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Svätý Bazil Veľký (*379) bol 
arcibiskupom v Kapadóckej 

Cézarei a otcom východného 
mníšstva. Svojim mníchom 
zdôrazňoval potrebu spoločné-
ho života v monastieri pred ana-
choretickým spôsobom života. 
Takýto spoločný život je nasle-
dovaním života prvých kres-
ťanov, ktorí sa z lásky k Bohu 
zriekali všetkého pozemského 
a mali všetko spoločné. Každý 
mních sa podľa náuky sv. Bazila 
zrieka majetku, svojej vôle, aby 

tak mohol plnšie slúžiť blíž-
nemu v duchu bratskej lásky. 
Mních nežije pre seba, ale pre 
bratov v spoločenstve. Osobitá 
charizma každého mnícha sa 
stáva dobrom celého spoločen-
stva. V spoločenstve je ľahšie 
vykonávať Božie prikázania, 
prejavovať lásku k blížnemu, 
viesť duchovný zápas, zdoko-
naľovať sa cestou praktizovania 
evanjeliových rád: poslušnosti, 
čistoty a chudoby. Svätý Duch 
spája srdcia bratov v Ježišovi 
Kristovi a svojimi darmi posvä-
cuje spoločenstvo.

Cieľ, pre ktorý zakladá sv. 
Bazil svoje spoločenstvá, je svä-
tosť života. Prvoradou úlohou 
každého baziliánskeho mnícha 
je teda snaha o dokonalosť, 
svätosť života. Preto na prvom 
mieste v baziliánskej spiritualite 
je modlitba: osobná – mních 
sa v každom čase má snažiť žiť 
v spojení s Bohom, stále pamä-
tať na jeho prítomnosť, a potom 
spoločná liturgická modlitba 
mníšskeho pravidla (utiereň, 

1., 3., 6. a 9. hodinka, večiereň, 
povečerie, polnočnica), ktoré sa 
modlia v cirkevnej slovančine.

Formácia: kandidatúra, 
noviciát, prvé sľuby, profesia 
veľkého anjelského obrazu. 
Raz ročne sa baziliánski mnísi 
schádzajú na týždňových 
rekolekciách a každý mesiac 
na jednodňových duchovných 
obnovách.

Prvé spoločenstvá u nás
Prvé baziliánske spoločenstvá 

na našom území sa tradujú 
od čias sv. Cyrila a Metoda. 
Okrem početných monastierov, 
o ktorých sa uchovali zmienky 
(Snina, Legnava, Humenné 
a ďalšie), sa najznámejším stal 
monastier v Krásnom Brode pri 
Medzilaborciach. Prvé písom-
né zmienky sú zo 14. storočia. 
Preslávil sa prítomnosťou 
čudotvornej ikony Presvätej 
Bohorodičky, dvakrát do roka 
(na Zoslanie Svätého Ducha 
a Ochranu Presvätej Bohoro-
dičky) sa konali slávne odpusty. 
V 18. storočí sa tu nachádzala 
teologicko-filozofická škola, 
rozvíjalo sa ikonopisectvo 
a prepisovanie liturgických 
kníh. V čase prvej svetovej vojny 
bol monastier zničený. Mnísi 
odchádzajú do monastiera na 
Černečej hore pri Mukačeve. 
Druhým centrom bol monastier 
na Bukovej hôrke pri Strop-
kove. V roku 1921 dochádza 
k zjednoteniu podkarpatských 
monastierov s baziliánskym 
rádom v Haliči, ktorého obnovi-
teľom bol sv. Jozafát Kuncevič, 
polocký arcibiskup (*1623). 
V roku 1939 baziliánski mnísi 
prichádzajú späť na Slovensko. 
Vedú misie, vydávajú publiká-
cie, preberajú správu farnosti 
v Medzilaborciach, vzniká 
monastier v Trebišove a v Prešo-

ve. V roku 1947 vzniká Provincia 
Rádu sv. Bazila Veľkého pod 
patronátom sv. Cyrila a Metoda. 
Sľubná činnosť je prerušená ná-
stupom komunizmu a likvidá-
ciou mníšskeho života u nás. Po 
roku 1989 sa začína nová etapa 
v živote baziliánov. Obnovuje sa 
monastier v Prešove, v Trebišo-
ve, v Krásnom Brode a taktiež 
prijímajú do svojej správy 
monastier v Kule (Srbsko).

Úloha v dnešnej Cirkvi
Raz mesačne vychádza me-

sačník Blahovistnik. Baziliáni 
z krásnobrodského monastiera 
spravujú farnosti Krásny Brod 
a Miková, starajú sa o duchov-
né vedenie sestier baziliánok, 
vysluhujú sv. tajomstvo poká-
nia, dávajú duchovnú pomoc, 

organizujú odpusty v Krásnom 
Brode a na Bukovej hôrke, 
niekoľkodňové duchovné 
obnovy po farnostiach s ikonou 
Presvätej Bohorodičky. Cez 
sebaposväcovanie v modlitbe, 
pôste a odriekaní sa starajú 
o posväcovanie druhých. Cez 
verné zachovávanie východnej 
tradície a obradu sa snažia 
napomáhať jednote Cirkvi. 
Medzi významné baziliánske 
osobnosti patrí okrem iných 
Anatolij Kralickyj, bl. hieromu-
čeník Pavel P. Gojdič, prešovský 
biskup, otec Marián Potaš 
a otec Jeronim Fedoroňko. n

Markijan M. Greško OSBM
snímka (zrúcaniny starého 

monastiera v Krásnom Brode): 
Mária Žarnayová

Rád sv. Bazila Veľkého
2  | predstavujeme

Provincia sv. Cyrila a Metoda na Slovensku v súčasnosti zahŕňa: 
Monastier sv. Bazila Veľkého v Prešove (protoigumen jeromonach Vladimir J. Sedláček OSBM)
Monastier Zostúpenia Svätého Ducha v Krásnom Brode (igumen jeromonach Peter P. Haľko 

OSBM)
Monastier Krista Kráľa v Trebišove (igumen Josif E. Novák OSBM)
Monastier sv. Jozafáta v Kule (Srbsko)
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Obdobie, v ktorom žijeme, je obdobím, 
keď sa opäť a nanovo deje vyliatie Svätého 
Ducha a Ježiš a Cirkev nás pozýva, aby sme 
toho boli nielen svedkami, ale priamymi 
účastníkmi. Mať Svätého Ducha je nutnou 
požiadavkou toho, aby sme patrili a žili 
v Kristovi. Kresťanský svet totiž žije zosla-
ním Svätého Ducha, Tešiteľa, Ducha prav-
dy... Ducha, ktorý tvorí pozitívne myšlienky, 
dobro, morálku... všetko dobré v nás a okolo 
nás.

Duch oživuje, Duch povzbudzuje a roz-
lišuje... Nedáva priestor zlu, ale šíri obraz 
Boha a dobrú zvesť vo svete. Ale aj Duchu 
treba dať priestor. Zmestí sa a prichádza len 
tam, kde mu otvoria, kde klopanie dobra nie 
je potlačené sebectvom a vlastným smero-
vaním.

Svätý Duch bol už nad vodami v Knihe 
Genezis, Svätý Duch bol pri počatí Ježiša, 
bol pri jeho krste, skutkoch i vtedy, keď 
Ježiš opúšťal tento svet. Bol Ježišovým pri-
sľúbením pre apoštolov. Boh pomazal Ježiša 
z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on 
chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých 
posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh 
(Sk 10, 38).

Ježiš zoslal svojho Ducha na Cirkev, aby 
každého jej člena živil, uzdravoval, oživoval, 
učil modliť sa a pomáhal mu vydávať sve-
dectvo. Svätý Duch robí dnes to isté s nami. 
Aj my môžeme jeho prijatím robiť dobro, 
uzdravovať iných a odstaviť diabla na vedľaj-
šiu koľaj. Lebo je s nami Boh! Okrem toho 
vedie naše životy, napĺňa ich a dáva nám du-
chovné dary. Potrebujeme však nevyhnutne 
vieru! Lebo ak tomu sami neveríme, ak to 
sami nechceme, ak to sami neprijímame, 
ťažko v našom živote uvidíme zázrak.

