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Náboženská sloboda

»d Juraj GRADOŠ

Asi znovu riskujem, že počet odberateľov časopisu klesne
ešte viac, lebo „mlčať je zlato“. Ale kto mlčí a neodsudzuje
nemorálne činy, teda zlo, ten ho schvaľuje. Zároveň však
treba mať pripravenú náruč na prijatie toho, kto síce tento
čin spáchal, ale ľutuje ho a je rozhodnutý konať pokánie.
Prečo? Lebo nikto nič nerobí sám od seba. Konáme podľa
vzorcov správania, ktoré vidíme u iných. A tak aj zraňujeme okolo seba. Každé zranenie má tendenciu vytvárať
ďalšie. A to ďalšie... V podstate toto všetko má jedno spoločné – neochotu rešpektovať druhý dar, ktorý sme dostali
od Boha – slobodu. Tým prvým bol život.
Posledné dva roky na Slovensku badať silné útoky práve
proti týmto dvom darom. Nie zo strany štátu, ale naopak – jednotlivcov. Možno váš sused stále tvrdí, že
covid neexistuje a je agresívny, ak nezdieľate jeho názor.
Možno niekto z rodiny vás nechápe, že ste sa dali či nedali
zaočkovať. A nemá pokoj, stále vám to vyčíta. Ak pôjdem
na aktuálnejšie témy – možno niekto odmieta realitu
vojny na Ukrajine a verí propagande o mierumilovnej
operácii, prípadne odmieta pomoc tým, ktorí si tu prišli
zachrániť holý život. Alebo si potrebuje v médiách vyliať
hnev na niekoho, kto nenaplnil jeho očakávanie alebo ho
zranil. Hoci i biskupa. Je to reťaz bolesti, ktorú dokáže
preťať iba Otcov milosrdný pohľad.
Už dvadsaťdva rokov vediem tento časopis. Dvadsaťdva rokov mám možnosť spoznávať úžasných ľudí. Ale nie vždy
som na toto poznanie hrdý. Najmä ak sa odhalí nahota
ľudského konania. Snaha o svoje dobro, také podľa seba.
Nemať drahší chlieb, energie... Nemať problémy s kúskom
látky na tvári. Alebo iba ukázať svoju moc, že teraz môžem
byť tým agresorom ja. Že aj ja viem zraniť. Že viem byť ľudsky spravodlivý, tak starozákonne: oko za oko.
Mnohí z týchto ľudí nie sú schopní vidieť nesprávnosť
svojho konania. Zranenia im zakalili pohľad. Títo ľudia
sú však plodom nášho spôsobu života, našej neschopnosti byť skutočne kresťanmi. Nenávistné burcovanie,
nerešpektovanie argumentov druhých, klamstvo a nové
klamstvo. Neschopnosť triezvo myslieť, v pokore prijať
svoje zlyhanie, svoju nedokonalosť... To všetko je v nás
samých. Tým sa živíme a to dávame ďalej. Staviame sa
do vzbury proti Bohu, lebo stojíme proti slobode a životu
tých druhých.
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32 SPOLOČNOSŤ

POHĽAD

Proti tomuto typicky ľudskému
postoju stojí Otcov pohľad, ktorým
sa pozerá na každého z nás v nádeji,
že my sami spoznáme realitu svojho
vlastného života a prestaneme túžiť
po pomyjach, prestaneme sa sýtiť násilím a zatúžime po Otcovom chlebe,
po jeho láske.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove

I ABÚ

Svätý Otec

NECHAŤ SA

OČARIŤ JEHO
RANAMI
»d Ľubomír PETRÍK

Pápež František v homílii v Prešove
povedal: „Práve tam, kde si myslíme, že
Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby
zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel
okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia
beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži:
,Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?‘
(Mt 27, 46; Ž 22, 1) Zvolanie, ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba

dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie
sme sami, už nikdy viac.“
Svätý Otec nazval Ježišove slová modlitby z 22. žalmu, ktoré vyslovil na kríži,
zvolaním, ktoré zachraňuje. Dokonca,
ak je niekto, kto si zúfa, ešte môže byť
zachránený. Naša najtrpkejšia beznádej
sa stala aj jeho a ani v opustenosti nie sme

Druhú nedeľu po Pasche 1. mája nás Svätý Otec povzbudil k tomu, aby
sme konali dobro bez čakania: „Drahí bratia a sestry, dnes nás zmŕtvychvstalý Kristus pozýva k novému nadšeniu. Nás všetkých, každého
z nás pozýva, aby sme sa vrhli do konania dobra bez strachu, že niečo
stratíme, bez prílišného kalkulovania, bez čakania, že by mali začať
iní. Prečo? Nečakajme na iných, pretože to, aby sme sa stretli s Ježišom,
si žiada vystúpiť z rovnováhy. Musíme sa odvážne pustiť do nerovnováhy
a nanovo začať, cez nerovnováhu znovu naštartovať, riskovať. Pýtajme sa
sami seba: som schopný prejavu veľkodušnosti alebo brzdím vzlety svojho srdca
a uzatváram ho vo zvykovosti alebo v strachu? Skočiť, vrhnúť sa. Toto je dnešné
Ježišovo slovo. Ježiš chce, aby aj naše srdce vstalo z mŕtvych, pretože viera nie je
vecou poznania, ale lásky.“ (Marek Baran)
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opustení, lebo ju zobral na seba. „S ním
už nie sme sami, už nikdy viac.“ Tieto
slová sú prorocké pre všetky generácie, pre
každého, kto cíti ťarchu kríža. Neexistuje
taká situácia, v ktorej by nebolo možné
uveriť v to, že Boh nás neopustil, že nás
nenechal napospas smrti. V Ježišovi sa
naplnilo Izaiášovo proroctvo: „Vskutku on
niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on
obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. [...]
jeho ranami sme uzdravení.“ (Iz 53, 4 – 5)
Neprehliadnime ani záver 22. žalmu, kde
po úvodnom zvolaní: „Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?“ vrcholia slová žalmistu v oslave Boha: „Budúcim pokoleniam sa
bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:
,Toto urobil Pán.‘“ (Ž 22, 31b – 32) Áno, toto
urobil Pán, aby nás zachránil. Oslávil kríž
Ježiša Krista jeho víťazstvom nad smrťou,
nad našou smrťou, jeho slávnym vzkriesením. Preto aj v každej našej situácii kríža
sa môže Pán osláviť, môžeme naozaj vidieť
nielen v Ježišovom, ale aj v každom našom
kríži Božiu slávu.
„Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži
slávu?“ Svätý Otec na takto položenú
otázku odpovedal nádherným príkladom
o knihe. „Niektorí svätí učili, že kríž je ako
kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme
ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť
sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom
mieste. To isté platí pre kríž: je namaľovaný alebo vytesaný na mnohých miestach
našich chrámov. Krížikov je nespočetne
veľa: na krku, v dome, v aute, vo vrecku.
Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme
mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce
nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred
Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám.“
Tieto slová nás pozývajú k viere, ktorá nie
je iba záležitosťou rozumu, ale aj srdca.
K viere, v ktorej sme schopní prekročiť
prah racionality, nie však v zmysle jej
opustenia, ale v zmysle, že nezostaneme
iba racionálni, pretože kto zakúsi, aký
dobrý je Pán, plače od dojatia nad jeho
láskou. Viera je vzťah, preto vo viere
nestačí vedieť, treba aj zakúsiť, žasnúť,
dať sa uchvátiť Božou láskou, lebo jeho
láska je rozliata v našich srdciach (porov.
Rim 5, 5).
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A JEŽIŠ KRISTUS

POMSTA

Biblia a viera

Kristus už vo svojej Reči na vrchu vedie svojich
poslucháčov k zrieknutiu sa pomsty a odplaty,
keď hovorí: „Počuli ste, že bolo povedané:
,Oko za oko a zub za zub.‘ No ja vám hovorím:
Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé... Počuli ste, že
bolo povedané: ,Milovať budeš svojho blížneho
a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám
hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite
sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli
synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt
5, 38n)
Apoštol Pavol v duchu tohto Kristovho postoja
predkladá nasledujúce výzvy: „Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé ... Nepomstite sa sami,
milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je
napísané: ,Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,‘
hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo
tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš
na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom
premáhaj zlo.“ (Rim 12, 17.19 – 21) Podobne aj
apoštol Peter vyzýva veriacich: „Neodplácajte
sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie,
ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste
dostali dedičstvo požehnania.“ (1 Pt 3, 9)
Kristus sa v poslednej fáze svojho pozemského
účinkovania osobne dotýka aj tej najhoršej
podoby zla, keď bol ako spravodlivý nespravodlivo odsúdený a vydaný na smrť. On
však na kríži nevolá po pomste, ale odpúšťa
všetkým, ktorí mali podiel na jeho utrpení
a smrti, a modlí sa za nich: „Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34) Kristova krv
nevolá po pomste, ale po odpustení a milosrdenstve. Jeho krv zem neznečisťuje a nebráni
Bohu prebývať medzi svojím ľudom, ale očisťuje ho, lebo je to „krv novej zmluvy, ktorá sa

JEDNOHUBKY
VIERY

SLOVO

vylieva za mnohých na odpustenie hriechov“
(Mt 27, 28) a uschopňuje k návratu do Božieho
kráľovstva každého, kto sa pokáním túži vrátiť
k Bohu.
Na druhej strane však treba zdôrazniť aj
zodpovednosť, ktorú má kresťan voči Kristovej
obete a jeho krvi vyliatej za nás. A práve tu vyvstáva jedna dôležitá vec, ktorú si potrebujeme
uvedomiť, a to, že to nie je tak, žeby na Božej
strane úplne absentovala akákoľvek možnosť
odplaty. Naopak, vec je v tomto ohľade veľmi
vážna. Autor listu Hebrejom o tejto zodpovednosti a prípadných následkoch pre tých, ktorí
si neuvedomujú cenu Kristovej krvi, vyliatej
kvôli hriechom všetkých nás, uvažuje takto:
„... ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania
pravdy, potom už niet obety za hriechy, ale iba
hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý
strávi protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov
zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe
dvoch alebo troch svedkov; uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom
Synovi, znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol
posvätený, a tupí Ducha milosti? Veď poznáme
toho, ktorý povedal: ,Mne patrí pomsta, ja sa
odplatím.‘ A zasa: ,Pán bude súdiť svoj ľud.‘
Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ (Hebr
10, 26 – 31) Možno teda povedať, že Kristovou
krvou budú omilostení tí, ktorí pochopia jej
cenu a osobným pokáním dospejú k spáse.
No za tú istú krv stihne odplata tých, ktorí jej
cenu nepochopia, alebo ju dokonca svojou ľahkovážnosťou odmietnu, a tým znevážia. Preto
aj jedno z posledných upozornení z Kristovej
strany, ktoré v Novom zákone nachádzame
v posledných veršoch Zjavenia apoštola Jána,
znie: „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so
mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.“
(Zjv 22, 12) (Milan Diheneščík)

PIATE BOŽIE PRIKÁZANIE (2)
Do oblasti hriechov proti piatemu prikázaniu patrí aj
správanie, ktoré možno nevedie k fyzickej smrti, ale
k poškodzovaniu zdravia a integrity ľudskej osoby, a to
aj vlastnej, napríklad škodením si na zdraví v akejkoľvek
forme, pestovaním nezriadených náklonností týkajúcich
sa jedla, nápojov, fajčenia, užívaním drog atď.
Medzi hriechy páchané voči iným patrí aj akékoľvek
fyzické násilie, mučenie, fyzické, ale aj psychické týranie,
strpčovanie života.
Útoky na ľudský život sa spájajú aj s útokmi na ľudskú dôstojnosť. Človeka možno „zabiť“ aj morálne, poškodením
jeho dobrého mena a povesti. Takisto rozširovanie nenávisti voči jednotlivcom alebo skupinám, podnecovaním
správania, ktoré sťažuje ich život a slobodu a o ohrozuje ich
dôstojnosť a integritu, je morálne zlým konaním spadajúcim do oblasti piateho Božieho prikázania.

Juraj Gradoš

I

Materiálne zabíjanie je často už len
dôsledkom podnetov, ktoré sa začínajú
práve vyvolávaním tohto typu nenávisti.
A čo ja? Istotne nie som vrahom, nikoho
som predsa nezabil, poviem si... Ale
moment... Neprechovávam náhodou aj
ja vo svojom srdci semeno nenávisti voči
niekomu?
Potom si musím pripomenúť slová Písma: „No ja vám hovorím: Pred súd pôjde
každý, kto sa na svojho brata hnevá.“ (Mt
5, 22) „Každý, kto nenávidí svojho brata,
je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá
v sebe večný život.“ (1 Jn 3, 15) „Ak niekto
povie: ,Milujem Boha‘, a nenávidí svojho
brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata,
ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1 Jn 4, 20) (vladyka Cyril)
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rozhovor

ROBIŤ SKUTKY
LÁSKY
»d Juraj GRADOŠ
Svätý Otec vymenoval 25. apríla 2022
za administrátora Prešovskej archieparchie
bratislavského eparchu Petra Rusnáka, ktorý je
zároveň správcom metropolie. Vladyka Peter sa
tak symbolicky vracia do Prešova, kde pôsobil ako
správca farnosti, špirituál v seminári a biskupský
vikár.
Vladyka Peter, sme v období po Pasche. Ako ste
ju prežili vy?

Vladyka Peter
Rusnák sa narodil
6. septembra 1950
v kňazskej rodine.
Spoločne s rodičmi
prežíval roky zákazu
Gréckokatolíckej
cirkvi. 16. júna 1987
bol v Prešove
vysvätený za kňaza.
Okrem Prešova
pôsobil v Kapišovej,
Vranove nad Topľou,
Petrovej, Bardejove
či Bratislave, kde
bol 30. januára
2008 vymenovaný
za biskupa.
Od vysviacky
16. februára sa
v Konferencii biskupov
Slovenska venuje
laickým a apoštolským
hnutiam, ako aj
sociálnym otázkam.

Pandémia, chvála Bohu, pomaly ustupuje a to bolo
radostné. Tohto roka bola Veľká noc konečne zasa
s veriacimi, čo bolo iste prínosom v živote Cirkvi.
Bez veriacich by to bol len akýsi obrad, síce pekný,
ale bez spoločenstva. Židia hovoria, že na paschálnej večeri sa musí zísť rodina, aby sa hovorilo o tej
najväčšej udalosti – vyslobodení z otroctva. Ježiš
Kristus nám daroval vyslobodenie z ešte väčšieho
otroctva, s ktorým si človek nevie rady – z hriechu.
Preto si zaslúži, aby sme mu ďakovali, oslavovali
ho. O jeho zmŕtvychvstaní ako centrálnej udalosti
našej spásy sa musí hovoriť nielen v Cirkvi, ale
Cirkev ho musí ohlasovať svetu. Keď zaznie z úst
stoviek veriacich Christos voskrese, to sa nedá
ničím nahradiť. Nádherné bolo, keď Svätý Otec
František zakončil svoju paschálnu homíliu práve
týmto naším krásnym pozdravom.
V našej cirkvi teraz rezonuje odstúpenie vladyku
Jána Babjaka SJ z úradu metropolitu a arcibiskupa. Kedy ste sa dozvedeli o jeho rozhodnutí
rezignovať a ako to vnímate?
Hovorilo sa o tom. Ale ja som tieto fámy a „šuškandy“ nevnímal. Stále som si myslel, že sa to nejako
vysvetlí, dá do poriadku a nakoniec bude skutočnosť iná. Žiaľ, nestalo sa.
Svätý Otec František v pondelok 25. apríla prijal
toto zrieknutie sa úradu vladyku Jána a vymenoval vás za apoštolského administrátora
sede vacante. Obdobné kroky robí Svätý stolec
v posledných rokoch aj v iných európskych eparchiách. Je naozaj nutné, aby eparchia mala hneď
nového biskupa?

Je množstvo príkladov v rôznych eparchiách
a diecézach Cirkvi. Konkrétne aj v Prešovskej.
Môj prastrýko Mikuláš Russnák ju takto spravoval
niekoľko rokov a takmer tridsať rokov aj vladyka
Ján Hirka. Istotne by sa dali spomenúť aj ďalšie
prípady. Je to istá opatrnosť zo strany Svätého
stolca, ktorá je dobrá. Cirkev má totiž iné počítanie
času ako svet. Nikam sa neponáhľa. Poukazuje to
aj na životaschopnosť samotnej Cirkvi, že napríklad aj v časoch totality alebo v krajinách, kde musí
žiť v ilegalite a nemá biskupov, prežije a dočká sa.
Kristus je ten istý: včera i dnes, i naveky.
Vladyka Ján za necelých dvadsať rokov urobil
pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku veľa
pozitívneho.
Niet biskupa, niet kňaza, ba ani veriaceho, ktorý by
k životu Cirkvi niečím neprispel. Tak ako povedal
sv. Pavol: V tele je mnoho údov, ale nie všetky majú
tú istú úlohu, funkciu alebo poslanie. Ale ani jeden
nemôže povedať, že toho druhého nepotrebuje
alebo že ten druhý je zbytočný. Keď sa pozrieme
do nedávnej minulosti, musíme byť vďační Bohu
za rozvoj našej Cirkvi. A je celkom zjavné, že vladyka Ján sa o to zaslúžil nemalou mierou: kňazský
seminár, teologická fakulta, centrum pre mládež,
centrum pre rodinu, pastorácia Rómov... Istotne by
sa dalo spomenúť ešte omnoho viac. Za to mu patrí
skutočne veľká vďaka.
Pred dvomi rokmi bola Košická eparchia sede
plena. Teraz je Prešovská archieparchia sede
vacante. Čo to znamená a aký je medzi týmito
vyjadreniami rozdiel?
Apoštolský administrátor sede plena, čo by sa dalo
preložiť ako „pri obsadenom stolci“, je vymenovaný
za správcu eparchie v čase, keď eparchiálny biskup
nemôže vykonávať správu eparchie zo závažného,
ale iba dočasného dôvodu, napríklad pre dlhodobú
chorobu, uväznenie alebo podozrenie zo spáchania
trestného činu.
Kdežto apoštolský administrátor sede vacante, teda
„pri uprázdnenom stolci“, sa ustanoví v prípade
smrti, preloženia alebo rezignácie biskupa, či už
z vlastne vôle, alebo z dôvodu odvolania. Môže ho
zvoliť kolégium konzultorov, ale môže ho vymenovať aj sám pápež, čo sa stalo v mojom prípade.
Na to sú príklady z posledných rokov aj u nás,
napríklad v Trnavskej arcidiecéze.
Prešovský arcibiskup bol aj slovenským gréckokatolíckym metropolitom. Keď vás Svätý Otec
František vymenoval za administrátora, ste
teraz metropolitom?
Nie, nie som. Som apoštolský administrátor s tými
istými právami, aké má eparchiálny biskup, ak
právom, prípadne dekrétom nie je stanovené

SLOVO

To sa všetko uvidí. Isteže budem musieť pendlovať
a rezidovať nejaký čas v každej z nich. Samozrejme,
že Prešovská archieparchia má tú agendu nepomerne väčšiu.

Vladyka Peter Rusnák sa
po svojom vymenovaní
za administrátora
Prešovskej
archieparchie stretol
30. apríla 2022
so Svätým Otcom
Františkom počas
generálnej audiencie,
ktorá bola súčasťou
ďakovnej púte Slovákov
do Ríma.

