Tóry, ktoré jasne regulujú pomstu 
a odplatu, na druhej strane stoja v Starom 
zákone texty zobrazujúce príbehy veľkých 
a nasledovaniahodných ľudí, ktorí sa do-
kázali zrieknuť odplaty a postúpiť svoj spor 
Bohu vo viere, že on aj z najhorších a najťaž-
ších ľudských skutkov dokáže vyťažiť nejaké 
dobro, ktoré nakoniec môže byť oveľa väčšie 
než zlo, ktoré sa stalo, a ktoré by človek 
túžil odplatiť v domnienke, že toto je vrchol 
spravodlivosti. Biblické postavy týchto ľudí 
a ich konanie sú takto prípravou na vrchol 
Božieho zjavenia v Kristovi, ktorý sa dotkol 
aj tejto ťažkej otázky: Aký postoj zaujať 
voči spôsobenému zlu, aj keby malo mať tú 
najhoršiu podobu? (Milan Diheneščík)
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JEDNOHUBKY 
VIERY

PIATE BOŽIE PRIKÁZANIE (1)

Nezabiješ. Jedine Boh je Pánom života od jeho začiatku až 
do jeho konca – nikto a za nijakých okolností si nemôže ná-

rokovať právo priamo zničiť nevinnú ľudskú bytosť. Toto pri-
kázanie nevylučuje možnosť a niekedy dokonca ani povinnosť 
primeranej sebaobrany vlastného života, ktorá môže v nevy-
hnutnom prípade viesť k smrti nespravodlivého útočníka, ale 
zakazuje úmyselné zabitie nevinného života, vraždu. 

Úmyselná vražda je vždy ťažkým hriechom a vo všeobecnosti je 
vnímaná ako zlo celou ľudskou spoločnosťou. Do tejto kategó-
rie patrí aj samovražda, teda porušenie Božieho zákona vpísa-
ného aj do našej prirodzenej náklonnosti chrániť si a udržiavať 
život. Napriek tomu existujú isté formy zabíjania, pre ktoré 
mnohí odmietajú použiť slovo vražda, a nahradzujú ho rôzny-
mi eufemizmami zľahčujúcimi a zakrývajúcimi podstatu tohto 
zabíjania. Tieto formy zabíjania v ostatných desaťročiach, a to 
dokonca práve v ekonomicky a kultúrne najrozvinutejších spo-
ločnostiach dosahujú stále širšie formy legalizácie a verejného 
ospravedlňovania. V najrozšírenejšej miere ide o zabíjanie 

nenarodených, teda o úmyselný potrat, 
a o priame usmrcovanie fyzicky alebo 
duševne chorých a trpiacich, teda o tzv. 
eutanáziu. Presadzovanie a podporova-
nie zákonodarstva umožňujúceho tieto 
útoky na život je priamou spoluúčasťou 
na tomto odpornom zabíjaní.

„... priame a úmyselné zabitie nevinnej 
ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorál-
nym činom. Nič a nikto nemôže opráv-
niť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, 
či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo 
dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, 
alebo zomierajúci. Okrem toho nikto 
nemôže vyžadovať tento vražedný čin 
pre seba alebo pre iného, ktorý je zve-
rený jeho zodpovednosti, ani priamo 
alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna 
autorita ho nemôže legitímne nanútiť 
ani dovoliť.“ (EV 57) (vladyka Cyril)

BiBLiA A ViERA  I  SLOVO 7
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8 SLOVO  I  ROzHOVOR

KOZMOPOLITNÝ  
VÝCHODNIAR
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Patrí medzi stálice slovenských televíznych 
obrazoviek a jeho hlas je známy aj z rozhlasových 
relácií. Hovorí o sebe, že je kráľom druhých šancí 
a že je stále na ceste, na ktorej sa učí. Najväčším 
darom, aký dostal, je jeho dcéra a keby vedel, aká je 
to radosť mať deti, uvažoval by o nich už skôr a mal 
by ich aspoň päť. Obľúbený moderátor Milan Junior 
Zimnýkoval.

Milan Junior 
Zimnýkoval (44), 

rozhlasový a televízny 
moderátor, vyštudoval 

angličtinu a dejepis 
na Filozofickej fakulte 
PU v Prešove, pôsobil 

v rádiu Flash, odkiaľ 
prešiel do Fun rádia, 

kde vytvoril osvedčenú 
moderátorskú dvojicu 

s Marcelom Forgáčom. 
Moderoval populárne 

relácie Legendy 
popu, Nikto nie je 

dokonalý, Bez servítky, 
Česko-Slovensko 

má talent a mnohé 
ďalšie. V roku 2012 sa 

oženil s redaktorkou 
Telerána Antóniou 
Gondovou a majú 
dcéru Alexandru.

Pochádzate z východu, dnes pôsobíte v Brati-
slave a pre vášnivých televíznych divákov ste 
mediálnou hviezdou. Zdá sa, že zo Sniny do Bra-
tislavy je to dlhá cesta.

Okrem tej hviezdy súhlasím. A tá cesta je vlastne 
môj cieľ – veľmi ma baví. Aj keď som na intrákoch 
na vysokej škole v Prešove v internátnom rádiu 
sníval o tom, že by som raz chcel robiť moderá-
tora rannej šou vo Fun rádiu, nebol to cieľ. Keď 
mi pred deviatimi rokmi povedali: chceme, aby si 
robil rannú šou, tak som si síce spomenul na to, že 
som o tom kedysi sníval, ale nespomínam si, že by 
som preto robil všetko, a nemyslel na nič iné. Bol 
som šťastný už z tej cesty. Zo Sniny cez Michalovce 
k Prešovu až po Bratislavu. A ešte jedna vec mi 
napadá – keď mi ponúkli splniť si tento môj sen, 
zdalo sa, že je to koniec, cieľ je splnený. Ale bol to 
ešte len začiatok. Takže ďalšia cesta. Tá sa začala, 
ako som spomínal, v IRŠ-ku na internáte v Prešove. 
Šéfoval som mu a sníval. Trochu som začal flákať 
školu. V roku 1998 som vyhral konkurz a dostal sa 
do regionálneho rádia Flash. Dostal som príležitosť 
byť pri tom, čo ma bavilo – pri hudbe. A postupne 
som objavoval nový, rádiový svet. 

Ako študentka si vás z toho prešovského rádia 
Flash, kde ste pôsobili popri vtedajších hviez-
dach Mišovi Hudákovi a Marcelovi Forgáčovi 
a veľmi úspešne im sekundovali, pamätám. Boli 
v niečom už vtedy pre vás školou, prípadne zdvi-
hnutým ukazovákom?

Keď sme na intrákoch vysielali a chceli sme sa do-
zvedieť, či sa poslucháčom niečo páčilo, alebo nie, 
tak sme chceli, aby nám zablikali. Keď sa rozblikalo 
zopár okien, bol to môj prvý kontakt s populari-

tou. Do rádia Flash som tak prišiel veľmi dobre 
vyzbrojený z internátneho rádia. Po polroku vo 
Flashku som tam dotiahol ďalších a táto omladina 
bola dobrým rádiovým občerstvením tohto rádia. 
Už vtedy nás tam chodili obkukávať šéfovia z Fun 
rádia. Mňa prijímal šéfredaktor Mišo Hudák na po-
zíciu po Marcelovi, ktorý z Flashka na jeseň 1998 
odišiel. A asi najlepšie, čo sa mi mohlo stať, bol 
priestor, ktorý som dostal. Myslím, že ho bolo dosť 
a veľa. A ten priestor som využil dokonalo. Keď 
som na jeseň 2004 odchádzal do Fun rádia, bol 
som už šéfom Miša Hudáka ja 😊. Odvtedy viem, 
že dať priestor mladému človeku, hoci ešte nie je 
hotový, je veľmi dôležité. Bola to brutálna podpora. 

Tým, že ste začínali v rádiu ako v nevizuálnom 
médiu a do televízie prešli až potom, ako ste 
nabrali skúsenosti s rozhlasovou popularitou, 
predpokladám, že mediálna sláva vami neza-
mávala natoľko ako možno s niekým, kto sa 
k nej dostane takpovediac z večera do rána.

Rozhodne nesúhlasím s pojmami ako sláva, ce-
lebrita, hviezda... ide skôr o popularitu, ale vždy 
v rámci skupiny. Pre mňa to išlo ruka v ruke so spo-
ločenskou zodpovednosťou. Rádio bolo prirodze-
ným pokračovaním tzv. performance z folklórneho 
súboru Zemplín, kde sme robili s kamarátom pod-
casty, aj keď sme netušili, že sú to podcasty 😊. 
A do telky som sa dostal pomerne skoro. V roku 
1998 som nastúpil do rádia Flash a v roku 2000 
som už začal s programom No problem pre košické 
štúdio RTVS. Nikdy pre mňa pri žiadnej práci ne-
bola motiváciou popularita, ale práca, zážitok sám. 
A sláva so mnou nijako nezamávala, lebo nebola 
toho súčasťou. 

Ako ste sa naučili pracovať s tým akoby latent-
ným „tlakom“ zvonka – s tým, že cudzí ľudia 
majú zrazu vďaka televíznej obrazovke pocit, 
že vás poznajú, a že teda ste povinný byť vždy 
usmiaty, ústretový, kamarátsky, ochotný robiť 
na ulici selfíčka  a tak podobne?

Dostal som školu od ľudí, s ktorými som prišiel 
do kontaktu. Či to bol Richard Müller, ktorý zostal 
v rádiu Flash dlhšie a fotil si nás, alebo Karel Gott, 
ktorý mi raz počas asi hodinového rozhovoru pred 
prenosom Legiend popu hovoril, že ak som si zvolil 
túto prácu, toto je jej súčasťou, až po rozhovor 
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ViEtE, ŽE... 
Rozhovor pre časo-
pis Slovo bol prvým 
rozhovorom, ktorý Milan 
Zimnýkoval robil pre ná-
boženské médium. Bol 
však hosťom v podcaste 
pátra Petra a bude jeho 
hosťom, ktorý bude 
klásť otázky, na Festiva-
le Lumen 4. júna 2022 
v Trnave.

s Petom Samprasom, ktorý ma pozval na kávu. 
Všetci boli jasnými príkladmi toho, ako sa zo seba 
nepototo. Ani do jedného programu som nešiel 
automaticky alebo za zásluhy. Všetko bol výsledok 
mojej práce alebo konkrétne zadanie režiséra. 
Ľudí, ktorých stretnem, nezaujíma, či sa mi chce, 
alebo nie. A mne sa chce. Je to tá skutočne reálna 
odmena za prácu. Takže selfíčko kedykoľvek, keď 
to okolnosti dovoľujú 😊. 

Moderovali ste viacero licencovaných projektov 
(Česko-Slovensko má talent, Take me out, Pečie 
celé Slovensko...), ktoré narábajú s ľudskými 
emóciami, čo už je zvyčajne práca na rozhraní 
psychológie či sociológie. Obohatila vás niečím 
alebo je to skôr vyčerpávajúce? 

Najlepšia otázka. Zatiaľ sa ma na to nikto nespýtal. 
Ale presne tak to je. Naučil som sa to počas projek-
tu Moja mama varí lepšie. Do TV štúdia prichádza-
lo množstvo ľudí z netelevízneho prostredia, ktorí 
mali pätnásť – dvadsať minút na to, aby ukázali zo 
seba to najlepšie. Resp. ja som mal pätnásť – dvad-
sať minút na to, aby som ich rozbalil. Naučil som sa 
čítať ľudí. Niektorí si dávali ruky pred ústa, hanbili 
sa za zuby. Ďalší si neverili, pretože žili v tom, že 
nevedia dobre po slovensky a že sa im budú smiať. 
Alebo že sa strápnia. A na to som tam bol – aby 
som im pomáhal, aj keď si mnohí mysleli, že som 
tam na to, aby som odvádzal ich pozornosť. Bola to 
super práca, veľa mi dala a myslím, že keby sa mi 
chcelo, dala by sa na tom založiť ďalšia akademic-
ká kariéra. Bol som blízko ich životov – bola tam 
pozícia rodič/dieťa, vysvetlené aj zdedené vzťahy, 
boli to hodiny psychológie... Je to veľmi krehký ľad. 
Záviselo to od toho, ako ďaleko si ma ten človek 
pustil, ako sa to podarilo, a čo v prípade, že ma od-
halili. Vtedy som zámerne urobil nejakú nelogickú 
vec, aby som sa neprezradil, že som toho človeka 
prečítal. Viacerí boli vďační, že sme to nezneužili, 
že sa z toho nestala napríklad Farma. Niektorí ani 
netušili, že sa pootvárali ako kniha. Bola to vysoká 
škola 😊.

Aktuálne moderujete obľúbené kulinárske relá-
cie, takže sa zdá, že buď máte veľmi rád varenie, 
alebo jedlo 😊. Natrafili ste počas nich na niečo, 
čo by ste nečakali? Na ľudí, ktorí vás prekvapi-
li, alebo aspoň na recept, ktorý ste nepoznali 
a možno by vám ani nenapadlo skombinovať 
konkrétne ingrediencie?

Som fanúšik varenia a celého gastrosveta, a sloven-
skej gastroscény. Či je to Pečie celé Slovensko, Moja 
mama varí lepšie, alebo môj podcast Chutný. Tým, 
že ma gastrosvet vzal medzi seba, mám šťastie, 
že sa pohybujem medzi inšpiratívnymi ľuďmi a, 
samozrejme, sa stretávam s rôznymi kombinácia-
mi. Za všetky dám jednu – bryndza. Skúsili ste ju 
s cviklou? Alebo ako slaný karamel? Čosi nesku-
točné! Vyskúšajte a dajte mi vedieť. Samozrejme, 
že ide o kombináciu chutí, mňa však na tom baví 
najmä tá kreativita. 

Červené koberce, paparazzovia, bulvárne den-
níky... a v podstate aj tento náš rozhovor s vami 
v tradičnom náboženskom časopise s vyše 
päťdesiatročnou históriou 😊 – to všetko svedčí 
o tom, že ľudia vo svojom živote idoly, s ktorý-
mi by sa identifikovali alebo ktoré by im aspoň 
umožnili snívať o vlastnej životnej šanci, potre-
bujú. Necítili ste niekedy zodpovednosť za to, že 
môžete na niekoho pôsobiť ako vzor, motivácia, 
idol?

O štyri hodiny vstávam na rannú šou do rádia, 
takže jediný čas na náš rozhovor je tento. To 
nemachrujem, len chcem potvrdiť, že si vážim 
záujem. Prvé slová sú mi cudzie. Nezáleží mi 
na žiadnom z nich.  A k tým idolom. Viete, žijeme 
dobu, keď nemáme autority. Teda máme, ale sú 
ticho, lebo ich dnes prehluší ktokoľvek, kto zvýši 
hlas, vystraší, šokuje... Aj preto to tak na Slovensku 
vyzerá. Ja som mal to šťastie, že zopár ľudí mi to už 
povedalo. Nie tým, že to na mňa hrajú. Ale v tom, 
čo robia. Väčšinou ide o tú cestu zo Sniny cez 
Michalovce a Prešov. Aj keď ja som presvedčený 
o tom, že som stále na ceste, ako aj o tom, že aj sle-
pé ulice majú svoj zmysel. Skúste sa pozrieť na tú 
svoju cestu z pohľadu zodpovednosti. Ak ju máte 
a ste ready prevziať ju, nie je problém byť vzorom 
pre kohokoľvek. Úplne s vami súhlasím a nič iné, 
ako to, čo už je v samotnej otázke, nevymyslím. Tak 
to je. Takže mi stačilo odpovedať: áno, súhlasím. 

Kto je prototypom dokonalosti alebo aspoň 
vzorom hodným nasledovania pre vás osobne?

Zaspávam a vstávam s tým, že som vďačný za veľa 
vecí. Najviac za svoju rodinu, za zdravie. Najväčší 
dar, aký som kedy dostal, je naša dcéra. A man-
želka, samozrejme. Je to pre mňa najväčší zázrak, 
pri ktorom som bol. Keby som vedel, čo za radosť 
a update v živote to je, tak by som začal uvažovať 
o manželstve oveľa skôr a detí by som mal aspoň 
päť. Snažím sa odpustiť tým, ktorí mi možno neve-
domky urobili počas dňa krivdu. Ospravedlňujem 
sa za svoje prešľapy. Snažím sa vysondovať, kde 
vziať vnútornú silu na rozhodnutia. Bol by to zaují-
mavý podcast/rozhovor 😊... Každý to môže volať 
inak. Ale v mojom prípade sa pokojne môžeme 
zhodnúť na tom, že je to On.

S Petrou Polnišovou 
v relácii RTVS Pečie celé 
Slovensko. Cieľom tejto  
šou je prostredníctvom 
cukrárskeho umenia 
predstaviť slovenské 
tradície a rodinné 
hodnoty.



Nebolo ničím výnimočným, že mnohé 
ikony Božej Matky boli späté so životom 
mníchov a monastierov, čo je aj prípad 
tejto ikony.

Floriščevská – vladimírska ikona 
Bohorodičky (rus. Флорищевская – 
Владимирская) sa spája s pustovňou, 
podľa ktorej dostala svoje pomenovanie.

Uprostred starých lesov Floriščevskej 
hory v Gorochoveckej oblasti Vladimír-
skej gubernie sa ukrýva Floriščevská pus-
tovňa, ktorú na začiatku svojho asketic-
kého života v roku 1655 založil pustovník 
Hilarión, neskorší suzdaľský metropolita 
(1681). V duchovnej námahe mníšskeho 
života podstupoval ťažký boj s telesnými 
vášňami. Istého dňa vyčerpaný námahou 
tohto duchovného zápasu podišiel pred 
kópiu vladimírskej ikony Bohorodičky 
a so slzami prosil Božiu Matku o pomoc. 
Presvätá Vládkyňa a ochrankyňa kresťan-
ského ľudu sa mu poponáhľala na pomoc. 
Osvietila ho svojou milosťou a upokojila 
jeho zmätenú dušu.

Keď istého dňa spoločne s hierodiako-
nom slávil večernú bohoslužbu, vtrhli 
do cerkvi zbojníci, ktorí hierodiakona 
zbili a Hilarióna odetého v bohoslužob-
nom odeve zviazali, majúc v úmysle spáliť 
ho v ohni, aby ho prinútili prezradiť, kde 
sú ukryté monastierske cennosti, ale ne-
chceli veriť, že sa v pustovni nenachádza 
žiadne zlato. Počas mučenia sa Hila rión 
obrátil k divotvornej ikone so slovami: 
„Ó, Prečistá Panna Mária, Matka nášho 
Pána Ježiša Krista! Ak mi ublížia oh-
ňom, už nebudem mať síl oslavovať teba 
a tvojho Syna.“ Len čo dokončil modlitbu, 
zbojníci náhle vybehli z cerkvi, pretože sa 
im zdalo, že sa k cerkvi ponáhľajú ľudia, 
aby ich chytili. 