Svätý Duch vnukne správnu myšlienku 
v správnej chvíli, Svätý Duch nie je duch 
bojazlivosti, ale sily, lásky a rozvahy, ako sa 
píše v Druhom liste Timotejovi.

Ježiš – Boh poslal, čo sľúbil, dal nám 
do života, čo potrebujeme najviac. Svojho 
Ducha.

„Ako mňa poslal Otec, tak ja posie-
lam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich 
a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého“(Jn 
20, 21 – 22). V Lukášovom evanjeliu, keď 
Ježiš hovorí o tom, že apoštolov pošle hlásať 
„pokánie na odpustenie hriechov“, nájdeme 
vetu: „Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec 
prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebu-
dete vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 24, 49)

Mali by sme si uvedomiť, že iba skrze 
Ducha je v nás rozlievaná Božia láska. Iba 
skrze Ducha môžeme spoznávať, čo všetko 
nám Boh daroval. Iba v Duchu môžeme 
a máme milosť hovoriť k Bohu. O čo viac ho 
potrebujeme na to, aby sme pre neho mohli 
konať?

Duch Turíc je dnes rovnaký ako kedysi. 
Duch viery, lásky, múdrosti, istoty. Aj dnes 
mu môžeme dať priestor, aj dnes na nás 
vplýva, aj dnes môže byť v nás a robiť dobré 
veci. Iba svet mu málokedy dáva šancu, 
preto sa často necítime vo svojej koži. Chýba 
nám Duch Boha.

Ak chceme teda aj my zažívať Božiu 
prítomnosť, musíme sa otvoriť Svätému 
Duchu, pozvať ho do nášho života. Potrebu-
jeme zažiť vyliatie Svätého Ducha vo svojom 
vlastnom živote, potrebujeme, aby sa v nás 
jeho prítomnosť rozhojňovala. To sa však 
deje vtedy, keď túžime po Duchu, vyzná-
vame, že ho potrebujeme, a voláme ho do 
svojho života, prosíme ho, aby nás naplnil. 
Cirkev aj nás vyzýva, aby sme to robili 
každý deň. Veď mať v sebe Svätého Ducha 
a žiť v ňom je to najcennejšie, čo môžeš vo 
svojom živote mať a dosiahnuť! Až vtedy je 
v nás dovršovaná spása!

Nadýchnime sa teda spolu slovami piesne 
k prosbe: „Príď, Svätý Duch, vojdi do nás. 
Príď, Svätý Duch, plápolaj v nás. Príď, Svätý 
Duch, oživuj nás, Duchu Svätý, príď!“

Ing. ThDr. PaedDr. Gabriel Paľa, PhD.
prodekan GTF PU v Prešove 

člen redakčnej rady

z obsahu

8 Smutné výročie 
60 rokov od tzv. Prešovského soboru

10 Väčnosť je svätá 
je dnes byť svätý v móde?

12 Vyznávať vieru otcov 
príhovor apoštolského nuncia

13 Nepriateľ za hradbami 
môžu byť kresťania rasisti?

14 On má moc
rozhovor s otcom Antonom Pariľákom

16 Budeme rodičmi 
ako sa stať dobrým rodičom

18 Môže aktívna sopka vyhasnúť? 
katechéza pre mladých

19 Ako sa zobudiť 
život treba žiť, nie umárať sa

20 Kľúčový človek (2) 
príbeh jednych kľúčov

21 Za duchovenstvo a ľud (2) 
čo z nášho života patrí Bohu

24 Rukou neutvorený 
 obraz Spasiteľa
pozadie Veronikinej šatky (1)

Priestor pre Ducha
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n Česká biskupská konferencia 
má nového predsedu. Do tejto 
funkcie bol na 80. plenárnom zasad-
nutí v Prahe 20. – 21. apríla zvolený 
Dominik Duka, pražský arcibiskup 
a český prímas.

n Mons. Milan Šášik bol 24. apríla 
uvedený do úradu mukačevského 
sídelného biskupa.

n Druhý ročník ekumenické-
ho festivalu cirkevných zborov 
Praise the Lord 2010 sa uskutočnil 
25. apríla vo farnosti Barberton (štát 
Ohio, USA). Krátke videá z festivalu 
si máte možnosť pozrieť na webovej 
stránke www.stnickbyz.com. (Miron 
Keruľ-Kmec)

n Svetový summit náboženských 
vodcov v Baku sa začal 26. apríla na 
podnet patriarchu Moskvy a celého 
Ruska Kirilla a veľkého muftiho 
Kaukazu šejka Allahshukura Pasha-
zadeha. Stretnutie trvalo dva dni 
a zišlo sa na ňom 300 reprezentan-
tov kresťanov, moslimov, hebrejov 
a budhistov, pochádzajúcich zo 40 
krajín.

n Posledná rozlúčka s kardi-
nálom Tomášom Špidlíkom sa 
konala 30. apríla na Velehrade. 
Obradom predsedal olomoucký 
arcibiskup Mons. Ján Graubner. 
Medzi zúčastnenými boli okrem 
českých a moravských biskupov, 
kňazov, rehoľníkov, zástupcov 
iných cirkví a množstva veriacich aj 
zástupcovia Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku Mons. Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup a metropolita, 
Mons. Peter Rusnák, bratislavský 
eparcha, protosynkel Košickej 
eparchie Vladimír Tomko a ďalší 
presbyteri.

n Knihu s tritisíc menami 
zavraždených poľských kňazov 
venovali Čiernej Madone uctieva-
nej na Jasnej Hore v Čenstochovej 
kňazi, ktorí navštívili toto pútnic-
ké miesto 30. apríla a 1. mája. Ide 
o mená kňazov, ktorí boli zavraž-
dení počas druhej svetovej vojny, 
v priebehu komunistického režimu 
a na misiách.

n Divadelná hra o sv. Jánovi 
Mária Vianneyovi na Lateránskej 
univerzite s názvom Ars amoris 
– Láska, ktorá pochádza z Arsu sa 
uskutočnila 6. mája na Pápežskej 
lateránskej univerzite.

4  |  spravodajstvo

Na Levém Hradci sa konali svätovojtešské oslavy
V deň sviatku sv. Vojtecha 23. 
apríla 2010 bola v rámci otvo-
renia svätovojtešských osláv na 
Levém Hradci slúžená slávnost-
ná svätá liturgia. Celebroval ju 
generálny vikár apoštolského 
exarchátu Mons. Milan Hanuš, 
ktorý ešte pred jej začiatkom 

prítomných pútnikov zoznámil 
s východným obradom, priblížil 
jeho históriu a rozdiely v porov-
naní so západným obradom, 
a vysvetlil význam ikonostasu. 
Bohoslužbu spevom sprevádzal 
Zbor sv. Vladimíra z Prahy.

Každoročná púť grécko-

katolíkov na Levý Hradec sa 
stáva už tradičnou udalosťou. 
Tohtoročná púť sa konala už 
po siedmykrát a pripomína 
zvolenie Vojtecha Slavníkovca 
za druhého pražského biskupa 
práve na Levém Hradci v roku 
982. (Pražský exarchát)

Rádio Lumen v Krakove ďakovalo za dar kňazstva
Takmer 40 000 ľudí sa 8. mája 
stretlo na 6. rozhlasovej púti 
Rádia Lumen do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Kra-
kove. Jej mottom bolo Kristovo 
kňazstvo ako dar Božieho 
milosrdenstva.

Pútnikov privítal rektor 
sanktuária a pomocný krakov-
ský biskup Mons. Ján Zajonc 
a sestra Aurélia Brzoskicwiczo-
vá z Kongregácie sestier Matky 
Božieho milosrdenstva. 

Po ruženci nasledovala svätá 
omša, ktorú spolu s desiatka-
mi kňazov celebroval spišský 
pomocný biskup Mons. Andrej 
Imrich. Vo svojom príhovore 
poukázal na rozdiel medzi 
ľudskou spravodlivosťou, ktorá 
je často krutá, a Božou, ktorá 
je sprevádzaná Božím milosr-
denstvom. „Spravodlivosť bez 
milosrdenstva by bola odstrašu-
júca, ale milosrdenstvo nemôže 
byť proti spravodlivosti. Ono 

presahuje spravodlivosť,“ pove-
dal biskup.