I Mária Žarnayová

Hneď niekoľko. Obrovský počet pútnikov a to,
aké spoločenstvo vytvorili. Pokoj a humor Svätého
Otca. Slová, ktoré adresoval Slovákom: „Viem,
že ste solidárni. Kto prijme človeka v núdzi, robí
nielen skutok lásky, ale aj viery, pretože v bratovi
a sestre spoznáva Ježiša. Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ pohostinnosti.“ Slová o hrdosti
na dedičstvo svätých bratov Cyrila i Metoda, čo
sme vyjadrili akatistom v Bazilike svätého Klimenta a na hrobe sv. Cyrila. A takisto výzvou budovať
mosty medzi všetkými národmi. V neposlednom
rade osobnosť kardinála Jozefa Tomka, ako sa drží
fyzicky i duševne. Nádherná a požehnaná púť.

Na homílii počas uvedenia do úradu administrátora

V týchto dňoch ste boli na ďakovnej púti v Ríme.
Aké si odtiaľ prinášate slová a zážitky?

I Vatican Media

Aj keď Bratislavská eparchia je na Slovensku
počtom veriacich najmenšia, predsa ju čakajú
nové výzvy kvôli silnej migrácii a utečencom
z Ukrajiny. Prešovská archieparchia je zasa
tradične najväčšou slovenskou eparchiou. Ako
dokážete zladiť vedenie oboch eparchií?

Generálna audiencia počas ďakovnej púte

niečo iné alebo to nevyplýva priamo z povahy vecí.
V dekréte nebolo stanovené nič navyše a z povahy
vecí vyplýva asi len toľko, že nemôžem mať štvrtú
čiarku na omofore 😊. Prvým krokom bude, že sa
zíde Rada hierarchov a oznámi Svätému stolcu, že
Prešov nemá metropolitu, čo oni, samozrejme, vedia. Súčasne navrhne kandidátov, prípadne ďalšie
riešenia, a potom musíme len čakať.
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Vladyka na stretnutí mladých v Banskej Bystrici v roku 2018

VIETE, ŽE...

I archív Bratislavskej eparchie

Počet pásikov dole
na omofore symbolizuje
hodnosť, akú má biskup.
Eparchiálny alebo
exarchátny biskup má
tri pásiky, arcibiskup
a metropolita majú
štyri a vrchný arcibiskup
či patriarcha majú päť.
Aj kňaz a diakon majú
na epitrachile, resp.
na orári pásiky.

SLOVO
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ikona

cerkev.sk

»d Milan GÁBOR

BOHORODIČKY

FLORIŠČEVSKÁ IKONA

2
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Divotvorná Floriščevská (Vladimírska)
ikona Bohorodičky bola namaľovaná znamenitým ikonopiscom Ivanom Andrejevičom Čirovom v roku 1464. Ikona sa nachádzala v oltári (svätyni) pri žertveníku
a bola zdobená pozlátenou striebornou
rizou. Na rube ikony sa nachádzal starý
nápis: „Táto Vladimírska ikona Prečistej
Bohorodičky bola prinesená 29. júla v roku
1464, v deň pamiatky hieromučeníka Kallinika. Namaľoval v Nižnom Novgorode
izograf Ivan Andrejevič Čirov podľa prísľubu daného Ivanovi Jakovlevovi Vetošnikovi
a obnovená a pozlátená počas pôsobenia
jeromonacha Gedeona 30. marca v roku
1750. Namiesto starej rizy bola vyhotovená nová strieborná počas pôsobenia
archimandritu Antona 19. mája v roku
1886.“ Ikona je vysokej umeleckej kvality,
vyhotovená v gréckom štýle. Prostredníctvom tejto ikony bolo učinených mnoho
zázrakov. V súčasnosti nie je známe, kde
sa táto ikona nachádza.
Okrem tejto ikony sa vo floriščevskej
pustovni nachádzala aj druhá divotvorná
Vladimírska ikona Bohorodičky, ktorú namaľoval známy ruský ikonopisec

Šimon Ušakov v Moskve okolo roku 1660.
Po zatvorení Floriščevského monastiera
divotvorná Floriščevská (Vladimírska)
ikona Božej Matky bola aj s ďalšími vzácnymi predmetmi prenesená do Štátneho
vladimírsko-suzdaľského múzea, kde sa
nachádza až doteraz.
Centrálne je na ikone zobrazená Božia
Matka s dieťaťom Kristom na pravej ruke,
ktorý sa tvárou dotýka jej líca, objímajúc
ju ľavou rukou okolo krku. Bohorodička
je odetá v tmavočervenom mafóriu zdobenom zlatým lemovaním a na ľavom ramene a čele panenskými hviezdami. Spod
mafória zakrývajúceho hlavu Božej Matky
vidno tmavomodrý čepiec. Jej pohľad je
plný lásky, no zároveň upretý do diaľky,
dívajúc sa na všetko to, čo čaká jej Syna
i všetky jej duchovné deti. Kompozíciu
Vladimírskej ikony Bohorodičky dopĺňa
desať oválnych medailónov umiestnených

po obvode ikony. V hornej časti
v strede nad hlavou Bohorodičky sa nachádza prázdny
Pánov trón – hetoimasia so
zatvoreným evanjeliárom, ktorý je lemovaný plachtou, ktorá
zostala po Kristovom vzkriesení v prázdnom hrobe. Za trónom sa čnie kríž s kopijou
a trstinou, symbolmi Kristovho
utrpenia. V medailónoch vľavo
a vpravo z pohľadu diváka sú
archanjeli Michal a Gabriel.
Na ľavej strane sú pod sebou
zobrazení sv. apoštol Silván
(30. august) a sv. arcibiskup
Andrej Krétsky (4. august).
Na pravej strane sú stvárnení
sv. prvomučeník a archidiakon
Štefan (27. december) a prepodobný otec Pimen (27. august).
A nakoniec v spodnej časti
zľava doprava sa nachádzajú
sv. veľkomučeník Teodor Tirón
(sobota 1. týždňa Veľkého
pôstu a 17. február), prepodobná Mária Egyptská (Piata
nedeľa Veľkého pôstu a 1. apríl)
a prepodobná mučenica Febrónia (25. jún). Medzi medailónmi v spodnej časti ikony
sa nachádza nápis: „V roku 7168 od stvorenia sveta, od vtelenia Boha Slova roku
1660 namaľoval túto ikonu Bohorodičky
s predvečným dieťaťom v cárskom meste
Moskve izograf Šimon Ušakov s učeníkom
Andrejom Vladimírovom v Gorochovskej
oblasti pre Lavru Zosnutia presvätej Bohorodičky, ktorá sa nachádza na Floriščevských horách, pri rieke nazývanou Luch,
na pamiatku svojich duchovných rodičov
mnícha Filareta v schime, mnícha Sabatia
v schime, mnícha Sergeja v schime, Tatianu, Andreja a ostatných, ktorých mená sú
zapísané v synodiku (bohoslužobná kniha
so zoznamom zosnutých, ktorých mená
sa čítajú pri zádušných bohoslužbách)
a prosíme, spomínajte aj nás, keď odídeme
z tohto sveta.“
Floriščevská (Vladimírska) ikona Bohorodičky slávi svoju liturgickú pamiatku
26. augusta.

Ánhel vopijáše Blahodátňij: Čístaja Ďívo, rádujsja!
I páki rekú: rádujsja! Tvoj Syn voskrése tridnéven ot hróba,
i mértvyja vozdvíhnuvyj: ľúdije, veselítesja.

I

SLOVO

DEUS CARITAS EST
– BOH JE LÁSKA
Benedikt XVI. zverejnil po deviatich
mesiacoch v úrade prvú encykliku Deus
Caritas est. Témou lásky a dobročinnosti
prekvapil mnohých predstaviteľov Vatikánu i verejnosť.
Dokument má dve časti. Prvá je filozofická a špekulatívna, druhá je praktickou
aplikácia úvah vo vzťahu k Cirkvi. Pápež
vedomý si dvojznačnosti pojmu láska
píše, že je to slovo, ktoré sa dnes najviac
používa aj zneužíva. Rozoberá pojem eros
– grécke ponímanie lásky. Kresťanstvu
sa niekedy vyčíta, že odporúča zriekanie
sa telesnej lásky. V kresťanskej koncepcii
freepik.com

MODLITBA

A PRÁCA (1)
„Modlitba je vzťah priateľstva. Je to častý a dôverný rozhovor s tým, od koho
vieme, že nás miluje.” Ak tomuto citátu
sv. Terézie z Avily naozaj uveríme,
potom pre nás bude samozrejmé modliť sa nielen doma či v kostole, ale aj
na mieste, kde trávime väčšinu svojho
bdelého času – teda pri práci.
Strelná modlitba. Sám Ježiš nám hovorí, že od nás nevyžaduje množstvo slov:
„Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako
pohania. Myslia si, že budú vypočutí
pre svoju mnohovravnosť.” (Mt 6, 7)
Mnohým teda výborne funguje jednoduchá a krátka prosba vo forme strelnej
modlitby. Jej výhoda je v tom, že sa dá
použiť kedykoľvek počas pracovného
dňa – vo vážnej situácii, v strachu pred
náročným stretnutím či telefonátom.
Môže to byť napríklad volanie k nebeskému Otcovi o pomoc či ochranu:
„Pane, stoj pri mne”, „Pane, buď mi
milostivý”. Ak si správne nastavím svoje
srdce, aj krátke zvolanie „Ó, Ježišu” sa
zrazu stane úprimnou a čistou modlitbou k môjmu najlepšiemu priateľovi.
Viacerí zasa nedajú dopustiť na vzývanie nebeskej Matky o príhovor: „Mária,
Matka, oroduj za mňa!”
Jednou z najkrajších strelných modlitieb je však určite úprimné poďakovanie za každé, hoci i nepatrné dobro,
ktorého sa nám počas dňa dostáva –

stihnem prísť načas napriek dopravnej
zápche? „Vďaka ti, Pane!” Nájdem synovi počas ranného rozvozu do škôlky
stratenú rukavicu? „Vďaka ti, Pane!”
Modlitba k Svätému Duchu. Nemusia
to byť hneď celé litánie k nemu (aj keď
treba povedať, že sú naozaj nádherné).
Niekedy stačí úprimné zvolanie: „Príď,
Duchu Svätý!” pred dôležitým rozhodovaním alebo pri plánovaní pracovného dňa, či týždňa. Prosiť o jeho dary
je istotne v súlade s Božou vôľou. No
a vrúcna túžba prinášať aj v práci ovocie Svätého Ducha – teda lásku, radosť,
pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť
(Gal 5, 22 – 23). Patrí s istotou medzi
najlepšie modlitebné úmysly.
Chvály. Popri azda najčastejšej forme
modlitby – prosbe a už spomínanej ďakovnej modlitbe netreba zabudnúť ani
na modlitbu chvály. Tá sa líši od vďaky
tým, že pri chvále Boha chválime za to,
aký je (milosrdný, láskavý atď.), pričom
pri vďake mu ďakujeme za to, čo robí
(chráni nás, požehnáva atď.). Veď
vieme, že „Boh tróni na chvále svojho
ľudu” (Ž 22, 4). Skúsme si teda pustiť
popri práci z mobilu piesne chvál. Alebo môžeme cez pár kliknutí na internete nazrieť do modlitieb z liturgie hodín
(breviár), kde majú ranné chvály svoje
pevné miesto. (Boris Gogola)

lásky sa agapé považovalo za protiklad
erosu. Encyklika pritom ukazuje, že láska
nachádza svoju skutočnú jednotu vďaka
spojeniu erosu a agapé. Eros, ktorý je spočiatku len žiadostivý, sa postupne čoraz
viac usiluje o šťastie druhého človeka.
Druhá časť encykliky pripomína, že v prvotnej Cirkvi sa spoločenstvo prejavovalo
v Eucharistii a v spoločenstve materiálnych dobier. Na riešenie potrieb chudobných vznikla služba, ktorej činnosť sa
nazývala diakonia. Toto je kľúčový pojem
druhej časti encykliky – diakonia ako
služba lásky. Úlohou Cirkvi je pripomínať potrebu milovať blížneho. „... človek
napriek všetkej spravodlivosti potrebuje
a vždy bude potrebovať lásku,“ píše Benedikt XVI. Pápež zdôrazňuje potrebu modlitby pri vykonávaní služby lásky. Tvárou
v tvár tejto obrovskej situácii môže človek
podľahnúť pokušeniu znechutenia alebo
vzbury. Benedikt XVI. zdôrazňuje, že kto
sa modlí, nikdy nestráca čas. (Miroslav
Dancák)
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Modlitba a liturgia
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I

otcovia

Ak by som chcel panovať nad druhými,
pripomeň mi, Ježišu, svoju trstinu, ktorú
ti dali do rúk na výsmech ako kráľovské
žezlo. Pripomeň mi, Ježišu, svoj kráľovský plášť, ktorý na teba dali ako výsmech,
keď veľmi myslím na svoj odev. Keď ma
vysmievajú, prezývajú, nechápu ma,
vtedy myslím na scénu, ktorá sa stala pred
Herodesom, ktorý s tebou narábal ako
bez rozumu. Keď ma trápia každodenné
kríže, nech mi príde na um tvoj kríž.

SPASITEĽ
JE U MŇA
Môj Spasiteľ je vo mne! Nie otec, nie matka, nie brat, sestra, pozemský priateľ, nie
kráľ, ale sám Boh a Spasiteľ! Ten, ktorému
môžem ďakovať za právo na nebo. Ak
niet Spasiteľa, niet pre mňa ani neba. Ó,
drahý Spasiteľ! Čo ti mám povedať, ako ťa
mám privítať? Slava Isusu Christu! Ježišu
Kriste, Boží Synu, ty, ktorý si za nás trpel,
vitaj u mňa a zmiluj sa nado mnou! Poďte, všetci ľudia, a spolu so mnou vítajte
a oslavujte Ježiša! „Poďte, pokloňme sa
Kristovi, nášmu Spasiteľovi!“ „Spievajte
Bohu nášmu, spievajte, spievajte Kráľovi
nášmu, spievajte.“ Ďakujem ti, Ježišu,
Spasiteľ môj, za veľké vyznamenanie, že
si prišiel ku mne.

Odprosujem ťa, Ježišu, za to, že vo svojom
živote často zabúdam na veľkú milosť
spásy, že zabúdam na tvoje rany, ba
možno aj hriechom sa ti za to odplácam.
Ježišu, obetujem ti všetko, čo mám. Veď
ty si pre mňa obetoval všetko, všetko až
do poslednej kvapky krvi.
Ježišu, ty si Kráľ kráľov, preto ťa prosím,
obdaruj ma duševnými darmi. Pripomeň
mi pred hriechom, ako si sa pre mňa
krvou potil. Keď na mňa prichádza pokušenie proti čistote, pripomeň mi svoje
bičovanie. Keď na mňa prichádzajú hriešne, nečisté, márne a pyšné myšlienky, pripomeň mi, Ježišu, svoju tŕňovú korunu.

OSOBNOSTI

AUREL MIHALIČ (1920 – 1972)
Aurel Mihalič sa narodil 6. augusta 1920 v Zbudskej Belej
v rodine učiteľa, takže sa často v detstve sťahovali. Po užhorodskom gymnáziu študoval bohoslovie v Prešove. Po vojne
sa oženil s Katarínou Hricovovou, s ktorou mal tri deti.
Kňazskú vysviacku prijal 28. júla 1946 v prešovskej katedrále.
Svoju kňazskú púť začal v Šarišskom Čiernom, kde ho zastihol apríl 1950. Keď ho po ceste od rodičov eštebáci zatkli, nedovolili mu ani sa rozlúčiť s manželkou a dcérou. Nasledovala
púť po slovenských sústreďovacích táboroch, ktorá sa skončila dva dni pred Vianocami 1950. Radosť vystriedalo vysídlenie
do česko-nemeckého pohraničia. Prvé roky pracoval ako robotník a potom trinásť rokov ako garbiar, čo ho stálo zdravie.

Zomrel si za každého. Preto sa ťa pýtam:
Čo chceš za to všetko? V duchu počujem
tvoju odpoveď: Nič, dieťa moje, len ma
miluj, daj mi svoje srdce. A ja? Namiesto
lásky sa ti odplácam hriechmi. Ľutujem to. Neslúžil som Ježišovi, ale zlému
duchu. Zlý duch netrpel za mňa, nebol
bičovaný, neprelial za mňa ani kvapku
krvi... A ja mu napriek tomu slúžim...
Kristus mi chce iba dobre, miluje ma;
jeho najväčším želaním je, aby som bol
v nebi, aby som bol naveky šťastný. Nechcem byť nevďačný. Ježišu, daj mi pevnú
vieru, silnú nádej, viac lásky... Chcem byť
vždy pri tebe, pri Dobrom pastierovi...
Prosím ťa, zmiluj sa aj nad tými, ktorí
ťa ešte nepoznajú, ktorí ešte nepoznajú milosť spásy. Požehnaj prácu našich
kňazov i všetkých kňazov na celom svete,
aby šírili milosť spásy, aby šírili Kristovo
kráľovstvo, aby bolo čím viac spasených...
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák; krátil J. Gradoš)

Aby sa dokázal postarať o rodinu, pracoval
v noci aj na železničnej stanici a neskôr, keď
mu sily odchádzali, choval včely. V roku 1966
sa vrátil do Košíc, odkiaľ v roku 1968 nastúpil
do Cejkova. Po pár týždňoch prišiel nový
dekrét – Trnava pri Laborci. 1. marca 1970
začal napriek chatrnému zdraviu pôsobiť vo
Varhaňovciach. Keď o dva roky odchádzal
na duchovné cvičenia do Tatier, netušil, že
sa navždy lúči s manželkou. Po ich skončení
pri odchode domov naposledy vydýchol
na zastávke v Dolnom Smokovci. Ján Hirka
sa s ním rozlúčil v terajšej košickej katedrále
a jeho telo očakáva vzkriesenie na Cintoríne
sv. Rozálie v Košiciach. (Juraj Gradoš)

príbeh

Z centra komunity Cenacolo v mestečku Saluzzo

I

SLOVO

I www.comunitacenacolo.it

CHLADNIČKA
»d Lucia SZABÓOVÁ

Voláme sa Michal a Lucia Szabóovci
a momentálne žijeme so svojimi piatimi
deťmi a šiestym na ceste v Hriňovej, čo je
tiež znak obrovskej Otcovej prozreteľnosti. Naša cesta životom nebola jednoduchá. Bohužiaľ, nechali sme sa zlákať
klamstvami a nástrahami satana a padli
do drog, alkoholu a iných hriechov. Len
vďaka obrovskej milosti sme skončili (alebo skôr začali) v komunite, ktorá sa volá
Cenacolo a ktorú založila jedna obyčajná
žena, rehoľná sestra matka Elvíra. Ona
verila Bohu a jeho prozreteľnosti tak,
že sa mu úplne odovzdala Práve o tejto
fantastickej Božej prozreteľnosti vám
chceme svedčiť.
Prvých päť rokov manželstva sme žili
v podnájme v Košiciach, ďaleko od rodiny. Michal pracoval vo firme, kde robili
strechy. Mali sme sa veľmi dobre. Už
v mladosti ma veľmi lákali misie, ale
nikdy som sa k tomu so svojím spôsobom
života nedostala. Raz do týždňa, keď to
bolo možné a mali sme menej detí, sme
sa chodili modliť ruženec s rodičmi z komunity Cenacolo u sestričiek vincentiek,
ktoré sú známe svojou charizmou pomáhania chudobným, biednym a ľuďom
na ulici. Raz prišla od nich prosba, že
chcú pokrstiť dve deti z ulice, a hľadajú
krstných rodičov. Okamžite som cítila, že

to máme byť my. Opýtala som sa manžela
a on súhlasil. Ja som sa cítila v deň krstu
naozaj ako na misiách. Stali sme sa krstnými rodičmi dvoch chlapcov, súrodencov. Skoro nič sme o nich nevedeli a keď
sme na Vianoce prišli za sestričkami
s prosbou, či by nám nedali adresu, aby
sme im mohli odniesť darčeky a urobiť
nákup potravín, trocha sa začudovali,
že tam naozaj chceme ísť. Nebola som
pripravená na to, čo ma čakalo. Bol deň
pred Štedrým večerom a my sme sa ocitli
v plesnivej chajde na brehu Hornádu, kde
žila jedna matka so svojimi asi siedmimi
deťmi. Ostatné jej deti žili na ulici. Naše
krstné deti, ktorým bola starou mamou, ju volali mama, lebo tá ich nebola
schopná starostlivosti o nich. Predtým
žila v útulku pre týrané ženy a jej manžel
sedel v tom čase vo väzbe. Bola som rada,
že aspoň tým málom im pomôžeme, ale
pani sa na mňa pozrela a povedala, že to
nemajú kam dať, pretože nemajú chladničku. Ja múdra som jej hneď poradila,
nech si to dajú vonku, lenže tam bolo
stádo potkanov. Boli sme veľmi zronení z toho, čo sme videli. Celú noc som
plakala a kričala na Boha, nech im nejako
pomôže – nemali sme na to, aby sme im
kúpili chladničku. Neprijímala som to, že
my sedíme v teple a hojnosti, a oni nemajú nič. A viete, čo sa stalo ráno? Zazvonil

mi mobil a volal jeden otec zo spoločenstva rodičov komunity Cenacolo. „Lucia,
počuj, kúpil som novú chladničku a mám
tu takú dvojročnú... Nevieš o niekom,
komu by sa hodila?“ Asi desať minút som
nevedela prestať plakať... Vlastne aj teraz
mi tečú slzy... On je taký dobrý! Chápete?
Nič mu nie je nemožné, všetko je to len
naša neviera.
A tak som postupne a pomaly aj ja začala
veriť, že Boh nie je len trestajúci sudca,
ktorý ma stresce za všetko, v čom pochybím, ale hlavne milujúci Otec, ktorému
sa vždy môžem hodiť do náruče. Že Ježiš
zaplatil na kríži za všetky hriechy a že
jeho ranami sme uzdravení, že on túži
po našom zdraví a prosperite, že v jeho
mene nám dal moc nad chorobami, zlými
duchmi a nemocami. Že Svätý Duch je
naozaj náš tešiteľ, radca a spoločník a že
my vlastne môžeme žiť nebeské kráľovstvo už tu na zemi, a že môžeme mať
s ním vzťah.
Žijeme s Ježišom neuveriteľné dobrodružstvo každý deň a som veľmi šťastná,
že sme prijali jeho ponuku žiť zázraky.
Milovaní, žehnáme vám z celého srdca,
aby ste videli dobrodenia Pánove v krajine
žijúcich. Amen.
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UKRAJINSKÁ