Istého dňa prechádzajúc okolo cerkvi za-
čul hlas: „Oslávim ťa po celej zemi.“ Keď 
vstúpil do cerkvi, nikoho z ľudí tam nena-
šiel, stála tam len divotvorná vladimírska 
ikona Bohorodičky, pred ktorou padol 
na kolená a so slzami vyznal svoju nehod-
nosť. Po tejto udalosti začal s výstavbou 
kamennej cerkvi. Ale obava o stavbu 
mu spôsobovala mnoho starostí a ne-
pokoja. V tomto stave, keď sa spoločne 

s bratmi modlili v cerkvi, bol 
veľmi smutný a začal ľutovať, 
že výstavba cerkvi ho oberá 
o čas, ktorý by mal venovať 
starostlivosti o dušu prostred-
níctvom modlitby a pôstu. 
Nato vystrel ruky k modlitbe 
pred ikonou Bohorodičky a so 
slzami k nej volal: „Ó, najšted-
rejšia Panna Mária, Bohom 
vyvolená Pánova služobnica! 
Pros za mňa hriešneho svojho 
Syna a nášho Boha! Neopusť 
ma, tak ako si to sľúbila, že 
ma neopustíš v ťažkostiach 
a že vždy budeš so mnou. 
Zbav ma týchto nesmier-
nych starostí!“ Po ukončení 
spoločných modlitieb zostal 
Hilarión v cerkvi sám, sadol si 
a rozmýšľal nad cerkvou a jej 
výstavbou, pričom zaspal. Vo 
sne sa mu zjavila Božia Matka 
a povedala mu: „Vezmi moju 
ikonu nazývanú vladimírska 
z vykurovanej cerkvi a prines 
ju do rozostavanej kamennej 
a ja ti tam budem pomáhať.“ 
Keď sa Hilarión zobudil, pri-
kázal zvoniť veľkým zvonom. 
Na zvonenie sa zhromaždili 

všetci mnísi z pustovne. Hilarión obleče-
ný v bohoslužobnom rúchu sa v sprievode 
bratov so sviecami a kadidlami odobral 
do vykurovanej cerkvi, kde sa pred divot-
vornou vladimírskou ikonou Bohorodičky 
spoločne pomodlili. Po modlitbe im 
Hilarión porozprával o zázračnom videní 
a následne bola ikona slávnostne v proce-
sii prenesená do lesa a umiestnená v rozo-
stavanej kamennej cerkvi. Od toho času 
výstavba úspešne pokračovala a veľkolepý 
sobor bol ešte v tom roku dokončený. 

Prepodobný Hilarión zamýšľal zasvä-
tiť nový sobor pamiatke floriščevskej 
– vladimírskej ikony Bohorodičky, ale 
Bohorodička sa mu opäť zjavila vo sne aj 
v sprievode apoštolov, v tej podobe, v akej 
sa zobrazuje na ikone Zosnutia. Po tomto 
videní Hilarión pochopil, že Božia Matka 
si želá, aby nová cerkev bola zasvätená 
sviatku jej zosnutia. Samotný cár Teodor 
Alexejevič bol prítomný pri posvätení 
Uspenského soboru a prechovávajúc voči 
blahoslavenému Hilariónovi veľkú úctu 
ako k svojmu najlepšiemu priateľovi ho 
povýšil do stavu suzdaľského metropo-
litu.
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Vnímať seba samého vo všetkých 
príchutiach života dokáže bolieť – 
opakované pády, nevhodne použité 
slová, neuskutočnené dobré úmysly. 
Každý z nás si ťahá bremeno, ktoré 
oberá o sily, a tak na kolenách stojíme 
pred holou pravdou o sebe – o vlastnej 
hriešnosti, krehkosti a zraniteľnosti. 
Dôsledky našej nedokonalosti pociťu-
jeme na sebe nielen my sami, ale (a to 
niekedy bolí viac) aj tí, na ktorých nám 
záleží. Ako z toho von?

Mnohí si vyberieme jednoduchšiu ces-
tu. Tvárime sa, že sa nič nestalo, a ideme 
ďalej. Alebo sa niekam ukryjeme – mož-
no za viac práce či viac dobrých skutkov. 
Niekto rezignuje a nerobí nič. Pocit, 
že nestojíme za nič, lebo sa nám niečo 
nedarí, je veľmi zvieravý. Nedokážeme 
sa pozrieť ani sami sebe do očí, nieto 
ešte zadívať sa do tých Božích. Ale ak 
si v rámci vlastnej nehodnosti na Boha 
predsa len spomenieme, je to to naj-
lepšie, čo sa dá v danej situácii spraviť. 
Hoci to tak možno najprv nevyzerá... 
Pripomeňme si zopár scén z evanjelia. 
Žena pristihnutá pri cudzoložstve, 
Samaritánka pri studni alebo Zachej, 
či Matúš. Každý z nich si bol vedomý 
vlastnej hriešnosti, ktorá v prítomnosti 
Ježiša, Božieho Syna, musela biť do očí 
ešte viac. Keď sa stretneme s niekým 
čnostným a dobrým, pravda o sebe páli 
ako oheň. Zraňuje nás na najcitlivejšom 
mieste. Je však na nás, či sa necháme 
spáliť, alebo využijeme ten oheň na to, 
aby v nás osvetlil temné miesta. Iba vte-
dy, keď ich objavíme, ich môžeme Bohu 
dať a nechať sa ním objať.

Pri stretnutiach s Ježišom hriešnici 
cítili, že ich prijíma. V tichu pred Bo-

hom sa zvyknú vyplavovať najmä veci, 
ktoré nerobíme správne. Je to presne 
tá pravda, ktorá oslobodzuje. A treba 
jej nechať voľný priechod. Ak sa cítiš 
akokoľvek zle a nehodne, stretni sa 
s Pánom. Možno v kostole, možno 
doma, možno v prírode. Teraz, Pane, 
počúvaj, lebo to musím dať von. Málo 
ťa hľadám, zraňujem ťa, nechávam sa 
niesť duchom sveta. Nechaj rozprávať 
svoju dušu, aj keď sa to bude počúvať 
ťažko. Všetko, čo v tebe je, patrí Bohu. 
Len mu to musíš dať. Vedome a slobod-
ne. Dobrým úvodom ku kajúcej mod-
litbe srdca môže byť pomalé opakova-
nie biblického zvolania: „Pane Ježišu 
Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou 
hriešnym“ alebo „ Bože, buď milostivý 
mne hriešnemu“. Naladiť srdce pomôže 
aj vyznanie žalmu 51 či kajúceho aka-
tistu. Dobré prežitie kajúcej modlitby 
vie umocniť aj príznačný postoj tela. 
Od skrížených dlaní na hrudi cez kľa-
čanie až po hlbokú poklonu – padnutie 
na tvár či ležanie na zemi s rukami 
roztiahnutými do tvaru kríža.

Možno začuješ vo svojom srdci: „Ani ja 
ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš.“ 
Lebo Ježiš netrestá a nekarhá tých, 
ktorí v ňom hľadajú útechu a odpus-
tenie. Prišiel liečiť chorých. Všetko, čo 
ťa pokoruje, je vlastne tá „zem svätá“, 
na ktorej sa s Bohom môžeš stretnúť. 
A vložiť svoje rany do jeho rán. Pokora, 
ktorá plynie z poznania vlastnej hrieš-
nosti, nemá byť ani nie je prekážkou. 
Práve naopak. Nič nie je viac ako uzna-
nie si vlastnej závislosti od Boha a nie 
od vlastných síl, vďaka ktorým chceme 
byť lepší. (Vierka Urigová)

MODLITBA  
HRiEŠNikA

JEDNOU VETOU
Sv. Otec Pavol VI. vyznamenal autora 
kníh s náboženskou sociálnou tematikou 
C. A. Mandosu radom sv. Silvestra. – 
Mexickí biskupi odsúdili tradicionalistov 
a progresistov, ktorí spôsobujú zmätky 
medzi veriacimi. – Kard. Bengsch, ber-
línsky biskup, svoj tradičný veľkopôst-
ny pastiersky list tohto roku prvý raz 
vydal na gramofónovej platni. – V Indii 
katolícki biskupi prisľúbili ministerskej 
predsedníčke I. Gándhiovej, že ju budú 
všemožne podporovať v boji proti biede 
a chudobe. – V Alžíri katolícki biskupi 
vyzvali veriacich, aby sa venovali práci 
za mier a spravodlivosť vo svete. – Kard. 
Slipij sa dožil 80 rokov a znížil tým počet 
kardinálov, ktorí sa smú zúčastniť voľby 
pápeža, na 92. – Ch. Francisová, 23-ročná 
austrálska kráľovná krásy, vyhlásila, že je 
rozhodnutá vstúpiť do monastiera. – V Li-
sabone zomrel vo veku 97 rokov otec E. 
Rosetti, jeden z posledných pamätníkov 
sv. Jána Bosca. – Najväčšou katolíckou 
farnosťou na svete, kde je aj najmen-
ší počet veriacich, je Grónsko. – 250 
organizácií a spolkov v Taliansku zriadilo 
nedávno spoločnú komisiu pre boj proti 
pornografii. – V Jeruzaleme vyšla kniha 
prof. Pinesa zaoberajúca sa arabskou 
verziou spisov židovského historika 
Jozefa Flavia. – Pavol VI. poslal írskemu 
prímasovi kard. Convayovi ubezpečenie, 
že sa modlí za ukončenie násilností v Se-
vernom Írsku. – F. Castro pozval na Kubu 
skupinu čilských kňazov, členov hnutia 
Kresťania za socializmus, ktorí boli hosťa-
mi kubánskeho premiéra od 14. februára 
do 4. marca t. r. (Slovo 5/1972, s. 10)
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V našej prekrásnej liturgickej modlit
be Carju nebesnyj prosíme okrem iné
ho aj za to, aby sa „Boží Duch pravdy 
poklad dobrôt a darca života ubytoval 
v nás a očistil nás od každej poškvr
ny."

Tohoročné sviatky ZOSLANIA SV. 
DUCHA nech sú nielen úprimnou a 
zbožnou oslavou tretej Božskej osoby, 
ktorá z Boha Otca i Boha Syna vy
chádza a tvorí nerozdielnu jednotu 
nášho Boha, veľké a vznešené tajom 
stvo viery, ale aj naším pevným odhod
laním, aby sme dary Ducha Sv. vedeli 
plne prijímať, prijaté plne zužitkovať a 
zo zužitkovaných prežívať vo svojom ži
vote čistú radosť verného ľudu Božieho.

Nech nás osvieti jeho sila, múdrosť a 
posilňujúca láska, aby upevňoval vy
rovnaný a požehnaný mier v našich 
vlastných dušiach, v našich rodinách, 
v našich farnostiach, vo všetkých našich 
vzájomných ľudských vzťahoch!

Požehnaný si ty, Kriste, Bože náš, 
ktorý si múdrosťou naplnil rybárov 
ked si im zoslal Svätého Ducha, a 
nimi si ulovil celý svet, milovník 
náš, sláva tebe.

Keď zostúpil Najvyšší, pcmviatol ja
zyky a rozdelil národy. A  keď roz
delil ohnivé jazyky, všetkých povo
lal k jednote. Preto jednohlasne os
lavujeme presvätého Ducha.

Pane, vyvýš sa vo svojej moci a za
spievame pieseň o tvojej sile.
(Trapár, kondák a pieseň vchodu na 
Zoslanie Ducha Svätého)
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IDEM  
K SPASitEĽOVi 
Celý Ježišov život nie je nič iné ako jedna 
obeta. Zvlášť trpel v posledných dňoch 
svojho života od Getsemanskej záhrady 
až po Golgotu. Prichádza ku mne ten, 
ktorý predvídal moje hriechy i hriechy 
všetkých ľudí. Pri pohľade na ne padol 
na kolená a modlil sa: „Otče môj, ak je 
možné, nech ma minie tento kalich. No 
nie ako ja chcem, ale ako ty.“ (Mt 26, 39) 
Jeho pot bol ako kvapky krvi. Aká to mu-
sela byť bolesť, aký strach bol v Ježišom 
srdci, keď toto srdce vytislo krv na vrch 
v podobe potu? Krvavý pot kvapkal 
na zem a Kristova krv orosila zem. Ako 
len môžeme závidieť tej zemi, na ktorú 
padala najpožehnanejšia životodarná 
nebeská rosa... Ale nezáviď tejto zemi, 

pretože tá istá najsvätejšia krv sa stane 
tvojím pokrmom...

Prichádzajú zlí ľudia na čele s Judá-
šom, bývalým apoštolom, a chcú Ježiša 
chytiť. Judáš dal znamenie bozkom... 
Je to strašné farizejstvo, znakom lásky 
predáva svojho Učiteľa... Nikdy v živote 
nechcem byť podobný Judášovi, nechcem 
bozkať s hriešnym srdcom, nechcem ani 
pomyslieť na svätokrádežné prijímanie... 
Naopak, na sväté prijímanie idem preto, 
aby som ťa s čistým srdcom a čistými 
ústami bozkával čím najčastejšie. 

Ježiša chytia, vysmievajú a vodia od sudcu 
k sudcovi, pľujú naňho, bičujú ho, tŕním 

korunujú... Aké strašné utrpenie! To všet-
ko preto, aby som aj ja mal právo na nebo, 
aby som bol vykúpený... To isté sväté telo, 
ktoré bolo aj za mňa bičované, o chvíľu 
prijmem... Na Kristove plecia položia ťaž-
ký kríž a na ten kríž hriechy celého sveta. 
Bol ťažký, taký ťažký, že padol najmenej 
trikrát, a možno aj viac... Moje hriechy 
boli príčinou Ježišových pádov pod 
ťarchou kríža... Akú ľútosť musím v sebe 
vzbudiť! Príď, Ježišu, aby som pobozkal 
tvoje zbičované telo.

Ježišovi dajú pomocníka, Šimona z Cy-
rény. Ó, šťastný Šimon, že môžeš niesť 
Kristov kríž. Ale takým šťastným môžeš 
byť aj ty, pretože Ježiš ťa navštívi krížom 
každý deň a prosí ťa: Vezmi svoj kríž 
a poď za mnou. 

Ježiša pribíjajú na kríž... Medzi nebom 
a zemou visí Ježiš, prebijú mu srdce, 
zomrie... Aká veľká láska! Ja som tam mal 
byť pribitý na kríži, pretože ja som zhre-
šil. Ale on trpel namiesto mňa. Pri svätej 
liturgii sa deje to isté, čo sa stalo na kríži, 
ale bez prelievania krvi, bez utrpenia. 
Ten Spasiteľ, ktorý za mňa trpel, zomrel, 
prichádza do môjho srdca. Koľko milostí, 
koľko sily, koľko útechy mi prinesie... 
Prichádza ku mne, lebo nechce, aby som 
bol sám v životnom boji, chce mi pomôcť 
žiť, pomôcť hovoriť, myslieť, vidieť, po-
čuť, modliť sa, hlásať Božie slovo, počúvať 
kázeň, byť poslušným, čistým. Korím sa 
pred takouto Ježišovou láskou.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.  
Rozjímania o Eucharistii;  

preložil F. Dancák; krátil J. Gradoš)
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Andrej Berč sa narodil 22. decembra 1921 v Dubovom 
na Zakarpatí. Po základnej škole študoval na gymnáziách 
v Chuste, v Mukačeve a v Prešove. Teológiu absolvoval 
v Užhorode a v Prešove. 6. októbra 1946 uzavrel man-
želstvo s Klárou Knappovou. Boh im požehnal tri deti. 
27. októbra ho v Prešove vysvätil blažený biskup Pavol. 
Potom nastúpil do libereckej rímskokatolíckej farnosti 
Ruprechtice, lebo mal biritualizmus. V máji 1950 sa musel 
s rodinou presťahovať do Levoče, ale v novembri 1951 sa 
musel vysťahovať do Mikulovíc  v okrese Jeseník. V byte 
nebola kúpeľňa ani toaleta, ba ani kúrenie. Šesť rokov 
takéhoto života s malými deťmi poznamenalo zdravie 

všetkých. Zamestnal sa v papierňach, pri 
ťažbe štrkopiesku či v skladoch. V roku 1957 
sa s rodinou prisťahoval do Kráľovského 
Chlmca, kde pracoval ako robotník, a v roku 
1961 do Košíc. Bol obvinený, že tajne slúži 
sväté liturgie, za čo bol desať mesiacov vo 
väzení v Mírove pri Olomouci. V roku 1968 
nastúpil do Breziny, v roku 1970 do Novosa-
du. V roku 1974 vážne ochorel a 21. októbra 
zomrel. Na verejnom cintoríne v Košiciach ho 
25. októbra pochoval Mons. Ján Hirka. (Juraj 
Gradoš)O
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PRÍBEH JEDNÉHO  
OBRÁzkA
» Anna z Michaloviec

Tento obrázok nakreslila deväťročná 
Dianka z mesta Černigov na Ukrajine pre 
rodinu, v ktorej boli ubytovaní. Keďže ho 
kreslila pre rodinu zo Slovenska, popis 
napísala latinkou, z čoho bola jej mamka 
veľmi prekvapená. Písala anglicky.

Černigov je mesto severne od Kyjeva, 
ktoré zažilo veľké boje. Diankina rodina 
bývala v peknom byte na štvrtom poscho-
dí. Ona – ako takmer každé deväťročné 
dievčatko – sa rada hrala, kreslila, mala 
rada zvieratká. Jej sedemnásťročný brat 
Dávid navštevoval jedenástu triedu 
a chcel sa stať lekárom. Mamka pracovala 
ako predavačka textilu. Až kým nezačali 
útoky na ich bytovku a jedna strela nepre-
letela priamo cez ich byt. 

Nikto z nás, kto to nezažil, si to nevie ani 
predstaviť. Strach z toho, čo sa deje, bol 
taký veľký, že Dianka sa začala celá triasť 
a triasla sa dva dni. Mamka spomína, že 
Dávid zrejme upadol do bezvedomia, pre-
tože ho nijako nemohla prebrať. Keď sa 
jej to konečne podarilo, hneď ušli do piv-
nice. V pivnici už bolo veľa vystrašených 
ľudí, a nikto z nich nevedel, čo si počať. 
Ostali v pivnici, lebo tam to bolo pre nich 
najbezpečnejšie. Čo na tom, že tam bolo 

zima, vypadla elektrika, takže nemali ani 
vodu a nemali so sebou ani jedlo. 

V takomto stave tam boli niekoľko dní. 
Cez deň, keď bolo ticho, sa dalo na chvíľu 
vyjsť do bytu a pri zapnutom sporáku sa 
trošku ohriať. Všetky okná v byte boli 
rozbité a keďže bol marec, zima bola ešte 
veľká. Po niekoľkých dňoch ukrývania sa 
v pivnici sa mamka rozhodla, že odídu. 
V rýchlosti vybehla do bytu, nahádzala 
do tašky nejaké veci, mysliac viac na deti 
ako na seba, a vybehla s deťmi na uli-
cu. V takomto rozpoložení sa rozhodla 
pre autostop. Auto, ktoré jej zastavilo, 
ju vzalo do Kyjeva, kam sa aj plánovala 
dostať. Keďže mesto bolo pod paľbou 
a videla výbuchy raz napravo, raz naľavo, 
nevedela, či nebude zasiahnuté aj auto, 
v ktorom sa vezú. Všetko to zverila Božej 
Matke a celú cestu sa neprestávala modliť 
a prosiť o ochranu. Tak sa šťastlivo dostali 
na vlakovú stanicu do Kyjeva, kde sa stret-
la so svojou kamarátkou z detstva, ktorá 
bola z Kyjeva a bola takisto na úteku. 
Ani jedna nevedela, kde je cieľ ich cesty. 
Vedeli len jedno – že musia ujsť. 

O pätnásť minút už sedeli vo vlaku 
smerom na Užhorod a nevedeli, čo bude 

ďalej. Asi po piatich hodinách čakania 
na hranici sa šťastlivo dostali na Sloven-
sko. Na hranici ich milo prekvapilo, ako 
sa ich hneď ujali dobrovoľníci Gréc-
kokatolíckej cirkvi, ponúkli im jedlo 
a nasmerovali ich do autobusu, ktorý ich 
zdarma priviezol na stanicu do Michalo-
viec. Nepoznali tu nikoho. Tiež Dianka 
vo svojej detskej nevinnosti vnímala, čo 
sa deje. Aj tu sa ich ujali gréckokatolícki 
dobrovoľníci a ponúkli im ubytovanie. 
Keď mamka zbadala v blízkosti gréckoka-
tolícky chrám, jej jedinou túžbou bolo ísť 
sa poďakovať Božej Matke za ochranu.

Ubytovali sa u nás. Prekvapením pre nich 
bolo, že pred dverami izby, v ktorej boli 
ubytovaní, boli zavesené tri obrazy – vyší-
vané gobelíny, presne také isté, aké mala 
ich babka. Mamka nechcela veriť vlast-
ným očiam, či je také niečo vôbec možné. 
Je to náhoda? Alebo symbol od Boha, že 
sa tu majú cítiť ako doma? Naše dievča-
tá si Dianku hneď vzali za kamarátku 
a čas trávili hrami. Raz sa rozhodli, že si 
budú kresliť. Jedna naša dcéra nakreslila 
princeznú, druhá, staršia, taký umelec-
ký obrázok a Dianka kresbou vyjadrila 
aktuálnu situáciu, ako ju vidí ona svojimi 
detskými očami, a ako chce, aby to bolo.

