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» Juraj GRADOŠ

Keď otvoríme noviny či web, čítame o vojne. Televízia, 
rádio... všade počúvame o smrti, ničení a zverstvách, ktoré 
sa dejú v krajine za našou hranicou. Áno, aj tu sa venuje-
me tejto téme, lebo to, čo sa tam deje, sa priamo i nepria-
mo dotýka nás a je výzvou pre naše kresťanstvo. Je jeho 
skúškou. Je to čas, keď sa srdce kresťana kalí v ohni lásky.

A keď sme pri ohni, tak ten si dnes pripomíname. Nie 
oheň vojny, ale z neba. Svätého Ducha. Ducha, ktorý 
z ustráchaných mužov a žien spravil odvážnych hlá-
sateľov evanjelia. A nielen hlásateľov, ale priam vzory 
života. Dal im odvahu zanechať staré a vstúpiť do nového. 
Opustiť smrť, jedinú istotu tohto pozemského života, 
a cestou domov k nebeskému Otcovi prijať pokánie. Tak 
sa nechajme naplniť týmto duchom a v jeho ohni spáľme 
starého človeka. Urobme krok či rovno kroky viery. Viery 
v to, že sme milované Božie deti. Že Boh si vyvolil človeka, 
adoptoval si ho a formuje ho, aby nabral odvahu žiť s ním. 
Každého človeka.

Prijať toto evanjelium znamená vstúpiť do pravdy o sebe, 
o ľuďoch okolo seba aj tých za hranicou. Jedných i dru-
hých. Pravdy, ktorá hovorí, že ich Boh miluje. I tých, ktorí 
umierajú, i tých – čo často nechápeme –, ktorí zabíjajú. 
Všetci sú jeho deťmi, sú ním milovaní a volaní domov 
k Otcovi. Preto je úžasné, keď sa ľudia modlia za útoční-
kov. Keď som to počul na Ukrajine, skoro som odpadol. 
Od úžasu z odvahy postaviť sa nenávisti voči agresorom. 
Rovnaký úžas zažívam, keď počúvam o našich rodinách, 
ktoré svoj domov otvorili cudzím ľuďom. Neznámym. 
Len preto, lebo boli núdzni. V tej chvíli neprijímali neja-
kých utečencov, ale priamo Božie deti. Ježiša. Hladného, 
smädného, bez domova... A je jedno, na ktorej strane 
hranice sa to dialo.

Aj keď ich domovy boli pre týchto núdznych často iba 
budovami, miestami prespatia na niekoľko nocí, niekedy 
láskavé slovo, ktoré zobúdza namiesto zvuku sirén, urobí 
viac, než si vieme predstaviť. Veľká vďaka, úcta a česť tým-
to obetavým ľuďom. Lebo svoje domy naplnili duchom 
lásky – Svätým Duchom. A práve láska robí z domu do-
mov. Duch z ustráchaných cudzincov v Jeruzaleme urobil 
rodinu nebojácnych Božích detí. Vytvoril Cirkev – domov 
pre nás všetkých. Miesto, kde máme právo nájsť prijatie, 
pochopenie a odpustenie. Zdroj odvahy, pokoja a sily. 

DOMOV

A hoci sa sem-tam ozve hlas „staršie-
ho brata“, hlas, ktorý súdi, dôležitý 
je Otcov hlas, jeho skutky a objatie, 
ktoré nás prijíma takých, akí sme. So 
všetkými slabosťami, no i s obrovskou 
túžbou mať účasť na živote Trojice, 
živote lásky, živote rodiny, na tvorbe 
nášho spoločného domova – Cirkvi.
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VYDÁVANIE  
SVEdECtVa
» Ľubomír PETRÍK

V minulom čísle sme sa zastavili pri slo-
vách, ktorými pápež František v homílii 
v Prešove prirovnal kríž ku knihe, ktorú 
treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. 
Zastaviť sa a zahľadieť na Ukrižovaného, 
otvoriť mu srdce a nechať sa očariť jeho 
ranami. A pokračoval: „Ak to neurobí-
me, kríž pre nás zostane neprečítanou 
knihou, ktorej názov a autora dobre 
poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš 

život. Neobmedzujme kríž iba na pred-
met zbožnosti, a o to menej na politický 
symbol alebo na znak náboženského a 
sociálneho významu.“ 

Týmto obrazom kríža ako knihy nás Svätý 
Otec vyzval, aby sme sa neoberali o silu 
Kristovho kríža tým, že naň budeme 
pozerať iba ako na predmet, aj keď ná-
boženský. Kríž je oveľa viac, dostávame 

z neho život. Je to strom života, hovoria 
cirkevní otcovia a byzantská hymnológia. 
Potvrdzujú to aj hlboké slová piesne z Ne-
okatechumenátnej cesty: „Oslávený kríž 
zmŕtvychvstalého Pána je stromom mojej 
spásy. Ním sa živím, v ňom sa kochám, 
v jeho koreňoch rastiem, v jeho vetvách 
odpočívam.“ V jednej katechéze sa hovo-
rí, že Cirkev je spoločenstvo, ktoré kráča 
hľadiac na Boha, sprevádzané Kristovým 
svetlom, žiariacim svetlom Otcovej tváre. 
Takto prví kresťania pomenovali Ježišov 
kríž: žiariace svetlo Otcovej tváre. 

Pre kresťana je Ježišov kríž viac ako sym-
bol. Vidí v ňom svoju záchranu. Dáva mu 
svetlo do konkrétnych životných situácií, 
aby im vedel porozumieť a našiel zmysel 
svojich krížov. Aby v udalostiach svojho 
života, aj v tých najťažších, nestrácal 
nádej, že Boh je Pánom, že sa postará, 
pretože on na kríži zvíťazil. Aj keď sa 
pozeráme na kríž s veľkou úctou – pozor 
však na sentiment –, málo vnímame by-
tostnú súvislosť medzi Ježišovým krížom 
a naším krížom. 

Po obraze s knihou prechádza homília 
Svätého Otca akoby do svojej druhej časti, 
resp. pápež prehlbuje jej posolstvo: „Z 
nazerania na kríž vychádza druhý krok: 
vydávanie svedectva. Keď sa pohľadom 
ponoríme do Ježiša, jeho tvár sa začne od-
rážať na našej: jeho črty sa stanú našimi, 
Kristova láska si nás podmaní a premení 
nás.“ 

Pri týchto slovách mi prichádza na myseľ 
to, čo povedal Tomáš: „Ak neuvidím na 
jeho rukách stopy po klincoch a nevložím 
svoj prst do rán po klincoch, a nevložím 
svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 
20, 25b) Toto hovorí tento svet na adresu 
kresťanov. Ľudia chcú vidieť na našom 
tele, teda v našom živote znaky Ježiša 
Krista, chcú vidieť, že sme Kristovými 
učeníkmi práve pod krížom a na kríži, 
pretože práve v takýchto situáciách je 
najviac rozpoznateľné, či ide o skutočné 
alebo o falošné kresťanstvo. Ako chceme 
vydávať svedectvo a evanjelizovať tento 
svet, ak nedovolíme, aby sa jeho tvár 
odrážala na našej, aby sa jeho črty stali 
našimi? Prosme o milosť zaujať Kristov 
postoj, a to s vierou, že „ak sme s ním 
zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, 
tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvs-
taní“ (Rim 6, 5). 

Počas slávnosti svätorečenia 15. mája nás pápež František vo svojej homílii 
pozval skrze Ježišovu lásku milovať ako on: „Láska, ktorú dostávame 
od Pána, je tou silou, ktorá premieňa náš život: rozširuje nám srdce 
a uschopňuje nás k láske. Preto Ježiš hovorí, aby ste sa aj vy vzájomne 
milovali, ako som ja miloval vás. Toto ako nie je len pozvanie napodob-

ňovať Ježišovu lásku; znamená to, že môžeme milovať len preto, lebo 
on miloval nás, lebo dáva našim srdciam svojho vlastného Ducha, Ducha 

svätosti, lásku, ktorá nás uzdravuje a premieňa. Preto môžeme robiť rozhod-
nutia a konať skutky lásky v každej situácii a voči každému bratovi a sestre, ktorých 
stretneme, pretože sme milovaní a máme silu milovať. Tak ako som ja milovaný, 
môžem milovať druhých. Láska, ktorú dávam, je vždy spojená s láskou Ježiša ku 
mne, tak to má byť. Tak ako ma on miloval, tak môžem milovať i ja. Takto jedno-
duchý je kresťanský život, je taký jednoduchý!“ (Marek Baran)
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Detail Eucharistie v mexickej Tixtle  I  assistant.gloria.tv

EUCHariStia 
A EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY
» Miroslav DANCÁK

Počas Svetových dní mládeže v Ríme v roku 2000 pápež 
Ján Pavol II. povedal, že aj dnes sa môžeme osobne 
stretnúť s Ježišom, osobitným spôsobom v eucharistickej 
prítomnosti. Eucharistia je sviatosťou prítomnosti Krista, 
ktorý sa nám dáva, lebo nás miluje osobne a konkrétne, 
v našom každodennom živote, rovnako v rodine, ako 
aj s našimi priateľmi, počas nášho štúdia alebo práce, 
či odpočinku a vo voľnom čase. Miluje nás, keď napĺňa 
sviežosťou naše dni, ale aj v okamihoch nášho utrpenia, 
keď dopúšťa, aby na nás doľahla skúška.

Prvá kniha kráľov predpovedá pôsobe-
nie Eucharistie. Eliáš ide na Boží vrch 
Horeb štyridsať dní a štyridsať nocí. Ide 
posilnený pokrmom, ktorý mu dal Pán. 
Tým pokrmom bol posúch. Kúsok chleba. 
Prečo Pán posiela Eliáša na Boží vrch? 
Prečo ho láka chlebom, ktorý mu dal jesť? 
Eliáš bol na púšti sklamaný odpadlíctvom 
Božieho ľudu od zmluvy s Pánom. Ostal 
sám. Chvíľa slávy na vrchu Karmel, keď 
ľud išiel za ním, to znamená za Pánom. 
Teraz je na púšti v Judsku a je sám. Hovorí 

Bohu: „Jahve, teraz už dosť, vezmi mi ži-
vot, lebo nie som lepší ako moji otcovia.“ 
(1 Kr 19, 4) Je prorokom, ktorého prerástlo 
jeho pozvanie. Tu je chvíľa, keď ho budí 
anjel v tom stave hlbokej depresie. „Vezmi 
a jedz!“ Zbadal vedľa hlavy posúch. Kúsok 
cesta. Zjedol ho. Znovu zaspal. Anjel pri-
šiel po druhýkrát, dotkol sa ho a povedal: 
„Vstaň a jedz!“ Zjedol a posilnený putoval 
na Boží vrch Horeb. Tam vošiel do jas-
kyne. Čo je to za jaskyňu? V tej jaskyni 
sa pred štyristo rokmi Mojžiš stretol 

s Bohom. V podobnej situácii, v akej sa 
teraz nachádza Eliáš. Keď sa Mojžiš vrátil 
z vrchu, videl ľud, ako uctieva zlaté teľa. 
Sklamal sa z nevery národa. Vrátil sa 
na vrch Horeb a vošiel do jaskyne s otáz-
kou, čo bude ďalej. „Pôjde Boh s nami 
ďalej?“ Keď bol v tej jaskyni, ukázal sa mu 
Pán, povedal mu svoje meno a sľubuje, že 
pôjde s nimi ďalej. Ten príbeh sa neskon-
čil. Eliáš posilnený obrazom Eucharistie 
ide na Boží vrch Horeb, lebo chce zažiť 
to, čo zažil Mojžiš. Lebo sa nachádza 
v podobnej situácii. Verí, že to je miesto, 
na ktorom sa zjavil Boh. Najprv ako Boh 
zmluvy. Potom ako Boh veľkého milosr-
denstva. Ako Boh neslýchanej vernosti. 
Ako Boh, ktorý pomáha v takom zápase. 
Preto Eliáš ide na ten vrch. Tá cesta nie 
je fyzickým prejdením konkrétnej cesty. 
On v duchu prešiel štyristo rokov. Išiel 
v duchu do tej udalosti, ktorá sa udiala 
pred štyristo rokmi, keď sa Boh zjavil 
s mocou, láskou, múdrosťou a vernosťou. 
To je to, čo v ňom ten posúch urobil. 
Prinútil ho do tej cesty. Prebudil v ňom 
pamäť o Bohu. Pamäť o udalosti, keď sa 
zjavuje Boh. Eliáš je presvedčený na tom 
mieste, že ten Boh sa ukáže aj jemu. Toto 
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Hostia premenená na mäso a víno 
premenené na krv v Lanciane, bez 
použitia akýchkoľvek konzervačných 
látok, sú stále prítomné v relikviá-
ri. V roku 1574 prebehlo testovanie 
na mäse a krvi a bol odhalený ďalší 
nevysvetliteľný jav. Päť kúskov zraze-
nej krvi má rôznu veľkosť a tvar. Ale 
akákoľvek je ich kombinácia, hmot-
nosť je stále rovnaká. Inými slovami, 
jeden kúsok váži rovnako ako dva, 
dva vážia rovnako ako tri a tri vážia 
rovnako ako päť.

hľadá, lebo toto potrebuje. Vie, že prežíva 
niečo podobné ako Mojžiš. Eucharistia 
v podobe posúcha ho prebrala z depresie, 
z toho marazmu. Zobudila v ňom pamäť 
na Boha, ktorý je mocný, ktorý je silnejší 
než zlo, ktorý sa nepoddáva nevernosti 
Božieho ľudu, a priviedla ho k tej istej 
skúsenosti. Eliáš nezlyhal. Vieme, že keď 
vošiel do jaskyne, Pán tam prišiel pred 
ním. Dal mu viac, ako čakal. Boh vždy, 
keď k nemu prichádzame s nádejou, nám 
dá viac, ako čakáme.

Neviem, nakoľko ste sa našli v Eliášo-
vi. Každé pokolenie Božieho ľudu má 
svoje slabosti, svoje vlastné hriechy. 
Každé pokolenie Božieho ľudu má svoje 
zrady, odchody. Často stretávame ľudí, 
ktorí sú veľmi znechutení tým, čo vidia 
v Cirkvi, znechutení hriechmi duchov-
ných, znechutení počtami, ktoré sú stále 
menšie a menšie. Znechutení ako Eliáš 
pod kríkom. Všetkým nám Boh ukazuje 
Eucharistiu. Ako Eliášovi.

Máme možnosť podobne ako Eliáš vrátiť 
sa do tej chvíle a prijať ju. Počúvať, čo 
nám Boh hovorí. Dať Bohu priestor 
na rozhovor, ktorý nikto iný nepočúva. 
On sa chce prihovoriť každému z nás 
zvlášť. Tým slovom, tou milosťou, ktoré 
sa vtedy ukázali. V osobnom rozhovore 
s Bohom nám otvorí oči, povie: poobzeraj 
sa dookola, lebo tebe sa zdá, že si sám 
verný Bohu. To sa ti naozaj len zdá. To je 
jedno veľké klamstvo satana, že si sám 
verný Bohu. Okolo nás sú tisícky ľudí ver-

ných Bohu, ktorí nekľakli pred Baalom. 
Nájdime s nimi spoločenstvo. Spoznajme 
ich. A potom odíďme s úlohou, s pre-
svedčením, že máme niečo spraviť. Hoci 
len nájsť po sebe Elizea. Si veriaci, nájdi 
svojho žiaka. Možno je to tvoje dieťa, tvoj 
vnuk. To je to, čo ti povie Eucharistia. To 
je to, čo ti povie Boh, keď ti bude hovoriť 
do ucha.

Svätý Otec František 6. júna vo svo-
jom príhovore veriacim spomenul, že 
Eucharistia nie je odmena pre svätých, ale 
chlieb pre hriešnikov. „Vždy, keď prijíma-
me chlieb života, Ježiš prichádza, aby dal 
nový zmysel našej krehkosti. Pripomína 
nám, že v jeho očiach sme vzácnejší, než 
si myslíme. Opakuje nám, že jeho milo-
srdenstvo sa neobáva našich nedostatkov. 
A najmä nás láskou uzdravuje z tých 
slabostí, z ktorých sa sami nedokáže-
me vyliečiť. Eucharistia je účinný liek 
na všetky tieto uzavretosti... Eucharistia 
uzdravuje, lebo zjednocuje s Ježišom; 
spôsobuje, že si osvojujeme jeho spôsob 
života, jeho schopnosť lámať sa a dávať 
sa bratom a sestrám, odpovedať dobrom 
na zlo. Dáva nám odvahu vyjsť zo seba 
von a v láske sa skloniť pred krehkosťou 
ostatných. Tak ako to robí Boh s nami.“

Cirkev žije z Eucharistie, napísal svätý 
Ján Pavol II. vo svojej encyklike Ecclesia 
de Eucharistia. Táto pravda vyjadruje 
každodennú skúsenosť viery a zahŕňa 
aj jadro tajomstva Cirkvi. Cirkev prijala 
Eucharistiu ako dar par excellence, lebo 
je to Kristov dar seba samého, jeho osoby 
v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela 
spásy. Tá nie je ohraničená v minulosti, 
lebo „všetko, čím Kristus je, a všetko, čo 
urobil a pretrpel za všetkých ľudí, má 
účasť na Božej večnosti, takže presahuje 
všetky časy.“

Svedkami eucharistického zázraku sme 
pri každej božskej liturgii, keď Ježiš 
tajomným spôsobom premieňa podstatu 
chleba a vína na svoje telo a krv. Napriek 
tomu v histórii, ale aj v súčasnosti poču-
jeme o neobyčajných zjavoch spojených 
s premenou eucharistických spôsobov 
na skutočné ľudské tkanivá. Existencia 
eucharistických zázrakov má zväčšiť 
Božiu slávu, potvrdiť fakt skutočnej prí-
tomnosti, posilniť našu vieru a rozmnožiť 
lásku a úctu. Veľa takých zázrakov sa 
začalo pochybnosťou, nevierou a kráde-
žou. Boh zázrakom pripomenul, že ide 
o telo a krv Ježiša Krista, jeho milovaného 
Syna. Eucharistické zázraky sú odpove-
ďou na ľudské zlyhanie a dôkazom veľkej 
Božej túžby po človeku. 

Počet eucharistických zázrakov je príliš 
veľký na to, aby sme ich mohli všetky 
uviesť v tomto príspevku. Spomenieme 
aspoň niektoré z nich:

25. decembra 2013 v katolíckej Farnosti sv. 
Jaceka v Legnickej diecéze (juhozápadné 
Poľsko) na svätej omši počas rozdávania 
svätého prijímania spadla premenená 
hostia na zem. Kňaz ju zdvihol a uchová-
val v nádobke naplnenej vodou. One-
dlho sa na Eucharistii objavili červené 
škvrny, ktoré sa neskôr stali tmavšie 
a silnejšie. Mons. Štefan Cichý, vtedajší 
legnický biskup, zriadil komisiu, ktorá jav 
skúmala. Vo februári 2014 vzali z hostie 
vzorky na preskúmanie. Analýza súdneho 
lekárstva ukázala, že ide o tkanivo zodpo-
vedajúce srdcovému svalu človeka. Lekári 
konštatovali na srdcovom svale zmeny, 

Ako matériu pre Kristovo telo 
Cirkev odjakživa používa pše-
ničný chlieb. Jeho tvar či spôsob 
prípravy sa nielenže stáročiami 
menil, ale aj dnes je rôzny. Cirkvi 
konštantínopolskej tradície, teda 
aj slovenská gréckokatolícka, po-
užívajú kvasený chlieb a baránka, 
teda hlavnú časticu, vyrezávajú 
z malého bochníka. 

D
etail Eucharistie v Lanciane  I   ivc.lib.rochester.edu

Bochník eucharistického chleba  I   i.pinim
g.com
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ktoré nastávajú počas smrteľnej agónie 
človeka. Genetické vyšetrenie ukázalo, 
že naozaj ide o ľudské tkanivo. Vatikán 
uznal tento eucharistický zázrak v Leg-
nickej diecéze v roku 2016.

Kostol sv. Antona v Sokólke (severový-
chodné Poľsko) 12. októbra 2008. Príbeh 
veľmi podobný príbehu v Legnici. Počas 
svätej omše spadla kňazovi hostia. Bola 
umiestnená v špeciálnej nádobe, no úpl-
ne sa nerozpustila a na jej pozostatkoch 
sa objavilo krvavé miesto. Štúdie patopsy-
chológov ukázali, že ide o ľudské srdcové 
tkanivo a jeho majiteľ má krvnú skupinu 
AB (tá istá krvná skupina bola objavená 
na Turínskom plátne). Zázrak bol v súčas-
nosti uznaný na diecéznej úrovni – Svätá 
stolica túto záležitosť stále prešetruje.

Farnosť sv. Martina de Tours, Tixtla (Me-
xiko). 21. októbra 2006 sa začal mexický 
prípad, keď otec Leopoldo Roque, farár 
farnosti, požiadal otca Raymunda Reynu 
Estebana, aby viedol duchovné cvičenia 
pre farníkov. Keď otec Leopoldo a ďalší 
kňaz rozdávali prijímanie, pomáhala 
im aj rehoľná sestra, ktorá bola na ľavej 
strane otca Raymunda, zrazu sa obrátila 
k nemu s nádobkou obsahujúcou posvät-
né častice a pozrela sa na kňaza s očami 
plnými sĺz, čo okamžite pritiahlo pozor-
nosť celebranta. Hostia, ktorú sa chystala 
podať dáme, ktorá čakala na Eucharistiu, 
začala vylučovať červenkastú substanciu. 
Analyzovaná látka zodpovedala krvi, 
v ktorej bol hemoglobín a DNA ľudského 
pôvodu.

Farnosť Panny Márie v Buenos Aires (Ar-
gentína) bola svedkom troch eucharistic-
kých zázrakov. V roku 1992 po svätej omši 
našiel jeden z kňazov na korporáli kúsky 
premenenej hostie. Vložil ich do nádobky 
s vodou, aby sa rozpustili. O sedem dní 
neskôr, keď kňazi otvorili svätostánok, 
v ktorom bola nádobka uchovaná, zistili, 
že kúsky hostie sčerveneli a pripomínajú 
krv. V nedeľu 24. júla 1994 počas svätej 
omše uvidel kňaz kvapku krvi, ktorá ste-
kala po svätostánku. 15. augusta 1996 po-
čas svätej omše spadla na zem premenená 
hostia, vložili ju do nádobky s vodou. 
Keď o niekoľko dní neskôr svätostánok 
otvorili, uvideli hostiu, ktorá sa preme-
nila na krv. Na posúdenie zázraku z roku 
1996 si vtedajší arcibiskup Buenos Aires, 
súčasný pápež František, zavolal profeso-
ra Ricarda Castaňona Gomeza. Ten spolu 
s ďalšími odborníkmi preskúmal vzorky 
krvi z hostie a výsledky potvrdili, že ide 
o srdcový sval myokardu. V okamihu 
výskumu (konal sa po šiestich rokoch) 

bolo skúmané tkanivo živé, akoby bolo 
práve odobraté z tela človeka, čo potvrdil 
profesor John Walker z univerzity v Syd-
ney. Okrem toho sa výsledky výskumu 
zhodovali s výsledkami výskumu relikvií 
z Lanciana.