KATARZIA
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ

Krízové situácie odhaľujú mnohé. Konflikt na Ukrajine okrem obrovského hyenizmu na jednej strane a ľudskej solidarity na druhej odhalil aj drobné príbehy obyčajných ľudí,
ktoré by za iných okolností možno ani neboli ničím zaujímavé. Vojna takmer zo dňa na deň upriamila pozornosť
celého sveta na Ukrajinu a my na Slovensku zrazu badáme, koľko Ukrajincov žije v našej krajine, koľkí naši známi
majú ukrajinské korene, ukrajinských príbuzných, priateľov,
ako veľmi úzko sú naše krajiny prepojené.
Petro Tokač, rodák z Ľvova, žije na Slovensku od roku 1992. Bývalý aktívny
športový gymnasta, pilot, ktorý lietal
na Sibíri, v rokoch 2005 – 2010 honorárny konzul Ukrajiny, je dnes diakonom
a spolumajiteľom záchrannej leteckej
služby Air Transport Europe (ATE), jedinej na Slovensku, so sídlom v Poprade.
Z Ukrajiny nikdy celkom neodišiel – celú
svoju podnikateľskú kariéru absolvuje
pracovné cesty do svojej vlasti a dnes sa
aktívne podieľa na humanitárnej pomoci.
Na Ukrajinu vyváža lieky, potraviny, zdravotnícky materiál a pomohol zabezpečiť
aj nateraz devätnásť funkčných sanitiek
z celej Európy pre Kyjev, Záporožie, Charkov, Sumy a Poltavu.
Ako vyzerala ukrajinská spoločnosť pred
vojnou a ako vyzerá dnes? „Ukrajina
bola roztrieštená, napríklad v Zakarpatskej oblasti stále hovorili: ,My sme
tu za kopcom, nechajte nás na pokoji.‘
Až keď šli do Ľvova, hovorievali, že idú

na Ukrajinu. Oblasti ako Ľvov, Ternopoľ,
Ivano-Frankovsk..., teda západná Ukrajina, boli vnímané ako motor všetkých
demokratizačných tendencií na Ukrajine,
centrálna časť bola neutrálna a východ sa
ťahal skôr k Rusku – mentálne aj rečovo.
Tu urobil veľkú chybu hlavne Kyjev, ktorý
tridsať rokov zanedbával ,ukrajinizáciu‘
spoločnosti, nechal ľudí vybrať si, akým
jazykom chcú hovoriť.“ A tak na východe

bola prevládajúcim jazykom ruština. „Bol
to však silný politický nástroj na rozdeľovanie spoločnosti: východ – západ,
ruská reč – ukrajinská reč...“ „Aj správanie
je iné, sme mentálne trošku rozdielni.
Prečo? Lebo kým mne moja mama mohla
povedať, ako sa žilo v kapitalizme do roku
1939, na východe to nevedeli povedať ani
ich dedovia, nezažili to.“ Aj toto bol dôvod,
prečo nedávno v Rusku boli úvahy úplne
rozdeliť Ukrajinu – „Zakarpatsko odovzdať
Maďarom, Ľvov Poliakom. Putin sám sa
vyjadril, že najväčšou chybou Stalina bolo,
že pripojil k Sovietskemu zväzu západnú
časť Ukrajiny, pretože tam sú demokratizačné snahy najvýraznejšie. No ťažko
povedať, čo dnes ten chlap chce.“
Je zjavné, že bieda ľudí zjednocuje. Premena ľudských sŕdc a vzájomná pomoc
na Ukrajine je neuveriteľná a „je dojímavé
sledovať, ako dnes západ (Ukrajiny, pozn.
red.) pomáha východu“. A ešte jednou
katarziou krajina prechádza – prudkým
odklonom od Ruska aj v predtým proruských oblastiach. „Minulý týždeň som sa
vrátil z Dnepra (bývalý Dnepropetrovsk,
pozn. red.),“ pokračuje pán Tokač, „a rusky hovoriace mesto dnes hovorí po ukrajinsky. Ľudia sa začali viac modliť. Bol som
veľmi prekvapený, ako húfne opúšťajú
Moskovský pravoslávny patriarchát a prikláňajú sa k Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi.“ Pán Tokač tam bol práve na sviatky Paschy, a „bolo to krásne“. A v najväčšej
nemocnici na východe Ukrajiny na otázku o ruských vojakoch počul odpoveď primára: „Dievčina, ja neliečim národnosť.“
Hovorí sa, že už keď Putin obsadil v roku
2014 Krym a začala sa vojna v Donbase,
vytvoril niečo, čo neplánoval urobiť –
akýsi novodobý ukrajinský národ, keď aj
Na ceste medzi Umaňom a Dneprom
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Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod
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ROSEANNA M. WHITEOVÁ:
NA KRÍDLACH ODDANOSTI

po rusky hovoriaci Ukrajinci, ktorí sa
dovtedy považovali za Rusov, sa začali
vnímať ako Ukrajinci. Táto vojna logicky
tento trend ešte posilnila. Zdá sa, že ruština dnes prestáva byť pre ľudí z týchto
oblastí jazykom ich „predkov“ a stáva sa
jazykom nepriateľa. I keď v ich ukrajinčine stále cítiť dlhoročné používanie ruštiny. Zároveň v ľuďoch vzrástla národná
hrdosť. Kým pred vojnou mladí ľudia vo
veľkom odchádzali za hranice za lepším
životom a finančne výhodnejšou prácou,
dnes sa mnohí vracajú domov pomáhať
obnovovať vojnou zdevastovanú krajinu.
„Len včera sa vrátilo na Ukrajinu dvadsaťdeväťtisíc Ukrajincov. Na Slovensku
chýbajú lekári. A tak my zamestnávame
štyroch ukrajinských lekárov a jeden
sa otočil: ,Nie, neostanem, vrátim sa
naspäť.‘ Po Veľkej noci k nám mala nastúpiť jedna mladá doktorka z Ľvova, a tá
takisto povedala, že nepríde, že ostane
pomáhať doma.“
Popri konflikte má Ukrajina ambíciu
i šancu stať sa členom európskeho

spoločenstva. Je však na to zrelá? Pri
návšteve Ukrajiny vidno rozdiel v prístupe k verejnému priestranstvu medzi
Európanmi a Ukrajincami. No tak to bolo
aj v prípade iných postsocialistických
krajín, keď vstupovali do únie. Aj keď
ľudia sú rôzni a nemožno globalizovať,
Petro Tokač pripúšťa, že Ukrajinci viac
dbajú na poriadok doma a priestor mimo
domova im pripadá cudzí. „Ale myslím
si, že teraz sa to zmení. Keď sa tie milióny
ľudí, ktorí odišli na západ, budú postupne vracať späť, budú mať už iný pohľad
na život a prinesú európsku kultúru aj
do verejných priestorov.“ Ukrajinci majú
čo ponúknuť. Nielen prvotriedne mliečne
výrobky a teľacinu, akú inde nenájdeme,
ale aj srdečnosť a ústretovosť. „Ak idem
na Slovensku na návštevu, musím sa
vopred nahlásiť. Toto na Ukrajine neexistuje. Tam zaklopem a som vítaný.“
Je asi prirodzené, že Ukrajinci dnes sú
veľmi citliví na kontakty iných krajín
s režimom v Moskve. Navyše aj historická pamäť národa hovorí skôr o násilí
zo strany „ruského brata“. Niektorí
Moskvu obviňujú aj za mnohé negatíva, lebo „osemdesiat rokov socializmu
poznačilo ukrajinský národ“. A hoci
Ukrajinci sú v srdci hrdí, hrdosť na svoj
štát im doteraz chýbala. Nečudo, veď
po páde komunizmu boli pod „ďalšími
demokratickými komunistami“. „No už
sa to mení a treba to udržať aj po vojne,“
dodáva pán Tokač.
Dnes krajina trpí, trpia ľudia v nej
i okolité krajiny. Podľa Petra Tokača sú
obrazy vojny v našich médiách pravdivé, i keď nezachytávajú ani polovicu
reálnych vojnových hrôz: „V Charkove
ostalo stáť naozaj už len zopár budov,
v Mariupole už neostalo absolútne nič...
My Ukrajinci máme historickú úlohu,“
uzatvára, „zastaviť s pomocou celého
sveta toho barbara, pretože nikto iný to
za nás neurobí.“

PODPORTE NÁKUP POTRAVÍN NA UKRAJINU PRÍSPEVKOM NA NOVÝ ÚČET
SK40 3100 0000 0043 5013 4306, VARIABILNÝ SYMBOL 390.
Ďakujeme

FILM

So synom Orestom, diplomatom EÚ, v Dnepre

So slovenskými pracovníkmi charity v ukrajinskom Dnepre

Hoci všetci
Arabelle pred ním
varujú, ju čoraz
viac priťahuje
muž známy ako
„Čierne srdce“.
Celé Anglicko
považuje majora
Phillipa Camdena
za netvora – vedome spôsobil smrť
mužov svojej
letky. Sám by bol radšej, keby v ten deň
s nimi zomrel, no napriek všetkému
dostal zamestnanie na kryptografickom
oddelení vojenského spravodajstva.
Výhražné listy, ktoré denne dostáva, ho
neprekvapujú, a podľa vlastného názoru
si ich zaslúži. Zdravotná sestra Arabelle
Denlerová ho pozoruje a vidí niečo iné
− zraneného muža túžiaceho po súcite
a milosrdenstve. A keď sa ich rodiny
a cesty nečakane spoja, uvedomí si, že má
možnosť pomôcť mu uzdraviť sa a zároveň vyliečiť vlastné zranenia. Camdenov vojenský súd sa blíži. (i527, Martin
Švikruha)
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DEVÄŤ DNÍ
Will trávi svoj čas pozorovaním ľudských
životov na televíznej obrazovke, pretože
jeho prácou je robiť pohovory s dušami
a vyberať tie, ktoré vstúpia do sveta.
Toto svoje poslanie berie veľmi vážne
a snaží sa vybrať duše, ktoré podľa jeho
názoru zvládnu prejsť krutým svetom.
Obzvlášť ťažké rozhodnutie prichádza,
keď sa mu na prahu objaví Emma. Emma
je neobyčajnou kandidátkou, ktorá má
viac otázok ako odpovedí a ktorej pohľad
na svet sa vymyká štandardu. Ale aj napriek jej očividnej originalite sa Will bojí,
že svet by ju rozdupal ako kedysi jeho.
Tento nápaditý festivalový film sa zaoberá
myšlienkou zmyslu života, jeho hodnoty
a krásy. (Slavomír Gereg ml.)
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Daj pozor, syn môj, na to, čo robíš,
a svojím správaním ukáž, že si dobre vychovaný.
Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému!
Nepi víno až po opilosť a nech ťa nesprevádza opilstvo na tvojej ceste.
O svoj chlieb sa podeľ s hladným a o svoj odev s nahým!
Z toho, čoho máš dosť, rob dobro
a tvoje oko nech nie je skúpe, keď konáš dobro.
Rozdávaj štedro svoj chlieb a lej svoje víno pri pohrebe spravodlivých,
ale nedávaj ich hriešnikom!
Tob 4, 14b – 17

Čítanie Božieho slova

I freepik.com

INŠPIRATÍVNY ČAS
S BOHOM
»d Anton PARIĽÁK

Žiaden vzťah nefunguje bez aktívnej komunikácie.
Komunikácia je potrebná vo vzťahoch každej úrovne,
v partnerskej, manželskej, rodinnej aj pracovnej rovine. Tak
ako rodič komunikuje s dieťaťom, učí ho, vychováva, radí
mu, prejavuje lásku a náklonnosť, rovnako tak komunikuje
aj Boh s človekom. Na to, aby táto komunikácia fungovala,
je potrebná modlitba. Boh má záujem o človeka a o vzťah
s ním. Má záujem o blízky dôverný vzťah, ktorý nemôže
fungovať bez toho, aby sa Boh a človek rozprávali. Tento
dôverný vzťah a rozhovor nazývame modlitba.

Veľkým fenoménom duchovnosti je vytrvalosť. Vytrvalosť v modlitbe je náročná
a problém s tým mali aj Ježišovi učeníci.
V Matúšovom evanjeliu 26, 40 – 41.43
– 44 sa píše: „Keď sa vrátil k učeníkom,
našiel ich spať. I povedal Petrovi: ,To ste
nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo
slabé...’ A keď sa vrátil, znovu ich našiel
spať, oči sa im zatvárali od únavy. Nechal
ich, znovu sa vzdialil a tretí raz sa modlil
tými istými slovami.“ Učeníci spia, sú
unavení z ťažkého dňa, z ťažkého času,
ktorý prežívajú. Je normálne premáhať

SLOVO

sa, bojovať o čas, o chuť modliť sa. Najmä
v čase skúšok, trápenia, námahy, únavy,
ale poddať sa svojim pocitom a nemodliť
sa vedie k prehre.
Evanjelium ďalej pokračuje a vo veršoch
45 – 46 hovorí: „Potom prišiel k učeníkom
a povedal im: ,Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina, keď Syn človeka
bude vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte,
poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.’“
V tomto texte sú dve vety, ktoré si zdanlivo odporujú: Teraz už spite a odpočívajte!
a Vstaňte, poďme! Prvá hovorí, že učeníci
prespali čas naberania síl na boj a teraz už
môžu spať, lebo v tejto bitke neobstoja,
a druhá vyjadruje Ježišovu odhodlanosť
– už môžem ísť v ústrety utrpeniu, som
pripravený a poznám stratégiu. Výsledok je, že Ježiš pretrpí umučenie a víťazí
a učeníci sa rozpŕchnu.
Modlitba je veľmi dôležitým faktorom
pri našom boji v duchovnom i svetskom
živote a bez nej prichádza prehra. Vytrvalosť v modlitbe však prináša ovocie. Pre
kresťanskú cestu je rozhodujúce vytvorenie dobrých návykov, ktoré nás formujú.
Týmto návykom má byť aj pravidelná
modlitba. Tak ako sa deti učia hygienickým návykom, slušnému správaniu a rozprávaniu, tak je nutné, aby sme sa my
všetci učili modlitbe. Návyky sa vytvárajú
pomocou opakovania nejakých skutkov
a rovnako je to aj v prípade modlitby.
Možno sa modliť, a nepočuť Boží hlas. To
sa stáva v prípadoch, že sa človek modlí
zle alebo málo. Modliť sa zle znamená
stratiť živý vzťah s Kristom, nebyť vo vzťahu, neprežívať vzťah dobre. On mi hovorí
a ja rozmýšľam o niečom inom, som
nesústredený a vyrušovaný – pozerám sa
cez okno, modlím sa v kancelárii, kde pracujem, a pod. Zaoberáme sa sami sebou,
lebo nie sme vo vzťahu, je to monológ.
Modliť sa málo znamená, že nerastie náš
vzťah s Pánom. Nemáme čas, máme iné
povinnosti a aktivity a rôznym spôsobom
si vieme ospravedlniť to, prečo sa modlíme málo. Treba sa obrátiť a otvoriť svoj
život a srdce pre Boha, pre jeho slovo.
Nie je jednoduché vytvoriť si tento návyk
pravidelnej dobrej modlitby a potrebujeme na to sprevádzanie. Samým sa nám to
nepodarí. Je veľmi dôležité, aby rodičia
svoje deti viedli k modlitbe odmalička,
aby ich ňou sprevádzali a pomohli im
vytvoriť návyk. Rovnako dôležité je, aby
ich sprevádzali všetkými ťažkosťami, mali
otvorený, úprimný, dôverný vzťah a pomáhali im prekonávať všetky ťažké chvíle,

čomu pomáha aj spoločná modlitba
rodičov a detí.
Boh chce hovoriť ku každému z nás
a môže to robiť cez Sväté písmo, čiže
Božie slovo. V Knihe proroka Amosa 8,
11 sa píše: „Hľa, prídu dni – hovorí Pán,
Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad
po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“ Boh predpovedal,
prisľúbil tento hlad po jeho slove, ktorý
sa stane evidentným, lebo človek je tak
stvorený. Božie slovo musí prenikať celý
náš život, potrebujeme sa ním sýtiť každý
deň, modliť sa s ním, veriť mu a uvádzať
ho do praxe. Ono je pravda, ktorá rozháňa
temnoty a má moc meniť srdcia. Naša viera rastie z počúvania Božieho slova.
V Matúšovom evanjeliu 4, 4 čítame, že
človek nie je živený len chlebom, „ale
každým slovom, ktoré vychádza z Božích
úst“. Modlitba s Božím slovom mení naše
životy, ukazuje nám, ako máme žiť, odkrýva nám Božiu vôľu a prostredníctvom
neho k nám prehovára sám Boh.
Modlime sa preto pravidelne a aktívne.
Pravidelnou modlitbou zvykáme svoje
vnútro na blízkosť Pána a tento návyk
spôsobuje, že bez neho už nechceme byť.
To, že sa musíme neustále nútiť k vernosti
v osobnej modlitbe, je normálne a málokedy to bude ináč. Zlý nechce, aby sme sa
modlili. Boh nám preto na našu životnú
cestu dal bratov a sestry, s ktorými môžeme tento boj o modlitbu zdieľať a stále
v ňom víťaziť. Buďme tými, ktorí vedú
bratov a sestry k modlitbe a sprevádzajú
ich v boji o modlitbu, a v ťažkostiach
každodenného života. Buďme vytrvalí
a sýťme sa Božím slovom, a uplatňujme
ho vo svojich životoch. Na to, aby sme
v tom boli úspešní, potrebujeme nad tým
rozmýšľať a snažiť sa o to. Nie je to niečo,
čo na nás spadne z neba, stojí to námahu – ako všetko, čo má v živote cenu. Bez
modlitby zosycháme a umierame ako kvet
bez vody. Ak chceme byť živými kvetmi,
potrebujeme živú vodu, ktorou je v našich
životoch práve modlitba.
Keď sa nám zdá, že strácame pôdu pod
nohami, že nedokážeme nájsť harmóniu
tela a ducha, vezmime do rúk Božie slovo
a modlime sa s ním. Nájdeme tam nielen
riešenia svojich životných situácií, ale aj
osvieženie ducha. Nech je naša modlitba prehĺbením nášho vzťahu s Bohom
a nech je pre každého z nás inšpiratívnym
časom, ktorý nám prinesie do života hojnosť dobrého ovocia a ochotu plniť Božiu
vôľu. Amen.

