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Vo Svätom písme je veľa statí, ktoré si akoby odporujú.
Jednou z nich je aj rozhovor Ježiša so zákonníkmi, keď
k nemu priniesli ochrnutého. Kladie im otázku: „Čo je
ľahšie – povedať: ,Odpúšťajú sa ti hriechy‘ alebo povedať:
,Vstaň a choď?‘“ (Mt 9, 5) Povedať je oboje ľahké. Ak naše
slová majú byť skutočne v pravde, tak je ťažké jedno i druhé. Ale ak nám záleží iba na mienke ľudí okolo nás, tak
je ľahšie povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy“, veď na človeku nevidno, či sú, alebo nie sú odpustené. Ježiš toto
vie, preto pokračuje v rozhovore: „,Ale aby ste vedeli, že
Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy‘ – povedal
ochrnutému: ,Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!‘ A on
vstal a odišiel domov.“ (Mt 9, 6 – 7) Spasiteľ tak zreteľne
a viditeľne dokazuje, že má moc odpúšťať hriechy, že slová o odpustení nie sú iba prázdnymi rečami, ale slovným
vyjadrením pravdy.
Často sme volaní k pravde. Keď je dieťa malé, konfrontuje
naše slová s ich obsahom. Donekonečna sa pýta to otravné „prečo“. Ak vníma, že svoje konanie vieme zdôvodniť,
slovo prijíma. Nerozmýšľa nad samotným zdôvodnením –
stačí mu, že je. No o niekoľko rokov mu to už stačiť nebude. Zdôvodnenie bude musieť byť dostačujúce a pravdivé
vzhľadom na život. Už nestačí iba niečo povedať, ale ak
naše slová majú mať svoju skutočnú výpovednú hodnotu,
ak sa majú pretaviť do skutkov, musia byť s nimi v súlade.
Akoby sme deťom hovorili: Aby si vedel, že moje slová sú
pravdivé, pozri sa na moje skutky. No či chceme, alebo
nie, dieťa ich pozorne sleduje.
A tak, hoci je ľahké povedať, že sme odpustili, že konáme
pre dobro druhého, že na tom či onom nezáleží, tak aby
tieto slová boli prijaté a uznané, musia byť podložené
naším životom, našimi skutkami. Zvlášť slová, ktorých
výsledok nevidno – ako slová o odpustení. Tie sa musia
dokladať skutkami lásky. Keď zástupy toto konanie Ježiša
videli a počuli, čo povedal, „s bázňou oslavovali Boha,
ktorý dal takú moc ľuďom“. (Mt 9, 8) Moc odpúšťať je
obrovský dar Boha človekovi. Dar, ktorý vychádza z hĺbky
srdca Boha, z jeho prirodzenosti. Dar, ktorý má moc, ak
ho používame vždy a v našom živote to znamená aj často,
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REČ SRDCA

stať sa i našou prirodzenosťou. Ale
je to dar, a tak je na nás, či po tomto
zjednotení v hĺbke svojho srdca s Otcom túžime, alebo sa v jeho hlbinách
skrývajú desivé prízraky zloby.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove
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Svätý Otec

NEMOHLI
NEVYDÁVAŤ
SVEDECTVO
»d Ľubomír PETRÍK

V našej reflexii nad homíliou pápeža
Františka v Prešove sme sa minule dostali
k jej akoby druhej časti, keď povedal,
že z nazerania na kríž vychádza druhý
krok, ktorým je vydávanie svedectva. A to
tak, že „Kristova láska si nás podmaní
a premení nás“.
Jeho láska je tá najväčšia sila, aká vôbec
môže existovať. „Lebo nás ženie Kristova

láska,“ píše apoštol Pavol (2 Kor 5, 14a).
A v Liste Rimanom píše o moci Božej
lásky takto: „Kto nás odlúči od Kristovej
lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: ,Pre
teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú
nás za ovce na zabitie.‘ Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý
nás miluje. A som si istý, že ani smrť,

Svätý Otec František nám 29. mája vo svojom príhovore priblížil úlohu
Svätého Ducha: „Ježiš hovorí svojim priateľom: ,Hľa, ja na vás zošlem,
čo môj Otec prisľúbil.‘ (Lk 24, 49) Hovorí o Svätom Duchu, Tešiteľovi,
o tom, ktorý ich bude sprevádzať, viesť, podopierať v misii, brániť ich
v duchovných bojoch. Ježiš učeníkov neopúšťa. Vystupuje do neba, ale
nenecháva nás samých. Ježišovu lásku k nám vidno aj v tom, že vytvára
pre nás priestor, pretože pravá láska vždy vytvára takú blízkosť, ktorá negniavi, nie je majetnícka, je blízka. A tak Kristus uisťuje: ,Idem k Otcovi a vy
budete vystrojení mocou zhora: pošlem vám svojho Ducha  a jeho mocou budete
pokračovať v mojom diele vo svete.‘ (porov. Lk 24, 49) A tak Ježiš tým, že vystúpil
do neba, namiesto toho, aby zostal blízkym len niekoľkým svojím telom, stáva sa
svojím Duchom blízkym všetkým. Svätý Duch v nás sprítomňuje Ježiša aj za hranicami času a priestoru, aby nás urobil jeho svedkami vo svete.“ (Marek Baran)

I

SLOVO

ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani
prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,
ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom
Pánovi.“ (Rim 8, 35 – 39) Svätý Otec
ďalej rozvíjal myšlienku o Kristovej láske
a vydávaní svedectva a povedal: „Myslím
na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi
ťažkých časoch, keď všetky okolnosti
radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať
vieru. Ale nemohli, nemohli nevydávať
svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo
a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu
Ježiš! Svedectvo naplnené z lásky k tomu,
na koho toľko hľadeli. Tak, až sa mu
začali podobať, dokonca aj v smrti.“
Pápež použil príklad z našich nedávnych dejín a pripomenul nám, hoci nie
menovite, našich blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa
Hopka, ako aj Metoda Dominika Trčku
CSsR, mučeníkov totalitného režimu. Ale
aj Zdenku Schelingovú či Anku Kolesárovú a ďalších, a to nielen tých, ktorých
Cirkev oficiálne vyhlásila za svätých, ale
aj mnohých iných ušľachtilých ľudí, ktorí
obzvlášť v čase komunistickej totality
vydali svedectvo o svojej viere v Krista,
na ktorého „toľko hľadeli – až sa mu
začali podobať, dokonca v smrti“. Stali sa
doslova prepodobnými...
Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie na audiencii 6. októbra
2018 v Aule Pavla VI. výslovne povedal:
„Nasledujte žiarivý príklad blahoslavených mučeníkov biskupov Petra Pavla
Gojdiča a Vasiľa Hopka.“ A keď hovoril
o zasvätených a o laických hnutiach, povedal: „V tomto kontexte vám dnes znovu
predkladám príklad blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, mučeníka viery.“
Na umocnenie slov Svätého Otca o mučeníctve si pripomeňme časť homílie emeritného melchitského patriarchu Gregora
III., ktorý ešte počas svojej aktívnej služby
v roku 2015 v prešovskej katedrále povedal: „Cirkev je jedna, svätá, všeobecná
a apoštolská. Ale v dejinách dávnych
i novodobých, aj tu počas komunizmu
bolo vidno, že Cirkev je aj mučenícka.
Teda musíme pridať tento piaty znak. Cirkev nemôže byť iná ako mučenícka, lebo
dáva život.“ Túto skúsenosť má aj Cirkev
v našej krajine.
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SIEDMY ČLOVEK
»d Juraj GRADOŠ

Utečenci zo Sýrie pri Stredozemnom mori

Sú tu medzi nami, stali sa hosťami v našej krajine, možno
priamo v dome. Na dni, týždne, mesiace, ale možno i roky.
A nakoniec možno i nastálo. Utečenci. Tá posledná vlna
išla z východu a prehnala sa Slovenskom ako tsunami. No
časť tej vlny tu ostala a žije medzi nami.

BIBLICKÍ UTEČENCI

I Coptic Icons

Možno sa vám to bude zdať čudné, ale
bez utečencov by nebola Biblia. Prvými
boli Adam a Eva. Museli opustiť Eden –
vysnívaný raj. Aj ich syna Kaina postihol
rovnaký osud – musel opustiť dokonca
i rodičov. Naša viera sa odvodzuje od ďalšieho z nich – od Abraháma. Jeho otec
Táre opustil svoj domov v chaldejskom
Ure a presídlil sa na sever do Haranu
i s rodinou. Často si myslíme, že dôvodom bola výzva Boha. No ten hovoril
až s jeho synom Abrahámom. Biblisti
hovoria aj o náboženských dôvodoch,

ktoré sú odnepamäti dôvodom na presídlenie človeka. Abrahám už nikde nemal
domov. Jeho syn Izmael s matkou boli
vypovedaní do púšte, kde sa z nich podľa
Biblie stal národ Arabov. Vnuk Jakub ako
mladý muž utiekol do cudzej krajiny, aby
sa vyhol konfrontácii so svojím bratom
Ezauom. A nakoniec so všetkými synmi
Koptská ikona Útek Svätej rodiny do Egypta

Pred pár mesiacmi sme nevedeli, ako
vyzerá vojna. Nevedeli sme, aké následky
prináša a že sa vie dotknúť ľudí na celom
svete. Vrátane nás. No najmä tých, nad
ktorých domami lietajú rakety a pod oknami tanky železnými pásmi ničia detské
hračky. Vojna prináša so sebou strach
a ten núti človeka hľadať bezpečie. A tak
berie, čo má, aby si zachránil život. Niečo,
čo nepoznáme, ale predsa je nám blízke.
Len treba otvoriť oči i myseľ a zaspomínať si.

I Jim Black, pixabay.com

skončil ako imigrant pred suchom a biedou v úrodnom Egypte.
No tým najznámejším utečencom Starého zákona je asi Mojžiš. Utiekol, aby si
zachránil život po tom, čo zabil Egypťana.
A keď sa vrátil, vyviedol z Egypta nielen
svoju rodinu, ale celý národ, ktorý bol až
po Červené more prenasledovaný faraónovým vojskom. Ich cesta do „domova“
trvala štyridsať rokov a viedla vyprahnutou púšťou. No tým sa to neskončilo. Stačí si spomenúť na Daniela, Ester a ďalšie
postavy babylonského zajatia, keď museli
Izraeliti násilne opustiť rodnú krajinu.
Boli z nej doslova vyhnaní.

SLOVO

NAŠI PREDKOVIA

O vpáde Mongolov či – ako sa zvyklo
hovoriť – Tatárov ste už istotne počuli či
čítali. No prečo vpadli do Uhorska? Lebo
uhorskí králi prichýlili na svojom území
utečencov pred nimi – kmeň Kumánov,
ktorých pokladali za príbuzných Maďarov. Lazy na západnom Slovensku
vznikli v čase, keď sa na územie horného
Uhorska prisťahovalo také množstvo
ľudí, že ani nemali kde bývať. Vtedy sa
za pár rokov počet obyvateľov Slovenska
zdvojnásobil.
O utečencoch sa dá hovoriť aj v prípade
Valachov a Rusínov. Kým jedni utekali
pred Turkami, druhých vyhnali nielen
vojenské konflikty, ale i hlad. Naša Cirkev,
naše dediny na východnom Slovensku – aj
tie rímskokatolícke – tvoria potomkovia
utečencov z Haliče, teda kraja na pomedzí dnešného Poľska a Ukrajiny. Bez nich
by sme tu neboli.
Turci dali do pohybu aj juhoslovanské
národy. Z týchto utečencov pochádzal aj
biskup Peter Parténij Rotošinský, ktorý
bol prvým biskupom Mukačevskej eparchie po zjednotení s Katolíckou cirkvou.
Bez utečencov by sme nemali ani svoju
národnú patrónku – šaštínsku sedembolestnú Pannu Máriu. Naopak, gréckokatolíci v Chorvátsku a Srbsku v drvivej
väčšine pochádzajú z potomkov vysídlencov z našich krajov.

NEDÁVNA HISTÓRIA
Medzi najznámejšie filmové diela patria
aj tie z divokého západu. Teda príbehy utečencov z Európy na americkom
kontinente. Po tých prvých sa tam
vysídlili od konca 19. storočia aj ľudia

I Marián Potaš

O kresťanstve v našej krajine sa hovorí
najmä v spojení so svätými Cyrilom a Metodom. V prípade ich učeníkov pokojne
môžeme hovoriť o utečencoch. Vyhnali
ich z Moravy v mene Boha, ktorému verne slúžili. No útek z jedného národa bol
príchodom do iného a cez neho k evanjelizácii východoslovanských národov.
V Michalovciach je pozostatok pamätníka
iného utečenca – posledného cára prvého
bulharského štátu Presiana II., ktorý tu
zomrel.

Vladyka Pavel Gojdič v utečeneckom tábore v Strážskom v roku 1944

Aj Nový zákon sa začína utečencami.
Jozef, Mária a malé dieťa Ježiš utekajú
pred Herodesom na dlhé roky do Egypta.
A mnohí z prvých kresťanov boli utečencami pred prenasledovaním.

od nás a ich potomkovia sa za sto rokov
stratili v miestnej kultúre. No ich mená
prezrádzajú pôvod ich prarodičov. Tento
trend úteku do novej zeme zosilnel počas
hospodárskej krízy medzi svetovými
vojnami.
Druhá svetová vojna spočiatku neprinášala vlny utečencov. Začala sa takpovediac
„pokojne“. No postupne sa v nacistickej
Európe začal exodus Židov, ale i Rómov.
A kto neutiekol, bol odvezený do koncentračného tábora, kde ho čakala rýchla
alebo pomalá smrť. Záver vojny a pád
nacistickej ríše priniesol vlnu vysídlenia,
ktorá sa prehnala celou strednou Európou. Najprv na Slovensko prichádzali
tisícky utečencov z Haliče a Zakarpatskej
Ukrajiny, ktorí unikali pred „oslobodzujúcim“ ruským vojskom. O tom, akú daň
za oslobodenie miestni platili, by mohla
hovoriť blahoslavená Anka Kolesárová.
Náš biskup blahoslavený Pavel Gojdič bol
pre svoju otvorenú náruč týmto utečencom komunistickým režimom odsúdený
na doživotie.
Po vojne sa začal v strednej Európe
doslova exodus. Najprv násilne vyhnali
z českého pohraničia viac ako milión
etnických Nemcov, ktorí tu žili celé generácie. Z juhu Slovenska zasa tých, čo sa
hlásili k maďarskej národnosti. Na české
Sudety poslali ľudí z východu – aj rodiny
gréckokatolíckych kňazov. Na sever
od nás si Poľsko a Sovietsky zväz vymenili
milióny obyvateľov. Poliaci z území zabratých Sovietskym zväzom boli vyhnaní
do Poľska na územia, odkiaľ predtým
vyhnali Nemcov. A Rusíni z Poľska boli
zasa deportovaní do Sovietskeho zväzu.

Tí, čo ostali, boli vyhnaní na severozápad,
kde po Nemcoch ostali prázdne dediny.
Komunistický režim priniesol ďalšie
desaťtisíce utečencov zo Slovenska,
z ktorých mnohí za snahu opustiť
„blahobyt a slobodnú krajinu“ zaplatili
na hraniciach životom. Vojna v Juhoslávii
v závere 20. storočia spustila ďalšiu vlnu
utečencov, no až vojna v Sýrii nám tento
pojem vryla do mysle a pamäti. A to sme
netušili, čo bude o niekoľko rokov na východ od nás.

SLÁVNI UTEČENCI
Fenomén strachu o život sa netýka iba
chudobných – ide napriek všetkými
spoločenskými vrstvami, a teda inteligencia nie je výnimkou. A tak utečencov
nájdeme vo všetkých oblastiach ľudského
života. Napríklad slávny pedagóg, ktorého meno nosí naša najväčšia univerzita,
Ján Amos Komenský, utiekol do Uhorska
po prehratej bitke na Bielej hore v roku
1620, keďže otvorene podporoval povstalcov. Geniálny klavírny skladateľ Frédéric
Chopin, sám syn francúzskeho emigranta, po vypuknutí povstania proti Rusku
musel odísť z rodného Poľska a uchýlil sa
vo Francúzsku.
V časoch ekonomickej nestability v Európe medzi svetovými vojnami Nemecko
opustila Marlen Dietrichová, ktorá sa
preslávila v Holywoode ako herečka
nemých a neskôr aj zvukových filmov.
Druhá svetová vojna spôsobila, že aj
mnohé významné osobnosti sa rozhodli
odísť zo svojej domovskej krajiny. Nástup
fašistov k moci primäl v roku 1932 Alberta
Einsteina, aby opustil Nemecko a odišiel
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Peter Šťastný

Miloš Forman

I wikipedia.com

A hoci tento zoznam by nemal konca, tak
utečencom bol vo svojej dobe aj terajší
košický eparchiálny biskup vladyka Cyril
Vasiľ SJ, ktorý na sklonku komunistickej
éry utiekol z Československa cez Juhosláviu do Talianska.

Mila Kunis

Medzi slávnych potomkov utečencov patrili aj také osobnosti ako výtvarník Andy
Warhol či herec Kirk Douglas. A s nimi
v podstate celá plejáda amerických hercov
a vedcov 19. a 20. storočia. Aj známa
herečka Mila Kunis pochádza z Ukrajiny.
Jej rodičia sa v roku 1991 rozhodli opustiť

rodnú zem a presťahovali sa kvôli deťom
do Kalifornie. Je preto prirodzené, že
patrí s manželom Ashtonom Kutcherom
medzi najväčších podporovateľov humanitárnej pomoci Ukrajincom v tejto vojne.

I wikipedia.com

I citaty-slavnych.sk
Komunistický režim stál zasa za útekom
Miloša Formana, jedného z najznámejších československých režisérov. Ruský
spisovateľ Alexander Solženicyn bol
najprv vyhnaný z rodnej zeme do Kazachstanu. Po niekoľkých rokoch ho
rehabilitovali, aby ho v roku 1974 násilne
vysídlili do západného Nemecka, odkiaľ
odišiel do USA. Stade sa v roku 1994 vrátil
do Ruska. Aj Andrej Sacharov, sovietsky fyzik, okúsil za svoje presvedčenie
vyhnanstvo v rámci veľkého Sovietskeho
zväzu. Možno spomenúť aj utečencov
z Československa – hokejistu Petra Šťastného, tenistov Martinu Navrátilovú a Ivana Lendla, speváka Karla Kryla či herca
Jana Třísku. Spomedzi gréckokatolíkov
zasa Michala Lacka SJ, Štefana Boleslava
Romana, či Michala Timka.

I wikipedia.com

Sigmund Freud

do USA. Bol totiž pacifistom. Pred Hitlerom utiekol aj spisovateľ Thomas Mann,
ktorý si ako prechodnú krajinu vybral
Československo. Jeden z najznámejších
psychológov Sigmund Freud je ukážkovým príkladom utečenca. Narodil sa v Čechách, v židovskej rodine pochádzajúcej
z Haliče, ktorá sa neskôr presťahovala
do Viedne, odkiaľ utiekol pred nacistami
do anglického Londýna. Pred nacistami
utiekli aj herci Jiří Voskovec a Jan Werich.

INÝ POHĽAD
Nikdy neviete, kým sa stane človek, ktorého prichýlite vo svojej rodine či mu dáte
jesť. Odhliadnuc od toho, že stále ide
o brata či sestru, keďže sme všetci Božími
deťmi, môžu byť oni či ich potomkovia
požehnaním pre ľudstvo. Preto je dôležité
pristupovať k nim s láskou, rešpektom
a toleranciou, pokiaľ ide o kultúrne, sociálne a jazykové rozdiely. Vo svete sa medzi rokmi 2000 až 2015 počet migrantov
odhadoval na jednu miliardu. Tri štvrtiny
však boli migranti v rámci rodnej krajiny.
Každopádne nedostatočným životným
podmienkam či strachu o vlastný život
za pätnásť rokov v roku 2015 čelil každý
siedmy človek. Potom však prišla Sýria
a dnes Ukrajina. A s vojnami v týchto
krajinách ďalšie milióny utečencov.