V ôsmom storočí v talianskom Lanciane 
prežíval istý kňaz pochybnosti o skutoč-
nej prítomnosti Ježiša v Eucharistii. Počas 
premenenia videl, ako sa chlieb a víno 
premenili na skutočné ľudské tkanivo 
a krv. Z krvi sa utvorilo päť kvapôčok 
(traduje sa, že majú predstavovať päť 
Kristových rán). Zvesti o tomto zázraku 
sa rozšírili rýchlo. Vďaka miestnemu arci-
biskupovi sa začalo vyšetrovanie a Cirkev 

zázrak uznala. Tkanivo sa uchovalo až 
dodnes. Odoardo Linoli, profesor anató-
mie, viedol jeho vedeckú analýzu v roku 
1971 a vyvodil, že išlo o tkanivo srdcového 
svalu a krv bola čerstvá (čiže nebola stará 
tisícdvesto rokov), a nenašli sa žiadne 
známky konzervačných látok. Toto zá-
zračné tkanivo a krv môžete aj dnes nájsť 
v Kostole svätého Františka v Lanciane 
v Taliansku.

Eucharistické zázraky sú znaky, prostred-
níctvom ktorých túži Kristus prebudiť 
a upevniť našu vieru. Túži, aby sme 
uverili, že zostal s nami a že je v tajomstve 
Eucharistie naozaj prítomný.
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Vo viacerých textoch Starého zákona sa 
objavuje termín Boží synovia. Ako toto 
označenie chápať vo vzťahu k jednému 
z titulov pripisovaných Ježišovi Kristovi 
v textoch Nového zákona?

Pojem Boží synovia sa objavuje v úvode 
k rozprávaniu o potope sveta, presnejšie 
v jeho prvej časti (Gn 6, 1 – 4). Tento text 
o Božích synoch spájajúcich sa s ľudskými 
dcérami a následnom zrode obrov je však 
silno mytologicky stvárnený. V histórii jeho 
interpretácie bolo ponúknutých viacero 
výkladov, medzi nimi teória o manžels-
tvách medzi potomkami Seta (Setovi 
synovia), ktorí zostali verní Bohu, a pad-
lými potomkami Kaina (Kainove dcéry), 
čo by naznačovalo predstavu, podľa ktorej 
bezbožní zviedli spravodlivých. Podľa inej 
teórie mohlo ísť o vysoko postavených ľudí, 
teda kráľov a vládcov, a ich polygamné 
manželstvá. A ďalší spôsob vysvetlenia zase 
hovorí o Božích synoch ako o nadľudských 
bytostiach, duchoch, anjeloch či dokon-
ca démonoch. Podobné „božsko-ľudské“ 
spojenia nachádzame aj v iných kultúrach 
starovekého sveta a ich náboženstvách, 
akými sú Babylon, Egypt, Ugarit či Grécko. 
Predstavy obsiahnuté v tomto biblickom 
texte majú teda pôvod v mytológii starove-
kého Blízkeho východu, s ktorou Izraeliti, 
a teda aj biblickí autori prišli do kontaktu 
a prevzali ich v snahe vysvetliť jednak 
pôvod ľudí „obrieho“ vzrastu, v hebrejčine 
nefilim, v preklade padnutých (podľa tejto 
predstavy z neba po spojení Božích synov 
s ľudskými dcérami), ktorí sa spomínajú 
aj v Nm 13, 33 – 34 pri skúmaní zasľúbenej 
zeme Mojžišovými vyzvedačmi, jednak 

realitu skracovania ľudského života. Je však 
dôležité podotknúť, že Boh v tomto texte 
nie je v spojení s týmito Božími synmi, 
naopak, stojí mimo nich a odsudzuje ich 
spojenie s ľudskými dcérami. Umiestnením 
týchto predstáv do úvodu k potope sveta sa 
biblický autor snaží vysvetliť príčiny samot-
nej potopy. Šírenie zla pokračuje od prvého 
hriechu v raji cez bratovraždu k ďalšiemu 
šíreniu a prehlbovaniu ľudskej skazenosti 
a ustavičnému nakloneniu ľudského srdca 
k zlu v dňoch pred potopou.

Čo sa týka iných starozákonných textov, 
Boží synovia sa spomínajú v Knihe Jób (1, 6; 
2, 1), kde sú súčasťou nebeského zhromaž-
denia. Boh je zobrazený ako kráľ obklopený 
členmi svojho dvora, teda inými nebeskými 
bytosťami, ktoré však nie sú v plnom zmys-
le ani božské, ani ľudské. Takáto predstava 
kráľovského zhromaždenia, počas ktorej je 
kráľ obklopený svojimi dvoranmi a radí sa 
s nimi, je blízka hlavne Egyptu a mohla byť 
prevzatá starovekým Izraelom. Najbližšími 
starozákonnými paralelami sú texty 1 Kr 
22, 19 – 22, kde Micheáš, Jemlov syn, vidí 
Pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko 
po jeho pravici a ľavici; Dan 7, 9 – 14, kde 
starec dní sedí na tróne obklopený tisícami 
tisícov, a Iz 6, 1 – 8, kde Pán sedí na tróne 
obklopený nebeskými bytosťami.

V doteraz spomínaných biblických textoch 
sú teda Boží synovia chápaní ako skupina, 
ktorá istým spôsobom prináleží Bohu. 
Nejde tu však o jeho „fyzických“ potomkov. 
Takáto predstava by bola totiž nezlučiteľná 
s monoteizmom, charakterizujúcim nábo-
ženstvo Izraela. (Milan Diheneščík)
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JEDNOHUBKY 
VIERY

ŠIESTE A DEVIATE BOŽIE 
PRIKÁZANIE

Nezosmilníš. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke 
svojho blížneho. Pod pojmom smilstvo sa v prvom 

rade rozumie pohlavný styk medzi dvoma súhlasia-
cimi jedincami stojacimi mimo vzájomného man-
želstva. Pod šieste prikázanie však spadá celkovo širší 
komplex skutkov človeka v jeho najintímnejšej oblasti. 
Dar sexuality je schopnosťou prejaviť úplnú jednotu 
tela a duše medzi mužom a ženou v ich vzájomnom, 
výlučnom a úplnom darovaní sa, otvorenom aj odo-
vzdávaniu života, aj na potvrdzovanie vzájomnej lásky. 
Toto darovanie sa je nazývané manželstvo a sexualita 
má v ňom svoje špecifické miesto a svoj vnútorný 
poriadok. Plodnosť je dobro, dar a jeden z cieľov man-
želstva, a jeho regulácia predstavuje jeden z aspektov 
zodpovedného otcovstva a materstva, neospravedlňuje 
však používanie morálne neprípustných prostriedkov, 
ako napríklad priamu sterilizáciu alebo antikoncepciu.

Také používanie sexuality, ktoré nespĺňa toto 
Bohom ustanovené kritérium, je paródiou, 
karikatúrou, prejavom egoizmu, podriade-
ním sa nekontrolovanej náruživosti alebo 
rôznym formám perverzie. Podoby takejto 
karikatúry Božieho daru sú mnohoraké. 
Spomedzi hriechov, ktoré sú v závažnom roz-
pore s čistotou, treba spomenúť masturbáciu, 
teda vyhľadávanie pohlavnej rozkoše mimo 
samotného pohlavného styku, smilstvo, teda 
mimomanželskú sexualitu, pornografiu, 
prostitúciu a homosexuálne styky.

Deviate prikázanie varuje pred nezriadenou 
telesnou túžbou alebo žiadostivosťou. Pán 
Ježiš povedal, že každý, „kto na ženu hľadí 
žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom 
srdci“ (Mt 5, 28). Každý hriech proti manžel-
skej vernosti, ešte prv než sa realizuje materi-
álne, prebieha v úrovni žiadostivosti a túžby, 
priania a plánovania. (vladyka Cyril)
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SPOLOČNé 
dOBrO-
DRUŽSTVO
» Juraj GRADOŠ

Organizovanie pútí síce nie je výsostne kňazskou 
doménou, ale bez jeho prítomnosti je púť 
na posvätné miesta chudobnejšia. Preto sa 
neraz v jednej osobe spája organizátor, turistický 
aj duchovný sprievodca putujúcich. Jedným 
z mnohých gréckokatolíckych kňazov, ktorí majú 
tento dar, je aj otec Vladimír Varga, ktorý pôsobí 
na košickom sídlisku Nad jazerom.

Košičan otec Vladimír 
Varga (51) nedávno 

oslávil 25 rokov 
kňazskej služby 

najprv v Slovinkách 
a teraz vo farnosti 

Košice-Nad jazerom. 
Organizovaniu pútí sa 
venuje už od začiatku 

svojho kňazského 
pôsobenia, no 

intenzívnejšie po roku 
2000.

Otec, aj keď to nevyzerá, patríš k matadorom 
cirkevných pútí gréckokatolíkov. Ako si sa k or-
ganizovaniu pútí dostal?

Ani neviem. Asi je to jedna z činností, ktorá patrí 
k mojej kňazskej službe. Od mladosti som rád 
organizoval najmä športové činnosti takpovediac 
na ulici, ale aj nejaký ten viacdenný výlet s partiou. 
Paradoxne, do zahraničia som sa prvýkrát dostal 
až v roku 1991, keď som mal skoro dvadsať rokov. 
K organizovaniu pútí som sa dostal cez skúsenosť, 
ktorú som zažil v charizmatickom prístupe pani 
Oľgy Molčanovej z Košíc, s ktorou som bol párkrát 
v začiatkoch svojho kňazstva na púti v Medžugorí.

Vieš si spomenúť na prvú púť, na ktorej si bol, 
a prvú, ktorú si organizoval?

Na prvej púti som bol v Taliansku v roku 1992. 
Bola to dobrodružná púť mladých za pár korún. 
Spali sme pod holým nebom a varili na plynovom 
variči pri autobuse na odpočívadlách. Dodnes si 
spomínam na mnohé krásne zážitky z tejto púte. 
No a prvá púť, ktorú som organizoval, okrem tých 
našich malých jednodenných, bola určite púť 
do Medžugoria. 

Aký je rozdiel byť účastníkom a organizátorom 
púte? Užiješ si ju vôbec?

Je to rozdiel, a dosť podstatný. Ako o účastníka 
sa o teba starajú iní a ako organizátor sa staráš ty 
o iných. 😊 Ale aj tu si organizátor užije. Nedá sa 

slovami opísať ten pocit radosti a naplnenia, ktorý 
zažívajú pútnici po spoločne prežitých náročných 
dňoch, keď sa vracajú domov. Plní zážitkov po prí-
chode domov sa často chcú podeliť, ale zážitky sú 
zážitky, takže sa dajú len zažiť.

Na ktoré miesto osobne veľmi rád putuješ? 
A prečo?

Každé miesto putovania je osobité a keďže si sami 
vyberáme ciele pútí, tak je aj každé svojím spôso-
bom obľúbené. Na tradičných púťach do Medžugo-
ria mám rád pokoj. Tam človek stráca pojem o čase 
aj dátume. Naše púte na toto miesto sú zamerané 
nielen na obrátenie a duchovné načerpanie, ale 
stále viac aj na telesný a psychický oddych. Niekedy 
sme sa snažili stihnúť za pár dní všetky tzv. atrak-
cie, teraz sa viac sústredíme na to najpodstatnej-
šie, na spoločenstvo, modlitbu, dobre pripravenú 
spoveď, Eucharistiu a na oddych. 
Na druhej strane sú aj netradičné púte, z ktorých 
mi najviac utkvela v pamäti púť na Svetové stret-
nutie rodín v Miláne v roku 2012. Ubytovanie sme 
mali zabezpečené v rodinách jednej farnosti pri 
Miláne. Bolo to niečo jedinečné a nezabudnuteľné, 
čo sa dá zažiť iba v Cirkvi. Mimoriadne spomienky 
mi zostávajú aj na púť s ikonou klokočovskej Boho-
rodičky do Ríma v roku 2021.  
No a keď chceme hovoriť o púti ako o púti, určite 
v neposlednom rade musíme hovoriť o pešej púti 
do Santiaga di Compostela. Tu stále platí známy 
slogan: „Ak chceš nájsť Ježiša, choď do Jeruzalema, 
ak chceš nájsť svätého Petra, choď do Ríma, a ak 
chceš nájsť sám seba, choď do Santiaga.“ Čo k tomu 
dodať?

Mnohí pútnici počas pútí zažívajú výnimočné 
zážitky. Spomenieš si na niektoré?

Rozmýšľam, čo sú to výnimočné zážitky. V po-
nímaní nejakej senzácie mi nič nenapadá, ale 
výnimočným zážitkom je vlastne každá púť. Vý-
nimočným zážitkom je pútnik, ktorý skonštatuje, 
že sa ešte nikdy tak dobre nevyspovedal alebo že 
sa ešte nikdy tak neporozprával s kňazom. Pútnik, 
ktorý sa po čase znova vyberá na tú istú púť, lebo 
sa potrebuje „dobiť“ dobrom. Možno skutočnosti, 
ktoré by mali byť pre kresťana normálne aj doma, 
ale väčšinou doma na to nemáme čas. No a čas púte 
nám tieto príležitosti vyslovene ponúka. 

A čo ty? Ty si zažil niečo výnimočné?

Jasné. Pre mňa je výnimočné posilnenie a zblíženie 
vzťahov medzi ľuďmi. Preto vždy veľmi odporú-
čam robiť farské púte. Hoci len krátke, jedno- ale-
bo dvojdňové. Absolvoval som mnoho pútí, ale, 
samozrejme, najbližšie sú mi púte našej farnosti, 
lebo tá pridaná hodnota posilnenia a zblíženia 
vzájomných vzťahov ostáva u nás. 
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ViEtE, ŽE... 
Putovanie nás učí 
zmyslu pre podstatné 
veci. Pri púti sa vytvá-
ra spoločenstvo. Pri 
putovaní každý z nás 
zistí, že k svojmu životu 
potrebuje aj iných a že 
sa nič nedosiahne hneď 
a naraz.

Cez pandémiu sa putovať nedalo. Ako sa to pre-
javilo teraz na záujme gréckokatolíkov o puto-
vanie na sväté miesta?

Paradoxne. Očakávali sme veľký hlad po púťach. 
Ako každý, potešili sme sa uvoľneniam. Spolu 
s viacerými kňazmi sme pripravili ponuky na tie 
najnavštevovanejšie „predkoronové“ ciele. Mimo-
riadnou púťou bola ďakovná púť Slovákov do Ríma. 
Záujem našich veriacich bol pri všetkých pláno-
vaných púťach taký minimálny, že sa skoro všetky 
zrušili. Samozrejme, snažíme sa urobiť analýzu 
danej situácie. Je tu neistá pandemická a vojno-
vá doba, zvýšené náklady na živobytie, možno 
niekde slabšia propagácia pútí..., ale subjektívne 
si myslím, že tu treba vnímať ešte jeden faktor: 
generácia pútnikov, ktorí zažili a pochopili význam 
pravidelných púti, sa dostala do veku, keď už je pre 
nich rizikom vyberať sa na ďalekú cestu, a tie ďalšie 
generácie ich ešte nenahradili. Možno aj k tomu 
nám môže pomôcť prebiehajúca synoda, ktorá je 
definovaná ako „spoločné kráčanie“. 

Ktorým púťam by si priradil takéto prívlastky: 
najdlhšia, najťažšia, najkratšia, najveselšia, naje-
motívnejšia, najďalej, najčastejšie?

Najdlhšou a najťažšou púťou bola pre mňa pešia 
púť do španielskeho Santiaga di Compostela. Tou 
najkratšou zasa do Klokočova, na najväčšie pútnic-
ké miesto našej Košickej eparchie. Najveselšia bola 
púť po Taliansku, a to asi aj vďaka otcovi Micha-
lovi Baranovi. Najemotívnejšou púťou bola púť 
po Svätej zemi. Pri nej som bol doteraz aj najďalej 
od domova. A najčastejšie, a veľmi rád putujem 
na mariánske pútnické miesta do Medžugoria 
a do Klokočova.

A na záver otázka na telo: prečo ty osobne pu-
tuješ a prečo by sme mali putovať my?

Páčia sa mi miesta, na ktoré putujeme. Niekedy 
som putoval a pritom som na pútnických miestach 

veľa prosil. Postupne som nadobudol poznanie, 
že je oveľa viac dôvodov v živote na ďakovanie, 
takže teraz sa pri púťach snažím hlavne ďakovať. 
Sú aj ďalšie dôvody, pre ktoré putujem a pre ktoré 
sa oplatí putovať aj vám. Tieto dôvody som našiel 
veľmi pekne pomenované v jednom príspevku 
vladyku Cyrila Vasiľa pre Vatikánsky rozhlas, ktoré 
voľne interpretujeme v prológu každej našej púte: 
„Celý náš život na tomto svete je vlastne putova-
ním. Preto keď sa vyberáme na akúkoľvek púť, 
pripomíname si aj tie najpodstatnejšie skutočnosti 
tejto pozemskej púte. Pútnik sa vyberá zo svojho 
domova, zanecháva aspoň na určitý čas zabehnuté 
stereotypy a podujíma sa zažiť niečo nové. Každé 
putovanie nás učí mať zmysel pre podstatné veci. 
To zisťujeme pri balení kufra pred cestou, keď 
zrazu vidíme, že človek v skutočnosti až tak veľa 
nepotrebuje. Pri púti si uvedomíme, že všetko sami 
nedokážeme, preto k svojmu životu potrebujeme 
iných. A preto je tu spoločenstvo, ktoré sa na púti 
vytvára a upevňuje. Spoločne putujeme do cieľa, 
ktorý však nedosiahneme naraz, ale postupne.“ 
Toto sú vonkajšie znaky púte, ktoré si raz za čas 
potrebuje pripomenúť každý jeden kresťan – pút-
nik do zasľúbenej zeme.

V Ríme žije 2,7 milióna 
ľudí a viac ako miliarda 
ho ročne navštívi. 
Veľkú časť týchto 
návštevníkov tvoria 
práve pútnici. Naproti 
tomu Jeruzalem ročne 
navštívia „iba“ takmer 
štyri milióny turistov, 
z toho okolo 20-tisíc 
Slovákov, pričom mesto 
má približne milión 
obyvateľov.

Assisi

Loreto



V prípade niektorých ikon Božej Matky 
sa stretávame aj s tým, že viaceré ikony 
môžu mať ten istý alebo veľmi podobný 
názov, pričom sa vzájomne od seba líšia 
kompozíciou i históriou. A toto je aj 
prípad týchto ikon.

Gaenatská (Gelatská) ikona Bohorodič-
ky – po rus. Гаенатская (Гелaтcкая) 
dostala pomenovanie podľa Gaenatského 
monastiera nachádzajúceho sa na území 
Kutaisskej a Gaenatskej eparchie Gruzín-
skej pravoslávnej cirkvi, ktorý bol dlhý čas 
významným náboženským a kultúrnym 
centrom Gruzínska, kde od obdobia dru-
hej polovice 16. storočia až do roku 1814 
mal svoju rezidenciu abcházsky katolikos. 
Monastier, v súčasnosti nazývaný Gelati, 
sa nachádza 11 km od mesta Kutaissi a bol 
založený v r. 1106 sv. kráľom Dávidom 
IV. Staviteľom (1089 – 1125) na pamiatku 
víťazstva nad seldžuckými Turkami. Ety-
mologický názov monastiera a následne 
aj ikony Bohorodičky pochádza z gréc-
keho slova γενέθλια (genétlia) – rode-
nie, ktoré bolo späté s hlavnou cerkvou 
monastiera zasväteného sviatku Narode-
nia Presvätej Bohorodičky, čo potvrdzuje 

aj pôvodný názov monastiera – Gaenati 
(Genati). 

Podľa tradície patrila ikona zbožnej 
kráľovnej sv. Tamare, ktorá ju darovala 
monastieru, ktorý často navštevovala. 
Táto divotvorná ikona bola svojou uzdra-
vujúcou silou známa po celom Gruzínsku 
a prichádzali k nej pútnici zo širokého 
okolia. Žiaľ, mnoho vzácnych predmetov 
Gaenatského (Gelatského) monastiera 
sa stratilo. Časť z nich bola prenesená 
do múzeí, ako napr. dávna Chachuľská 
ikona Bohorodičky, ktorú do monastiera 
priniesol gruzínsky kráľ Dávid IV. Táto 
ikona sa v súčasnosti nachádza v Národ-
nom múzeu umenia v Tbilisi. Veľká časť 
cenností sa nenávratne stratila. Patrí 
medzi ne aj Gaenatská ikona Bohorodič-
ky, ktorej kópia sa nezachovala.

Strieborná pozlátená razená ikona 
zobrazuje Božiu Matku po pás, na ľavej 
ruke drží Syna, zahaleného plášťom. 
Ježiš žehná pravicou a v ľavici drží zvitok. 
Po stranách Bohorodičky v hornej časti 
ikony sú zobrazení dvaja anjeli. Ikona sa 
v súčasnosti nachádza v Štátnom múzeu 
Gruzínska, založenom v roku 1852, pô-
vodne nazývanom Štátne múzeum histó-
rie Gruzínska. Svoju liturgickú pamiatku 
slávi 15. augusta.

Galatská (Galatijská) ikona Bohorodičky 
– rus. Галатская (Галатійская) dostala 
pomenovanie podľa tradície od miesta, 
kde sa nachádzala – v Galate, štvrti Kon-

štantínopola. Tejto ikone bol zasvätený aj 
monastier na území impéria, ktorý jest-
voval do 17. storočia. Z konca 17. storočia 
pochádza aj kópia vyhotovená z pôvodnej 
ikony, ktorá sa však nezachovala. Divot-
vorná Galatská ikona Bohorodičky sa 
nachádzala v miestnom rade ikonostasu 
v Cerkvi sv. biskupa a divotvorcu Ticho-
na Amatunského v Moskve. Keď bola 
cerkev v dvadsiatych rokoch 20. storočia 
zatvorená a následne v roku 1933 zniče-
ná, bola ikona premiestnená do múzea 
umenia na teritóriu Donského monastie-
ra v Moskve. V roku 1935 bola umiestnená 
v Tretiakovskej galérii v Moskve, kde sa 
nachádza aj v súčasnosti.