Je to pohľad dieťaťa, ktoré chce vyjadriť, 
že aj keď mu niekto urobil niečo zlé, ono 
ho chce brať ako priateľa, ktorého má 
veľmi rado a ktorý má rád jeho.
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V areáli múzea sa nachádza 
drevená cerkev z Kožucho-
viec z 18. storočia zasvätená 
biskupovi svätému Mi-
kulášovi, ktorú múzeum 
získalo v roku 1927 kúpou, 
na základe dohody s grécko-
katolíckym farským úradom 
a obcou Kožuchovce v okrese 
Svidník. Cerkev bola v tom 
čase značne zničená a mala 
byť zbúraná. Podarilo sa 
ju však zachrániť spolu 
s interiérovým zariadením. 
Postavená bola na nádvorí 
múzea v rokoch 1927 – 1928.

Expozícia Storočia 
v umení prezentu-
je návštevníkom 
reprezentatívny 
výber zbierkových 
predmetov tema-
ticky koncipo-
vaných do expo-
zičného celku 
zachytávajúceho 
vývoj umenia v jednotlivých slohových obdobiach. Návštev-
ník tu môže obdivovať sakrálne umenie ako architektonické 
kamenné články, oltáre, faksimile nástenných malieb, mi-
niatúry v plastike a maľbe, bohoslužobné predmety a rúcha. 
Nachádza sa tu aj vzácny oltár svätých Kozmu a Damiána 
z konca 14. storočia, vyhotovený neznámym spišsko-ša-
rišským rezbárom. Národopisná časť expozície zobrazuje 
ľudový interiér z Abova, figurálne úle a ľudové plastiky.

Účelová budova múzea na vtedajšom Námestí Františka Jozefa (dnes Námestí Maratónu 
mieru 2), fotografiu vyhotovil pravdepodobne košický amatérsky fotograf Viliam (Vilmos) 
Benczúr okolo roku 1910. Na budove múzea sa dodnes nachádzajú maďarské nápisy, ktoré 
charakterizujú pôvodné zameranie múzea: „Épitészet – Szobrászat – Festészet – Régészet“ 
(Architektúra – Sochárstvo – Maliarstvo – Archeológia). Výstavba budovy sa začala v máji 
1898 na základe plánu bratov Arpáda a Gejzu Jakabovcov a v spolupráci so staviteľom Mi-
chalom Repašským. V roku 1900 bola budova postavená a v roku 1902 kolaudovaná. Prvá 
expozícia v novej impozantnej budove bola sprístupnená 21. júna 1903.

150 ROKOV  
MÚZEA V KOŠICIACH
» Uršula AMBRUŠOVÁ

Východoslovenské múzeum v Košiciach tento 
rok oslavuje 150 rokov od založenia. Počiatky 
jeho vzniku siahajú do druhej polovice 19. 
storočia. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, 
ktorá by sa starala o záchranu pamiatok 
z Košíc a okolia, bol Dr. Imrich Henszlmann. 
Jeho vznešený úmysel sa stal skutočnosťou 
v roku 1872, keď sa z iniciatívy a po dlhom 
úsilí bratov Klimkovičovcov (Klimkovicsovcov) 
a Viktora Miškovského (Myszkovského) podarilo 
v Košiciach založiť Hornouhorský muzeálny 
spolok (Felsőmagyarországi múzeum egylet). 

Hlavný cieľ spolku sa napĺňal od počiatku. Pr-
vými darcami boli najmä osobnosti spoločen-
ského života, kultúrne uvedomelí Košičania, 
cirkevní hodnostári, ako aj inštitúcie a spolky. 
Za 150 rokov fungovania má múzeum dnes viac 
ako 500 000 zbierkových predmetov, na konte 
tisíce kvalitných a zaujímavých výstav a podu-
jatí, množstvo zreštaurovaných zbierok a spo-
kojných návštevníkov. Dnes patrí múzeum 
k najstarším a najvýznamnejším na Slovensku. 
Pri tejto vzácnej príležitosti pripravilo výstavu 
s názvom Dary a darcovia. Vernisáž výstavy sa 
konala v historickej budove múzea 28. apríla 
2022. Výstava predstavuje najzaujímavejšie 
exponáty, ktoré boli do múzea získané darom. 
Cieľom výstavy je poukázať na dôležitosť 
ušľachtilého činu darovania, ktorý múzeum 
sprevádza od jej počiatkov.
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Budova Miklušovej 
väznice vznikla 
spojením dvoch 
gotických meš-
tianskych domov 
pochádzajúcich z 13. – 14. 
storočia. Od začiatku 
17. storočia do roku 1911 
slúžila ako mestská 
väznica. Prvá expozícia 
tu bola inštalovaná v roku 
1942. Súčasná s názvom 
Košické storočia bola 
sprístupnená v júni 1993. 
Návštevník sa v nej okrem 
histórie objektu oboznámi 
aj s väzenskými artefakt-
mi, cechovými pamiatkami, ktoré sú inštalované v bývalých celách väzňov, ďalej 
exponátmi spätými s dejinami mesta, obchodu a remesla či ukážkami bežných 
predmetov a zariadenia meštianskeho domu v minulosti. Od roku 2004 pribudla 
do mučiarne stála inštalácia voskových figurín. V roku 2009 bola verejnosti sprí-
stupnená nová expozícia Katov byt ako súčasť Miklušovej väznice. 

V areáli Katovej bašty na nádvorí 
Hrnčiarskej ulice je od roku 1991 sprí-
stupnený pamätný dom Františka II. 
Rákocziho, tzv. Rodošto. Ide o repliku 
exilového domu z tureckého mesteč-
ka Rodošto, kde vodca posledného 
uhorského stavovského povstania 
prežil svoj exilový život v rokoch 1720 
– 1735. Miestna expozícia približuje 
osobu kniežaťa (1676 – 1735), jeho život 
vo vyhnanstve a slávnostný pohreb 
v Košiciach. Dominantou domu je 
veľká jedálenská miestnosť. Expozí-
ciu dopĺňajú dobové zbrane, rytiny, 
výtvarné diela, ukážky povstaleckého 

mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, 
predmety z osobného vlastníctva Rákocziho, ako aj 
predmety súvisiace s jeho slávnostným znovupochova-
ním v Košiciach. 

JÁN SZELEPCSÉNYI:   
SLOVÁ V ČERENI

Pútavý knižný 
rozhovor kardinála 
Jána Chryzostoma 
Korca s hudob-
ným skladateľom 
a publicistom 
Jánom Szelep-
csényim mapuje 
životné míľniky 
Jána Chryzostoma 
Korca, čelného 
predstaviteľa tajnej cirkvi a aktívneho 
spisovateľa, ale aj jeho postoje k rôznym 
otázkam spoločenského či duchovného 
života. Publikácia vznikla na základe 
rovnomenného televízneho cyklu z roku 
1997 a zachytáva diskusiu dvoch rozhľa-
dených ľudí. Vďaka veľkému časovému 
odstupu sa zároveň stáva svedectvom 
doby, spoločenskej situácie a jej hodnôt 
po páde komunistického režimu na Slo-
vensku. (Martina Jokelová Ťuchová)

V RYTME SRDCA (CODA)

Ruby je potomkom nepočujúcich rodičov 
a je v rodine jediným počujúcim členom. 
To z nej robí hlavné spojenie medzi jej 
rodinou a okolitým svetom. Ruby však 
zisťuje, že ju baví spev a chcela by sa mu 
naplno venovať, čo jej rodina nedoká-
že pochopiť. Ruby sa snaží korčuľovať 
medzi svojimi snami a medzi rodinnými 
povinnosťami. Ale po tom, čo jej otcovi 
zoberú rybársku licenciu, lebo na lodi 
nebol počujúci člen posádky, a učiteľ 
spevu ju vyhodí, lebo zmeškala hodinu, 
musí sa Ruby rozhodnúť a vybrať si medzi 
rodinou a spevom. Príjemná rodinná drá-
ma s prvkami komédie rozoberá ťažkosti 
nepočujúcej komunity a medzigeneračné 
nezhody medzi rodičmi a deťmi. (Slavo-
mír Gereg ml.)
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Najnavštevovanejšia expozícia Východoslovenského múzea je expozícia Košické-
ho zlatého pokladu, ktorý bol objavený 24. augusta 1935 pri stavebných prácach 
v budove na Hlavnej ulici v Košiciach a patrí medzi najvýznamnejšie v európskom 
i svetovom meradle. Tvorí ho 2 920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté 
medaily a renesančná zlatá reťaz. Uložený bol v schránke z tepaného medeného 
plechu s rytými zvieracími motívmi v čase protihabsburských stavovských povstaní. 
Bohaté zastúpenie typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad 
medzi umelecké skvosty Európy.
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HRDiNA, KTORÝ MI DÁ VIAC
» Peter IĽKO

Nezamestnaný sa hlási na inzerát o prácu v Microsofte 
ako upratovač WC. Vedúci personálneho oddelenia 
si ho pozve na pohovor, následne ho nechá zložiť test 
s novým tesnením pod WC a nakoniec mu oznámi: „Ste 
zamestnaný. Dajte mi svoju e-mailovú adresu a ja vám 
pošlem vyplnenú zmluvu s údajmi, kedy a kde sa máte 
hlásiť.“

Muž zmätene povie, že vlastne nemá ani 
počítač, ani e-mailovú adresu. Vedúci 
odpovie, že je mu to teda ľúto, ale bez 
e-mailu virtuálne neexistuje, a preto mu 
nemôže túto prácu dať.

Muž odchádza smutný, s ledva desia-
timi dolármi vo vrecku. Zo zúfalstva aj 
hnevu kúpi v supermarkete desať kíl 
paradajok. S tými ide od dverí k dverám 
a za hodinu ich všetky predá – zdvojná-
sobí tak svoj investovaný kapitál. Tak 
to urobí ešte trikrát a prichádza domov 

so šesťdesiatimi dolármi. Uvedomí si, 
že takto sa môže uživiť, a tak každý deň 
vychádza skôr z domu, vracia sa neskôr 
a troj- až štvornásobne denne navŕši 
svoj kapitál. Neskôr si kúpi ručný vozík, 
potom dodávku, a zrazu je majiteľom 
malej flotily dodávok. Za päť rokov je 
jedným z najväčších dodávateľov potravín 
v USA. Myslí na budúcnosť svojej rodiny 
a nechá si od svojho poisťovacieho agenta 
vypracovať komplexné poistenie. Na kon-
ci schôdzky sa ho agent opýta na jeho 

e-mailovú adresu, aby mu mohol poslať 
vypracovaný návrh.

Muž odpovie, že nemá e-mail. „Zvláštne,“ 
odpovie agent, „nemáte e-mail a vybudo-
vali ste takéto impérium. Len si predstav-
te, kde ste mohli dnes byť, keby ste ten 
e-mail mali.“

„Viem to presne,“ odpovie muž, „to by 
som umýval záchody v Microsofte.”

Dnes je to proste tak. Sme závislí od tech-
niky. Ak nepoznáte Facebook, Instagram, 
Tik-Tok a podobné sociálne siete, mladí 
vám povedia, že v podstate vôbec neexis-
tujete. To by však nebolo všetko. Na kaž-
dej zo spomínaných platforiem máme 
ľudí, ktorí vedia ovplyvňovať náš život, 
naše konanie. 

Najznámejším výrazom dnešných detí 
od možno siedmich do dvanástich, 
trinástich rokov je youtuber.  Je to osoba, 
ktorá nahráva, vyrába videá alebo sa 

Speváci Martha a Miro Žbirka v roku 2018 na akci Super den 2018 Helppes v Prahe-Motole   I  David Sedlecký

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by 
som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 
 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá 

a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy 
prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

1 Kor 13, 1 – 2
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na nich vyskytuje na webe Youtube. Keď 
sa mladého človeka opýtate, prečo sleduje 
nejakého youtubera, tak vám bleskovo 
odpovie, že youtuberi sú perfektní a dob-
re zarábajú. Sledujú ho, lebo vie zaujíma-
vo hovoriť (aj keď sú to v mnohých prípa-
doch iba prázdne reči, pokriky, slogany). 
Niektorí na svojich videách ukazujú, ako 
hrajú videohry, a majú plno sledovateľov, 
ktorí podľa nich potom danú hru hrajú. 

Keď sa znova mladých opýtam, či by aj 
oni vedeli nahrať nejaké podobné video, 
s úsmevom odpovedia, že asi nie tak dob-
re ako tento, lebo on je skvelý! 

Keď prejdeme na inú sieť, napríklad 
na Tik-Tok, uvidíme záplavu rôznorodých 
videí, ktoré nás v podstate v mnohom 
vytrhávajú z reality a vsadia nás do sveta 
nereálneho humoru, všelijakých vý-
strelkov, ale aj vážnych myšlienok, ktoré 
potom zdieľame. 

A prichádzame k hrdinom, ktorí nás 
zavedú do mimogalaktických svetov, kde 
bojujú proti zlu, ktoré chce ovládnuť 
vesmír. Či už cez platformu Marvel, DC, 
Netflix... V podstate sú to rozprávky našej 
mladosti, len trochu prepracovanejšie 
a technicky vylepšené, s myšlienkou. 
Myšlienkou na „to niečo“ nad nami, ktoré 
nevedia alebo nechcú pomenovať. Bojujú 
všelijakými zbraňami, rôznymi aplikácia-
mi, ale nakoniec stále dôjdu k tomu, že sú 
jeden od druhého závislí. Ironman, Hulk, 
Kapitán Amerika, Batman, Superman – 
všetci boli samostatnými hrdinami, ale 
po čase zistili, že najlepšou vecou bude, 
keď sa navzájom spoja. Tak budú silnejší. 
A tak vznikli Avengers, Justice League, 
Strážcovia Galaxie…

Je to super. Má to však jeden háčik. Podľa 
mňa jedno veľké negatívum. Pri sociál-
nych sieťach a youtuberoch prichádzame 
o svoju sebarealizáciu. Už si neviem sám 
zahrať hru bez toho, aby som nepozrel, 
ako to na Youtube hral ten alebo onen 
človek. Bojím sa byť originálny, lebo ten 
youtuber to asi vie lepšie ako ja, a tak 
sa s ním radšej stotožním. Nemusím 
rozmýšľať a vymýšľať niečo nové. Je to 
bezpečnejšie aj pohodlnejšie. Obdivujem 
speváka, lebo pekne spieva, ale ja na to asi 
nemám, a preto nenapredujem. Sleduje-
me bulvár, kde sa dozvedáme o mnohých 
celebritách, ktoré obdivujeme. Možno 
nežijú akurát ideálnym životom, ale čo 
na tom, veď majú peniaze, moc, tak oni 
asi môžu... Tu sa ľahko vytráca moja 
hranica morálnosti. Svojim idolom neraz 
odpustíme aj to, čo by sme neodpustili 
ani sami sebe. Už nám vôbec neprekáža, 
že nemajú čistý kredit, že nežijú sviatost-
ný život, dokonca ich vieme vyznamenať 
len preto, lebo to médiá tak povedali. 
Lebo im sa to páči.

Bojíme sa žiť sami. A James Bond nám 
zomrel. Škoda. Práve dnes by sme ho 
potrebovali. Možno by nebola vojna. Ča-
kal som, že priletí Ironman. Ale zabudol 
som, že aj on zomrel. Ešte aj Superman 
na chvíľu zomrel. Ale už je asi OK. 
Uvedomil som si, že stále potrebujeme 
niekoho, kto nás chráni. Ešte aj pois-
ťovne sme si založili, aby sme sa poistili 
a zinkasovali peniaze, ak sa nám niečo, 
nedajbože, stane. 

Každá doba má svojho hrdinu, svoj idol. 
Hľadáme ich. Hľadáme superhrdinu. Ale 
my ho už predsa dávno máme…

Prichádzame s ponukou toho naj hrdinu. 
Berie ma takého, aký som. Som pre neho 
jedinečný a originál. Keď sa pomýlim 
alebo keď padnem, má o mňa záujem. 
Všetko, čo konám v jeho svetle, je ideálne, 
aj keď možno sa to nebude páčiť každé-
mu. A keď strácam nádej, znova vystúpi 
na kríž, aby mi ukázal, že krížom sa 
všetko nekončí. Krížom sa práveže všetko 
začína. Lebo po kríži nasleduje slávne 
vzkriesenie, ktoré mi ukazuje, že sa oplatí 
nasledovať ho. Keď som v Božej sieti, Boh 
stále čaká na moju realizáciu. Neporovná-
va ma s nikým, rešpektuje moju slobodu, 
aby som v ňom zakorenený priniesol 
hodnoty, ktoré pretvárajú svet a tak 
odbúravajú zlo. Možno si povieš, že ty asi 
nemáš žiadne mimoriadne schopnosti. 
Ja ťa uisťujem, že máš. Začnime tými 
jednoduchými. Úsmev, pozdrav, žmurk-
nutie… Podaj ruku, prihovor sa, poďakuj, 
popros… A hneď uvidíš, že sa začne krajší 
deň. 

Niet krajšieho mena nad meno Ježiš. Niet 
silnejšieho, ako je Ježiš. Kto ti dá večný 
život v raji, ktorý nám Boh pripravil? 
Odpoveď jednoznačná: Ježiš, môj víťaz.

SPÁSOK

MAĽOVANKA GRÉCKOKATOLÍCKE 
DREVENÉ CHRÁMY V OKOLÍ SNINY

V týchto dňoch vyšla nová 
maľovanka pre deti. Jej 
motívom boli ručné kres-
by. Nachádza sa v nej šesť 
gréckokatolíckych dreve-
ných cerkví z okolia Sniny. 
Pri každej cerkvi je nielen 
miestna ikona, ale aj krátky 
poučný text. Maľovanky si 
môžete objednať na farských 
úradoch v Topoli a v Snine 
na tel. číslach: 057 779 56 32 
a 057 762 22 72. (D. Kirešová)
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DOMA  
V POHODE
» Mária NEMČÍKOVÁ

Ako sme si spomínali, ľudské reakcie v záťažových 
situáciách prechádzajú konkrétnymi fázami a je dobré 
poznať tieto reakcie a vedieť s nimi pracovať. V minulom 
čísle sme načrtli prvé tri: popretie problému, bezradnosť 
a vzbura. Psychika človeka v konflikte vstupuje do ďalších 
fáz. 

4. Obviňovanie: Je to prenesenie viny 
na niečo/niekoho. Keď sa cítim v ohroze-
ní alebo pod tlakom, môže sa mi spustiť 
tento prirodzený ľudský obranný me-
chanizmus. Deti sa často boja strašidla, 
ktoré môžu doslova vidieť. Keď niečo 
ohraničím, tak je to menej nebezpečné, 
môžem na to nadávať, vybúriť sa, zničiť 
to. Nebezpečenstvo takého obvinenia je 

veľké, ak sa tým objektom stane môj par-
tner, dieťa, sused, politik alebo aj ja sám. 
Pocit, ktorý vo mne dominuje, je krivda, 
hnev a nenávisť. 

Otázky na zamyslenie: Prečo niekoho/
niečo obviňujem? Je ku mne niekto 
nespravodlivý a zlý? Mám strach prevziať 
zodpovednosť? Je to môj únik z reality? 

Uľaví sa mi pritom? Je to môj spôsob 
riešenia problému? 

Pravidlo: Obviňovaním sa problém nevy-
rieši, len zväčší. Prevezmi zodpovednosť 
za to, na čo máš dosah, a ostatné prijmi 
a obetuj v mene lásky, pokoja, zdra-
via... Ak ten, čo neustále druhých alebo 
mňa obviňuje, je môj blízky, skúšam sa 
od jeho obvinení odosobniť. Vypočuť si 
raz zodpovedne ich obsah a zvážiť, či tie 
obvinenia môžu byť relevantné. Pokúsim 
sa pochopiť dôvod obviňovania. Neroz-
právať sa s ním o tom, prečo ma stále 
obviňuje, ale čo prežíva. Čo ho bolí, trápi. 
Ak nájdem koreň problému, viem ho 
odstrániť.