A tak, ako už po stáročia predtým,
okrem seba, svojho genofondu, znalostí... prinášajú títo ľudia aj svoju kultúru
a svoj pohľad na svet. Európa bez nich
by bola iná. Chudobnejšia. Táto rôznosť
nás učí vážiť si
cudzie a chrániť
Arménske príslovie vraví:
svoje. Učí nás
medzikultúrnej
„Utečencov náhrobok najskôr splynie so zemou.“
výmene. Novým

návykom, slovám, hudbe i jedlám. Veď
napríklad i svätenie pasky na sviatok
Vzkriesenia nášho Pána prevzali od našich, či skôr svojich, predkov i rímskokatolíci na východnom Slovensku. V mestách sa okrem amerických hamburgerov
stáva čoraz populárnejším turecký kebab.
Mnohé ženy si obľúbili pončo pôvodných
obyvateľov Južnej Ameriky. I samotné nohavice sme ako Slovania prebrali od iných
kultúr.
A tak, keď pomáhame utečencom, mali
by sme myslieť nielen na to, že naši
predkovia boli utečencami, ale že sa nimi
môžeme stať i my. Mali by sme dávať s radosťou, lebo v každom utečencovi je sám
Ježiš Kristus. Lebo v nich je on hladný,
smädný, pocestný, nahý, chorý či prenasledovaný (porov. Mt 25, 34 – 36). A mali
by sme mať otvorené srdce a myseľ, lebo
nevieme, akým slovom, skúsenosťou,
zážitkom..., teda hocičím nás stretnutie
s človekom spoza hraníc obohatí.

stsophiagoc.org

JEDEN BOŽÍ SYN

ALEBO VIACERÍ?

Biblia a viera

JEDNOHUBKY
VIERY

Juraj Gradoš

Zo všetkých starozákonných textov, ktoré sa
nejakým spôsobom zmieňujú o Božích synoch, je
asi najzaujímavejšia predstava obsiahnutá v tzv.
kráľovských žalmoch. V Ž 2 sa hovorí o kráľovi,
Pánovom pomazanom, ktorému Pán hovorí: „Ty si
môj syn. Ja som ťa dnes splodil.“ (Ž 2, 7) Hoci Božie
synovstvo kráľa, Pánovho pomazaného, možno
chápať v adoptívnom zmysle odo dňa jeho korunovácie, tento žalm je v kresťanstve často interpretovaný mesiášsky vo vzťahu k Ježišovi Kristovi, teda
ako jeho predobraz. Viaceré state Nového zákona
obsahujú alúziu na tento žalm alebo ho dokonca
citujú, keď hovoria o Ježišovi Kristovi (Mt 3, 17; 17,
5; Sk 4, 25 – 26; 13, 33; Hebr 1, 5; 5, 5; Zjv 2, 26 – 28;
12, 5). Zvlášť v prípade dvoch evanjeliových scén,
ktorými sú Ježišov krst v Jordáne a jeho premenenie na hore Tábor, je to samotný Boží hlas, ktorý
podobne ako v Ž 2 vyhlasuje: „Toto je môj milovaný
Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3, 17; 17, 5)
Ďalším často citovaným kráľovským žalmom
v textoch Nového zákona je Ž 110. Sám Kristus ho
cituje (Mt 22, 41 – 45; Mk 12, 35 – 7; Lk 20, 41 – 44).
Autor Listu Hebrejom ho cituje, aby ukázal, že
Kristus – Boží Syn – je väčší ako anjeli: „A kedy ktorému z anjelov povedal: Seď po mojej pravici, kým
nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim
nohám?“ (Hebr 1, 13) Tento žalm zohral kľúčovú
úlohu v prvokresťanskom chápaní božstva Ježiša
Krista. Jeho finálne pochopenie zahŕňa preexistenciu Božieho Syna, ktorý je väčší ako Dávid i ako
anjeli.
V Novom zákone sa titul Boží Syn vzťahuje
na Ježiša z Nazareta pri rôznych príležitostiach. Pri
zvestovaní archanjel Gabriel hovorí Márii o Synovi,
ktorého počne zo Svätého Ducha: „On bude veľký
a bude sa volať Synom Najvyššieho... A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1,
32.35) Okrem spomínaných miest v Novom zákone

SIEDME A DESIATE PRIKÁZANIE
Nepokradneš. Nebudeš túžiť po majetku svojho
blížneho. Siedme prikázanie zakazuje škodiť na majetku blížneho. Prikazuje spravodlivosť a lásku pri
spravovaní pozemských dobier a plodov ľudskej práce.
Vzhľadom na spoločné dobro vyžaduje, aby sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné
vlastníctvo. Každý spôsob neoprávneného prisvojenia
a ponechania si cudzieho vlastníctva, materiálneho,
ale i duchovného, dokonca aj vtedy, keď to neprotirečí
nariadeniam civilného zákona, je proti siedmemu
prikázaniu. Nemusí ísť pritom o akési očividné,
banálne kradnutie. Kradnúť znamená aj podvádzať
pri obchodovaní, platiť nespravodlivé mzdy, zvyšovať
neprimerane ceny, je to aj podplácanie, ktorým sa mení
úsudok tých, ktorí majú rozhodovať podľa práva; je
to aj privlastnenie si a používanie cudzieho majetku;
zlé vykonanie práce; daňový podvod; falšovanie šekov
a faktúr, ale i prehnané výdavky a plytvanie... Porušo-
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nazývajú Ježiša Synom Božím i jeho učeníci, predovšetkým Peter vo svojom vyznaní: „Ty si Mesiáš,
Syn živého Boha“, keď odpovedá na Ježišovu otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15 – 16)
Titul Boží Syn vo vzťahu k Ježišovi je v evanjeliách
dokonca vložený aj do úst Ježišových protivníkov
(Mt 27, 40), či dokonca samotného pokušiteľa,
teda diabla (Mt 4, 3.6). Evanjelista Ján zachytáva
tvrdé spory medzi Ježišom a Židmi týkajúce sa jeho
Božieho synovstva (Jn 10, 22 – 39).
Kristus dokonca vedie svojich učeníkov k tomu,
aby nazývali Boha svojím Otcom, keď ich učí
modliť sa. „Vy sa budete modliť takto: Otče náš,
ktorý si na nebesiach... “ (Mt 6, 9) Na druhej strane
však Kristus rozlišuje medzi svojím synovstvom
vo vzťahu k Bohu Otcovi a synovstvom jeho
učeníkov – môj Otec a váš Otec (porov. Jn 20, 17).
V evanjeliách nenájdeme výraz „náš Otec“, ktorý
by označoval spoločné synovstvo Ježiša Krista
a jeho učeníkov vo vzťahu k Bohu Otcovi. Božie
synovstvo Ježiša Krista teda nie je takej istej povahy
ako synovstvo Ježišových učeníkov, ktorí sú Božími
deťmi v inom zmysle slova.
Termín Boží synovia či Boží syn sa teda často
vyskytuje v biblických textoch Starého zákona
i v židovskej literatúre. V Ježišovom prípade
však prvýkrát došlo k posunu v chápaní Božieho
synovstva za hranicu bytia stvoreného na Boží
obraz a podobu, ako aj za hranicu bytí nejakým
spôsobom prináležiacich do sféry Boha, či už je
ich povaha ľudská (králi), alebo duchovná (anjeli).
Hoci cesta k teologickým formuláciám, ktoré
dnes považujeme za samozrejmé, bola pomerne
dlhá a náročná, Ježišovo Božie synovstvo je v nich
nakoniec pevne definované ako zjavená pravda
kresťanskej viery, ktorá však nijako neodporuje
monoteizmu, charakterizujúcemu nielen judaizmus, ale aj kresťanstvo. (Milan Diheneščík)

vaním tohto prikázania je aj krádež duševného
vlastníctva, rovnako ako lúpež či vlamačstvo.
Hriechy proti siedmemu prikázaniu si vyžadujú
odškodnenie. Zákon o úcte k cudziemu majetku
je základom spolužitia ľudského spoločenstva
a podmienkou fungovania vzťahov jednotlivcov
i celej spoločnosti. Jeho porušovanie aj politickými konfiškáciami, vyvlastňovaním, narúšaním
práv na vlastníctvo pre nejakú skupinu osôb,
a to bez spravodlivých a nevyhnutných dôvodov
verejného poriadku a blaha, ako aj bez primeraných kompenzácií, je spoločenskou formou
krádeže, tak isto ako nerozumné zneužívanie
a ničenie, drancovanie prírodného bohatstva,
ktoré je formou krádeže budúcim generáciám.
Desiate prikázanie, ktoré je spojené so siedmym,
hovorí vlastne o nezriadenej túžbe, ktorá je
zdrojom rozhodnutia kradnúť. Tú môžeme spájať aj so závisťou a chamtivosťou. (vladyka Cyril)
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rozhovor

DOMOV
NA DRUHEJ
STRANE SVETA
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ
Uvažovať o emigrácii je pre dnešných mladých
ľudí prirodzené. Motiváciou je obvykle snaha
študovať na prestížnej škole, zdokonaliť sa v jazyku,
spoznávať svet. Jazyková zdatnosť a internet
túto motiváciu podporujú, bariéry mobility sú dnes
prakticky nulové. V čase, keď sa pre emigráciu
rozhodovali Juraj a Mária Waksovci, vyzeral
svet inak. V roku 1968 bol pre našinca vzdialený,
neznámy a nedostupný.
Prečo ste sa rozhodli odísť z Československa?
Pretože sme nesúhlasili s komunistickým režimom – diktovali nám, čo máme robiť, nesmeli sme
cestovať, kontrolovali ľudí na každom kroku, kto
ich nepočúval, toho zavreli do basy. Môj muž to
nemohol vydržať, chcel odísť. Ja som musela ísť
s ním, aj keby som nechcela, pretože komunisti by
sa za jeho útek pomstili nielen mne, ale aj dcére,
mojim rodičom a celej rodine.
Maria Waks
(88) pochádza
z Prosačova,
vyštudovala strednú
ekonomickú školu,
v roku 1968 emigrovala
s manželom
do Austrálie. Žili
v Melbourne,
na Tasmánii a v Sale.
Má dve dcéry lekárky
a päť vnúčat.

Akou cestou ste sa do emigrácie vydali a prečo
práve do Austrálie?
Odišli sme na dovolenku a už sme sa nevrátili.
Bolo veľmi ťažké chystať sa k moru pred očami
nič netušiacich rodičov, stále som plakala. Zopár
vecí sme rozdali kamarátom, príbuzným, ale boli
to len drobnosti, pretože nikto nesmel nič vedieť
a všetko muselo byť veľmi nenápadné. Celý byt
sme museli nechať tak, akoby sme sa doň mali
vrátiť. Cez Maďarsko sme prišli do Juhoslávie, kde
sme obišli všetky veľvyslanectvá, ktoré tam boli.
Každá krajina nás chcela prijať, ale my sme chceli
ísť do Austrálie, pretože je to veľká krajina, je tam
veľa zeleniny, ovocia a je tam teplo. A my sme
potrebovali teplo, zvlášť ja.
Ani cesta za hranicami Československa zrejme
nebola plynulá...

Nebola, najprv sme museli byť dva mesiace v utečeneckom tábore v Rakúsku a potom po príchode
do Austrálie znova dva mesiace v utečeneckom tábore tam. V Rakúsku sme nechali svoje auto rovno
na ulici a napísali sme domov, aby z nášho bytu čo
najskôr stiahli nábytok aj všetky veci, kým ich nezoštátnia. Nábytok moji užialení rodičia odmietli
odovzdať, bola to pre nich aspoň malá spomienka
na nás, radšej zaň zaplatili štátu päťtisíc korún
a odkúpili ho.
Ako ste v Austrálii začínali?
Spoznali sme tam jedného slovenského kňaza,
volal sa otec Strnisko, a ten nás zoznámil s jednou
českou rodinou. Boli to emigranti z roku 1948,
v tom čase už boli na penzii a veľmi nám pomohli.
Mohli sme sa s nimi rozprávať po slovensky, rozu
meli nám, chodili s nami do obchodov, na úrady,
pretože my sme nevedeli po anglicky ani slovo, ich
syn našiel môjmu manželovi prácu. Bývali sme
u nich tri roky, boli to veľmi dobrí ľudia.
V akom meste ste bývali, kde ste pracovali, ako
ste žili?
Z utečeneckého tábora sme prišli do Melbournu,
kde sme stretli tú rodinu z Československa, ktorá
nám tak veľmi pomohla. Môj manžel pracoval
na ceste (pôvodným povolaním bol banský inžinier) a ja som si našla prácu v továrni na výrobu
topánok. Vedúcou bola pani, ktorej predkovia
pochádzali z Nemecka, volala sa Doris, a takisto
mi veľmi pomohla, všetko mi vysvetlila, ukázala.
Keďže sme vôbec nevedeli jazyk, bolo to pre nás
náročné. Mali sme už 34 a 35 rokov, neboli sme
mladí, išlo nám to ťažko, ale naša dcéra Helenka
práve nastúpila do školy, tak sme sa učili od nej.
V škole, kam chodila, boli jazykové kurzy pre začiatočníkov, na ktoré sme sa s manželom prihlásili.
Učitelia boli emigranti z Talianska a do kurzu
chodilo veľa mladých Talianov. Tí sa k učiteľom
ozývali po taliansky, ale oni ich vždy upozorňovali,
aby sa s nimi rozprávali po anglicky, lebo inak sa to
nenaučia. Oni však neposlúchali a raz sa pobili tak,
že na nich učiteľ nakričal, že sú ako zvieratá. Naša
dcéra sa veľmi zľakla, tak sme odišli domov a nikdy
viac sme sa tam nevrátili. Nakoniec sme sa naučili
po anglicky medzi bežnými ľuďmi.
Ako znášala zmenu prostredia, jazyka, zvykov
vaša dcéra?
Keď sme emigrovali, mala päť rokov a v Michalovciach, kde sme bývali, chodila do škôlky. V Austrálii
si zvykla rýchlo, hneď začala chodiť do školy, našla
si kamarátky. Neplakala, len stále spomínala, že by
sa chcela sánkovať. Doma nechala sánky a stále sa
vypytovala, kde asi sú, kto sa s nimi hrá. A takisto
veľmi chcela ísť navštíviť babičku tak, ako sme
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ju chodievali navštevovať každý víkend, keď sme
boli doma. Ale trvalo to len chvíľu, veľmi rýchlo
na všetko zabudla.
Kedy ste začali vnímať Austráliu ako svoj domov?
Po desiatich rokoch. Dovtedy sme takmer každý
deň spomínali na rodičov, priateľov, na to, ako
ľahko sme sa s nimi rozprávali, ako sme nemuseli rozmýšľať nad každým slovom a v mysli si ho
prekladať.  Po desiatich rokoch sme si už zvykli
a odvtedy bola Austrália naším domovom.
Dúfali ste, že sa niekedy vrátite alebo ste vedeli,
že idete natrvalo?
Vedeli sme, že sa už nebudeme môcť vrátiť, odchádzali sme s pocitom, že je to navždy. Po troch
rokoch sme požiadali o austrálske občianstvo a stali
sme sa Austrálčanmi. Mladšia dcéra sa už narodila
v Austrálii, doma sme sa začali rozprávať po anglicky, i keď nám natrvalo ostal cudzí prízvuk.
Čo vám emigrácia priniesla a čo vám zobrala?
Priniesla nám nový svet, nové skúsenosti, nových
priateľov. Vzala nám všetko, čo sme mali dovtedy.
Rodičov som prvýkrát videla po takmer dvadsiatich rokoch, keď som v roku 1986 pricestovala
na Slovensko. Mala som už austrálske občianstvo,
takže som nemala status emigranta, navyše som
Československej republike predtým vyplatila svoje
dvojročné ekonomické štúdium – to bola podmienka, aby som mohla prísť. Manžel musel ostať
v Austrálii, vyplatiť jeho päťročné vysokoškolské
štúdium v ČSSR by bolo pre nás veľmi drahé.
Návrat po mnohých rokoch do stále socialistického Československa musel byť veľkým prekvapením.

Bol to šok. Tak ako vtedy pri odchode, ani teraz
sme o tom rodičom nepovedali. Nechceli sme, aby
sa báli, ak by to nevyšlo. Napokon som šťastlivo
prišla až na Slovensko a keď som v Hanušovciach
čakala na autobus do rodnej dediny – Prosačova,
zrazu som pri nastupovaní zbadala svoju mamu,
ktorá bola náhodou v Hanušovciach na nákupe.
Hodila som sa jej okolo krku a obe sme veľmi
plakali. Po chvíli k nám prišli ďalší, ktorí si ma
pamätali a spoznali ma, bolo to veľmi emotívne a dojímavé. Ostala som u rodičov tri týždne,
prichádzala ma navštevovať celá široká rodina,
všetci chceli vedieť, ako sa mám, ako vyzerá život
v Austrálii. Môj otec už v tom čase nevidel, bolo mi
ho veľmi ľúto, lebo stále hovoril: „Mária, ja by som
ťa tak chcel vidieť.“ Tak som ho ubezpečovala, že
som stále rovnaká, iba staršia.

Mária Waks s manželom
počas druhej návštevy
rodičov v Prosačove
v júli 1993 v kruhu
rodiny.

Keď sa obzriete naspäť, odišli by ste do Austrálie
znova alebo by ste ostali v ČSSR?
Vtedy sme inú možnosť nevideli, a dnes by sme sa
už nevrátili. Naše deti vyrástli v Austrálii, nepoznajú Európu ani Slovensko, tu sme všetci spokojní,
nič nám nechýba, toto je náš domov.

Manželia Waksovci

VIETE, ŽE...
90 percent Austrálčanov
žije na pobreží. V Austrálii je viac kengúr ako
ľudí. Vyše 63 percent
Austrálčanov má nadváhu. Pôvodní obyvatelia
sa volajú Aborigéni
a žili na ostrove už pred
päťtisíc rokmi. Austrália má toľko pláží, že
návšteva všetkých by
trvala človeku 30 rokov.
Nevýrazná Canberra sa
stala hlavným mestom
Austrálie ako kompromis medzi Melbournom
a Sydney, ktoré na tento
post ašpirovali, ale nevedeli sa dohodnúť.

ikona

BOHORODIČKY

I

zadonsk-monastyr.ru
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GERBOVECKÁ IKONA

Vieme už, že mnohé ikony Bohorodičky sa zjavili na rozmanitých miestach zázračným spôsobom tak, ako
si to želala Božia Matka. Za zaujímavých okolností sa objavila na mieste
svojho súčasného prebývania aj táto
ikona.
Gerbovecká ikona Bohorodičky
(po rus. Гербовецкая) je najvýznamnejšou divotvornou ikonou
a ochrankyňou Moldavskej pravoslávnej cirkvi. Táto ikona bola v roku
1790 prinesená do gerboveckého
mužského uspenského monastiera
(v tom čase Besarabskej gubernie,
v súčasnosti Kišinevská eparchia),
nachádzajúcom sa neďaleko obce
Gerbovec a asi 70 km od Kišiňova,
hlavného mesta Moldavska. S objavením sa ikony v tomto monastieri
sa spája nasledujúca udalosť. V tom
čase bol igumenom monastiera
Pachómios, ktorý bol priateľom
plukovníka Mikuláša Alexejeviča Albadujeva, pochádzajúceho
z Moskvy, ktorý v čase Filipovky
14. decembra prišiel do monastiera,

vor. Od tých čias sa divotvorná ikona Bohorodičky
začala nazývať Gerboveckou.
Počas svojej histórie bol gerbovecký monastier trikrát
zapálený a zničený Turkami, ale vždy, keď sa bratia
do monastiera vrátili, našli divotvornú ikonu Bohorodičky v popole, tvárou otočenou k zemi. Plátno,
na ktorom je ikona namaľovaná, bolo po okrajoch
obhorené a farby na odevoch Božej Matky a Krista
stmavli, ale tváre a ruky zostali akoby zázrakom nedotknuté. Mnísi monastiera, ako aj miestni obyvatelia neraz zakúsili ochranu Bohorodičky, čo sa zvlášť
prejavilo v čase epidémie moru a cholery.
Miestni obyvatelia sa starali aj o výzdobu a skrášlenie ikony. Ako uvádzajú písomné pramene
monastiera, divotvornú Gerboveckú ikonu Bohorodičky dal ozdobiť striebornou rizou Štefan Lup,
neskorší mních Serapion, a jeho manželka Elena
Ivanovna, ktorá podobne ako jej manžel prijala podstrihnutie za mníšku a prijala mníšske meno Elpidia
v Tambovskom uspenskom skýte. Na rize bol
vyhotovený aj nápis: „31. marca roku 1816“. V roku
1858 počas pôsobenia archimandritu Hieronyma
bola táto strieborná riza z iniciatívy a finančných
prostriedkov kišiňovských obyvateľov pozlátená
a ozdobená drahými kameňmi. Ikona bola uložená
v drevenej schránke pod sklom.