V hudobnom programe si 
pútnici mohli vypočuť kon-
cert Petra Milenkyho a Jozefa 
Bubnára. Pripravené bolo 
aj pásmo o spovedníkovi sr. 
Faustíny Kowalskej blahosla-
venom Michalovi Sopoczkovi. 
Program vyvrcholil o 15.00 hod. 
Korunkou Božieho milosrden-
stva a záverečným požehnaním 
pútnikov.

V Neapole sa zopakoval zázrak  
skvapalnenia krvi sv. Januára
Aj tento rok sa v predvečer 
prvej májovej nedele v Bazilike 
sv. Kláry v Neapole zopakoval 
zázrak skvapalnenia krvi sv. 
Januára. Oznámenie o tom sa 
už tradične dáva bielou šatkou 
a aj tentoraz bolo prijaté dlhým 
potleskom veľkého počtu 

prítomných v bazilike. Medzi 
nimi bol aj primátor mesta 
a ďalšie osobnosti spoločensko-
politického života. Ampulky 
so skvapalnenou krvou svätca 
potom veriaci niesli v procesii, 
ktorú viedol arcibiskup Neapola 
kardinál Crescenzio Sepe. „Sv. 

Január nás má rád,“ povedal kar-
dinál a dodal, že udalosť sa sym-
bolicky zhodla so sviatkom 1. 
mája. Zázrak sa opakuje trikrát 
do roka a je dokázaný od roku 
1389. Deje sa začiatkom mája, 
19. septembra a 16. decembra.

Gréckokatolícki zboristi predstavili  
v Českých Budějoviciach krásu Východu
Koncert gréckokatolícke-
ho zboru sa uskutočnil 28. 
apríla v Kostole Panny Márie 
Ružencovej v Českých Budě-

joviciach. Zbor je zložený zo 
študentov rôznych fakúlt Jiho-
českej univerzity, ktorý vedie 
dirigentka Jana Zassiedková, 

manželka budějovického gréc-
kokatolíckeho kňaza. V rámci 
koncertu predstavili Gréckoka-
tolícku cirkev, krátko pohovo-
rili o východnom pohľade na 
duchovný život. Zazneli skladby 
zo svätej liturgie, skladby 
k Presvätej Bohorodičke, časti 
ranných i večerných chvál aj 
piesne z rôznych období litur-
gického roka.

Organizátorom koncertu 
bolo kresťanské rodinné cen-
trum Petrklíč, ktoré v priebehu 
minulého roka realizuje cyklus 
s názvom Kousek nebe. Zbor 
predstavil svoju víziu, ako môže 
človek otvoriť kúsok neba pre 
seba. (Pražský exarchát)
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n Televízia LUX oslávila 4. mája 
druhé narodeniny. Počas dvoch 
rokov existencie ponúkla svojim 
divákom vyše 800 prenosov z Vati-
kánu a ciest Svätého Otca, viac ako 
tisíc premiér publicistických relácií, 
stovky dokumentárnych filmov, 
spravodajstvo zo života Cirkvi vo 
svete a na Slovensku a v nepo-
slednom rade vyše 300 premiér 
hudobných relácií a relácií pre deti 
a mládež. V súčasnosti pokrýva viac 
ako 930-tisíc domácností.
n Slovenskí a maďarskí bis-
kupi v Bratislave diskutovali 
o kňazoch a seminaristoch. V  
priestoroch hotela Devín v Bratisla-
ve sa 29. apríla stretli predstavitelia 
Konferencie biskupov Slovenska 
a Konferencie biskupov Maďarska. 
Maďarskú delegáciu viedol kardinál 
Péter Erdö, predseda MBK, a na 
čele delegácie KBS bol arcibiskup 
Stanislav Zvolenský, predseda KBS. 
Stretnutie nadviazalo na pravidelné 
ročné stretnutia z minulosti. Slo-
venskí a maďarskí biskupi hovorili 
o aktuálnej otázke spojenej so služ-
bou kňazov a kňazskými povolania-
mi. Zároveň si vymenili skúsenosti 
zo slávenia Roka kňazov.
n Na Hore Zvir v Litmanovej sa 
v prvú májovú nedeľu stretlo 
takmer 2 000 pútnikov. Po tradič-
nom úvodnom programe a mod-
litbách sa o 10.30 hod. začala svätá 
liturgia, ktorú koncelebrovalo 6 
kňazov. Hlavným celebrantom bol 
otec Vasil Kindja, duchovný správca 
hory Zvir. Sviatosť zmierenia 
a pokánia vysluhovalo 13 kňazov. 
Homíliu predniesol otec Rastislav 
Janičko. Po svätej liturgii sa pútnici 
pomodlili Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu. (Ján Dubníček)
n Koncert mladých pod názvom 
Anjelské srdce sa konal 18. apríla 
vo farnosti Dúbravka pri Michalov-
ciach. Mladí tejto farnosti pripravili 
rôzne piesne, aby svojím spevom 
a energiou spestrili slnečnú nedeľu. 
Mládežnícky zbor pozostávajúci 
z 12 členov funguje 9 rokov, pod 
názvom Anjelské srdce 2 roky a roz-
víja sa aj vďaka podpore miestneho 
kňaza. (Marcela Demková)
n Archieparchiálna odpustová 
slávnosť v rodisku bl. Vasiľa 
Hopka v obci Hrabské sa uskutoč-
nila v nedeľu 9. mája pri príležitosti 
jeho sviatku, ktorý každoročne 
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S radosťou a hrdosťou oznamu-
jeme veriacim, že Chrám Na-
rodenia Presvätej Bohorodičky 
v Žiline bol ako prvý grécko-
katolícky chrám na Slovensku 
poctený veľkými výsadami 
Božích milostí, ktoré udeľuje 
Cirkev. Na žiadosť vladyku Petra 
Rusnáka a správcu farnosti otca 
Emila Turiaka bol tento chrám 
pričlenený PUTOM DU-
CHOVNÉHO PRÍBUZENSTVA 
k jednej z hlavných rímskych 
bazilík, k bazilike Santa Maria 
Maggiore. Túto milosť udelil ar-
chipresbyter Liberiovej pápež-
skej baziliky kardinál Bernard 
Francis Law. Veríme, že všetci 
veriaci na Slovensku budú 
v hojnosti využívať tieto dary 
Cirkvi pre rast svojej zbožnosti, 
posväcovanie a na svoju spásu.

D E K R É T
Pápežská bazilika Santa Ma-

ria Maggiore, prvý chrám, ktorý 
bol zasvätený Presvätej Bohoro-
dičke, sláva a hrdosť Efezského 
snemu, po celé stáročia vynikal 
v nábožnosti Božieho ľudu 
a osobitne rímskych biskupov, 
ktorí ju výdatne sprevádzali 
duchovnými dobrami.

K obnoveniu duchovného 
puta s liberiovskou pápežskou 
bazilikou prispieva osobitný 
vzťah označený pomenovaním 
PUTO DUCHOVNÉHO PRÍ-
BUZENSTVA. Na jeho základe 
sa odporúčajú Apoštolskej 
penitenciárii predložené prosby, 
aby priznala v jednotlivých prí-
padoch nasledujúce plnomocné 
odpustky, akým sa teší aj sama 
bazilika Santa Maria Maggiore, 
a to:

Na chrámový sviatok za-

svätenia baziliky Santa Maria 
Maggiore, teda 5. augusta;

Na sviatok, ktorému je zasvä-
tený vlastný chrám;

Na všetky slávnosti Bohoro-
dičky Panny Márie;

Raz do roka v deň, ktorý si má 
slobodne zvoliť každý veriaci 
jednotlivo;

Vždy, keď sem prídu pútnici 
v skupine prejaviť náboženskú 
úctu.

Tieto odpustky boli povolené 
za zvyčajných podmienok.

Chrám: 
CHRÁM

Zasvätenie: 
NARODENIE 
PREBLAHO-
SLAVENEJ 
PANNY 
MÁRIE

Miesto: 
ŽILINA

Eparchia: 
BRATISLAV-
SKÁ

Tento chrám je zapísaný 
v zozname baziliky zároveň 
s dokladom Apoštolskej peni-
tenciárie, ktorým boli odpustky 

riadne priznané.
Toto svedectvo sa dáva preto, 

aby sa veriaci alebo pútnici 
o ňom dozvedeli na rast vo svo-
jej zbožnosti a jej upevnenie.