5. Panika: Moje správanie je chaotické 
a nesystematické. Snažím sa vyriešiť 
situáciu, ale nemám plán. Robím všetko 
naraz a nedoťahujem veci do konca. Ne-
viem sa sústrediť. Moje pocity sú úzkosť, 
strach, výkyvy nálad. Dôvodom je pocit, 
že prichádza ťažká úloha a musím ju 
rýchlo zvládnuť. 

pi
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Oci, malí chlapci milujú svojich 
starých otcov. Netráp sa. Raz 
ním budeš aj ty.

Oci, aj keď sa budem tváriť 
znechutene, neboj sa objať 
a pobozkať mamu predo mnou.

Oci, prosím, neznepokujuj sa 
hudbou, ktorú počúvam z tele-
fónu. Ani tvoji rodičia nechápa-
li tvoj hudobný výber.

Mami, vezmi ma na prechádz-
ku a choď mojím tempom. 
A vydrž pri mne, keď budem 
päť minút sledovať chrobáka.

Mami, keď budem topánkami 
v cerkvi kopať do lavice, radšej 
mi ich vyzuj. Potom budem 
sedieť tichšie.

Mami, donúť ma rozprávať sa 
s tebou. I keď nechcem.

Mami, od malička ma uč mať 
dobrodružného ducha.

Mami, zdôrazňuj mi, že inteli-
gentné dievčatá viac počúvajú, 
ako rozprávajú. A vedia, kedy 
majú prehovoriť nahlas.

Mami, začnime sa rozprávať 
o tvojich očakávaniach a morál-
nych hodnotách. V ôsmej triede 
to už bude neskoro.

Oci, nikdy sa predo mnou 
nehádaj s mamou. A aj keď to 
bude pre teba isto ťažké, radšej 
odíď.

Oci, ukáž mi, ako mám dôstoj-
ne prehrať.

Oci, keď si na mňa nahneva-
ný, nevyťahuj staré udalosti. 
Sústreď sa na to, čo je tu a práve 
teraz.

2
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MIESTO DIEŤAŤA 
V RODINE
To, že manžel mi má dať pusu pri 
príchode z práce ako prvej, je nám asi 
dobre známe. A možno ani nie. My, ktoré 
sme v manželstvách dvadsaťpäť a viac 
rokov, tomu už rozumieme viac, ako keď 
sme boli niekde v začiatkoch manželstva 
a prvorodené dieťa sa nám stalo bohom. 
Niekedy sme to neustrážili... Aspoň ja nie. 

Nejaká kontrolka mi v hlave blikala, ale to 
bezbranné dieťa, ktoré je od vás závislé, 
ktoré vystiera každú chvíľu k vám ruky... 
No, dostane vás. A keď manžel otvorí 
dvere, šup s dieťatkom manželovi na ruky 
a pusa od manžela je v tejto chvíli asi to 
najmenej podstatné.

Človek sa dá v živote neraz oklamať 
rôznymi spôsobmi. Prečo, keď viem, čo 
robiť? Napadá mi Pavlovo „ani nechápem, 
čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale 
robím to, čo nenávidím“ (Rim 7, 15). Ak sa 
začítame ďalej do slov sv. Pavla, prídeme 
na to, čo je za tým. A inak to nie je ani 
v popísanej situácii. Hovorí sa, že ak je 
Boh na prvom mieste, všetko je na správ-
nom mieste. Aj dieťa v rodine. 

Aké kroky v tejto súvislosti robievam 
ja? Po príchode z práce si dám záležať 
na tom, aby prvý bozk patril manželovi. 
Ideme s manželom na rande (niekedy je 
to len krátky obed v meste počas obed-
ňajšej prestávky) a aspoň raz za rok si 
doprajeme predĺžený víkend bez detí. Aj 
prechádzka v lese bez detí stojí za to. Nie-
kedy je to nereálne, ale treba byť tvorivý. 
Keď som bola na materskej, takmer každý 
deň som dala manželovi do tašky nejakú 
drobnosť ku káve... Načim sa k tomuto 
dobrému zvyku vrátiť.

Stále od vás čakáme podnety, námety 
i vaše osobné príbehy. (Zuzana Jenčušová)

Otázky na zamyslenie: Prečo panikárim? 
Bojím sa, že keď spomalím, nestihnem 
veci zachrániť? Neviem sa sústrediť? Je 
to na mňa veľké sústo? Mám neistotu, či 
som sa rozhodol správne? Neverím si? 

Pravidlo: Zastav sa, napíš si plán, daj ho 
prečítať inému človeku, riaď sa podľa 
neho, nemeň veci za pochodu, vyhodnoť 
výsledok. 

6. Prijatie: To je zdravé zvládnutie situ-
ácie. Mám veci pod kontrolou, snažím 

sa rozpoznať, čo je v mojej moci zmeniť 
a čo nie. Snažím sa prijímať seba i dru-
hých takých, akí sú. Moje pocity sú pokoj 
a dôvera.

Pochopenie reakcií seba a blízkeho 
človeka pomáha ľahšie zvládať záťažové 
situácie. Stojí za to sa na ne spoločne pri-
praviť, hovoriť o nich a tak ich pretvoriť 
na zvládnuteľné a zmysluplné.

PARTNERSKÉ PESTOVANIE RASTLÍN
Hovorí sa, že „čo človek zaseje, to 
bude žať“. Pre záhradkárov je však 
dôležité aj to, ako zasiať. Rastliny 
totiž v prírode vylučujú látky, ktoré 
môžu pozitívne alebo negatívne 
vplývať na iné rastliny. Správnou 
kombináciou môžeme zabezpečiť ich 
lepší rast a ochranu. Spravidla rastliny 
pestované pre koreň sa dobre dopĺ-
ňajú s rastlinami, ktoré sa pestujú 
pre nadzemnú časť. Rastliny z rov-
nakej čeľade majú podobné nároky 
na živiny, ale aj podobných škodcov, 
preto ich nesadíme v tesnej blízkosti. 
Dobré je kombinovať rastliny, ktoré 
majú podobné nároky na vlhkosť, 
svetlo a pôdu.

Ak k jahodám vysadíme cibuľu či ces-
nak, nebudú trpieť plesňou sivou. 
Ak v blízkosti kapusty rastie cícer, 
pomôže ju ubrániť pred húsenica-
mi. Cesnak je dobré sadiť v blízkosti 
mrkvy. Chráni ju pred voškami 
a mrkva zas ochráni cesnak pred jeho 
škodcami. Vzájomne to funguje aj 
medzi cesnakom a bobuľovinami, 

ovocnými stromami a chrenom či 
ružami a petrž lenom. Vo veterných 
polohách je dobrou ochranou uhoriek 
kukurica.

Prospešná je kombinácia zeleniny, 
byliniek a letničiek. Bylinky majú re-
pelentné účinky. V boji proti voškám 
a mravcom sa osvedčila levanduľa. 
Medzi priesady hlúbovín sa oplatí 
vysiať nechtík lekársky ako preven-
ciu výskytu slizniakov, kôpor proti 
mlynárikovi kapustovému či kapu-
cínka väčšia proti skočkám a voškám. 
Hluchavke bielej a chrenu sa vyhne 
pásavka zemiaková. Mäta pieporná 
má repelentné účinky proti skoč-
kám a vôňou spríjemní zber úrody. 
Aksamietnice zas odpudzujú pôdne 
háďatká a vošky. Bylinky majú vplyv 
aj na zlepšenie chuti a vône plodov. 
Kôpor podporuje chuť hrachu, cibule 
a cvikly. Bazalka je zas výborným par-
tnerom pre paradajky. Kvety byliniek, 
letničiek a trvaliek sú lákadlom pre 
opeľovače, a teda nepriamo podporu-
jú bohatosť úrody. (TC)

freepik.com

fr
ee

pi
k.

co
m

19 SLOVO



HE3K 4U  SkENuJ kÓDY 

+

PLuSY: Nájdem si nových priateľov. Preží-
vanie viery spoločne, vzájomné obohacova-
nie sa o pohľad na vec. Spoznám Boha viac 
– cez spoločné podelenie sa o svoje vnútorné 
prežívanie zistím, ako rôzne Boh pôsobí 
v životoch ľudí, a to mi pomôže spoz-
nať ho lepšie. Budem mať modlitbových 
pomocníkov – ak mi bude ťažko, niekto 
mi môže kryť chrbát. Spoznám viac svoje 
dary a talenty v službe iným. Ak sa nechám 
formovať, Boh cez spoločenstvo premení aj 
moje zmýšľanie, nesprávne postoje či úmys-
ly srdca a očistí ma od nich. Spoločenstvo 
ma bude ťahať v čase púšte – krízy, keď sa 
mi nebude chcieť modliť, keď budem mať 
pocit, že Boh je ďaleko.

mÍNuSY: Budem musieť vystúpiť zo sféry 
nestranného pozorovateľa a odhaliť svoje 
vnútro. Rôznosť charakterov a ľudí spôsobí, 
že môže dôjsť ku konfliktom. Spoločenstvo 
ma usvedčí z mnohých nesprávnych 
postojov. (Katarína Marčáková)

VSTÚPIŤ 
DO SPOLO ČEN
STVA?

Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli 
túto výzvu uviesť do života.
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HORA POKUŠENIA
» Mário BREZŇAN

Súčasťou každého nášho dňa sú prípravy. 
Pripravujeme si desiatu do školy (ak vám 
ju ešte stále nerobia rodičia 😊), pripravu-
jeme sa na vyučovanie, na stretnutie s iný-
mi ľuďmi, na podanie športového výkonu. 
Aj taká cesta na vrchol si zaslúži prípravu. 
Vždy, keď si doma pred túrou balím veci 
do ruksaka, rozmýšľam, čo potrebujem 
a čo nie. Prvotné pokušenie je mať so 
sebou úplne všetko. Pamätám si na jedno 
dievča, ktoré si na lyžiarsky výcvik zobralo 
najväčší ruksak, aký som dovtedy videl. 
Malo tam asi viac vecí ako my všetci chlap-
ci dokopy. 😊 Hore na chatu nám batoži-
nu vyniesol ratrak. „Zábava“ sa však začala, 
keď sme na konci lyžiarskeho výcviku mali 
dobrých pár kilometrov zlyžovať sami so 
svojimi vecami. 

Chcem ti tým povedať, že každý z nás si 
v živote čosi so sebou nesie. Možno sú to 
veci, ktoré sú pre teba darom – napríklad 
vzťahy v rodine, správne návyky či krásne 
spomienky, ku ktorým sa rád vraciaš. 
Tento batoh však môže byť pre teba aj 
ťažký. Ťažkým ho však nerobia veci, ktoré 
ti slúžia a pomáhajú – tie ti dávajú silu ísť 
v každom teréne a za akéhokoľvek počasia. 
Ťažkým ho môžu robiť veci, ktoré ťa frus-

trujú – možno zlý pohľad na seba, možno 
krivdy, ktoré ti spôsobili iní, a ty sa k nim 
neustále vraciaš, možno prílišná upriame-
nosť na nepodstatné veci a informácie. Ak 
sa naučíš správne triediť vo svojom vnútri 
– čo vyhodiť a čo si nechať, a vziať do živo-
ta so sebou, zvládneš aj kopce, o ktorých 
sa ti ani nesnívalo. Takto budeš mať vždy 
dostatok síl ísť ďalej za svojím cieľom.

Raz, keď sme šli s priateľmi na skialpoch 
po vyznačenej ceste, mi kamarát po pár ki-
lometroch povedal, že pozná skratku. Táto 
informácia ma spočiatku veľmi potešila. 
Pomyslel som si: „Ten istý vrchol za kratší 
čas... Prečo nie?“ Problém bol, že vďaka 
tejto „skratke“ sme prišli do cieľa asi o ho-
dinu neskôr, než by sme išli po vyznačenej 
ceste. Odvtedy vždy, keď mi na horách 
kamarát povie, že pozná skratku, rýchlo 
mu vysvetlím, že na jeho skratky teraz ne-
máme čas. 😊 Niekedy sa nám aj v živote 
objaví pokušenie využiť „skratky“ – veď iba 
malé klamstvo, teraz ťa predsa nik nevidí, 
nikto sa o tom nedozvie a mnohé iné... 
Chceme si veci uľahčiť, no ešte viac sa 
nám skomplikujú. Kdesi vnútri cítime, že 
nekonáme správne a porušujeme pravidlá 
života, ale napriek tomu chceme rýchle 
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Z archeologického hľadiska nevieme Horu pokušenia lokalizovať. 
Tradícia spája toto miesto s vrcholom Džebel Qarantal. Džebel je 
arabským označením pre vrch, Qarantal je neolatinizmom quaranta 

 = 40 – podľa počtu dní, ktoré Ježiš strávil na púšti. Vrch sa týči nad 
mestom Jericho vo výške 301 metrov.
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IZRAEL

JERI CHO

výsledky. Neboj sa ísť cestou, ktorá síce 
nie je najrýchlejšia, ale ponúka ti istotu, že 
nezablúdiš.  

Niekedy je zaujímavé pozorovať ľudí, 
ktorých v horách stretnete. Jedni sa 
ponáhľajú a chcú dosiahnuť svoj osobný 
rekord, iní sa prechádzajú vychádzkovým 
tempom a ďalší si zasa potrebujú všetko 
nafotiť a viac sa pozerajú do telefónov ako 
na krásu okolo seba. Aj tu vidíme isté po-
kušenie, ktoré nám nedovoľuje zažiť krásu 
prítomnej chvíle. Stále chceme vidieť 
čosi nové, stále ísť a nezastavovať sa, stále 
byť rýchlejší. Aj na našej ceste životom 
sa môžeme neustále niekam ponáhľať. 
Naháňanie sa nám stane životným štýlom. 
Často ani nevieme, okolo akých krás 
utekáme. A nepriateľ túto stratégiu veľmi 
rád používa na nás – ľuďoch dnešnej doby. 
Ježiš sa v prírode rád zastavil a zobral si 
tam so sebou aj svojich priateľov. Dovoľ aj 
sebe zastaviť sa v jeho blízkosti a prítom-
nosti. Nech ti môže ukázať veci, ktoré sú 
v tvojom živote, a ktoré si doteraz prehlia-
dal. Naučiť sa žasnúť znamená vidieť Boha 
vo všetkom. Pokušenie byť na nových 
miestach je spojené s pokušením risko-
vať. Osobne sa v horách nikdy nesnažím 
riskovať. Tam, kde je lavínová výstraha, 
radšej nechodím. Sú však miesta, kde 
máme pri schádzaní so sebou pre istotu la-
vínový výstroj. Vždy sa najskôr spustí dole 
jeden človek a ostatní ho zhora pozorujú. 
Robíme to kvôli tomu, aby sme v prípade, 
že sa odtrhne lavína, mohli privolať pomoc 
a vyhrabať ho spod snehu. Už nejeden 
človek sa v horách zachránil preto, lebo 
mu mal kto podať prvú pomoc a následne 
privolať záchranárov. Na tomto príklade 
veľmi jasne vidíme potrebu spoločenstva. 

Možno sa ti niekedy zdá, že ti je lepšie, 
keď sa utiahneš do seba, do svojej izby, 
sebaľútosti či do svojich myšlienok. V takej 
chvíli vždy stojíš v obrovskom riziku, že ti 
nemá kto podať pomocnú ruku. Neuver 
tomu, že teba nik nepochopí a na tvoju 
situáciu nemá nikto riešenie. Riešenie 
nájdeš v otvorenosti iným. Každé uzat-
vorenie sa pred ľuďmi a Bohom ťa vedie 
k obvineniu seba alebo iných. Ježiš bol 
na Hore pokušenia pokúšaný ostať sám so 
svojimi myšlienkami. Diabol sa to snažil 
zneužiť a podsunúť mu rôzne klamstvá. 
On to zvládol, lebo veľmi jasne vedel, čo 
hovorí jeho Otec. Poznal pravdu a tá mu 
dala silu zvíťaziť nad pokušením. Nájdi si 
aj ty vo svojej životnej situácii jeho slová, 
ktoré ťa budú sprevádzať. Slová, ktoré 
majú moc vzbudiť v tebe vieru. Slová, kto-
ré nie sú len pekným klišé, ale majú v sebe 
silu premeny. V jeho slovách spoznávame 

jeho milujúce srdce, ktoré je vždy na našej 
strane. Zároveň prijmi aj ty spoločenstvo 
iných ako pomoc pri poznaní Božieho 
hlasu. Boh sa ti bude prihovárať cez ľudí, 
ktorých ti pošle do cesty.

Rád si spomínam na jednu situáciu, ktorá 
sa stala v čase, keď som sa rozhodoval, či 
mám vstúpiť do seminára. V jeden večer 
som stretol na ceste opitého chlapa, s kto-
rým som sa dal do reči. Nikdy predtým 
sme sa nevideli, ale on mi po asi dvoch 
minútach položil ruku na plece, pozrel sa 
mi do očí a povedal: „Ty musíš byť kňaz.“ 
Vtedy som vedel, že ku mne prehovoril 
Boh. Náš Boh nemá obmedzenia. Obme-
dzujeme ho len my sami, keď odmietame 
dar spoločenstva, do ktorého nás vložil. 
Na záver by som ti do srdca rád vložil 

ešte jednu myšlienku. Pamätaj si, že pri 
každom pokušení stojí na tvojej strane 
Boh, ktorý ti verí, a tak, ako nepochyboval 
o tom, že patríš na tento svet, nepochybu-
je ani o tom, že spolu s ním to zvládneš. 
Nedaj sa znechutiť pádom, ale pozeraj sa 
na Ježiša. Práve pokušenie môže byť pre 
nás miestom posvätenia. Miestom, kde 
sa rozhodneš pre neho a tvoje srdce sa 
nanovo očisťuje. Opäť mu svojím roz-
hodnutím povieš: „Milujem ťa, Ježiš, viac 
ako hriech a chcem iba teba.“ P. S. Ktovie, 
prečo máme na Slovensku toľko miest, 
ktoré pripomínajú nepriateľa – horský pre-
chod Čertovica, Čertove zuby v Karpatoch, 
Pekelník v Malej Fatre či Čertova veža 
a Satan vo Vysokých Tatrách... My však 
práve na týchto miestach môžeme hľadieť 
na Ježiša a prosiť o silu v pokušeniach.

V staroveku stál na vrchole hory byzantský 
chrám. Koncom 19. storočia tu Pravoslávna 
cirkev postavila Kláštor Pánovho pokúša-
nia, ktorý je akoby ,,prilepený“ k stene vr-
chu. Dodnes v ňom žijú pravoslávni mnísi, 
ktorí uctievajú pamiatku štyridsaťdňovej 
prípravy Ježiša Krista na verejné účin-
kovanie. V súčasnosti vedie ku kláštoru 
moderná lanovka z Jericha.

Tri pokušenia majú aj tri odlišné miesta. 
Pokušenie chleba je spojené s púšťou, 
pokušenie nedôvery voči Bohu sa odohráva 
v chráme a pokušenie moci na vrchu.

Už v staroveku okolité 
jaskyne obývali pus-
tovníci na pamiatku 
Ježišovho prebývania 
na púšti.

Biblické texty hovoria o tom, že diabol pokúšal Ježiša na púšti (porov. 
Mt 4, 1; Mk 1, 13). Keďže evanjeliá kladú pokúšania hneď po Ježišovom 
krste v Jordáne, v blízkosti Jericha, predpokladá sa, že miestom, kde 
Ježiš strávil štyridsať dní v pôste a modlitbe, bola práve Judská púšť. 
Myšlienka hory súvisí s jedným z troch pokušení, ktorým Ježiš čelil: 
„A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch...“ (porov. Mt 4, 8 – 10)

Na všetky tri diablove pokušenia 
Ježiš odpovedá výlučne biblickými 
citátmi – všetky sú z Knihy Deute-
ronómium. Proti pokušeniam treba 
bojovať duchovnými zbraňami, 
medzi ktorými je na prvom mieste 
Božie slovo. Kniha Deuteronómium 
rekapituluje cestu izraelského 
národa od vyslobodenia z Egypta 
až po príchod na hranicu zasľúbe-
nej krajiny. Ľud veľakrát pokúšal 
Pána, nedôveroval mu a odmietal 
poslušnosť. Boží Syn svojou dôverou 
a poslušnosťou ukazuje, akou cestou 
máme kráčať.