»d Milan GÁBOR
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aby sa vyspovedal a prijal Eucharistiu. Po prijatí svätých tajomstiev
sa mu na spiatočnej ceste domov
splašil kôň, ktorý ho zhodil na zem,
pričom plukovník utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.
17. decembra bol bratmi gerboveckého monastiera pochovaný v starej
cerkvi, pri ikone nášho svätého otca
Mikuláša Divotvorcu, čoho dôkazom je aj v súčasnosti zachovaná
náhrobná dubová doska. Po smrti
plukovníka Albadujeva priniesla
do monastiera jeho manželka, podľa
iných zdrojov matka nebohého,
ikonu presvätej Bohorodičky hodigitrie, ktorá bola rodovou ikonou,
dedenou od dávnych čias z pokolenia na pokolenie. Krátko na to, ako
prišla ikona do monastiera, začali
k nej prichádzať miestni obyvatelia,
ktorí jej vo viere predkladali svoje
prosby o pomoc, uzdravenie a prího-

Oficiálne schválenie Kišiňovskej eparchie v súvislosti
s vyhlásením Gerboveckej ikony za divotvornú sa
udialo v roku 1859. Po mnohých prosbách obyvateľov mesta, ako aj na osobný príhovor kišiňovského
a chotinského arcibiskupa Antonína bolo 17. januára
1859 prijaté ustanovenie posvätnej Synody Moldavskej pravoslávnej cirkvi o každoročnom prenášaní
divotvornej ikony Bohorodičky v zimnom období
z gerboveckého monastiera do Kišiňova. Od tých čias
sa divotvorná ikona každoročne 1. októbra prenáša
v procesii z monastiera do Katedrálneho soboru Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kišiňove a 23. apríla
sa vracia späť do gerboveckého monastiera.
Ikona s rozmermi 65 x 98 cm je na plátne nalepenom na lipovej doske. Maľba je realizovaná technikou olejomaľby, ktorá stvárňuje Božiu Matku po kolená s dieťaťom Kristom na ľavej ruke. Kristus drží
v ľavici zvitok a žehná pravicou. Bordový maforion
Bohorodičky je zdobený rastlinným ornamentom,
ktorý je v ikonografii typickým prvkom pre obdobie
17. – 18. storočia. Ikona svoju liturgickú pamiatku
donedávna slávila 1. októbra, ale od júna 2018 ju
slávi v nedeľu po sviatku Presvätej Bohorodičky
Ochrankyne (1. októbra), podobne ako Klokočovská
ikona Bohorodičky.

Preslávna nevesta Božia a svätá Bohorodička, oslavujeme ťa piesňami,
lebo si porodila Tvorcu všetkých vecí viditeľných i neviditeľných.
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SPE SALVI
– V NÁDEJI
SME SPASENÍ

MODLITBA

freepik.com

V ŤAŽKOSTIACH
,,Modlitba nefunguje. Boha nezaujímam, v tej najťažšej chvíli mlčí a ja
som na všetko sám.“ Možno aj tebe
napadli takéto myšlienky vo chvíli, keď
si sa modlil, a zdanlivo sa nič nestalo:
manžel neprestal piť, dieťa naďalej
nemá záujem o Boha, zdravie sa ti nezlepšuje alebo človek, za ktorého si sa
modlil, nakoniec zomrel. Tak veľmi si
veril, tak vrúcne si sa modlil, a nič. Ak
v tej chvíli naplnili tvoje srdce pochybnosti, zúfalstvo, strach alebo dokonca
hnev na Boha, chcem ti povedať, že ti
rozumiem. Aj ja to poznám. A poznajú to mnohí ľudia úprimne milujúci
Boha. ,,Ako sa mám modliť, keď mi je
ťažko a som z Boha sklamaný?“ Je veľa
oblastí, o ktorých by bolo treba hovoriť,
no zameriam sa len na jednu: mnohí
kresťania sa cítia vinní, keď ich srdce
zachvátia v ťažkých chvíľach pochybnosti, hnev alebo sklamanie z Boha
a pocit, že vtedy nevedia stáť pevne
vo viere. Chcem však povedať, že je to
v poriadku a že tieto pocity nemusíš
pred Bohom skrývať. To diabol chce,
aby si pred Bohom skrýval svoje srdce
a to, čo je v ňom. Boh však s tebou túži
mať úprimný a otvorený vzťah plný
dôvery, že môžeš pred ním vyjadriť
všetko, čo v sebe máš. Pozri sa na Jóba –
stratil v jednom momente bez vysvetlenia všetko: deti, majetok a nakoniec
aj zdravie. Jób vášnivo miloval Boha,
ale pre svoju veľkú bolesť a utrpenie
zápasil s pocitmi krivdy, sklamania,
frustrácie a hnevu voči Bohu a nebál sa
o tom Bohu nahlas povedať, nebál sa to
Bohu so slzami vykričať. A Boh si vážil,

že bol k nemu úprimný a pravdivý. Kráľ
Dávid sa v žalme 55 nebojí odkryť svoje
vnútro Bohu, keď hovorí: ,,Srdce sa vo
mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná. Úzkosť a triaška idú na mňa
a zmocňuje sa ma des.“ A v žalme 22 vyznáva tieto zarážajúce slová: ,,Bože
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho,
kto by ma zachránil. Bože môj, volám
vo dne, a nečuješ; volám v noci, a nenachádzam pokoja.“ Biblia sa nebojí otvorene hovoriť o pochybnostiach, o bolesti a o tom, že aj tí, ktorí milujú Boha,
môžu zápasiť s tichom nevypočutých
modlitieb. Tieto boje a pocity však
nie sú prejavom zlyhania, ale znakom
živej viery, ktorá sa prehlbuje a rastie. Je to znak, že chceš mať s Bohom
úprimný vzťah a nechceš pred ním
hrať divadlo, a hovoriť mu len to, čo si
myslíš, že chce počuť. Preto ťa chcem
povzbudiť, že je v poriadku priznať si
vo vzťahu s Bohom svoje sklamanie
a pochybnosti. On dokáže zniesť aj
tvoje negatívne reakcie, tvoj plač alebo
zúfalý výkrik v modlitbe. Neurazíš ho
tým ani nenahneváš. Pamätaj na to, že
pred každou modlitbou sa tvoj nebeský
Otec pýta, ako sa máš. A čaká na tvoju
odpoveď. On sa totiž nezaujíma o tvoju
modlitbu, ale o teba. On nechce tvoje
modlitby, ale tvoje srdce – so všetkým,
čo v ňom máš. A tak ti žehnám odvahu
k úprimnosti v modlitbe, keď je ťažko
– lebo len tak sa dokážeš posunúť ďalej
a tvoj vzťah s Bohom nevychladne, ale
bude tvojou oporou a silou v živote
v dobrom aj zlom. (Slavomír Tarasovič)

Dva roky po publikovaní encykliky Deus
caritas est a v treťom roku pontifikátu
pápeža Benedikta XVI. bola vo Vatikáne predstavená jeho druhá encyklika
o kresťanskej nádeji s názvom Spe salvi.
Pápež v dokumente, ktorý má päťdesiat
paragrafov v ôsmich kapitolách a skladá sa
z dvoch častí, analyzuje pojem kresťanskej
nádeje v kontexte súčasnej filozofie. Prvá
časť hovorí o nádeji, pričom odpovedá
na otázku, či je kresťanská viera nádejou,
akej povahy je táto nádej, a zdôvodňuje
tvrdenie, že táto nádej, že sme spasení, tu
je. Druhá časť rozpráva o miestach, kde
sa učíme nádeji alebo kde sa uskutočňuje.

vaticannews.va

Takýmito privilegovanými miestami sú
modlitba, konanie, utrpenie a posledný
súd (32 –50). Pápež v encyklike kritizuje
ateistické snahy vybudovať raj na zemi:
marxizmus a leninizmus, kult pokroku.
V encyklike uvádza vzory kresťanskej
nádeje od svätého Augustína po svätú
Jozefínu Bakhitu (1869 – 1947), sudánsku
otrokyňu, ktorá po oslobodení vstúpila
do rehoľného rádu. Benedikt XVI. píše aj
o utrpení ako o škole nádeje a o tom, že
nádej by nemala veriacim zatieniť skutočnosť pekla. Zamýšľa sa aj nad zmyslom
nádeje pre súčasného človeka a kladie si
otázku, či je dnes kresťanská viera aj pre
nás nádejou, ktorá premieňa a drží náš
život. Prvý, kto nám dáva nádej, je Kristus
a my ju môžeme dávať ďalej. Podstatou
encykliky je žiť nádej. Encyklika je pre nás
príležitosťou, aby sme sa v nádeji posilnili.
(Miroslav Dancák)
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Prvé sväté prijímanie vo Vyšnom Orlíku

I Marián Potaš
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VZKRIESENÝ JEŽIŠ

JE VO MNE
Vitaj, môj vzkriesený Ježišu! Ďakujem ti,
že si vždy pripravený navštíviť svojho služobníka. Vidím ťa osláveného, v duchovnom tele, pred ktorým už niet prekážok.
Vidím tvoje oslávené rany, ktoré teraz
svietia ako rubín, ako drahé kamene...
Dotknem sa tvojich rán a poviem: „Pán
môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28)
Ó, Ježišu, pomôž mi, aby som sa vžil
do tvojho vzkriesenia. Ty si často predpovedal svoje vzkriesenie, ale apoštoli
na to zabudli. Pre nich nebolo po tvojej
smrti nijakej nádeje. Nepriatelia nemali
nijakú nádej a báli sa iba toho, aby sa
nejakým klamstvom neroznieslo, že Ježiš
vstal z mŕtvych. Dobre pamätali na tvoje
proroctvo, a preto postavili stráž. Akú
radosť mali dobré ženy, apoštoli, keď sa
dozvedeli, že Ježiš zvíťazil, a aký veľký
smútok mali tvoji nepriatelia! Čo teraz
urobíme, bolo ich jedinou myšlienkou.

Budeme prenasledovať! Začali to Židia,
pokračovali v tom Rimania a táto metóda
sa praktizuje už skoro dvetisíc rokov.
Zničiť, vyhubiť kresťanov. Ale prečo? Pretože kresťanstvo napomína, aby si uctili
predstavených, a to sa ľuďom nepáči. Prikazuje modliť sa, nábožne počúvať svätú
liturgiu, a to nie je mnohým po chuti. Zakazuje nečistotu, krádež, nepravdu atď.
To všetko nie je podľa vkusu mnohých.
Vzkriesený Ježišu, čo sa mám ešte naučiť
od teba? To, že aj ja raz vstanem z mŕtvych. Neviem kedy, ale pevne verím, že
vstanem. Neviem tiež, ako vstanem, či
pre večný život, alebo pre večné prekliatie. To neviem, ale môžem poznať z môjho života... Keď sa viac starám o dušu než
o telo, potom vzkriesenie bude slávne,
svietiť bude moja duša i telo, ktoré bolo
možno aj umučené. Naopak, ak som sa
viac staral o telo než o dušu, potom toto

OSOBNOSTI

MICHAL ĎURIŠIN (1880 – 1972)
Michal Ďurišin sa narodil 14. decembra 1880 v Trebišove.
Základnú školu a gymnázium absolvoval v rodisku. Teologické 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-

vypestované telo udusí dušu, nedovolí jej
dýchať. Keďže v prvom rade bol súd nad
dušou, a duša svoju povinnosť nesplnila,
bola po smrti hneď odsúdená. Telo sa
k nej iba pridalo, aby aj ono trpelo, pretože ono má na prvom mieste trpieť, pretože bolo príčinou nešťastia duše... Ako je
to so mnou? Ľutujem, že som toľkokrát
žil telesným životom a nie duchovným.
Ľutujem obžerstvo, nedržanie pôstov, že
som bol nedostatočný v sebaodriekaní...
Mám nádej, že ak budem často pristupovať k svätému prijímaniu, aj slávne
vstanem, pretože ty sám si povedal: „Kto
je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6, 58)
Ako sa cítiš vo mne? Tvoje telo je oslávené
a moje iba plné chýb. Pomôž mi, aby som
bol vzkriesený, aby som nikdy nespal
hriešnym snom. Požehnaj ma tak, ako si
požehnal po svojom vzkriesení svojich
priateľov. Chcem byť vždy s tebou v najlepšom priateľstve, pretože chcem vstať
pre večný život.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

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 pravoslávie 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)

príbeh
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Vysviacka otca Vasila Kormaníka

I archív V. Kormaníka

ktorý prijal sviatosť manželstva. Sviatosť
kňazstva mi udelil Mons. Vasiľ Hopko,
prešovský svätiaci biskup. Spoznávali
sme sa od roku 1968, stretávali sme sa
v katedrále a mal som veľkú radosť hlavne
z toho, že som mu mohol cez prázdniny
asistovať pri archijerejských liturgiách vo
farnostiach eparchie. S veľkou úctou som
ho obdivoval pri slávení liturgie a bol som
v úžase, aký je v ňom hlboký pokoj, láska,
tichosť, pokora a trpezlivosť. Ďakujem
Bohu za čas, ktorý som pri tomto svätom
biskupovi strávil.

PÄŤDESIAT

ROKOV KŇAZOM
»d Vasil KORMANÍK

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si
vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli
a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. “ (Jn 15, 16) Nejeden kňaz sa zamýšľa
nad tým, kde bol zlomový okamih jeho
rozhodnutia pre kňazstvo. Čo vás, pýtajú
sa niektorí, podnietilo k tomu, že ste sa
rozhodli pre kňazskú službu. Spomínam
si na sen z detstva. Vtedy, keď som mal
osem – desať rokov, som tomu nevenoval
pozornosť, ale postupne, keď mňa aj
desať mojich súrodencov rodičia privádzali do chrámu, učili modlitbe a životu
viery svojím osobným príkladom, som aj
ja rozmýšľal, čím chcem byť. Spomínal
som si na ten sen, ktorý mi postupne
začal dávať zmysel. Aj keď učiteľ na ZDŠ
mi raz prísne povedal: „Kormaník, svine
pôjdeš pásť!“ Nebolo to nič lichotivé, ale
na to som už zabudol. Sen bol presvedči-

vejší. Stál som pred krížom Ježiša Krista,
z kríža vystrel ku mne svoju prebodnutú
pravú ruku a povedal mi: „Sergej, poď
a nasleduj ma.“ Dostal som nové meno
aj s poslaním, ktoré znamenalo sluha,
strážca. A tu sa isto-iste začala moja cesta
nasledovania Ježiša Krista. Na SVŠ-ke
som to nemal ľahké, lebo som sa verejne
hlásil k viere, ale hoci som mal znížené
známky o jeden, dva stupne, zmaturoval
som. Prijali ma bez prijímacích pohovorov na Chemickú fakultu do Košíc,
ale ja som mal namierené na teológiu
a do seminára v Bratislave. A začala sa
moja jasnejšia cesta ku kňazstvu, aj keď
to bolo za totality a boli sme sledovaní.
Pán ma sprevádzal štúdiom a seminárnou
formáciou. V roku 1972 som úspešne
ukončil RKCMBF. Z piatich seminaristov Prešovskej eparchie bol som jediný,

1. augusta 1972 som dostal prvý dekrét
do farnosti Kapišová, kde som pôsobil
päť rokov. Pre zlé podmienky na bývanie
mali deti zdravotné problémy, a tak sme
boli preložení do farnosti Kojšov, kde
som pôsobil trinásť rokov. Po duchovnej
stránke som prežíval radosť, lebo dvaja
chlapci, Martin a Adam, ktorých som
pokrstil, vstúpili do kňazského seminára,
keď som bol rektorom. Mám z nich veľkú
radosť. Bol som dve obdobia rektorom
kňazského seminára. Namáhavá práca
bola vo farnosti Humenné. Spravoval som
sám s kaplánom farnosť, ktorá je teraz
rozdelená do štyroch farností. Po dvoch
rokoch pôsobenia, verím, že požehnaného, som požiadal o preloženie, lebo
dcéra Lucia vážne ochorela a potrebovala
intenzívnejšiu lekársku starostlivosť.
Mal som 45 rokov, keď sme sa dozvedeli
o jej diagnóze. Nová farnosť bola naozaj
nová, rozdelením farnosti Prešov bola
vytvorená farnosť Prešov-Sekčov. Mali
sme len náhradné priestory v prenájme
od mesta, teda bez cerkvi, bytu pre kňaza
či pastoračnej miestnosti. Vstúpil som
do priestoru na slávenie liturgie so slzami
v očiach. Na pleciach kríž utrpenia desaťročného dieťaťa. S Luciou sme sa rozlúčili
4. februára 1996 a odovzdali svoj úžasný
dar života do Pánových rúk. Bože, ak
nám nepomôžeš, nič nedokážeme. Pane,
zostaň s nami.
Boh nás neopustil, požehnával nás a posilňoval na ceste kňazstva aj pri zriaďovaní farnosti. Odkúpili sme od mesta
nedokončenú stavbu kina Dubník, získavali finančné prostriedky doma i v zahraničí a dnes sa môžeme tešiť, že od roku
2000 máme pekný chrám, byt pre kňaza
aj pastoračné priestory pod chrámom.
Najväčšou radosťou pre mňa je živé farské
spoločenstvo a desať kňazských povolaní
z farnosti.
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DEŇ NA ULICI
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ

Dostať sa takzvane na ulicu je niekedy ľahšie, ako by sa
mohlo zdať. V útulku Archa v Prešove, ktorý funguje ako zariadenie včasnej intervencie na pomoc ľuďom bez domova,
žijú aj inžinieri, lekári, vzdelaní ľudia, ktorí možno len nezvládli
niektorú životnú situáciu, a návrat späť je enormne ťažký.
Z klientov útulku sa do normálneho života vráti len matematicky zanedbateľné percento, prakticky takmer nikto.
Martin Vrábeľ prešiel v živote kadečím –
bývalý vyučený mäsiar, neskôr člen Zboru
národnej bezpečnosti viedol normálny
život, bol ženatý, mal dve deti, prácu,
peniaze. Bol alkoholik, ale ako priznáva,
vďaka modlitbám a príhovoru Panny Márie, o ktorom je neochvejne presvedčený,
je už 27 rokov úplným abstinentom. Keď
môže, chodieva za to pravidelne ďakovať
do Medžugoria. V útulku, v ktorom je dnes
klientom, kedysi osem rokov pracoval
ako animátor. Bol trikrát na protialko-

holickom liečení a tri roky sedel v base
za neplatenie alimentov, ale dokázal sa
vrátiť, pracovať, zarábať. Zdedil veľký dom
so záhradou po mame aj byt po sestre, istý
čas pracoval v Anglicku a hovorí, že si žil
ako gróf. O všetko ho pripravili zlé životné
rozhodnutia – majetok rozdelil rodine
alebo rozpredal pod cenu, peniaze požičal
kamarátom a hoci má v ruke súdne príkazy na ich vrátenie, vie, že späť ich už nikdy
nedostane. A to, čo mu ostalo, postupne
prehral v číselnej lotérii.