Dané v Ríme 09.01. 2010

Podpisy: 
Svätej rímskej Cirkvi kardinál
Bernard Francis Card. Law
archipresbyter Liberiovej 
pápežskej baziliky

Od legáta kapituly
Mons. Ciro Bovenzi

Táto skutočnosť bude vy-
hlásená na slávnostnej svätej 
liturgii v nedeľu 30. 05. 2010 
o 9.30 hod. v gréckokatolíckom 
Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Žiline-Vlčin-
ciach. (Emil Turiak)

Chrám v Žiline poctili výsadami
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pripadá na 11. máj – deň jeho biskup-
skej vysviacky. Archijerejskej svätej 
liturgii predsedal vladyka Ján Babjak 
SJ a homíliu predniesol protosyn-
kel (generálny vikár) Prešovskej 
archieparchie Marcel Mojzeš. Otec 
arcibiskup na konci slávnosti, ktorá 
sa uskutočnila na Deň matiek, srdeč-
ne pozdravil všetky matky. (Ľubomír 
Petrík)

n Eko víkend v Bárke 7. – 8. mája 
bol zameraný na prírodu a Božie 
stvorenstvo. Centrum navštívilo 
vyše 40 mladých ľudí pod vedením 
otca Štefana Vansáča a otca Petra 
Tirpáka. Prednášajúci otec J. Voskár 
svojimi prednáškami a filmovými 
dokumentmi vtiahol mladých hlbšie 
do ríše fauny a flóry a učil ich žasnúť 
nad dokonalosťou Stvoriteľa. (Mi-
chal Galmus)

n Apoštolský nuncius Svätej 
stolice navštívil väznicu. Slávnost-
nú svätú omšu za účasti odsúdených 
vo výkone trestu odňatia slobody 
v Hrnčiarovciach nad Parnou 
celebroval 9. mája 2010 apoštolský 
nuncius v Slovenskej republike arci-
biskup Mons. Mario Giordana spolu 
s ordinárom OS a OZ SR Mons. 
Františkom Rábekom, väzenským 
vikárom kpt. Mons. Bartolomejom 
Juhásom SDB, miestnym väzen-
ským kaplánom npor. Gabrielom 
Dzvoňárom, ako aj ďalšími väzen-
skými kaplánmi a spolupracujúcimi 
kňazmi. Ďakovná slávnosť za múrmi 
väznice sa uskutočnila pri príležitosti 
20. výročia od začiatku poskytovania 
katolíckej väzenskej dobrovoľnej 
služby kňazmi, členmi rehoľných 
rádov a laikmi ľuďom vo väzení.

n 5. ročník prehliadky cirkevných 
zborov Chváľme nášho Pána 
zorganizovalo 9. mája Regionál-
ne osvetové stredisko v Trebišove 
v spolupráci s obcou Nižný Žipov 
a cirkevnými spoločenstvami obce. 
Náboženské piesne zazneli v poda-
ní 5 cirkevných zborov z Čerhova, 
Stanče-Úpora, Sečoviec, N. Žipova 
a  Vajkoviec. Vystúpenia zborových 
telies obohatili živé ikony sv. Cyrila 
a Metoda, ktoré stvárňovali mladí 
chlapci z Čerhova, a takýmto spôso-
bom netradične priblížili tieto osob-
nosti kresťanských dejín. Duchovné 
slovo o sv.  Cyrilovi a Metodovi si prí-
tomní vypočuli v podaní otca Dávida 
Zorvana, správcu gréckokatolíckej 
farnosti Stanča. (K. Porhinčáková)
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Počas Turistického dňa Prešov-
skej archipearchie sa na štart 
postavilo asi 1 100 mladých 
a detí. Tentoraz sa putovalo 
v sobotu 1. mája na trase Drie-
nica – Oltár kameň – Ľutina. 
Táto 16-kilometrová trasa bola 
určená pre starších a zdatnej-
ších. Kratšia 6-kilometrová 
trasa so štartom v Červenej 
Vode a cieľom v Ľutine bola 
určená pre malé deti s rodičmi. 

Keďže prežívame Rok kňazov, 
ústredným motívom tohoroč-
ného turistického dňa bol citát: 
„Z jeho plnosti sme my všetci 
dostali milosť za milosťou“ (Jn 
1, 16).

Úlohou účastníkov bolo obja-
vovanie sviatostí a milostí, ktoré 
nám Boh cez kňazov ponúka, 
cez jednotlivé stanoviská v lese. 
Na poslednom stanovisku si 
deti zlepili z papiera dom svoj-

ho života, ktorý pevne stál na 
siedmich stĺpoch sviatostí.

Po úspešnom absolvovaní 
trasy čakala na všetkých účast-
níkov bazilika minor, občerstve-
nie, nafukovací hrad, autíčka, 
šermiari a iné atrakcie. Celé 
podujatie zakončilo divadelné 
predstavenie v podaní Vlada 
Špureka o Noemovi a jeho 
arche. (Slavomír Zahorjan)

Mladí z Prešovskej archieparchie putovali do Ľutiny

Prvý eparchiálny odpust 
v spišskej farnosti Slovinky sa 
niesol v duchu hlavnej témy – 
pohľadu na utrpenie v kresťan-
skom zmysle. Liturgická oslava 
patróna miestneho chrámu sv. 
veľkomučeníka Juraja a blaho-
slaveného biskupa Pavla P. Goj-
diča sa začala 24. apríla veľkou 
večierňou. Archijerejskou litur-
giou vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, predostrel dva 
pramene „nasýtenia zástupov“, 
a to stôl Božieho slova i chleba. 
V homílii poukázal na hrdin-
stvo sv. Juraja spočívajúce vo 
vernosti kresťanským hodno-
tám aj za cenu straty vlastného 
života. Po liturgii nasledovali 
dialógy s vladykom na tému 
života kresťanskej rodiny.

V nedeľu 25. apríla ráno po 
utierni nasledovala akadémia 
seminaristov z Prešova o ži-
vote blaženého P. P. Gojdiča. 
Kňazi v sprievode priniesli na 
čestné miesto do chrámu novú 
ikonu blaženého biskupa Pavla 

napísanú majstrom Edmundom 
Bachmannom v Norimbergu. 
Súčasťou ikony sú aj relikvie 
blaženého. V kázni vladyka 

Milan vysvetlil motiváciu 
zriadenia pútnického miesta 
v Slovinkách. Povedal: „Len 
vtedy pochopíme utrpenie, ak si 
všimneme, ako ho prijali víťazní 
svedkovia pred nami. Lebo 
mnohých utrpenie vzďaľuje od 

Boha, ale pre našich patrónov sa 
stalo cestou k Bohu.“ V závere 
vladyka posvätil prenosný obraz 
sv. Juraja. Za prvú vydarenú 

eparchiálnu slávnosť poďakoval 
domáci kňaz otec Vladimír 
Varga. Spoločné agapé na dvore 
posilnilo zväzky bratstva a lásky 
medzi prítomnými kňazmi a ve-
riacimi. (Michal Hospodár)

V Slovinkách odhaľovali zmysel utrpenia

Rodičia, učitelia a žiaci CZŠ sv. Juraja  
sa stretli so svojím vladykom
18. apríla 2010 zavítal do 
Svidníka prešovský arcibis-
kup a metropolita Ján Babjak 
SJ v sprievode otca Gabriela 
Székelya, riaditeľa Grécko-
katolíckeho arcibiskupského 
školského úradu. Prišiel na 
pozvanie riaditeľky cirkevnej 
školy p. Heleny Varchulovej, 
aby sa stretol s pedagogickým 
zborom i nepedagogickými za-
mestnancami a Radou rodičov 

a Radou školy pri CZŠ sv. Juraja. 
Druhá časť stretnutia sa konala 
v priestoroch U Martina, kde na 
vzácnu návštevu už netrpezlivo 
čakali rodičia a žiaci školy. Otec 
arcibiskup na návrh Grécko-
katolíckeho arcibiskupského 
školského úradu v Prešove a ria-
diteľky školy morálne ocenil 
nielen učiteľov, zamestnancov 
a žiakov, ale i rodičov školy. Na 
konci oficiálnej časti Mons. Ján 

Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
a metropolita, udelil všetkým 
prítomným požehnanie.