ISTOTA

STORNOVAŇA

PARADOKS
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SLOVO
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RODIČIA AJ MANŽELIA V JEDNOM
»d Mária NEMČÍKOVÁ – Kamil NEMČÍK
Nie je zriedkavé, že sa jeden alebo aj
obaja rodičia zamerajú na dieťa a vzťah
s partnerom odsúvajú bokom. Robia
to z dobrých a prirodzených motivácií,
dávajú zo seba všetko. Vychovávať dieťa je
úžasný dar a vznešené poslanie. Spája to
manželov a dáva im to hlboký zmysel ich
manželstva. Problém nastáva, ak sa vzťah
rodič – dieťa potlačí na úkor rozvíjania
vzťahu manželov.
Tým sa vážne ohrozuje rodina a následne
aj zdravé prostredie pre dieťa a jeho vývin.
Pre dieťa je totiž najdôležitejšie bezpečie
a príklad zdravého vzťahu medzi rodičmi.
Spýtajme sa preto samých seba, koľkokrát
túto starodávnu poučku berieme vážne,
keď sa rozhodujeme, koľko času a úsilia

OD SYNA
Oci, raňajkuj so mnou, aby
som sa naučil vstávať a chodiť
do práce.
Oci, uvedom si, že kým som
mladý, jednou z najobľúbenejších vecí na športe bude dres.
Dovoľ mi obliecť si ho i do školy.
Oci, uč ma, že odpúšťanie druhým nie je slabosť, ale zvyšovanie ega, lebo potom sa budem
cítiť vždy lepšie.

v bežnom živote sme ochotní venovať
budovaniu partnerského vzťahu.
Pretože s pribúdajúcimi rodičovskými povinnosťami manželský vzťah prirodzene
ide trošku bokom. Ako sa s tým vyrovnať? Radi by sme podelili s vami o naše
prežívanie.
Keď naše tretie dieťa (v tej dobe najmladšie) dovŕšilo rok a pol, nechali sme ho
spolu so súrodencami u starých rodičov
a naplánovali si víkend vo dvojici. Po štyroch rokoch to bol náš prvý víkend bez
detí. Mesiace sme o tom snívali, týždne
to plánovali, no aj tak sme od starých
rodičoch odchádzali plní výčitiek. Ešte
aj počas nášho rande v reštaurácii sme sa
pristihli pri tom, že sme sa úvodnú hodi-

nu a pol rozprávali len o tom, ako sa naše
deti asi teraz hrajú, čo by povedali a urobili, keby tu s nami boli, a či už vôbec zaspali. Tak veľmi nám chýbali a tak veľmi
naplnili celý náš vesmír, že keď sme už
konečne chceli prejsť na „bezdetné“ témy,
zrazu sme boli ticho, vo vákuu. Nebolo
o čom sa rozprávať. Nevedeli sme, či zrazu vytiahnuť nejakú spoločnú spomienku
(a máme vôbec nejaké čisto naše?) alebo
sa venovať budúcnosti. Ale čo by sme
asi tak plánovali – nejaký výlet s deťmi
a pre deti? To bol veľmi silný signál, že si
opätovne potrebujeme vytvoriť tú našu
manželskú planétu vo vesmíre, ktorému
dominuje rodina, práca, povinnosti. Každodenné prejavy lásky vo všednosti nám
už zrazu nestačili.
Akoby sme sa opäť dostali na začiatok
nášho partnerského vzťahu a museli si
vedome vyčleňovať čas byť spolu dvaja
a hlavne hľadať, čo vlastne chceme spolu
robiť. Išli sme na to metódou pokus –
omyl a skúšali rôzne aktivity. Ako jasný
omyl sa ukázal pre nás nápad ostať sami
doma a upratovať. Samozrejme, každému
páru vyhovuje niečo iné, u nás sme sa
dopátrali k tomu, že potrebujeme vyjsť
von z domu a mať spoločný zážitok. Tu je
krátky prehľad, ako to máme my. Spoločná prechádzka – lepšie ako nič, ale túra so
zaujímavým cieľom (napr. výhľadom) je
určite lepšia. Spolu niekam vycestovať –
najlepšie. Kino – pre nás strata času, rovnaký partnerský zážitok ako doma pred
televíziou. Divadlo – lepšie ako kino, ale
musíme mať po divadle ešte čas si niekam
sadnúť a porozprávať sa, „len“ divadlo
nestačí. Ísť na kávu/večeru – to máme
radi, ale musíme byť v rozprávacej nálade
(extrémne ťažké, ak máme práve tichú
domácnosť). Šport – ak sme pohádaní,
výborný je bedminton – každý je na svojej

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM
Mami, tráv so mnou toľko času,
koľko len môžeš. Pre tvoje
dobro je to presne také dôležité
ako moje.
Mami, nikdy ma neupozorňuj,
aby som chodil alebo rozprával
normálne. Nechaj ma byť sám
sebou.
Mami, pamätaj si, že vždy
budeš mojím najdôležitejším
vzorom.

OD DCÉRY

Mami, keď pôjdeš na služobnú
cestu mimo mesta, pošli mi
pohľadnicu.

Oci, buď v mojom živote
prítomný už teraz a nečakaj, až
budem mať pätnásť.

Mami, dospievajúce dievčatá
zvyknú byť kruté. Ak budem
zranená, stoj pri mne.

Oci, keď idem von a tebe sa nepáči, ako vyzerám, tak ma pošli
upraviť sa. Buď však nielen
pevný, ale i láskavý.

Mami, pre niektorých rodičov
je tyčinka z jelenieho loja mejkap. Pre iných je mejkap rúž
a lak na nechty. Ale mama si ty.

Oci, vštep mi do srdca, že každodenná usilovná práca prináša
česť. A peniaze.

SLOVO

to nie je len o nás, ale spolu sme spravili
niečo hodnotné. Ako hovorí náš kamarát,
netreba byť sebecký a treba sa podeliť so
svojimi deťmi – či už so starými rodičmi,
známymi, alebo so širšou rodinou. My
sme tým našim veľmi vďační, že nám
pomáhajú budovať naše manželstvo,
a všetkým vám prajeme, aby ste mali
takýchto ľudí vo svojom okolí a aby vaše
manželstvá rástli v Bohu.
Manželstvo je dar, je to vznešené poslanie. Je však náročné v ňom spokojne žiť
a rozvíjať sa. Je preto veľmi užitočné sa
v tom vzdelávať, spolu sa ho snažiť rozvíjať a, samozrejme, spoločne sa za manželstvo a rodinu modliť.

techzle.com

HELIKOPTÉROVÍ
RODIČIA

Juraj Gradoš

strane kurtu a ak sme nahnevaní, pozitívne sa to prejaví na intenzite úderov. Ak
nie sme pohádaní, tak sa nám osvedčil
biliard a stolný tenis, pri ktorých sa dá aj
dobre porozprávať. Trošku si zasúťažiť
medzi sebou a mať dobrý pocit, že sme
spolu spravili niečo pre zdravie, je dokonalou synergiou. Taktiež nás nabíjajú
stretnutia s priateľmi, s ktorými si vieme
zdieľať radosti a starosti tak partnerského, ako aj rodičovského života. Povzbudzuje nás, že v tom „boji“ nie sme sami,
dokonca občas odchádzame aj s pocitom,
že vlastne na tom ešte nie sme až tak zle...
Keďže sme obaja aktívni v organizácii
Skauti Európy, jedna z vecí, ktorá nás vie
naplniť asi najviac, je spoločná služba. Ak
zorganizujeme stretnutie, cítime, že už

SLOVENČINA VÁŽNE NEVÁŽNE
Chcete vedieť, ako sa naučiť po slovensky rýchlo a ľahko? Nijako 😊.
Slovenčina (tak ako každý jazyk) je
zložitý systém a čím viac ním prenikáme, tým viac zisťujeme, ako málo
ho ovládame. Veď už na tej najnižšej,
fonologickej (teda zvukovej) úrovni
slovenčiny číha prvá nástraha – jednu
fonému (jeden zvuk) zapisujeme
dvoma grafémami (písmenami), a tak
sa už celé veky trápime tvrdkami. Pretože ak s nami predošlá spoluhláska
nespolupracuje a nezmäkčuje, naše
ucho proste nerozozná rozdiel medzi
viť (veniec) a vyť (v noci na oblohu)
ani medzi bistro (kaviareň) a bystro
(svižne), dokonca mu je úplne jedno,
či je to ribka alebo rybka, midlo či
mydlo. Ak sa nenaučíme vybrané
slová, sme stratení. Hoci by sa mohlo
zdať, že ypsilon je v slovenčine náš
najväčší nepriateľ, ani zďaleka nie
je jediným vinníkom našej nedostatočnej jazykovej kultúry. Ďalšia
úroveň slovenčiny – morfologická
(úroveň slovných tvarov) totiž prináša
ďalšie nepríjemnosti, takže hoci aj

s nami predošlá hláska spolupracuje
a nabáda nás k tvrdej výslovnosti,
predsa máme pekný chlapec, ale pekní
chlapci. V škole nám to slovenčinárka vysvetľovala tým, že ak je pekný
chlapec jeden, klobása (teda ypsilon)
v komore visí, ak ich je viac, klobásu
zjedli, preto už pod riadkom v diktáte
nevisí nič 😊 – v morfológii je to
proste primárny rozdiel v singulári
a pluráli nominatívu adjektív s tvrdým zakončením (teda podľa vzoru
pekný). Úplný mišmaš spôsobuje
spájanie slov a predložkové tvary. Tu
nepomôže nič iné, iba čítanie kníh
a vedomá snaha zapamätať si správne
tvary. Veď ako inak sa naučiť, že
ideme po deti, nie pre deti, uvažujeme
o niečom, nie nad niečím, školy zatvárame pre chrípku, nie kvôli chrípke
(pretože kvôli je účelová spojka, takže
logicky by sme školy zatvárali na to,
aby tam tá chrípka bola 😊) a že hoci
nám ešte chýbajú chyby na ďalších
jazykových úrovniach, na dnes (a nie
pre dnešok) musíme končiť 😊. (Adriana Matoľáková)

Hoci bol pojem helikoptérový rodič použitý v literatúre už v roku 1969, do učebníc psychológie sa dostal až v roku 2011.
Používa sa na označenie rodičov miléniových detí, ktorí to so svojou starostlivosťou o svoje ratolesti preháňajú. Neustále
nad nimi krúžia ako vrtuľníky a strážia
takmer každý ich krok: papal si, máš desiatu, vybral si škatuľku z tašky, nezabudni si zobrať čiapku, pi pravidelne...
Od narodenia až do dospelosti sú rodičia
vťahovaní do všetkého, čo prežívajú ich
deti. Majú na to iks dôvodov: boja sa
o dôsledky skutkov svojich detí, chcú ich
chrániť pred nebezpečenstvom, nechcú,
aby zažívali to, čo v detstve zažili sami.
Vychováme týmto spôsobom deti, ktoré
budú vedieť prevziať zodpovednosť
za svoje činy? Dovolíme im niekedy
zlyhať, aby sa z toho mohli poučiť?
Pomáhame im tým vôbec? Čo môže byť
dôsledkom takéhoto prístupu?
Znížená sebadôvera a sebaúcta.Nerozvinuté schopnosti zvládania situácie.
Zvýšená úzkosť. Pocit nároku na to, že
všetko môžu mať, na všetko majú nárok
a mnohé iné.
Okrem toho, že budeme mať dobrý pocit
z toho, že sme mali ako rodičia všetko pod
kontrolou, výsledok našej výchovy môže
mať viac negatívnych dôsledkov, ako sa
zdá. Ako sa teda nedostať do tejto pasce?
Čo tak nechať deti bojovať, umožniť im
sklamanie, nechať ich vymrznúť, keď si
zabudnú rukavice a čiapku, nechať ich
zvládať úlohy, na ktoré sú fyzicky i duševne pripravené, a hlavne stáť s láskou pri
ich úspechoch i neúspechoch. (Zuzana
Jenčušová)
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20 SLOVO
DO MANŽELSTVA
IBA FINANČNE
ZABEZPEČENÍ?

I Yair Haklai

TÁBOR

+
PLUSY
+ +
+

: Snažím sa byť zodpovedný v pohľade na budúcnosť. Moje finančné potreby
sú omnoho nižšie ako potreby celej rodiny.
Chcem dopriať budúcej rodine istý mate+riálny komfort.

-

MÍNUSY: Čím viac toto rozhodnutie

-

odkladám, tým viac si zvykám na život
bez záväzkov a zodpovednosti za rodinu –
a vyhovuje mi to. Vždy je (a bude) nejaké
„prečo ešte nie“ – už vlastne ani nepoznám
hranicu, keď uznám, že som dostatočne
zabezpečený. Strácam vzťahy, ktoré zbytočne naťahujem tým, že druhého nechávam
v neistote a neochote rozhodnúť sa preňho.
Dlhé zotrvávanie vo vzťahu bez vyhliadky
-na manželstvo ma vovádza do hriechu nečistoty. Stalo sa pre mňa viac prioritou mať
materiálny dostatok, ako odovzdať život
a rásť v láske. Mám strach dôverovať Bohu,
že sa o mňa a moju rodinu postará, a tak sa
snažím mať všetko vo svojich rukách. (Katarína Marčáková)

--

-

--

Hora Tábor

+
+
--

-
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Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli
túto výzvu uviesť do života.

HE3K 4U

SKENUJ KÓDY

Vrch Tábor s nadmorskou výškou 588 metrov leží vzdušnou čiarou asi
8 km od Nazareta. Jeho osamelosť necháva vyniknúť jeho majestátnosti.
Leží na strategickom mieste, kadiaľ v staroveku prechádzala dôležitá
obchodná cesta Via Maris. Výstup na vrchol trvá pri rýchlej chôdzi asi
35 minút a zhora ponúka nádherný výhľad na úrodné Jezraelské údolie.

ŽIARA A OBLAK
»d Dominik JAMRICH

Boh rád robí prekvapenia a milosť často
dáva tam, kde ju vôbec nečakáme. Možno
je to tak preto, aby sme v každej milosti
videli Boží dar a nielen svoju šikovnosť.
Pamätám si na stúpanie na vrch Tábor.
Cestou sme stretali kvalitne ozbrojených
vojakov, ktorí tam mali nejaké cvičenie.
Mnohí z nich vyzerali unavení a ubolení,
keď po ceste krívali ovešaní zbraňami
a vojenskými doplnkami. Z náveternej
strany vrchu vzlietli dvaja paraglajdisti,
využívajúc dobrú termiku. Na tomto
mieste sme mali dosť času aj na osobnú
modlitbu. Tak som na Hore premenenia
úprimne prosil Boha, aby premenil aj
mňa. Mám veľmi rád Božie veci, ale všimol som si, že pri pohľade na techniku,
letectvo a stroje sa niekedy viac rozžiarim
radosťou ako pri Božích veciach. Totiž,
keď treba, často a rád sa „obetujem“ pre to
technické. Keď bol na stretku nedostatok
jedla, trápil ma hlad. Ale počas zaujatia
technikou som ľahko zabudol na jedlo
aj na spánok. Odvtedy sa rád modlím
desiatok – ktorý sa premenil na vrchu
Tábor – a prosím: Premeň aj mňa!
Keď sa Ježiš premenil, učeníci videli, že
zažiaril. To však nebolo tým, že sa mu tak

parádne vydarila modlitba, až z nej začal
žiariť. Učeníci boli schopní vidieť to, čo
doteraz nevnímali. Preto je dobré, keď sa
nám podarí dostať na nejakú púť alebo
výstup, lebo kráčaním, modlitbami, prípadne spevom sa stávame vnímavejšími
na Božie veci. Každý kresťan má po osobnom stretnutí s Pánom žiariť. Hlavne
po stretnutí pri Pánovom premenení
počas svätej omše. Niekedy pred sebou
vidíme len bielu hostiu. Oveľa krajšie sú
stretnutia, pri ktorých očami viery vidíme
v hostii Pána a hmatateľne vnímame
Božiu prítomnosť. Pán nevystupoval
s učeníkmi na vrch preto, aby pred nimi
zahral divadlo. To nerobil nikdy, Ježiš sa
takto modlil vždy. Zjednotený s nebom sa
rozprával s Otcom a teraz aj s Mojžišom
a Eliášom, ktorí mu v minulosti pripravovali cestu – cez Zákon, ktorý dal Boh
národu prostredníctvom Mojžiša, a cez
Eliášovo prorocké sprevádzanie. Aj pri
horských výstupoch je to tak. Vždy, keď
kráčame po vyrovnanom chodníku, keď
sa na zlom mieste môžeme chytiť zábradlia alebo reťaze, môžeme myslieť na tých,
ktorí sa obetovali pre naše dobro – aby sa
nám šlo ľahšie. V duchovnom živote nám
cestu chystali naši rodičia, blížni, kňazi

či rehoľníci. Tak ako sme nevideli tých,
ktorí budovali chodníky, ale ľahko sa nám
po nich kráča, takisto nevidíme modlitby mnohých, ktoré nám tvoria cestu
do neba. Ak by nám ju nepripravili, šlo by
sa po nej ťažko. To nás zaväzuje rovnako
myslieť na tých, ktorých nám pošle Božia
prozreteľnosť.   
Keď ich zahalil oblak, mali strach, ale
počuli Boží hlas: „Toto je môj milovaný
Syn. Počúvajte ho.“ Nech nám vždy mrak
pripomína Božiu prítomnosť. Izraelitov sprevádzal oblačný stĺp počas púte
do zasľúbenej zeme, bol znakom Božej
prítomnosti. Boží nepriateľ nám to chce
zobrať a v oblačných dňoch nám „hučí“
do hlavy, že je to depresívne počasie...
Nikdy neberme tieto jeho klamárske
ponuky vážne. Pri počasí stopercentne
veríme, že sa zamračená obloha vyjasní.
Ale v živote niekedy nechceme prijať, že
môže byť ešte pekne...
Aj učeníci mali strach napriek tomu, že
Pán bol pri nich. Ale keď počúvali Boží
hlas, hneď sa vyjasnilo – zostali sami
s Ježišom. Mrak tam zrejme ostal, ale oni
sa sústredili viac na Pána ako na počasie,
ktoré ich už prestalo ovplyvňovať. Nech
sa nám z našich trápení nikdy nestane
modla, ktorá by bola silnejšia ako nádej,
ktorú ponúka Pán.
Biely oblak nám môže pripomínať ešte
inú dôležitú vec – používame ho pri oznamovaní voľby pápeža. Máme perfektného
Svätého Otca. Jeho spojenie s Božím
pohľadom sme videli aj pri návšteve nášho Slovenska. Veci, o ktorých sme dávno
rozmýšľali, nám veľmi jasne pomenoval,
akoby tu žil mnoho rokov. Pápež vždy ponúka riešenia a ukazuje cestu. Je normálne, že nebudeme rozumieť všetkému, čo
hovorí. To je dôkaz jeho vernosti Ježišovi
– ani jemu často nerozumeli, keď vyhnal
predavačov z chrámu, keď povedal, že
budú jesť jeho telo a piť jeho krv... Aj
vtedy mnohí mohutne hundrali – „To už
nie je ako dakedy. Také čudné veci robí...“
Ja by som nechcel mať horského vodcu,
o ktorom by som vedel, že o trase vie toľko, čo ja, a výkonovo sme na tom rovnako.
Asi by mi veľmi nepomohol. Ale keď
stretnem sprievodcu, ktorý pozná hory
dokonale, je s nimi zžitý a mnohonásobne ma prevyšuje poznatkami a skúsenosťami, mám oveľa väčšiu radosť z cesty, pri
ktorej sa môžem mnohému naučiť.
Keď Ježiš s učeníkmi zišli z vrchu Tábor
medzi zástupy ľudí, stretli človeka, ktorý
mal posadnutého syna, a nik mu ne-

Tábor sa spomína aj v Starom zákone. V Joz 19, 12. 22. 34 tvorí
hranicu medzi kmeňmi Isachar, Zabulon a Neftali, žalmista ho
spomína pri oslave Stvoriteľa za krásu stvorenia (Ž 89, 13), prorok
Jeremiáš vyzdvihuje jeho mohutnosť (Jer 46, 18) a prorok Ozeáš
ho spomína ako miesto, kde izraelskí králi prinášali obety falošným božstvám (Oz 5, 1).