 PRAmEŇ   cHRÁm   VRcH   cEStA   zAuJÍmAVOSŤ   uBYtOVANiE
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Symbolika meča sa dostala aj do pomenovania časti tela. Grécke slovo 
stoma znamená predná časť alebo ostrie zbrane meča. Možno ste 
už uhádli, že ide o ústa. Znova sme pri slove, lebo cez ústa vychádza 
z nášho vnútra. Práve slovo stoma bolo použité v spomínanom Liste 
Hebrejom. Aj v Knihe zjavenia sv. apoštol Ján opisuje Krista, ktorému 
z úst vychádza ostrý dvojsečný meč – meč vysloveného slova. Pamätaj-
me na to, že každé slovo, ktoré vyjde z našich úst, je útočnou zbraňou, 
môže ubližovať a ničiť alebo plné Božieho Ducha ukazovať správny 
smer, odhaľovať pravdu a víťaziť nad duchovnými nepriateľmi.

Úloha: Doplň do Božieho slova správne písmenká.
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Príbehy poslušníka Účinná zbraň

??

Ostré slovo

Podaj mi 
ešte meč.

Nevidím tu nič, 
čo by bolo 

podobné meču.
A ešte odlož 

náš meč.

Ahoj, deti,  v rôznych podobách boli a dodnes sú 
meče súčasťou výzbroje bojovníka. Nosili sa na 
takom mieste, ktoré bolo na dosah pravej ruky, 
aby bojovník mohol veľmi rýchlo zareagovať 
na hroziace nebezpečenstvo. Zvyčajne si ich 
bojovníci zastrčili za opasok alebo upevnili 
na páse okolo bedier. Meče boli veľmi ostré 
obranné a zároveň útočné zbrane, ktorých 
úlohou bolo zasiahnuť protivníka na nechráne-
nom mieste.

K liturgickému rúchu biskupa a niektorých kňazov 
patrí nabederník. Pripevnený je podobne ako 

meč na bedrách. Tento štvorcový kúsok látky sa 
vyvinul  z ručníka,  ktorý sa používal pri obra-
doch, a neskôr sa symbolicky prirovnával 
k meču bojovníka. Symbolika vychádzala zo 
Svätého písma. V ňom nájdeme List apoštola 
Pavla Efezanom, v ktorom Pavol hovorí o meči 

Ducha a ním je Božie slovo. A tento meč – slovo 
– si opáše biskup pred slávením svätej liturgie.

Na viacerých 
miestach 
vo Svätom písme
sa stretneme 
so symbolikou 
meča. V Liste 
Hebrejom sa 
Božie slovo pri-
rovnáva k ostré-
mu dvojsečnému 
meču, pretože 
má moc poraziť 
nepriateľa. Ide 
o konkrétny, veľmi 
ostrý obojstranný 
typ meča z rímskej 
doby, ktorý sa volá 
gladius. Nosili ho 
rímski legionári
a používali ho 
na boj zblízka. 
Bodali ním
nepriateľa 
spoza hradieb 
postavených 
zo štítov.
Úloha: Nájdi 
chýbajúcu časť 
meča.

No veľmi sa 
na neho 

nepodobá.

Aha!

Meč

Vladyka 
mal 

na mysli...
Náš biskup 
si naozaj 

zaslúži nosiť 
ho, lebo...

Hm,
je to len symbol 
Božieho slova, 

ktoré...
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„... v    pr_v_j    r_k_    m_l    s_d_m    
hv_zd    a    z    j_h_    _st    
v_ch_dz_l    _str_    
dv_ js_čn_    m_č    
a    j_h_    tv_r    
b_l_    sť_    slnk_,  
k_ď   sv_t_   
v    pln_ j    
s_l_.“ 

... 
nabeder-

ník.

... má 
byť...

... živou 
a účinnou zbraňou.

Po svätej liturgii.

... jeho slovo oddeľuje svetlo 
od tmy, pravdu od klamstva...

Pred svätou liturgiou.
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SVÄTÝ OTEC NA MALTE
MALTA g Dvojdňo-
vá apoštolská cesta 
Svätého Otca Františka 
na Maltu sa začala 
2. apríla v hlavnom 
meste Valletta, kde sa 
stretol s predstaviteľmi 
štátu a diplomatické-
ho zboru. Následne 
navštívil ostrov Gozo, 
kde si v národnej 
svätyni Ta´Pinu uctil 
obraz Panny Márie darom zlatej ruže, vypočul si niekoľko svedectiev a predniesol svoj 
príhovor o radosti Cirkvi na Malte z vydávania svedectva viery. Nedeľný program sa za-
čal stretnutím s jezuitmi a pokračoval na pútnickom mieste v Rabate, kde sa v Bazilike 
sv. Pavla pozdravil s náboženskými predstaviteľmi a v Jaskyni sv. Pavla zapálil votívnu 
lampu. Svätú omšu slávil na námestí mesta Floriana, kde v homílii hovoril o kvalite 
Ježišových učeníkov a jeho škole. V stredisku Laboratórium pokoja sv. Jána XXIII. 
v lokalite Hal Far sa stretol s migrantmi. Vypočul si ich svedectvá a v homílii upozornil, 
že stroskotanie nehrozí len utečencom na mori, ale aj celej našej civilizácii. Zachrániť 
sa môže ľudskosťou. „Srdcu Stredozemného mora“ zaprial, aby v ňom naďalej pulzoval 
tep nádeje, starostlivosti o život, prijímanie iných a prahnutie po mieri. Okrem pouka-
zov na súčasnú „svätokrádežnú“ vojnu na Ukrajine spomenul aj krízy sužujúce Blízky 
východ. (TK KBS)

MODLITBA 
ZA OBETE VOJNY 
A PANDÉMIE
UKRAJINA g Na výzvu Rady biskupských 
konferencií Európy slúžila každá biskupská 
konferencia svätú liturgiu za mier na Ukra-
jine a za obete vojny a pandémie. Synoda 
biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi slávila túto liturgiu 2. apríla vo všet-
kých svojich eparchiách na Ukrajine i vo 
svete. Vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk 
vo svojom príhovore v Katedrále Kristovho 
Vzkriesenia v Kyjeve pri tejto príležitosti 
zdôraznil jednotu národa a Cirkvi, ktorá 
je tajomstvom jednoty celého ľudstva. 
V závere sa v kyjevskej katedrále modlil 
panychídu, zvlášť za neznámych a ne-
pochovaných padlých v Mariupoli, Buči 
a iných mestách. Zádušnú svätú liturgiu 
na tento úmysel slávil 9. apríla aj mukačev-
ský apoštolský administrátor Nil Luščak 
OFM v Katedrále Povýšenia svätého Kríža 
v Užhorode. (news.ugcc.ua; mgce.uz.ua)   

PASCHA V RÍME
VATIKÁN g Do veľkonočných sviatkov vstúpil Svätý Otec František slávením 
svätej omše v Bazilike sv. Petra vo štvrtok svätého týždňa spolu s kňazmi Rím-
skej diecézy a kňazmi pôsobiacimi v Ríme a vo Vatikáne. Pri tejto príležitosti 
pripomenul, že kňazstvo je veľká milosť a ich odmenou je priateľstvo s Ježi-
šom. V ten istý deň slávil svätú omšu aj vo väzenskej kaplnke v Civitavecchii 
pri Ríme, kde väzňom umyl nohy. Vo Veľký piatok slávil obrad pašií v Bazilike 
sv. Petra. Homíliu predniesol pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalames-
sa. Dojímavou bola inovovaná krížová cesta v Koloseu, ktorej modlitby pri-
pravili rodiny. V podvečer svätej soboty slávil Svätý Otec veľkonočnú vigíliu, 
pri ktorej pokrstil sedem katechumenov. V homílii sa zameral na skúsenosť 
žien pri hrobe, ktoré „vidia, počúvajú a zvestujú“. Slávnosti predsedal kardinál 
Giovanni Battista Re. Na Veľkonočnú nedeľu slávil svätú omšu na Námestí sv. 
Petra a z lodžie vatikánskej baziliky udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi. 
V kontexte prebiehajúcich vojen vo svete zdôraznil Kristovu výzvu „Pokoj 
vám!“ Prosil, aby sme sa nechali premôcť Kristovým pokojom a obnovili mier, 
ktorý je zodpovednosťou všetkých. (TK KBS)

VATIKÁN g Dlho očakávanú apoštolskú 
konštitúciu Praedicate Evangelium (Hlásaj-
te evanjelium) o Rímskej kúrii a jej službe 
v Cirkvi i vo svete promulgoval Svätý Otec 
František 19. februára. Dokument obsahuje 
reformy, a dáva Rímskej kúrii misijnejšiu 
štruktúru, aby bola čoraz viac v službe par-
tikulárnych cirkví a evanjelizácie. (vatican-
news.va)

SÝRIA/DAMASK g Medzinárodnú konfe-
renciu s názvom Cirkev, dom charity – syno-
dalita a koordinácia zorganizovala Kongre-
gácia pre východné cirkvi 15. až 17. marca 
v Damasku. Spolu s prefektom kongregácie 
Leonardom Sandrim sa na nej zúčastnili 
aj patriarchovia Sýrie a asi dvestopäťdesiat 
účastníkov. Prednášky, práce v skupinách 
a svedectvá sa dotkli tém ako potravinová 
pomoc, rodiny, seniori, práca, bývanie, for-
mácia, sociálna pastorácia, administratívna 
transparentnosť a utrpenie obyvateľov Sýrie 
a Ukrajiny. (vaticannews.va)

VATIKÁN g Vedenie Kongregácie pre 
východné cirkvi povzbudilo pred Paschou 
kresťanov z celého sveta k tradičnej veľko-
piatkovej zbierke pre Svätú zem. Vo svojom 
liste pripomenulo, že kresťania vo Svätej 
zemi už dva roky slávili Paschu a Vianoce bez 
pútnikov. Nedostatok pútnikov a turistov sa 
odráža aj na nedostatku práce a na chudobe 
miestnych rodín. (vaticannews.va)
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zASVätENiE  
RUSKA A UKRAJINY  
NEPOŠkVRNENému SRDcu
» Tatiana CMORIAKOVÁ

Na výzvu Svätého Otca Františka sa na sviatok 
Zvestovania Presvätej Bohorodičky spojili biskupi, kňazi 
a veriaci celej univerzálnej Cirkvi, aby zasvätili celý svet 
a osobitne národy Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, vyprosujúc tak ukončenie vojny. 

Svätý Otec to urobil na konci kajúcej 
bohoslužby v Bazilike sv. Petra, ktorá 
bola súčasťou veľkopôstného podujatia 
24 hodín pre Pána. Bohoslužba sa konala 
vo forme liturgie slova. Vo svojej homílii 
Svätý Otec poukázal na tri „slová“ anjela 
Panne Márii – „Pán s tebou”, „Neboj sa” 
a „Duch Svätý zostúpi na teba”. Poukázal 
pritom na svätú spoveď ako na milosť 
a nežné Božie objatie. Vyzval k odvahe 
zhodiť svoje ťažkosti, nepokoj a hrie-
chy na Pána a prosiť o Svätého Ducha. 
Na záver dodal: „Rád si predstavujem 
Pannu Máriu, ako sa ponáhľa: vždy je to 

tak, ponáhľa sa nám na pomoc, aby nás 
ochránila. Nech nás dnes vezme za ruku 
v našom kráčaní. Nech nás vedie strmý-
mi a namáhavými chodníkmi bratstva 
a dialógu, cestou pokoja.“ Po homílii sa 
bazilika zahalila do ticha, v ktorom si 
prítomní vykonali spytovanie svedomia 
a po ktorom nasledovala individuálna 
spoveď. Sväté tajomstvo spovede prijal 
aj Svätý Otec, ktorý následne spovedal 
vybraných penitentov. Potom prečítal 
modlitbu samotného zasvätenia Ukrajiny, 
Ruska a celého ľudstva Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. 

Ako uviedol, úkon zasvätenia je gestom 
Cirkvi, ktorá v dramatickej chvíli prináša 
Bohu prostredníctvom Matky výkrik bo-
lesti, prosí o ukončenie násilia a zveruje 
budúcnosť ľudstva Kráľovnej pokoja. 
„A dnes aj my, obnovení Božím odpus-
tením, klopeme na toto srdce. V jednote 
s biskupmi a veriacimi vo svete túžim 
slávnostne priniesť k Máriinmu nepo-
škvrnenému srdcu všetko, čo prežívame… 
Nejde o žiadnu čarovnú formulku, nie, 
toto to nie je, ale o duchovný úkon. Je to 
gesto úplného odovzdania sa detí, ktoré 
sa v súženiach z tejto krutej a nezmysel-
nej vojny, vojny, ktorá ohrozuje svet, utie-
kajú k Matke. Ako deti, keď sú vyľakané, 
idú k mame vyplakať sa, hľadať ochranu... 
Znamená to vložiť do tohto prečistého, 
nezakaleného srdca, v ktorom sa odráža 
Boh, vzácne poklady bratstva a pokoja, 
všetko to, čo máme a čím sme, aby nás 
ona, Matka, ktorú nám Pán dal, bránila 
a ochraňovala,“ uviedol Svätý Otec. 

K úkonu zasvätenia sa pripojili aj cirkvi 
na samotnej Ukrajine. Na mariánskom 
pútnickom mieste v Zarvanici sa v chrá-
me zarvanickej Bohorodičky pred jej 
divotvornou ikonou so Svätým Otcom 
zjednotili hierarchovia Synody bisku-
pov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
na čele s vyšším arcibiskupom Sviatosla-
vom Ševčukom, ktorý cez online prenos 
spolu so Svätým Otcom čítal v ukrajinčine 
akt zasvätenia. „Náš osud je dnes v nádej-
ných materinských rukách,” povedal vyšší 
arcibiskup vo svojom príhovore. V závere 
poďakoval ukrajinským biskupom, ktorí 
sa zišli v Zarvanici na mimoriadnom 
zasadnutí Synody biskupov a na tejto 
historickej udalosti. Vyjadril vďačnosť 
všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto akte 
kdekoľvek na svete: „Dnes cítime, že celý 
svet je spolu s nami.” 
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Pri tejto príležitosti sa na Synodu 
biskupov obrátil aj apoštolský nuncius 
na Ukrajine arcibiskup Visvaldas Kulbo-
kas. Vyjadril, že v tomto zasvätení sveta 
Márii prosíme o to, aby sme my sami boli 
pokorní a spravodliví jeden k druhému, 
aby sme boli pravdivými bratmi pre všet-
kých bez výnimky a aby sme nespôsobo-
vali iným bolesť. „Obrátiť sa a byť naozaj 
tými, kým nás Boh stvoril, teda bratmi, 
v tomto spočíva zmysel zasvätenia,“ zdô-
raznil nuncius. Zároveň pozval všetkých 
predstaviteľov štátu, diplomatov a politi-
kov všetkých vierovyznaní, aby sa pripojili 
k modlitbe zasvätenia v záujme mieru. 

V Mukačevskej eparchii modlitba zasvä-
tenia prebehla na viacerých miestach. 
Apoštolský administrátor eparchie Nil 
Luščak OFM sa pri tejto príležitosti stre-
tol s vyše dvadsiatimi kňazmi a veriacimi 
v Horjanoch pri Užhorode, kde v miest-
nej rotunde slávil viacjazyčnú Liturgiu 
vopred posvätených darov za padlých 
vojakov. Samotná rotunda pochádza 
z približne 13. storočia a je najstarším 
používaným chrámom Gréckokatolíckej 
cirkvi na Zakarpatí. Samotné zasvätenie 
sveta, Ruska a Ukrajiny sa konalo po svä-
tej liturgii. Súčasťou programu bolo aj 
svedectvo duchovného otca z Charkova 
o situácii a bojoch v Charkove. Vladyka 
Nil vo svojom príhovore zdôraznil nalie-
havú potrebu mieru a pokoja. Na tejto 
významnej udalosti za zišlo množstvo 
veriacich z Horjan, Užhorodu i okolia, 
ktorí zaplnili cerkev i jej okolie. Sledovať 
ju mohli veriaci aj v online prenose. Mod-
litbu zasvätenia sa v nasledujúcu nedeľu 
modlili vo všetkých chrámoch eparchie.   

Pod vedením svojho biskupa Petra Rusná-
ka sa kňazi a veriaci Bratislavskej eparchie 
pripojili k zasväteniu Ruska a Ukrajiny 
v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratisla-
ve. Liturgické slávenie sa začalo modlit-
bou starobylého hymnu Akatist k Pre-
svätej Bohorodičke, ktorý nádherným 
spôsobom ospevuje tajomstvo vtelenia. 
V závere svätej Liturgie sv. Jána Zlatoús-
teho s večierňou predniesol vladyka Peter 
modlitbu zasvätenia. Prítomný bol aj otec 
Igor Marusyn, ukrajinský kňaz zodpoved-
ný za pastoráciu ukrajinských veriacich 
v Bratislavskej eparchii. 

V Katedrále Narodenia Presvätej Boho-
rodičky v Košiciach sa spolu s arcibis-
kupom Cyrilom Vasiľom SJ zjednotili 
veriaci Košickej eparchie pri svätej liturgii 
s večierňou. Vladyka sa vo svojom prího-
vore pozastavil nad významom liturgie 
Zvestovania, ktorá je mimoriadna z troch 

dôvodov. Ten prvý odzrkadľuje zvláštnosť 
liturgických predpisov na tento deň. Dru-
hý hovorí o udalosti histórie spásy – Boh 
vstupuje do dejín človeka skrze súhlas 
Márie. Tretí dôvod je zvýraznený atmo-
sférou vojny, v ktorej sa slávi tento sviatok 
v roku 2022 a predovšetkým osobitným 
úkonom zasvätenia Ruska a Ukrajiny, 
v ktorom ide o zopakovanie a potvrdenie 
Máriinej prosby z Fatimy. „Dnes si uve-
domujeme, že teraz je to už len na tebe, 
Mária. Svojimi vlastnými ľudskými silami 
to už nedokážeme,“ dodal. Modlitbu 
zasvätenia predniesol vladyka po svätom 
prijímaní veriacich, po ktorom nasledova-
lo požehnanie prítomných s eucharistic-
kými darmi. Po svätej liturgii nasledovala 
krížová cesta historickým centrom Košíc 
spolu s rímskokatolíckymi košickými 
biskupmi Bernadrom Boberom a Markom 
Forgáčom a početnými ukrajinskými ute-
čencami. Pobožnosť sprevádzaná sochou 
fatimskej Panny Márie bola zakončená 
symbolicky pri hotspote na pomoc ute-
čencom v areáli Červená hviezda. 