Stretnutie rodín pokračovalo 
do 20.00 hod. voľnou zábavou. 
Nechýbala hudba, tanec a boha-
tá tombola. Na podujatí, ktoré 
iniciovala pod vedením pani 
Tatiany Drábovej Rada rodičov 
školy, sa zúčastnilo takmer 150 
ľudí. 

(-rr, -hv, -eb) 
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n Na 7. púť učiteľov putovali 8. 
mája kresťanskí učitelia z celého 
Slovenska a Moravy do Konka-
tedrály sv. Mikuláša v Prešove. 
Ideovým garantom púte bolo 
Združenie kresťanských peda-
gógov Slovenska, organizačným 
usporiadateľom tohto roka Klub 
kresťanských pedagógov z Prešova. 
Prednášku Kresťanstvo a súčasný 
relativizmus – svedomie predniesol 
prof. doc. ThDr. Jozef Leščinský, 
PhD. Eucharistiu slávil Mons. 
Stanislav Stolárik, košický pomocný 
biskup a generálny vikár. V progra-
me bola zahrnutá aj návšteva 
gréckokatolíckej Katedrály sv. Jána 
Krstiteľa a výstava Kontemplácie 
akademickej maliarky Dariny 
Gladišovej.

 fotografie z prvého
svätého prijímania

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem 
o zverejnenie fotografií zo slávnosti 
prvého svätého prijímania v gréckoka-
tolíckych farnostiach, aby do redakcie 
zaslali fotografie najlepšie v elektro-
nickej podobe v čo najväčšom rozlíšení. 
Fotografie budú uverejnené v dvoch 
letných dvojčíslach. Do prvého dvojčís-
la zasielajte fotografie najneskôr do 14. 
júna, do druhého dvojčísla najneskôr 
do 2. augusta.

redakcia

oznamy
Festival Lumen
4. – 5. júna sa v Trnave uskutoční 
18. ročník najväčšieho gospelového 
festivalu v strednej Európe. Koncerty 
a sprievodný program budú prebiehať 
v historickom centre Trnavy na Trojič-
nom námestí. Tohtoročným headli-
nerom je americká kapela Switchfoot, 
ktorú môžu slovenskí fanúšikovia 
poznať napríklad vďaka soundtracku 
k filmu A Walk to Remember. 
Vstup na festival je zdarma.

TK KBS

Megakoncert kapucínov  
v Bratislave
V utorok 25. mája 2010 sa uskutoční 
veľký hudobný koncert v Dome 
kultúry v Ružinove pri príležitosti 15. 
výročia vzniku kapely Kapucíni & Stan-
ley. Vstupenky sú v predaji v dome 
kultúry a v kapucínskych kostoloch 
v Bratislave a v Pezinku. Začiatok pod-
ujatia je o 18.30 hod.; pred hlavným 
vystúpením kapely Kapucíni & Stanley 
účastníkom nakrátko spríjemnia 
chvíle interpreti Jakubrafael a Damian 
(kapucíni). Cena lístka je 5 eur. 

TK KBS

  |  7

Cirkev v duchu Pánových slov 
nezabúda ani na ľudí s homo-
sexuálnym cítením a každo-
ročne prostredníctvom Linky 
Valentín pri Gréckokatolíckej 
cirkvi v Košiciach-Starom meste 
a občianskeho združenia Rieky 
z Bratislavy organizuje pre 
nich dvakrát ročne duchovné 
obnovy. Ekumenické stretnutia, 
ktoré sú veľkou vzpruhou a po-
vzbudením pre ľudí so zrane-
ním v citovej i vzťahovej oblasti, 
sú jedinečné v celej strednej 
Európe. V poradí už 16. duchov-
ná obnova sa konala v apríli 
2010 v rázovitej obci Chrenovec-

Brusno (Horná Nitra).
Témou obnovy bolo Nasledo-

vanie Krista. Bola to príležitosť 
pre všetkých, aby sa bližšie 
zamysleli nad tým, ako a prečo 
nasledovať Krista a niesť každý 
deň svoj kríž. Obnovu pripravil 
a viedol brat Vitalij, sväté litur-
gie spoluslúžili otec Igor Cingeľ 
a otec Ján Krupa. 

V sobotu účastníkov svojou 
návštevou poctil spišský sídelný 
otec biskup František Tondra. 
Vo svojom príhovore povedal, 
že Krista nemáme nasledo-
vať identicky, ale autenticky. 
Nemôžeme žiť tam, kde žil 

on, obliekať sa ako on, robiť 
všetko presne tak ako on, ale 
máme opravdivo žiť v duchu 
toho, čo konal, hovoril a učil. Po 
príhovore bol čas aj na nefor-
málny rozhovor. Jeho návšteva 
bola príkladom toho, že Cirkev 
nenecháva samých ani ľudí 
s homosexuálnym cítením. 
V nedeľu program vyvrcholil 
slávnostnou svätou liturgiou. 
Poďakovanie patrí všetkým 
účastníkom i organizátorom, 
ale najmä sr. Josife OSBM 
z Prešova, sr. Joachime CJ zo 
Zborova a sr. Mariette CJ. (Peter 
Kovalčík)

Linka Valentín a združenie Rieky  
zorganizovalo ďalšiu duchovnú obnovu

V tomto roku, ktorý v Cirkvi 
prežívame ako Rok kňazov, 
sa v rodisku blahoslaveného 
biskupa mučeníka Vasiľa Hopka 
1. mája konala púť mužov z far-
ností Bardejovského protopres-

byterátu. Bolo to nábožensko-
kultúrno-športové stretnutie, 
ktorému predchádzali sta-
vovské stretnutia s mužmi vo 
farnostiach. Program púte sa 
začal modlitbou ruženca, počas 
ktorého bola možnosť spovede 
alebo osobného rozhovoru 
s kňazom. Nasledoval Mole-
ben k sv. Jozefovi a sv. liturgia. 
Pozvaným hosťom a kazate-
ľom bol otec Marián Kuffa, 
zakladateľ Inštitútu Krista 
Veľkňaza v Žakovciach. Jeho 
osobné svedectvo a ohlasovanie 
pravdy evanjelia na tému Rola 
muža a ženy v živote zanechali 
najväčšiu odozvu u prítomných 
pútnikov. Na webovej stránke 
farnosti www.hrabskewbl.sk 
je zvukový záznam homílie. 

Pre všetkých prítomných bol 
pripravený guľáš, občerstvenie 
a po obede nasledovali športové 
hry. Na konci dňa sa premietal 
celovečerný film s témou man-
želstva a rodičovstva. Na púti sa 
zúčastnilo takmer 300 domá-
cich aj pútnikov, z nich väčšiu 
časť tvorili muži a chlapci. Táto 
púť bola v Cirkvi začiatkom 
niečoho nového a zostáva dúfať, 
že sa stane každoročnou príle-
žitosťou stretnúť sa a vzájomne 
sa povzbudiť k poslaniu muža 
byť dobrým otcom, manželom 
a kňazom vo svojej rodine. Po-
ďakovanie organizátorov patrí 
štedrým darcom aj domácim 
veriacim, ktorí sa svojou osob-
nou službou zapojili do príprav 
celého stretnutia. (rk-)

Muži sa stretli na prvej púti 

Na prvého mája pripadla aj fa-
timská sobota, ktorá je v Košic-
kej eparchii zasvätená mládeži. 
Odpustová slávnosť v klokočov-
skom pútnickom areáli sa zača-
la posvätným ružencom a pred-
náškou otca Ľuboslava Petrička. 
V prednáške poukázal na riziká 
sekularizovanej spoločnosti pre 
mládež a vyzval kňazov, aby 
sa venovali svojim mladým vo 
farnosti a boli pre nich svetlom. 
To už prišli do Klokočova aj 
desiatky cyklistov, ktorí sa zo 
Sobraniec vybrali na púť bicyk-

lami. Archijrejskú liturgiu slávil 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha. V kázni sa zameral na 
pojem vzťah a jeho význam v ži-
vote mládeže. „Všetko, čo Boh 
stvoril, je záležitosťou vzťahu. 
Aj človek bol stvorený ako muž 
a žena, aby vytvoril celoživotný 
vzťah,“ povedal vladyka. Pou-
kázal na vzťah Jozefa a Panny 
Márie ako prototyp budovania 
budúceho manželstva v súlade 
s Božou vôľou. Mladých nabá-
dal k stráženiu si čistoty vzá-
jomných partnerských vzťahov. 