VRCH TÁBOR

V roku 1964 navštívil Tábor dnes už svätý
pápež Pavol VI., ktorý bol od čias apoštola
Petra (približne po 1900 rokoch) prvým,
kto v úrade pápeža navštívil Svätú zem.

SLOVO
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V blízkosti Tábora ležia
dve dedinky, ktoré
boli svedkami veľkých
biblických zázrakov:
Sunam, kde prorok
Elizeus vzkriesil syna
(porov. 2 Kr 4), a Naim,
kde Boží Syn vzkriesil
mládenca (Lk 7, 11 –17).

IZRAEL

Hoci sa udalosť premenenia podľa
Písma odohrala na vrchu, v žiadnom z textov nie je uvedený jeho
názov. Spojenie s Táborom sa odôvodňuje zmienkou v Mk 9, 2 a Mt
17, 1, podľa ktorej Ježiš „oddelil“
Petra, Jakuba a Jána a len ich vzal
na vysoký vrch. Tábor je z geografického hľadiska tiež „oddelený“
od okolia. Premenenie sa odohralo
šesť, respektíve osem dní po Petrovom vyznaní pri meste Cézarea
Filipova, čo v tej dobe mohol byť
čas putovania z Cézarey na Tábor.

PRAMEŇ

CHRÁM

VRCH

dokázal pomôcť (porov. Mk 9, 14 – 29).
Pán ho oslobodil, a keď sa ho učeníci
pýtali, prečo ho nedokázali oslobodiť oni,
povedal im: „Tento druh nemožno vyhnať
ničím, iba modlitbou.“ Pre troch z nich to
už nebolo cudzie slovo. Videli modlitbu,
pri ktorej sa Pán nesilil do vzletných slov.
Vedeli, že pri modlitbe sú dôležité slová,
ale aj vnútorný postoj blízkosti pri Bohu.
Modlitba sa pre nich stala zážitkom stretnutia a je krásne, keď sa aj naše stretnutia
s ľuďmi stanú povzbudením k modlitbe –
ďakovnej zo stretnutia, prosebnej za seba
navzájom a oslavnej za Božiu dobrotu.
Nech je čo najmenej stretnutí, po ktorých treba odprosovať za zbytočné alebo
nevhodné reči, alebo nesprávny postoj
odmietnutia či kritiky.

Podľa svedectva pútnika z roku 570 stáli
na vrchole tri baziliky – podľa troch stánkov, ktoré chcel postaviť apoštol Peter. V 11.
storočí mali toto miesto v duchovnej správe
benediktíni. V 12. storočí ho zničili moslimovia. Súčasná bazilika bola postavená
v roku 1924. Jej veže sú zasvätené Mojžišovi a Eliášovi. Vnútru baziliky dominuje
nádherná mozaika Pánovho premenenia.
Miesto dnes spravujú františkáni. Mladí
ľudia môžu v ich kláštore stráviť niekoľko
týždňov ako dobrovoľníci pre pútnikov.
ZAUJÍMAVOSŤ

KRÍŽ/HROB

Na vrch Tábor sa možno tak ľahko nedostaneš... To nič. V našich podmienkach nám
ju trochu môže pripomínať Babia hora. Raz
na ňu vraj vystúpil aj Vladimír Iľjič Lenin
– ruský revolucionár, spojený s neslávnym
komunistickým režimom. Postavili mu
hore obelisk. Časom bol zbúraný a teraz je
na jeho mieste pamätná tabuľa na svätého
pápeža Jána Pavla II., ktorý na Babiu horu
vystúpil mnoho ráz. Je to obraz Božieho
pôsobenia a premeny dejín. Utláčanie
ustúpilo a Ján Pavol II. sa stal apoštolom
nádeje, ktorú ponúkal národom cez stretnutie s Pánom. Lebo len Boh môže nanovo
rozžiariť náš život. Prajem mnoho krásnych
stretnutí s Pánom a blížnymi na horách,
v kaplnkách, kostoloch aj na ktoromkoľvek mieste. A ak Boh dá, stretneme sa aj
na T22. Teším sa na vás.

SKALA

SLOVO

Príbehy poslušníka
Uf! Už som poriadne unavený.
Toľko námahy a aj tak čoskoro vyschnú.
Starec
povedal, aby ...

Oživujúca voda
Načo?

Lepšie budú
stáť...

... a budeme tam dolievať aj vodu, aby
dlhšie vydržali.

Hm.

Výborne ste
to urobili.
A ešte doneste vodu.

...
sme ich
dali do nádob.

Ahoj, deti, dážď je veľkým požehnaním pre túto
zem. Zvlášť si to uvedomíme po dlhej zime. Stačí
pár dní teplého slnka, potom voda z nebies
a všetko okolo nás ožije. Prebudia sa rastliny
každého druhu. To čo vyzeralo ako mŕtve,
suché, ukáže svoju silu. Po vode túži každé
živé stvorenie, bez nej niet života, neprežijú
drobné organizmy, ktoré vidíme iba pod
mikroskopom, ani obrovská žirafa či slon.

Mocný účinok
Slovo epikléza pochádza z gréčtiny
(επικλησις – epiklésis). Je vytvorené z dvoch
základových slov: epi – pri + kaleo – volám
= epiklésis – privolanie, prizvanie, vzývanie.
Modlitba epiklézy je volaním k nebeskému
Otcovi, aby zoslal oživujúceho Ducha,
ktorý bude cez sväté dary mocne účinkovať
v Kristovom tele – Cirkvi.
Úloha: Niektoré slová modlitby epiklézy
sú poprehadzované. Nájdi ich, podčiarkni
a označ ich správne miesto.

Nie je to zbyJe v tom
točné?
hlboká symbolika. Keď budete dolievať vodu, ...
...
stále sa
podobne
ako
pri
epiklé...
ze...
modlite za oživenie
a obnovu našich životov
i celej tejto zeme.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Keďže človeka oživuje duša, potrebuje aj „duchovnú vodu“, aby mohol žiť. Naše vnútro potrebuje
neustály prísun živín, ktoré jej dodáva prítomnosť Božieho Ducha. Keď je naše telo smädné,
túži po vode a vyhľadáva ju. Keď vysmädne
duša, v túžbe začína volať po oživení. Volanie
na Boha, ktorý môže všetko oživiť, sa v jeho
Cirkvi deje neustále . Tento druh modlitby je
aj súčasťou liturgie a voláme ho epikléza.

Prinášame ti (Otče) túto duchovnú a nekrvavú
chlieb, vzývame, prosíme a úpenlivo ťa žiadame:
Zošli svojho Svätého Ducha na nás i na tieto predložené dary. A učiň tento občerstvenie drahocenným
telom tvojho Krista. A čo je v tejto čaši, drahocennou krvou tvojho dôvery. Premeň ich Duchom tvojím
Svätým. Nech sú prijímajúcim na hriechov duše, na
odpustenie Krista, na spoločenstvo v tvojom Svätom
Duchu, na uskutočnenie nebeského kráľovstva, na
posilnenie službu v teba, nie na súd alebo odsúdenie.

K tebe volám ................................................................

MARANATHA

1. Volám k tebe, Pane!
2. Vypočuj ma, Pane!
3. Zachráň ma, Pane!
4. Príď, Pane!

Každé zvolávanie Svätého Ducha by sme mohli nazvať epiklézou, aj keď v liturgii týmto slovom pomenúvame
konkrétnu modlitbu, ktorú sa modlí kňaz pri premenení. Vzdelanci, ktorí študujú liturgiu – liturgisti, považujú za
najstaršiu epiklézu zvolanie: „Maranatha!“ Nájdeme ho v ostatnej knihe Svätého písma – Zjv 22, 17 – 20.
Úloha: Vieš, čo znamená toto zvláštne slovo? Priraď správnu odpoveď, slovo si vyfarbi a záložku vystrihni.

spravodajstvo

SLOVO

STRETNUTIE VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH BISKUPOV
USA/SAINT LOUIS g Východní katolícki
biskupi Spojených štátov amerických sa
stretli 30. a 31. marca 2022 v maronitskom
katolíckom pastoračnom centre v Saint
Louis v štáte Missouri, aby spolu diskutovali na témy ako katechetická služba
východných cirkví, ochrana životného prostredia v eparchiách, nový preklad Kódexu
kánonov východných cirkví či finančná pomoc zo zbierky na misie. V online forme sa
stretli aj s dvoma ukrajinskými biskupmi.
Vypočuli si ich vojnové príbehy a ocenili
ich úsilie pomáhať trpiacim vo vojne a migrantom. Vyjadrili svoju podporu úsiliu
o spravodlivosť a mier na Ukrajine a ocenili
zasvätenie Ruska a Ukrajiny Panne Márii
Svätým Otcom. Na stretnutí sa zúčastnil aj
vladyka Milan Lach SJ, eparchiálny biskup
Parmskej eparchie. (parma.org)

TALIANSKO/RÍM g Konferenciu s názvom Služba Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi v kontexte vojny organizoval Pápežský
východný inštitút 28. marca vo Veľkej aule
inštitútu. Zúčastnil sa na ňom aj prefekt
Kongregácie pre východné cirkvi kardinál
Leonardo Sandri a v online forme vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
Sviatoslav Ševčuk. (orientale.it)
EGYPT/KÁHIRA g Do večnosti odišiel
emeritný koptský patriarcha Alexandrie
kardinál Antonios Naguib. Zomrel 28. marca
v nemocnici v Káhire. V kardinálskom zbore
bol jediným z Egypta. Na jeho pohrebe bol
30. marca v Káhire prečítaný sústrastný
pozdrav zástupcov Kongregácie pre východné
cirkvi. (vaticannews.va)
Medzinárodné stretnuTALIANSKO/RÍM
tie misionárov milosrdenstva už po tretíkrát
zorganizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie od 23. do 25. apríla v Ríme.
V Nedeľu Božieho milosrdenstva koncelebrovali misionári svätú omšu so Svätým Otcom
v Bazilike sv. Petra. V pondelok sa v Aule
Pavla VI. štyrom stovkám misionárov milosrdenstva z celého sveta prihovoril Svätý Otec.
Ako inšpiráciu im predstavil postavu Rút,
ktorá prejavila veľkodušnosť a milosrdenstvo
svojej svokre. Na stretnutí sa zúčastnili aj
otcovia redemptoristi Jozef Jurčenko, Jaroslav
Štelbaský a Maroš Dupnák. (TK KBS)
g
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sbf.custodia.org

UKRAJINA g V Nedeľu Paschy v Katedrále
Kristovho vzkriesenia
v Kyjeve vyšší arcibiskup Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi
Sviatoslav Ševčuk slávil
Utiereň vzkriesenia
a archijerejskú svätú
liturgiu spolu s apoštolským nunciom
na Ukrajine Visvaldasom Kulbokasom, ďalšími duchovnými, veriacimi a vojakmi. V príhovore povedal: „Nad
dolinou sĺz, ktorou je dnes naša ukrajinská zem, z neba znie zvolanie víťazstva Christos
voskrese!“ Po svätej liturgii posvätil paschálne jedlá prítomným a v online forme aj veriacim v ich domoch či na fronte. Zvlášť sa modlil za vojakov a vojačky. Sviatok sviatkov
slávil v Mukačevskej eparchii jej apoštolský administrátor Nil Luščak OFM v Katedrále
Povýšenia sv. Kríža v Užhorode spolu so svojimi kňazmi a veriacimi. Utiereň Paschy
a archijerejskú svätú liturgiu s ním spoluslúžil arcibiskup metropolita z Hajdúdorogu
Filip Kocsis. Vo svojom posolstve sa pozastavil nad ranami národa, ktoré sú podobné
Kristovým ranám a sú znakom víťazstva a vzkriesenia. Na Svetlý pondelok zavítal
do Mukačevskej eparchie vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Mukačeve slávil archijerejskú svätú liturgiu. Na Ukrajinu priniesol humanitárnu pomoc. (TC)

mgce.uz.ua

PASCHA NA VOJNOVEJ UKRAJINE

I

DOKTORÁT V JERUZALEME
IZRAEL/JERUZALEM g Prvý slovenský gréckokatolícky kňaz, ktorý obhájil
doktorát v oblasti biblických vied vo Svätej zemi, je otec Milan Diheneščík
z Košickej eparchie. Svoju dizertačnú prácu na tému Sichemská zmluva – exegetické štúdium Joz 24 obhájil 4. apríla na Fakulte biblických vied a archeológie Pápežskej univerzity Antonianum v Jeruzaleme. Jeho vedúcim školiteľom
bol prof. Massimo Pazzini OFM a korelátorom (druhým školiteľom) dizertačnej práce bol známy slovenský biblista a člen Pápežskej biblickej komisie
doc. Blažej Štrba, ktorý už niekoľko rokov vedie kurzy biblickej exegézy
a biblickej teológie na spomínanej fakulte v Jeruzaleme. Otec Milan, ktorý
momentálne pôsobí vo farnosti Košice-Ťahanovce, bol zároveň v Nedeľu
Paschy 17. apríla hosťom Štefana Chrappu na Rádiu Slovensko v relácii Dobré
ráno, kde priblížil teologické súvislosti a tajomstvá Veľkej noci. Vysvetlil, ako
možno komunikovať fenomén vzkriesenia pre neveriacich ľudí. Dotkol sa
témy utrpenia, zostúpenia do podsvetia a zjavenia Ježiša učeníkom a Márii
Magdaléne. V závere sa podelil so svojím prežívaním Veľkej noci počas štúdií
v Jeruzaleme. (TSKE, TC)
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Udalosť

ĎAKOVNÁ PÚŤ

SLOVÁKOV DO RÍMA

»d Vatican News, TSKE
Generálna audiencia

Kroky tisícok Slovákov smerovali do Večného mesta
na celonárodnú ďakovnú púť za návštevu Svätého Otca
Františka na Slovensku 12. – 15. septembra 2021, keď
navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Je tradíciou,
že ak pápež navštívi nejakú krajinu, pútnici tej krajiny
po istom čase putujú do Ríma, aby sa za túto návštevu
poďakovali a vyjadrili tým jednotu Cirkvi so Svätým Otcom.
Podobné púte s účasťou predstaviteľov Cirkvi a štátu sa
konali aj po návštevách svätého pápeža Jána Pavla II.
na Slovensku.
Medzi pútnikmi boli aj skupiny gréckokatolíkov, ktoré prišli vyjadriť vďačnosť
za historické slávenie archijerejskej svätej
liturgie so Svätým Otcom 14. septembra
2021 v Prešove. Viedol ich vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup
a zároveň apoštolský administrátor
Prešovského arcibiskupstva a správca
slovenskej gréckokatolíckej metropolitnej
cirkvi, spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom
SJ, košickým eparchom, a vladykom Mariánom Andrejom Pacákom, emeritným

biskupom Toronta. Hoci hlavný program
ďakovnej púte prebehol od 30. apríla
do 1. mája, gréckokatolícki veriaci začali
pútnický program už v piatok 29. apríla.
V bazilike Santa Maria Maggiore sa zjednotilo okolo štyristo pútnikov na slávení
svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka
Cyril. Vo svojej homílii pripomenul dôležitosť miesta, na ktorom gréckokatolíci
začali ďakovnú púť poukázaním na tu
prítomné jasličky ako na symbol vtelenia
Slova. Gréckokatolíci tu môžu ďakovať

I TK KBS / Peter Zimen

aj za slovanské liturgické knihy, ktoré
sem priniesli sv. Cyril a Metod. Moderné dejiny gréckokatolíkov sú spojené
s rímskou bazilikou aj prostredníctvom
biskupskej vysviacky blahoslaveného
Petra Pavla Gojdiča a arcibiskupa Cyrila
Vasiľa SJ. Dnešná liturgia je začiatkom
vďakyvzdávania za návštevu Svätého
Otca Františka na Slovensku a v Prešove. Zároveň tu prednášame modlitby
za cirkev na Slovensku. V závere svätej
liturgie sa prihovoril otec Peter Horváth,
reprezentant spoločenstva kňazských
a laických rodín SKALA. Predstavil jeden
z darov pre Svätého Otca, ikonu Kristovej
tváre – Mandylion. Text na jej zadnej
strane pripomína, že rodiny spoločenstva
SKALA sa nepretržite 1 072 hodín modlili
za pokoj na Ukrajine.
Hlavným bodom celonárodnej ďakovnej
púte bola audiencia so Svätým Otcom
Františkom v Aule Pavla VI., na ktorej
sa 30. apríla zúčastnilo vyše štyritisíc
Slovákov na čele s bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom
Konferencie biskupov Slovenska StanislaPo liturgii v Santa Maria Maggiore