Stretla som sa s ním, aby som videla, aké
je to žiť bez domova. Stretli sme sa ráno
v malej izbičke, ktorú obýva so spolubývajúcim Julianom. Nechýba mu tu nič,
má posteľ, chladničku, albumy so starými
fotografiami, malý televízor aj vianočný stromček na poličke – celý majetok
obsiahnuteľný jedným pohľadom. A ešte
dvadsaťročný mobil, a na dvore nepojazdnú felíciu, ktorú od neho chceli odkúpiť,
ale nepredá ju. Keď si našetrí, dá ju opraviť a bude znova šoférovať. Nezanevrel,
nesťažuje sa, práve naopak, je rád, že býva
na poschodí. „Tí dole“ to majú ťažšie.
Prechádzam okolo nich, šesť – sedem
ľudí v jednej miestnosti, postávajúcich
alebo pozerajúcich z okna. V prázdnych
izbách s troma poschodovými posteľami
a stolom sa občas ani nič iné robiť nedá.
Pravda, prišla som neskoro, je už osem,
budíček je pre dolné poschodie o šiestej,
klienti majú za sebou povinné rajóny, raňajky, niektorí možno už aj sprchu, aj keď
vôňu mydla či sprchového gélu naozaj
necítim. Sprcha je tu však raz do týždňa
povinná, klient dostane čip, na ktorý
sa mu na päť minút spustí voda, a je
čas na hygienu. Kto chce a vie si ušetriť
prostriedky, za príplatok 50 centov môže
rovnaký úkon zopakovať, koľkokrát pot-

Aj klienti z poschodia mávajú pracovné
služby, ale ich režim je voľnejší, nemajú
povinný budíček, obedujú v kuchynke
na poschodí a v izbách majú televízor. Ten sa večer o desiatej vypína, ale
ak chce niekto dopozerať film alebo
hokejový zápas, pri večernom príjme to
nahlási a televízor sa mu vypne v uvedenom čase. Takéto výhody si však treba
strážiť. Ako vraví Martin, stačí troška
alkoholu alebo o jednu odpracovanú hodinu menej a idete o poschodie nižšie.
Hladina alkoholu sa pravidelne náhodne
testuje a pre pobyt na poschodí je nutné
vykázať aj štyridsať odpracovaných
hodín mesačne pre charitu – zbieraním
odpadkov, hrabaním, kosením trávy
a podobne. Martin navyše už takmer
päť rokov cez víkendy varieva, v sobotu
pre všetkých, v nedeľu pre niekoľkých
kamarátov, s ktorými sa zložia na potraviny. Cez týždeň má svoje vyhradené
miesto v OC Solivaria, kde predáva
charitný časopis Cesta.
Pred deviatou sa prezuje, berie si tašku,
vestu s identifikačnou kartou a ideme
kupovať časopisy. Klient, ktorý Cestu
predáva, si ju najskôr od koordinátora
distribúcie odkúpi za 70 centov, rozdiel
do ceny časopisu 1,40 eur, prípadne
to, čo kupujúci zaplatí navyše, ostáva
predajcovi. Na schodoch stretávame
zarasteného zhovorčivého pána, ktorého mi Martin predstavuje prezývkou
Eiffel. Získal ju vďaka tomu, že lepí zo
špajdlí Eiffelovky, jedna stojí v kancelárii riaditeľa a jednu má nachystanú
pre redaktora JOJ-ky, ktorý o ňom robil
reportáž a prisľúbil mu výlet do Paríža. Zháňa povolenie od vedúceho, aby
mohol vyjsť zadným vchodom a ukázať
mi ju. Cestou mi dvakrát zopakuje,
že bol v televízii a že pôjde do Paríža.

Na chvíľu ma zahrieva pocit, že sny sú
na svete pre všetkých rovnako a žijú aj
v ľuďoch bez domova. Zamestnanca
charity, ktorý nám otvára, sa pýtam, či
majú viac takýchto kreatívnych klientov.
Krúti hlavou, že za celý čas, čo tu pracuje, len tohto jedného. Ostatní trávia čas
prevažne fajčením a pozeraním televízie.
V miestnosti, ktorou prechádzame, sedí
za prázdnymi stolmi asi pätnásť ľudí,
nerozprávajú sa, niektorí bez záujmu
hľadia na obrazovku, iní len znudene
pred seba. Ich pohľad neupúta ani Eiffel,
ktorý im priamo pred očami stavia
svoju vežu a pózuje pred fotoaparátom.
Letargia a bezútešnosť, ktorá z nich sála,
je takmer hmatateľná. Prihováram sa
hŕstke vonku stojacich ľudí, odpovedajú
mi, že čakajú na mandarínky. Tesco
sem posiela pečivo a ovocie krátko pred
dátumom spotreby, pre čakajúcich je to
darček, ktorý poteší.
Berieme tašku s časopismi a ideme
do obchodného centra. Miesto pri
dverách medzi hydrantom a kávomatom, vesta, kôpka výtlačkov v igelitovom
obale a práca sa môže začať. Martin tu
stojí každý deň od deviatej do druhej,
niekedy aj dlhšie – ako chce, ako vládze.
Za ten čas predá asi dva kusy, ale zopárkrát sa mu už podarilo predať za jednu
šichtu aj päť. Je rád, má čas na cigaretu,
kúpi si kávu, postretáva ľudí. Po príchode z práce má už oddych, leží na posteli, pozerá televíziu, vychádza vonku
zafajčiť si. Iné záľuby nemá. Aj bez nich
je jedným z najaktívnejších klientov
centra. Pretože nezabudol plánovať
a snívať o budúcnosti. Potrebuje splatiť
dlh poisťovni za to, že pred rokmi nenahlásil svoj príjem z práce v Anglicku.
Malo by to trvať necelé dva roky a potom
už má prisľúbený podnájom. Predtým
sa však ešte plánuje vybrať na svoju dvanástu púť do Medžugoria – poďakovať
Márii za záchranu a všetko požehnanie,
ktorého sa mu denne dostáva.

SLOVO

KRISTI ANN HUNTEROVÁ: AKO
OČARIŤ DŽENTLMENA
Na svetlo sveta začínajú vychádzať
tajomstvá z Aaronovej a Sophiinej
bolestivej minulosti. Prekonajú
rozdiely, ktoré
medzi nimi stoja?
Dokážu obetovať
svoje staré sny,
aby si splnili nový
sen o spoločnej
budúcnosti? Hunterovej sa podarilo napísať skvostný príbeh o peripetiách hľadania si životného partnera uprostred intríg
spoločenskej smotánky v regentskom
Anglicku, o zápasení s pochybnosťami
vo vieru v Boha okorenený romancou, čo
vzplanie vďaka spoločnej vášni a láske ku
koňom. (i527, Martin Švikruha)
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FILM

rebuje. Každý utorok animátori klientov
kontrolujú, či sú osprchovaní, či nemajú
vši alebo kožnú chorobu.

I

KNIHA

anotácie

BOD VARU
Šéfkuchárovi Andymu sa ešte nezačala
zmena v reštaurácii, kde pracuje,
a už nestíha. V posledný piatok pred
Vianocami si chce dobré jedlo dopriať
skoro každý, a manažérka preto prijala
veľké množstvo rezervácií. A aby
toho nebolo dosť, v kuchyni sa motá
nespokojný hygienik a jeden z hosťov je
Andyho bývalý mentor. Proste katastrofy
sa pomaly kopia a atmosféra v kuchyni
pomaly hustne. Andy sa však snaží
kľučkovať medzi týmito problémami tak,
ako kľučkuje medzi prácou a vzťahom so
svojím synom. Film natočený na jeden
záber dokonale odzrkadľuje tempo večera
v luxusnej reštaurácii a prináša možnosť
zamyslieť sa a prehodnotiť rebríček priorít. (Slavomír Gereg ml.)
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A čítali z knihy,
z Božieho zákona,
stať za staťou
a vykladali zmysel,
takže rozumeli tomu,
čo sa prečítalo.
Neh 8, 8
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AKO Z DETÍ NEVYCHOVAŤ

VYPRÁZDNENÉ BYTOSTI
»d Mária DLHÁ

Takmer celý život pracujem s knihou a deťmi. V centre
voľného času a dlhé roky v malej, ale azda príjemnej
knižnici v Spišskej Starej Vsi. Knihy milujem a pohľad
na očakávaním vzrušené dieťa s knihou v ruke je pre mňa
obrovskou satisfakciou a pohladením duše. Zdá sa mi
však, že v posledných rokoch sa mi toho pohľadu dostáva
menej a menej, a nahrádza ho prázdny a znudený výraz
dieťaťa nad žiariacou obrazovkou mobilu.
Bohatý svet príbehu, hĺbka charakterov,
plné emócie všakovakého druhu, ktoré
dokážu udržať pozornosť a záujem dlhé
hodiny pri čítaní a mnohokrát i nasledujúce dni po zavretí knihy, nahrádzajú
kratučké statusy, rýchle odkazy sociálnych sietí. Deti strácajú schopnosť pozornosti, prežívania celej škály emócií a ich
fantázia a tvorivé myslenie sú nahrádzané
primitívnosťou instagramových fotiek
a tiktokových videí. Skutočné hrdinské
vzory nahradili povrchné a vyprázdnené
idoly s veľkým počtom lajkov a zhliadnutí.

Čítanie ako také a obzvlášť čítanie knihy
okrem toho, že si človek pri čítaní knihy
sadne a oddychuje, prináša nové poznatky, ale hlavne rozvíja fantáziu. Prenesiete sa do iných svetov – niekedy nám
blízkych, inokedy veľmi vzdialených.
Pri knihe môžete vždy a stále prežívať
nový ľudský príbeh, môžete byť lekárom,
vedcom, vyšetrovateľom, lupičom, princeznou, kráľom. Pri čítaní sa môžete stále
vrátiť späť a prežívať príbeh odznova…
A zrazu viete nové slová!

Dieťa je ako špongia, ako nepopísaný
papier, ako kniha, ktorej záver ani obsah
nepoznáme. Čím sa naplní? U nás v knižnici si mnoho detí po tom, ako si vyberú
knižku z poličky, ju priložia k nošteku.
(Všimli ste si to niekedy?) Takže deťom
kniha vonia, a ak im vonia dobre, zoberú
si ju domov. Možnože jednu stránku životného príbehu pomôže sformovať práve
táto rozprávka.
Knižka je pre dieťa výbornou pomôckou
pri vyučovaní – zrazu im idú lepšie diktáty, ľahšie napíšu slohovú prácu, zrazu
vedia aj to, čo v učebnici nie je. Ľahšie sa
im rozpráva, a teda odpovedá na hodine
v škole, ľahšie a lepšie vedia povedať, čo
ich trápi a teší.
Žijeme dobu internetu, počítačov, tabletov. Je fajn využívať techniku, bez ktorej
to dnes jednoducho nejde. Je fajn mať
audioknihu v aute, e-knihu v tablete, ale
tie písmenká nevoňajú, e-knižku nestrčíš
rýchlo pod vankúš, necítiš listy papiera,
nepočuješ šušťanie stránok. Takže áno,
čítanie knihy nahradíš, ale prídeš o pocity.

SLOVO

Pracujem s deťmi viac-menej celý svoj
profesijný život. S deťmi a knihou. Čítajú
dnes ešte deti knihy? Niektoré áno, niektoré nie. Každý sme iný, osobitý. Dieťa
má svoju osobnosť. Niekedy je to o záujmoch, niekedy preto, lebo dieťa samo
nenájde cestu nikam, ani za knižkou.
Konkrétne k nám do knižnice či do kníhkupectva. Potrebuje pomoc dospelého
– rodiča, učiteľa, súrodenca. Spomínate
si, ako sme si knihy kedysi požičiavali
a ako boli témou živých rozhovorov cez
prestávku alebo vonku na lavičke?
Keď deti prídu do knižnice prvýkrát,
hneď vidno, u koho doma je knižka
samozrejmosťou. Vtedy sa deti knižky
neboja. Skôr ich treba usmerniť – len
jednu knižku do ručičky. A sú deti, ktoré
stoja pred policami a nevedia. Nevedia, čo
rady čítajú, nevedia, čo v knižke hľadať,
nevedia, o čom môže knižka byť. Nikdy
nevideli rodičov s knihou v ruke, odkiaľ
by to mali vedieť? Rodičia sú uponáhľaní,
zriedka sa stane, že si nájdu čas prečítať
knihu deťom, čítať si s deťmi, a deti nevidia rodičov, aby si našli sami čas na knihu. Nemajú teda prirodzený vzor doma,
ktorý by v nich vyvolal túžbu zahĺbiť sa
do knihy a čítať si pre radosť, nie z povinnosti učiť sa.
Napíšem to veľmi otvorene a úprimne.
Nikto nemôže pri duševnom a duchovnom rozvoji nahradiť rodiča. Tak ako
aj pri iných veciach platí, že ak je svet
mamky a ocka obmedzený na svietiace
obrazovky mobilov a televízorov, ak sa
rodičovské čítanie obmedzí na niekoľkoriadkové statusy na sociálnych sieťach, je
takmer nemožné, aby v rodine vyrástlo
dieťa čítajúce a zaujímajúce sa o širšie
súvislosti, dieťa s bohatou fantáziou,
schopné emočne spracovať realitu tohto
komplikovaného sveta a samostatne sa
rozhodovať. Trochu môže pomôcť škola
a knižnica. Ale ak sú rodičia iba konzumentmi mediálnych názorov a ich svet je
formovaný správami z druhej ruky a názormi iných, z ich detí veľmi pravdepodobne vyrastú poslušní a ľahko manipulovateľní, nesamostatní a závislí ľudia.
Ja ako knihovníčka môžem dieťa či dospelého postrčiť k tej správnej knihe. Môžem
mu ukázať poličky plné kníh. Vybrať ju
z nich a začítať sa do nej už musia sami.
Preto knihovníci absolvujú vzdelanie
nielen z literatúry, ale aj psychológie,
pedagogiky – okrem iného, samozrejme.  
Ak to knihovníkovi vyjde, nájde si čitateľa
a z návštevníka knižnice  je zrazu zanietený čitateľ.

Ako rodič skúste ukázať deťom cestu
do knižnice, ony už po nej pôjdu samy.
Spomínam si na príhodu zo života v knižnici: mladá mamička chodievala pravidelne so svojimi malými deťmi do knižnice. Vždy si vybrali viacero kníh, každé
dieťatko si chcelo odniesť tú svoju knižku
domov samo. Raz navštívili spoločne
aj kníhkupectvo. Po návšteve a nákupe
v kníhkupectve sa ma malý, dovolím si
tvrdiť čitateľ, neskôr spýtal: „Kedy musím
knižku vrátiť?“ Toto dieťatko bude knižniciam a knihám verné dlho, verte mi.

TUPOTA

Ak číta mama, otec, dieťa to vníma. Dieťa
presne vie, čo číta mama a takto neformálne sa učí vyberať si a formovať svoj
čitateľský vkus. Najprv je vzorom rodič
a potom už nechajme dieťa vybrať si knižky podľa jeho vkusu.
A ešte jeden príbeh, ktorý  mi rozprával
priateľ, ktorý istý čas pracoval v kníhkupectve. Zavítali k nemu mamka s dcérou.
Malá dcérka sa s radosťou vybrala k rozprávkovým knihám a vybrala si ilustrovaný príbeh, kde „dobro víťazí nad zlom“.
Mamka knihu vzala do ruky, pozrela sa
na cenovku a s nevôľou povedala: „To je
veľa peňazí za obyčajnú rozprávku. Vyber
si radšej nejakú encyklopédiu.“ Dcérka
smutne knižku, po ktorej jej pišťalo srdce
a duša, vrátilo do poličky.

PRÍPOVIDKAR’

Nechajme deti, aby boli zodpovedné voči
sebe, nechajme ich v detstve čo najdlhšie,
je jedno, ak aj desaťročné dieťa chce čítať
príhody o zvieratkách, chce byť princeznou. A je úplne v poriadku, ak sa predškolák zaujíma o rytierov. Dôverujme detskej
duši, ktorá túži po príbehu, po fantázii.
V knižniciach sú knihy rozdelené podľa
veku čitateľov, zamerania a podobne.
Mnohokrát teta knihovníčka vráti knižku
z výpožičného pultu späť do poličky a ponúkne inú, vhodnejšiu. Veľakrát súdia
deti, ale i dospelí knižku podľa obalu.
Preto buďme opatrní pri výbere knižky
pre deti – môžeme pomôcť, ale i ublížiť.
Mám taký malý odkaz či prosbu rodičom.  
Skúste pri všetkých tých dospeláckych
problémoch, popri práci a zaneprázdnenosti dospelých aspoň na malú chvíľočku
byť opäť dieťaťom, konkrétne svojím
dieťaťom. Dovoľte a pomôžte deťom,
aby v sebe rozvíjali semienko osobného
rozvoja, naučte ich, že nielen v telke,
tablete, vonku na ulici, ale aj v obyčajnej
knižke nájdu kamaráta, pomocníka.
Pripomeňte im, ako je fajn si zobrať svoju

knižku do postele a prežívať jeden príbeh
za druhým, schovať sa s knihou za záves
na okne, keď vonku zúri lejak, víchrica.
Naučte ich chodiť do knižnice. Naučte
deti, ako kniha vonia. Rodičia, začnite
čítať knihy.
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MANIPULÁCII

AKO SA BRÁNIŤ
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»d Mária NEMČÍKOVÁ
Pojem manipulácia sa často spája s chytrosťou človeka dosiahnuť svoj cieľ. Nie je
zriedkavé, že ľudia, ktorí dokážu manipulovať, sú obdivovaní pre svoje schopnosti
v úspešnej  komunikácii. Často vytvárajú
okolo seba pomyselné rúško tajomnosti,
ostatní o nich často rozprávajú, názory
na nich sa medzi ľuďmi líšia. Dokonca sa
hovorí aj o pozitívnej manipulácii, ktorej
cieľom je pomôcť druhému. Skrýva sa

OD SYNA
Oci, nechaj ma motať sa pri
tebe, aby som sa od teba naučil
všetko o tom, čo znamená byť
muž.
Oci, počas tréningu či zápasu
ma budú vždy rozptyľovať chrobáky, špina a mnoho iných vecí.
Krikom to nijako nezmeníš.
Oci, ak so mnou nemôžeš
hovoriť o Bohu, tak sa so mnou
nikdy skutočne nerozprávaš.

však v tejto ceste dosahovania cieľa či
správania naozaj dačo pozitívne?
Manipulácia je klamstvo. Je to dosahovanie cieľa spôsobom, pri ktorom si
manipulovaný človek neuvedomuje, že
ho manipulujú. Môžeme to považovať
za vážny druh psychického týrania, pretože manipulovanému človeku berie manipulátor právo na slobodné rozhodnutie.

A práve sloboda rozhodnúť sa je podstatou ľudskej dôstojnosti, o ktorú nás Pán
Boh nepripraví za žiadnych okolností.  
Dôsledky manipulácie sú vždy pre vzťahy
v rodine deštruktívne, hoci cieľ, prečo nejaký rodinný príslušník manipuluje, môže
byť i pozitívny. Lebo platí, že dobrý cieľ sa
nedá dosiahnuť zlými prostriedkami.

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM
Mami, nezabudni, že od tej
chvíle, ako sa naučím loziť, začnem testovať svoju voľnosť.
Mami, nauč ma šetriť na budúcnosť a kúp mi pokladničku
alebo prasiatko.
Mami, ak mi dáš peniaze, keď
si ich vypýtam, tak ma učíš
závislosti od teba. Radšej ma
nauč, ako si ich zarobiť sám.

OD DCÉRY

Mami, prines veľkú misu pukancov, sadni si ku mne a pozri
si so mnou môj obľúbený film.
I po šesťdesiaty ôsmykrát.

Oci, mama ma naučí, ako sa
dajú piecť sušienky s kúskami
čokolády. Ty ma nauč, ako ich
namáčať do mlieka.

Mami, pripomeň mi, že šikanovanie je vážna vec a nauč ma,
kedy je čas sa postaviť a povedať to dospelým.

Oci, dobrovoľne sa ponúkni,
že ma s kamarátkami odvezieš
do kina. Budeš mať jedinečnú
možnosť počúvať náš rozhovor.

Mami, vysvetli mi, že druhé
dievčatá neurčujú identitu.

Oci, len čo sa narodím, pros
Boha, aby ťa viedol mojou
výchovou.

SLOVO

Žiť, pracovať či akokoľvek komunikovať
s manipulátorom nie je ľahké. Môžeme
dokonca povedať, že každý z nás občas
používa viac či menej vedome určité
prvky manipulácie, ktorými si robí
skratky na dosahovanie vlastných, či už
negatívnych, alebo aj pozitívnych cieľov.
Niektoré sa nám môžu zdať v poriadku,
máme ich naučené z bežnej komunikácie
z detstva a ani si neuvedomujeme, že
vlastne manipulujeme. Preto je veľmi
dôležité o prvkoch a technikách manipulácie vedieť, aby sme sa im mohli vyhnúť,
prípadne im zdravým spôsobom čeliť.

ČO JE HYBNOU SILOU
MANIPULÁCIE?
Typickou skrytou zbraňou manipulátora
je vzbudiť v obeti buď zmätok, stres alebo
výčitky svedomia, či preberanie zodpovednosti. Tak dokáže svoju obeť rozkývať,
a potom jej podsunúť vlastnú predstavu
pod rúškom pomoci či potreby pomoci
od neho.