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
bol sviatok Zvestovania spojený nielen 
s momentom zasvätenia Ruska a Ukraji-
ny, ale aj s udelením nižších svätení, ktoré 
z rúk prešovského arcibiskupa metro-

politu Jána Babjaka SJ prijali bohoslovci 
Samuel Novický a Michal Pavlovský. Akt 
zasvätenia vykonal vladyka počas svätej 
liturgie s večierňou pred podávaním 
Eucharistie. Samotnému prijímaniu 
Eucharistie totiž predchádza liturgická 
modlitba, ktorá má veľmi kajúci cha-
rakter a je postavená na slovách dvoch 
kajúcnikov: lotra na kríži a mýtnika. 
Po tejto modlitbe pokľakol vladyka Ján 
spolu s ostatnými kňazmi a veriacimi 
a predniesol modlitbu zasvätenia. V ho-
mílii arcibiskup Ján poukázal na dôveru 
Panny Márie, ktorá hoci nerozumela 
úplne slovám archanjela Gabriela, 
dovolila Bohu, aby sa vtelil do jej života. 
„Mojím biskupským heslom sú slová sv. 
apoštola Pavla z Druhého listu Korinťa-
nom: Vy ste chrámom živého Boha (2 Kor 
6, 16) práve preto, lebo ich považujem 
za najdôležitejšie v kresťanskom živote. 
Iba vtedy je kresťan naplno kresťanom, ak 
je plný Boha, ako Panna Mária,“ povedal 
arcibiskup. Tieto slová prepojil vladyka 
na svätencov, ktorí takisto povedali Bohu 
svoje áno. Viditeľným znakom strihania 
vlasov má ich zasvätenie ešte viac rásť. 
Na záver homílie vladyka pripomenul, že 
na sviatok Zvestovania Bohorodičke bol 
pred 95 rokmi v Ríme vysvätený za bisku-
pa blahoslavený Pavol Peter Gojdič.
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EURÓPSKE KATOLÍCKE SOCIÁLNE DNI
BRATISLAVA g Tretí ročník Eu-
rópskych katolíckych sociálnych dní 
na tému Európa za hranicami pandémie: 
nový začiatok hostila 17. – 20. marca 
tohto roka Bratislava. Na otváracej svätej 
omši slávenej predsedom KBS Stanisla-
vom Zvolenským predniesol homíliu 
kardinál Michael Černy SJ. Uviedol, že 
na miestach vojny, kde prevláda barbar-
stvo, existuje odpor ľudskosti. Modlitbu 
za mier predniesol charge d´affair 
na Slovensku Andrij Jevčuk z Ukrajiny. 
V úvodných príhovoroch pozdravili prí-
tomných Stanislav Zvolenský, arcibiskup 

Gintaras Grušas, Mons. Michael Černy 
SJ a prezidentka SR Zuzana Čaputová. 
Účastníkom zaslal svoje posolstvo Svätý 
Otec František. Poukázal na situáciu 
na Ukrajine a na zmeny v spoločnos-
ti, ktoré vojna a pandémia prinášajú 
do Európy i sveta: „Musíme znovu začať 
od samého srdca evanjelia: od Ježiša 
Krista a jeho zachraňujúcej lásky.“ 
Piatkový program bol venovaný analýze 
sociálnych výziev, otázke rodiny a de-
mografických zmien. Program ukončila 
ekumenická modlitba za mier v Kated-
rále sv. Martina za účasti premiéra SR 

Eduarda Hegera, ktorú viedla komunita 
Sant´Egidio. Sobotný program bol 
zameraný na dôsledky technologickej 
a digitálnej transformácie a na ekologic-
ké premeny. S kultúrnym programom sa 
predstavil rómsky tanečný súbor Čiro-
klore. Podujatie ukončila nedeľná svätá 
omša v Katedrále sv. Martina. Celebroval 
ju kardinál Jean-Claude Hollerich. V ho-
mílii zdôraznil, že prítomnosť milosti je 
na Ukrajine silnejšia ako prítomnosť zla. 
Na stretnutí sa zúčastnilo vyše dvesto 
delegátov, ako aj bratislavský eparcha 
Peter Rusnák. (TK KBS)

DUCHOVNÉ 
CVIČENIA 
BOHOSLOVCOV 
A ICH SNÚBENÍC
JUSKOVA VOĽA g Na duchovných cvi-
čeniach bohoslovcov kňazského seminára 
študujúcich v šiestom ročníku sa zúčastnili 
od 31. marca do 3. apríla v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli aj ich snúbenice. Exercitátorom bol 
otec Radovan Kuzmiak, protopresbyter 
Svidníckeho protopresbyterátu, spolu 
s manželskou Jarkou. Nosnou témou bol 
úryvok z Lukášovho evanjelia o uzdravení 
človeka s vyschnutou rukou a citát z filmu 
A moment to remember: „Skutočný tesár 
postaví dom najprv vo svojom srdci.“ 
Zúčastnených najviac oslovilo osobné 
svedectvo kňazského manželstva exercitá-
torov. Duchovné cvičenia sa niesli v pria-
teľskej atmosfére a boli dobrým odrazovým 
mostíkom pred blížiacim sa uzatvorením 
svätého tajomstva manželstva a pred prija-
tím diakonátu. (Peter Koršňak)

ZRIADENIE DOČASNÝCH KAPLNIEK 
VYŠNÉ NEMECKÉ 
g Dočasnú kapl-
nku na hraničnom 
priechode vo Vyšnom 
Nemeckom otvoril 
na verejné bohoslužby 
a požehnal 13. marca 
arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ, košický eparchiál-
ny biskup, pri svätej 
omši, ktorú slávil 
výkonný sekretár KBS 
otec Ivan Ružička 
a chargé d´affaires 
Apoštolskej nuncia-
túry na Slovensku 
otec Andrij Jevčuk. Vo 
svojom príhovore vyzdvihol vladyka Cyril význam tohto miesta pre utečencov i dob-
rovoľníkov. Otec Ivan zdôraznil, že hoci nemáme moc zastaviť zlo vojny, máme moc 
otvoriť svoje srdcia a dať utečencom svoju lásku. Otec Andrij poďakoval dobrovoľníkom 
za ich pomoc. Kaplnka vznikla vďaka spolupráci zástupcov Rádu maltézskych rytie-
rov, Košickej gréckokatolíckej eparchie a Ordinariátu OS a OZ SR. Priestor dočasnej 
kaplnky slúži utečencom z Ukrajiny na krátky oddych, modlitbu či duchovný rozhovor 
s kňazmi a zasvätenými osobami. Zároveň sa toto miesto stalo duchovným zázemím 
pre dobrovoľníkov. Vytvorenie kaplnky ocenil aj premiér Eduard Heger, ktorý Vyšné 
Nemecké a kaplnku navštívil v sobotu 12. marca. Košická eparchia otvorila dočasné 
kaplnky aj na železničných staniciach v Michalovciach a Košiciach. (TSKE)
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DVORIANKY g Centrum pre mládež Košic-
kej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach 
pod vedením riaditeľa otca Lukáša Vojčíka 
poskytlo od začiatku konfliktu na Ukrajine 
ubytovanie a potrebnú materiálnu a duchov-
nú pomoc mnohým rodinám z Ukrajiny. 
Do tohto centra ušili pyžamá darcovia z OZ 
Misia mladých. (FB Košickej eparchie)    

KOŠICE g Benefičný koncert pre Ukrajinu 
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach zorganizovala 
13. marca Košická arcidiecéza a záštitu nad 
ním prevzala prezidentka SR Zuzana Čapu-
tová. Naživo ho preniesla RTVS. Na koncerte 
moderovanom Martinou Vaškovou vystúpil 
Zbor a orchester sv. Cecílie, Katedrálny zbor 
sv. Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lová-
šovej, Dominika Gurbaľová, Skyva a Lenka 
Ema Murínová. Organové improvizácie 
na melódiu ukrajinskej štátnej hymny zahral 
Jozef Vaško. Na koncerte sa zúčastnil aj vla-
dyka Cyril Vasiľ SJ. Výťažok, ktorý činil vyše 
dvanásťtisíc eur, bol odovzdaný organizácii 
Maltézska pomoc Slovensko pre ukrajinské 
rodiny. (TK KSB) 

VEĽKÉ KAPUŠANY g Medzinárodná konfe-
rencia mládeže Visegrad fund v rámci V4 mala 
9. marca na Základnej škole Jánosa Erdélyiho 
vo Veľkých Kapušanoch zvýšiť povedomie 
žiakov o mučeníctve z pohľadu dnešnej doby. 
Žiaci si vypočuli prednášky o živote blahosla-
vených Pavla Petra Gojdiča a Sáry Salkaházyo-

KRÍŽOVÁ CESTA V MARIANKE
BRATISLAVA g Na tradičnej krížovej ceste s vladykom Petrom Rusnákom sa 
na pútnickom mieste Marianka pri Bratislave stretli 9. apríla veriaci a kňazi 
z farností Bratislava-Staré mesto a Trnava. Modlitba bola zameraná na mier 
vo svete a na Ukrajine, za tých, ktorí trpia, i tých, ktorí šíria zlo. Vzhľadom 
na nepriaznivé počasie sa krížová cesta konala v miestnej Bazilike Narode-
nia Panny Márie. Kríž počas pobožnosti niesol otec Igor Marusyn, poverený 
pastoráciou ukrajinských gréckokatolíkov v Bratislavskej eparchii. Následne 
sa k veriacim prihovoril vladyka Peter s katechézou o vzkriesení Lazára. Ako 
zdôraznil, fyzická smrť nepredstavuje pre Krista problém. Oveľa ťažšia je 
Ježišova výzva „Lazár, poď von“, ktorú Boh adresuje aj nám − vyjsť von z hrobu 
svojho správania a hriechu. „A nad tým už Boh nemá moc, lebo to ty musíš 
vykonať; ty musíš vyjsť von.“ Ako uviedol ďalej, naše modlitby sú často pro-
sebné − aby nám Boh dal to či ono. Žobreme, a pritom nevieme, že môžeme 
byť vlastníkmi daru, na ktorý nemá dosah ani svet, ani diabol, ani nepriatelia. 
Je to dar večného života. Stretnutie sa ukončilo spoločným agapé v pútnickom 
dome. (Stanislav Gábor)
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SVIATOK 
ZVESTOVANIA 
V CHOŇKOVCIACH
CHOŇKOVCE g Jediným chrámom 
Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi 
na Slovensku zasväteným sviatku Zves-
tovania Presvätej Bohorodičky je cerkov 
v Choňkovciach. Práve tu slávili 27. mar-
ca veriaci farnosti odpustovú slávnosť 
spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom 
SJ, košickým eparchom. Okrem toho si 
dodatočne pripomenuli 355. výročie po-
sviacky chrámu, ktoré sa pre nepriaznivú 
pandemickú situáciu odkladalo. Vladyka 
Cyril vo svojej homílii poukázal na dôle-
žitosť sviatku Zvestovania, ktorý nazval 
sviatkom ľudskej dôstojnosti, lebo 
človek je miestom prejavenia sa a prebý-
vania Boha. V závere poďakoval vlady-
kovi miestny farár otec Jozef Fabišík. 
Popoludní vladyka Cyril spolu s otcom 
Jozefom navštívili miestnu školu, ktorá 
sa stala útočiskom pre rodiny z Ukrajiny. 
(Jozef Havrilčák)

KAPITULA U SESTIER BAZILIÁNOK
SEČOVCE g Na šiestej 
kapitule Viceprovincie sv. 
Cyrila a Metoda sestier 
Rádu sv. Bazila Veľkého 
v Sečovciach sa od 3. 
do 5. apríla v materskom 
dome v Sečovciach 
zúčastnila aj generálna 
predstavená rádu, matka 
Marcela Runcanová 
OSBM so svojou zá-
stupkyňou sr. Emauelou 
Vishkovou OSBM z Ríma. 
Mottom stretnutia boli 
slová apoštola Pavla: 
„A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13) 
Sestry z jednotlivých domov referovali o živote a pôsobení svojich komunít, dotkli sa aj 
problému nedostatku duchovných povolaní a vyjadrili túžbu naďalej rozvíjať svoju službu 
v oblasti katechézy, charity, administratívy, no najmä modlitby. Na otvorení kapituly sa 
zúčastnil aj košický eparcha Cyril Vasiľ SJ, druhý deň svojou návštevou poctil sestry bra-
tislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a v tretí deň prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Ten sa zúčastnil aj na voľbách nového vedenia viceprovincie. Za viceprovin-
ciálnu predstavenú bola na päťročné obdobie opäť zvolená sr. Naukracia Zavacká OSBM, 
za prvú radkyňu a zástupkyňu sr. Helena Šimková OSBM, za druhú radkyňu sr. Gorazda 
Jakubčáková OSBM a za tretiu radkyňu sr. Alfonza Vrbiarová OSBM. (Veronika Vislocká)
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vej. Konferenciu ukončili návštevou miestnej 
cerkvi, kde sa nachádzajú relikvie blahoslave-
ného biskupa Gojdiča. (B. Iván)  

LITMANOVÁ g Ubytovacie kapacity ute-
čencom z Ukrajiny ponúkol aj pútnický dom 
v Litmanovej, ktorý má kapacitu dvadsaťdeväť 
ľudí. Miestni veriaci ponúkli potravinovú po-
moc a plným autom potravín prispela aj miest-
na samospráva. Pomocnú ruku im poskytli 
miestni kňazi aj v duchovnej oblasti. (ISPA)

PREŠOV g Kolokvium pri príležitosti 
1100. výročia smrti sv. Ľudmily sa 19. marca 
na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
v Prešove stalo súčasťou osláv 25. výročia 
vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. 
Záštitu nad podujatím mala okrem teologic-
kej fakulty aj Congregatio Jesu na Slovensku 
a Klub sv. Ľudmily v Prešove. Prednášky 
o rôznych aspektoch života, diela a posols-
tva sv. Ľudmily predstavili slovenskí a českí 
lektori. (Ľ. Murínová)

HUMENNÉ g Do utečeneckého tábora 
v Humennom smerovali počas dvoch mar-
cových piatkov kroky študentov Gymnázia 
blahoslaveného biskupa Gojdiča z Prešova, 
aby matkám, deťom a seniorom z Ukraji-
ny poslúžili ako dobrovoľníci. Pre deti si 
pripravili rôzne animačné aktivity, vypočuli 
si príbehy z východnej Ukrajiny a podelili sa 
o úsmev či sladkosti. (V. Verba)

JUSKOVA VOĽA g Na víkende Archiepar-
chiálnej školy animátora dobrovoľníka v cen-
tre Bárka v Juskovej Voli sa 18. – 20. marca 
zúčastnilo šesťdesiatšesť mladých zo Školy 
učeníka a Školy služby. Ich lektormi boli vlady-
ka Ján Babjak SJ a Viktória Žolnová. Teoretické 
prednášky sa striedali s aktivitami, hrami 
a modlitbou. Obohatením účastníkov bola 
prítomnosť bratov a sestier z Ukrajiny a ochut-
návka ukrajinského boršču. (P. Maľarčík)

PREŠOV g Duchovnú službu pre utečencov 
z Ukrajiny ponúkla aj Prešovská eparchia 
v prešovskej katedrále.  V nedeľu 20. marca 
sa s ukrajinskými matkami s deťmi stretli 
otcovia Ľubomír Petrík a Jaroslav Pasok. 
V pondelok mali možnosť pristúpiť k svia-
tosti zmierenia k ukrajinsky hovoriacemu 
kňazovi a modlili sa Moleben v čase vojny 
v ukrajinčine. (M. Pavlišinovič)

SLOVENSKO g Fórum života organizovalo 
25. marca tohto roka už 22. ročník kampane 
Deň počatého dieťaťa. Jej cieľom je pouká-
zať na to, že ľudský život sa začína počatím. 
Kampaň prebiehala najmä na sociálnych 
sieťach s množstvom článkov, videí, zamyslení 
a podnetov. V centre Košíc od 20. do 25. marca 
dobrovoľníci ponúkali okoloidúcim biele 
stužky, symbol kampane. (25marec.sk)

SVIATKY KRISTOVHO VZKRIESENIA
SLOVENSKO g Tohtoročná Pascha bola po dvoch rokoch pandemických 
obmedzení radostnejšia, pretože pandemické obmedzenia dovolili verejné 
zhromaždenia. Kvetnú nedeľu slávili vo svojich eparchiách vladykovia archije-
rejskou liturgiou. Prešovský metropolita Ján Babjak SJ sa stretol v Humennom 
s mladými. Niektorí z nich v Juskovej Voli absolvovali Kvetný víkend. Pri litur-
gii zároveň ocenil právom nosiť nábederník kňazov Vladimíra Draba, Jozefa 
Gaču a Miroslava Janočka za ich obetavú službu. Po liturgii odovzdal absol-
ventom animátorskej školy osvedčenia. K Veľkému štvrtku patrila Liturgia 
sv. Bazila Veľkého s večierňou, umývanie nôh kňazom či posviacka vonného 
myra. V Prešove vladyka Ján umyl nohy kaplánom, košický eparcha Cyril 
Vasiľ SJ umyl nohy kňazom, ktorí sa aktívne podieľali na pomoci migrantom 
z Ukrajiny a bratislavský eparcha Peter Rusnák umyl nohy ôsmim prítomným 
kňazom, medzi nimi aj chargé d´affaires Andrijovi Jevčukovi z Ukrajiny. Vo 
svojich príhovoroch sa vladykovia sústredili na dar kňazstva a Eucharistie. 

Vladyka Peter pripomenul, že kňaz sa rodí vo svätyni svätých z Kristovej 
lásky a dobroty a že jeho kňazstvo sa má obnovovať z tejto lásky. V nočných 
hodinách (arci)biskupi slávili strasti s čítaním dvanástich evanjelií. Kráľovský-
mi hodinkami sa začali obrady Veľkého piatka, ktoré popoludní vyvrcholili 
Veľkou večierňou s uložením plaščenice do hrobu. Vladyka Cyril upriamil po-
zornosť na protagonistov veľkopiatkových udalostí a dodal, že aj ten najhorší 
lotor spomedzi nás má dnes šancu začuť Ježišove slová o raji a aj ten najmladší 
z nás môže dnes do svojho domu prijať Ježišovu Matku. Do rána Veľkej soboty 
zaznela Jeruzalemská utiereň a večer Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 
s prezliekaním tmavých liturgických rúch za svetlé. V Košiciach vladyka Cyril 
udelil trom dospelým mužom iniciačné sviatosti. V Bratislave sa v noci vlady-
ka Peter zúčastnil na čítaní Skutkov apoštolov a na modlitbe Nadhrobnej pol-
nočnice. Utiereň vzkriesenia slávili hierarchovia v skorých ranných hodinách. 
Pri archijerejskej svätej liturgii zazneli čítania evanjelií vo viacerých jazykoch. 
Vladyka Ján v homílii ohlásil radostnú zvesť: „Dnes Boh zápasí o naše srdcia, 
ukazujúc na dielo spásy, ktoré uskutočnil pre nás. Ak hovorím, že zápasí, tak 
to myslím úplne vážne. Lebo je mnoho iných ponúk, ktoré prichádzajú zo 
sveta a usilujú si získať naše srdcia.” (ISPA, TSKE, SG)
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BADÍN g Na 101. plenárnom zasadnutí KBS 
v Badíne hovorili 28. a 29. marca prítomní bis-
kupi o dôsledkoch vojny na Ukrajine a o forme 
pomoci utečencom, o pripravovanej ďakovnej 
púti do Ríma, zhodnotili priebeh Európskych 
katolíckych sociálnych dní a informovali o čin-
nosti komisií a rád KBS. V liste veriacim vyjad-
rili vďačnosť za pomoc utečencom z Ukrajiny 
a povzbudili ich k vytrvalosti. Následne si 
od 29. marca do 2. apríla vykonali duchovné 
cvičenia, ktoré viedol otec František Trstenský 
na tému Apoštol Peter – skala odporu, ale aj 
vášne pre Krista. (TK KBS)

VEĽKÉ SLEMENCE, SOĽ g Traja rómski 
dobrovoľníci z Varhaňoviec pomáhali 26. 
a 27. marca na hraničnom priechode Veľké 
Slemence pod záštitou nadácie Roma Educa-
tion Fund. Rómovia sa zároveň zapojili do po-
četných zbierok organizovaných jednotlivými 
obcami alebo Gréckokatolíckou rómskou 
misiou. V spolupráci s otcom Jánom Leme-
šom Rómovia zo Soli prispeli na zbierku pre 
Ternov na Ukrajine, a to aj napriek tomu, že 
sami na tom nie sú sociálne dobre. (TK KBS)

DUNAJSKÁ STREDA g Predstavitelia kres ťan -
ských cirkví a židovskej komunity sa 29. marca 
v Dunajskej Strede stretli so štátnym tajom-
níkom Maďarska pre cirkevné a národnostné 
vzťahy Miklósom Soltészom. Predmetom 
stretnutia bola situácia cirkví a spoločenstiev 
na Slovensku, humanitárna pomoc a zmierňo-
vanie následkov vojny na Ukrajine, a podpora 
obnovy sakrálnych pamiatok. Na podujatí sa 
zúčastnil aj synkel pre maďarsky hovoriacich 
Košickej eparchie Vojtech Boháč. (TSKE)

ZOSNUL V PÁNOVI  
OTEC JOZEF TÓTH
HANISKA PRI KOŠICIACH g Zaopatrený 
sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 
Mons. Jozef Tóth, titulárny kanonik a stavro-
forný protojerej, na Kvetnú nedeľu 10. apríla 
vo veku 97 rokov a v 54. roku kňazstva 
v prešovskej nemocnici. Zádušnú svätú omšu 
slávil pomocný košický biskup Marek Forgáč 
a pohrebné obrady viedol vladyka Ján Babjak 
SJ 13. apríla v Kostole sv. Jána Nepomuckého 
v Haniske pri Košiciach.