Ikona zobrazuje Bohorodičku po pás 
v type hodigitrie. Charakteristickou črtou 
Galatskej ikony Božej Matky je, že v ruke 
Bohorodičky i Božieho Syna Ježiša Krista 
sa nachádzajú kráľovské insígnie. Bo-
horodička drží v pravici kráľovské žezlo 
a Kristus v ľavici ríšske jablko. Hlava Mat-
ky i Syna je zdobená kráľovskou korunou. 
Božia Matka má odetý červený maforion, 
ktorý je po okraji zdobený zlatým lemo-
vaním. Boží Syn má odetý svetlý chitón, 
ktorý mu pokrýva zlatistý himation. 
Pozadie nie je zlaté, ale je v svetlozelenom 
odtieni. Nad pravým ramenom Boho-
rodičky je csl. nápis Galatská Presvätá 
Bohorodička. S podobnou kompozíciou 
sa môžeme stretnúť aj pri niektorých 
ďalších ikonách Božej Matky, ako napr. 
Cárska, Faľkovičská či Minská. Ikona slávi 
svoju liturgickú pamiatku 4. júla.
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Modlitby Cirkvi. Ruženec, Anjel Pána, 
Korunka Božieho milosrdenstva – aj 
tieto si, samozrejme, vedia nájsť svoje 
miesto v pracovnom dni. Môže to 
byť napríklad aj za volantom. A čo ak 
nestíhaš celý ruženec? To nič, rozdeľ si 
ho na desiatky počas celého dňa. Tak 
budeš mať dostatok času premeditovať 
jednotlivé tajomstvá. Neraz tak zistíš, 
že v daný deň zažívaš niečo podobné, 
ako prežil Ježiš alebo Mária. Aj toto 
môže byť forma, ako sa ti Ježiš prihová-
ra. Pre veriaceho človeka predsa náho-
dy neexistujú.  Alebo sa môžeš modliť 
spolu s kolegami. Moment – s kole-
gami? Áno, s kolegami. Sú firmy, kde 
sa ľudia bežne spolu krátko pomodlia 
napríklad pred spoločnými poradami. 
A určite ani jediné slovo z tohto spoloč-
ného času „nespadne na zem”, lebo sám 
Ježiš nám hovorí, že „kde sú dvaja alebo 
traja zhromaždení v mojom mene, tam 
som ja medzi nimi” (Mt 18, 20).

Svätá omša/Svätá liturgia. Mala by 
byť vrcholom nášho pracovného dňa. 
Nastavme si teda svoj deň podľa nej. 
Zabojujme o ňu. Denne si predsa 
zostavujeme svoj časový rozvrh okolo 
priorít. A naše srdce nás prirodzene 
volá k tomu, aby týmito prioritami boli 
vzťahy. Ak teda neexistuje v našom 
živote dôležitejší vzťah, ako je ten 
s Ježišom, postupne zistíme, že všetko 
to ostatné, čo sa javí ako dôležité, sa 
stihnúť dá. Veď keď je Boh na prvom 
mieste, všetko ostatné je na správnom 
mieste.

Na začiatku práce a na jej konci. Tak 
ako je prirodzené modliť sa pred 
niečím ťažkým, čo nás čaká, malo by 
byť samozrejmé pozvať Boha aj do času 
po ukončení našich námah. Popri vďa-
ke je tu príležitosť aj na odprosovanie 
za naše „slabšie chvíľky” a za zanedba-
né dobro – akési spytovanie svedomia. 
To by sa nám malo stať určitým život-
ným štýlom. Svätý Ignác nás napríklad 
pozýva ku každodennému spytovaniu 
svedomia nielen večer, ale aj na polud-
nie. Učme sa teda byť čoraz citlivejší 
aj v pracovných vzťahoch, formujme 
si vedome počas dňa svoje vnútro. 
Odpúšťajme a žehnajme druhým – 
kolegom, nadriadeným, podriadeným, 
obchodným partnerom.

Práca mimo zamestnania. Aby sme 
neobmedzili tému modlitby iba 
na zamestnanie či podnikanie, treba 
povedať, že domáca manuálna práca je 
často ako stvorená na modlitbu. Človek 
sa napríklad pri takej práci v záhrade 
vie rýchlo naladiť na krásu stvorenej 
prírody a akosi prirodzene ho to ťahá 
aj k Stvoriteľovi. Ono to ora et labora – 
modli sa a pracuj začne hneď na čer-
stvom vzduchu dávať lepší zmysel. 
A ruku na srdce – asi každému sa už 
stalo, že pri takomto pracovnom zamýš-
ľaní sa nad životom a Božími plánmi 
s nami, neraz aj na to, že robí nejakú 
robotu, pozabudol. A je to tak správne. 
Pretože s takto nastaveným srdcom je 
práca na dotváraní stvoreného sveta 
vlastne bohoslužbou. (Boris Gogola)

MODLITBA  
a PrÁCa (2) POKUŠITEĽ

Vidím ho, akoby to bolo dnes. Pristúpil 
do vlaku v Šariši, počerný, chudý, vysoký. 
V kupé bolo veselo, smiech, žarty. Všetci 
sme sa cítili príjemne. Chlapi si položili 
na kolená kufrík a hrali karty – o halie-
re. Náladu nekazili ani tí, čo prehrávali. 
Smiali sa a vtipkovali z vlastnej prehry. 
Pozeral som sa len tak zboku a dumal 
si: „Vidíš, aj karty môžu byť príjemnou 
zábavou.“ V Sabinove sa parta rozpadla. 
Dvaja vystupovali. Boli to práve tí, čo pre-
hrali – 45 halierov. Veselo si potriasli ruky 
s víťazmi a s úsmevom odchádzali.

On doteraz stál a pozoroval. Oči plné 
jedu! Zrejme pohŕdal takou hrou o halie-
riky. Zasyčal niekoľko pohrdlivých slov. 
Teraz prisadol na uprázdnené miesto 
a vyzval víťazov: „Poďte, ale nie o haliere!“ 
Hodil desať korún na kufrík. Usmiate tvá-
re sa zamračili. Zavládlo dusné ticho. Len 
jeho jedovaté slová a urážlivé poznámky 
na adresu porazených sem-tam zazneli, 
keď zhraboval peniaze. 

Všetci vystupovali v Lipanoch. Mladý že-
lezničiar, otec rodiny, ktorý prehral za ne-
celú polhodinu 260 korún, prosil ho, aby 
sa aspoň podelili. Veď to bola len zábava! 
Ani počuť! „Ak nevieš hrať, nepúšťaj sa 
do hry. Ak chceš svoje peniaze, príď si ich 
vyhrať večer do hostinca!“

Rozchádzali sa mlčky, s hnevom v srd-
ci. A ja som si myslel: „Hľa, pokušiteľ 
prišiel medzi nás. Veselú zábavu zmenil 
na odporný hazard. Otrávil nám cestu. 
Okradol pracujúceho človeka a jeho 
rodinu o týždennú mzdu.“ (Štefan Lazor, 
Slovo 6/1972, s. 13)
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BOŽSKÉ SRDCE nášho SpasiteČa je 
dôležitým stredobodom nášho duchov- 
no-náboženského života, lebo je cestou 
duchovného zdokonaČovania sa! Kto 
žije duchovne, je denne, ba neustále 
v priamom styku svojej duše so sviaČ
tostným Srdcom SpasiteČovým. Kontakt 
duše s Božským Srdcom sa neprejavuje 
len v modlitbách doma, Č i v chráme 
Božom, neprejavuje sa len v tom vonČ
kajšom zvýraznení náboženského živoČ
ta, ale v neustálom úsilí bytosti o zísČ
kanie Čudskej dokonalosti! Lebo veČ  
Č ím viac sa Č lovek snaží odstrániČ  vnúČ
torné, skryté, ale i zjavné prejavy neČ
dokonalosti, tým viac ich v sebe odhaČ
Čuje a citlivo reaguje na výkyvy, ktoČ
rých sa dopustil. Preto nemožno ani 
zbožného Č loveka nájsČ  bez skrytých, 
Č i zjavných chýb a nedostatkov. PravČ
da, v našom posudzovaní správania sa 
blížneho, veČmi radi používame to najČ
prísnejšie a najnároČ nejšie meradlo a 
chceli by sme, aby ten druhý žil a 
konal podČa našich kritérií a predstáv! 
Avšak to isté meradlo nie sme v stave 
uplatniČ  na sebe samých . . .  BuČ me 
preto prísnejší a nároČ nejší najprv voČ
Č i sebe samým!

Je treba kdesi zaČ aČ ! ZaČ aČ  azda 
dnes podrobným a sebakritickým poČ
hČadom do vlastného vnútra! Od kriČ
tického konštatovania kladov i zápoČ
rov, ktoré sa v nás prejavujú, je nutné 
prejsČ  k odstráneniu chýb a nedostatČ
kov, k upevČ ovaniu a rozširovaniu dobČ
rých osobných vlastností!

V mesiaci júni sme zvykli prinášaČ  
mimoriadne obete návštevy Domu BoČ
žieho a úČ asti na sv. liturgiách^ i mo- 
lebenoch. Sme ochotní so zanietením
odbaviČ  aj mimoriadne modlitby. Hor- 
livejší a v duchovnom živote nároČ nejší 
však pristupujú v mesiaci júni k sviaČ
tosti pokánia a Č astejšie k svätému priČ
jímaniu. A to je tá správna cesta k 
zdokonaČovaniu sa, aby Č lovek prešiel 
od Č asto formálne vykonanej modlitby 
k priamemu, neformálnemu styku s BožČ
ským Srdcom SpasiteČa v najsv. Eu- 
charistii.

Vzdajme teda svoju poctu, hold BožČ
skému Srdcu zbožnou modlitbou, vrúcČ
nym spevom molebenu! NeotáČ ajme 
však a neostýchajme sa prekroČ iČ  aj 
hranice doterajšej zvyklosti a zbožnosti 
a ako praví a horliví ctitelia Božského 
Srdca, pristúpme Č astejšie v mesiaci

(PokraČ ovanie na 2. str.)
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idEm KU  
VZKRIESENÉMU 
JEŽiŠOVi
Ježišu, ak som myslel na tvoje muky, 
na tvoje ťažké chvíle, musím myslieť aj 
na radostné dni. Predstavujem si, že dnes 
do svojho srdca prijmem vzkrieseného 
Ježiša...

Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal! 
Hoci sa veľkňazi postarali aj o to, čo 
v ľudských dejinách nemá obdobu, zvlášť 
o stráž k hrobu, aby „neprišli jeho učeníci 
a neukradli ho a nepovedali ľudu: ,Vstal 
z mŕtvych‘“ (Mt 27, 64). Márna bola ich 
stráž, márny bol veľký kameň zapečatený 
úradnými pečaťami... V nedeľu skoro 

ráno akoby sa zem zatriasla, Ježiš, víťaz 
nad smrťou, stojí vo svojom duchov-
nom tele. Naľakaná stráž beží do mesta 
a hovorí Židom, čo sa stalo. Židia dávajú 
peniaze vojakom, aby povedali, že prišli 
apoštoli a Ježišovo telo ukradli. Mysleli 
si, že keď je hrob prázdny, uveria tomu. 
Zabudli však, že keď Ježiš vstal, aj sa uká-
že. Ak ho apoštoli ukradli, potom má byť 
mŕtvy. Lenže Kristus nie je mŕtvy, on žije. 
Veď ešte štyridsať dní učil na zemi, zjavil 
sa raz jednému, raz druhému, všetkým 
apoštolom, ba aj veľké množstvo ľudí ho 
videlo... Svätý Tomáš vložil ruku do jeho 

boku. Ježiš s apoštolmi jedol, aby verili, 
že žije...

Tento vzkriesený víťaz, ktorý svojou 
smrťou premohol smrť a tým, čo sú 
v hroboch, život daroval..., prichádza ku 
mne. Pomyslieť si na to je ľahké, pretože 
skutočnosť je tu blízka. Keď prijímame, 
potom vždy prijímame telo a krv vzkrie-
seného, osláveného Ježiša Krista. Ježiš už 
viac nemôže trpieť. Aká je to radosť, že 
tento víťaz prichádza ku mne! Sväté prijí-
manie mi pripomína, že aj ja raz vstanem 
z mŕtvych. Pripomína mi, že keď som 
na svoje nešťastie padol do hriechu, ne-
môžem v ňom dlho ostať. Čím skôr, podľa 
možností hneď, mám povstať z hriechu, 
očistiť si dušu a znovu byť v priateľstve 
s Pánom Bohom.

Ó, Ježišu, s akou vierou mám k tebe 
pristúpiť, s akou nádejou a láskou, keď ty, 
opravdivý víťaz nad smrťou, prichádzaš 
ku mne. Je to skutočná útecha, že kto 
je telo víťaza nad smrťou, ten nezom-
rie – bude spasený. Je to pravda, pretože 
vzkriesený Ježiš je život a vzkriesenie. 
Ľutujem, že nie vždy som sa snažil žiť 
tak, aby moje vzkriesenie po smrti bolo 
slávne. Sľubujem, že v tomto zmysle sa 
polepším.

Mocný vzkriesený Ježišu, posilni ma, aby 
som bol aj ja duchovne vzkriesený, daj mi 
silu, aby som pretrpel všetky kríže, lebo 
len po nich prichádza vzkriesenie. Amen.

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

preložil F. Dancák)
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Michal Ďurišin sa narodil 14. decembra 1880 v Trebišove. 
Základnú školu a gymnázium absolvoval v rodisku. Teologic-
ké štúdiá absolvoval v Užhorode. Sviatosť manželstva uzavrel 
v roku 1903 s Máriu Semanovou z Brehova. Sviatosť kňazstva 
mu bola udelená 4. novembra 1903 asi v Užhorode. Ako 
kaplán pôsobil v Szerencsi pri Kráľovskom Chlmci. V rokoch 
1904 – 1910 bol správcom farnosti v Maťovciach. V rokoch 
1910 – 1926 spravoval farnosť v Čeľovciach. Tu sa im narodili 
všetky deti, štyria chlapci: Michal, Jozef, Štefan a Pavol. Pavol, 
ktorý pôsobil ako profesor na michalovskom gymnáziu 
a koncom roka 1944 nútene evakuoval do Ružomberka. Tu 
bol 6. marca 1945 zastrelený nemeckou vojenskou hliad-

kou. Od roku 1932 do 1938 bol otec Michal 
správcom farnosti v Laškovciach. Počas 
druhej svetovej vojny a po nej slúžil veriacim 
v Dargove. Už ako penzista učil náboženstvo 
na michalovskom gymnáziu. V roku 1950 
mal už 70 rokov a ostal v Michalovciach. 
Tak mohol poslúžiť zvláštnymi fakultami, 
ktoré dostal od otca Jána Hirku na snímanie 
exkomunikácie z kňazov, ktorí podpísali pra-
voslávie a chceli sa vrátiť do Gréckokatolíckej 
cirkvi. Posledné roky prežil v trebišovskom 
starobinci, kde 19. februára 1972 zomrel. 
Pochovaný je na trebišovskom cintoríne. 
(Andrej Rusnák)O
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MICHAL ĎURIŠIN (1880 – 1972)



A ZVÍŤAZIL ŽIVOT
» Jean-Maria ESKUT

Som jedným z vás a chcel by som vám 
rozpovedať svoj príbeh zrodenia. Mal som 
asi štyri týždne, keď sa moja mamička 
dozvedela, že som. Bol som očakávaný, 
pretože som bol plodom lásky svojich ro-
dičov. Dni postupne ubiehali a ja som sa 
pekne zabýval pod srdcom mamy, a môj 
príbytok sa mi páčil. Moja pohoda však 
netrvala dlho. Keď som bol v jedenástom 
týždni, mamička začala mať zdravot-
né problémy. Navštívila lekára a jeho 
diagnóza znela: spontánny potrat. Aj 
gynekologička potvrdila, že ma mamička 
stráca. Zabudli si to však prekontrolovať 
tým moderným prístrojom, čo sa volá 
ultra zvuk. Namiesto toho nasadili mame 
lieky, aby nedošlo ku komplikáciám 
po potrate. Videl som, ako sa mamička 
trápi a ako plače. Videl som ocka, ako 
sa snaží vziať tú ťarchu kríža na seba. 

Aj ja som trpel. Podané lieky vyvolávali 
prudké sťahy. Dráma vrcholila a zdalo sa, 
že je po všetkom. Na druhý deň musela 
ísť mamička opäť k lekárovi, ktorý sa 
chcel presvedčiť, či je maternica čistá a či 
nehrozí riziko infekcie. Nedá sa slovami 
vyjadriť úžas nad tým, keď ultrazvuk 
ukázal, že moje srdiečko bije, a rodičia 
sa dozvedeli, že stále žijem. A nastúpili 
otázky. Ako je to možné? Ako je možné, 
že som to všetko zvládol? Ako to, že som 
zvládol aj účinky liekov a žijem? Je len 
jedna odpoveď: Boh ma tu chcel mať a má 
so mnou svoj plán. Ťažko vám opíšem, 
akú radosť mali rodičia z toho, že som. 
Ale pribudli aj nové obavy, či budem 
zdravý, lebo následky liekov sa mohli pre-
javiť svalovým i mentálnym poškodením. 
Lekári dokonca navrhli potrat. Priamo 
z nemocnice kontaktovali moju mamu, 

aby prišla na konzultáciu s následným 
termínom potratu. Ale ja som chcel žiť! 
Správa z nemocnice tak ostala na telefó-
ne nedotknutá a rodičia sa rozhodli pre 
duchovné riešenie tejto ťažkej situácie. 
Modlitba bola tým krokom. Modlili sa 
oni a modlilo sa aj cirkevné spoločen-
stvo. Do poslednej chvíle pôrodu rodičia 
s istotou nevedeli, či budem v poriadku. 
Ale chceli ma a ja som prišiel na svet 
zdravý. Prvé roky rodičia stále sledovali 
môj psychomotorický vývin. Stále viseli 
vo vzduchu obavy, či po podaných liekoch 
nebudem mať psychické následky. 

Pred pár dňami som oslávil pätnáste 
narodeniny. Smelo vyhlasujem, že sa 
teším zo života a žijem ho naplno. Škola 
je pre mňa hrou, pretože Boh ma obdaril 
dobrým umom a učím sa veľmi ľahko. 
Plynule hovorím troma jazykmi a pomaly 
rozmýšľam nad svojím životným povola-
ním. Poznám svoj príbeh zrodenia a viem, 
že aj meno, ktoré nosím, je prejavom 
vďaky sv. Jánovi Márii Vianneymu, ku 
ktorému sa moji rodičia modlili celý čas 
pred mojím narodením. Keď doma teraz 
spolu čítame knihu o tomto svätcovi, 
rozmýšľam, ako neuveriteľne Boh pôsobí 
v našich životoch. A ktovie, čo vymyslel 
pre mňa v budúcnosti. Prosím vás, ktorí si 
môj príbeh prečítate, aby ste ma zahrnuli 
do svojich modlitieb. Pomôžte mi vymod-
liť poznanie môjho životného povolania. 
Vopred vám ďakujem.

Môj život je svedectvom sily modlitby 
a viery mojich rodičov. Dnes ďakujem 
Bohu a rodičom, že ma dokázali prijať ta-
kého, aký som, skôr ako mali poznanie, že 
budem zdravý. Prihováram sa vám všet-
kým budúcim mamám a otcom. Nechajte 
nás žiť! Aj keď sme ešte vo vašom lone, 
aj keď možno nebude všetko v poriad-
ku, neosobujte si nárok vziať nám život, 
ktorý nám dal Boh. On nás tu chce mať 
– takých, akí sme. Či sme zdraví, či chorí, 
máme tu jedinečné poslanie. A ešte jedna 
myšlienka na záver. Vždy buďte vďační 
za život aj svojim maminám. Bez ich áno 
by sme tu neboli.

A ešte perlička na záver. Termín môjho 
príchodu na svet bol určený na 29. apríla. 
Ale nestalo sa to. Asi sa mi z pohodlia 
u mamy na svet nechcelo. Nakoniec som 
uzrel svetlo sveta 8. mája. Presne v deň, 
keď sa narodil aj sv. Ján Mária Vianney. 
Žeby náhoda?
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KEĎ JE DETÍ  
ViaC aKO rÚK
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Keď sa mi narodil tretí syn a kráčala som spolu s dvoma 
staršími zo škôlky – jedno dieťa z jednej strany kočíka, dru-
hé z druhej – pristavil sa pri mne kamarát z ulice a s úsme-
vom hovorí: „Vidíš, s dvomi deťmi nie je problém, toľko rúk 
máš. Náročné to začína byť pri treťom.“ Aj psychológovia 
potvrdzujú, že jedno dieťa uspokojí pud rodičovstva, druhé 
napĺňa potrebu dať prvému súrodenca, ale tretie je zlo-
mové, pretože jeho príchodom sa rodina stáva početnou. 
Ako to vyzerá, keď je doma malých detí viac ako rúk, nám 
porozprávali Lenka a Pavol Tothovci z Prešova.