AKÉ SÚ TECHNIKY
MANIPULÁCIE?
Otvorené klamstvo. V praxi môže manipulátor popierať zrejmé pravdy, napríklad, že sa Zem točí. Takýmto spôsobom
obeť začína rozmýšľať o tom, čo tým
chce ten človek povedať. Odvedie jeho
pozornosť, vyvolá zmätok. U manipulátorov často vnímať nesúlad tvrdenia so
správaním či prekrúcanie tvrdení iných.
Často sa stáva, že manipulátor neberie
ohľad na druhých. Alebo klame preto,
aby zistil od druhých pravdu. Sú to rôzne
druhy klamstva, konštruované ako pasce,
ktoré manipulátorovi pomáhajú vytvoriť
zmätok v obeti, aby mu sama potvrdila či
prezradila veci, ktoré by priamo nechcela.
Ale urobí to preto, aby úprimne vyviedla
manipulátora z jeho zdanlivého omylu.
Vydieranie. Manipulátor sa snaží v obeti
vyvolať pocity viny. Príkladom môže byť
člen rodiny, ktorý zvaľuje vinu na blízkych za svoje zlyhania v práci či škole.
Alebo sa na druhého snaží presunúť vlastnú zodpovednosť. Ako príklad by mohol
byť šéf v práci, ktorý kladie na svojho
podriadeného zodpovednosť za úspech
projektu. V neposlednom rade môže mať
vydieranie podobu využívania morálnych
zásad na dosiahnutie cieľa od druhých.
Môže sa to stať vtedy, keď sa niekto dovoláva pomoci od druhého s presviedčaním,
že to musí spraviť, lebo je predsa veriaci
a podobne. Inými slovami, manipulátor
svoju obeť citovo vydiera a pomyselne

brnká na správne struny, aby v človeku
vzbudil pocit zodpovednosti za niečo,
čo však s tým pocitom viny nemá nič
spoločné.
Zavádzanie. Vyjadrovaním sa nepriamo,
menením postojov podľa situácie, zameriavaním sa na nevedomosť druhých,
aby mal navrch, či dávaním malých darov
a zaväzovaním si ľudí, sa manipulátor
snaží svoju obeť zmiasť. Zahmlievaním
skutočnosti či neúplnou pravdou tak
vykonštruuje iný obraz reality vo svoj
prospech.
Rozsievanie nepokoja. Manipulátor často
núti druhých k činom, ktoré by inak nespravili, podnecuje podozrievavosť, a tak
druhých rozdeľuje.
Tieto techniky sa takto priamo zdajú byť
viditeľne zlé. Ale keď sa nad nimi v praxi
zamyslíme, môžeme si ich predstaviť aj
ako prostriedky na zdanlivo pozitívne
ciele. Môže ísť o matku, ktorá sa pocitmi viny u dieťaťa snaží s ním dosiahnuť
častejšie stretnutia, alebo môže ísť o zisťovanie informácií od kolegov nepriamou cestou, aby nebolo všetkým jasné,
o čo človeku ide. Alebo dokonca môže
ísť o prvky vo výchove detí. Ak sa však
na svoje správanie pozrieme cez prizmu
klamstva a uvidíme v ňom jeho črty,
akékoľvek naše dobré úmysly sú potlačené týmto zlým prostriedkom a sú teda
z dlhodobého hľadiska deštruktívne.

AKO SA PROTI MANIPULÁCII
BRÁNIŤ?
Je to ťažké najmä vtedy, ak je manipulátor
naša blízka osoba, s ktorou nechceme
alebo nemôžeme pretrhnúť vzťah. Vtedy
je dôležitý náš postoj, ktorý výstižne popísal psychológ Beck (1983): Uvedomme
si vlastnú hodnotu a nepodľahnime pocitom viny. V komunikácii vždy ostaňme
korektní a objektívni, držme sa pôvodného cieľa. Zameriavajme sa na konkrétne
správanie a nezovšeobecňujme. A tak,
nechávajúc si čas na premyslenie, dajme
šancu dohode. Takýmto postojom blízkemu človeku dáme najavo, aké sú naše
hranice, a zastavíme jeho útoky. A zároveň mu dáme najavo, že s ním chceme
komunikovať a prežívať život. A ak hore
opísané črty nachádzame aj u seba?
V takom prípade je dôležité spoznať ich
pravú tvár a prestať ich využívať, či sa
nimi dokonca hrdiť. A tak určite časom
uvidíme, ako sa naše vzťahy začnú očisťovať a ozdravovať. Lebo tam, kde mizne
klamstvo, zväčša prichádza láska.

freepik.com

MILUJ BLÍŽNEHO
AKO SEBA SAMÉHO
Obetavosť, láska, služba... Tieto atribúty sa bežne spájajú so ženami. Je nám
to také prirodzené. A čo ak raz príde
moment, keď nebudeme vedieť vstať
z postele, lebo sme našej obetavosti
nedali hranice? Kedy bol ten zlomový
okamih a mala som povedať nie? Vynára
sa mi v mysli pieseň Simy Martausovej,
kde spieva, že „mne ku šťastiu chýba už
iba učiť sa povedať nie“. Je to ťažké. Zvlášť,
keď si okolie zvyklo, že sme boli vždy
pripravené hovoriť áno.
Viete, kedy nastal ten moment, kedy som
si uvedomila, že musím začať hovoriť nie?
Keď som takmer zbúrala závoru pri vychádzaní z nákupného strediska. V hlave
mi vírila kopa úloh, ktoré na mňa čakali,
a keď prešlo po zdvihnutí závory auto
predo mnou, vyrútila som sa za ním. V posledkom okamihu, keď sa závora takmer
dotýkala čelného skla, som zabrzdila a povedala som si, že takto to už ďalej nejde.
Dlho som bojovala s predstavou, že odmietnem urobiť nejakú službu... No way
– ozývalo sa z môjho vnútra. Dnes si už
neviem spomenúť, prečo som tak konala.
Možno som si myslela, že len vtedy budem dosť dobrá. Aký omyl! Boh je úžasný
a aj v tomto neľahkom životnom období
mi posielal ľudí, ktorí mi nastavovali
zrkadlo. Prišli mi „pod ruku“ aj knihy
a články, prečo je dôležité hovoriť nie. To,
čo vo mne zanechalo stopu, bola úvaha
láska versus kríž, kde autor opisoval horizontálne rameno kríža ako lásku k Bohu,
vertikálne ako lásku k blížnemu a to, čo
drží kríž, aby mohol stáť, je päta kríža,
ktorú nevidno. Predstavuje lásku k sebe,
bez ktorej by sme nevedeli milovať úplne.
Majme sa rady, aby sme mohli mať rady!
(Zuzana Jenčušová)
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CHCEME ODLOŽIŤ
KRST DIEŤAŤA
NA NESKÔR
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GOLGOTA

+
PLUSY
+ +
+

: Dieťa lepšie prežije, čo sa s ním
udeje, keď bude staršie. Dieťa sa samo
rozhodne, či chce Boha vpustiť do svojho
života.

Ikona Snímanie z Kríža

+
--

MÍNUSY: Oberieme svoje dieťa o Božiu

-

milosť, ktorá vstupom do Božej rodiny
cez sviatosť krstu začína pôsobiť v jeho
živote a je pomocou v každej oblasti.
Ak je Boh tým najlepším, koho v živote
máme, a tento dar mu nesprostredkujeme
hneď na začiatku – nedáme dôraz na jeho
dôležitosť (rovnako ako dieťaťu zabezpečujeme všetko hmotné, čo potrebuje).
Riskujeme, že dieťa sa rozhodne ísť proti
Bohu, napriek našej snahe sprostredkovať
-mu Pána. Vystavujeme dieťa nebezpečenstvu – diabol totiž rád kradne všetko,
čo má byť určené Bohu. Ďalším dobrom,
ktoré dieťaťu odoprieme, je, že pri krste
ho vkladáme do Božej ochrany a získava aj
mnohých príhovorcov zo svätých, ktorých
meno nosí. (Katarína Marčáková)

-

--

-

--

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

HE3K 4U

SKENUJ KÓDY

V súčasnosti stojí na mieste Ježišovho ukrižovania a pochovania Bazilika
Božieho hrobu. Prvýkrát ju dala v roku 325 postaviť svätá Helena, matka
rímskeho cisára Konštantína. Na tomto mieste totiž našla pozostatky kríža,
na ktorom zomrel Kristus..

SVETLO NA HORE
»d Matúš REINER

Bol koniec januára a ja som mal za sebou
prvý polrok na gymnáziu. Od začiatku
školského roka sa toho u mňa veľa nezmenilo. Hneď ako zvonček ohlásil koniec vyučovania, začal som bežať. Najprv na obed
v školskej jedálni, kde som hádzal rekordy
v rýchlojedení, a potom na autobus. Vedel
som, že ak chytím ten o druhej, miernym
poklusom teoreticky stíham prestup
v Spišskej Novej Vsi a odveziem sa domov,
kde budem pred treťou. A mojou túžbou
nebolo byť doma a konečne oddychovať
ani sa učiť. Motiváciou môjho náhlenia
bolo stihnúť tréning. Vlastne – mať ho čím
dlhšie. Tréner hovorieval: „Chlapci, čím
väčší objem nabeháte, tým väčší bude aeróbny prah, a keď pôjdeme na preteky, reprezentantov zdoláte ľavou zadnou.“ OK,
takmer nikdy sa to nepodarilo, ale verili
sme mu to. Možno bol problém v tom, že
som vtedy nevedel, čo je to aeróbny prah.
☺ A prepáčte – nepovedal som vám, akému športu som sa venoval. Bol to biatlon,
teda beh na lyžiach a streľba. Vráťme sa
však k januáru a mojim cestám zo školy.
Jednu vec sme vedeli isto – v zime je skoro
tma, a preto ak chceš stihnúť tréning, musíš sa vrátiť zo školy čím skôr. Zimná sezóna znamenala prísť domov zo školy, hodiť

tašku, prezliecť sa a utekať na trate, kým
je vidno. Samotný okruh, na ktorom sme
trénovali, bol od môjho bydliska vzdialený
tri kilometre. Ak bol dostatok snehu, chodili sme tam na lyžiach. Ale po hodinke
tréningu sa začalo stmievať a vedeli sme,
že je čas ísť domov. Často som tam ostal
posledný. A tak to bolo aj tentoraz. Keď sa
mi zdalo, že počet kilometrov mi nadnes
stačí, a keď som už skoro nič nevidel,
usúdil som, že je čas ísť domov. Pustil som
sa asi kilometer dole kopcom žmúriac, aby
som nezišiel mimo trate, a došiel som pod
kopec, ktorý sme ľudovo volali Pri krížiku,
pretože navrchu bol starý železný kríž,
osadený do betónového kvádra. Stúpam
hore na kopec. Všade je tma. Našťastie,
sneh dobre odráža svetlo mesiaca. Ale
aj tak idem viac po pamäti ako podľa
zraku. Načúvam zvukom a obzerám sa
pri každom šuchnutí. Tma spôsobuje, že
začínam veci vnímať inak. „Vauuuuuuuu!“
ozvalo sa. Bol to pes? Alebo vlk? Chcel
by som pridať, ale pre tmu nemôžem. No
dobre – nielen pre tmu, ale aj pre prudké
stúpanie. Už som hore. Pri krížiku. A zaplavuje ma úplne iný pocit. Viete prečo?
Pretože z druhej strany kopca vidno
dedinu, domy, okná a pouličné lampy,

ktoré svietia. A to vytvára poznanie, že
nie som sám. Z jednej strany nevidím nič,
maximálne tmavé obrysy vrchov a lesov.
Z druhej strany na mňa žiaria svetlá domovov. A deliacou čiarou je vrch s krížom.

Evanjelisti prekladajú aramejský názov miesta
Ježišovho ukrižovania Golgota gréckym slovom
kranio, čo znamená lebka (porov. Mt 27, 33; Mk
15, 22; Lk 23, 23; Jn 19, 17). V latinčine sa prekladá
ako calvaria, čo sa udomácnilo aj v slovenčine.

Pripomína mi to však ešte jeden z vrchov, kde sa svojho času zatmelo. Kde sa
zdalo, že všetko sa skončilo nezmyselne.
Kde stoja kríže – miesta bolesti. Miesto
utrpenia, ktoré nejde zmeniť. Golgota.
Poznáš to? Ťažkosť, s ktorou si nevieš
rady. Bolesť, ktorú nevieš poslať preč.
Zlyhanie, ktoré sa ti pripomína... Naozaj
je to miesto tmy? Nie, Golgota je miesto svetla. Na kríži sa to neskončilo. Ak
pochopíme Golgotu, pochopíme hĺbku
lásky nebeského Otca. Áno, prežívame
bolesť. Áno, pociťujeme hanbu, ale nie
sme v tom sami. Na Golgote sa nemôžeme pozerať len na kríž, len na vlastné
utrpenie. Na Golgote sa musíme pozerať
na toho, kto je na kríži – na Ježiša – a objať ho. Objať kríž s Ježišom, nie bez neho,
ako nám pripomenul Svätý Otec.
„Ježiš? A to je kto?“ To je veľmi podstatná
otázka, na ktorú odpoveď je aj pre tvoj
život kľúčová. Je to Boh, ktorý sa rozhodol
trpieť spolu s nami a za nás. Vykúpiť nás
z hanby, viny a hriechu. Na Golgote môžem
viac spoznať Ježiša a viac pochopiť Boha. Je
to miesto, kde spoznávam, že nie som sám.
Kde nie som sám v utrpení... On ma objíma
a nesie so mnou môj kríž, aby nakoniec,
keď vyjdeme na Golgotu, povedal: „Mám
ťa rád. Viem, že si zlyhal veľa ráz, ale dovoľ
mi zomrieť namiesto teba a prijmi to, že
za teba zomieram. Prijmi mňa.“
Aj ja som si niekedy myslel, že mať Ježiša
niekde na okraji svojho života stačí a že
svoje ťažkosti musím zvládnuť sám. Skôr
som veril tomu, že to tak chce aj Boh. Až
kým sa mi nedal on sám viac spoznať. Nevedel som mu hovoriť o tom, čo prežívam,
a Božiu cestu som pokladal za príliš ťažkú.
Postupne ma Boh priťahoval a ukazoval
mi, že nemusím všetko zvládnuť sám. Ale
dám ti otázku – je posila, pomoc či premena ďaleko vtedy, keď trpíš? Občas sa nám
zdá, že áno. Rozprával som sa prednedávnom s jednou rehoľnou sestrou, mojou
kamarátkou. Hovorila mi, že bola vo Svätej
zemi a boli, samozrejme, aj na Golgote.
Mieste, kde Ježiš zvolal: „Je dokonané!“
(po grécky Tetelestai! = Dlh je splatený!)
Bol to silný zážitok. Vravela mi: „Vždy som
si myslela, že Golgota a hrob, kde uložili
telo Pána Ježiša, boli ďaleko. Ale je to ten
istý vrch.“ Vtedy som si spomenul na vetu,
ktorú mám zafixovanú ako koniec pašií:
„A hrob bol blízko.“ (Jn 19, 42)

VRCH TÁBOR

SLOVO
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Podľa archeológov
dostal tento malý vrch
svoj názov preto, lebo
pri pohľade z vtedajších
mestských hradieb mal
tvar lebky.

IZRAEL

Miesto ukrižovania ležalo
za hradbami vtedajšieho
Jeruzalema (porov. Hebr 13,
12), ale blízko mesta, keďže
tadiaľ prechádzalo množstvo ľudí (porov. Jn 19, 20).
Pôvodne sa miesto využívalo
na ťažbu kameňa, neskôr ho
Rimania používali ako verejné popravisko pre zločincov
na výstrahu ostatným.

JERUZALEM

GOLGOTA

Zápisky anonymného pútnika z Bordeaux, ktorý v roku 333 navštívil
Jeruzalem: „Na ľavej strane je malý kopec Golgota, kde bol ukrižovaný
Pán. Čo by kameňom dohodil, odtiaľ je klenba, v ktorej bolo uložené
jeho telo a vstal na tretí deň. V súčasnosti je tam na príkaz cisára Konštantína postavená bazilika; to znamená kostol úžasnej krásy.“
PRAMEŇ

CHRÁM

VRCH

Miesto bolesti a smrti je veľmi blízke
miestu vzkriesenia a života vtedy, keď je
tam Ježiš. Miesto tvojej bolesti a toho, čo sa
ti zdá krížom, nie je ďaleko od miesta, kde
prichádza premena. Povedz Ježišovi: Potrebujem ťa, Ježiš, lebo ty si Spasiteľ a meníš
miesto bolesti a smrti na miesto života.
Potrebujem ťa, Ježiš, aby aj moje srdce bolo
posilnené láskou. Potrebujem ťa, Ježiš, lebo
dávaš zmysel tomu, čo mne zmysel nedáva,
a prinášaš svetlo do tmy. Potrebujem ťa,
Ježiš, lebo si vzkriesenie a život. Náš život
je často ako stúpanie na vrchol, a pritom sa
nekončí na vrchole. Občas je tma a vlci zavýjajú. Neboj sa. Stúpaj. Hore uvidíš svetlo
tak, ako som to kedysi zažil aj ja.
Ešte jedna vec. Ak sa ma opýtate, na ktorom vrchu som bol minulý rok najčastej-

ZAUJÍMAVOSŤ

KAMEŇOLOM

šie, tak vám poviem, že na Kráľovej holi.
Mám ju veľmi rád a spája sa mi s množstvom silných spomienok. Zaujímavosťou je, že hoci som tam bol minulý rok
trikrát, na vrchol sa mi podarilo vyjsť len
raz. Vždy tomu čosi prekážalo. Napriek
tomu aj tie nepodarené výstupy hodnotím ako pekné chvíle a nemenil by som
ich. Kráľova hoľa je ako Golgota. Na jej
južnej strane je časť s názvom Kráľova
skala. Je odtiaľ krásny výhľad a je tam
množstvo skál. Pripomína mi to hrob
a miesto zmŕtvychvstania. Keď tam náhodou zablúdite, skúste Ježišovi povedať,
že ho potrebujete – ako Kráľa trpiaceho,
ktorý je s vami, a ako Kráľa zmŕtvychvstalého, ktorý mení bolesť a smrť na víťazstvo.

SLOVO

Príbehy poslušníka
Hm. Tie ale
voňajú!

To budú
fantastické,
chrumkavučké,
klobáskové
raňajky...

Synku, čo to
máš?

Klobásky
Chlapík, za ktorého ste sa modlili,
nám priniesol tieto
krásavice.
Zajtra ich
pripravím
na raňajky.
Opečiem
alebo
...

Mňam!

... uvarím.
A k tomu čerstvé
paradajky, cibuľka,
horčica...

Ahoj, deti, predstavte si nášho Boha ako geniálneho
bubeníka s hlbokým zmyslom pre rytmus. Všetko
(aj človeka) vložil do rytmu života. V hrudi nám
bije srdce, máme svoj rytmus chôdze, ráno
vstávame, večer zaspávame, šesť dní robíme
a siedmy odpočívame, v lete pracujeme a sme
viac vonku, v zime viac odpočívame alebo
pracujeme vnútri. Ovplyvňuje aj duchovný
život jeho tela – cirkevného spoločenstva.

Niečo sa vám nevidí?
Určite sú čerstvé
Len ich
...
pekne
odlož
na
neStop!
skorší čas.
Zajtra sa už
začína...
Stop!

Práve včas, aby si naše telo,
myseľ i srdce priveľmi nenavykli
hodovať a nevzdialili sa
od toho,...
...
čo je
najdôležitejšie.

??

... pôst.
Zasa?

Počas roka sa striedajú obdobia sviatkov s obdobiami všedných dní a pôstov. Obdobia hojnosti
a striedmosti – askézy nám pomáhajú vidieť
Božiu veľkosť a lásku – dívať sa nahor, ale aj
vlastnú úbohosť a hriešnosť – dívať sa do
svojho srdca. Niekoľko pôstnych období
nás pripravuje na blížiacu sa oslavu veľkých
sviatkov. Jedným z nich je pôst pred sviatkom
našich najväčších apoštolov.