Sv. liturgiu sprevádzali spevom 
študenti Strednej pedagogic-
kej školy z Košíc pod vedením 
pedagógov.

V ďalšom programe nasle-
dovalo vystúpenie kapely otca 
Petra Milenkyho z Davidova. Po 
občerstvení nasledovalo špor-
tové popoludnie na ihriskách 
rekreačného zariadenia Sĺňava. 
Potešiteľná bola účasť kňazov 
nielen z Košického protopres-
byterátu, ktorý mal patronát, 
ale celej eparchie s rodinami. 
(Michal Hospodár)

Májovú fatimskú sobotu vyhradili mladým
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Spomienka bola súčasťou 
prvého dňa dvojdňovej 
(27. – 28. apríl) medzi-

národnej vedeckej konferencie 
s názvom Cirkev v okovách tota-
litného režimu, na ktorej sa pre-
zentovalo 36 prednášajúcich zo 
siedmich krajín Európy. Okrem 
Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty PU boli spoluorganizá-
tormi Gréckokatolícky arcibis-
kupský úrad v Prešove, Ústav 
pamäti národa v Bratislave 
a Inštitút pamäti národa v Kra-
kove. Hlavnými partnermi bola 
Prešovská univerzita a Mesto 
Prešov. Konferencia mala 
medzikonfesionálny charakter. 
Priestor na vyjadrenie dostala aj 
Rímskokatolícka a Pravoslávna 

cirkev, hovorilo sa aj o situácii 
a postavení ECAV na Slovensku 
v danom období. Konferencia 
neobmedzila pohľad na per-
zekúciu Cirkvi len na územie 
bývalého Československa, ale 
poskytla priestor aj na reflexiu 
danej problematiky v štátoch 
bývalého východného bloku. 
Nosnými témami konferencie 
boli likvidácia Gréckokatolíc-
kej cirkvi v Československu, 
v strednej a východnej Európe 
a perzekúcia Katolíckej cirkvi 
na danom území.

V prvý deň po úvodnom 
speve Christos voskrese! 
(Kristus slávne vstal z mŕtvych!) 
vystúpili s pozdravnými slovami 
prešovský gréckokatolícky 

arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ, primátor Prešova 
Pavel Hagyari, rektor Prešov-
skej univerzity René Matlovič, 
riaditeľ Ústavu pamäti národa 
Ivan Petranský a dekan Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulty 
PU Peter Šturák, ktorý prečítal 
aj pozdravný list emeritného 
prešovského biskupa Jána 
Hirku. V celodennom programe 
zazneli prednášky viacerých 
prednášateľov zo zahraničia 
aj zo Slovenska. Za všetkých 
možno spomenúť sekretára 
Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme arcibiskupa Cyrila 
Vasiľa SJ, vladyku Jána Babjaka 
SJ, gréckokatolíckeho biskupa 
v Oradei v Rumunsku Virgila 

Berceu či zástupcu Inštitútu 
pamäti národa z Poľska Józefa 
Mareckeho.

Vladyka Ján Babjak pood-
halil závoj nového pohľadu na 
Akciu P – likvidáciu Gréckoka-
tolíckej cirkvi v bývalom Čes-
koslovensku. Vychádzal z novej 
skúsenosti, ktorú má táto 
Cirkev na Slovensku v súčasnos-
ti, keď okrem iného bola v roku 
2008 povýšená na metropoliu 
sui iuris a má blahoslavených 
mučeníkov. Položil otázku, 
či bolo nevyhnutné priniesť 
toľko obiet a utrpenia zo strany 
gréckokatolíkov. „Aj toto bolo 
v Božom pláne, aby Gréckoka-
tolícka cirkev mohla byť vyskú-
šaná a očistená. Boh je mocný 
najmä v tom, že dokáže obrátiť 
aj ľudskú zlobu na dobro,“ 
odpovedal vladyka. Nastalo ob-
dobie vyznávačov a mučeníkov 
Gréckokatolíckej cirkvi, ktorej 
existencia síce bola oficiálne 18 
rokov zakázaná, ale neprestala 
existovať v živom svedectve 
jej biskupov, kňazov, rehoľní-
kov, bohoslovcov a mnohých 
veriacich. Bolo to svedectvo 
vernosti Bohu, Gréckokatolíckej 
cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu 
svedomiu.

Večernej archijerejskej svätej 
liturgii predsedal vladyka Ján 
Babjak a homíliu predniesol 
vladyka Peter Rusnák, brati-
slavský eparcha. Vzdal úctu 
gréckokatolíckym duchovným 
a veriacim: „Čo bolo to, čo od 
vás žiadala štátna moc? Len 
jednu vec – zrieknuť sa katolici-
ty, puta so Svätým Otcom. Ale 
vy ste vedeli, že toto je poklad, 
ktorý máte doma – Cirkev, ktorá 
stojí na skale, ktorou je Peter.“ 
Všetkých vyzval k obráteniu, 
k prijatiu Svätého Ducha, bez 
ktorého niet vzkriesenia v živo-
te Kristových učeníkov.

Apoštolský nuncius na Slo-
vensku arcibiskup Mons. Mario 
Giordana prítomným odovzdal 
pozdrav od Svätého Otca 
Benedikta XVI. a prihovoril sa 
im vzácnymi slovami: „Rok 1950 
bol medzníkom v histórii vašej 
cirkvi. To bola totiž chvíľa, keď 
Boh povolal vašu cirkev, aby 
vydávala svedectvo o viere úpl-

Smutné výročie

8  |  udalosŤ

Archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešo-
ve vyvrcholila v utorok večer 27. apríla spomienka Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku na 60. výročie tzv. Prešovského soboru. Gréckoka-
tolíci sa zišli v sále PKO Čierny orol v Prešove, aby prejavili vďačnosť 
Bohu za milosť, ktorej sa dostalo Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 
Československu, že v ťažkej historickej skúške v polovici minulého 
storočia obstála. Práve v tejto sále bola 28. apríla 1950 totalitným 
komunistickým režimom likvidovaná.
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ne iným spôsobom ako dovtedy: mala 
ho vydávať znášaním nespravodlivosti, 
utrpením a tichou modlitbou svojich 
biskupov, kňazov i veriacich, a niekedy 
aj položením života niektorých členov. 
A to všetko pre vernosť Bohu a Sväté-
mu Otcovi. Podľa ľudskej logiky mala 
byť navždy pochovaná. Dôvera v Boha 
a v jeho nekonečnú moc ju však vzkrie-
sila z mŕtvych. A naozaj, utrpenie, ktoré 
znášali vaši predkovia, nebolo márne. 
Prinieslo bohaté ovocie.“

Na spomienke sa zúčastnilo 18 gréc-

kokatolíckych a rímskokatolíckych 
arcibiskupov a biskupov zo zahraničia 
a zo Slovenska, ako aj prvý prezident 
SR Michal Kováč, predseda PSK Peter 
Chudík, ďalší vzácni hostia, mnoho 
kňazov a veriacich.

Všetky príspevky z konferencie 
budú uverejnené v zborníku, ktorý 
bude prístupný na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte PU v Prešove. n

Ľubomír Petrík,  Jana Koprivňáková
snímky: Mária Žarnayová

Rozhovor s otcom Vladi-
mírom Kišákom CSsR 
o novom festivale v areáli 
Červeného kláštora

Kto je hlavným organi-
zátorom BREAKfesti-
valu? 
Organizátormi sú redem-
ptoristi a gréckokatolícka 
Farnosť Matky ustavičnej 
pomoci v Starej Ľubovni. Hlavným partnerom 
je Dunajec Village v Červenom Kláštore. Na 
organizovaní sa podieľa aj skupina sponzorov, 
dobrodincov, dobrovoľníkov a animátorov z far-
ského spoločenstva.