Otec Jozef sa narodil 20. marca 1925 v Haniske pri Košiciach v rodine Mi-
chala a Anny ako najmladší z troch súrodencov. Gymnaziálne štúdiá ukončil 
v Košiciach. Počas druhej svetovej vojny ako vojak zázračne unikol trestu 
smrti. Poučený biedou vojny a fascinovaný evanjeliami začal študovať teológiu 
na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach a následne na Katolíckej bohoslo-
veckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V roku 1950 ho internovali 
do vojenských táborov nútených prác PTP v Čechách. V roku 1955 uzavrel 
manželstvo s Annou Borovskou. Boh im požehnal dve deti. Počas socializ-
mu pracoval vo viacerých civilných zamestnaniach v Košiciach. Ordinovaný 
za kňaza bol neverejne 23. februára 1969 v Košiciach biskupom Dominikom 
Kaľatom SJ. Prešovský ordinár Mons. Ján Hirka mu zveril formáciu budúcich 
kňazov, ktorú v podmienkach rizika katakombálnej cirkvi vykonával dvadsať 
rokov. V roku 1990 bol pri zakladaní vtedajšej Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty UPJŠ v Prešove, kde sa stal prednášajúcim, prodekanom a vedúcim ka-
tedry dogmaticko-morálnej teológie. Od roku 1995 žil na aktívnom odpočinku 
v Košiciach. S obľubou sa venoval písaniu poézie a prózy. Vydal viacero diel, 
napríklad Žalmy na rozhraní tisícročí, kde na pozadí myšlienkového obsahu 
150 biblických žalmov zostavil vlastné básne – žalmy. Do povedomia literárnej 
obce sa dostal vydaním súborného diela v dvoch zväzkoch (poézie a prózy) pod 
editorstvom básnika Teodora Križku. Získal viaceré tituly a ocenenia za rozvoj 
kresťanskej kultúry. V roku 1992 mu pápež Ján Pavol II. udelil titul monsignor. 
V pokore prijal vyznamenania Fra Angelica, Cenu mesta Košice či Cenu Emila 
Korbu. Večná mu pamiatka! (Michal Hospodár)
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PONDELOk
9. máj
Prenesenie ostatkov Mikuláša Divot-
vorcu do Bari
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva 
vo mne a ja v ňom. (Jn 6, 56)
V živote zažívame veľa situácií, keď cítime 
svoju nemohúcnosť. A to nielen fyzickú – 
telesnú, ale hlavne vnútornú – duchovnú. 
Veď kto z nás by nechcel byť lepší? Kto 
z nás by nechcel preklenúť mnohé múry 
rozdelenia, ktoré sa vytvárajú medzi nami 
navzájom? Boríme sa s nemohúcnosťou 
viac milovať, odpúšťať, byť milosrdný... 
Našu nemohúcnosť alebo – lepšie poveda-
né – slabosť nech premení Kristus, ktorý 
môže žiť aj vo mne, keď mu to dovolím 
prijímaním tajomstva Eucharistie.
Liturgia: Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 
69, zač. 24 (radové); Hebr. 13, 17 – 21, zač. 
335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Mikulášovi); 
predobraz. antif. a blažen.; tropár 3. hlasu 
a Mikulášovi; Sláva, kondak Mikulášovi, 
I teraz, kondak z Nedele o porazenom; 
prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
o porazenom a Mikulášovi; namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť 
sa (HS: 236, 381; PZ: 203, 361, HP: 218, 380)

 

utOROk
10. máj
Apoštol Šimon Horlivec
Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu! [...] 
Môj čas ešte nenadišiel. (Jn 7, 4 – 6)
Koľkokrát sa pristihneme pri tom, ako 
prosíme Krista o zázrak. Prihovárame sa 
v modlitbe o uzdravenie z choroby alebo 
vyriešenie nejakej krízy. Možno povieme, 
že ak vykoná zázrak, zmením sa, budem 
viac veriť. Ale väčší zázrak ako vzkriesenie 
ani svet, ani ja neuvidím. Práve v Pasche 
Ježiša Krista nastáva nielen naplnenie času 
a proroctiev. V jeho kríži i zmŕtvychvstaní 
nastáva aj naplnenie mojej osobnej spásy. 
Tam sa v plnosti zjavuje Kristus ako Boh.
Liturgia: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, 
zač. 25 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 
13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi); predobraz. 
antif. a blažen.; tropár 3. hlasu a apoš-
tolovi. Sláva, kondak apoštolovi, I teraz, 
kondak z Nedele o porazenom; prokimen, 
Aleluja a pričasten z Nedele o porazenom 
a apoštolovi; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 236, 
383; PZ: 203, 362; HP: 218, 381)

StREDA
11. máj
Polovica Päťdesiatnice 
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Ja ho poznám, lebo som od neho a on 
ma poslal. (Jn 7, 29)

Mnohí o Kristovi iba hovoria, ale nema-
jú s ním reálnu skúsenosť. Myslia si, že 
vedomosťami a štúdiom spoznali Boha, 
ale ich skutky nie sú Božie. Lebo skutočne 
poznať znamená pochádzať od Boha – byť 
jeho odrazom, robiť to, čo robí on. O tom 
hovorí aj Ján vo svojom liste: poznať Boha 
znamená milovať tou láskou, akou miluje 
on. Iba ten, kto miluje, sa narodil z Boha. 
Príkladom je v tomto aj blažený Vasiľ. Jeho 
láska k Cirkvi a obradu, ale i k nepriateľom 
nie je ovocím ľudskej prirodzenosti, ale 
skutočného poznania Boha.
Liturgia: Sk 14, 6b – 18, zač. 34; Jn 7, 
14 – 30, zač. 26 (radové); 1 Pt 4, 12 – 5, 5, 
zač. 62; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (Vasiľovi); 
predobraz. antif. a blažen.; tropár z Polo-
vice Päťdesiatnice a Vasiľovi. Sláva kondak 
Vasiľovi, I teraz kondak z Polovice; proki-
men, Aleluja a pričasten z Polovice a Vasi-
ľovi; namiesto Anjel zvestoval sa spieva 9. 
irmos z Polovice (iba dnes a na oddanie) 
(HS: 238, 384; PZ: 205, 364; HP: 220, 383)

ŠtVRtOk
12. máj
Biskupi Epifanios a Germanos
Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. 
Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj 
môjho Otca. (Jn 8, 19)
Židia ešte v plnosti nemohli poznať 
Krista. Aj keď boli svedkami mnohých, 
aj mesiášskych znamení, aj keď bol 
naplnením mnohých proroctiev, v plnosti 
sa dal spoznať až v kríži a vzkriesení, kde 
sa dokonale napĺňajú nielen mnohé, ale 
všetky proroctvá i Zákon. Tam – na kríži 
sa Boh zjavuje ako ten, ktorý je Ješua – ten, 
ktorý vyslobodzuje svoj ľud z hriechov. 
A túto skúsenosť s ukrižovaným 
a zmŕtvychvstalým Kristom môžeme mať 
každý jeden deň – v slávení Eucharistie. 
Tam sa nám Boh dáva dokonalo poznávať.
Liturgia: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 
– 20, zač. 29; antif. predobraz. a blažen. 
(alebo prvá a druhá antifóna Paschy a tre-
tia každodenná s nedeľným pripivom); 
menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice; na-
miesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvesto-
val a Osvieť sa (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

PiAtOk
13. máj
Mučeníca Glykéria
Vari sám seba zabije, že vraví: ,Kam ja 
idem, tam vy prísť nemôžete? (Jn 8, 22)
Židia si možno ani neuvedomovali, akú 
pravdu povedali. Ale cítiť, že im to bolo 
veľmi zvláštne. Ba keby viac rozviedli svoje 
uvažovanie, považovali by to za absurdné – 
kráľ, Mesiáš, a zomrieť?! Bláznovstvo. Ale 
pre nás je to zjavenie Božej moci. Boh je 

taký silný, že dáva svoj život za život sveta – 
za môj i za tvoj. A ukazuje príklad nasledo-
vania, aby sme mu boli podobní v zomie-
raní v láske k blížnemu. To spôsobí, že mu 
budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.
Liturgia: Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21 
– 30, zač. 30; menl. časti ako 12. mája; zdr-
žanl. od mäsa (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

SOBOtA
14. máj
Mučeník Izidor
Keby bol vaším otcom Boh, milovali 
by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel 
a od neho prichádzam. (Jn 8, 42)
Kristus poukazuje na svoj božský pôvod 
a jednu podstatu s Otcom. Preto povie, že 
kto miluje Boha, miluje aj jeho. Toto slovo 
nám však ponúka ešte jeden rozmer, ktorý 
Ján rozvádza viac vo svojich listoch. Božia 
láska sa ukazuje aj v našom synovstve – 
sme Božími deťmi. Preto sa nedá milovať 
Boha a nemilovať svojho brata alebo 
hriešnika, ba dokonca i svojho nepriateľa. 
To robí podľa Jána iba luhár a ten, kto nie 
je z Boha. Kresťanstvo sa totiž nemeria ani 
počtom pútí, ani modlitieb, ani načítaných 
posolstiev zo zjavení, ale jeho mierou je 
láska, ktorá pramení z Boha. 
Liturgia: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42, 
zač. 31; menl. časti ako 12. mája (HS: 238; 
PZ: 205; HP: 220)

NEDEĽA
15. máj
5. nedeľa po Pasche – o Samaritánke 
Prepodobný Pachómios Veľký
Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, 
nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu 
dám, stane sa v ňom prameňom vody 
prúdiacej do večného života. (Jn 4, 14)
Keď sa zamyslíme, nejde len o obyčajné 
alebo náhodné stretnutie. Kristus unavený 
z cesty si sadá k studni a čaká. Čaká práve 
na ženu – Samaritánku, ktorá k studni 
prichádza, aby sa v páľave dňa napila. Ale 
to nie ona je tá prvá, ktorá prichádza, ale 
Kristus prichádza ako prvý – práve kvôli 
nej a čaká ju. Prišiel, aby uhasil svoj smäd 
po spáse človeka – aby sa mohla Samaritán-
ka napiť živej vody. A práve táto skutočnosť 
je pravým obrazom Boha. Boha, ktorý vy-
chádza človeku v ústrety. Celé dejiny izra-
elského národa i dejiny spásy sú neustálym 
vychádzaním Boha naproti človeku. Tak 
ako prišiel, aby dal živú vodu Samaritánke, 
tak prichádza napojiť aj naše smädné srd-
cia. Srdcia, ktoré sú smädné po jeho láske 
a odpustení. Prichádza do každej jednej 
situácie tvojho i môjho života a prihovára 
sa slovami kánona paschálnej utierne: 
„Príďte a pite z nového prameňa.“
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Liturgia: Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 
4, 5 – 42, zač. 12; predobraz. antif. a blažen.; 
tropár zo 4. hlasu z Polovice Päťdesiatni-
ce. Sláva, kondak Samaritánke, I teraz, 
z Polovice Päťdesiatnice, prokimen, Aleluja 
a pričasten z Nedele o Samaritánke; na-
miesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval 
a Osvieť sa (HS: 239; PZ: 206; HP: 221)

PONDELOk
16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy ne-
počúvate, lebo nie ste z Boha. (Jn 8, 47)
Človek si prirodzene volí to, čo má 
rád. Obklopujeme sa ľuďmi, ktorí nám 
vyhovujú, vyberáme si prácu podľa 
záľub, jeme to, čo nám chutí. Niekedy 
máme tendenciu prenášať svoje „chute“ 
aj do duchovného života. Jednoducho si 
volíme to, čo nám vyhovuje. Sväté písmo 
i učenie Cirkvi si prispôsobujeme podľa 
situácie. Ale počúvať Božie slová – to 
znamená úplnú smrť svojim predstavám. 
S Božou milosťou sa usilujme nasledovať 
a počúvať všetko, čo Boh hovorí.
Liturgia: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 
51, zač. 32; menl. časti ako 12. mája (HS: 
238; PZ: 205; HP: 220)

utOROk
17. máj
Apoštol Andronik
Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť 
naveky. (Jn 8, 51)
Asi nikto z nás nechce na poslednom súde 
počuť slová: „Odíďte odo mňa, zlorečení, 
do večného ohňa.“ Ako sa vyhnúť tomuto 
rozsudku? Ako sa nedostať na miesto več-
ných múk? Ako nezomrieť večnou smrťou? 
Kristus v evanjeliu jednoducho odpovedá: 
zachovať jeho slovo. A tým slovom je on 
sám – to, čo robil a ohlasoval. Jeho smrť 
a zmŕtvychvstanie je jeho slovom. Kto 
ho zachová v sebe – vo svojich skutkoch, 
slovách, myšlienkach, skrátka v celom 
svojom bytí, neuvidí smrť naveky. Nedá sa 
to vlastnými silami, ale Boh nám dáva svoju 
milosť, ktorú môžeme naplno prijímať 
v jeho tajomstvách a hlavne v Eucharistii.
Liturgia: Sk 12, 25 – 13, 12 zač. 31; Jn 8, 51 
– 59, zač. 33; menl. časti ako 12. mája (HS: 
238; PZ: 205; HP: 220)

StREDA
18. máj
Zakončenie sviatku Polovice Päťdesiat-
nice 
Mučeník Teodot
Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť 
na svet. (Jn 6, 14)

Možno mnoho z tých Židov, ktorí zažili 
rozmnoženie chleba, neskôr boli schopní 
kričať: „Ukrižuj!“ Ako je to možné? Lebo 
zrazu ten, kto robil zázraky, je súdený 
veľradou a Pilátom. Už nevyzerá ako 
prorok, ktorý mal prísť na svet. Mnoho 
ľudí, tak ako vtedy Židia, v Bohu vidia iba 
naplnenie svojich telesných a materiálnych 
potrieb. Keď mi niečo chýba, vtedy sa 
modlím a prosím. A keď Boh možno nevy-
počúva moje priania a predstavy, repcem 
a hnevám sa ako Izraeliti kedysi na púšti. 
Kristus však neprišiel na svet na to, aby bol 
automatom na vyplnenie mojich predstáv, 
ale aby mi daroval večný život.
Liturgia: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18; antif. predobraz. a blažen.; menlivé 
časti z Polovice Päťdesiatnice; namiesto 
Anjel zvestoval sa spieva 9. irmos z Polovice 
Päťdesiatnice (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠtVRtOk
19. máj
Hieromučeník Patrik 
Pastier [...] kráča pred nimi a ovce idú 
za ním, lebo poznajú jeho hlas. (Jn 10, 4)
Na jednom mieste Kristus povie zástu-
pom: „Keď nebudete ako deti, nevojdete 
do nebeského kráľovstva.“ Deti sú úžasné 
v tom, že stačí jemný hlas matky, aby sa 
upokojili. Žiadny iný hlas ich neupokojí 
tak ako matkin. A veľmi dobre ho pozna-
jú. Ako je to možné? Dieťa spoznáva hlas 
svojej matky už v lone, po narodení je 
väčšinu času na jej hrudi. Dieťa trávi čas 
s matkou, a preto pozná jej hlas. Aby som 
mohol v spleti všetkých hlasov vo svete 
spoznať ten Boží, potrebujem byť vždy 
s ním a napĺňať sa ním.
Liturgia: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 
– 10, 9 zač. 35; antif. ako 12. mája; tropár 
4. hlasu, Sláva I teraz, kondak o Samari-
tánke, prokimen, Aleluja a pričasten z Ne-
dele o Samaritánke; namiesto Dôstojné je 
sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 
239; PZ: 206; HP: 221)

PiAtOk
20. máj
Mučeník Tallelaios
Dokedy nás chceš držať v neistote?! 
Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. 
(Jn 10, 24)
Z týchto slov Židov cítiť, že po rokoch zaja-
tia, neslobody a pustošenia inými národmi 
túžobne očakávali Mesiáša. Vedeli, že sa 
stane skutočnou istotou v ich životoch. Ale 
predstava Mesiáša – osloboditeľa ich veľmi 
zväzovala, a preto mu neuverili. Kristus 
nás prišiel oslobodiť nie od pozemských 
nepriateľov, ale od večného nepriateľa – 
zlého ducha. Prišiel nás vyviesť z neslobo-

dy a zajatia hriechu. A to je istota, na kto-
rej potrebujeme postaviť svoj život.
Liturgia: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 
28a, zač. 37; menl. časti ako 19. mája; zdr-
žanl. od mäsa (HS: 239; PZ: 206; HP: 221)

SOBOtA
21. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena
Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich po-
znám a ony idú za mnou. (Jn 10, 27)
Počul som mnoho príbehov o horolez-
coch, ktorí nepočúvali vodcov expedícií. 
Ich neposlušnosť, často tvrdohlavosť a ne-
nasledovanie vodcu mali fatálne následky. 
Nielenže nedošli do cieľa, mnohí sa už 
ani nevrátili domov. Je tak dôležité kráčať 
za Kristom, že každý krok mimo môže mať 
veľmi zlé následky s ohľadom na spásu. 
Kristus sám o sebe hovorí, že je cestou. On 
ukazuje smer a dáva aj návod, ako úspešne 
dôjsť do cieľa. Tento návod dostávame pri 
slávení svätého tajomstva krstu: „... aby 
kráčal/a v šľapajach Kristových prikázaní“
Liturgia: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 
38, zač. 38 (radové); Sk 26, 1 – 5. 12 – 20, 
zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b; predobraz. an-
tif. a blažen.; tropár 4. hlasu a apoštolom, 
Sláva, kondak apoštolom, I teraz, kondak 
triódy; prokimen, Aleluja a pričasten triódy 
a apoštolom; namiesto Dôstojné je sa spie-
va Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 239, 184; 
PZ: 206, 141; HP: 221, 135)

NEDEĽA
22. máj
6. nedeľa po Pasche – o slepom 
Mučeník Bazilisk
On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. (Jn 9, 7)
V Kristovi vidíme jedinú záchranu v našich 
ťažkostiach. No chceli by sme, aby všetko 
urobil podľa našich predstáv, čo najpo-
hodlnejšie a bezbolestne. Cesta obrátenia 
si však vyžaduje stratu svojho pohodlia, 
možno cestu úzkym chodníkom. Možno 
potrebujeme prejsť osobnou krížovou 
cestou na ceste k vzkrieseniu. Nevidiaci 
z evanjelia je svedkom zázraku, ktorý sa 
rodí v úplnej dôvere v Božie slovo a posluš-
nosti voči Kristovi. Kristus mu potiera oči 
blatom, posiela ho umyť sa a on to všetko 
robí nehľadiac na okolnosti, ale na cieľ. 
Mohol sa brániť: „Veď nevidím, ako tam 
dôjdem?“ Alebo sa mohol čudovať: „Blato?! 
Nie je iná možnosť, ako to urobiť?“ Jeho 
postoj je však úplne iný ako môj. Postoj 
dôvery v Krista a poslušnosti jeho slovu pri-
nesie zázraky do mnohých oblastí života.
Liturgia: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, 
zač. 34; menl. časti z Nedele o slepom (HS: 
241; PZ: 208; HP: 224)

Dominik Petrík
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SÚDNA MOC  
V EURÓPSKEJ ÚNII
» Anna ZÁBORSKÁ – Michal POVAŽAN

Popri orgánoch, ako je Rada, Európsky 
parlament a Európska komisia existuje 
v rámci inštitúcií EÚ ešte jeden veľmi 
významný orgán – Súdny dvor EÚ. Kým 
Európska komisia zastupuje akoby vý-
konnú moc, Európsky parlament a Rada 
zákonodarnú moc, Súdny dvor Európskej 
únie zastupuje súdnu moc.