Ešte za čias našich rodičov bolo viac detí 
v rodine dôkazom jej požehnania. Dve sa 
ani nerátali. Dnes je každé ďalšie dieťa 
nezriedka prijímané okolím s rozpakmi, 
často ako záruka nepohodlia a finančné-
ho poklesu rodiny. Tothovci ich majú 
päť – Máriu (7), Pavla (5), Jána (4), Jozefa 
(3) a Michala (1). Už počas predmanžel-
skej prípravy vyplnili obaja v dotazníku 
kolónku s otázkou, koľko detí by chceli 
mať, približne rovnako. Štyri až päť. A to 
aj napriek tomu, že obaja majú dvoch 
súrodencov a život s väčším množstvom 

detí v domácnosti bezprostredne nezažili. 
„Počas predmanželskej prípravy sme 
počuli názor, že je lepšie prvý rok sa spolu 
zžiť, etablovať na manželský život a až 
potom plánovať rodinu. Ale pamätám si, 
že keď sme si zariaďovali prvý podnájom 
a ja som práve vešala záclony, zrazu som 
zavolala manžela a povedala som mu: 
,Paľo, neviem, ako ty, ale ja to takto nech-
cem. Príde mi nesprávne, že my si teraz 
máme zariaďovať svoj život sami a až po-
tom... až potom deti.‘ Viete, toto je jediná 
oblasť, do ktorej ja Pánu Bohu nechcem 

nikdy nič hovoriť. Niekomu sa to zdá 
naivné, niekomu nesprávne, niekomu ako 
hazard s deťmi, s ich pohodlím, hazard 
s naším manželstvom, ale ja cítim, že 
toto je niečo, čo ma prevyšuje a do čoho 
nemám Bohu čo hovoriť.“ 

S prvým dieťaťom prišiel zároveň prvý 
rodičovský strach, keď Lenka nadiktovala 
lekárovi chybné údaje, podľa ktorých 
sa javil vývin dieťaťa ako oneskorený 
a vzniklo podozrenie na mimomaterni-
cové tehotenstvo a návrh na lekársky zá-
krok. Našťastie, v rozhodujúcom okami-
hu sa lekár rozhodol so zákrokom počkať 
a všetko šťastne dopadlo. Každé ich dieťa 
bolo prijaté s rovnakou radosťou a túžbou 
ako to prvé, hoci niektoré reakcie okolia 
boli spočiatku rozpačité. „Radosť aj prija-
tie tam boli, len niekedy podané svojským 
spôsobom. Ale aj keď sa to občas javilo 
ako zraňujúce, pochopili sme, že to bol 
len strach o nás. O mňa, ako to zvládnem 
zdravotne, a o nás oboch, ako to zvládne-
me finančne. Keď sa to ustálilo a všetko sa 
prečistilo, ostala už len čistá radosť.“ 

Medzi chlapcami je ročný rozdiel, naj-
mladší Michal prišiel po dvoch rokoch, 
keď si už blízki mysleli – ako s úsmevom 
hovorí Pavol –, že „štyri stačia“. Lenka 
však priznáva: „To, ako veľmi som túžila 
po tomto piatom, sa nedá ani vysvetliť. 
Na to, ako veľmi som sa bála pôrodu 
a komplikácií, ako som nevedela, ako ho 
porodím, v akých bolestiach, túžila som 
po ňom tak veľmi, že si hovorím, že ak 
páry, ktoré nemôžu mať deti, po nich 
túžia aspoň spolovice tak veľmi, ako som 
ja túžila po tomto jednom, musí to byť 
pre ne strašne ťažké.“

Viac detí znamená viac všetkého. Radosti, 
objatí, úsmevov, ale aj viac kriku, požia-
daviek a neumytých tanierov. Tothovci 
majú šťastie, že Pavol, ktorý pracuje ako 
projektant, má flexibilný pracovný čas 
a kanceláriu o poschodie vyššie. Keď 
treba, je hneď k dispozícii. Pomáha aj 
celá rodina a oni prijímajú s láskou každý 
ich dar – ten materiálny, keď deťom kúpia 
hračku alebo sladkosť, rovnako ako ten 
nehmatateľný, keď im venujú svoj čas, 
postrážia ich, postarajú sa o ne. Sú vďační 
aj susedom, ktorí im pomáhajú už len 
tým, že sa pri nich pristavia, prihovoria 
sa im, nesťažujú sa na to, že deti dupocú 
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HANS URS VON BALTHASAR – 
JOSEPH RATZINGER:  
DVE OBHAJOBY

Prečo som ešte 
kresťanom? Prečo 
som ešte v Cir-
kvi? Texty dvoch 
veľkých teoló-
gov 20. storočia 
Hansa Ursa von 
Balthasara a Jo-
sepha Ratzingera 
(pápeža Bene-
dikta XVI.), ktoré 
pôvodne odzneli 
ako prednášky v roku 1971, nestrácajú 
na aktuálnosti ani dnes. Obaja autori, 
učiteľ i jeho žiak, v knihe odlišným spô-
sobom analyzujú dôvody, prečo je napriek 
problémom a krízam stále žiaduce zostať 
kresťanom a neodvrátiť sa od Cirkvi. 
(Martina Jokelová Ťuchová)

PROJEKT ADAM

Stíhací pilot Adam Reed cestuje v čase, 
aby zachránil svoju manželku. Nedopat-
rením však narazí na svoje mladšie ja, 
s ktorým objaví sprisahanie, ktoré má 
zmeniť budúcnosť kvôli zisku. Preto musí 
spojiť sily so svojím dvanásťročným ja a so 
svojím otcom. Príjemný sci-fi od Netflixu 
s Ryanom Reynoldsom v hlavnej úlohe 
síce nevyniká originalitou a jedinečnos-
ťou, ale napriek tomu ide o perfektne za-
hrané, oddychové B-čko. Film od začiatku 
zaujme humorom a chémiou medzi 
hlavnými postavami, ktoré sú vlastne tou 
istou. Zároveň sa film príjemne zamýš-
ľa nad vzťahmi v rodine, nad detskými 
zraneniami a neschopnosťou vyrovnať sa 
s nimi. (Slavomír Gereg ml.)
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alebo plačú, aj za to, že v čase, keď sa 
nedalo cestovať, im akoby nahrádzali 
starých rodičov.

A ako vyzerá bežný deň v byte plnom 
detí? „Ráno o šiestej sa všetci stretne-
me, manžel zvyčajne robí raňajky, kávu 
a my zháňame oblečenie po byte – ak 
si ho nepripravíme večer, čo je ideál, 
ale nie vždy sa podarí,“ hovorí s úsme-
vom Lenka. „Chystáme sa, niekedy sa 
modlíme tak, že každý sedí, už pooblie-
kaný, ale neraz je to len modlitba popri 
obliekaní. Paľo ich potom vezie do školy, 
škôlky a ja zostávam s dvoma najmen-
šími doma. Deti raňajkujú v aute – tak 
sa nám to osvedčilo, pretože predtým 
sme na ne stále kričali, súrili ich, a takto 
nevyvíjame tlak ani na ne, ani na seba... 
Potom má každý svoju prácu, svoj 
program, na obed ide manžel po dcérku 
do školy, o tretej po chlapcov do škôlky, 
potom sa snaží zobrať ich všetkých von. 
To je pre mňa taká hodinka, keď neviem 
čo skôr 😊. No a potom sa všetci stretá-
vame na spoločnej večeri. Toto je rituál, 
ktorý sa snažíme za všetkých okolností 
dodržať.“ 

Tothovci sa snažia viesť s deťmi už 
odmala aj duchovný a náboženský 
život. V prešovskej katedrále ich ľudia 
vídavajú sedieť spoločne na stoličkách 
pred ikonostasom alebo počujú Lenkin 
krásny hlas pri kantorovaní. „Pravidelne 
sa s deťmi doma modlíme ruženec, pod-
ľa možností celý, ale ak sme napríklad 
boli na liturgii alebo sa vrátime neskoro 
domov, modlíme sa iba jeden desiatok. 
Modlitba s deťmi nikdy nie je sterilná, 
ale je presne taká, aká pri deťoch má 
byť. Niekedy je zábava, pretože malý 
robí kúsky, ktoré všetkých rozosmejú, 
niekedy je krik, keď vyrušujú a treba 
ich dať do laty, niekedy mrnčia, že sa im 
nechce, že je to dlho, že prečo sa treba 
modliť... Nepoužívame slovko musíš, iba 
im povieme, že dostávame od Boha dob-
ré veci, a preto sa ideme modliť. Niekedy 
vysvetľujeme viac, inokedy menej, podľa 
toho, ako vládzeme, ale sú momenty, 
keď už aj mozog povie, že tu už netreba 
vysvetľovať, len si sadnúť a modliť sa. 
Je to súčasť nášho života, našej rodiny 
a ty do nej patríš, tak to takto proste je 
a hotovo.“

Život s viacerými deťmi je rovnako krás-
ny i ťažký ako život s jedným dieťaťom či 
bez detí. Len potrebujete aspoň sedem-
miestne auto. A nezoženiete hotelovú 
izbu na dovolenku. A platíte vyššie 
nájomné, a na kolotoč pre všetky deti 
miniete týždenný zárobok. Podporný 
súrodenecký systém, ktorý sa napevno 
buduje v deťoch z viacdetných rodín, 
však za to všetko stojí. Lenka s Pavlom 
sa už teraz smejú na tom, ako ich deti 
nezabudnú pri každom cukríku, ktorý 
od niekoho dostanú, pripomenúť: „Ale 
my máme doma ešte ďalších dvoch.“ 😊

Sú šťastní a vyrovnanosť z nich vyžaruje 
aj navonok. „Áno, mnohí ľudia nám 
hovoria, že nás obdivujú. Ale bez všetkej 
falošnej skromnosti musíme povedať, 
že obdiv patrí Bohu. To on nám dvom 
zveril svoje deti a dal nám milosť, že prá-
ve my dvaja máme jeho deti sprevádzať 
životom.“
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CIVILIZOVANE  
V BOŽOm CHrÁmE
» Miroslav SANIGA

Zakaždým, keď idem do prírody, beriem si so sebou aj 
nejakú tašku alebo košík. Nie však preto, aby som si v nich 
priniesol zopár bucľatých hríbikov alebo chutnučkých 
rýdzikov. Nepopieram, že si zavše nenazbieram takúto 
lahodnú pochúťku, ktorú mi ponúknu zátišia neobyčajne 
štedrej prírody. Lesné plody si však prinášam z lesov 
a lúk naozaj len občas. S ľútosťou však musím povedať, 
že sa mi ešte počas mojich mnohoročných vychádzok 
do prírodných zákutí nestalo, že by som sa čo i len jeden-
jedinký raz vracal odtiaľ bez nejakého igelitového vrecka, 
plechovice či fľašky.

Nech ma už moje túlavé topánky zavedú 
kamkoľvek, aj do tých najodľahlejších 
prírodných zákutí, vždy tam nájdem čosi, 
čo tam vonkoncom nepatrí. Namiesto 
pekného plesnivca, na ktorého pohľad 
mi vždy jemne pohládza dušu, v štrbine 
vápencovej skaly sa v slnečných lúčoch 
blýska odhodená fľaška. V trse čučo-

riedok, kde by som si mal pochutnať 
na sladučkých bobuľkách, čaká na mňa 
hrdzavá plechovica. V machu povedľa 
prte od lesnej zveri v prastarej smrekovej 
hore, kde by som sa mal potešiť hniezdu 
hlucháňa, ma zarmúti nález igelitového 
vrecka. A tak sa moja taška zapĺňa všako-
vakými odpadkami, ktoré nemajú s našou 

pramatkou prírodou nič spoločné. A moja 
duša sa väčšmi a väčšmi zarmucuje. 

Pri prechádzkach našou prírodou býva 
moje srdce vždy rozpoltené. Na jednej 
strane sa teším z toho, aké veľké zázraky 
učiňuje náš dobrotivý Stvoriteľ v lesnom, 
lúčnom či skalnom zátiší. Nadchýnam 
sa ladnosťou letu murárika, podmanivou 
vôňou konvalinky či krásou divotvorné-
ho kvietku papučky. Na druhej strane 
som však smutný, presmutný z toho, ako 
všetku túto krásu krás znečisťujeme. Veď 
či je to vari nadľudský výkon odniesť 
si z prechádzky prírodou všetko to, čo 
sme si do lesa alebo na lúku vzali? Keď 
plnú plechovicu dokážeme vyniesť hore 
strmými kopcami, tak prázdnu ju dolu 
do doliny vari už len vládzeme zniesť. 
To, myslím si, uzná každý. Ale prečo to 
mnohí z nás neurobia?

O tom, či sa pri prechádzke prírodou 
budeme cítiť naozaj ako v záhrade Eden 
a nie ako na smetisku, rozhodujeme len 

freepik.com

Jak krásne sú, Jakub, stany tvoje, tvoje príbytky, Izrael!
 Ako potočné údolia, čo sa v diali tiahnu, ako záhrady pozdĺž potoka,

 sťa duby, čo zasadil Pán, sťa cédre pri vodách.
Nm 24, 5 – 6
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a len my ľudia. Ak sa však budeme aj 
naďalej správať tak, že si z prelestných 
prírodných zátiší budeme robiť sme-
tiská a depóniá nepotrebných vecí, tak 
určite si naše deti nebudú môcť zašantiť 
v preschnu tom lístí alebo sa spontánne 
vyváľať v sypkom bielučkom sniežiku. 

Ak nás túlavé topánky zavedú niekam 
do lúčneho či lesného zátišia, neod-
hoďme tam nič, čo je prírode cudzie. 
A ak nájdeme v prírode niečo, čo do nej 
nepatrí, nehanbime sa to vziať so sebou 
aj za cenu, že sa nám niekto vysmeje, ako 
sa to mne už mnohokrát stalo. Potešenie 
z nasledujúcej prechádzky čistým prírod-
ným zákutím zmyje z nás aj ten najväčší 
výsmech.

PrOStrEdiE, V KtOrOm 
ŽiJEmE, JE OBrazOm NÁŠHO 
VNÚtra
Pri prechádzkach naším Slovenskom si 
ako človek zaľúbený do prírody tohto 
úžasného diela Stvoriteľa všímam pod-
robnejšie životné prostredie. A tak možno 
môjmu zvedavému pohľadu neunikne 
mnoho „drobností“, ktoré oko nezainte-
resovaného človeka ľahko prehliadne. Už 
dlhšie ma trápi otázka, prečo si niektorí 
ľudia vedia skrášliť svoje predzáhradky 
či dvory a iným je jedno, aké prostredie 
ich obklopuje. Podrobným prieskumom 
som neprišiel k nijakému svetobornému 
poznatku, iba k tomu, že životné prostre-
die, ktoré nás bezprostredne obklopuje, 
je odrazom nášho vnútra. Ľudia, ktorým 
vyhovuje posedávanie v zadymenom 
lokálnom pohostinstve, sa necítia nijako 
nepríjemne ani na zastávke autobusu, 
ktorá je posiata ohorkami z cigariet 
a odhodenými neplatnými cestovnými 
lístkami. Rovnako tak je takýmto ľuďom 
celkom ľahostajné, či okolie ich obydlia 
má príjemný alebo nepríjemný výzor. Ži-
votné prostredie človeka formuje aj jeho 
vnútro. Platí to však aj naopak – vnútro 
človeka dáva pečať vzhľadu jeho okolia. 
Ľudia, ktorí sa necítia dobre v zašpine-
nom prostredí, majú čisté svoje vnútro. 
To im nedovolí cítiť sa príjemne niekde, 
kde sú obklopení odpadkami a nevzhľad-
ným životným prostredím, a tak si svoje 
okolie skrášľujú.

Veľkú zodpovednosť máme my dospelí 
pri formovaní vzťahu svojich detí k život-
nému prostrediu a Božej prírode vôbec. 
Ak chceme vypestovať u svojich ratolestí 
pozitívny vzťah k životnému prostrediu, 
musíme starostlivo formovať ich vnút-
ro. Od nás dospelých to však vyžaduje 

vychovávať ich v takom prostredí, kde 
sa nebudú v našich dedinách a mestách 
stretávať na verejných priestranstvách 
s odpadkami a smetiskami. Ak naše 
ratolesti odmalička obklopíme životným 
prostredím, ktoré je príjemné na vzhľad, 
zasejeme v ich vnútrach pozitívny vzťah 
k bezprostrednému okoliu i celej zázrač-
nej Božej prírode. 

Správanie ľudí k prírode nie je vonkon-
com také, aké by si naša živiteľka zaslú-
žila. Príroda je od Stvoriteľa pre človeka 
darom, no mnohí z nás sa k nej správajú 
celkom macošsky. Niektorí si myslia, že 
im patrí všetko a že si z nej môžu vziať, 
čo len chcú, koľko len chcú a kedy len 
chcú. Iní zasa pytliačia na vzácne druhy 
živočíchov či trhajú chránené druhy rast-
lín. Podaktorí sa neboja zájsť si k lesnému 
potôčiku a tam si poumývať auto v mylnej 
domnienke, že to prírode ani im neublíži.

Je na každom z nás, aby sme sa k príro-
de – tomuto vzácnemu Božiemu daru, 

správali citlivo a vzali si vždy z nej len 
toľko, koľko nevyhnutne potrebujeme, 
aby v jej zátišiach zostal vždy dostatok 
na založenie nových pokolení. Veď kedysi 
Noe zachránil pred potopou po jednom 
páriku z každého druhu. Zachránil ich 
pre nás, aby sme poznali všetko, čo stvoril 
Pán. Našou povinnosťou, ktorej sa nemô-
žeme zriecť v prospech niekoho iného, 
je zachovať prírodné bohatstvo v jeho 
rozmanitosti pre budúce generácie.

Prírodu sme dostali do opatery od jej 
Stvoriteľa, aby sme ju chránili, lebo len 
ona je vlastne život a len v nej a z nej sa 
počína vždy nový a nový život. Ak sa však 
budeme k prírode správať tak, že ju bude-
me nezámerne i cielene drancovať, potom 
sa z nej postupne vytratia vzácne hluchá-
ne, muráriky, levy, nosorožce, slony, vo-
ňavé cyklámeny, konvalinky, plesnivce... 
Napokon môže stratiť vďaka rozmarnému 
počínaniu človeka aj zázračnú výsadu – 
schopnosť darovať život v akejkoľvek, aj 
tej najjednoduchšej forme.
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ODLIŠNÉ NÁzOrY 
dEtÍ NA ŽIVOT
» Mária NEMČÍKOVÁ

Naša spoločnosť ponúka množstvo posto-
jov a alternatív, čo je dobré a čo je správne. 
Každá rodina funguje vo svojom systéme 
a rodičia udávajú, aké hodnoty sa v nej 
uznávajú, ako sa v nej správa. Ale príde 
čas, keď deti tieto vzorce správania začnú 
spochybňovať alebo sa proti nim búriť. 
Je to prirodzený proces, ktorý je dokon-
ca zdravý. Deti si cez kritické myslenie 
budujú vlastný pohľad na svet, ktorý stojí 
na ich pochopení a nie na slepej dôvere.

Učiť sa dôverovať dieťaťu a Bohu. Je veľmi 
ťažké uvedomiť si, že niektoré postoje 
a plány rodiča nemusia byť pre dieťa 
správne. Na to treba nájsť veľkú dávku 
pokory a dôvery v Boha a v dieťa. Veď úlo-
hou rodiča je dieťa vychovať a sprevádzať 

ho v jeho rozhodnutiach. Nie rozhodnúť 
zaňho život.

Môže nastať situácia, že si deti vyberú 
inú cestu, nekompatibilnú s pôvodnými 
hodnotami rodiny, že hodnoty či sprá-
vanie niektorého dieťaťa ide dlhodobo 
proti tým vnútorným a je pre dieťa zjavne 
deštruktívne. Môže ísť o mnoho vecí: 
o výber partnera, skupiny, ktorú vyznáva, 
názory spoločnosti, ale aj zapájanie sa 
do rôznych činností či výber školy, či po-
volania. A my vnímame, že naše dieťa ide 
zlým smerom, ktorý mu nepomáha.

Je ťažký kríž pre rodiča zažívať niečo také. 
To, čo chcel rodič svojmu dieťaťu odo-
vzdať, akoby zlyhávalo. Možno si kladie 

otázku, čo spravil zle, prečo sa to stalo. 
Možno hľadá vinníka, ktorý dieťa zviedol 
na nesprávnu cestu.

Tu by sme možno mohli aplikovať radu 
najlepšieho odborníka (i na psychiku 
človeka) − Pána Ježiša: netreba odsúdiť 
hriešnika, ale hriech. A tým v prvom rade 
myslím na samotného rodiča a svojho 
postoja k sebe samému v súvislosti so 
situáciou. Môže ísť o predstavu, že je to 
zdedené, že som ho tam priviedol sám 
svojím postojom a pod. 

Cesta nevedie cez sebaobviňovanie, ale cez 
liečbu vlastného vnútra. Obviňovanie seba 
samého ničí nielen rodiča, ale aj okolie. 
Pretože vnútorné obviňovanie je vnútorné 
sebazraňovanie. A ak je rodič doráňaný, 
nemôže mať silu viesť rodinu a svojich 
blízkych tak, ako by chcel. Veď ak máme 
ranu na tele, nezačneme ju jatriť, ale 
snažíme sa ju zahojiť. To isté platí aj pre 
psychiku človeka. Namiesto sebaobviňo-
vania či sebazraňovania pomáha hľadanie 
zraneného či chorého miesta, ktoré je 
v rodičovi, a aktívne hľadanie jeho liečby. 
Možno sa zdá, že odbočujeme od témy či 
podstaty, ale opak je pravdou. Veď príkla-
dom najlepšie pomôžeme a dáme príklad 
svojim deťom. Možno aj ony sa práve 
nachádzajú vo svojom vnútornom zmätku 
a potrebujú vidieť, ako z neho von. 

A takým spôsobom je dobré pristupovať aj 
k dieťaťu samotnému. Aby nemalo pocit, 
že ho rodič vníma celého ako zlého, ale že 
má výhrady voči určitej oblasti jeho sprá-
vania. Niekedy je veľmi dobré napríklad 
napísať mu list, v ktorom rodič jasne a zre-
teľne sformuluje, čo ho trápi, prípadne 
s čím nesúhlasí a prečo. Aby dieťa vedelo, 
čo je kameň úrazu, a poznalo jasný postoj 
rodiča. Možno by sme sa až prekvapili, aké 
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Oci, keď som nešťastný, tak 
som iba hladný alebo unavený. 
Alebo oboje.

Oci, ukáž mi, ako mám kopnúť 
do brány vinkel.

Oci, smartfón mi raz dovo-
lí prístup na všetky webové 
stránky, ktoré si mi doma 
zablokoval. Vtedy je čas, aby 
si dôveroval, že som si osvojil 
tvoje morálne hodnoty.

Mami, čím viac sa budeš so 
mnou rozprávať, tým skôr sa 
budem rozprávať ja s tebou.

Mami, uvedom si, že vždy prí-
dem za tebou, aby si povedala 
áno, ak otec povedal nie. Preto-
že teba je ľahšie presvedčiť.

Mami, vždy ťa budem potrebo-
vať, ak ma niečo bude bolieť, 
fyzicky i emocionálne. Vždy.

Mami, ukáž mi tajomstvá a ra-
dosti knižnice. A netráp sa, ak 
neskôr budem používať čítačku 
kníh.

Mami, nedovoľ, aby v našom 
dome vládli moje nálady. Inak 
z neho bude bláznivý domov.

Mami, ukáž mi svoje fotky, 
na ktorých máš oblečené aj 
nevkusné šaty, divné okuliare... 
Samozrejme, podľa mňa.

Oci, ak budeš pre niečo kričať 
na chlapca, nahnevá sa alebo ťa 
bude ignorovať. Ja sa rozpla-
čem.

Oci, buď tým, čo ma vezme 
na prvý koncert. A nezabudni 
si vziať štuple do uší.

Oci, ak budem chcieť kabelku 
drahšiu ako mama, vezmi ma 
do obchodného domu. Nájsť si 
prácu.
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MATERSTVO 
A PRÁCA
Mám pocit, že niektoré veriace ženy sa 
pozerajú na matky, ktoré pracujú, akosi 
cez prsty. Mnohé z nás by rady ostali 
doma aj dlhšie, a mnohé ani nie. Aké sú 
kritériá, podľa ktorých sa mamy rozho-
dujú ísť do práce? Kto má právo posúdiť, 
kedy je ten čas? 

Existujú základné normy, s ktorými 
súhlasím, a robila som to tak i pri svojich 
deťoch. Napríklad dieťa do troch rokov 
patrí k mame. Ľahko sa to vysloví, ale 
realita môže byť vzdialená od nášho chce-
nia. Iný príklad aktuálnej pandémie, keď 
matky museli prerušiť mnohé kontakty. 
Predstavme si, že sa mame naskytne 
príležitosť pracovať pár hodín v týždni, 
čo znamená dať dieťa na tých pár hodín 
do jasieľ. Jedna babka už nie je, druhá je 
stovky kilometrov od vnúčaťa. Dieťa má 
čosi vyše dvoch rokov. Kto tu bude súdiť? 

Ja mama, ktorá som síce ostala osemnásť 
rokov doma, ale mala som manžela, ktorý 
dostatočne zarobil, v susedstve mamu, 
ktorá mi navarila a každý deň išla po deti 
do škôlky? Ja, ktorá som nežila v pandé-
mii a mohla som sa stretávať s inými ma-
mičkami, hocikde a s hocikým? Šla som 
načerpať silu do chrámu, kde som mohla 
ísť hocikedy a mať tak čas pre seba.