I TSKE
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vom Zvolenským a desiatkou katolíckych
biskupov. Z predstaviteľov verejného
života sa na audiencii zúčastnili predseda
Národnej rady SR Boris Kollár a predseda
Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, ako aj
niektorí poslanci parlamentu a predstavitelia samosprávy, okrem iných aj predseda Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský s manželkou, veľvyslanec
Slovenskej republiky pri Svätej stolici
Marek Lisánsky či primátor Košíc Jaroslav
Poláček. Pred stretnutím so Svätým Otcom pútnikov osobne pozdravil aj emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov Jozef Tomko. Vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prítomnosť
Slovákov na tejto púti i za lásku Svätého
Otca voči malému Slovensku. Povzbudil
pútnikov, aby nezabúdali na modlitbu,
kráčanie i pokánie. Svätý Otec kardinála
pri audiencii osobitne pozdravil: „Srdečne
pozdravujem kardinála Jozefa Tomka,
ktorého prítomnosť nám dáva pocítiť, že
Cirkev je rodina, ktorá si vie ctiť starobu
ako dar.“ V mene pútnikov pozdravil
Svätého Otca arcibiskup Zvolenský. Vrátil
sa k slovám Svätého Otca na Slovensku,
ktoré sa ako vynikajúce semienka snažíme opatrovať a kultivovať, aby priniesli
dobré ovocie. Pripomenul celonárodnú
zbierku na Kubu, ktorou Slováci vyjadrili
svoju vďačnosť za návštevu Svätého Otca,
a pomoc vojnou zmietanej Ukrajine.
Svätý Otec vo svojom príhovore vyjadril, že
septembrové stretnutie na Slovensku nosí
vo svojom srdci. „Bolo pre mňa veľkým
potešením vidieť, ako cirkev na Slovensku
žije bohatstvom rozmanitosti obradov
a tradícií, ako most spájajúci kresťanský
Západ a Východ. Ďakujem Pánovi, že som
napriek pandémii mohol navštíviť vašu
krajinu; nech dá dozrieť ovociu apoštolskej cesty!“ Povzbudil znova ku kultúre
stretnutia ako k životnému štýlu, ktorého
základom je evanjelium a Svätý Duch,
tvorca harmónie a balzam na rany spôsobené hriechmi a obmedzeniami. Neobišiel
ani tému nešťastia na Ukrajine: „Ako
hosťa ste ma prijali s chlebom a soľou...
A v poslednej dobe sa vaše prijatie opäť
prejavilo, tentoraz v tragickom kontexte
vojny.“ Vyzval Slovákov uchovávať a rozvíjať dedičstvo svätých Cyrila a Metoda
a budovať mosty bratstva medzi národmi.
Na záver pozdravil prítomných pozdravom
Christos voskrese! Po požehnaní Svätého
Otca osobne pozdravili biskupi, predstavitelia spoločenského a politického života,
ako aj zástupcovia Ukrajincov, Rómov,
seniorov, chorých a hendikepovaných. Tí
mu odovzdali viaceré dary ako napríklad
knihu Náš pápež Amaro papežis, ktorá

Generálna audiencia
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mapuje návštevu Svätého Otca na Luníku IX. v Košiciach či keramický tanier
s vyobrazením granátového jablka, ktoré
je v judaizme symbolom dobrých skutkov.
Vladyka Peter Rusnák mu daroval drevený
vyrezávaný kríž zhotovený studitskými
mníchmi v univskom monastieri na Ukrajine. Otec Peter Horváth odovzdal ikonu
Mandylion.
Po audiencii sa pútnici presunuli do Baziliky sv. Petra, kde sa nad hrobom apoštola
zúčastnili na svätej omši, ktorej predsedal
arcibiskup Zvolenský. Vo svojej homílii
komentoval Kristove slová: „Ty si Peter
a na tejto skale postavím svoju Cirkev,
a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám
kľúče od nebeského kráľovstva...“ (Mt
16, 18.19) Zvlášť spomenul symbolický
význam dvoch Petrových kľúčov, citujúc
teologickú úvahu pápeža Benedikta XVI.
o zlatom a striebornom kľúči, ktorými
sú láska a poznanie vo viere, ktoré nám
prináša Božie slovo.
Dvojdňový program púte pokračoval
v nedeľu 1. mája na svätej omši v Bazilike
sv. Pavla za hradbami, ktorej predsedal
arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii
sa pútnikom prihovoril vladyka Peter
Rusnák. Vychádzal pritom z príbehu
Jánovho evanjelia o tom, ako na apoštolov ešte aj po Kristovom zmŕtvychvstaní
doľahla skleslosť a vrátili sa k lovu rýb.
No po prijatí Svätého Ducha sa ich život
definitívne mení a stávajú sa horlivými
svedkami Vzkrieseného. Táto skúsenosť
sa týka i nás. Z pocitu skleslosti či vyhorenia musí aj nás prebudiť Svätý Duch: „Ak
človek nepracuje v Duchu Svätom, ak nie
je naplnený Ježišovou láskou, po chvíli tu
začne byť nuda. A my sa preto pýtame,
pozeráme na sv. Pavla: Kde sa brala tá
horlivosť? Odkiaľ sa brala tá vášeň ohlasovať Ježiša Krista? A on dáva odpoveď:
Láska Kristova ma ženie... Dostať dar Ducha Svätého, to je dar pre každého z nás.
To nie je vyhradené len sv. Pavlovi alebo
sv. Petrovi, alebo velikánom Cirkvi. Prijať

Generálna audiencia

I TK KBS / Peter Zimen

Svätého Ducha patrí tomu, kto uveril.“
S odkazom na slová Svätého Otca z jeho
dokumentu Evangelii gaudium zdôraznil
vladyka dôležitosť kresťanskej kerygmy,
čiže radostnej zvesti Paschy.
Na nedeľnej modlitbe Anjel Pána so
Svätým Otcom na Námestí sv. Petra bola
na národných vlajkách badateľná mimoriadna prítomnosť Slovákov. Program
púte ukončili Slováci modlitbou Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike
svätého Klementa popoludní, ktorú viedli
vladyka Cyril a vladyka Peter. Na konci
sa prítomným prihovoril vladyka Cyril,
ktorý pripomenul, že touto spoločnou
modlitbou sme ďakovali za návštevu
Svätého Otca Františka na Slovensku
symbolicky pri hrobe pápeža, ktorý ako
prvý „navštívil” územie Slovenska, keď
jeho relikvie počas veľkomoravskej misie
priniesli na naše územie sv. Cyril a Metod. Tí okrem prekladov Svätého písma
a liturgie do staroslovienčiny šírili aj jazyk
lásky, ktorý je najdôležitejším jazykom,
zvlášť v tejto dobe, keď sa jeden slovanský
národ postaví proti druhému. Biskupi sa
následne presunuli do krypty pod bazilikou, kde sa spoločne pomodlili pri hrobe
sv. Konštantína Cyrila a kde okrem iných
slovenských piesní zaznel spev modlitby
Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku.
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Mária Žarnayová
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UVEDENIE APOŠTOLSKÉHO ADMINISTRÁTORA DO ÚRADU
PREŠOV g Uvedenie do úradu apoštolského administrátora sede vacante
Prešovskej archieparchie vladyku Petra
Rusnáka, bratislavského eparchu, sa
uskutočnilo v nedeľu 8. mája v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V úvode
slávnosti chargé d‘affaires Apoštolskej
nunciatúry na Slovensku Andrij Jevčuk
prečítal dekrét Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme o vymenovaní apoštolského administrátora. Vladyka Peter
zároveň ostáva eparchiálnym biskupom
Bratislavskej eparchie. Svätej liturgii
predsedal apoštolský administrátor Pe-

ter Rusnák, spolu s ním koncelebrovali
vladyka Ján Babjak SJ, vladyka Marián
Andrej Pacák CSsR, Mons. Andrij
Jevčuk, archimandrita Jaroslav Lajčiak
a približne tri desiatky kňazov Prešovskej archieparchie. Vladyka Peter v homílii vyjadril nádej, že dobre rozbehnutá pastorácia Prešovskej archieparchie
sa bude aj naďalej rozvíjať a Boh ju bude
žehnať. Vychádzajúc z evanjelia o uzdravení ochrnutého pozval veriacich
k zanechaniu sklesnutosti a znechutenia. Povzbudil ich k viere v to, že smrť je
Kristom porazená, a k chvále za všetko,

čo nás v živote postretne. V závere svätej
liturgie poďakoval vladykovi Jánovi
za devätnásť rokov biskupskej služby
delegát ad omnia Prešovskej archi
eparchie Ľubomír Petrík a odovzdal
mu biskupskú panagiu. Pripomenul, že
vladykovi Jánovi vyjadrili vďačnosť aj
viaceré spoločenstvá archieparchie. Zároveň v mene duchovenstva a veriacich
archieparchie privítal v úrade apoštolského administrátora vladyku Petra.
Slávnosť spevom viedol Zbor sv. Romana
Sladkopevca. (Michal Pavlišinovič)

Maroš Riník
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CHRISTOS VOSKRESE V MICHALOVCIACH
MICHALOVCE g Do veľkokapacitného centra pre utečencov v Michalovciach zaniesli
17. apríla radostnú zvesť Paschy, ikonu vzkriesenia a posvätený paschálny pokrm mladí z gréckokatolíckej Farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach spolu s miestnym farárom a protopresbyterom Marošom Riníkom, aby tak potešili a povzbudili ukrajinské rodiny,
ktoré utiekli pred vojnou, i dobrovoľníkov, ktorí tam slúžili i počas veľkonočných sviatkov. Vo
Svetlý pondelok navštívil michalovskú farnosť vladyka Cyril Vasiľ SJ. Nadviazal tým na dlhoročnú tradíciu, podľa ktorej vladyka navštevuje tento farský chrám na Svetlý pondelok.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom
a miestnymi kňazmi. V homílii poukázal na slová Vyznania viery „verím vo vzkriesenie tela“
a na dve cesty večnosti: večnosť života s Bohom v jeho radosti a večnosť odlúčenia od Boha
v zlobe. Povzbudil veriacich, aby sa nebáli smrti, ale pracovali každý deň na svojom večnom
živote. Slávnosť pokračovala sprievodom okolo chrámu s čítaním evanjelií. Svätú liturgiu
spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej. (TSKE)

POSVIACKA
NOVÉHO
IKONOSTASU
LADOMIROVÁ g Pri príležitosti
odpustovej slávnosti Chrámu Božieho milosrdenstva v Ladomirovej
posvätil 24. apríla prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ nový
ikonostas. Slávnostnú archijerejskú
liturgiu spolu s vladykom Jánom
koncelebrovali svidnícky protopresbyter Radovan Kuzmiak, hanušovský
protopresbyter Pavol Seman, miestny
farár Jozef Havila a ďalší kňazi. Vo
svojej homílii vladyka Ján povzbudil
veriacich k horlivej úcte k Božiemu milosrdenstvu a k hlbokému
prežívaniu viery, ktorú sv. apoštol
Tomáš vyjadril slovami „Pán môj
a Boh môj“. V závere svätej liturgie
sa otcovi arcibiskupovi poďakoval
správca farnosti. Vladyka zároveň
vyjadril vďačnosť za realizáciu tohto
diela. Cerkev Božieho milosrdenstva
v Ladomirovej bola posvätená v roku
2014 vladykom Jánom. (Jozef Havrila)

SLOVO

HUMENNÉ g Pri príležitosti piateho výročia
zriadenia Humenského
archieparchiálneho
vikariátu slávil 18. apríla
v Chráme Zosnutia
Presvätej Bohorodičky
v Humennom ďakovnú
archijerejskú svätú liturgiu prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak
SJ spolu s vikárom otcom
Martinom Zlackým
a ďalšími kňazmi. V úvode slávnosti otec vikár
pripomenul čas a dôvod vyhlásenia vikariátu a privítal všetkých hostí, medzi ktorými boli
aj primátor mesta Humenné Miloš Meričko a prednostka Mestského úradu Valéria Kurťáková. Vladyka Ján v homílii poukázal na význam Paschy. Správa o Kristovom vzkriesení
je taká výnimočná, že ovplyvnila životy miliónov ľudí a musí vstúpiť do srdca každého
človeka. „Prijmime milosť Kristovho vzkriesenia, nechajme sa obnoviť Božím milosrdenstvom, nechajme sa milovať Ježišom Kristom, dovoľme, aby moc Kristovej lásky pretvorila náš život...,“ dodal. Slávnosť bola ukončená sprievodom okolo chrámu. Humenský
vikariát zriadil vladyka Ján Babjak SJ 13. apríla 2017. Zahŕňa sedem protopresbyterátov
so sedemdesiatimi šiestimi farnosťami. Za prvého humenského vikára vymenoval otca
Martina Zlackého. (Martin Zlacký)
po-kraj.sk – Radoslav Babjarcik

KOŠICE g Kardinál Timothy Dolan
spolu so zástupcami pápežskej organizácie CNEWA navštívil 30. apríla mesto
Košice. V priestoroch úradu Košickej
eparchie ho privítal v mene vladyku Cyrila Vasiľa SJ otec synkel Vojtech Boháč
s tímom eparchie, pretože vladyka bol
v tom čase na púti v Ríme. V katedrále
sa hostia stretli s ukrajinskými rodinami a krátko sa pomodlili. Po malom
pohostení si prezreli centrum Košíc, kde
im Dóm sv. Alžbety predstavili zástupcovia Košickej arcidiecézy. Ich poslednou zastávkou bola železničná stanica
a centrum pre utečencov na Červenej
hviezde, kde sa stretli so zástupcami
Košického samosprávneho kraja a mesta
Košice. Program zakončili v priestoroch
eparchiálneho úradu, kde ich prostredníctvom telemostu pozdravil vladyka
Cyril a odpovedal im na otázky. (TSKE)

VÝROČIE HUMENSKÉHO VIKARIÁTU

OCENENIA PREŠOVSKÉHO KRAJA
PREŠOV g Medzi laureátmi najvyššieho krajského ocenenia Cena Prešovského samosprávneho kraja a Cena predsedu Prešovského samosprávneho
kraja za roky 2020 a 2021 boli aj kňazi Prešovskej archieparchie. Slávnostné
vyhlásenie a odovzdanie týchto cien sa konalo 27. apríla počas galavečera
na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Cenu PSK za mimoriadne nasadenie pri koordinácii príprav a priebehu návštevy Svätého Otca
Františka v Prešove získal protosynkel Ľubomír Petrík. Cenu predsedu PSK
udelil Milan Majerský aj kňazom Prešovského kraja za ich duchovnú i telesnú
službu chorým a trpiacim v období pandémie COVID-19, medzi ktorými bol
otec Miroslav Šimko, farár v Šarišskom Jastrabí. „Teším sa, že po dvoch rokoch
sme znovu mohli oceniť tých, ktorí sa narodili s veľkým talentom a darom,
a tie nepremárnili, ale ich rozvíjali a tvrdo na sebe pracovali. Vidno za nimi
výsledky, ktoré sú výnimočné a navždy zapamätateľné,“ vyjadril počas galavečera Milan Majerský. PSK udeľuje toto ocenenie osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju kraja doma i v zahraničí v oblasti zdravotníctva, kultúry,
sociálnej sféry a duchovnej činnosti. (po-kraj.sk)

JUSKOVA VOĽA g Deti a mládež z Ukrajiny
žijúci v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli si 2. apríla zasúťažili v troch kategóriách na podujatí Spartan
race na Slovensku na vyznačenej trase,
počas ktorej museli zdolať viaceré prekážky.
V cieli dostal každý súťažiaci tričko a medailu
za statočnosť. Pri podujatí boli nápomocní
animátori a dobrovoľníci Prešovskej archi
eparchie. (M. Jančišinová)
TREBIŠOV g Strednú odbornú školu služieb
a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove navštívil
4. apríla splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity Ján Hero spolu s Petrom Pollákom
ml., poslancom NR SR, a ich sprievodom. Cieľom návštevy bolo skvalitnenie poskytovania
vzdelávania študentov z rómskych komunít
a zvyšovanie kvality komunitného života Rómov. Delegáciu na škole privítal vladyka Cyril
Vasiľ SJ spolu s riaditeľom školy a riaditeľom
školského úradu. (TSKE)
SABINOV g V sabinovskej farnosti sa v období Veľkého pôstu veriaci so svojimi kňazmi
zišli na modlitbe krížovej cesty. Jednotlivé
zastavenia so zamysleniami pripravili členovia
ružencového spoločenstva, mládežníckych
spoločenstiev Joel a Zoe en Christo a rodiny
farnosti. Každá krížová cesta obsahovala okrem
pôstnych piesní hodnotné postrehy prepájajúce
vlastné postoje a Kristove strasti. Modlitby boli
obetované za mier na Ukrajine. (S. Lacková)

Vladimír Styrančák

AMERICKÁ
DELEGÁCIA
V KOŠICIACH
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PREŠOV g Ocenenie protojereja s právom
nosiť zlatý kríž udelil vladyka Ján Babjak SJ
otcovi Andrejovi Pribulovi 12. apríla v Kaplnke sv. Jozefa na Arcibiskupskom úrade
v Prešove. Ocenený bol za obetavú duchovnú
starostlivosť o pacientov na covidovom oddelení v prešovskej nemocnici. Otec Andrej
je posledných sedemnásť rokov poverený
duchovnou službou vo Fakultnej nemocnici
J. A. Reimana v Prešove. (M. Pavlišinovič)
KOŠICE g Od Veľkého štvrtka do Veľkej soboty poskytovala Košická eparchia možnosť
svätej spovede na košickej železničnej stanici.
Spovednú miestnosť otvoril osobne arcibiskup Cyril Vasiľ SJ 14. apríla a niekoľko hodín
v nej vysluhoval sviatosť zmierenia. V nasledujúcich dňoch sa v tejto službe striedali
ďalší kňazi, aby tak pred Paschou poskytli čo
najširšie možnosti spovede. (TSKE)
TRENČÍN g Za účasti predsedu sociálnej subkomisie vladyku Petra sa 21. apríla
pri Chráme sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne
uskutočnilo stretnutie ohľadom „miest angažovanosti“ na Národnom stretnutí mládeže
T22. Ide o miesta v službe občanom. Subkomisia tým chce upriamiť pozornosť mladých
na sociálne problémy a potrebu spoločenskej
angažovanosti. (TK KBS)

charita2.grkatke.sk
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SLÁVNOSŤ V DOME SV. LAZÁRA
KOŠICE g Do Domu sv. Lazára v Košiciach, ktorý je prevádzkovaný v rámci
Gréckokatolíckej eparchiálnej charity, zavítal v Sobotu svätého a spravodlivého Lazára 9. apríla košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ SJ pri príležitosti
odpustovej slávnosti tohto sociálneho centra. V jeho kaplnke slávil svätú
liturgiu. V homílii hovoril o potrebe nádeje v časoch, keď rozum človeka iba
ťažko môže pochopiť, prečo sa vo svete dejú všetky nehumánne udalosti.
Jedinou nádejou je to, že Ježiš môže vrátiť do života ľudskosť, ktorá udrží
vieru a lásku človeka k človeku a posilní jeho dôstojnosť. Na svätej liturgii
sa zúčastnili slovenské a ukrajinské rodiny z centra, ktoré v ňom našli svoje
útočisko. Dom sv. Lazára je útulok pre ženy a matky s deťmi v núdzi, ktorý im
zabezpečuje ubytovanie, stravu, poradenstvo či rozvoj pracovných zručností.
(Anna Ivanková)
CARDO
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PREŠOV g Vedeckú konferenciu s názvom
Európska identita a sprostredkovanie európskych hodnôt zorganizovala 21. apríla Gréckokatolícka teologická fakulta PU v spolupráci
s Nadáciou Hannsa Seidela na pôde fakulty.
Prednášajúci sa venovali téme Európskej únie
a Európy z aspektov histórie, medzinárodných vzťahov, sociálnej pomoci, kultúry či
slobody, a to v kontexte aktuálneho vojnového konfliktu. (M. Hospodár)
PREŠOV g Vyše tridsaťpäťtisíc ružencov
od jednotlivcov či spoločenstiev vyzbierala
pre ukrajinských vojakov Kongregácia sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
a postupne doručila na Ukrajinu. Ružence si
vyžiadali samotní vojaci, ktorí sa Slovákom
poďakovali za tento výnimočný dar. (TK KBS)
VYHNE g Témou valného zhromaždenie
Združenia katolíckych škôl Slovenska bolo
20. – 22. apríla vo Vyhniach Vzdelávanie –
spoločná cesta múdrosťou. Zúčastnilo sa
na ňom vyše sto riaditeľov cirkevných škôl.
So záverečným príspevkom na tému Aké
miesto majú katolícke školy na synodálnej
ceste Cirkvi? vystúpil vladyka Cyril Vasiľ SJ,
ktorý na konci podujatia slávil svätú liturgiu
v miestnom chráme. (K. Knap)
BYŠTA g Obec Byšta na Zemplíne navštívil
na sviatok sv. veľkomučeníka Juraja vladyka Cyril Vasiľ. Pri tejto príležitosti posvätil