Pohyblivá dĺžka

Asketický čas

Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že apoštoli sa postili takmer vždy
– keď išli ohlasovať evanjelium, keď sa modlili za členov
cirkevných spoločenstiev, keď boli pred dôležitými rozhodnutiami, napríklad pred výberom presbyterov a podobne.
Dvaja najvýznamnejší z nich – sv. Peter a sv. Pavol majú
svoj sviatok 29. júna a naša cirkev sa okrem modlitby na
tento sviatok pripravuje aj pôstom.
Petrovský pôst je svojím významom tretí v poradí po Veľkom
pôste – Štyridsiatnici a Filipovke – predvianočnom pôste. No
v každom roku má inú dĺžku. Končí sa vždy
28. júna, deň pred sviatkom apoštolov, ale
jeho začiatok ovplyvňuje dátum Paschy –
Veľkej noci. A ten je pohyblivý.
Úloha: Ak správne vypočítaš príklady, dozvieš
sa, aký najdlhší a najkratší čas trvá tento,
v dnešnej dobe trocha zabudnutý pôst.

Petrovský alebo aj Petro-pavlovský pôst má starú históriu. Vieme
o ňom už z kázní sv. Atanáza alebo Leva. A to je 4. – 5. storočie. Na
rôznych územiach a v rôznych obdobiach sa pôst odlišoval. Niekde
bol veľmi prísny – celý bez mliečnych výrobkov, vajec a mäsa,
niekde bol oveľa miernejší. V súčasnosti nie je tento pôst pre
gréckokatolíkov na našom území záväzný, ale nie je ani zrušený.
Úloha: Jeden z významných svätcov – sv. Simeon Solúnsky o tomto
pôste povedal:

„P10st sv. 1p12št12l12v j3 12pr2vn3n3
8st1n12v3n13
n1
5ch
p1m11tk8,
l3b12 skrz3 n5ch sm3 pr5j1l5 mn12h4
m5l12st5 1 pr3 n2s s9 vz12rm5 1
8č5t3ľm5 p12st3n11 s1.“
Správne doplň písmenká.

Najdlhšie

(7000:100-10):10 =

týždňov

Najkratšie

(7000:100+10):10 =

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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dní

1–A
2–Á
3–E
4–É

5–I
6–Í
7–Y

8–U
9–Ú
10 – Ô

11 – IA
12 – O
13 – Ý

spravodajstvo

SLOVO

POŽEHNANIE
PREZIDENTKY
MAĎARSKA
MAĎARSKO/BUDAPEŠŤ g Inaugurácia
novozvolenej maďarskej prezidentky Katalin
Novákovej sa 14. mája v Budapešti začala ekumenickou bohoslužbou v kostole Reformovanej cirkvi. Zástupca Reformovanej cirkvi
Zoltán Balog vo svojom príhovore poukázal
na to, že po prvýkrát katolíci, protestanti a židovská náboženská obec spolu prosili o Božie
požehnanie pre prvého občana krajiny. Následne prezidentku zástupcovia kresťanských
cirkví jednotlivo požehnali. Gréckokatolícku
cirkev zastupoval arcibiskup metropolita
Filip Kocsis. Katalin Nováková vo svojom
príhovore predstavila svoj program, ktorým chce upevňovať Maďarov v hodnotách
založených na kresťanstve, podporovať život,
rodiny a slabších. Medzi pozvanými hosťami
bola aj Košická eparchia, ktorú reprezentoval
synkel pre maďarských veriacich otec Vojtech
Boháč. (Vojtech Boháč)

UKRAJINA g Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher navštívil
18. – 20. mája Ukrajinu. Po návšteve Ľvova
zavítal aj do Kyjeva a miest Buča, Irpin a Vorzel. Okrem stretnutí s predstaviteľmi cirkví
a štátu sa modlil pri masovom hrobe v Buči
a navštívil centrá pre utečencov. Cieľom návštevy bolo prejavenie blízkosti Svätej stolice
ukrajinskému ľudu. (vaticannews.va)
EGYPT/KÁHIRA g Rada cirkví Stredného
východu sa stretla 15. – 20. mája na 12. generálnom zasadnutí v Káhire. Na stretnutí sa
venovali témam migrácie, pomoci veriacim
v Jeruzaleme, ochrany svätých miest či rozvoja krajiny. Na stretnutí sa zúčastnili patriarchovia, biskupi a reprezentanti katolíckych,
ortodoxných a protestantských cirkví a cirkevných spoločenstiev krajín severnej Afriky
a Stredného východu. (fides.org)
TALIANSKO/PIANA DEGLI ALBANESI g
Pri príležitosti 50. výročia svojej kňazskej
vysviacky slávil 27. mája arcibiskup Giorgio
Demetrio Gallaro, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi a apoštolský administrátor
Eparchie Piana Degli Albanesi archijerejskú
svätú liturgiu spolu s ďalšími biskupmi,
kňazmi a veriacimi v Katedrále sv. Demetra
v meste Piana Degli Albanesi na Sicílii. Pri
tejto príležitosti oslávenca listom pozdravil
Svätý Otec František. Súčasťou slávnosti bolo
aj udelenie nižších svätení. (TC)
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Marek Vojčík

VATIKÁN g
Mesiac máj, počas
ktorého Svätý Otec
František vyzval
veriacich k dennej
modlitbe ruženca
za mier na Ukrajine i vo svete,
ukončil Svätý Otec
31. mája modlitbou
ruženca v bazilike Santa Maria
Maggiore v Ríme pred sochou Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Jednotlivé desiatky
bolestného ruženca prednášali ukrajinské rodiny, ľudia spojení s obeťami vojny či
skupina vojenských kaplánov. Ružencové rozjímanie uzavrel Svätý Otec po Loretánskych litániách apoštolským požehnaním. V priamom prenose boli s modlitbou
spojené aj medzinárodné mariánske svätyne na Ukrajine, v Iraku, Sýrii a iných
krajinách postihnutých vojnou alebo násilím. V tejto modlitbe sa spojili so Svätým
Otcom aj veriaci Košickej eparchie v Klokočove, ktoré je spojené duchovným putom
s mariánskou bazilikou v Ríme. Pri svätej liturgii arcibiskup Cyril Vasiľ SJ poukázal
na význam Klokočova, ktorý je mostom medzi Východom a Západom a pozýva  k solidarite s trpiacimi. Po svätej liturgii sa pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky spojili
prítomní modlitbou ruženca so Svätým Otcom. Slávnosť spevom obohatili mladí
z Univerzitného pastoračného centra Košickej eparchie. (vaticannews.va, TSKE)

TSKE

RUŽENEC ZA MIER

I

SLÁVNOSTNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
VEĽKÁ BRITÁNIA/LONDÝN g Pri príležitosti pracovnej cesty v Londýne
navštívil košický eparcha Cyril Vasiľ SJ slovenskú gréckokatolícku misiu
v Londýne, keď sa 22. mája zúčastnil na slávnosti prvej svätej spovede
a svätého prijímania deviatich detí. Svätú liturgiu spolu s vladykom Cyrilom
slávil aj londýnsky eparchiálny biskup Kenneth Nowakowski, archimandrita
Jaroslav Lajčiak a správca gréckokatolíckej misie Siarhiej Stasievič. Vladyka
Cyril vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť stretávania sa a slávenia Eucharistie, keďže ľudia mimo domova často strácajú svoju kultúrnu i náboženskú
identitu. Už prví kresťania v Ríme vytvárali spoločenstvá, kde zdieľali svoju
vieru. Slávnostne prijímajúcim sa prihovoril aj vladyka Kenneth, ktorý zaujal
deti vyhlásením, že Kristovo telo a krv sú najchutnejším pokrmom na svete
a časté prijímanie Eucharistie je vynikajúcim návodom na svätosť. Na záver
sa deti poďakovali biskupom, no predovšetkým otcovi Siarhiejovi a Kataríne
Lucovičovej, ktorí ich dlhé mesiace duchovne a katecheticky pripravovali.
(Marek Vojčík)
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SLOVO

I

udalosť

GRÉCKOKATOLÍCKE SPOLOČENSTVO
VO FARNOSTI SEDLISKÁ
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

MARIÁNSKU PÚŤ
do MEDŽUGORIA
14. až 20. augusta 2022
Cena púte: 250,- eur
(bus Mercedes, 4 nocľahy Hotel LUX***
s polpenziou, 2 minúty od námestia, 2 dni
pobyt pri mori na Makarskej riviére)
Program púte: Mezőkövesd Thermalpark,
Skalný chrám Sziklatemplom a Bazilika
svätého Štefana v Budapešti, Medžugorie,
Lurdská jaskyňa Vepric, vodopády Kočuša
Prihlášky: otec Ľubomír NOVÁK
Nástupná trasa: 9.00 Humenné, 9.00 Michalovce, 9.30 Vranov, 9.30 Trebišov, 10.00
Prešov, 10.30 Košice, 19.00 Budapešť
Tel.: 0907 353 021, 057/447 61 86

udalosť

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

SLOVO

Kňazská vysviacka: 19. jún 2022 o 10.00 h v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Kňazská vysviacka: 4. september 2022 o 10.00 h v Chráme sv. archanjela Michala
v Ďačove

Jakub Jurčišin (26 rokov)
Primície: 5. júl 2022 o 10.30 h
v Chráme sv. Cyrila a Metoda
vo Svite

Mgr. Mário Buraľ (29 rokov)
Primície: 25. jún 2022
o 10.00 h v Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi

Peter Rusnák (28 rokov)
Primície: 10. september 2022
o 10.00 h v Chráme sv. archanjela Michala v Ďačove

Peter Koršňak (30 rokov)
Primície: 25. jún 2022 o 10.30 h
v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni

Miroslav Baran (25 rokov)
Primície: 3. júl 2022 o 10.30 h
v Chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Zámutove

Svätiteľ: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup
Kňazská vysviacka: 25. jún 2022 o 9.30 h
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

GRÉCKOKATOLÍCKI NOVOKŇAZI

Svätiteľ: vladyka Peter Rusnák,
administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie

I

Peter Sahajda (39 rokov)
Primície: 2. júl 2022 o 10.00 h
v Chráme Božej Múdrosti vo
Svidníku

Michal Janočko (29 rokov)
Primície: 26. jún 2022
o 12.00 h v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave

Ježiš sa stal chlebom
života, aby nám dal život.
Ak chcete rásť v láske,
vráťte sa k Eucharistii,
vráťte sa k adorácii.
Matka Terézia
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Róbert Pajunk

SLOVO

Štefan Keruľ-Kmec ml.

ZÁVEREČNÉ ZHROMAŽDENIA SYNODY NA VÝCHODE
PREŠOV, KOŠICE g Synodálne kráčanie na úrovni jednotlivých (archi)eparchií pokračovalo (archi)eparchiálnymi
zhromaždeniami, na ktorých boli predstavené závery práce synodálnych tímov
a farností. V Prešovskej archieparchii
zhromaždenie prebehlo 25. mája
po svätej liturgii, ktorú slávil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove vladyka
Peter Rusnák, apoštolský administrátor
sede vacante Prešovskej archieparchie,
s prítomnými kňazmi. V aule teologickej fakulty sa následne zišli zástupcovia
kňazov i laikov a členovia synodálneho

tímu. V ich príspevkoch zaznela okrem
iného potreba nových foriem pastorácie, upustenia od klerikalizmu, otázka
vyľudňovania prihraničných farností
či potreba blízkosti ľuďom. Medzi
pozvanými bol aj zástupca evanjelikov.
Vladyka Peter v závere pozval veriacich
byť svetlom sveta a povzbudil kňazov
citátom o sile prebodnutého srdca
kňaza. V Košickej eparchii sa zišlo
zhromaždenie synody 28. mája v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Po svätej liturgii, ktorú spolu s viacerými kňazmi slávil arcibiskup Cyril Vasiľ

SJ, košický eparcha, jednotliví delegáti
synody poukázali vo svojich príspevkoch
na dôležitosť duchovnosti i ľudskosti
kňaza. Zaznela aj požiadavka veriacich
byť prijatí a užitoční pre Cirkev. Záujmom mladých je duchovná a intelektuálna formácia. Svoj pohľad predstavili aj
kňazské manželky. Vladyka v závere vyjadril túžbu uskutočňovať prezentované
výzvy a podnety. Záverečné synodálne
stretnutie Bratislavskej eparchie prebehne 25. júna. Z prezentovaných záverov
sa pre KBS pripraví záverečná syntéza.
(Michal Pavlišinovič, Richard Fučko)

KŇAZSKÝ DEŇ V PREŠOVSKEJ
ARCHIEPARCHII

OPRAVENÉ
ZVONY V BELŽI

ĽUTINA g Duchovenstvo
Prešovskej archieparchie
sa spolu s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom
sede vacante Prešovskej
archieparchie, stretlo
31. mája na kňazskom dni
v bazilike minor v Ľutine. Stretnutie sa začalo
modlitbou tretej hodinky
a prečítaním evanjelia dňa.
Následne sa prítomným
prihovoril vladyka Peter.
Priblížil dary Svätého Ducha, zvlášť dar rozlišovania. Na ikone Svätej Trojice
zdôraznil tri piliere kňazskej služby: slovo, liturgiu a spoločenstvo. Vysvetlil, že kňaz má ohlasovať Božie slovo kerygmaticky, a to v štyroch bodoch: „Ježiš Kristus ťa miluje, zomrel za teba, kráča
spoločne s tebou a chce ťa zmeniť“. Liturgia je pre kňaza pozvaním, aby bol láskavý a odpúšťajúci.
Zdôraznil viacero liturgických aspektov, na ktoré treba dbať. Zvlášť pripomenul obradovú autentickosť vychádzajúcu z návratu k tradičným byzantským prvkom, k čomu má napomôcť liturgické direktórium. Farnosť je pre kňaza spoločenstvo spoločenstiev. Kňaz by mal poznať svojich
veriacich po mene a v každom čase byť ochotný poslúžiť im. Po prednáške kňazi viedli duchovné
a priateľské rozhovory alebo si poslúžili sviatosťou zmierenia. (Michal Pavlišinovič)

BELŽA g V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána vo farnosti Belža
pri Košiciach boli 26. mája pri
príležitosti odpustovej slávnosti požehnané opravené zvony
chrámu. Slávnostnosť samotného
požehnania umocnila prítomnosť archimandritu Jaroslava
Lajčiaka. Otec Jaroslav v homílii
povzbudil veriacich, aby im zvuk
zvonov pripomínal, kam smeruje
život kresťana. Slávnosť spevom
sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z Kňazského seminára
blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Po svätej liturgii
slávnosť pokračovala na farskom
dvore, kde veriacich čakalo
pohostenie a sledovanie hokejového zápasu Slovensko verzus
Fínsko. Napriek prehre našich
reprezentantov odchádzali všetci
duchovne obohatení a povzbudení z pekného večera vo farskom
spoločenstve. (TSKE)

Peter Ferenc
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SLOVO

KOŠICE g Na druhom
tohtoročnom zasadnutí
rady KBS pre rodinu sa
17. mája na Eparchiálnom úrade v Košiciach
stretlo devätnásť
zástupcov diecéz a eparchií spolu s predsedom rady vladykom
Cyrilom Vasiľom SJ,
ktorý predsedal aj svätej
liturgii pred zasadnutím. Hlavnou témou
programu bola formácia
seminaristov, kňazov,
manželov a odborníkov
v oblasti teológie manželstva a rodiny a pastorácie rodín. Rada mapovala stav formácie spomenutých cieľových skupín
a predstavila rôzne formačné a vzdelávacie programy. Ako prioritu svojho záujmu na najbližšie
obdobie vybrala formáciu kňazov a seminaristov v oblasti manželstva a rodiny. Okrem toho
zazneli informácie o stave a krokoch v procese hodnotenia a aktualizácie tém Kurzov prípravy
na manželstvo, o pripravovanej príručke o sviatosti manželstva Malá cesta kresťanských manželov, o Desiatom svetovom stretnutí rodín v Ríme, o materiáloch Dikastéria pre laikov, rodinu
a život, o Druhom svetovom dni starých rodičov a seniorov a o aktualitách z jednotlivých diecéz,
eparchií a zahraničných podujatí vo Vilniuse v Litve a v maďarskom Váci. (Richard Kucharčík)
ISPA

PREŠOV g Novú farskú budovu
farnosti Prešov-Sídlisko 3 posvätil
v nedeľu 29. mája vladyka Peter
Rusnák, apoštolský administrátor
sede vacante Prešovskej archieparchie. Samotná posviacka predchádzala sláveniu svätej liturgie
v Cerkvi blahoslaveného Pavla
Petra Gojdiča. Vladyka Peter vo
svojej homílii vychádzal z evanjelia Nedele otcov Prvého nicejského snemu. Zameral sa na Ježiša
Krista, ktorý prednáša Veľkňazskú
modlitbu. V nej zdôraznil úžasnú
vec, že Boh sa modlí za každého
z nás. V závere slávnosti naplnenej
vďačnosťou za prijaté dobrodenia
vladyka Peter odovzdal pamätné
listy a medaily A. Barnovi, S. Krajňákovi, P. Kuzmiakovi, P. Popíkovi, M. Krenickému a T. Krenickému za ich dlhoročnú a obetavú
službu vo farnosti. (Peter Kačur)

ZASADNUTIE RADY KBS PRE RODINU

LEVOČA g Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže Biblia očami detí a mládeže
prebehlo 10. mája v priestoroch Katolíckeho
pedagogického a katechetického centra
v Levoči. Obsahom tohto ročníka bola
kniha Skutky apoštolov a témou Putovanie
za cieľom. V ôsmich kategóriách z množstva
prác vybrala porota víťazov, medzi ktorými
sa umiestnili aj žiaci Prešovskej a Košickej
(archi)eparchie: Klára Marková zo ZŠ M. R.
Štefánika v Trebišove, Jana Jenčová z CZŠ
sv. Juraja vo Svidníku a Jakub Karaš zo ŠZŠ
na Štúrovej ulici v Starej Ľubovni. (kpkc.sk)

MLADÍ VÝTVARNÍCI
PREŠOV g Stretnutie mladých výtvarníkov s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie,
prebehlo 18. mája na Arcibiskupskom úrade v Prešove. Výtvarné práce žiakov
a študentov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorí sa
zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a do projektu Východní svätí pre súčasnosť sa v protopresbyterskom kole umiestnili na prvých
troch miestach. Stretnutie sa začalo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
kde im seminarista Richard Fučko predstavil históriu a súčasnosť katedrály
a jej poklady − kópiu Turínskeho plátna a relikvie svätých a blahoslavených.
Stretnutie pokračovalo prehliadkou expozície stálej výstavy na arcibiskupskom úrade, kde sa výtvarníci oboznámili s históriou a súčasnosťou Prešovskej archieparchie. Následne vladyka Peter po úvodnom príhovore odovzdal
súťažiacim diplomy a vecné ceny. Predmetom výtvarnej biblickej súťaže bola
kniha Skutky apoštolov a predmetom výchovného projektu o svätých bola
návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku v roku 2021. (Peter Cap)

BRATISLAVA g Pri príležitosti vydania
knihy kardinála Van Thuana Slobodný
za mrežami, ilustrujúcej silu jeho životného
príbehu, portál nm.sk zorganizoval 12. mája
verejnú diskusiu v Dome Quo vadis v Bratislave o období neslobody v Československu
a vo Vietname s názvom Môžem byť slobodný
v čase neslobody? Pozvanie prijali politik
František Mikloško, lekár Vladimír Krčméry
a europoslankyňa Miriam Lexmann. Diskusia
o nachádzaní slobody v období neslobody
priniesla mnoho podnetov na premýšľanie.
(M. Kostyálová)
TRENČÍN g Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín slávili 19. mája kňazi, rodiny
a veriaci z Trenčína  svätú liturgiu v Chráme
sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou programu bola
aj časť Akatistu požehnania rodín, predstave-