Žena sa v živote často ocitne v situácii, 
keď z lásky k iným obetuje svoje chcenie 
a často sa v okruhu známych nenájde 
nikto, kto by jej prejavil porozumenie. 

Ženy, prečo sa to deje? Kde sme, keď nás 
potrebuje priateľka, sestra, známa? Vy-
dajme sa do ďalších dní v duchu: „Neste si 
vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov 
zákon.“ (Gal 6,2) A ak máte chuť, podeľte 
sa s nami o svoje skúsenosti s témami, 
ktoré prinášame. (Zuzana Jenčušová) 

rozdielne môžu byť predstavy o myslení 
a prežívaní druhého človeka i v tých naj-
jednoduchších situáciách.

Stanoviť si jasné hranice správania v rodi-
ne. Môže sa stať, že deštruktívne správanie 
narúša chod rodiny, ovplyvňuje ostatných 
členov, a to fyzicky (napríklad nejakou 
formou násilia), materiálne (napríklad 
v prípade využívania rodinných financií 
na deštruktívnu činnosť) alebo psychic-
ky (zlý príklad ďalším členom rodiny či 
týranie, klamstvo, pretvárka). V takom 
prípade odborníci radia jasne pomenovať, 
aké správanie v domácnosti jednoducho 
nebude, a podmienky, ak sa to poruší. 
Hranice sú niekedy veľmi bolestivé, ale 
chránia nielen rodinu, ale aj dieťa, lebo mu 
ukazujú, že každé rozhodnutie má svoje 
dôsledky. Udávanie hraníc je často boles-

tivé a rodinní príslušníci sa nimi môžu aj 
odcudziť. Ako hľadať cestu k sebe?

Poradenskí psychológovia radia, že vzťah 
má byť ako sieť, ktorá funguje vďaka 
mnohým malým prepojeniam. Výhodou 
takej siete je to, že drží na mnohých mies-
tach. Keď sa v nejakom bode pretrhne, 
ďalšie uzly ho držia, kým sa tá poškodená 
časť opravuje. Vtedy je pre bezpečnosť 
podstatné oprieť sa o zdravé uzly. Keď sa 
členovia rodiny dostanú do konfliktu, celý 
svet sa točí akoby okolo danej témy a celý 
vzťah sa zdá byť neznesiteľný. V takej 
situácii pomáha vzdialiť sa od poško-
deného miesta a riešiť chvíľu niečo iné 
− prehlbovať vzťah na zdravom mieste 
a z bezpečného miesta následne riešiť 
chorú oblasť vzťahu.

S ČÍM A V ČOM NA DOVOLENKU
S príchodom najkrajšieho ročného 
obdobia − prázdnin sa mnohí zamýš-
ľame nad obsahmi svojich dovolen-
kových kufrov. Ako prakticky a účelne 
pobaliť všetko potrebné? Iný obsah 
má turistický batoh na niekoľkodňo-
vú horskú hrebeňovku, výstup na naj-
vyššie hory sveta vyžaduje dlhodobú 
prípravu materiálu i osadenstva, iné 
veci si treba vziať do päťhviezdičko-
vého hotela. Zakaždým začíname 
zoznamom potrebných vecí. V lete 
treba rátať aj s nestálym počasím, 
pribaliť hrubšie nohavice, pletený 
sveter a mikinu, nepremokavý plášť 
alebo vetrovku, samozrejmosťou sú 
potreby k vode. Nezabudneme ani 
na oblečenie do chrámu − sviatočné 
šaty s rukávmi, náležitou dĺžkou suk-
ne, v niektorých krajinách sa u žien 
vyžaduje aj prikrývka hlavy. Ani 
na dovolenke v prímorskom stredis-
ku nepatria do chrámu ultra krátke 
šatočky, hlboké výstrihy či plavkové 
zvršky. Muži do chrámu nevstupujú 

v krátkych nohaviciach ani v plážovej 
obuvi. Vhodné je pribaliť im ľahkú 
svetlú košeľu, ktorá nezaberie v kufri 
veľa miesta a pôsobí slávnostnejšie.

Výhodou je ubytovanie hotelového 
typu, ktoré nás odbremení od prevá-
žania uterákov a osušiek cez polovicu 
Európy. Na utieranie tela po vyjdení 
z vody sa osvedčili posteľné plachty, 
lebo sa ľahko prepláchnu v sladkej 
vode a do ďalšieho rána uschnú. Pri 
ceste autom nezabúdame na pravi-
delné prestávky. Pomáhajú nielen 
vodičovi, ale osviežia aj ostatných 
pasažierov. Deťom pribalíme prime-
rané množstvo obľúbených hračiek 
a do auta vankúšik na pohodlné 
podloženie hlavy. Na dlhšie cesty 
pribalíme ľahké občerstvenie vo for-
me obložených chlebíčkov a ovocia, 
vodičovi dobre padne pár dúškov kva-
litnej kávy alebo povzbudivého čaju, 
či energetického nápoja. Tak teda 
šťastnú cestu a bezpečný návrat! 

techzle.com
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HE3K 4U  SKENUJ KÓdY 

+

PLUSY: Najväčší dar, ktorý môžem 
viditeľne darovať (panenstvo), darujem 
svojmu manželovi a v tej najväčšej intimite 
ma bude poznať len on. Cvičím sa v obete, 
nesebectve. Môžem hľadieť na opačné 
pohlavie ako na Boží dar (odlišný ako ja) 
a nie ako na objekt túžby. Vo vzťahu sa 
učím nezištnej láske, úcte voči partnerovi 
a trpezlivosti. Môžem sa sústrediť viac 
na jeho vnútro, charakter, dary, vnímanie 
sveta. Mnohé moje vzťahy Boh očistí tým, 
že niektorí odídu, lebo nebudú súhlasiť 
s mojím pohľadom na život, zároveň môže 
vybudovať aj nové a trvácne, ktoré budú 
vystavané na obete a budú o to pevnejšie. 
Môžem svedčiť o tom, že život v plnení 
Božej vôle má zmysel.

mÍNUSY: Výsmech a nepochopenie 
od ľudí okolo mňa, často aj tých najbliž-
ších, lebo „takto sa už nežije“. Chce to veľa 
sebazaprenia a pevnosti vytrvať v tomto 
rozhodnutí. (Katarína Marčáková)

CHCEM OSTAŤ 
PANIC/PANNA AŽ 
DO MANŽELSTVA 

Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli 
túto výzvu uviesť do života.
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SOM SEXUÁLNE INÝ  
PREČO? ČO S TÝM?
» Vitalij LUCK za Linku Valentín

Byť sexuálne iný a prežívať náklonnosť 
k rovnakému pohlaviu ešte nevylučuje 
u človeka možnosť praktizovať kresťanský 
život. Spása človeka nezávisí od nášho 
sexuálneho cítenia, ale od nášho vzťahu 
k Bohu. Je totiž rozdiel medzi samotným 
vnútorným prežívaním človeka a jeho po-
stojom k tomu, čo prežíva. Aj keď si tento 
sklon človek väčšinou slobodne nezvolil, 
zostáva mu slobodné rozhodnutie podľa-
hnúť tomuto sklonu alebo mu odolať. 

Potrebou každého človeka je byť prijatý 
a milovaný. Ľudia s homosexuálnym 
cítením potrebujú vedieť, že aj oni sú 
milovaní a prijímaní, a nie sú odmietnutí 
či odsúvaní zo spoločenstva Cirkvi. Prijať 
ich a byť im otvorení, zdieľať s nimi všet-
ko, čo život prináša – to je prvý a veľmi 
dôležitý krok potrebný pre ľudí zrane-
ných srdcom. Boh vníma aj túžbu týchto 
zranených ľudí po láske, prijatí, identite, 
zmysluplnom živote, a chce tieto potreby 
naplniť. Človek tak podľa svojej prirodze-
nosti, ktorú nám už Boh dal a určil, hľadá 
pravdu, lásku, vnútorný pokoj a raj srdca. 
A práve duchovný život vedie k všetkým 
týmto hodnotám. 

Homosexualitu nezapríčiňuje jediný 
faktor, ale rôzne psycho-sociálne faktory. 
Nenaplnené potreby a túžby, trápenia 
a zranenia z detstva si takmer všetci 
nosíme v sebe aj v dospelosti. Možno ste 
nemohli ovplyvniť to, čo prežívate, ale 
môžete ovplyvniť svoj postoj a reakcie 

k svojmu prežívaniu. Neraz zistíme, že 
naše vlastné emócie sú kľúčom k nášmu 
osobnému uzdraveniu a našej psychickej 
rovnováhe. Práve od správneho a pravdi-
vého pohľadu na seba a na Boha závisí aj 
kvalita ľudského života. 

Všetko má na tomto svete svoju príči-
nu a z každej ťažkosti môže vzísť niečo 
dobré. Ak budeme chcieť. Potrebujeme 
však porozumieť tomu, čo prežívame, 
a vedieť čo s tým. Mnohí ľudia hlavne 
v tých počiatkoch zistenia svojej odlišnos-
ti chcú tieto pocity v sebe iba kontrolovať 
alebo ich podceňujú, či ignorujú, ale to 
nestačí, lebo to časom prinesie iba osob-
nú frustráciu a pocity viny. Naisto tu bude 
potrebný hlbší pohľad do nášho vnútra. 
Riešia sa tie problémy, v ktorých majú 
homosexuálne pocity svoje korene. 

V Košiciach pôsobí pastoračná iniciatíva 
Gréckokatolíckej cirkvi – Linka Valen-
tín, ktorá sa už dvadsaťdva rokov venuje 
ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov 
a sexuality; tým, ktorí prežívajú homo-
sexuálne sklony, ako aj inak sexuálne 
cítiacim ľuďom. Spoločenstvo Cirkvi tu 
je aj cez túto službu týmto ľuďom oporou 
a rodinou, ktorých v pravde prijíma, ve-
nuje im pozornosť, dáva im pocítiť lásku, 
Božiu blízkosť a duchovne ich sprevádza. 
Odporúčam vám obrátiť sa na Linku Va-
lentín prostredníctvom e-mailovej adresy: 
valentinskespolocenstvo@centrum.sk.
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SKILLET: DOMINION

Tvrdú rockovú gospelo-
vú skupinu Skillet veľmi 
netreba predstavovať. 
Po dvadsiatich piatich 
rokoch na scéne začiatkom 
roka 2022 vydali svoj už 
jedenásty album. Skupina 
ostáva verná svojmu sviežo 
rockovému a energickému 
podaniu skladieb. Rovnako 
ako na iných albumoch, aj Dominion prináša pár roc-
kových balád. Skladby vychádzajú z posolstiev Svätého 
písma. Asi najsilnejším posolstvom, ktorý nie je len té-
mou skladby Surviving the game, ale aj celého albumu, 
je víťazstvo Krista nad každou temnotou (porov. Rim 8, 
37). Osobne, poznajúc aj ostatné albumy tejto skupiny, 
môžem povedať, že som si nemyslel, že Skillet nahrá 
ešte niečo lepšie ako doteraz. Dominion ma z tohto 
omylu vyvádza. Album si môžete vypočuť na známych 
streamovacích platformách. (Dominik Petrík)

PETER BUDAJ (1982)
Bývalý slovenský hokejový 
brankár, ktorý hrával v zá-
morskej lige a zúčastnil sa 
na viacerých majstrovstvách 
sveta a zimných olympiá-
dach, nikdy nežiaril ako 
veľká hviezda. Napriek tomu 
dosiahol bez ovácií a v tichej 
pokore úspechy, o akých sa 
iným ani nesnívalo. Splnil si 
svoj detský sen hrať v zámorí, 
kde v tíme Los Angeles Kings 
dosahoval elitné výsledky 
(v jednej sezóne najlepšie 
v NHL) a po rokoch zazná-
vania sa napokon stal aj 
najlepším brankárom Sloven-
ska v ankete Hokejista roka 

2017. V časoch úspechu aj neúspechu však preň bola 
prvoradá jeho viera a to, ako naňho pozerá Boh. „Viera, 
ktorá by stála iba na víťazstvách, by bola slabá. Cesta 
nie je vždy taká, akú si ju človek predstavuje a po akej 
by chcel ísť. Ale ja viem, že Boh je so mnou a vedie ma 
tam, kam chce. Treba sa s tým zmieriť.“ Svoj postoj 
i zmysel pre humor demonštroval aj brankárskou 
maskou, na ktorej mal zobrazenú postavu zo seriálu 
Simpsonovci – Neda Flandersa, dobromyseľného, 
zbožného človeka žijúceho v súlade s Bibliou. „Nikdy 
som nezapochyboval o tom, že všetko mám z milosti 
môjho Pána. Áno, makal som a obetoval všetko, ale 
to najdôležitejšie – tú milosť, že som zdravý, že som 
dostal šancu, že som využil príležitosť – mi dal Pán.“ 
(Adriana Matoľáková)

PROSBA O PRIJATIE
RSVP. Štyri písmená, 
ktoré sa ešte z času 
na čas objavia na ne-
jakej oficiálnej po-
zvánke. Sú skratkou 
francúzskych slov, 
ktoré znamenajú: 
„Prosím, odpovedzte“. 
Ide o frázu, ktorá 
zdôrazňuje dôleži-
tosť odpovede, teda 
potvrdenia účasti 
či neúčasti na uda-
losti, na ktorú sme 
pozvaní.

Aj sviatok Päťde-
siatnice je svojím 

spôsobom pozvaním. Po svojom vzkriesení sa Ježiš Kristus zjavil apošto-
lom a povedal im: „Prijmite Svätého Ducha…“ A to je tá pozvánka, ibaže 
trocha obrátená. Každý kresťan je totiž pozvaný k tomu, aby do svojho 
vnútra prijal samotného Boha a aby sa stal jeho príbytkom. Zaujímavé 
je, že grécke slovo, ktoré v origináli stojí za slovenským prijmite, je také 
isté, aké počujeme pri slovách ustanovenia Eucharistie pri každej liturgii 
– lavete (cirkevnoslovansky priimíte). Boh sa teda opäť pozýva do nášho 
vnútra. Skromne a nenápadne, ale premyslene a cielene. Chce meniť to, 
čo nie je v našej moci zmeniť, a urobiť z nás nových ľudí. Svätá Trojica nás 
pozýva, aby sme žili v jej strede, a to takým tajomným spôsobom, že sa 
chce ubytovať v našom vnútri.

Nedeľa Päťdesiatnice je teda Božou pozvánkou, na ktorej konci stoja pís-
mená RSVP, treba ich však správne preložiť: „Smiem vojsť? Odpovedzte, 
prosím.“ (otec Kyriak)

ODKIAĽ ČERPÁTE 
VŠETKY NÁPADY? (SAŠA)

Poznáte to – celý deň sa trápite, rozmýšľate, kum-
štujete a nakoniec si vyčerpaný ľahnete spať. A ráno, 

ešte skôr než vstanete z postele, je naraz všetko jasné. Prečo? Veď mozog 
v noci odpočíva. Odkiaľ to je? Verím, že to, čo dávam na papier či skôr ťu-
kám do klávesnice počítača, je inšpirované Svätým Duchom. Asi si o sebe 
namýšľam veľa, ale to nie zo mňa. To nie sú moje myšlienky. Niekto ma 
formuje, pretvára v každom aspekte môjho života. Som ako nejaký hu-
dobný nástroj – nedokonalý, nedokončený, rozladený. A kým majster ho 
dáva dokopy, tak ho stále vyskúša – a jeho zvuk sa neustále zlepšuje. Tak-
to to cítim v sebe. Už nemám čas čítať knihy. Ani iné časopisy. A priznám 
sa, niekedy poriadne s porozumením ani všetky články v tomto časopise. 
A predsa večný Učiteľ života mi dáva do mysle slová. Nepočujem ich. Ras-
tú pomaly a klíčia bez hluku. Zrazu sa objavia a ja ich iba posuniem ďalej.

Ak by som mal povedať jednu myšlienku, ktorá sa však vinie mojím 
životom i článkami, tak je to myšlienka milujúceho Otca – toho nebes-
kého. Otca, ktorý miluje svoje dieťa a dennodenne mu dáva zakúsiť svoju 
lásku, svoje odpustenie. A nič za to pre seba nechce. Iba chce, aby sme 
boli doma, v rodine. Aby sme jeden druhého milovali, povzbudzovali. 
Sám musím povedať, že nie vždy sa mi to darí. Ale ja svoju cestu poznám. 
A verím, že na jej konci je domov. (šéfredaktor Juraj)
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Príbehy poslušníka Pamäť
Čo robíte, 
otče? Placky. 

No neviem, či 
sa vôbec ... Aha! 

A nezabudol si 
na niečo?

Ahoj, deti, každý deň potrebujeme využívať množ-
stvo vecí – auto, chladničku, práčku, sporák, 
vodovodný kohútik, pero... No a v súčasnosti, 
samozrejme, aj počítač. Nemôžeme to však 
robiť hocijako, lebo výsledok bude veľmi 
neistý, ak nie až životu nebezpečný. Auto má 
svoje špeciálne zaobchádzanie. Úplne iné ako 
pero. Potrebujeme teda rešpektovať návody 
na používanie, aby nám tieto veci mohli dobre 
poslúžiť a pomohli nám lepšie žiť.

Človek však nie je iba telesná , ale aj duchovná 
bytosť, teda má aj duchovné potreby. Potrebuje 

duchovné pomôcky – „veci“, ktoré mu pomáha-
jú žiť a rásť duchovne. Pre kresťana sú to 
špeciálne obrady a modlitby, ktoré ho sprevá-
dzajú počas celého života – niektoré iba raz, 
iné mnohokrát. Všetky tieto duchovné potreb-
nosti sa vo východnom obrade zhromaždili 

v jednej knihe, ktorú voláme trebník. A na ten si 
teraz posvietime.

Nebudeme hovoriť o rozprávkových postavách, ale o dvoch 
variantoch trebníka. Veľký obsahuje texty, ktoré používa 
biskup alebo kňaz pri svätej liturgii, vysluhovaní sviatostí 
a vykonávaní rozličných požehnaní a posvätení. Obsahuje 
všetky obrady, ktoré veriaci potrebujú. Existuje však aj malý 
trebník. V ňom nájdete iba texty na vysluhovanie sviatostí.
Úloha: Možno sa stretneš aj s iným názvom trebníka. Ak správ-
ne vyriešiš doplňovačku, dozvieš sa, o aké grécke slovíčko ide.

Niekde bude chyba. 
Postupoval si podľa 

návodu?
Hľa-
dám 

trebník, 
...

Malý a veľký

Hm. No a ty čo 
porábaš?

Veď vy to musíte 
vedieť už aj naspamäť.

Veď je to 
jednodu-

ché jedlo...

... 
chýba 
tam
...

No vidíš, ako ľahko sa 
človek pomýli. 

nie tvoje
nie ruku
nie fazuľa
nie dvere
nie stolička
nie večer
XXX
nie gunáre
nie ceruzka
nie slonica

Najstaršia kniha
Prví apoštoli nepoužívali žiadne liturgické knihy, teda nee-
xistoval ani trebník. Bohoslužby sa vykonávali podľa tradície 
miestnej cirkvi. Až v 4. storočí sa objavujú prvé liturgické 
knihy a texty. Prvý významný text pochádza pravdepodobne 
z 8. storočia a bol napísaný na juhu Talianska.
Úloha: Ak chceš vedieť, ako sa volá, musíš správne vyfarbiť 
jednotlivé políčka obrázka. 












1 - modrá                    3 - žltá
2 - zelená                    4 - svetlohnedá

1 

2

3

4

1 

2

3

4

1 

2

3 4

3

4

3

4

3

4 3

4

3

4

3 4

3

4

3

4
3

4
3

3

1 

2

1 

2

1 2

1 

2

1 

2 1 2

1 
2

1 

2

1 

2

1 

2

1 
2 1 

2

1 

2

1 

2

1 2 1 2

1 2

1 

2

1 
2

1 
2

1 

1 

2

2

1 

... , aby 
som mohol 
posvätiť 
ikonu.

... dajú jesť. Trhajú sa...
 Sú nejaké divné.

Vajce, ... ... na 
veľmi 
dôležitú 
vec. 
Aj preto si 
beriem 
svoju 
modlitebnú 
pamäť, ...

Nieke-
dy za-

budne
... 

...
aby 

bolo 
všetko, 
ako má 

byť. 

...
vajce.
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Ahoj, deti, každý deň potrebujeme využívať množ-
stvo vecí – auto, chladničku, práčku, sporák, 
vodovodný kohútik, pero... No a v súčasnosti, 
samozrejme, aj počítač. Nemôžeme to však 
robiť hocijako, lebo výsledok bude veľmi 
neistý, ak nie až životu nebezpečný. Auto má 
svoje špeciálne zaobchádzanie. Úplne iné ako 
pero. Potrebujeme teda rešpektovať návody 
na používanie, aby nám tieto veci mohli dobre 
poslúžiť a pomohli nám lepšie žiť.

Človek však nie je iba telesná , ale aj duchovná 
bytosť, teda má aj duchovné potreby. Potrebuje 

duchovné pomôcky – „veci“, ktoré mu pomáha-
jú žiť a rásť duchovne. Pre kresťana sú to 
špeciálne obrady a modlitby, ktoré ho sprevá-
dzajú počas celého života – niektoré iba raz, 
iné mnohokrát. Všetky tieto duchovné potreb-
nosti sa vo východnom obrade zhromaždili 

v jednej knihe, ktorú voláme trebník. A na ten si 
teraz posvietime.

Nebudeme hovoriť o rozprávkových postavách, ale o dvoch 
variantoch trebníka. Veľký obsahuje texty, ktoré používa 
biskup alebo kňaz pri svätej liturgii, vysluhovaní sviatostí 
a vykonávaní rozličných požehnaní a posvätení. Obsahuje 
všetky obrady, ktoré veriaci potrebujú. Existuje však aj malý 
trebník. V ňom nájdete iba texty na vysluhovanie sviatostí.
Úloha: Možno sa stretneš aj s iným názvom trebníka. Ak správ-
ne vyriešiš doplňovačku, dozvieš sa, o aké grécke slovíčko ide.

Niekde bude chyba. 
Postupoval si podľa 

návodu?
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dám 

trebník, 
...

Malý a veľký

Hm. No a ty čo 
porábaš?

Veď vy to musíte 
vedieť už aj naspamäť.