Prečo ste sa rozhodli usporiadať takýto 
festival? 
Časť mladých zo Starej Ľubovne bola v minu-
lom roku na Campfeste, ďalší boli na Worship 
festivale a  iní na GODZONE v Prešove a v Spiš-
skej Belej. Po návrate sa rozprúdil kolotoč odo-
vzdávania zážitkov. Tí, čo ostali doma, nechá-
pali, o čom sa rozpráva. A tak vznikla myšlienka 
zorganizovať niečo podobné v Starej Ľubovni 
alebo jej okolí.  
Vnímame to ako jeden zo súčasných spôsobov 
ohlasovania evanjelia. Festivaly takéhoto rázu 
oslovujú množstvo mladých ľudí. Je to vhodná 
príležitosť, ako prostredníctvom hudby, svedec-
tiev, zábavy a slova tejto generácii odovzdať po-
solstvo, že Boh, viera a kresťanstvo nie je niečím 
nudným, ale atraktívnym, živým a radostným. 
Miesto v Pieninách je cielené, aby sa človek 
mohol odpútať od každodenného stereotypu.

Prečo takýto názov?  
Názov BREAK = zastav sa; daj si pauzu vzišiel 
z dôvodu neuveriteľne rýchleho tempa života, 
pričom zabúdame na podstatné. Chceme po-
núknuť čas a miesto na zastavenie sa a zamysle-
nie nad sebou samým.

Na čo sa môžu tešiť prípadní záujemcovia? 
Na jedinečný zážitok zastavenia sa pod holým 
nebom. 
Festival bude rozdelený do dvoch blokov. Prvý 
blok bude pre deti, ktoré sa môžu tešiť na 
Vlada Špureka a jeho evanjelizačné divadielko, 
množstvo workshopov – hudobné, tanečné, 
pantomimické, maľovanie na tvár, trampolína... 
O deti bude počas festivalu dobre postarané 
vďaka animátorom. 
Druhý blok je pre ostatných. Predstaví sa sedem 
kapiel: Bazilea, 30tri, Timothy, Komajota, Re-
giment, Christallinus a eSPé. Prítomní sa môžu 
tešiť aj na spíkra otca Maroša Kuffu. 
Na pamiatku si z festivalu môže každý odniesť 
nielen neopakovateľný zážitok, ale aj pamätné 
tričko.

Dada Kolesárová
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Večnosť je svätá

10  | slovo na tému

Témy o kvalite života, prostredia, v ktorom 
žijeme, sú vždy top témy. So svojimi 
študentmi som nedávno rozvinul diskusiu 
o tom, čo dnes nazývame „životným štýlom 
kresťana“ – čo rozumieme pod správnou 
formáciou a výchovou, intelektuálnou 
a emočnou stabilitou jednotlivca i celej 
spoločnosti, čo vytvára mravnú, etickú 
i praktickú oblasť životných postojov.

Dostali sme sa tak 
k základnej otázke, 
čo buduje a ovplyv-

ňuje životný štýl súčasníka, čo 
ovplyvňuje všetky hodnotové 
atribúty života, aká je dnešná 
realita tohto procesu, o ktorom 
vravíme ako o „mentálnom 
zdraví národa“.

Ako nám môže pomôcť 
Cirkev, spoločenstvo ľudí...? 
Stojí dnešný človek o radu, hoci 
ide o takú veľkú hodnotu, ako 
je kvalita jeho vlastného života? 
A nakoniec som položotázku, 
či nie je táto vytúžená „kvalita“ 
života to, čo nazývame v kres-
ťanstve svätosť.

Mladí poznajú negatívny 
priestor okolo slova „závislý“. 
Od čoho je dnes človek závislý 
či nezávislý? A nie je závislosť 
od Boha stavom svätosti? Ale 
chce človek túto závislosť?

Uvedomil som si, že pri 
„budovaní“ takéhoto pohľadu 
na svätosť sme v situácii, ktorú 
pri nedávnej návšteve ad limina 
apostolorum (4. máj 2010) 
vyjadril bruselský arcibiskup 
Mons. André-Mutien Joseph 
Leonard: „Cirkev mala toho 
v minulosti veľa čo povedať 
a musíme akceptovať, že táto 
situácia je preč. Katolícka cirkev 
je dnes v krajine jedným z mno-
hých hlasov, síce dôležitým, ale 
jedným z mnohých. Treba prijať 

tento fakt a prijať ho seriózne“.
Pomôžem si parafrázou: 

Náš „hlas“ o tom, čo je svätosť 
v dnešnom svete, je dôležitým, 
napriek tomu, že je už len jed-
ným z pohľadov sveta na to, ako 
prežiť život, aký cieľ má život 
človeka. V každom prípade 
treba prijať túto realitu zodpo-
vedne a aj pre seba dodávam to 
známe z veľkého odkazu kon-
vertitu sv. Augustína: „Keď tí 
a toľkí (sa stali svätými), prečo 
nie ty, Augustín“.

Kto je svätý? Čo je svätosť?
Jedna z odpovedí, ktorá nás 

uspokojuje, je, že svätosť je 
vnútorná kvalita človeka, jedno-
ducho súhrn všetkých dobrých 
vlastností, ktoré sa nedajú 
merať vonkajšími prostried-
kami. Nesmieme však zabud-
núť na slová sv. Jakuba, ktorý 
o jednej čnosti – viere (a dá sa to 
zovšeobecniť) povedal: „Tak aj 
viera, ak nemá skutky, je sama 
v sebe mŕtva“ (Jak 2,17). Svätosť 
sa prejavuje navonok, nedá sa 
na svätého „hrať“. Možno sa len 
na istý čas pretvarovať...

K pravdám o svätosti mož-
no uviesť aj slová Svätého Otca 
Benedikta XVI., že v začiatkoch 
kresťanstva nazývali členov 
Cirkvi aj „svätými“. V Prvom 
liste Korinťanom sa napríklad 
sv. Pavol obracia na tých, „čo 

vzývajú meno nášho Pána Ježiša 
Krista na každom mieste“ (1 Kor 
1, 2). Kresťan je vlastne už svätý, 
pretože krst ho zjednocuje 
s Ježišom a jeho veľkonočným 
tajomstvom, zároveň sa ním 
však musí neustále stávať tým, 
že sa mu čoraz viac vnútorne 
pripodobňuje. Mnohí si myslia, 
že svätosť je výsadou rezervo-
vanou len pre vyvolených. Stať 
sa svätým je však v skutočnosti 
úlohou každého kresťana, ba 
vlastne by sme mohli povedať 
každého človeka. Apoštol píše, 
že Boh „nás v Kristovi požehnal 
všetkým nebeským duchov-
ným požehnaním“ a ešte pred 
stvorením sveta si nás vyvolil, 
„aby sme boli pred jeho tvárou 
svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 
1, 3 – 4). Všetky ľudské bytosti 
sú povolané k svätosti, ktorá 
spočíva v tom, že žijú ako Božie 
deti v tej „podobe“ s ním, podľa 
ktorej boli stvorení. Všetky ľud-
ské bytosti sú Božie deti a všetci 
sa prostredníctvom namáhavej 
cesty slobody „musia“ stať tými, 
ktorými sú. Všetkých Boh po-
zýva, aby sa stali súčasťou jeho 
svätého ľudu. Cesta je Kristus, 
Syn, Boží Svätý: nik nepríde 
k Otcovi, iba cez neho (porov. 
Jn 14, 6) (Homília 04.11.2007)

Dnes hlavne mladými ob-
ľúbené internetové fórum na 
jednej zo svojich stránok www.
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google.sk poskytuje až 378 000 
odkazov na slovo „svätosť“. Aj 
tieto stránky nás presviedčajú, 
že okolo svätosti sa nahromadi-
lo množstvo mýtov...