Samotný Súdny dvor EÚ pozostáva zo 
Súdneho dvora, Všeobecného súdu 
a Súdu pre verejnú službu. Bol zriade-
ný v roku 1952 v Luxemburgu, kde sídli 
dodnes, ako Súdny dvor Európskeho 
spoločenstva pre uhlie a oceľ, v roku 1958 
bol premenovaný na Súdny dvor Európ-
skych spoločenstiev a od roku 2009, keď 
nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, 
existuje pod svojím súčasným názvom.

Jazykom konania môže byť ktorýkoľ-
vek z úradných jazykov Európskej únie. 
Členské štáty a orgány Európskej únie 
zastupuje v konaniach splnomocnený 
zástupca, ostatní účastníci musia byť 
v konaní zastúpení advokátom. Konanie 
je oslobodené od súdnych poplatkov.

SÚDNY DVOR
Súdny dvor sa skladá z 27 sudcov, každý 
štát zastupuje jeden sudca a 11 generál-
nych advokátov. Sudcovia a generálni 
advokáti sú vymenovaní na základe 
dohody vlád členských štátov. Súdny dvor 
rozhoduje v pléne alebo v troj- až päť-
členných senátoch. Úlohou generálnych 
advokátov je poskytovať súdu nestranné 
právne stanoviská vo veciach, ktoré im 
boli pridelené.

Súdny dvor rozhoduje o tzv. prejudi-
ciálnych otázkach, ktoré predložili súdy 
členských krajín, kde sa pýtajú na výklad 
únijného práva, o žalobách, o neplnení 
povinností členskými štátmi, o návrhoch 
na zrušenie normatívneho právneho aktu, 
ako je nariadenie alebo smernica, o žalo-
be na nečinnosť orgánu Európskej únie, 
o odvolaniach proti rozsudkom a uznese-
niam Všeobecného súdu v právnych otáz-
kach a o dovolaniach proti rozhodnutiam 
Všeobecného súdu, ktorými sa rozhoduje 
o odvolaniach podaných proti rozhodnu-
tiam Súdu pre verejnú službu.

VŠEOBEcNý SÚD
Všeobecný súd sa skladá z najmenej 
jedného sudcu za každý členský štát. 
Všeobecný súd rozhoduje v jednotlivých 
komorách zložených z piatich alebo troch 
sudcov o veciach, ktoré sú mu predlože-
né. Výnimočne rozhoduje aj samosudca 
alebo komora tvorená 15 sudcami.

Všeobecný súd rozhoduje v prvom stupni 
o žalobách fyzických a právnických osôb, 
ktoré smerujú k zrušeniu individuálnych 
rozhodnutí orgánov Európskej únie, o ža-
lobách členských štátov proti Európskej 
komisii alebo proti Rade EÚ, o žalobách 
na náhradu škody spôsobenej orgánmi 
Európskej únie, o žalobách založených 
na zmluvách uzatváraných Európskou 
úniou, ktoré výslovne stanovujú právo-
moc Všeobecného súdu, o žalobách vo 
veciach duševného vlastníctva a o od-
volaniach proti rozhodnutiam Súdu 
pre verejnú službu. Proti rozhodnutiam 
Všeobecného súdu možno v lehote dvoch 
mesiacov podať na Súdny dvor odvolanie, 
ktoré musí byť obmedzené na právne 
otázky.

SÚD PRE VEREJNÚ SLuŽBu
Súd pre verejnú službu je zložený zo sied-
mich sudcov, ktorých vymenúva Rada EÚ 
na obdobie šiestich rokov. Keďže počet 
sudcov nezodpovedá počtu členských 
štátov, pri vymenúvaní sudcov dbá Rada 
EÚ na vyrovnané zloženie Súdu pre verej-
nú službu v čo možno najširšom zeme-
pisnom zmysle. Súd pre verejnú službu 
obvykle rozhoduje v komorách zložených 
z troch sudcov.

Súd pre verejnú službu je príslušný 
v prvom stupni rozhodovať spory medzi 
Európskou úniou a zamestnancami orgá-
nov Európskej únie. Proti rozhodnutiam 
Súdu pre verejnú službu možno do dvoch 
mesiacov podať na Všeobecnom súde od-
volanie obmedzujúce sa na právne otázky.
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VÝHERCOVIA

V marcovom losovaní bola z päťdesiatich 
piatich riešení vylosovaná pani Helena Vašči-
šinová z Humenného.
Z riešiteľov Biblickej doplňovačky sme 
za prvý štvrťrok vylosovali pani Máriu Balaš-
čákovú z Vyšného Tvarožca, ktorá vyhráva 
Rodinnú Bibliu.

Výhercom srdečne blahoželáme.

DAROVALI NA SLOVO

Jolana Bulíková, 5 eur; Júlia Štefanková, 
5 eur; farnosť Rozhanovce, 12,50 eura; Ivo 
Jakab, Trebišov, 20 eur; veriaci zo sídliska 
Dubník, Humenné, 20 eur; arcibratstvo 
ruženca, Ruská Nová Ves, 50 eur; bohuznámy, 
20 eur; čitatelia časopisu, prievidza, 7 eur; 
Andrej Hanculak, 20 eur; rod. Buráková, Koši-
ce, 18 eur; Mária Langová, Krompachy, 8 eur; 
Anna Komárová, Dulová Ves, 8 eur; rodina 
Hybalova, Petkovce, 20 eur; Peter Hvizdoš, 
30 eur; p. Kvašňaková, Sabinov, 10 eur; 
Helena Homičková, Rudlov, 16 eur; bratstvo 
sv. ruženca Kazimír, 30 eur; ružencové ar-
cibratstvo, Zemplínska Teplica, 20 eur; Mária 
Leginová, Vyšná Olšava, 10 eur; ružencové 
spoločenstvo, Poša, 20 eur; Mária Gradošová, 
Poša, 20 eur

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – máj

50 rokov: prof. Gabriel Paľa, Gregorovce; 
MVDr. Marta Šebiková, Hažín; Marián Tkáč, 
Davidov
60 rokov: Štefan Bučko, Závadka; Juraj Eštok, 
Kazimír; Mária Exenbergerová, Kamenná 
Poruba; Ing. Andrej Hančuľak, Sačurov; Ján 
Hauz, Sobrance; Marta Lorincová, Sečov-
ce; Marta Migaľová, Dlhé Klčovo; Gabriela 
Onofrejová, Trnkov; prof. Mária Potočárová, 
Bratislava
70 rokov: Irena Čižmárová, Kráľovce; Viera 
Dandarová, Zemplínske Hradište; Helena 
Dzvoniková, Baškovce; Mária Gočiková, Ko-
šice; Mária Guzová, Spišská Nová Ves; Mária 
Molčanová, Malcov; Vladimír Pihulič, Vysoká 
nad Uhom; Mária Sakalová, Rudlov; Mária 
Vrabeľová, Veľká Tŕňa; Cyril Zajac, Telgárt
75 rokov: Klára Fitzová, Poprad; Anna Guma-
nová, Vranov nad Topľou; Marta Hlavatá, Dlhé 
Klčovo; Marta Koscelanská, Suché; Helena 
Mlynaričová, Malcov; Ružena Mozešová, 
Košice; Magdaléna Pirčaková, Priekopa; Mária 
Pisáková, Slivník
80 rokov: Jolana Benetinová, Dúbravka; 
PhDr. Ján Bodnár, Trebišov; Mária Kollárová, 
Spišská Nová Ves; Mária Timuľáková, Vyšná 
Olšava; Ján Žatkovič, Stropkov-Bokša
85 rokov: Helena Filipová, Košice; Anna 
Hazugová, Moravany; Mária Ihnátová, Dlhé 
Klčovo; Anna Kiniková, Poráč; Irena Kiselovi-

čová, Suché; Helena Konárová, Družstevná 
pri Hornáde
90 rokov: Anna Peštová, Sačurov

Na Spolok sv. Cyrila a Metoda darovali

manželia Brejkovci, Pezinok, 20 eur; Tomáš 
Čižmár, Sečovská Polianka, 15 eur; Ing. Pavel 
Ďurišin, Bratislava, 25 eur; členovia SSCM 
z Prievidze 25 eur; darcovia z Trebišova: 
Mgr. Martin Dudok, 5 eur; Anna Dudoková, 
5 eur; Anna Kolesárová, 2 eurá; Helena 
Lešková, 5 eur; Anna Telepovská, 5 eur; 
darcovia z farnosti Drienica po 5 eur: Anna 
Birčáková; Helena Fechová; Oľga Fechová; 
GKFÚ; Peter Javorský; Elena Kolpaková; Anna 
Kundrátová; Margita Nováková; Margita Ole-
járová; Mária Polomčáková; Vincent Sedlák; 
Elena Škovranová; Ľuboslava Škovranová; 
Jozef Krivoňák (filiálka Jakubovany) 

Srdečne Pán Boh zaplať!

BLAHOŽELÁME

Milý náš duchovný otec Rastislav Višňovský, 
pri príležitosti vášho životného jubilea 50 ro-
kov, ktoré ste dovŕšili 22. apríla, vás chceme 
čo najsrdečnejšie pozdraviť a poďakovať vám 
za vašu kňazskú a otcovskú službu medzi 
nami, ktorú vykonávate už niekoľko rokov. 
Nech je vám Pán, ktorý je vaším učiteľom, 
priateľom i záchrancom, najlepšou odmenou. 
Zo srdca vám aj celej vašej rodinke, ktorá 
vám poskytuje rodinné zázemie, želáme 
hojné zdravie tela i duše. 

vďační veriaci zo Spišského Podhradia

INZERCIA

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

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

OZNAM REDAKCIE

Informácia o zmene vo vedení Prešovskej ar-
chieparchie bola zverejnená deň pred zada-
ním časopisu do tlače. Keďže sme sa o tomto 
kroku vladyku Jána Babjaka SJ a Svätého 
Otca Františka dozvedeli spolu s vami, viac 
sa tejto téme budeme venovať v najbližšom 
vydaní časopisu. Ďakujeme za pochopenie 
a prosíme o modlitby za oboch vladykov – 
Jána i Petra. (redakcia)
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HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA, 
ktorý sa bude pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci modliť

posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priateľ časopisu



 Y S Y K U N O P R N U D S O D T K
 V A K O T S A S A L E M C A Á O Z
 A O M D A T D N Ľ K U N A N L Ú A
 R V K A R B I R A V A I R I P T M
 M Ť E I T D P N R A T O B O S U A
 O V O L O K I O T S Z Y T E V K T
 A T A R P S L U Ž B A R A N M O S
 K M S L T I K E O I A L S Z T B E
 A S A O C O L L K V A Š Á E A O V
 S Z T Z P E A E I V A R T M L R E
 Y A Ú R Z K S N D L Á I Ž A A Ý N
 K A L O I V Y T A O V R Á N O V Z
 Z V Y K Y H I S Y A M D A L K S Ť

Legenda: ATLAS, AVARI, BARAN, BAŠTA, CESTY, 
DEKAN, ISTOTA, KIOSK, KLASY, KOALA, KOLIBY, 
KORZO, KVETY, KYSAK, LEKVÁR, LIADOK, LIPID, 
MELASA, MODEL, MRAVY, NANUK, NEVESTA, 
OBZOR, ODSUN, OLOVO, ORNÁT, PATRIOT, PLAZY, 
PLEVA, POKUTA, PONUKY, POTRAT, POTRAVINY, 
POŽIAR, RODINA, SALÁMA, SALAŠ, SKLAD, SOBO-
TA, SOPKY, STOKA, STRIH, TETIVA, TLAMA, VIOLA, 
VRANA, VÝROBOK, ZAMAT, ZEMAN, ZVONÁR, 
ZVYKY, ŽELEZO.

Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 6: Krížovka: Múdrosť sveta 
sa v tebe vidí nemúdrou. Osemsmerovka: Odpuste-
nie je podmienkou pre vstup do neba.

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3, 
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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1. Mesiac máj je mesiacom Presvätej Bohoro-
dičky. Dokresli do ikony Bohorodičky časti, 
ktoré v nej chýbajú: 

- znak Máriinej svätosti; 

- znak Máriinej čistoty/panenstva; 

- znak Máriinej nežnosti a starostlivosti.

2. Priraď názvy k ikonám Bohorodičky. 

1. Klokočovská

2. Kazaňská

3. Vladimírska

4. Ochrankyňa  

5. Krásnobrodská

6. Jaroslavská

7. Matka ustavičnej pomoci       

A

B

C

E F

D

G
3. Z týchto slov vyber grécke písmená, ktoré na ikone označujú 
najväčší titul Bohorodičky.

ΜΉΤΉΡ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
MĒTĒR TOU THEOU – BOŽIA MATKA
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Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Cestou na sobáš sa stane ťažká autoneho-
da a snúbenci sa dostanú spolu do neba. 
Pri nebeskej bráne sa pýtajú svätého Pet-
ra, či môžu v nebi uzatvoriť manželstvo. 
Svätý Peter hovorí: „No, takúto požiadav-
ku som ešte nemal, ale zistím vám to.“ 
Po polroku ich vyhľadá a hovorí im: 
„Tak je to v poriadku, budete sa môcť 
zosobášiť aj v nebi.“ 
Snúbenec sa pýta: „No ale len tak pre 
poriadok... Ak by nám to spolu neklapalo, 
bude možné sa v nebi aj rozviesť?“ 
„Si robíte srandu, nie? Polroka som vám 
tu hľadal kňaza, viete, koľko mi bude 
trvať nájsť tu sudcu?“

Len muž pod papučou sa pýta svojej ženy, 
či môže ísť do krčmy.  
Normálny muž vie, že nemôže.

Manželstvo je ako celoživotný workshop. 
On work, ona shop.

Príde opitý muž z krčmy a manželka stojí 
vo dverách, a ťuká po hodinkách: 
„Po hodinkách ťukáš? Po hodinkách? Keď 
sa môj otec vracal z krčmy, mama ťukala 
po kalendári.“

DOBRÚ CHUŤ PRAJEM!
Toto a iné priania vyslovujeme pri stole. 
Najkrajšie znejú z úst obsluhujúceho 
personálu v dobrej reštaurácii. Zväčša prí-
deme prostriedkom MHD, lebo deti nie 
sú doma, takže netreba manažovať desať 
vecí naraz. S manželom sa dohodneme, 
ktorý spoj chceme stihnúť, kde sa najeme 
a do dvoch minút už jeden z nás privo-
láva výťah. Dvojmiestne nedeľné obedy 
usporadúvame zväčša v zime, keď sú deti 
niekde v hlavnom meste alebo na nejakej 
akcii. Jednoducho ma manžel odbremení 
od varenia a pozve ma na obed. Nebrá-
nim sa. Obed náležite zdokumentujeme 
a fotografie pošleme do rodinnej skupiny, 
a kým sa poniektorí členovia našej rodiny 
kŕmia vo vlaku lepeňákmi so šunkou, 
my už popíjame kávičku a čajík v našej 
obľúbenej kaviarničke. 

Nejdem sa zasa prezentovať v úlohe mat-
ky roka, ale dovolím si tvrdiť, že rodina je 
okrem všetkého ostatného zodpovedná 
aj za stravovacie návyky svojich členov. 
Nemyslím tým obed so siedmimi chodmi, 
lokajov so striebornými podnosmi a slá-
čikové kvarteto v dobových kostýmoch 
v kúte jedálne. Pre rodinu je dôležité spo-
ločné stolovanie. Obed, pri ktorom deti 
prestrú na stôl, manžel sa aktívne snaží 
prispieť múdrymi radami a vylepšeniami 
pri príprave jedla, staršie dcéry očistom 
zavolajú babke, ako dosiahnuť tú správnu 
konzistenciu a oranžovú farbu segedín-
skeho guláša. Alebo dvojročná vnučka, 
ktorá vás zobudí o pol piatej na Veľkú 
sobotu, aby sme stihli upiecť cenky kolač 

na raňajky. Naše deti vyrástli v kuchyni, 
časť svojho detstva presedeli na kredenci 
pri bezpečných činnostiach. Kým starším 
som mohla zveriť už aj rozbíjanie vajíčok, 
mladšie čakali na svoje hviezdne chvíle 
pri zamiešaní cesta alebo solení polie-
vočky tou správnou mierou z bacuľatých 
ručičiek. 

Kedy približne sa z pravidelného kon-
zumenta stane aktívny majster kuchár? 
Tento prechod je často veľmi nenápad-
ný. V kuchyni vás prekvapí napríklad 
špecialitka studenej kuchyne. Krajec 
chleba nie je tenučký, ale hrubočizný, 
vzhľadom pripomínajúci skôr balvan 
z vysokohorskej túry, je však štedro natre-
tý vlastnoručne pripravenou vajíčkovou 
nátierkou. Tých pár drobných škrupiniek, 
čo unikli pozornosti aktívneho výrobcu 
prekvapenia, ľahko utriete do papiero-
vého obrúska. Alebo vojdete do hned-
kastej clony vo vstupnej hale a personál 
kuchyne vás dôrazne požiada, aby ste 
zotrvali v pokoji a obývačke, že hasičov 
volať ani nebude treba. Dospievajúce deti 
varia podľa mojej skúsenosti rady a veľmi 
dobre. Sociálne siete ponúkajú obrovské 
množstvo tutoriálov na prípravu čohokoľ-
vek. Ja viem, nemenovať. Treba vyčleniť 
badžet na jeden obed. Hýriť môžeme len 
do výšky svojich príjmov. Áno, uznávam, 
že mnohé moje obedy sú belošské: dobre, 
veľa a rýchlo. A jedla je dosť vtedy, keď 
sa aspoň trochu zvýši, lebo to znamená, 
že sa každý najedol, že nikto neodišiel 
od stola hladný. (Marta Gromošová) 
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1. svätožiara, hviezdičky na plášti, ruky; 2. 1-C, 2-D, 
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SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA 
ORGANIZÁCIA UPOZORŇUJE, 
ŽE PO PANDÉMII SA 
DO NORMÁLNEHO ŽIVOTA 
VRÁTIA IBA ĽUDIA, KTORÍ BOLI 
NORMÁLNI AJ PRED ŇOU.

pixabay.com
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň 
14.00 Adorácia 
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
Eucharistická pobožnosť s požehnaním 
17.30 Akatist (Po – Pi)

07.05. Fatimská sobota: posvätný ruženec 
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h), Turistický 
deň s vladykom Jánom Babjakom SJ
08.05. Svätá liturgia za uzdravenie a oslo-
bodenie (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.05. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
07.05. Fatimská sobota a odpust mladých 
(09.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30)

07.05. Fatimská sobota (10.30 h)
08.05. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h), 
svätá liturgia (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
13. – 15.05. Kurz MMM. Kurz pre manželské 
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, 
vzájomnú lásku a porozumenie. Príspevok 
za kurz je 140 eur.
26. – 29.05. Kurz prípravy na manželstvo. 
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz 
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť 
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez 
svojho kňaza vo farnosti. 
03. – 05.06. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov. 
Príspevok na kurz je 140 eur za manželský 
pár.
16. – 19.06. Kurz prípravy na manželstvo. 
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz 
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť 
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez 
svojho kňaza vo farnosti.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb 
za uzdravenie (Youtube)
Nedele a sviatky 10.30 Svätá liturgia 
(Youtube)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých: 
pondelok 17.00 Poprad; 
štvrtok 16.45 Svidník

Klub Prešov: +421 907 197 990

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Sobota 19.00 Chvály a svedectvo (TV Lo-
gos)
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (TV Logos)

Podporte vydávanie 
svojho časopisu na príklad 
sumou 10 eur. Napríklad 
cez platbu mobilbankin-
gom. Ďakujeme.

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

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

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

777     GIBASKBX