Veď je to 
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chýba 
tam
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No vidíš, ako ľahko sa 
človek pomýli. 

nie tvoje
nie ruku
nie fazuľa
nie dvere
nie stolička
nie večer
XXX
nie gunáre
nie ceruzka
nie slonica

Najstaršia kniha
Prví apoštoli nepoužívali žiadne liturgické knihy, teda nee-
xistoval ani trebník. Bohoslužby sa vykonávali podľa tradície 
miestnej cirkvi. Až v 4. storočí sa objavujú prvé liturgické 
knihy a texty. Prvý významný text pochádza pravdepodobne 
z 8. storočia a bol napísaný na juhu Talianska.
Úloha: Ak chceš vedieť, ako sa volá, musíš správne vyfarbiť 
jednotlivé políčka obrázka. 
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STRETNUTIE VO VILNIUSE
LITVA/VILNIUS g Stretnutie 
biskupov a tajomníkov rád pre 
rodinu európskych biskupských 
konferencií pod záštitou Rady eu-
rópskych biskupských konferencií 
(CCEE) prebehlo 10. – 12. mája 
vo Vilniuse. Hlavným hostiteľom 
bol predseda CCEE a arcibiskup 
Vilniusu Gintaras Grušas. Na stret-
nutí sa zúčastnili zástupcovia 
šestnástich biskupských konferen-
cií z Albánska, Chorvátska, Cypru, 
Francúzska, Nemecka, Maďarska, 
Talianska, Litvy, Moldavska, 
Poľska, Portugalska, Rumunska, 
Škótska, Slovinska a Ukrajiny. 
Slovensko na stretnutí zastupoval 
predseda rady KBS pre rodinu 
vladyka Cyril Vasiľ SJ spolu s tajomníkom rady Richardom Kucharčíkom a gene-
rálny sekretár CCEE otec Michal Michalíček. Program stretnutia tvorili prednášky, 
diskusné skupiny, raporty zástupcov biskupských konferencií, spoločná modlitba 
i Eucharistia, ale aj prehliadka mesta a recepcia na arcibiskupskej kúrii. Rada eu-
rópskych biskupských konferencií pre rodinu a život vznikla v roku 2017 s cieľom 
vzájomného zdieľania sa a inšpirácie. (Richard Kucharčík) 

SLÁVNOSŤ V CHRÁME 
SV. ANTONA V RÍME
TALIANSKO/RÍM g Chrám sv. Antona Pustov-
níka pri pápežskom kolégiu Russicum v Ríme 
bol 1. mája dejiskom radostnej udalosti. Pri bož-
skej liturgii bol prečítaný dekrét, ktorým tento 
chrám dostal titul chiesa rettoriale, čo znamená, 
že už nie je len časťou kolégia, ale slúži aj na du-
chovné potreby veriacich mimo kolégia, ako aj 
katolíkov latinského obradu, ktorí sa zaujímajú 
o východný obrad. Ako duchovný správca bol 
potvrdený otec Germano Marani SJ. Na liturgii 
bol v mene kardinála Angela de Donatisa, gene-
rálneho vikára Rímskeho biskupstva, prítomný 
pomocný biskup Daniele Libanori SJ, podsekre-
tár Kongregácie pre východné cirkvi Flavio Pace 
a viacerí gréckokatolícki kňazi a veriaci zo Slo-
venska. Ceremoniárom biskupa bol otec Marko 
Durlák. Russicum je dodnes miestom formácie 
gréckokatolíckych študentov zo Slovenska. 
Medzi jeho absolventov patrí aj blahoslavený 
vladyka Teodor Romža či kandidát na blahore-
čenie otec Ján Kellner. (Daniel Černý)

PRAY & RUN V MÁRIAPÓCSI
MAĎARSKO/MÁRIAPÓCS g Na športovom podujatí Pray & Run štartovalo 
7. mája v Máriapócsi takmer päťsto detí, mladých i dospelých v niekoľkých 
kategóriách na tratiach rôznych dĺžok. Niektorí bežali pre radosť z behu, iní 
kvôli životnému štýlu či za rodinu a mladí zo Zakarpatska za mier. Beh sa 
začal modlitbou Paraklisu k Presvätej Bohorodičke v Národnej svätyni Zo-
snutia Presvätej Bohorodičky, ktorú viedol správca svätyne otec Ištván Orosz. 
Vo svojom príhovore povzbudil bežcov k behu života a pripomenul niekoľko 
biblických „bežcov“, akými boli Zachej, apoštoli, ktorí bežali k hrobu, či sv. 
apoštol Pavol. Oplatí sa bežať, aby sme získali život a aby nás beh priviedol 
bližšie ku Kristovi. Cieľom behu bola brána svätyne. Bežcov pri behu sprevá-
dzali rôzne biblické citáty. Podujatie malo aj dobročinný charakter, ktorým 
mohli všetci prítomní už tradične podporiť organizáciu kempu Damján. Ide 
o tábor pre ľahko a stredne ťažko postihnutých ľudí, ktorý už dvadsaťpäť ro-
kov organizujú bohoslovci. Bežecká púť štartovala po pandemickej prestávke 
už po štvrtýkrát. (gorogkatolikus.hu, Gabriel Kecskés)

UKRAJINA/UŽHOROD g Gréckokatolícka 
charita Mukačevskej eparchie otvorila za-
čiatkom mája v Užhorode priestory sociálnej 
práčovne spojenej s kaviarňou. Sociálne cen-
trum je určené nielen utečencom z Ukrajiny, 
ale aj núdznym mesta Užhorod a jeho okolia. 
Môžu si tu počas pracovných dní vyprať 
a vysušiť svoje veci a potešiť sa dobrou kávou. 
Práca charity sa rozvinula predovšetkým 
v časoch pôsobenia vladyku Milana Šášika 
CM. (D. Černý)

FRANCÚZSKO/ŠTRASBURG g Záverečné 
podujatie Konferencie o budúcnosti Európy 
vyvrcholilo 9. mája v Štrasburgu. Zúčastnil 
sa na ňom predseda komisie Konferencie 
biskupov Európskej únie kardinál Jean-
Claude Hollerich SJ, ktorý potvrdil záväzok 
Katolíckej cirkvi byť verným spoločníkom 
európskeho zjednocovania a v kontexte vojny 
na Ukrajine zdôraznil potrebu zachovania 
mieru v Európe. (vaticannews.va) 

USA/PITTSBURGH g Zbierka americ-
kých gréckokatolíkov metropolitnej cirkvi 
v Pittsburghu na pomoc ľuďom zasiahnutých 
vojnou činila pol milióna dolárov, ktoré pu-
tovali do Mukačevskej eparchie. Metropolita 
William C. Skurla sa potešil štedrosti svojich 
veriacich a dodal: „Pokračujeme v podpore 
a každodennej modlitbe, aby sa toto utrpenie 
skončilo.“ Vďačnosť vyjadril aj mukačevský 
vladyka Nil Luščak OFM. (D. Černý)
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PÚŤ dO SaNKtUÁria  
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
» Richard FUČKO

Na 11. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris 
na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove putovali 21. mája gréckokatolícki veriaci spolu 
so svojimi kňazmi už od skorého rána. Táto púť sa počas 
minulých dvoch rokov nemohla uskutočniť pre nepriaznivú 
pandemickú situáciu a rôzne medzinárodné opatrenia, ale 
teraz, uprostred doznievania opatrení, sa pútnici už opäť 
mohli vydať k žriedlu milosrdenstva bez obmedzení.

Samotný program púte sa začal privíta-
ním slovenských pútnikov, ktorí pomaly 

zapĺňali aj posledné miesta v sanktuáriu. 
Emeritný otec arcibiskup Ján Babjak SJ 

vo svojom pozdrave s radosťou v hlase 
vyjadril veľkú vďaku, že tak blízko za hra-
nicami máme veľké žriedlo milosrden-
stva, do ktorého môžeme každoročne, 
s výnimkou pandemických rokov, putovať 
ako jedna metropolitná cirkev. Zároveň 
pútnikov pozval na poobedňajšiu mod-
litbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu, 
na ktorej účasť prisľúbil vzácny hosť – 
samotný kardinál Stanislav Dziwisz.

Po pozdravoch si gréckokatolícki pútnici 
uctili Matku milosrdenstva modlitbou 
Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Tento 
akatist viedol otec Vladimír Sekera-Mik-
luš, rektor Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blaženého biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove, spevom ho sprevádzal 
seminárny Zbor sv. Romana Sladkopevca. 
Bohoslovci spevom obohatili aj archijerej-
skú svätú liturgiu. Sláveniu svätej liturgie 
predsedal vladyka Ján, spolu s ním slúžilo 
viac ako štyridsať kňazov, ktorí prišli 
do Krakova s pútnikmi zo svojich farností. 

Vo svojej homílii vladyka Ján situoval 
aktuálnu slávnosť ešte stále do slávenia 
sviatkov Paschy, očakávajúc Pánovo Na-
nebovstúpenie a Zoslanie Svätého Ducha. 
Vychádzal z liturgického čítania evan-
jelia o Ježišovi ako o dobrom pastierovi 

Štefan Keruľ-Kmec ml. 
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a rozvinul ideu pastierskej starostlivosti 
a Ježišovej lásky k jeho ovečkám, ktorá sa 
prejavuje milosrdenstvom, sýtením chle-
bom života, ochranou pred zlým a odpúš-
ťaním hriechov. Svoju lásku spečatil po-
slušným životom a dobrovoľnou smrťou 
na kríži. Túto jeho lásku človek spozná až 
vo večnosti, až na druhom brehu života. 
Vyzval prítomných, aby po dvoch rokoch 
opäť na tomto mieste prinášali svoje 
prosby pred trón Božieho milosrdenstva, 
vďačnosť za doznievanie pandémie i bo-
lesť nad susednou Ukrajinou. 

Vladyka Ján citoval slová zapísané v Den-
níčku svätej sestry Faustíny zo 14. septem-
bra 1937: „Sekretárka moja, napíš, že som 
štedrejší voči hriešnikom než voči spra-
vodlivým. Pre nich som zostúpil na zem... 
pre nich som prelial krv, nech sa neboja 
priblížiť ku mne, oni najviac potrebujú 
moje milosrdenstvo.“ Tieto slová otvárajú 
cestu k milosrdenstvu každému človekovi 
– Božie milosrdenstvo je záchranná ruka 
pre každého hriešnika, ktorý sa jej túži 
chytiť. V nebi je väčšia radosť z jedného 
hriešnika, ktorý sa obráti, než z deväťde-
siatich deviatich spravodlivých. Ježiš od-
pustil aj lotrovi na kríži a prisľúbil mu, že 
ešte dnes bude s ním v raji. Boh sa nikdy 
neunaví odpúšťať a prejavovať milosrden-
stvo, ak po ňom hriešnik túži.

Neskôr slovami Ježiša sestre Faustíne 
povzbudil prítomných k prijatiu sviatosti 
pokánia: „Dcéra, keď pristupuješ k svätej 
spovedi, ktorá je prameňom môjho 
milosrdenstva, vždy vplýva na tvoju dušu 
moja krv a voda, ktorá vyšla z môjho 
srdca, a zošľachťuje tvoju dušu. Vždy, 
keď prichádzaš na svätú spoveď, ponáraj 
sa celá do môjho milosrdenstva s veľkou 
dôverou, aby som mohol vyliať na tvo-
ju dušu hojnosť svojich milostí. Keď 
prichádzaš na svätú spoveď, mysli na to, 
že v spovednici ja sám čakám na teba, len 
sa zakrývam kňazom, ale sám pôsobím 
v tvojej duši. Tu sa úbohá duša stretá 
s milosrdným Bohom. Povedz dušiam, 
že z tohto prameňa milosrdenstva môžu 
čerpať milosti jedine nádobou dôvery. 
Ak ich dôvera bude veľká, moja štedrosť 
bude bezhraničná. Pokorné duše zalie-
vajú prúdy mojej milosti. Pyšní zostávajú 
vždy v biede a núdzi, lebo moja milosť sa 
odvracia od nich k pokorným dušiam.“

Prameň milosrdenstva, svätá spoveď, 
z ktorej duše čerpajú milosti a odpustenie 
hriechov, nebola v Sanktuáriu Božieho 
milosrdenstva v Krakove prítomná iba 
v odkaze Denníčka alebo slovách homílie 
emeritného otca arcibiskupa, ale aj 

priamo v živom cirkevnom spoločenstve. 
Od skorého rána mnohí kňazi spovedali 
pútnikov, aby mohli prijať hojnosť Pá-
nových milostí a pristúpiť k prijatiu jeho 
prečistého tela a krvi. 

Po archijerejskej svätej liturgii mali pút-
nici čas, aby navštívili okolie sanktuária, 
zotrvali v modlitbe v kaplnke ustavičnej 
eucharistickej adorácie, zakúpili si devo-
cionálie v blízkych obchodoch a strávili 
spoločný čas pri dobrom jedle so svojimi 
súputníkmi. Mnohí navštívili aj neďaleké 
Sanktuárium sv. Jána Pavla II., v ktorom 
videli mnohé výjavy zo života slovan-
ského pápeža, relikvie i jeho pápežskú 
sutanu poznačenú krvavým atentátom. 
Gréckokatolíckym očiam boli blízke 
mnohé ikonografické mozaiky a výjavy 
zo Svätého písma, ktoré zdobili celé 
sanktuárium.

V hodinke Božieho milosrdenstva sa opäť 
rozoznela v Sanktuáriu Božieho milosr-
denstva slovenčina. Na modlitbe korunky 
sa vo svätyni vedľa vladyku Jána objavil 
nielen prisľúbený kardinál Stanislav 
Dziwisz, emeritný krakovský metropolita 
a blízky pobočník sv. Jána Pavla II., ale aj 

emeritný krakovský pomocný biskup Jan 
Zajac. Po modlitbe sa kardinál prihovoril 
všetkým slovenským pútnikom, ktorým 
poďakoval za veľké svedectvo viery, 
vidiac, ako sa plné sanktuárium utiekalo 
k Božiemu milosrdenstvu. Pozval ich, 
aby prehlbovali svoju lásku k Bohu, ktorý 
širšie odkryl svoje milosrdenstvo svetu 
cez toto miesto. Vladyka Ján mu poďa-
koval za jeho slová a za jeho prítomnosť, 
lebo cez jeho osobu sa medzi pútnikmi 
sprítomnil odkaz slovanského pápeža, 
apoštola milosrdenstva sv. Jána Pavla 
II. Na záver spoločne požehnali nielen 
prítomný ľud, ale aj všetky náboženské 
predmety a devocionálie, ktoré si pútnici 
zakúpili.

Osobitnou skupinou pútnikov boli mladí 
Prešovskej archieparchie, ktorí spoloč-
ne putovali do sanktuária autobusom 
z Gréckokatolíckeho mládežníckeho cen-
tra Bárka v Juskovej Voli. Okrem účasti 
na programe metropolitnej púte navštívili 
aj koncentračný tábor Osvienčim a cen-
trum Krakova, strávili noc v pútnickom 
dome sestričiek v Lagievnikoch a nako-
niec v nedeľu navštívili Vieličku a rodisko 
svätého Jána Pavla II. Vadovice.

Štefan Keruľ-Kmec ml. 

Pavol Obraz ml.
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OCENENIA SVEDKOV VIERY
SLOVENSKO  g Konfederácia politic-
kých väzňov Slovenska (KPVS) a Ústav 
pamäti národa (ÚPN) si 2. mája pripo-
menuli 72. výročie likvidácie Gréckoka-
tolíckej cirkvi a násilného vyvezenia re-
hoľníkov z kláštorov ocenením svedkov 
viery. Pri pamätnej tabuli pri kláštore 
otcov redemptoristov v Michalovciach 
zástupca ÚPN Ján Endrődi odovzdal 
dekrét veterána protikomunistického 
odboja otcovi Michalovi Roškovi CSsR. 
Ďakovný list in memoriam pre otca 
Michala Ivanka prevzala jeho manžel-
ka Anna. Kyticu kvetov dostala Klára 

Ivanková, vdova po otcovi Františkovi 
Ivankovi. Po panychíde sa delegácia 
presunula ku kláštoru sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie v Micha-
lovciach, kde zástupca KPVS Peter 
Sandtner odovzdal medailu za utrpenie 
spôsobené komunistickým režimom 
sestre Márii Helene Protivňákovej 
SSNPM. Pri pamätnej tabuli sa prítomní 
pomodlili panychídu za zosnulé sestry. 
Delegácia navštívila aj otca Imricha 
Marinčáka v Prešove a odovzdala mu 
medailu cti KPVS, dekrét veterána, 
pamätnú medailu a ďakovný list ÚPN. 

Ocenení pritom rozprávali o svojom ži-
vote v PTP. V Kaplnke Povýšenia svätého 
Kríža v Šarišských Michaľanoch ocenili 
otca Františka Fedora. Slávnosť sa začala 
svätou liturgiou, ktorú slávil emeritný 
prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ spolu 
s otcom Františkom Fedorom a ďalšími 
kňazmi. V homílii otec František predo-
strel Božie dotyky, ktoré ho sprevádzali 
životom. Na záver mu delegáti odovzda-
li medailu za trpenie, dekrét veterána, 
pamätnú medailu a ďakovný list. (Peter 
Sandtner,  Miroslav Chorendžák)  

PÚŤ BOŽIEHO 
MILOSRDEN-
STVA
ĽUTINA g Na púť Božieho milo-
srdenstva v Ľutine zavítal 24. apríla 
delegát ad omnia Prešovskej archie-
parchie Ľubomír Petrík, ktorého 
spolu s ostatnými kňazmi a veriacimi 
privítal otec Vasiľ Kindja, duchovný 
správca pútnického centra. Homí-
liu pri svätej liturgii ohlásil otec 
Ľubomír. Vychádzajúc z nedeľného 
evanjelia poukázal na milosrdnú 
lásku Boha. Podotkol, že veľakrát 
nevidno rozdiel medzi Kristovým 
učeníkom a neveriacim človekom. 
Boh nás posiela hľadať neveriacich 
a privádzať ich k Bohu. Tento svet 
nám však neuverí, ak nebudeme 
mať iný postoj k svojim krížom ako 
ľudia tohto sveta. Na záver slávnosti 
poďakoval otcovi Ľubomírovi riaditeľ 
pútnického centra Jaroslav Kač-
már. Stretnutie ukončili modlitbou 
Korunky k Božiemu milosrdenstvu. 
(Jaroslav Kačmár)

VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY
HRABSKÉ g Pri príležitosti 75. výročia biskupskej vysviacky blahoslaveného hieromučeníka 
Vasiľa Hopka sa v Hrabskom na archieparchiálnej odpustovej slávnosti stretli veriaci spolu 
s apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie Petrom Rusnákom, 
emeritným prešovským arcibiskupom Jánom Babjakom SJ a kňazmi z blízkeho i ďalekého 
okolia. Pri archijerejskej svätej liturgii predniesol homíliu vladyka Peter, ktorý vyzval ľudí 
k tomu, aby svoj kresťanský život každý deň prežívali v snahe dosiahnuť svätosť, ktorej 
prameňom má byť Ježiš. Svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca 
a mládežnícky zbor. Pri slávnosti prisluhovali aj skauti zo zboru blaženého biskupa Hopka 
z Prešova, ktorí si prišli uctiť svojho patróna. Svätej liturgii predchádzal bohatý liturgický 
program aj nultý ročník pešej púte z Ľutiny do Hrabského, ktorú zorganizovali bohoslovci 
z kňazského seminára v Prešove. Blahoslavený vladyka Vasiľ Hopko prijal biskupskú vysviac-
ku 11. mája 1947 v Prešove z rúk vtedajšieho sídelného biskupa Pavla Petra Gojdiča. (Rastislav 
Daňo ml.)
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PREŠOV g Duchovné cvičenia pre kateché-
tov všetkých troch eparchií viedol od 29. aprí-
la do 1. mája v Exercičnom dome sv. Ignáca 
v Prešove otec František Sochovič. Bohatý 
program obsahoval prednášky, rozjímania, 
sväté liturgie, modlitbu ruženca či adoráciu 
pred Najsvätejšou Eucharistiou. Účastníci 
tak mohli hlbšie spoznať svoj vzťah s Bohom, 
zjednotiť sa s ním v modlitbe, stíšiť sa a od-
dýchnuť si. (M. Mosoriaková)

PREŠOV g Medzinárodnú vedeckú kon-
ferenciu s názvom Mediácia – pomoc pre 
človeka zorganizovala 27. apríla Gréckokato-
lícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove s Pápežskou univerzitou Jána Pavla 
II. v Krakove. V celodennom edukačnom 
bloku odzneli príspevky odborníkov z Česka, 
Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Garantom kon-
ferencie bol otec Jurij Popovič. Pri mediácii 
ide o riešenie súdneho sporu treťou, nezávis-
lou osobou. (TK KBS)

PREŠOV g Gymnázium blahoslaveného 
biskupa Gojdiča v Prešove bude v školskom 
roku 2022/2023 hostiť asistenta anglického 
jazyka z USA. Rozhodla o tom začiatkom mája 
Komisia J. Williama Fulbrighta a zástupco-
via ministerstva školstva. Študenti tak budú 
v kontakte s lektorom vo vyučovacom procese 
i mimoškolských aktivitách. Fulbrightov prog-
ram je jedným z najväčších medzinárodných 
výmenných programov na svete. (V. Verba)

OBNOVENÝ CHRÁM VO VECHCI
VECHEC g Obnovený a rozšírený Chrám Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa 
v obci Vechec prišiel 1. mája posvätiť emeritný prešovský arcibiskup Ján 
Babjak SJ. Pred chrámom vladyku a všetkých prítomných privítal starým slo-
vanským zvykom – chlebom a soľou starosta obce Ladislav Tóth. Nasledovala 
posviacka exteriéru a interiéru chrámu a archijerejská svätá liturgia za účasti 
ôsmich kňazov a množstva veriacich z obce i okolia. V homílii otec arcibiskup 
poukázal na ženy myronosičky ako prvé zvestovateľky vzkriesenia. Vyzdvihol 
dôležitosť žien aj v tomto čase a povzbudil ich, aby boli hrdé na svoje ma-
terské povolanie a nebáli sa prijať aj viac detí. Príkladmi zo svojej pastorácie 
poukázal aj na silu modlitieb a svedectvo žien vo svojich rodinách. Na záver 
slávnosti boli udelené pamätné listy a medaily Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie kurátorom a dlhoročným kantorkám. Vďačnosť všetkým, ktorí 
sa pričinili o obnovu chrámu vyjadril miestny farár otec Peter Gavaľa. Za ve-
riacich poďakoval vladykovi kurátor Pavol Čandík. Slávnosť spevom obohatil 
Zbor blaženého Petra Pavla Gojdiča z Vranova-Čemerného. (Matúš Sejka)
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NIŽŠIE SVÄTENIA 
V ZÁVADKE
ZÁVADKA g Na službu čitateľa 
a speváka ustanovil arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ v pondelok 9. mája v spiš-
skej farnosti Závadka miestneho 
dlhoročného cerkovníka Štefana 
Bučka. Obrad vykonal pred svätou 
liturgiou, ktorú slávil v miestnej 
Cerkvi sv. archanjela Michala. Vlady-
ka Cyril v homílii upriamil pozor-
nosť na tajomstvo služby. Aj laický 
kandidát Štefan tridsaťdeväť rokov 
slúži miestnej cerkvi ako cerkovník 
a spevák. Hoci mu choroba nedo-
volila naplniť túžbu po sviatostnom 
kňazstve, našiel iný spôsob, ako svoj 
život prežiť v službe chrámu a spo-
ločenstvu. Služba čitateľa a speváka 
je udeľovaná pred svätyňou modlit-
bou a podstrihnutím vlasov. K tejto 
službe patrí prednes niektorých 
liturgických čítaní, spev, nosenie 
a zapaľovanie sviec či podávanie 
kadidla. (TSKE)