Martin Sokáč

NOVÁ FARSKÁ
BUDOVA
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KOŠICE g Rozlúčka s maturantmi spojená
s odpustovou slávnosťou patrónov školy sa
konala 20. mája na Strednej odbornej škole
pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. V mene vladyku Cyrila Vasiľa SJ sa
na slávnosti zúčastnil riaditeľ Eparchiálneho školského úradu Karol Knap. Po svätej
liturgii v kaplnke školy predniesol modlitbu
za maturantov a požehnal maturitné tablá.
V závere odchádzajúcim žiakom odovzdal
odmeny za výchovno-vzdelávacie výsledky
či reprezentáciu školy. Učiteľský zbor sa
po programe presunul do blízkej reštaurácie,
kde strávil príjemné chvíle pri spoločnom
obede. (K. Zorvanová)
SLOVENSKO g Na online seminári Fóra
kresťanských inštitúcií zameranom na rozvoj
života na vidieku sa 23. mája zúčastnili aj
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie otec Martin Mekel.
Témou debaty bola Cirkev na vidieku v roku
2040? Vladyka Cyril poukázal na dedinské
farnosti ako miesta uchovávania tradičnej
viery, dedinské chrámy ako jediné socializačné aktivity v obci a výhodu vlastného kňaza
na dedinách, ktorú Západ už nemá. Otec
Martin hovoril o snahe vytvárať prirodzené a zdravé jadrá v rómskych komunitách
a potrebu Cirkvi reagovať na prítomnosť
Rómov na dedinách. Hosťom záverečného,
ôsmeho, seminára bol 1. júna vladyka Peter
Rusnák, ktorý spolu s ďalšími dvoma hosťami
diskutovali na tému Občianska angažovanosť
– služba kresťanov v Cirkvi a vo svete. (postoj.
sk, krestannavidieku.sk)
SIGORD g Prvé školenie pastoračných pracovníkov s cieľom profesionalizovať misijnú
prácu v rómskych komunitách a vytvárať
kontakty medzi misionármi zorganizovala
25. a 26. mája v Krajskom centre rómskej
misie na Sigorde pri Prešove rada KBS pre
Rómov a menšiny, Gréckokatolícka rómska
misia a koordinátorka KBS pre napomáhanie
pastorácie Rómov Renáta Ocilková. Na školení sa zúčastnilo okolo štyridsať účastníkov,
ktorí sa vzájomne oboznámili s prácou jednotlivých pastoračných diel a ich výsledkami.
(TK KBS)
KOŠICE g Prezident U. S. Steel Košice
James Bruno odovzdal 26. mája symbolický
šek na sumu stotisíc eur riaditeľke Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Anne Ivankovej.
Do zbierky na pomoc Ukrajine a jej migrantom prispeli zamestnanci firmy, dcérskych

POSVIACKA V ČIRČI
ČIRČ g Nový prestol a obnovený interiér Chrámu Ochrany
Presvätej Bohorodičky vo
farnosti Čirč posvätil 26. mája,
na sviatok Nanebovstúpenia
Pána, vladyka Peter Rusnák,
apoštolský administrátor sede
vacante Prešovskej archieparchie, pred archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú slávil
spolu s otcom Petrom Sabolom,
tajomníkom vladyku, orlovským
protopresbyterom otcom Jánom
Pavlíkom, správcom farnosti
otcom Jánom Makajom a ďalšími kňazmi. Vo svojej homílii
vladyka povzbudil veriacich ku
skutočnému prežívaniu svojej
viery v každodennom živote.
Záver slávnosti sa niesol v duchu vďačnosti a ocenenia veriacich farnosti.
Vladyka Peter ocenil medailou blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča
cerkovníka a zvonára Juraja Šimu a kantorku Katarínu Čerkalovú za dlhoročnú obetavú službu farnosti a Cirkvi. (Ján Makaj)

Samuel Šimko

nie gréckokatolíckej komunity, novej cerkvi
a byzantského obradu, ako aj spoločné agapé
v pastoračnom centre. Akciu zorganizovalo
Centrum pre rodinu Trenčín a gréckokatolícka farnosť v Trenčíne. (grkattn.sk)  

Peter Zimen
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CENA FRA ANGELICO
BRATISLAVA g Cenu patróna umelcov Fra Angelico si 24. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzala aj dirigentka Zboru sv. Cyrila a Metoda pri
Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, hudobníčka, huslistka a pedagogička Lucia Lovášová. Dvanásti laureáti tejto ceny sa v oblasti
slovesného, výtvarného a hudobného umenia pričinili o rozvoj kresťanskej
kultúry na Slovensku. Ocenila ich Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru na čele s jej predsedom Mons. Františkom Rábekom, ktorý oceneným
odovzdal medaily s vyobrazením patróna umelcov. Oceňovaniu predchádzala
svätá omša za umelcov. Na slávnosti, ktorá sa konala po dvadsiatykrát, sa
zúčastnili osobnosti z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života,
ako aj známi a priatelia ocenených. Lucia Lovášová je dirigentkou zboru
od roku 1996. V roku 1998 sa stala lektorkou a členkou pracovnej skupiny,
ktorá organizovala kantorské kurzy. Pomáha pri tvorbe nápevov, notových
materiálov, hlasových nahrávok nápevov a výučbových materiálov v oblasti
hudobnej teórie a hlasovej výchovy pre kantorov. (TK KBS)

ZDOBA, ZALUŽICE g Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha, požehnal
v mariánskom mesiaci máj zrekonštruované ikonostasy v dvoch farských
chrámoch Košickej eparchie. V Zdobe, kde vyrastal a kde pôsobil ako kňaz aj
jeho otec Michal Vasiľ st., v miestnej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky
požehnal 14. mája obnovený ikonostas, prestol a bohostánok. Slávnostnú svätú liturgiu za účasti kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti alebo v nej pôsobili,
spevom sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Vo farnosti Zalužice,
v Cerkvi Najsvätejšej Trojice, požehnal 29. mája pred svätou liturgiou ikonostas a obnovený interiér chrámu. Svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv.
Jozefa z Michaloviec. Vo svojich homíliách pri týchto príležitostiach vladyka
Cyril poukázal na dôležitosť upriamenia svojho zraku na Krista aj prostredníctvom ikon na ikonostase, ktoré nám pomáhajú uvedomiť si Božiu blízkosť
v každodennom živote. (Štefan Keruľ-Kmec ml., Anna Bajužíková)
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spoločností a Nadácia U. S. Steel Košice
v priebehu apríla a mája. Anna Ivanková
poďakovala spoločnosti za doterajšiu spoluprácu a zároveň predstavila činnosť charity,
ktorá pôsobí v Košickom kraji už dvadsať
rokov. (I. Falatová)
PREŠOV g Do projektu dobrovoľníctva
a priateľstva Milujem svoje mesto, ktorý prebiehal od 23. do 28. mája sa 27. mája zapojil
aj Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča spolu so svojím
rektorom otcom Vladimírom Sekerom-Miklušom, vicerektorom otcom Petrom Milenkym, ďalšími kňazmi seminára, ich rodinami
a seminaristami. Pod vedením koordinátorky
Eriky Hlivjakovej sa pričinili o upratanie ulíc,
zber odpadkov či čistenie chodníkov od buriny, a to najmä v lokalite Lesíka delostrelcov
a ulice Jána Hollého. Cieľom projektu je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášľovaní
Prešova, ktorá vo svetle evanjelia nadobúda
rozmer lásky a obety. Projekt sa teší obľube
od roku 2017. (E. Hlivjaková, R. Fučko)
SLOVENSKO g Symbolicky na Deň detí
spustila Slovenská katolícka charita 13. ročník
zbierky školských pomôcok, ktorej cieľom
je pomoc žiakom zo sociálne slabších rodín.
Zbierka potrvá do 15. septembra. Slovenská
katolícka charita koordinuje túto zbierku cez
diecézne a eparchiálne charity, ktoré poznajú
konkrétne potreby ľudí v obciach či mestách
rôznych regiónov Slovenska. Okrem školských potrieb je zbierka zameraná aj na elektroniku, ktorá v posledných rokoch výrazne
pomáhala pri dištančnej výučbe. (charita.sk)

ŽIVOT SPOLOČENSTIEV

POŽEHNANIE OBNOVENÝCH
IKONOSTASOV

Anna Bajužíková

Marek Maďar

SLOVO
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SLOVO

I

zamyslenia

PONDELOK
20. jún

Hieromučeník Metod Patarský
Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
(Mt 10, 8)
Človek rád dostáva veci zadarmo. Zvlášť ak
ide o kvalitné veci. V dnešnom evanjeliu
Ježiš Kristus pripomína svojim učeníkom,
aby dávali zadarmo to, čo sami dostali – takisto zadarmo. Aby dávali nezištne. Dostať
zadarmo je fajn, ale čo tak zadarmo dávať?
A čo vlastne máme dávať? Čo to od nás
Kristus očakáva? Pozýva nás k zdieľaniu
moci Božieho kráľovstva, ktorá sa viditeľne prejavuje uzdravovaním, kriesením,
očisťovaním a vyháňaním zlých duchov.
Verím, že to znie neskutočne, rozprávkovo.
Ale verím tomu, že to dokážem aj ja?
Liturgia: Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10,
8, zač. 34; predobr. antif. a blažen. (alebo
prvá a druhá ant. sviatku, tretia každ. s refrénom sviatku); vchod každ. s refrénom ...
ty dávaš za pokrm svoje telo...; tropár, Sláva,
I teraz kondak, prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
(HS: 256; PZ: 225; HP: 240)

UTOROK
21. jún

Mučeník Julián Tarzský
Neberte si do opaskov... (Mt 10, 9)
Pravdepodobne sa mnohí z nás živia
svojou prácou. A za túto prácu očakávame
aj adekvátnu odmenu vo forme financií,
vďaka ktorým si vieme zadovážiť dobrá či
už pre seba, alebo svojich blízkych. Ježiš
Kristus dnes pripomína učeníkom jednu
dôležitú vec – aby nechali zodpovednosť
za všetko, čo potrebujú, na tých, ktorým
slúžia, pre ktorých pracujú. Lebo robotník
si zaslúži svoj pokrm, hovorí Božie
slovo. Premieta sa toto Božie uistenie
do našich životov? Uznávam, že to nie je
jednoduché. Boh sa však istotne nenechá
v našich životoch zahanbiť.
Liturgia: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10,
9 – 15, zač. 35; menlivé časti ako 20. júna
(HS: 256; PZ: 225; HP: 240)

STREDA
22. jún

Hieromučeník Eusebios
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov.
(Mt 10, 16)
Ovca je bezbranné zviera, ktoré sa
vystavuje nebezpečenstvu vtedy, keď je
mimo ovčinca alebo nekráča za svojím
pastierom. Riskuje stratenie sa alebo
v horšom prípade smrť. Ježiš Kristus
nám dnes aj napriek tomu hovorí, že
sme poslaní ako ovce medzi vlkov.

Neposiela nás ako vlkov, lebo mentalita
vlka je útočiť a zabíjať. Mentalitou ovce
je pokora a obetovanie sa. Toto má byť
mentalitou kresťana, ktorý svojou pokorou
a obetavosťou zachraňuje iných. Tešíš
sa z toho, že si Božou ovečkou? Lebo tá
potrebuje pastiera, aby bola zachránená.
Potrebuje mu byť odovzdaná.
Liturgia: Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10,
16 – 22, zač. 36; menlivé časti ako 20. júna
(HS: 256; PZ: 225; HP: 240)

ŠTVRTOK
23. jún

Mučenica Agripina
Nebojte sa teda, vy ste cennejší... (Mt 10, 31)
V liturgickom kalendári sa nachádza
veľké množstvo svätých, ktorým patrí titul
vyznávač. Jednoducho povedané, boli
to ľudia, ktorí sa prihlásili k viere v živého Boha. Nehanbili sa zaňho. Ježiš Kristus
presne toto pripomína dnes každému
z nás, že ak sa my nebudeme hanbiť zaňho, čaká nás odmena. Aká? Že si budeme
užívať Boha z tváre do tváre. Totálne sa
zjednotíme s tým, na ktorého sme počas
svojho života ukazovali. Neznie to lákavo?
Má to však jeden háčik – postaviť Pána
na prvé miesto vo svojom živote a niesť
každý deň svoj kríž. Skúsime to?
Liturgia: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10,
23 – 31, zač. 37 (radové); Rim 9, 6 – 19,
zač. 101; Mt 10, 32 - 36; 11, 1, zač. 38 (radové
z nasledujúceho dňa); menlivé časti ako
20. júna (HS: 256; PZ: 225; HP: 240)

PIATOK
24. jún

Narodenie Jána Krstiteľa
Sviatok Božského Srdca Ježišovho
... Boh neposlal Syna na svet, aby svet
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
(Jn 3, 17)
Sídlom lásky je srdce. Zaľúbení povedia, že
ich srdcia patria tomu druhému, milovanej
osobe. Najradšej by spolu trávili všetok svoj
čas, prežívali spolu každý okamih svojho
života. Zdieľali spolu všetko dobré aj zlé.
Dnes slávime sviatok Božského Srdca, ktoré
miluje človeka. Inými slovami, Ježišovo srdce patrí nám. Je v ňom miesto pre každého
z nás. Najradšej by s nami trávil všetok svoj
čas. Božie slovo nás v tom utvrdzuje: Veď
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna... Komu? Mne a tebe. Chce
byť so mnou, odteraz až navždy.
Liturgia: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3,
13 – 17, zač. 9 (sviatku); Rim 13, 11b – 14, 4,
zač. 112; Lk 1, 1 – 25. 57 – 68, 76. 80, zač. 1
(svätému); antifóny a vchod sviatku; tropár
sviatku a svätému, Sláva kondak svätému,
I teraz kondak sviatku, prokimen, Aleluja

a pričasten sviatku a svätému; namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku; myrovanie; voľnica (HS:
257, 388; PZ: 226, 369; HP: 242, 391)

SOBOTA
25. jún

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Prepodobná mučenica Febrónia
... lebo ich učil ako ten, čo má moc...
(Mt 7, 29)
Ježiš učí ako ten, ktorý má moc. A táto jeho
moc je zjavná – uzdravuje, nasycuje, kriesi,
vyháňa zlých duchov. Vracia život a radosť
tam, kde chýbajú. Všíma si tých, ktorí sú
na okraji. Otvára nové možnosti. Buduje
spoločenstvo. Pozýva k službe. Múdrosť,
ktorá plynie z dnešného Božieho slova pre
každého z nás, je, že Ježiš chce často viac
ako ja sám. Túži po mojom šťastí viac ako
ja. Dáva mi oveľa viac, ako by som si prial.
Jednoducho ma napĺňa až po okraj. Najprv
sebou samým a potom všetkým, čo potrebujem na spásu. Ježiš chce. A čo ja?
Liturgia: Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7,
24 – 8, 4, zač. 24 (radové); Flp 2, 5 – 11, zač.
240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Spolutrpiteľke);
menlivé časti zo sviatku Spolutrpiacej (HS:
260; PZ: 229; HP: 245)

NEDEĽA
26. jún

3. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Dávid zo Solúna
Nebuďte ustarostení o svoj život... (Mt 6, 25)
Malý chlapec čakal v noci na svojho ocka.
Oči sa mu zatvárali. Keď sa otvorili dvere,
ihneď položil otcovi otázku: „Koľko si
zarobíš za hodinu?“ Otcovi unavenému
po celom dni v práci otázka nepadla vhod.
Stroho mu odpovedal, že to nevie ani jeho
mama a poslal ho spať. Chlapec napriek
tomu trval na odpovedi. Podráždený otec
odpovedal: „Dvesto korún.“ „A mohol
by si mi požičať sto korún?“ opýtal sa
chlapec. Otec sa rozzúril a poslal ho opäť
do postele. Vtom sa začal cítiť previnilo.
Prišiel do izby a vraví: „Tu máš peniaze.“
Chlapec poďakoval a spod vankúša
vytiahol niekoľko skrútených bankoviek.
„Konečne to mám!“ vykríkol nadšene.
„Mám dvesto korún. A mohol by si mi
teraz, ocko, dať hodinu svojho času?“
Slová evanjelia nás utvrdzujú v tom, že
náš Otec vie, čo potrebujeme. Vieme to
však my? Poznáme priority vo svojom
živote? Vieme, čo potrebujú naše rodiny?
Čo potrebujú naše manželstvá, naše deti,
spoločenstvá? Nebeský Otče, ochráň nás
všetkých pred ustarostenosťou tohto sveta,
aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo.

SLOVO

Liturgia: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 –
33, zač. 18; predobr. antifóny a blaženstvá;
tropár 2. hlasu, Sláva kondak 2. hlasu,
I teraz podľa predpisu, prokimen, Aleluja
a pričasten hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK
27. jún

Prepodobný Samson Pohostinný
Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete
a čo vidíte... (Mt 11, 4)
Čo dokáže človeka najviac presvedčiť?
To, čo iba počuje, alebo to, čo aj vidí?
Lebo Ježiš spája oboje a na Jánovu otázku
odpovedá slovami: „Choďte a oznámte
Jánovi, čo počujete a čo vidíte.“ Čo
vidia? Vidia Božieho Syna, ktorý otvára
oči slepým, uzdravuje nohy chromým,
očisťuje malomocných, otvára sluch
hluchým, kriesi mŕtvych a chudobní
počujú radostnú zvesť evanjelia. To je to,
čo má presvedčiť Jána, že Ježiš je Mesiáš.
Lebo koná mesiášske zázraky. Uverili sme
v Ježiša Krista, ktorý prišiel zjaviť lásku
Otca k človeku?
Liturgia: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11,
2 – 15, zač. 40; každodenné antif.; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 109; HP: 108)

UTOROK
28. jún

Prenesenie ostatkov nezištníkov Kýra
a Jána
Prišiel Ján, nejedol, nepil, a hovoria...
(Mt 11, 18)
Ani tak nedobre, ani tak. Každý z nás zažil
v živote chvíľu, keď ich použil a adresoval
tomu, komu sa nepáči, čo práve robí. Ani
Ján neviedol dobrý život a nevedie ho ani
Ježiš. To tvrdia Židia. A tvrdí to aj naše pokolenie. Nepasuje to často ani nám. Vedeli
by sme poradiť, ako by mal žiť Boží Syn.
Takmer dennodenne hovoríme Bohu, ako
by to malo vyzerať. Ako by mal konať a riešiť situácie v našom živote. Napriek tomu
robí stále to isté – pozýva nás k pokániu.
Liturgia: Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt
11, 16 – 20, zač. 41; každ. antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
29. jún

Apoštoli Peter a Pavol
Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?
(Mt 16, 13)
V živote človeka existujú veľmi dôležité
otázky. Jednou z nich je napríklad otázka
muža, ktorou žiada svoju milovanú o ruku:
„Vezmeš si ma?“ Poznať odpoveď na túto
otázku je pre muža veľmi dôležité. Určuje
ďalší vývoj vzťahu. Ježiš sa pýta svojich

učeníkov, za koho ho ľudia pokladajú. No
oveľa dôležitejšie je preňho poznať ich
vlastnú odpoveď – za koho ho pokladajú
oni sami. Za koho pokladám Ježiša ja?
Je iba plničom snov? Alebo sa pre mňa
stáva Spasiteľom, ktorý ma zachraňuje
od hriechu a smrti?
Liturgia: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16,
13 – 19, zač. 67; predobraz. antif. a blažen.;
tropár svätým, Sláva, kondak svätým,
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja
a pričasten svätým, prikázaný sviatok
(HS: 390; PZ: 371; HP: 393)

ŠTVRTOK
30. jún

Zbor dvanástich apoštolov
Vezmite na seba moje jarmo... (Mt 11, 29)
Slovo jarmo neznie príliš príjemne. Zvlášť
pre tých, ktorí s ním majú skúsenosť.
Jarmo vnímame ako niečo nepríjemné.
Ako bremeno. Ježiš nás pozýva, aby sme
vzali na seba jeho jarmo a učili sa od neho.
Čomu? Službe blížnym? Odpúšťaniu?
Neseniu kríža? Utrpeniu? Bolesti? Tých
bremien je veľmi veľa. No práve v nich sa
dokážeme stretnúť s Ježišom, ktorý nám
rozumie. Niesol ich presne tak ako my.
Preto si môžeme dať od neho poradiť.
Sami to nezvládneme. S ním sa o to
môžeme pokúsiť.
Liturgia: Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27
– 30, zač. 43 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač.
131; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (Zboru); menlivé
časti zo Zboru (HS: 392; PZ: 373; HP: 395)

PIATOK
1. júl

Nezištníci a divotvorcovia Kozma
a Damián
Milosrdenstvo chcem, a nie obetu...
(Mt 12, 7)
Je oveľa ľahšie sa obetovať, ako konať
milosrdenstvo. Na to nás upozorňuje
Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu. Vie to.
Pozná nás. Je pre nás omnoho ľahšie zriecť
sa jedla, ako odpustiť svojmu blížnemu.
Je omnoho jednoduchšie postiť sa, ako
urobiť krok k zmiereniu. Rozhodnutie
je na každom z nás. Budeme riešiť len to
všetko okolo – to ľahšie? Alebo pôjdeme
na podstatu problému? Lebo zatvoriť oči
sa dá, ale Kristus nás pozýva k skúsenosti
s milosrdenstvom.
Liturgia: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 –
8, zač. 44 (radové); 1 Kor 12, 27 – 13, 8a, zač.
153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (nezištníkom);
každ. ant.; tropár z piatka a nezištníkom,
kondak z piatka, Sláva, kondak nezištníkom, I teraz, podľa predpisu; prokimen,
Aleluja a pričasten z piatka; zdržanl. od mä
sa (HS: 159, 297; PZ: 114, 271; HP: 114, 286)