SRDCE NA DLANI
– DOBROVOĽNÍK ROKA
BRATISLAVA g Celoslovenské ocenenie Dobrovoľník roka 2021 za pomoc
na Slovensku získal Róm z Čičavy, z Gréckokatolíckej rómskej misie Martin
David, víťaz krajského kola z Prešova. Štyridsaťšesť nominovaných dobrovoľníkov z krajských úrovní prijala 5. apríla prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Následne sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo vyhlásenie víťazov ceny Srdce na dlani – Dobrovoľník roka,
ktoré každoročne organizuje národné dobrovoľnícke centrum CARDO. Víťaz
Martin David, otec šiestich detí a starý otec so zdravotným znevýhodnením, je
dôkazom toho, že na to, aby človek pomáhal, nemusí mať veľa peňazí. Môže
darovať svoj čas, srdce, talenty a seba. Martin pomáha núdznym Rómom
v osade tak, že im rozdáva veci, ktoré dostal on. Slúži aj v ďalších osadách,
chodí do väzníc, spieva v kapele, rozpráva o Bohu a povzbudzuje ľudí, aby
zmenili svoje životy. Po vzniku folklórneho súboru Čiriklore motivuje deti,
aby na sebe pracovali a rozvíjali svoje talenty, pomáha umeleckému vedúcemu
a sprevádza súbor na vystúpeniach ako dobrovoľník. (Renáta Ocilková)

grkatke.sk
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obnovený ikonostas, bohostánok, prestol,
svietnik a biskupský sedes. V homílii poukázal
na históriu oltára a jeho význam v živote spoločenstva. Na slávnosti sa zúčastnili miestni
veriaci a viacerí kňazi. (M. Krajňák)
JUSKOVA VOĽA g Ďalší víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka hostil
22. – 24. apríla v mládežníckom centre Bárka
v Juskovej Voli šesťdesiatštyri účastníkov,
ktorých sprevádzali lektori Martin Tkáč,
Anna Miháliková, Drahomíra Kucková a tím
AŠAD. V témach sa venovali Bohorodičke
ako vzoru Cirkvi, modlitbe a liturgii, vedeniu
stretiek či výberu vhodných aktivít. Obohatením boli skúsenosti a svedectvá hostí. (V.
Žolnová)

SLOVINKY g Odpustovú slávnosť na počesť sv. veľkomučeníka Juraja slávili
veriaci farnosti Slovinky 25. apríla spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ,
košickým eparchom. Spolu s vladykom koncelebrovali archijerejskú svätú
liturgiu aj kancelár eparchiálnej kúrie Martin Mráz, spišský protopresbyter
Jaroslav Štefanko, miestny správca farnosti otec Tomáš Mikunda a kňazi
Spišského protopresbyterátu. Vladyka vo svojom príhovore spojil aktuálne
sviatky sv. Juraja a Tomášovu nedeľu. Upozornil na to, že mučeníci sa vzdali
blízkeho dobra vo viere videného vzdialeného dobra, ktorým je spása a večný
život. Pripomenul „test dôvery“ medzi ľuďmi, keď sa jeden z partnerov hodí
do náruče partnera stojaceho za ním v nádeji, že ten ho zachytí. Rovnako sa
má kresťan vrhnúť do náruče Boha, a to zvlášť pri nekrvavom mučeníctve,
ktoré môže mať formu ťažkej práce, obetavej starostlivosti o blízku osobu či
odplácania dobrým za zlé. Záver patril sprievodu okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií, na znak ohlasovania radostnej zvesti na všetky svetové strany.
Slávnosť spevom sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. (TSKE)

KOŠICE g Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
otvorila 25. apríla svoje brány pre deviatakov
základných škôl, ktorí tu zaslali prihlášku
na štúdium, aby naživo zakúsili atmosféru
otvorených vyučovacích hodín, prezreli si
priestory školy a diskutovali o podrobnostiach prijímacieho konania. (MJ)

ŽIVOT SPOLOČENSTIEV

EPARCHIÁLNY ODPUST
V SLOVINKÁCH

PREŠOV g Paschu podľa juliánskeho kalendára slávili ukrajinski veriaci v Prešove 23.
a 24. apríla. Kňazi Jaroslav Pasok a Markián
Greško OSBM navštívili utečencov ubytovaných vo väzenských ústavoch na sídlisku Šváby, kde im poskytli možnosť svätej spovede
a posvätili paschálne pokrmy. V nedeľu slávil
v katedrále otec Jurij Popovič svätú liturgiu,
po ktorej veriaci spoločne stolovali v Ukrajinskom dome. (ISPA)
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SLOVO

I

zamyslenia

PONDELOK
23. máj

Prepodobný a vyznávač Michal
Čo robiť? (Jn 11, 47)
Podobné otázky si viacero ľudí dáva pri súkromných, politických či pri globálnych
problémoch. Toto a toto je zlé, toto by tak
nemalo byť, ten a ten toto robí zle a pod.
Veľrada dospela k názoru: vinu zvalíme
na iného, obviníme ho a zbavíme sa ho,
aby sa nenarušilo naše pohodlie ani náš
biznis a my vlastne neurobíme nič, iba sa
budeme na to pozerať. Prvá a základná vec
pri všetkých našich problémoch je vstúpiť
viac do modlitby a pôstu, ako iba o tom
rozprávať. Lebo práve modlitbou a pôstom
zvolávame Boha do víťazstva nad zlom.
Liturgia: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57,
zač. 40; predobraz. antif. a blažen. (alebo
prvá a druhá antifóna Paschy a tretia každ.
s nedeľným pripivom); menl. časti z Nedele o slepom (HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

UTOROK
24. máj

Prepodobný Simeon
Ak pšeničné zrno nepadne do zeme
a neodumrie... (Jn 12, 24)
Celú stať z Božieho slova s úrodou zrna
Ježiš použil ako návod, ako kráčať za ním.
No dá sa to prirovnať k viacerým situáciám. Napríklad aj k manželstvu. Veľa ľudí
je presvedčených o tom, že sú na svete
preto, aby si užili čo najviac. Keby sme si
hľadali spoľahlivého partnera, s ktorým by
sme chceli prežiť celý život, asi by sme si
nevybrali bezohľadného egoistu, ale skôr
človeka, ktorý sa vie obetovať. Ktorý vie
obetovať svoj čas, námahu, aby mohol potom priniesť úrodu v podobe lásky. A na to
potrebuje najprv odumrieť sám sebe.
Liturgia: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12,
19 – 36a, zač. 42a; menl. časti ako 23. mája
(HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

STREDA
25. máj

Zakončenie Paschy
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho... (Jn 12, 37a)
Keď počujeme o zázrakoch, pomyslíme si,
koľko zázračných uzdravení by sa nám zišlo. Aj nás veľa vecí páli, bolí, hryzie. Verím,
že Ježiš o všetkých našich boľavých miestach vie. Vie o všetkom, čím si prechádzame. Uzdravenie je pre nás prichystané. Ale
Ježiš túži po našej láske, po našej dôvere
v neho. Po našej túžbe byť s ním a nasledovať ho. Všetko ostatné sa nám pridá.
Liturgia: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 –
47, zač. 43 (radové); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176;

Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi); predobraz.
antif. a blažen.; tropár 5. hlasu a Jánovi,
Sláva, kondak Jánovi, I teraz, kondak triódy; prokimen, Aleluja a pričasten z triódy
a Jánovi; namiesto Dôstojné je sa spieva
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 241, 155,
229; PZ: 208, 109, 194; HP: 224, 110, 209)

ŠTVRTOK
26. máj

Nanebovstúpenie Ježiša Krista
Pokoj vám. (Lk 24, 36)
Učeníci v šoku z prázdneho hrobu a zatvorení v miestnosti v strachu pred Rimanmi
zažívali značné napätie, asi ako dnes ukrajinskí utečenci, ktorí utekajú pred vojnou.
Ježiš sa zjavil uprostred toho všetkého a daroval im svoj pokoj. Lebo on chce, aby sme
zažívali pokoj v ňom. Keď sme vo svojom
živote zatvorení pred ľuďmi, keď nepustíme nikoho k sebe zo strachu zo sklamania
alebo zrady, Ježiš nám ešte pred vystúpením do nebies chce darovať svoj pokoj, aby
rozbil každú neistotu nášho života.
Liturgia: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53,
zač. 114; menl. časti zo sviatku; myrovanie;
prikáz. sviatok (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK
27. máj

Hieromučeník Terapont
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.
(Jn 14, 2)
Dom. Miesto, kde človek žije, kde býva.
Miesto, ku ktorému sa viaže množstvo
spomienok, mnoho prežitých situácií. Budova, ktorú skrášľujeme, aby sme sa v nej
cítili dobre, príjemne. Miesto, kam trafíme
aj po tme. Miesto, v ktorom žijú naši
najbližší, s ktorými máme najlepšie vzťahy,
a kde cítime prijatie. Aj preto je pre mnohých z rôznych dôvodov zaťažko opustiť
svoj dom. No raz ten čas príde. Okrem
iného, aj preto nám všetkým Ježiš pripravil
miesto v dome nebeského Otca. Počíta
s každým človekom. Aby sme vo večnosti
mohli so svojím Bohom zažívať ešte väčšiu
radosť ako dnes vo svojich domoch.
Liturgia: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a,
zač. 47; predobraz. antif. a blažen. (alebo
prvá a druhá antif. sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku); menl. časti zo
sviatku Nanebovstúpenia; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 244; PZ: 212; HP: 227)

SOBOTA
28. máj

Prepodobný Nikita
... aspoň pre tie skutky verte! (Jn 14, 12)
Za onoho času ako zmluva, zvlášť medzi
chlapmi, poslúžilo obyčajné vyrieknuté

slovo. Nie nadarmo sa dodnes hovorí: „Slovo robí chlapa.“ Ak v dnešnej dobe niekto
vie dodržať slovo, ktoré dal, alebo robí,
čo hovorí, tak povieme, že má charakter.
Vnímame, že sa nám ľahšie dôveruje
ľuďom, za ktorých viac hovoria skutky než
ústa. Ježiš nás v tomto slove opäť pozýva
k dôvere. S rukou na srdci, aj jeho ľahšie
nasledujeme, keď pocítime na vlastnom
tele uzdravenie. Ale modlime sa i za skúsenosť a dôveru v Ježišovo slovo, ktoré má
taktiež obrovskú moc.
Liturgia: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b –
21, zač. 48; menl. časti ako 27. mája (HS:
244; PZ: 212; HP: 227)

NEDEĽA
29. máj

7. nedeľa po Pasche
Svätých otcov Prvého nicejského
snemu
Otče, osláv svojho Syna... (Jn 17, 1)
Tak zvláštne sa ešte Ježiš nemodlil. Otče,
osláv svojho Syna. On, ktorý stále utekal,
keď sa ho ľudia chceli zmocniť a urobiť
ho kráľom, zrazu prosí o čosi výnimočné.
Chce byť oslávený. Túži prijať slávu.
Môže však byť na modlitbe Božieho Syna
niečo nedokonalé alebo dokonca zlé? Určite nie. Jeho túžba po oslávení vôbec nie je
sebecká. Chce prijať len to, čo pomôže osláviť nebeského Otca. To, čo by ho najlepšie
vystihovalo a ukázalo jeho podstatu. Lásku
a milosrdenstvo. A taká sláva je len jedna.
Je to sláva kríža. Otče, osláv svojho Syna.
Už si sa niekedy takto modlil(a)? Nielen týmito slovami, ale aj s rovnakým úmyslom,
aký mal Ježiš? Popri všetkých našich úmysloch, prosbách či ďakovaniach zabúdame
na to podstatné. Prečo sme vlastne tu.
Kvôli čomu je stvorený tento svet a všetko,
čo je v ňom? Odpoveď znie: na Božiu slávu.
To je zmysel života každého jedného z nás.
Je najvyšší čas začať ho plniť. Nie tým, že
začneme hľadať a vymýšľať nové možnosti
a spôsoby. Ale tak, že budeme nasledovať
Ježiša. Všetkých nás prenasleduje strach
a najradšej by sme volili bezbolestné riešenia. Nezabúdajme na pomoc, o ktorú prosil
Ježiš. Otče, osláv svojho Syna! Len Pánom
požehnaní a „oslávení“ môžeme premôcť
strach i smrť a zjaviť tomuto svetu to, čo tak
veľmi potrebuje vidieť – pravú Božiu tvár.
Lásku a milosrdenstvo.
Liturgia: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn
17, 1 – 13, zač. 56; predobraz. antif. a blažen.; vchod ... ktorý si vstal zmŕtvych...; tropár 6. hlasu, sviatku a otcom, Sláva kondak
otcom, I teraz sviatku, prokimen, Aleluja
a pričasten otcom. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
(HS: 246; PZ: 213; HP: 229)

SLOVO

PONDELOK
30. máj

Prepodobný Izák
Keby ste ma milovali, radovali by ste sa,
že idem k Otcovi... (Jn 14, 28b)
„Prečo tak veľmi ľúbiš babku?“ „Lebo ona
mi stále prinesie nejaké hračky...“ Na podobné manipulačné otázky kladené deťom
(napr. koho ľúbiš viac – ocka či mamku?)
dostaneme od malých detí často pravdivú
odpoveď. Ale keď Ježiš povedal Petrovi, že
musí byť pribitý na kríž, Peter odpovedal
dosť podobne ako to dieťa. Myslím si, že
najväčšiu obavu nemal o Ježiša, ale o seba,
že sa mu už nedostane toľko možností
a darov, ako keď tu Ježiš s nimi je. Milujeme viac Ježiša samotného, pretože je, alebo skôr dary, ktoré nám prináša a ponúka?
Liturgia: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b –
15, 7, zač. 49; antifóny ako 27. mája; vchod
... čo si slávne vstúpil na nebesia...; ostatné
menl. časti z Nanebovstúpenia (HS: 244;
PZ: 212; HP: 227)

UTOROK
31. máj

Mučeník Hermeias
Tešiteľ. (Jn 16, 7)
Tešiteľ (po gr. Parákletos). Doposiaľ bol
týmto tešiteľom samotný Kristus. Teraz
na Ježišovu prosbu a v jeho mene Otec
pošle učeníkom iného Tešiteľa, Svätého
Ducha, aby bol s nimi navždy. Čiže už
nezostaneme bez pomoci, bez rady. Svätý
Duch naučí učeníkov všetko a pripomenie
všetko, čo Ježiš povedal; vydá im svedectvo
o Kristovi; bude v nich prebývať a ukáže
svetu, čo je hriech, spravodlivosť a súd.
Aktivujme vo svojom živote Božieho Ducha, aby sme sa učili spolupracovať s ním.
Aby sme zažívali jeho moc a jeho potechu,
ktorá je v tom, že je tu s nami.
Liturgia: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b –
13a, zač. 53; menl. časti ako 30. mája (HS:
244; PZ: 212; HP: 227)

STREDA
1. jún

Mučeník Justín Filozof a spol.
Ešte chvíľku a neuvidíte ma, a zasa chvíľku, a uvidíte ma. (Jn 16, 17)
Nádej, ktorou nás Ježiš povzbudzuje, je
dôveryplné očakávanie Božieho požehnania a oblažujúceho videnia Boha. Veľa
kresťanov je presvedčených o téze: „Dobre
už bolo“. A namiesto nádeje a viery sa
môžeme nachádzať v zúfalstve, že Božia
pomoc je v nedohľadne. Zúfalstvo sa protiví Božej dobrote, lebo Boh je verný svojim
prisľúbeniam, a jeho milosrdenstvu. Tam,
kde niet viery, niet ani nádeje.

Liturgia: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23,
zač. 54; menl. časti ako 30. mája (HS: 244;
PZ: 212; HP: 227)

ŠTVRTOK
2. jún

Patriarcha Nikefor Vyznávač
... aby vaša radosť bola úplná. (Jn 16, 24)
Kedy je človek dlhodobejšie radostný?
Škála dôvodov a návodov na radosť je obrovská. Záleží aj na tom, aký štýl života vedieme a aké máme priority a ciele. Radosť
nám spôsobuje, keď sme zdraví, ak sme
pri sile; ak máme dobré vzťahy, kompletnú
rodinu, keď sa cítime prijatí, potrební, ak
máme vzťahy, priateľov... Sme spokojní, ak
toto všetko funguje, aspoň z veľkej časti.
No najväčšia radosť pre nás je, ak tieto naše
radosti stoja na Kristovi. Ak toto všetko
prežívame v Božej blízkosti, v nekonečnej
a neohraničenej Božej láske, v odpustení
a záchrane. Verím, že aj Božské srdce kypí
radosťou, ak nás cíti a vidí pri sebe.
Liturgia: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b –
33a, zač. 55; menl. časti ako 30. mája (HS:
244; PZ: 212; HP: 227)

PIATOK
3. jún

Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Ježiša Krista
Mučeník Lucilián a spol.
... a pre nich sa aj ja sám posväcujem, aby
boli aj oni posvätení... (Jn 17, 19)
Robím niečo, aby ten druhý mal z toho
najväčšie dobro. Namáham sa, robím
niečo iba pre teba. Mnohí nad týmto slovom možno len kývnu rukou so
smutným argumentom: „A mne kto dal
niečo zadarmo? Kto pre mňa niečo urobil?
Preto ani ja nebudem toto robiť, lebo je to
bláznivé a nezištné.“ Možno niekto zažil
iba odmietnutie a samú neochotu. Ale
verím, že v nás ešte nevyhasla skutočnosť
a svedectvo Ježišovho kríža a prázdneho
hrobu z Veľkej noci, že Ježiš toto všetko
urobil, aby zničil vo mne všetku moc
sebectva a nelásky. A dokazuje a zjavuje
svoju láskou priamo v mojom živote.
Liturgia: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 –
26, zač. 57; menl. časti ako 30. mája; zdržanl. od mäsa (HS: 244; PZ: 212; HP: 227)

SOBOTA
4. jún

Sobota pred Päťdesiatnicou
– piata zádušná sobota
Patriarcha Métrofanés
Šimon, miluješ ma? (Jn 21, 15)
Ak v partnerskom vzťahu musí zaznieť
takáto otázka, tak to naznačuje, že niečo

nie je v poriadku, že sa zrejme láska neprejavuje dostatočne často alebo vôbec. Psy
chológovia odporúčajú, aby ľudia prejavovali lásku svojmu partnerovi minimálne
tridsaťkrát denne. Veď ak je láska hlboko
zakorenená v mojom srdci, nedá sa ináč,
než ju v každom momente preukazovať.
Určite platí, že nedám, čo nemám. Preto
zdrojom mojej lásky v každej oblasti je sám
Ježiš. A on mi to zjavuje každým okamihom.
Liturgia: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn
5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým); každodenné
antif.; menl. časti zosnulým; namiesto
Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodička; panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 231)

NEDEĽA
5. jún

Päťdesiatnica
– Zostúpenie Svätého Ducha
Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech
príde a nech pije. (Jn 7, 37)
Ľudia zhromaždení vo večeradle sa
líšili od ostatných v meste. Podstatným
znakom, ktorý ich navzájom odlišoval
od ostatných, bola viera. Oni uverili v toho,
ktorého Boh poslal na svet. V Ježiša Krista.
„Veriť vo mňa“, to je to najpodstatnejšie,
čo požaduje Ježiš, ak chceme mať život
večný, ale aj vtedy, ak chceme prijať dar
Svätého Ducha. Prúdy živej vody – prúdy Ducha potečú zo všetkých, čo v neho
uveria. Stotník Kornélius, o ktorom čítame
v Skutkoch apoštolov, si na Boží podnet dal
zavolať do svojho príbytku apoštola Petra.
Vstupuje do pohanského domu bez váhania. Je poučený videním, ktoré mal pred
niekoľkými dňami. O chvíľu sa s týmto
pohanským domom udeje to, čo sa stalo vo
večeradle v Jeruzaleme. Je naplnený Svätým Duchom. Duch zostúpil na všetkých,
ktorí prijali Kornéliovo pozvanie. Viete, čo
bolo príčinou tej úžasnej zmeny? Verím, že
áno. Nebol to samotný príchod takej veľkej
osobnosti, akou bol apoštol Peter. Bolo to
tým, čo Peter vykonal. Peter otvoril ústa
a zvestoval im Ježiša. Duch naozaj prichádza k tým, ktorí sa rozhodli pre Krista. Prichádza vyzbrojiť, obhájiť, poučiť tých, ktorí
patria Kristovi a žijú pre neho. Ak dnes aj ty
budeš vzývať Božieho Ducha a chceš, aby
zostúpil na teba a tvoj dom, skontroluj, či
stojíš v tom správnom zástupe ľudí.
Liturgia: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52;
8, 12, zač. 27; antif. sviatku; vchod sviatku;
tropár, Sláva, I teraz kondak, prokimen,
Aleluja a pričasten zo sviatku; namiesto
Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Krista
pokrstení; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku; myrovanie (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)
Peter Olšavský
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NÁBOŽENSKÁ
Persecution, hate crimes and religiously-motivated violence.