SLÁVNOSŤ V PORUBE POD VIHORLATOM
PORUBA POD 
VIHORLATOM g 

Odpustová slávnosť vo 
farnosti Poruba pod 
Vihorlatom, ktorej 
cerkev je zasvätená 
apoštolovi a evanje-
listovi Markovi, bola 
tohto roka spojená 
s 25. výročím zalo-
ženia farnosti. Pri 
tejto príležitosti slávil 
8. mája arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ, košický 
eparcha, archijerej-
skú svätú liturgiu. 
V jej úvode udelil nižšie svätenia (postriženije) laickému kandidátovi Jurajovi Geregovi. Vo 
svojej homílii vladyka vychádzal z nedeľného evanjelia o porazenom, ktorý svoj problém 
nevidel v chorobe, ale v skutočnosti, že nemal človeka, ktorý by mu pomohol. Z toho je zjavná 
ľahostajnosť voči druhým. Rovnako ako sa stal Kristus pre ochrnutého človekom, je aj každý 
veriaci pozvaný k tomu istému. Aby tí, ktorí sú vzdialení od Boha, mohli skrze nás cítiť väčšiu 
blízkosť Boha i človeka. Na záver slávnosti nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu 
s čítaním evanjelií. Popoludní sa veriaci stretli spolu so svojím vladykom na farskom dvore, 
kde požehnal zrekonštruovanú farskú budovu a následne zotrval v radostnej atmosfére na ne-
formálnom stretnutí spojenom s agapé. (Andrea Geregová st.)
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KOŠICE g Cenou mesta Košice za význam-
ný celoživotný prínos v oblasti duchovného 
a spoločenského života a angažovanosť za slo-
bodu a spravodlivosť v spoločnosti bol oce-
nený gréckokatolícky veriaci a aktivista pán 
Pavol Hric. V priestoroch Historickej radnice 
v Košiciach mu 7. mája cenu odovzdal pri-
mátor mesta Jaroslav Poláček. Pavol Hric 
spracoval digitálne mapy Košíc a katolíckych 
diecéz a eparchií na Slovensku, s manželkou 
sa venuje príprave mladých na manželstvo, je 
členom rady KBS pre rodinu a v Košiciach za-
ložil Múzeum obetí komunizmu. (kosice.sk) 

SLOVENSKO g Medzinárodný deň rodiny 
sa podľa rozhodnutia Valného zhromažde-
nia OSN už tradične slávi 15. mája. Pri tejto 
príležitosti na Slovensku odštartovala 7. mája 
v Cíferi šnúra verejných podujatí, ktoré v jed-
notlivých regiónoch a mestách koordinuje 
Fórum kresťanských inštitúcií. Téma 14. roč-
níka Dňa rodiny 2022 znie: Nad(ý)chnime sa! 
Kampaň je verejnou oslavou tradičnej rodiny 
s cieľom dostať rodinu do centra pozor-
nosti celej spoločnosti a poskytnúť priestor 
na reštart i zlepšenie vzájomných vzťahov. 
(D. Baranová)  

SVÄTUŠA g Rodiny kňazov Maďarského 
protopresbyterátu sa stretli 7. mája, aby už 
tradične posilnili a upevnili kňazské spolo-
čenstvo rodín. Na brehu rybníka vo Svätuši 
malo okolo desať rodín príležitosť spoločne 
sa porozprávať pri guláši, zachytať si ryby 
v rybníku či zašportovať si. Na stretnutí 
nechýbal synkel pre maďarsky hovoriacich 
veriacich otec Vojtech Boháč a protopresby-
ter Maďarského protopresbyterátu otec Jozef 
Vaszily. (TSKE) 

BARDEJOV g Od smrti blahoslavenej 
Miriam Terézie Demjanovičovej uplynu-
lo 8. mája deväťdesiat päť rokov. Narodila 
sa 26. marca 1901 v meste Bayonne (USA) 
v rodine slovenských gréckokatolíckych 
prisťahovalcov z Bardejova. V roku 1924 vstú-
pila do Kongregácie milosrdných sestier sv. 
Alžbety. Po ťažkej chorobe zomrela vo veku 
dvadsaťšesť rokov v New Jersey. Vynikala 
v zbožnosti a čnostiach. V roku 2014 bola 
blahorečená. (TK KBS) 

KOŠICE g Biblická súťaž pre žiakov 1. až 
4. ročníka základných škôl v dvoch kategóriách 
prebehla 11. mája v priestoroch Eparchiálneho 
úradu v Košiciach. Otvoril ju archimandrita 
Jaroslav Lajčiak modlitbou tretej hodinky. 
Riaditeľ katechetického úradu otec Karol Knap 
poukázal na mimoriadnosť tohto ročníka, 
ktorý je po pandémii nádejou na pokračova-
nie súťaže. V šiestich vedomostných kolách 
sprevádzali súťažiacich predsedovia poroty 
otec Pavol Mihajlo a otec Ján Fedorišin. Osem 

ODPUST MLADÝCH V KLOKOČOVE
KLOKOČOV g Odpust mladých Košickej eparchie prebehol od 6. do 8. mája 
už tradične v čase májovej fatimskej soboty. V piatok vstúpili mladí do slá-
venia odpustu svätou liturgiou a modlitbou celonočného bdenia v Cerkvi 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Modlitbu bdenia viedol 
archimandrita Jaroslav Lajčiak a spevom sprevádzali mladí Michalovského 
protopresbyterátu. Sobotný program mal dve úvodné verzie. Prvou bola mod-
litba mládežníckeho ruženca, tretej hodinky a katechéza otca Jána Horňáka 
na tému Synoda o synodalite. Druhou bola púť popri Zemplínskej šírave spo-
jená s modlitbou. Vrcholom fatimskej soboty bola archijerejská svätá liturgia, 
ktorú spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ slávil aj vladyka Milan Chautur 
CSsR. Vladyka Cyril v homílii vyzval mladých k tomu, aby si od Panny Márie 
osvojili umenie počúvať, rozlišovať, odvahu veriť a slúžiť. Bodku za odpustom 
dalo stretnutie animátorov v centre pre mládež. Zdieľanie, modlitba a hry dali 
priestor na „neobyčajne obyčajné“ stretnutie. Program odpustu pripravila rada 
pre mládež a Michalovský protopresbyterát. (Milan Kmec)

TURISTICKÝ DEŇ V ĽUTINE
ĽUTINA g Mladí Prešovskej archieparchie spolu s emeritným arcibiskupom 
Jánom Babjakom SJ putovali v sobotu 7. mája v rámci turistického dňa po tra-
se Miľpoš – Hanigovský hrad – Ľutina. Počas túry sa viac ako sedemsto detí, 
mladých, rodičov či starých rodičov zamýšľalo nad témou Vstaň, ustanovil 
som ťa za svedka toho, čo si videl (Sk 26, 16). Na trase boli pre účastníkov 
pripravené tri stanovištia, na ktorých im animátori priblížili to, akú dôle-
žitú úlohu majú v Cirkvi ako jednotlivci i spoločenstvo, ktoré sa navzájom 
podporuje a vydáva svedectvo o osobnej skúsenosti s Kristom. V cieli, ktorým 
bolo pútnické centrum v Ľutine, boli pre deti a mladých pripravené atrakcie 
ako nafukovací hrad, sumo aréna či maľovanie na tvár. Mladí mali možnosť 
zapojiť sa do plnenia rôznych úloh ako skákanie vo vreci, zabíjanie klincov 
do dreva či lúštenie tajničiek. Popoludnie spestrilo aj vystúpenie tanečnej 
skupiny Čiriklore. Aj napriek daždivému počasiu bol turistický deň dňom prí-
jemných stretnutí a priateľskej atmosféry. O úspešný priebeh celého podujatia 
sa staral tím dobrovoľníkov. (Viktória Žolnová)
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družstiev z Trebišova, Sečoviec, Prakoviec 
a Košíc bolo ocenených diplomom, vecnými 
cenami a chutným obedom. (DKÚ Košice)

BRATISLAVA g Pri príležitosti vymenova-
nia nového pražského arcibiskupa, ktorým 
sa stal doterajší olomoucký arcibiskup 
a moravský metropolita Ján Graubner, zaslal 
predseda KBS Stanislav Zvolenský novému 
arcibiskupovi pozdravný list. Jána Graubnera 
vymenoval za pražského arcibiskupa Svätý 
Otec František 13. mája. V tejto funkcii vys-
trieda kardinála Dominika Duku. (TK KBS)

JUSKOVA VOĽA g Počas ďalšieho víkendu 
Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľ-
níka (AŠAD) 13. – 15. mája v mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli sa účastníci Školy 
učeníka venovali téme katolíckej identity 
a ekumenizmu. Spolu s lektorom otcom 
Štefanom Paločkom hovorili o Kréde, svätých 
tajomstvách či Katechizme Katolíckej cirkvi. 
V Škole služby sa pod vedením Eriky Novot-
nej učili, ako efektívne komunikovať, projek-
tovo myslieť či koordinovať činnosti. Okrem 
toho mali účastníci pripravený aj duchovný 
a modlitbový program. (V. Žolnová) 

PREŠOV g Vladyka Peter Rusnák, apoštol-
ský administrátor sede vacante Prešovskej 
archieparchie, navštívil 13. mája gréckoka-
tolícky kňazský seminár v Prešove, kde sa 
stretol s bohoslovcami a ich predstavenými. 
Vo svojom príhovore ich povzbudil, aby svoju 
pozornosť a život upriamovali na Eucharis-
tiu, ktorá dáva pravý život. (FB kňazského 
seminára)

POŽEHNANIE OBNOVENEJ CERKVI
ZEMPLÍNSKA TEPLICA g Požehnať zrekonštruovaný interiér Chrámu Naro-
denia Presvätej Bohorodičky v Zemplínskej Teplici prišiel 15. mája arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha. Miestne spoločenstvo na čele so svojím fará-
rom otcom Jurajom Tomášom sa rozhodlo opraviť chrám už pred niekoľkými 
rokmi, ale pandémia Covid-19 práce skomplikovala. Aj napriek tejto prekážke 
sa podarilo obnovu dokončiť. Samotnú posviacku interiéru vladyka vykonal 
pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie, ktorú slávil spolu s archimandri-
tom Jaroslavom Lajčiakom, kancelárom eparchiálneho úradu Martinom Mrá-
zom, sečovským protopresbyterom Miroslavom Pohárom, správcom farnosti 
Jurajom Tomášom, kňazmi pochádzajúcimi z farnosti alebo pôsobiacimi v nej 
a množstvom veriacich. Vo svojej homílii poukázal na to, že každý chrám má 
nielen sakrálnu funkciu, ale je to miesto, kde sa buduje náš vzťah k Bohu, 
kde sa buduje Cirkev a kde sa vytvára spoločenstvo. Spevom celú slávnosť 
sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc a miestny mládežnícky zbor. Celú 
liturgiu v priamom prenose odvysielala TV LUX. (TSKE)
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PONdELOK
6. jún
Pondelok Svätého Ducha
... buďte naplnení Duchom... (Ef 5, 18)
Sv. apoštol Pavol nám dnes v Liste Efeza-
nom hovorí: „Napĺňajte sa Duchom.” Napĺ-
ňať sa Duchom znamená v myšlienkach 
požehnávať s láskou každého človeka, 
ktorého vidíme doma, na ulici, v práci, 
na ceste spoza volantu. Pane Ježišu, požeh-
naj (blahoslovi) tú osobu. Vtedy prichádza 
požehnanie od Boha aj na nás a na našu 
rodinu. Naša duša sa napĺňa Kristovým 
Duchom. Keď vidíme osobu iba telesnými 
očami, naša duša sa napĺňa strachom, 
posudzovaním či neprajnosťou, a potom 
už naše srdce slúži zlým silám. Preto sa 
čím častejšie potrebujeme napĺňať Svätým 
Duchom, čiže Božím kráľovstvom, cez 
dobroprajnosť v srdci a požehnávanie ľudí 
v myšlienkach.
Liturgia: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 
10 – 20, zač. 75; antifóny predobrazujúce 
a blaženstvá; vchod zo sviatku; menlivé 
časti zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 251; PZ: 219; HP: 235)

UtOrOK
7. jún
Hieromučeník Teodor Ankyrský
Blahoslavení chudobní v duchu. (Mt 5, 3)
To sú tí, ktorí túžia po Ježišovom Duchu, 
ktorí cítia, že sú ešte chudobní na lásku, 
na radosť, na milosrdenstvo, že ešte 
nemajú dostatok pokoja v srdci. Preto 
prosia Boha o jeho Ducha lásky, pokoja. 
Pane Ježišu, naplň moje srdce Duchom 
svojej lásky a pokoja.
Liturgia: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 
25 – 5, 13, zač. 10; antifóny predobrazujúce 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
sviatku a tretia každodenná s pripivom 
sviatku); vchod zo sviatku; menlivé časti 
zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 249; PZ: 219; HP: 235)

StrEda
8. jún
Prenesenie ostatkov veľkomučeníka 
Teodora Tiróna
Nezabiješ! (Mt 5, 21)
Piate Božie prikázanie Nezabiješ sa 
vzťahuje aj na našu dušu. Nestačí len 
vonkajším skutkom niekomu neublížiť 
či nespôsobiť mu ujmu na zdraví, ale 
neubližovať ani vlastnej duši, ktorá má 
cenu Kristovej krvi. Už tým, že mám 
v duši hnev, zabíjam vlastnú dušu duchom 
hnevu, ktorý robí moju dušu protivnou 
Bohu. Blížnym, ktorý má niečo proti 

nám, či protivníkom, s ktorým sa máme 
zmieriť na ceste pozemským životom, 
môže byť aj naše svedomie. Ono bude 
naším oponentom na Kristovom súde. So 
svedomím sa zmierujeme sviatostným 
pokáním, dobrými skutkami a modlitbou 
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Liturgia: Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 
20 – 26, zač. 12; menlivé časti ako 7. júna 
(HS: 249; PZ: 219; HP: 235) 

ŠtVrtOK
9. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
A pretože si nevedeli vážiť poznanie 
Boha... (Rim 1, 28)
List Rimanom 1, 28 má v staroslovienskom 
origináli: „Jákože ne iskusíša ímeťi Boha 
v razume...“ Apoštol ďalej pokračuje: „Boh 
ich vydal napospas prevrátenému rozu-
mu.“ Kedy môžeme mať Boha v rozume? 
No vtedy, keď vzývame jeho meno pros-
tredníctvom Ježišovej modlitby. Vzývať ho 
v rozume, uvedomovať si prítomnosť jeho 
mena vo vedomí... Podľa sv. Pavla a cirkev-
ných východných otcov vieme, že keď sa 
Ježišovo meno z nášho rozumu vytráca, 
rozum sa prevracia, stáva sa starým Ada-
mom, ide za žiadostivosťou tela, za vášňa-
mi, za očami, za svetom, nie za Bohom.
Liturgia: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 
27 – 32, zač. 13; menlivé časti ako 7. júna 
(HS: 249; PZ: 219; HP: 235)

PiatOK
10. jún
Hieromučeník Timotej
Neprisahajte... (Mt 5, 34)
Spasiteľ hovorí: „Neprisahajte.“ Prísaha 
neznamená automaticky aj lásku 
k človeku, ktorému prisaháme. Tam 
môže byť človek pokrytecký. Keď čakám 
lásku od nejakej osoby, neznamená to, že 
tú osobu, jej srdce, jej dušu aj milujem 
– skôr milujem jej vzťah voči mne či 
výhody, ktoré môžem od nej dostať. My 
nemilujeme blížnych, my máme radi 
správanie sa blížnych k nášmu egu. Pán 
nás pozýva milovať ľudí, ich večné duše, 
za ktoré sa on obetoval na kríži.
Liturgia: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 
33 – 41, zač. 14; menlivé časti ako 7. júna; 
voľnica (HS: 249; PZ: 219; HP: 235)

SOBOta
11. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice 
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Milujte svojich nepriateľov... (Mt 5, 44)
Evanjelium nás učí nebáť sa zla, ktoré je 
okolo nás, ale báť sa zla, ktoré je v nás. Ak 

o nás iný človek povie niečo zlé alebo nás 
urazí, tak to nie je skutočné zlo. Skutočné 
zlo je duch hnevu, duch zla, ktorý sa v nás 
dvíha. Ak hryzieš niekoho v myšlienkach 
– či seba, či blížneho –, voláš k sebe zlé 
sily, ktoré ovplyvňujú tvoje myslenie 
i stav tvojej duše, a časom aj zdravie. 
Hľadanie chýb v iných je začiatkom každej 
posadnutosti. My máme v myšlienkach 
požehnávať ľudí, tým sa sami stávame 
požehnanými – aj naša duša, aj naše telo.
Liturgia: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 
42 – 48, zač. 15 (radové); Sk 11, 19 – 30, zač. 
28; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolom); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tro-
pár zo sviatku a apoštolom, Sláva, kondak 
apoštolom, I teraz, kondak zo sviatku; 
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku 
a apoštolom; namiesto Dôstojné je sa spie-
va Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku 
(HS: 249, 385; PZ: 219, 365; HP: 235, 388)

NEdEĽa
12. jún
1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých 
svätých
Kto miluje otca alebo matku viac ako 
mňa, nie je ma hoden. (Mt 10, 37)
Spasiteľ od nás nežiada, aby sme nemali, 
prípadne opustili manželku, deti, bratov 
a sestry, veď on sám požehnáva manžel-
stvo ako sviatosť, kde automaticky vznika-
jú aj ďalšie príbuzenské zväzky a rodinné 
vzťahy. Boh žiada, aby sme skôr opustili 
ich názory a postoje, ktoré nevedú k Bohu. 
Nesúhlasiť s nimi vtedy, keby nás ich prav-
da vzďaľovala od Pána Ježiša. A nepostaviť 
vzťahy s nimi nad vzťah s Bohom. Milovať 
príbuzných, ale nepostaviť ich nad Boha. 
Kto si v pozemskom živote uctieva niečo 
viac ako Boha, ten sa nikdy neupokojí ani 
tu, ani vo večnosti.
Liturgia: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 
10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38; pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár 
z 8. hlasu a Všetkým svätým, Sláva, I teraz, 
kondak Všetkým svätým; prokimen, Ale-
luja a pričasten z hlasu a Všetkým svätým 
(HS: 253; PZ: 221; HP: 237)

PONdELOK
13. jún
Mučeníca Akvilína
Hľadajte najprv Božie kráľovstvo... (Mt 6, 
33)
Cirkevní otcovia kresťanského Východu 
hovoria, že Božím kráľovstvom je duša, 
stav duše. Skúsme dať stav duše počas 
dňa na prvé miesto tým, že budeme mať 
dobrú myšlienku voči blížnym. Keď mám 
v rozume myšlienku požehnávania, želania 
dobra iným, potom aj história nášho dňa 

30 SLOVO  I  zamYSLENia



sa vyvíja inak, lepšie, požehnanejšie. 
Dobré myšlienky priťahujú dobro Boha. 
Keď máme myšlienky hnevu či urazenosti, 
náš život prebieha mimo Boha.
Liturgia: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 
– 34. 7, 9 – 11, zač. 19; každodenné anti-
fóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UtOrOK
14. jún
Prorok Elizeus
... ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca... 
(Mt 7, 21)
V Denníčku sv. Faustíny čítame: 
„Prechádzala som sa po záhrade a modlila 
som sa. Prišla som k cintorínu. Odchýlila 
som bránu a chvíľu som sa modlila 
za zosnulých. Opýtala som sa ich v duchu: 
,Určite ste veľmi šťastní?‘ Odpovedali mi: 
,Natoľko sme šťastní, nakoľko sme v živote 
splnili Božiu vôľu.‘ Je to veľká pravda. 
Kto prijíma situáciu dňa ako Božiu vôľu, 
ten sa zrieka satana. No ako to uviesť 
do bežného života? Napríklad, prišiel 
k nám niekto neohlásene na návštevu, 
a my sme práve niekam chceli ísť, alebo 
chce od nás niekto niečo na pracovisku, 
v rodine, v dedine, a my cítime, že sa nám 
v srdci ozýva protest, duch smrti, proti 
situácii či proti návšteve, znova hovorme: 
Pane Ježišu, tvoja vôľa, kým nám nepríde 
do duše pokoj, Boží Duch, svetlo. Prijatím 
Božej vôle v situácii dňa prijímame 
do duše Svätého Ducha. A so Svätým 
Duchom v duši je človeku všade dobre, aj 
za hrobom vo večnosti.
Liturgia: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 
21, zač. 22; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

StrEda
15. jún
Prorok Amos
Nikdy som vás nepoznal... (Mt 7, 23)
Nestačí hovoriť modlitbu či vyhánať zlých 
duchov, či modliť sa za uzdravenia. Spasi-
teľ hovorí: „Nikdy som vás nepoznal.” Ne-
spozná nás, takže nežijeme jeho Duchom. 
Navonok môžeme vykonávať náboženské 
i obradové úkony, no tým ešte nemusíme 
mať Ducha lásky, pokory a milosrdenstva 
voči blížnemu. Preto sv. apoštol Pavol 
hovorí: „Lebo kto nemá Kristovho Ducha, 
ten nie je jeho.” (Rim 8, 9) Tu môže zlý 
duch ľudí často klamať. Povedia si, že sú 
v pravej Cirkvi, žijú v pravej tradícii, ale 
neuvedomujú si, že nežijú Kristovým 
Duchom dobra, ale duchmi zloby alebo 
svojou spravodlivosťou, ktorá môže byť 
protivná Kristovmu Duchu, ak v nej niet 
dobra a odpustenia.