SOBOTA
2. júl

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernách
On vzal na seba naše slabosti a niesol
naše choroby. (Mt 8, 17)
Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježišovou
hlavnou misiou na tejto zemi bolo konať
zázraky a tak presvedčiť mnohých o jeho
pôvode. Evanjelium nám ponúka iný
pohľad. Najskôr dotykom uzdravuje
Petrovu testinú z horúčky, ale neskôr
čítame pravý dôvod Ježišovej prítomnosti
medzi nami. Ide o ohlasovanie radostnej
zvesti, že Otec na nás nezabudol. A každý
jeden jeho skutok či zázrak je už len
potvrdením toho, čo hovorí. Slovom
vyháňa duchov. A slovom sa dnes dotýka
aj našich životov a situácií, v ktorých sa
nachádzame.
Liturgia: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 –
23; zač. 26 (radové); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320;
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; menlivé
časti zo sviatku Uloženia rúcha (HS: 393;
PZ: 374; HP: 397)

NEDEĽA
3. júl

4. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Hyacint
... povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.
(Mt 8, 8)
Slepca sa raz pýtali, či verí tomu, že ho
Boh môže uzdraviť. Odpovedal, že áno.
A na otázku, či sa za to aj modlí, odpovedal s úsmevom, že na to nemá čas. Tých,
čo sa ho pýtali, zarazilo. Jeho odpovedi
nerozumeli, a tak im ju musel vysvetliť. Vo
svojej reči zdôraznil, že všetok čas, ktorý
má, trávi tým, že Bohu ďakuje za všetko,
čo mu v živote dal. Veď môže chodiť a za to
treba ďakovať; je zdravý; počuje; rozpráva;
môže vykonávať mnoho činností a za to
všetko sa musí poďakovať. Tento muž bol
uzdravený. Sústredil sa na Božie požehnanie a nie na svoje postihnutie. Aké je
dôležité zamerať sa v živote na dobré veci.
V evanjeliu si Ježiš všíma stotníkovu vieru.
Vieru, ktorá vychádza z jeho postavenia
a služby. Vieru, ktorá mu dáva istotu. Ježiš
mu svojím postojom hovorí iba jedno, a to,
že ho nemiluje preto, čo robí, ale preto, aký
je. A tým aj jeho sluhu. Boh nás nemiluje
preto, čo všetko preňho dokážeme urobiť,
ale preto, lebo sme jeho deti – synovia
a dcéry.
Liturgia: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 –
13, zač. 25; predobr. antif. a blažen.; tropár,
Sláva, kondak 3. hlasu, I teraz podľa predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten hlasu
(HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
Peter Kačur
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Департамент інформації УГКЦ

ЗУСТРІЧ У КИЄВІ

СТО ДНІВ ВІЙНИ
Сто днів українці боронять свою землю.
Сто днів українці стримують російську
навалу, яка перевищує усіма ресурсами те,
що ми можемо їм протиставити. Водночас
ми переживаємо сто днів великого вияву
Божої присутності між нами. Про це
сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав у своєму щоденному воєнному
зверненні на стий день війни.

КИЇВ g Архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, секретар у справах відносин
Святого Престолу з державами, у межах триденного візиту в Україну
відвідав у четвер, 19 травня, у Києві Патріарший собор Воскресіння Христового і зустрівся з Блаженнішим Святославом, Отцем і Главою УГКЦ.
Архиєпископа Ґаллаґера супроводжував Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас. Відвідуючи Патріарший собор
Воскресіння Христового, секретар у справах відносин Святого Престолу
з державами у супроводі Глави УГКЦ спустився у підземелля собору,
де в період активних бойових дій довкола Києва (лютий-березень 2022
року) від російських бомб і ракет переховувалися сотні мирних жителів.
Архиєпископ Ґаллаґер також відвідав крипту, де спочиває Блаженніший
Любомир Гузар. (news.ugcc.ua)
news.ugcc.ua
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Ми віримо, що Господь Бог є Той єдиний,
на кого нам можна і потрібно надіятися.
У ці дні наша Церква молиться за місійного духа, молиться за те, щоб бути здатною
ділитися своєю вірою з тими, хто ще не є
сьогодні християнином і не пізнав Ісуса
Христа.
«І тоді Филип каже до Ісуса: «Покажи нам
Отця, і досить буде нам». Цей апостол
виявляє найглибше прагнення кожної
людини – пізнати свого Творця, пізнати
свого Спасителя. Це найглибше прагнення
кожної людини, яке вона повинна зреалізувати у своєму житті», – зазначає він.
Коли ми говоримо про пошук істини,
розуміння того, що трапляється з людиною, навіть в умовах жорстокої війни – ми
вказуємо на Христа. Та більше, коли ми
шукаємо повноти життя, хочемо жити,
навіть в часи смертоносної військової
навали – ми проповідуємо Христа.
Молимося за усіх тих, хто ще не знає істинної дороги, які ще шукають Бога. Боже,
допоможи нам здійснити наше місійне
покликання. Боже, благослови Україну.
(news.ugcc.ua)

ПОЛЬСЬКІ ЄПИСКОПИ НА УКРАЇНІ
УКРАЇНА g У межах візиту солідарності в Україну, 19 травня, польські
римо-католицькі єпископи відвідали столицю України, місто Київ, де,
зокрема, зустрілися з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом,
а також відвідали міста Ірпінь та Бучу. Це перша церковна делегація такого високого рівня, що відвідала Україну в час війни. Найвищу ієрархію
Римо-Католицької Церкви в Польщі – архиєпископа Станіслава Ґондецького, митрополита Познанського і голову єпископату РКЦ в Польщі,
архиєпископа Войцеха Поляка, примаса Польщі, та архиєпископа Станіслава Будзіка, митрополита Люблінського, – Блаженніший Святослав
прийняв у своїй резиденції поблизу Патріаршого собору Воскресіння
Христового. У зустрічі також взяв участь священник Стефан Батрух,
душпастир громади УГКЦ в Любліні. (news.ugcc.ua)
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JUBILEÁ KŇAZOV
Michal Roško CSsR, titulárny arcidekan – 25.
jún – 50 rokov kňazstva; Vasil Kormaník,
titulárny kanonik, protojerej – 25. jún – 50
rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Redakcia časopisu Slovo a Klokočovská rodina
vás srdečne pozývajú na

PÚŤ DO JAROSLAVI
K BRÁNE MILOSRDENSTVA A MATKE SÚCITU
v sobotu 25. júna 2022

Oznam pre prispievateľov
Oznamujeme prispievateľom do gréckokatolíckeho kalendára V brázde Metodovej
2023, že svoje príspevky môžu posielať
mailom na adresu zodpovedného redaktora
(o.michal.hospodar@gmail.com) do 15.
augusta 2022.

pri príležitosti predpokladaného
352. výročia slzenia Klokočovskej
ikony Presvätej Bohorodičky.

Ružencová pobožnosť
Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal pomôcku
na modlitbu posvätného ruženca. Pomôcka obsahuje návod a dvadsať farebných
obrázkov s ikonami jednotlivých tajomstiev
ružencovej pobožnosti. Je vhodná do farností
na výmenu tajomstiev, ale aj do rodín na spoločnú modlitbu ruženca v rámci synodálnej
cesty. Kompletná súprava produktu stojí 2
eurá a môžete si ju kúpiť v predajni Petra
Prešov alebo objednať na https://www.
byzant.sk/.
výbor spolku

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

BLAHOŽELÁME
Drahý náš duchovný otec
Milan Gábor, 14. júna
2022 oslavujete 25 rokov
kňazstva. Pri tejto príležitosti prijmite od nás svojich farníkov blahoželanie
k vášmu výročiu kňazskej
vysviacky a súčasne aj k 25 rokom pôsobenia
vo farnosti Poráč. Prajeme a do ďalších rokov
vyprosujeme vám aj celej vašej rodine, nech
pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky nebeského Otca i darov Svätého Ducha vám i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle evanjelia. Nech
ochrana Panny Márie je vašou každodennou
posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre
našu farnosť robíte.
Živite, ľudije, na blaho svita, našmu otcovi
Milanovi mnohaja, blahaja lita!
veriaci farnosti Poráč
VÝHERCOVIA
V aprílovom losovaní bola z dvadsiatich
ôsmich riešení vylosovaná pani Anna Lazoriková zo Svidníka.
Výherkyni srdečne blahoželáme.
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. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk
OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle bola na s. 12 mylne uverejnená nesprávna fotografia pri medailóne
otca Michala Ďurišina. Na fotografii je jeho
mladší menovec. Obom rodinám i autorovi
článku sa ospravedlňujem.
otec Juraj Gradoš
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MESIAC SO SVÄTÝMI

1. sv. Demeter Solúnsky 	

..............................................		

A.

2. sv. Ľudmila 		

..............................................		

B.

3. sv. Gorazd 		

..............................................		

C.

4. bl. Teodor Romža 	

..............................................		

D.

5. sv. Serafím Sarovský 	

..............................................		

E.

6. sv. Paraskeva Ternovská 	 ..............................................		

F.

7. sv. Mikuláš	 	

..............................................		

G.

8. sv. Anton Veľký 		

..............................................		

H.

1. a) Koho zobrazuje ikona?
..................................................................
b) Nájdi v cirkevnom kalendári, v ktorý júnový
deň  slávime sviatok týchto svätých.  
..................................................................
c) Ktorí z týchto svätých boli označení ako „stĺpy
Cirkvi“ (Gal 2, 9)?

PUTUJEME ZA SVÄTÝMI

2. Spoj svätca a vlajku súčasného štátu, z ktorého územia daný svätec pochádzal.
Z uvedených titulov vyber ku každému svätému ten správny: mučeník, hierarcha,
hieromučeník, predodobný alebo divotvorca.

..................................................................

BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA

CH Č A S P I K A L O K A J S F P I
A T R O S O M O A U R E B D O K Č

Máte doma katolícke Sväté písmo? Ak áno, zapojte sa do tejto doplňovačky. Stačí
vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratka knihy, číslo kapitoly,
číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R Á A N O K I N R E A A Z I R A Á
T I K E T A S D V D B V N N M E K
S D A V A L I

I A S Y O O A A E T

K V C V E V E R L C I K L S I K Y
T N E Č A S B P O K Á N I A E L Y
E E N L E L Ú Ľ I Z A R E R O L K
K A T J

I Ý H M V D M M P T K A P

I O E Ú A T O M R S L L S O N Ý V
R O R E T N E P O A U O S I V O V
K E L B O E I Ľ Y T K A F I R A T
CH Y B D A L K S O O A O C T A N M

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, SOBOTA, SPLAVY, TEHLA, TEMENO, TLAKOMER, TORBY, TRASA, TROVY, VATRY, VIOLA, VÍRUS, VRÁTA,
VZORY, ZÁKOP, ZÁPLATA, ZÁVET, ZLOBA, ZLOMY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky

LEGENDA: A: Rim 3, 12, 6; B: 2 Sam 16, 10, 2; Neh 2, 15, 14; C: Ez 7, 23,
2; Sir 30, 15, 6; D: Dt 2, 14, 13; E: Joz 23, 10, 4; F: Kaz 2, 21, 4; Sir 39, 10, 15;
G: Pies 7, 13, 19; H: Ez 38, 19, 19; I: Sir 24, 6, 6; J: Jer 30, 10, 4; Ex 25, 7, 1;
K: Ez 45, 1, 17; L: Ez 9, 6, 7; Sir 40, 15, 3; M: 1 Mach 6, 35, 14; N: Ef 4, 30,
2; O: Jer 18, 14, 16; P: Jer 31, 2, 6; Iz 11, 4, 17

Správne riešenia z čísla 10: Doplňovačka: Život nie
je o tom, čo získame, ale kým sme. Osemsmerovka:
Veľa zdravia a šťastia v novom roku 2022.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3,
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

HRÁVALI SME TAKÚ HRU
Hrávali sme takú hru: deti sedia v kruhu
a jeden začne: „Keď pôjdem na dovolenku, do kufra si zabalím plavky.” Ďalší
pokračuje: „Keď pôjdem na dovolenku,
do kufra si zabalím plavky a zubnú kefku.”
Úlohou ďalšieho hráča bolo zopakovať
všetky predchádzajúce predmety a pridať
ten svoj. Kto sa pomýlil, vypadol. Zväčša
som nemávala premožiteľa, lebo ostatné
deti sa snažili slová si zapamätať, kým
ja som si stále predstavovala k batožine
človeka, čo ju ponesie, a fungovalo to.
V skutočnosti je aj balenie na dovolenku
takou malou spoločenskou hrou, často
s detektívnou zápletkou s prvkami drámy.
Deti sa  snažia prepašovať do batožiny
polovicu svojej izbičky, manžel chce vziať
nový fotoaparát a mne je od poslednej
dovolenky dobrý tak akurát klobúk s obrovskou kvetinou. S množstvom hrubých
zvrškov na zimnú dovolenku sme vyrovnaní, no aj na letnú potrebujeme zopár
teplých vecí, počasie sa môže zvrtnúť tým
najoriginálnejším spôsobom. Môj manžel
odporúča na noc obúvať ponožky, keby
vás prekvapilo ubytovacie zariadenie.
Popravde, už sa neviem  dočkať. Začínam
si mýliť slová v učebniciach, počas písomky vyzerám z okna, snažím sa rozpoznať
spev vtákov skoro ako Martin Kukučín,
keď v triede skúmal, ktoré husi sa ako
ozývajú svojim gazdinám. Dobre si to
pamätám... Nie, nebola som spolužiačka
vyššie spomenutého barda slovenskej literatúry, len sa mi to vybavuje v súvislosti
s koncom školského roka. Žiaci obracajú
oči smerom k oknu a pozorujú svojich

spolužiakov, čo na telesnej naháňajú
na školskom ihrisku futbalovú loptu.
Už neviem po koľký raz ich vyzývam,
aby si otvorili učebnice a začali čítať text
od iného Martina, od Rázusa. Maroško. Knihu som pred polstoročím čítala,
aj film sa mi celkom páčil. Maroško sa
volal Plajbás, čo mi výrazne pripomínalo
dedkov „blajvás“, až neskôr skomoleninu nemeckého názvu ceruzky. Aj dnes,
ako už viackrát, volím metódu hlasného
predčítavania textu žiakom. Začína sa mi
nad osudom chudobného garbiara zívať,
ľutujem Maroška vo velikánskom kabáte
na kostolnej veži. Deťom je srdečne
jedno, že im text pomerne vyčerpávajúco
tlmočím do súčasného spisovného jazyka.
Takmer storočie od vzniku autobiografického románu urobilo so slovenskými
dedinami i dejinami svoje. Deti nezažili
a ani nezažijú pocit ľútosti nad štyrmi
polosirotami matky Čenkovej. Ani Jana
a Jakubka už nepoznajú, mozgy im už nevymýva socialisticko-realistická povinná
literatúra. Deti si do kufra balia knižky,
z ktorých ma mnohé nenadchýnajú.
Postavy, ktorým neviem prísť na meno,
planéty, čo by som si nepredstavila ani
vo sne, činnosti a stavy na míle vzdialené
predstavám kresťanskej vierouky.  
Deti dnes čítajú kadečo. Nezabudnime
im, ale ani sebe do batožiny na dovolenku pribaliť aj niečo hodnotné. Znova sa
zahrajme: Keď ja pôjdem na dovolenku,
vezmem si do kufra Bibliu, životopis svätého, Denníček, ruženec… A vy? (Marta
Gromošová)
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RÁD MÁVAM NA CUDZÍCH
ĽUDÍ. BAVÍ MA PREDSTAVA,
ŽE POTOM CELÝ DEŇ
ROZMÝŠĽAJÚ,
ODKIAĽ MA
POZNAJÚ.

pixabay.com

EMIGRANTSKÉ
Anketa v Anglicku: Prekážajú vám poľskí
prisťahovalci?
70 % opýtaných: „Nie widzę z tym absolutnie żadnego problemu.“
Arabský synček sa pýta otca: „Oci, prečo
stále nosíš na hlave tú šatku?“ „Vieš, to je
veľmi praktická vec. Chráni mi hlavu a oči
pred slnkom, pred pieskom a pred ostrým
vetrom.“
O chvíľu sa synček pýta znova: „Oci,
a prečo stále nosíš ten dlhý úbor?“
„Synček, tá gallábia je veľmi praktický
odev, pretože mi chráni telo pred púštnym slnkom.“
„Oci, a prečo stále nosíš sandále?“
„Sandály sú veľmi užitočné, synu.
Chránia mi nohy pred ostrými kameňmi
a piesok z púšte sa z nich sám vysype.“
„Oci, a nemyslíš, že tu v Brne ti je toto
všetko na prd?“
Prečo Mexičania nemajú olympijský tím?
Pretože každý, kto vie behať, skákať a plávať, je už v USA.

SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34: 1. a) apoštolov, b)
30. jún, c) Peter, Jakub a Ján; 2. 1. mučeník – G; 2.
mučeníčka – C; 3. hierarcha – E; 4. hieromučeník – F;
5. prepodobný – H; 6. prepodobná – A; 7. divotvorca
– B; 8. prepodobný – D

FEJTÓN

S úsmevom

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie
kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 4 centy a fotografia
alebo rámček 4 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní
príspevkov použite jeden z týchto variabilných symbolov: 700
(časopis, prípadne zverejnenie príspevku), 1700 (iba časopis),
555 (inzercia), 777 (priatelia časopisu Slovo), 7700 (iba dar) a 999
(eSlovo). Ak je váš príspevok anonymný, neuvádzajte žiadny variabilný symbol.
Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 15/2022: 13.07.2022
Titulná strana: Exodus Židov z Egypta – prechod cez Červené more
(saintantonios.ca)
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Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.06. Moleben k bl. Metodovi (9.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00
h); Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

19.06. Archijerejská svätá liturgia s kňazskými vysviackami (10.00)
25.06. Púť rodín: svätá liturgia (10.00),
Program pre deti a dospelých, Akatist
požehnania rodín (15.00)
02.07. Fatimská sobota: posvätný ruženec
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

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

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
02.07. Fatimská sobota (09.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30 h)
02.07. Fatimská sobota (10.30 h)
03.07. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h),
svätá liturgia (10.30 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých:
pondelok 17.00 Poprad;
štvrtok 16.45 Svidník
Klub Prešov: +421 907 197 990

CENACOLO

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

RÓMSKA

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

MISIA

SK88 0900 0000 0050 2379 1282 VS: 777

24.07. Deň spoločenstva (09.30)
21.08. Deň spoločenstva (09.30)
KOMUNITA

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

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

KOINONIA

Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine
s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých návštevníkov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréckokatolíckej
cirkvi.
 dvojpodlažná budova s podkrovím s kapacitou 55 lôžok
 ubytovanie pre jednotlivých pútnikov
 miesto na rôzne stretnutia, kurzy a na formáciu mladých a rodín
 miesto na duchovné obnovy a cvičenia v pravidelných intervaloch pre kňazov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj
širokú verejnosť
 miesto na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov v rómskej misii
 súčasťou bude aj Galéria Mikuláša Klimčáka

JÁN KRSTITEĽ

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

DOM SV. JÁNA PAVLA II.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

,
LUTINA

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
25.06. Deň rodiny – informácie nájdete
na stránke centrumsigord.sk
24. – 29.07. Seminár Otcovo srdce. Bližšie
informácie: centrum.rodina@gmail.com.
08. – 14.08. Prázdninový rodinný tábor.
V rámci programu prázdninového týždňa
sme pre vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami,
tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti.
Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby,
duchovného slova či filmové večery a iné
aktivity. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.com.
15. – 18.09. Kurz prípravy na manželstvo.
Na Kurz prípravy na manželstvo sa môžete
prihlásiť cez stránku www.domanzelstva.sk
alebo cez svojho kňaza vo farnosti.