Discrimination, hate crimes and religiously-motivated violence.

SLOBODA
Improved since 2018

Worsened since 2018

No change since 2018

»d Anna ZÁBORSKÁ – Michal POVAŽAN

Sloboda náboženstva a presvedčenia je
dnes často zabúdané ľudské právo, a to
napriek tomu, že je to jedno z najpôvodnejších práv, z ktorého sa odvádzajú
mnohé iné. Tak je to pri slobode slova,
myslenia, zhromažďovania a podobne.
Všetky sú odvodené od náboženskej
slobody.
Dnes možno viac ako v minulosti je sloboda náboženstva ohrozená. Neohrozujú
ju iba islamisti či rôzni extrémisti, ale aj
mnohí ľudia okolo nás, ktorí si toleranciu
vykladajú ako vytlačenie viery z verejného
života. Tento prístup v mnohom pripomína komunizmus s jeho snahou zahnať
veriacich do kostolov a za zatvorené
dvere. Aj preto je dôležité povedať si, čo
náboženská sloboda je a ako sa prejavuje.
Prevažná väčšina svetovej populácie
vyznáva nejaké náboženstvo. Bohužiaľ,
možnosť ľudí slobodne si vybrať a vyjadriť svoju vieru sa čoraz viac obmedzuje.
1. 11. júla 2019 bolo v Iráne v rámci zintenzívnených vládnych zásahov proti
bahájskej komunite odsúdených deväť
bahájcov na trest odňatia slobody.
2. V Anglicku bola v auguste 2019 na ulici
fyzicky obťažovaná židovská rodina.
Britské úrady uvádzajú, že 47 % trestných

činov z nenávisti v Anglicku je namierených proti moslimom a 18 % proti Židom,
hoci tí tvoria len 0,5 % obyvateľstva.
3. 19. septembra 2019 bolo šesť svedkov Jehovových odsúdených na dva až tri a pol
roka väzenia. Ruský najvyšší súd v roku
2017 zakázal všetky aktivity súvisiace so
svedkami Jehovovými.
4. Úrady v Alžírsku na jeseň 2019 v priebehu dvoch mesiacov násilne zatvorili
osem protestantských kostolov a násilne
zatkli niekoľko protestujúcich.
5. Najmenej 3 000 jezídov zo severného
Iraku je od roku 2019 stále v zajatí IS po genocíde zameranej na nich v roku 2014.
Mnohé ženy boli predané ako sexuálne
otrokyne a násilne konvertované na islam.
Toto je len niekoľko príkladov, ktoré
ilustrujú, že nie všetci ľudia môžu veriť,
čomu chcú, meniť svoje vierovyznanie
a slobodne ho vyjadrovať napriek tomu,
že základné ľudské právo na slobodu vierovyznania alebo presvedčenia je zakotvené v rôznych dokumentoch o ľudských
právach a všeobecne ho uznávajú takmer
všetky vlády na svete.
Keď si prezident Franklin D. Roosevelt,
jedna z hybných síl vzniku Organizácie

spojených národov, predstavoval svet
mierového spolužitia medzi národmi, zdôrazňoval štyri základné slobody: slobodu
prejavu, slobodu viery, slobodu od nedostatku a slobodu odAid
strachu.
to the Slobodu
Church in Needčasto
myslenia, svedomia a presvedčenia,
označovanú akoAprávo
vieroC N I na
N T slobodu
E R N AT I O
NAL
vyznania alebo presvedčenia, považujeme
za jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti a právneho štátu.
Nezákonné obmedzovanie náboženskej praxe a prenasledovanie z dôvodu
náboženstva alebo presvedčenia sa týka
všetkých náboženských skupín vrátane
ateistov a agnostikov a vyskytuje sa vo
všetkých častiach sveta.
Len na ilustráciu, 42 % krajín sveta
uplatňuje vysoké alebo veľmi vysoké
obmedzenia náboženstva. Keďže niektoré z najreštriktívnejších krajín sú veľmi
husto obývané, 83 % svetovej populácie
žije v krajinách s vysokými alebo veľmi
vysokými obmedzeniami náboženského
vyznania, ktoré často dopadajú na náboženské menšiny. Tie sa považujú za ekonomickú, kultúrnu alebo politickú hrozbu.
Samotná sloboda viery je mnohovrstvový
koncept, ktorý má rôzne aspekty, ktoré
sa navzájom dopĺňajú. Rozoznávame
šesť základných rozmerov náboženskej
slobody:
1. Sloboda mať, vybrať si a zmeniť náboženstvo alebo presvedčenie
2. Sloboda praktizovať náboženstvo alebo
presvedčenie
3. Sloboda od nátlaku
4. Sloboda od diskriminácie
5. Práva rodičov a opatrovníkov a práva
dieťaťa
6. Právo na výhrady vo svedomí

oznamy

I

SLOVO

Redakcia časopisu Slovo a Klokočovská rodina
VÝHERCOVIA
V aprílovom losovaní bola z tridsiatich
piatich riešení vylosovaná pani Zdenka Stolárová zo Starej Ľubovne
Výherkyni srdečne blahoželáme.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Pomôcka k modlitbe ruženca
Spolok sv. Cyrila a Metoda aktuálne vydáva
pomôcku k modlitbe posvätného ruženca.
Pomôcka obsahuje kompletný návod a dvadsať farebných obrázkov s ikonami jednotlivých tajomstiev ružencovej pobožnosti.
Pomôcka je vhodná do farností na výmenu
tajomstiev, ale aj do rodín na spoločnú modlitbu ruženca v rámci synodálnej cesty.
výbor spolku
JUBILEÁ KŇAZOV
Ján Tkáč, protojerej – 28. máj – 50 rokov
kňazstva; Martin Jurašek – 29. máj – 50 rokov
života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita.
SPOMÍNAME
Pred rokom, 2. júna 2021,
si Pán povolal k sebe
dlhoročného kurátora
Jána Holinku z Rakovca
nad Ondavou. Nebohý Ján
sa počas života príkladne
a veľmi aktívne zapájal
do života nášho cirkevného spoločenstva.
Za dôstojnú rozlúčku s nebohým patrí Pán
Boh zaplať otcovi Milanovi Mojžišovi a Jozefovi Paraskovi. Večná mu pamiatka!
manželka, deti a vnúčatá
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vás srdečne pozývajú na

PÚŤ DO JAROSLAVI
K BRÁNE MILOSRDENSTVA A MATKE SÚCITU
v sobotu 25. júna 2022
pri príležitosti predpokladaného
352. výročia slzenia Klokočovskej
ikony Presvätej Bohorodičky.

Program:
11.00 Akatist ku Klokočovskej ikone s možnosťou spovede
12.00 Svätá liturgia
Moleben ku Klokočovskej ikone s myrovaním
Prednáška a beseda
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
Prehliadka cerkvi a mesta
Bližšie informácie: otec Juraj Gradoš 0911 711 263 (Šariš, Abov, Spiš),
otec Ľubomír Novák 0907 353 021 (Zemplín)

Priateľ časopisu
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/

NZERCIA

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. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk

NA SLOVÍČKO

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

relax

HÁDANKY
Správne odpovede na hádanky
nakresli.
V lese žije malé zviera, brucho si
vždy poudiera. Bez nôh sa vie iba
plaziť, jed si môže v zúbkoch strážiť. Čo je to?
Prechádza sa v záhrade, vždy
v pichľavej nálade. Nelieta a neskáče, na chrbte má pichliače. Čo je to?
Anna Such, ck.ugcc.ua

I

Nájdi desať rozdielov medzi obrázkami. Obrázky vyfarbi.

SLOVO

NANEBOVSTÚPENIE
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Nos má dlhý, zvaný chobot, nohy
hrubé ako strom, uši ako dáke krídla, tenký chvostík, je to...
V zoologickej záhrade, drzá ako
ploštica, na ľudí sa z klietky škerí
vrieskajúca...

ODZNAK
Vyrob si odznak podľa šablóny. Budeš potrebovať silný kartón,
čiernu fixku, silnú lepiacu pásku, spínací špendlík. Odznak si
pripni na tašku alebo oblečenie, aby ti pripomínal, že patríš
Ježišovi, ktorý ťa čaká v nebi.

BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
Máte doma katolícke Sväté písmo? Ak áno, zapojte sa do tejto doplňovačky. Stačí
vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratka knihy, číslo kapitoly,
číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu.
A B C D E F G H I
J
K L M N O P

P V Ž I V E C E Č I D E D Ľ K A K
R I A V Y Z V Ý Ť A H D O V O L O
A R Y R K S I A N Á K U P V M I T
V V D Á T A Y K E L V A A E I E V
D Š T A B A K Ť A H A L D A K S A
Y O S E P T V S L V L I F I R L Y
M A N O V Ý Y Z A Č I A T O K N O
A T Š O P V V L O Í T N T U I O B
S V L A R K H O K R A S K L M M J
Ú I R A L R A O A E E O E O A A E
Č K V A Ž U M P Y N É C S U Z J M
E O D 2 Š P O R T I 0 T Á K Š U M
T Y T S A R O P 2 E Y N O K I 2 B

Legenda: CELINY, ČÍRENIE, DEDIČ, DLAHA, DONOR, DOPAD, FATRA, HLAVA, IKONY, ISKRY, JALTA,
KLASY, KOALA, KOMIK, KOMPA, KOTVA, KOZUB,
KUKLA, KVALITA, MAMUT, MOSTY, MOTÁK,
MUŠKÁT, NÁKUP, NESTOR, OBJEM, OLOVO, PEKLO,
PORASTY, POŠTA, PRAVDY, RIAVY, SCÉNY, SOPKA,
SÚČET, ŠPORT, TABAK, TIKET, TOVAR, VATRA, VETVA, VKLADY, VLEKY, VOLIČ, VÝPAD, VÝPAR, VÝŤAH,
VZOREC, ŽIVEC, ŽUMPY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky

LEGENDA: A: Gn 18, 14, 6; Nm 8, 4, 8; B: 1 Tim 5, 14, 13; C: Sir 38, 29, 6;
Nm 11, 26, 5; D: Jdt 8, 14, 33; E: Sir 15, 3, 3; F: Dan 9, 27, 3; Nm 21, 4, 6;
G: Est 3, 10, 19; H: Ž 22, 18, 11; I: Mt 5, 9, 5; Nm 22, 27, 10; J: Prís 8, 29, 8;
K: Am 3, 8, 12; L: Gn 5, 5, 5; Nm 33, 52, 18; M: Múd 14, 25, 10; N: Lk 10,
17, 1; O: 1 Kr, 14, 3, 6; Neh 2, 2, 11; P: Sk 3, 26, 2

Správne riešenia z čísla 7 – 8: Doplňovačka: Ten
hlavný je očiam stále neviditeľný. Osemsmerovka:
Eucharistia je prameň šťastia a sily.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3,
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

FEJTÓN

S úsmevom

I

SLOVO

pxhere.com

SOM AGENT 007.
0 NADŠENIA
0 MOTIVÁCIE
7 PRESTÁVOK
NA FAJČENIE DENNE

Moja ofina. To je materiál na celú knihu.
Netvrdím, že zaujímavú. Keď to skrátim
(nemáte za čo), moja ofina má vždy horší
deň ako ja. Pritom sa nemá na čo sťažovať. Pravidelne si ju umývam, používam
natáčku, žehličku ani na ňu nekričím (aspoň nie tak často). V podstate má lepšie
podmienky na život ako ja.
Ide o to, že nech ju mám aj krásne rovnú
(čo sa stalo naposledy nikdy) a symetrickú (detto), ten jeden vlas, ten jeden
revolucionár, povstane. On vždy povstane. Nech sa deje čokoľvek. Jednoducho
ide opačným smerom ako ostatné vlasy
a nepomáha ani hrebeň, ani žehlička.
Keď máte ofinu celú strapatú a zanedbanú – dobre, dá sa to ešte horko-ťažko
poňať ako štýl, ale aký štýl, prepánajána,
spočíva v jednom sólo vlase, ktorý vám
odstáva od čela?
Mohla by som si ho zopnúť sponkami
− tie nosím vždy všade so sebou tak ako
fajčiar svoju škatuľku cigariet. Mne sa
sponky povaľujú po vreckách, v peňaženke (tam mám pre ne miesta, našťastie,
viac ako dosť) aj v peračníku. Tak teda ja
ten jeden vlas s individualistickými sklonmi proste uväzním sponkou. Ale keďže
každý revolucionár má svojich nasledovateľov, ani ten môj vlas neostáva skrotený
sám bez protestu svojich priaznivcov.

Presne na mieste, kde stál predtým on,
odstáva zrazu iný vlas. Jeho nasledovník.
Čím viac sa snažím, tým viac mi robia
napriek. Je to ako hra na mačku a myš,
pričom vy ste tou mačkou, a tá myš je
dvakrát väčšia ako vy. Alebo ako v rozprávke Tom a Jerry, kde vy ste ten Tom,
ktorý je asi stokrát silnejší a prefíkanejší
ako Jerry, ale aj tak ho vždy niekto tresne
panvicou po hlave. Lebo inak by to nebola rozprávka. Páči sa mi, ako sa vždy zmení na tvar predmetu, ktorým ho tresnú,
ale o tom až inokedy. Vráťme sa k téme.
Poviete si, jasné, ona nemá iné problémy, keď rieši ofinu. Ale tak to nie je.
Neexistuje niekto, kto nemá problémy.
Aj Ježiš ich mal, a to si poviete, že aspoň
on mohol mať bezstarostný život. Veď
bol Mesiáš, Pán, zaslúžil si aspoň trocha
pokoja.
Smerujem k tomu, že každý − teda aj človek s ofinou − má problémy, ale k tomu
má ešte aj problémy s ofinou. „No tak si ju
ostrihaj,“ prevrátite očami. Jasné, aj to je
riešenie, ale s ofinou je to v podstate ako
s deťmi. Máte s nimi starosti, vytáčajú
vás, niekedy sú ešte otravnejšie ako tá
ofina, ale nikdy sa ich nevzdáte. Život
s ofinou, rovnako ako s deťmi, je náročný,
ale má svoju pridanú hodnotu. Len ju
niekedy musíme dlhšie a s vypätím väčších síl hľadať. (Alexandra Matoľáková)
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INTELEKTUÁLNE
Príde matfyzák do fotolabu:
„Potreboval by som vyvolať fotky.“
„9 na 13?“
„2 541 865 828 329, prečo?“
Archimedes, Pascal a Newton hrajú schovávačku. Archimedes žmúri.
Pascal sa rýchlo schová do kríkov. Newton
sa však nijako neschováva, vezme
palicu, nakreslí si do hliny štvorec meter
krát meter a postaví sa doň.
Archimedes dopočíta, rozhliada sa okolo.
Samozrejme, hneď vidí Newtona a volá:
„Raz, dva, tri... Newton!“
Newton pokojne na to:
„Ale figu borovú, kamarát. Jeden Newton
na meter štvorcový je predsa Pascal.“
„Miláčik, miluješ ma viac ako matematiku?“
„Samozrejme, drahá, omnoho viac.“
„Tak mi to dokáž.“
„Dobre. Ak R je množina všetkých milovateľných objektov...“
Problémy s matematikou? Neváhajte
a volajte: 0910/902 31[-(i^2)*125^(1/3)]
SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34
had, jež, slon, opica

ŽIVOT S OFINOU

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie
kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 4 centy a fotografia
alebo rámček 4 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní
príspevkov použite jeden z týchto variabilných symbolov: 700
(časopis, prípadne zverejnenie príspevku), 1700 (iba časopis),
555 (inzercia), 777 (priatelia časopisu Slovo), 7700 (iba dar) a 999
(eSlovo). Ak je váš príspevok anonymný, neuvádzajte žiadny variabilný symbol.
Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 12/2022: 25.05.2022
Titulná strana: Vladykovia Ján Babjak SJ a Peter Rusnák na konci
liturgie, pri ktorej uviedli do úradu apoštolského administrátora
vladyku Petra Rusnáka (Mária Žarnayová)
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Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.05. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h)
04.06. Odpustová slávnosť: Veľká večiereň (17.00 h) Archijerejská svätá liturgia (18.00 h) Akatist k Svätému Duchu
(po skončení liturgie)
05.06. Odpustová slávnosť: Utiereň (07.00
h) Svätá liturgia (08.00 h) Akatist k Svätému Duchu (po skončení liturgie) Archijerejská svätá liturgia (10.00 h) Veľká večiereň
(17.00 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

04.06. Fatimská sobota: posvätný ruženec
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

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)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
04.06. Fatimská sobota (09.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30 h)

777
www.klokocov2020.sk

Klub Prešov: +421 907 197 990
romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Sobota 19.00 Chvály a svedectvo (TV
Logos)
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (TV Logos)
25. – 26.05. Školenie pastoračných
pracovníkov v Krajskom centre rómskej
misie na Sigorde

MISIA

Variabilný symbol:

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

CENACOLO RÓMSKA

SK57 0200 0000 0030 2148 6453

04.06. Seminár Oheň Ducha v Záborskom
(16.00)
KOMUNITA

Ďakujeme vám za podporu tohtoprojektu.
Svoj príspevok môžete zaslať na účet:
Košická eparchia
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

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)

KOINONIA

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslávil 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice
sa rozhodla na tomto miestevybudovať pútnické centrum, aby tu všetci našli primerané zázemiea pastoračnú starostlivosť.

JÁN KRSTITEĽ

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

PÚTNICKÉ CENTRUM

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
26. – 29.05. Kurz prípravy na manželstvo.
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz sa
môžete prihlásiť cez www.domanzelstva.sk
alebo cez svojho kňaza vo farnosti.
03. – 05.06. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz, 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.
24. – 29.07. Seminár Otcovo srdce. Tieto
stretnutia slúžia na obnovu a posilnenie
vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické,
intímne poznanie Boha a jeho lásky k nám.
Informácie: centrum.rodina@gmail.com.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

KLOKOČOV

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