Liturgia: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 
23, zač. 23; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠtVrtOK
16. jún
Poklona prečistým tajomstvám tela 
a krvi Pána Ježiša Krista
Ja som živý chlieb... (Jn 6, 51)
Pre Ježišových súčasníkov bolo zvláštne, že 
Mesiáš samého seba identifikuje ako jedlo, 
ako pokrm, ako chlieb, ktorý zostupuje 
z neba. Je to zaujímavé, lebo práve dráma 
ľudstva sa začína tým, že začali jesť. 
Adam a Eva vzali a jedli… Človek sa stal 
smrteľným, pretože jedol. Zdá sa to ako 
protirečenie, ale naozaj sa stal smrteľným, 
lebo jedol. Preto Spasiteľ hovorí: „Ja som 
chlieb.” On nám dáva život, ktorý zostáva 
naveky. Eucharistia je chlebom, ktorý dáva 
Boží život. Otec Alexander Schmemann 
hovorí, že človek sa stáva tým, čo je, čo 
požíva. My v Eucharistii jeme a pijeme 
Kristov život, a stávame sa jeho telom. 
Grécky teológ Nikola Kabasilas hovorí, 
že Kristova krv nás zjednocuje s Kristom 
oveľa viac než naša ľudská krv s našimi 
rodičmi a predkami. Kabasilas píše, že 
v Eucharistii je Kristovo telo pre nás oveľa 
viac naše než naše vlastné telo.
Liturgia: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 
– 54, zač. 23; antifóny a vchod zo sviatku; 
tropár, Sláva, I teraz, kondak, prokimen, 
Aleluja a pričasten zo sviatku; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne zo sviatku; myrovanie (HS: 254; 
PZ: 223; HP: 239)

PiatOK
17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Ale nové víno vlievajú do nových me-
chov... (Mt 9, 17)
Spasiteľ od nás žiada obrátenie nášho 
srdca, zmenu myslenia, lebo myšlienka 
mení stav srdca, ducha v srdci. Srdce je 
tým mechom či nádobou na nové víno, 
ktorým je Svätý Duch. Svätý Duch sa 
získava pokáním a pôstom. Nemôže byť 
svetlo spolu s temnotou. Pokánie, či už 
sviatostné, alebo mimosviatostné – kajúce 
modlitby, žalmy, modlitba mýtnika, 
Ježišova modlitba –, odstraňuje temnotu 
z nášho srdca, aby človek mohol prijať 
nové víno – Boží život do svojej duše.
Liturgia: Rim 5, 17 – 6, 2 zač. 90; Mt 9, 
14 – 17, zač. 31; antifóny predobrazujúce 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
sviatku, tretia každodenná s refrénom 
sviatku); vchod každodenný s refrénom 
sviatku; tropár, Sláva, I teraz kondak, 
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku; 

namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 256; PZ: 225; HP: 240)

SOBOta
18. jún
Mučeník Leontios
... akou mierou budete merať vy, takou sa 
nameria aj vám. (Mt 7, 2)
Otcovia kresťanského Východu učia, 
že môj hnev na brata je pre moju dušu 
strašnejší než skutok môjho brata voči 
mne. Môj hnev je brvno a skutok môjho 
brata je iba skalkou. Keď súdim, strácam 
v sebe pokoj. Odstrihujem sám seba 
od Boha duchom súdu vo svojej duši. Ak 
prajem človeku dobro, aj moja duša sa 
napĺňa dobrotou a svetlom od Boha. Tým, 
že žehnáme svojich neprajníkov, sami sme 
požehnávaní Bohom v našom živote.
Liturgia: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 
1 – 8, zač. 20; menlivé časti ako 17. júna 
(HS: 256; PZ: 225; HP: 240)

NEdEĽa
19. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Poďte za mnou... (Mt 4, 19)
Rybár loví ryby kvôli potrave. Loviť ľudí 
znamená vyslobodzovať ich z vody – 
z duchovnej smrti. Voda v Biblii je často 
symbolom smrti. Človek je stvorením, 
ku ktorému stále hovorí Božie slovo. 
Ísť za Pánom Ježišom znamená plniť 
jeho vôľu. Prečo s tým dnes kresťania 
majú problém? Poznám veľmi zbožnú, 
príkladnú kresťanskú rodinu, no keď ich 
dcéra doma oznámila, že chce vstúpiť 
do kláštora, nastala obrovská vojna a veľké 
prekážky zo strany rodičov. A stáva sa 
to v mnohých kresťanských rodinách. 
Prečo je to tak? Prečo máme znovu 
menej kňazských povolaní? Vieme veľa 
o Kristovi, prečítali sme o ňom veľa kníh, 
vieme, že ho máme milovať, lebo tak je 
to aj v Písme a v katechizme, ale či vieme, 
prečo ho máme milovať? Myslím si, že toto 
môže robiť problém vo vzťahu k Ježišovi 
i v našich duchovných povolaniach.
Liturgia: Rim 2, 10 – 16, zač. 81; Mt 4, 18 – 
23, zač. 9 (radové); Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Jn 
14, 21 – 24, zač. 48b; antifóny predobrazu-
júce a blaženstvá; tropár 1. hlasu, sviatku 
a svätému; kondak 1. hlasu, Sláva, svätému 
I teraz kondak sviatku; prokimen, Aleluja 
a pričasten z 1. hlasu a svätému; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku (HS: 143, 256, 387; PZ: 96, 
225, 367; HP: 97, 240, 390)

Ľuboslav Petričko
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СВІДЧЕННЯ
24 лютого Росія напала на Україну. Моя ро-
дина жила в чудовій країні. Я з чоловіком 
та трьома дітьми мали квартиру, роботу та 
плани на майбутнє. Але з початком війни 
– все змінилося. Мій світ було зруйновано.

Чули та бачили вибухи та постріли, 
постійно лунали тривожні сирени – ми 
мусили постійно переховуватися. Ми не 
могли повірити в те, що відбувалося – в 21 
сторіччі вбивають українців! Було дуже 
страшно. Тоді ми дісталися до сховища 
в підвалі Головного собору УГКЦ, де пере-
бували тридцять сім днів.

Ми постійно молилися, щоденно присту-
пали до Таїнства Сповіді та Причастя. Діти 
не могли гуляти та грати на вулиці – адже 
це було небезпечно. Кожен день ми очіку-
вали на смерть.

Так, під час молитви, Господь промовив до 
мене, що ми з дітьми знайдемо надійний 
прихисток - тільки в іншій церкві! Тоді ж 
нас запросили в кошицький Собор Різдва 
Пресвятої Богородиці. Чоловік провів нас 
на поїзд, а сам залишився захищати нашу 
церкву, місто та піклуватися про наших 
батьків.

Ми приїхали, маючи лиш документи. 
Кошицька Єпархія потурбувалася про нас 
- нам надали все необхідне. Вперше (за по-
над пять тижнів) спали на ліжку. Безпека 
і комфорт здавалися чимось нереальним. 
Проте навіть тепер я здригаюся від звуку 
кожної сирени швидкої допомоги в місті. 
(Катерина Ляшенко) 

ЗУСТРІЧ З КАРДИНАЛОМ
КОШИЦЕ g Для українців у Словаччині 30 квітня стало днем духовного 
єднання з католиками США. Цього дня Українська місія Кошице разом 
з отцем ієромонахом Пантелеймоном, та українськими християнами, що 
знайшли тут прихисток на час війни, зустрілися у Соборі Різдва Пре-
святої Богородиці з американським кардиналом католицької церкви, 
архиєпископом Нью-Йоркським Тімоті Майклом Доланом. Делегація 
католиків зі Сполучених Штатів знайомилась з життям греко-католиць-
кої громади в Кошицях через безпосереднє спілкування з парафіянами, 
в основному з матерями, що втікаючи від російських агресорів дісталися 
Словаччини, де отримали всю необхідну допомогу для себе й своїх дітей. 
Також, всі разом молилися за перемогу України. (Катерина Ляшенко)

ДЕНЬ МАТЕРІ
КОШИЦЕ g Як і в більшості країн світу, у Словаччині, США та Україні 
8 травня відзначають День матері. Під цим приводом візит першої леді 
США Джилл Байден до кризового центру допомоги українським біжен-
цям та до школи в Кошицях видався особливо символічним. Адже, саме 
матері з дітьми, становлять більшу частину вимушених переселенців 
у Словаччині. Після візиту до кризового центру Джилл Байден виру-
шила до середньої школи на вулиці Томашікова, де навчається багато 
українських дітей. Недавно там сформували два класи повністю з укра-
їнських учнів. “Ви повинні знати, що маєте нашу підтримку. Кажу це від 
імені всього американського народу, — наші серця з вами”, — запевнила 
Джилл Байден. (Катерина Ляшенко)
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JUBILEÁ KŇAZOV

Ľubomír Matejovič – 24. máj – 35 rokov 
kňazstva; Ľuboš Repický – 12. jún – 50 rokov 
života; vladyka Cyril Vasiľ – 14. jún – 35 ro-
kov kňazstva; Leontín Lizák st. – 14. jún – 35 
rokov kňazstva; vladyka Peter Rusnák – 16. 
jún – 35 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – jún

50 rokov: Iveta Čekanová, Hanigovce
60 rokov: Miroslav Filtéš, Hraň; Mgr. Emília 
Skybová, Podhoroď
70 rokov: Anna Baliková, Fulianka; Helena 
Guzejová, Šandal; Ružena Horňáková, Rus-
kovce; Emília Telepjanová, Košice
75 rokov: Mária Cviková, Drienov; Mária 
Dobranská, Sačurov; Juraj Kuruc, Vranov nad 
Topľou; Milena Lukáčová, Košice; Paulína 
Pavolová, Sečovce; Viktor Sučko, Okružná
80 rokov: Melánia Špaková, Prakovce
85 rokov: Anna Brekovská, Vranov nad Top-
ľou; Ján Hermanovský, Vlača
90 rokov: Ing. Jozef Kolesár, Sečovce 

BLAHOŽELÁME

15. júna si otec Miroslav Iľko, titulárny de-
kan, protojerej, terajší okresný dekan a správ-
ca Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
Panny Márie v Humennom, pripomína 25. 
výročie kňazskej vysviacky. Pri príležitosti 
tohto milého výročia mu  z úprimného srdca 
ďakujeme za jeho múdre a povzbudivé slová, 
úspešnú pastoračnú činnosť, úpravu farského 
chrámu, kalvárie a zveľadenie okolia chrámu, 
za púte a aktivity pre celé farské spolo-
čenstvo. Do ďalších požehnaných rokov 
duchovnému otcovi Mirovi prajeme dobré 
a rozvážne rozhodnutia pri jeho zodpovednej 
kňazskej službe, veľa pokoja, lásky a radosti. 

Pevné zdravie a mnoho Božích milostí, darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohoro-
dičky Panny Márie vyprosuje Peter s rodinou.

 

Duchovný otec Šimon 
Gajan oslávil 27. mája 30 
rokov života. Pri tejto prí-
ležitosti chceme ďakovať 
Bohu za jeho kňazskú služ-
bu pri ohlasovaní Božieho 
slova. Prajeme mu silnú 

vieru, ktorá dáva životu zmysel, nádej, ktorá 
posúva vpred, a lásku, ktorá je zavŕšením 
všetkého. Do ďalšej duchovnej práce v Pá-
novej vinici mu vyprosujeme dary Svätého 
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky.

Na mnohaja i blahaja lita! 
s modlitbou a láskou vďační veriaci  

z rodnej obce Vernár 

Náš duchovný otec Ján Maďoran, správca 
farnosti Stropkov-Bokša, oslávi 16. júna 
55 rokov života. Pri tejto príležitosti mu 
do ďalších rokov vyprosujeme od nebeského 
Otca pevné zdravie a veľa Božích milostí. 
Želáme vám, aby ďalšie roky vášho života 
boli sprevádzané Božím požehnaním a darmi 
Svätého Ducha. Patrónka nášho chrámu, naša 
Ochrankyňa Presvätá Bohorodička, nech vás 
stále prikrýva svojím plášťom. Na mnohaja 
i blahaja lita!

vďační veriaci z filiálky Šandal

SPOMÍNAME

„Pokiaľ si robil veci pre 
Boha, si členom siene 
slávy v nebeskom zozna-
me...“
3. júna 2022 sme si pri-
pomenuli siedme výročie 
úmrtia gréckokatolíckeho 

kňaza otca Andreja Kereštana, titulárneho 
kanonika, ktorý 55 rokov svojej kňazskej 
služby hlásal Božie evanjelium a rozdával 
veriacim a rodine pokoj a nádej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí si s láskou na otca Andreja 

spomínajú. Navždy ostáva v našich srdciach 
a modlitbách. 

Vičnaja  jemu pamjať!
S láskou spomínajú manželka Nadežda, dcéry 

Vlasta a Kristína s rodinami.

OZNAM

Duchovné  cvičenia pre mužov a ženy 
v kláštore redemptoristov v Stropkove

Termín:   24. – 26.06.2022
Duchovné cvičenia, ktoré vedie otec Pavol 
Tomko CSsR, začínajú v piatok o 17.30 h 
a končia obedom v nedeľu. Prihlásiť sa treba 
najneskôr do 20. júna prostredníctvom 
e-mailu duchovnecssr@gmail.com alebo 
na telefónnom čísle 0911 912 687. Cena 
za stravu a ubytovanie je 46 eur.

INZERCIA

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

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

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

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

Redakcia časopisu Slovo  
a Klokočovská rodina 
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 začína o 11.00 h.

Bližšie informácie: otec Juraj Gradoš 0911 711 263 
(Šariš, Abov, Spiš),  

otec Ľubomír Novák 0907 353 021 (Zemplín)

OzNamY  I  SLOVO 33

Spoznajte príbehy ľudí, ktorým pomáhame

Gréckokatolícka charita Prešov už 30 rokov
pomáha ľuďom v núdzi v rámci Prešovskej 

archieparchie prostredníctvom svojich 
zariadení, dobrovoľníkov a vďaka Vašej podpore.

www.gkcharita-po.sk/30-vyrocie/



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

Legenda: ASTÁT, ATOLY, AZIDY, BRADA, BRIKETY, 
CYSTA, DEBNY, DIERA, DONOR, DRÁHA, EBONIT, 
ELITY, HLAVA, IMELO, KAMELOT, KLAMY, KLIPY, 
LIBRA, MASLO, NÁREK, OBETA, OBLAKY, OBSAH, 
ODLIVY, ODVOZ, OSOBY, PALETA, PLYNY, POHYB, 
PROSO, PSOTA, RIEKA, SKALA, SLEDE, SĽUDA, SO-
BOTA, SPLAVY, TEHLA, TEMENO, TLAKOMER, TOR-
BY, TRASA, TROVY, VATRY, VIOLA, VÍRUS, VRÁTA, 
VZORY, ZÁKOP, ZÁPLATA, ZÁVET, ZLOBA, ZLOMY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 9: Krížovka: My skrze neho 
jestvujeme. Osemsmerovka: Srdcom slúžiť, rukami 
ľúbiť.

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3, 
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

Pomôcky: 
Bark,Úpa, 
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2. Nájdi deväť chýb v správe z miestnych 
dobových novín (Gn 18, 1 – 15): „Abraháma 
a jeho manželku Sáru navštívili podvečer pri 
ich stanoch pod figovníkom traja hostia, ktorí 
im priniesli tri dary. Abrahám sa im poklonil 
na privítanie. Bol veľmi pohostinný a dal im 
pripraviť pečené kozľa a ryžové placky. K tomu 
priniesol víno a olej. Traja muži oznámili Ab-
rahámovi, že sa mu narodí syn. Mladá Sára sa 
veľmi potešila a od dojatia sa rozplakala.“

NAJSVÄTEJŠIA TROJICA 
1. Ikona Najsvätejšej Trojice bola napísaná na motívy príbehu praotca Abraháma, ktorý 
prijal troch hostí – Božích anjelov. Ako sa volal strom, pod ktorým ich hostil? Rozšifruj 
jeho názov tak, že v bludisku čiar správne priraď poradové čísla k písmenám. Ikonu 
vyfarbi. 
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CESTOVATEĽSKÉ
Starší pán sedí v lietadle a plače. Letuška 
sa ho pýta, čo sa deje. 
„Ja sa bojím, ja som ešte nikdy neletel.“  
Letuška si povzdychne: „Och, vy chlapi 
ste všetci rovnakí. V kabíne mi pre to isté 
plače pilot.“

Titanic sa potápa. 
Zrazu sa na palube objaví kapitán a ho-
vorí: „Mám pre vás dobrú a zlú správu. 
Ktorú chcete počuť najskôr?“ 
„Tú dobrú,“ ozve sa hromadne. 
„Dostaneme päť Oscarov.“

„Dobrý deň, prepáčte, hľadám vlakovú 
stanicu.“ „Dobrý deň, prepáčim, hľadajte.“

Horský sprievodca hovorí: „... keby dámy 
na chvíľu zmĺkli, počuli by sme rev vodo-
pádov.“

ZÁPADNIARSKO- 
-VÝCHODNIARSKE  

MANIERE 

Je celkom fajn šoférovať vďaka zamestna-
niu auto, ktoré má cudziu ŠPZ. A nielen 
z iného okresu, ale aj z iného kraja. Vtedy 
ešte človek ani za volant nesadne a hneď 
ho onálepkujú. V praveku musel človek 
bojovať s mamutmi, aby ho nezožrali − 
to mi ešte logiku dáva. Ale že musíme 
bojovať ešte aj teraz, tam sa mi už logika 
stráca. A zvlášť, keď si ideme rovnať 
svaly v krajine, ktorá má na šírku takých 
štyristo kilometrov. 

Šoférujem, mám pätnásť minút do stret-
nutia. Dopredu už dohadujem so svätým 
Krištofom, aby mi skúsil splašiť nejaké 
voľné parkovacie miesto. Je obedňajšia, 
šanca dosť mizerná. Ale že sv. Krištof 
obedňajšiu prestávku nemá, to mi aj vzá-
pätí dokáže. Už z diaľky merkujem voľné 
parkovacie miesto. Čo jedno, rovno dve! 
Veď tam hore už vedia, že pozdĺžne par-
kovanie nie je práve moja najobľúbenejšia 
vodičská disciplína. Tak aby som zbytoč-
ne nemíňala energiu a nervy, dostanem 
z veľkej Božej dobroty parkovacie miesta 
hneď dve. Do istoty.

Luxusne pozdĺžne zaparkujem. Výborne, 
stíham. Beriem drobné, idem k automa-
tu. Tam už stojí akýsi chlap. A stojí. Ja ča-
kám. Len to nevyzerá, že sa aj dočkám. 
„Neviete mi s tým poradiť?“ obráti sa ku 
mne. „Jasne,“ pristúpim. Sú to tie nové 
parkovacie automaty, kde nestačí len vho-
diť mincu, ale treba naťukať aj evidenčné 
číslo. „Kde máte auto?“ pýtam sa. Záme-

rom je pozrieť sa na ŠPZ. „No zaparkova-
né,“ odpovie nechápavo. „To mi je jasné, 
keď tu stojíte, ale chcela som vidieť, akú 
máte ŠPZ,“ vysvetľujem. „Aha,“ diktuje mi 
číslo. Zadávam údaje. „Slečna je šikovná,“ 
povie akoby nič. „Ehm,“ prikývnem. Čo sa 
na také odpovedá? 

„A ja obyčajný chlapec z dediny,“ pokra-
čuje ďalej. Akosi sa nechytám. „Prosím?“ 
„Tak slečna zo západu také ovláda. A ja 
taký somár, čo príde do mesta, si neviem 
ani lístok zaplatiť,“ komentuje. „Ale veď 
to sa nedá hneď vedieť, ja som si prvýkrát 
nevedela kúpiť ani lístok na trolejbus. 
Toto som sa tiež naučila, naučím aj vás,“ 
uisťujem ho.

Len tento mladý muž má pohľad na vec 
akýsi zvláštny.

„Hej, si isto o mne myslíte, aký som debil. 
Tak to vy na západe všetko ovládate, my 
tu len robíme jak kone, nemáme času sa 
také učiť. Niekedy stačilo mincu hodiť, 
a teraz? Každý len špekuluje. A z Bratisla-
vy sa špekuluje najlepšie,“ hundre ďalej. 
Ale lístok je konečne na svete. Podávam 
mu ho s maximálne rozpačitým dojmom. 
„To máte pravdu, ale ja nie som zo západu,“ 
nedá mi. „Hej, hej, jasne,“ odfrkne hľadiac 
na moje auto a jeho ŠPZ. „Pekný deň, 
slečna,“ otáča sa. To čo bolo? Chcem brániť 
svoju rodnú hrudu, ktorá má teda od tej 
na západe náramne ďaleko, ale vzdám to. 
Načo? Bojujme ďalej. Východ a západ. Ach 
jaj. (Mária Dudová-Bašistová) 
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SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34
Správne odpovede: 1. Dub Mamreho (duby sú 
v Biblii označené ako terebinty); 2. Hostia neprišli 
podvečer, ale za najväčšej horúčavy; nie pod 
figovník, ale pri terebintoch; dary nepriniesli; hostil 
ich podplamenníkmi (chlebom), teľaťom, maslom 
a mliekom; Sára bola stará; smiala sa, lebo neverila, 
že by stará žena mohla porodiť dieťa. (Gn 18, 1 – 15)

pixabay.com

ROBÍM, ČO CHCEM, 
KEDY CHCEM 
A KDE CHCEM. 
LEN SA MUSÍM OPÝTAŤ 
SVOJEJ ŽENY.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň 
14.00 Adorácia 
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
Eucharistická pobožnosť s požehnaním 
17.30 Akatist (Po – Pi)

04.06. Fatimská sobota: posvätný ruženec 
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)
25.06. Púť rodín: svätá liturgia (10.00), 
Program pre deti a dospelých, Akatist 
požehnania rodín (15.00)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
04.06. Odpustová slávnosť: Veľká večie-
reň (17.00 h) Archijerejská svätá litur-
gia (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)
16.06. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Ge rardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)

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)

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
03. – 05.06. Kurz Rút. Príspevok na kurz je 
140 eur za manželský pár.
16. – 19.06. Kurz prípravy na manželstvo. 
Na kurz sa môžete prihlásiť cez www.do-
manzelstva.sk alebo cez kňaza vo farnosti.
24. – 29.07. Seminár Otcovo srdce ponúka 
autentické, intímne poznanie Boha a jeho 
lásky k nám. Bližšie informácie: centrum.
rodina@gmail.com.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

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

04.06. Seminár Oheň Ducha v Záborskom 
(16.00 h)
11.06. Stretnutie Nový život v Záborskom 
(09.30 h)
Je nutné sa prihlásiť. Viac informácií nájde-
te na stránke koinoniapo.sk.

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

Klub Prešov: +421 907 197 990

25.06. Deň otvorených dverí – 15 rokov 
komunitného domu sv. Cyrila a Metoda 
v Kráľovej pri Senci

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

Podporte vydávanie svojho časopisu na
príklad sumou 10 eur. Napríklad cez platbu 
mobilbankingom. Ďakujeme.

 Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove  
a Združenie Sakrálne spevy Východu

vás srdečne pozývajú na

31. ročník Festivalu duchovných piesní  
byzantského obradu

pod záštitou 

Mons. Petra Rusnáka

apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie

Festival z verejných  
zdrojov podporili:

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
10. – 12. júna 2022

PROGRAM
Otvorenie festivalu 

Piatok 10. júna 2022 o 16.30 h
Archijerejská svätá liturgia – spieva Gréckokatolícky zbor Hla-
hol – Prešov-Sídlisko 3

Festivalový koncert

Sobota 11. júna 2022 o 14.00 h
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa – Prešov
Zbor sv. Sedmopočetníkov – Sobrance
Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Svätého Ducha – Michalovce
Gréckokatolícky zbor Stauros – Prešov-Sekčov

ä  ä  ä

Gréckokatolícky katedrálny zbor Chrysostomos – Bratislava
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme  
Narodenia Presvätej Bohorodičky – Košice
Zbor sv. Romana Sladkopevca – Prešov

Nedeľa 12. júna 2022
Spevácke zbory budú spievať na svätých liturgiách v prešov-
ských gréckokatolíckych chrámoch.

Tešíme sa na vašu účasť!