Ale nájdeme tak aj rôznosť 
pohľadov na tento fenomén, 
napr. že svätosť je robiť malé 
veci s veľkou láskou a poko-
rou, že svätosť je ostať pokojný 
a veriť Bohu v čase akýchkoľvek 
búrok s vedomím, že Boh to má 
pod kontrolou. Byť svätým zna-
mená byť normálnym a hlboko 
ľudským. Vladyka Ján Babjak SJ 
v jednej homílii povedal, že svä-
tosť je cieľom každého človeka: 
„Všetko, čo robíme, máme robiť 
s pohľadom na večnosť...“

Ak by sa nás niekto opýtal, 
ako získať svätosť, povedz-
me mu najprv pravdu, že to 
celkom nevieme, lebo je to „dar 
a tajomstvo“, ale skúste mu 
predložiť poznanie, že svätosť 
ako „kvalita duchovného i teles-
ného v živote človeka“ sa začína 
v prirodzených dispozíciách 
človeka k dokonalosti. Vše-
obecne platný morálny zákon 
každého zaväzuje bojovať so 
zlom, premáhať ho a konať 
dobro. Konaj dobro a chráň sa 
zlého! Táto výzva je v Zjavení 
ešte zvýraznená a naliehavá a je 
predmetom zmluvy v Sta-
rom i v Novom zákone: Boh 
chce, aby ho človek poslúchal, 
poskytuje mu potrebnú pomoc 
a prostriedky milosti, a sľubuje 

mu za to požehnanie a spásu. 
Slovo svätosť sa, žiaľ, priebe-
hom storočí vytrácalo z bežné-
ho slovníka do akejsi nereálnej 
polohy. V minulosti sa neprá-
vom vytvoril dodnes pretrváva-
júci názor, že svätosť je rezervo-
vaná len pre biskupov, kňazov 
a rehoľníkov, prípadne pre 
niekoľko výnimočných osôb. 
Preto treba oživiť význam 
slova svätosť a pripomínať 
si naše povolanie k svätosti. 
Svätý je živý Boh. Tým, že dáva 
účasť na svojom živote, dáva 
účasť na svojom šťastí. Všetci 
sme povolaní k svätosti, každý 
ako člen Božieho ľudu. Keď sa 
Kristus stal človekom, vzal na 
seba ľudskú prirodzenosť, stal 
sa „každým z nás“ a každého 
povoláva k dokonalosti v jeho 
osobnom a jedinečnom život-
nom povolaní: „Buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský 
Otec“ (Mt 5, 48).

Povolanie k trvalému šťastiu.
Kresťanská hodnotová orien-

tácia je naše bohatstvo, i keď 
nemôžeme byť celkom spokoj-
ní, ak sa sebakriticky pozrieme 
na svoju životnú cestu. Rovnako 
vo verejnom živote nemožno 
nechať bez povšimnutia skutoč-
nosť, že z verejných masovoko-
munikačných prostriedkov sa 
šíri systematická dezorientácia, 
a nezaujať postoj, vyplývajúci 
z požiadaviek prirodzeného 

rozumu a zo Zjavenia. Blaže-
nosť, ktorú ponúkajú bezuzdné 
pôžitky a hriechy, sa nikdy 
nedostaví. Namiesto nej sa šíri 
utrpenie, telesné aj duševné 
choroby, rozvraty a nešťastie. 
A predsa blaženosť, po ktorej 
človek túži, jestvuje. Spočíva 
v harmónii človeka so sebou 
samým, s Bohom, s blížnym, 
s prírodou. Dosahuje sa zacho-
vaním prirodzeného a Božieho 
zákona. Povolanie k svätosti je 
povolaním k blaženosti.

Aký typ svätosti je príťažlivý?
Imponuje nám „jednoduchá“ 

svätosť, ktorá koná skutky lásky 
a milosrdenstva vo všetkých ob-
lastiach činnosti každodenných 
prác. Heslo otcov púšte účinné 
v ich dobe: „Uteč a mlč“ dnes 
nahrádza: „Zostaň a hovor“. 
Zostaň vo svete a hovor o svo-
jom Bohu. Hovor ľuďom, ktorí 
stratili zmysel pre vznešené 
hodnoty a neveria, že sme stvo-
rení pre vyššie veci. Zostaň me-
dzi bratmi a sestrami vo svete. 
Všímaj si ich bolesti, ochotne 
vypočuj ich starosti, pochop 
ich životnú neistotu, pomáhaj 
im hojiť rany. Ukáž, ako žiješ 
s Bohom v rodine, v súkromí 
i zamestnaní, v starostiach 
moderného života, že možno 
žiť podľa Božích prikázaní 
a Kristovho evanjelia. V dobe 
rozšíreného individualizmu 
a samoty uprostred davu svet 

potrebuje svedectvo o spolo-
čenstve, o vzájomnosti v rámci 
cirkevných inštitúcií, kres-
ťanských rodín, o vzájomnej 
podpore uprostred pracovných 
kolektívov, o jednote kresťanov 
rôznych denominácií. Kristovo 
posolstvo spásy sa neobracia 
na jednotlivcov, ale na Cirkev 
jednu, ale i jednotnú na každej 
úrovni, na všetky národy a na 
všetky časy.

Preto sa treba zahľadieť do 
seba a na ceste svätosti si polo-
žiť tri základné otázky: Akí 
sme? Akí máme a akí chceme 
byť?

A keďže svätosť je dar, treba 
oň prosiť pre seba i druhých. 
Napríklad krátkymi prosbami, 
aby Pán poučil rodičov, že sú 
pre svoje deti prvými učiteľmi 
a svedkami viery. Aby vnukol 
mladým túžbu po hrdinskom 
a šľachetnom živote lásky 
a obety. Aby udelil manželom 
vzájomnú úctu, vernosť a lásku. 
Aby pomáhal starým, chorým 
a trpiacim pochopiť, že svojím 
utrpením posväcujú seba a svet.

Aby nám pomáhal stávať 
sa svätými uprostred sveta 
a dozrievať v láske a závislosti 
od neho, lebo „ak naša večnosť 
sa začína dnes“– a večnosť je 
svätá, – taký musí byť každý náš 
deň. Svätý! n

Jozef Jarab
ilustračná snímka:  

upload.wikimedia.org
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www.gojdic.sk

Kňazom sa človek nerodí, kňazstvo človek 
dostáva ako dar. Táto myšlienka upúta 
návštevníka oficiálnej webovej stránky 
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. 
biskupa Pavla Petra Gojdiča. Internetová 
doména www.gojdic.sk ponúka pohľad do 
prostredia seminárnej formácie budúcich 
kňazov.

Dizajn je riešený v príjemnej kombiná-
cii zlatej a červenej farby s umiestnením 
hlavných záložiek v hornej časti obrazovky. 
Jednotlivé záložky majú svoje podoblasti, 
ktoré sa prehliadajú v otvorenom okne 
rolovaním po obrazovke, čiže ovládanie 
a pohybovanie sa po jednotlivých strán-
kach domény je efektívne a jednoduché. 

Množstvo záložiek svedčí o pestrosti života 
v kňazskom seminári aj o podrobnom 
rozpracovaní jednotlivých oblastí so záme-
rom autorov priniesť návštevníkovi širokú 
paletu informácií. Vyberiem tie, ktoré sú 

návštevníkmi najvyhľadávanejšie. Záložka 
Kňazský seminár obsahuje informácie 
o histórii a vzniku seminára, jeho patró-
novi a tiež oficiálne logo s vysvetlením. Po 
kliknutí na Život v seminári sa návštevní-
kovi otvárajú oblasti, akými sú Aktuality, 
ktoré sú priebežne dopĺňané krátkymi 
článkami o tom, čo a kedy sa v rámci semi-
nára aj mimo neho udialo. V tejto sekcii je 
umiestnená Fotogaléria, ktorá obsahom 
a pestrosťou nezaostáva za predchádzajú-
cou záložkou.

Toto nie je ani zďaleka všetko. Krátky 
exkurz má slúžiť len na povzbudenie vašej 
zvedavosti.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY
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Christos voskrese!

Vaša Vysokopreosvietenosť 
vladyka Ján Babjak, prešovský 
arcibiskup a metropolita,

drahí spolubratia v biskup-
skej službe, kňazi, rehoľníci 
a rehoľnice, bratia seminaristi, 
milovaní bratia a sestry v Kris-
tovi,

zišli sme sa dnes v tejto ka-
tedrále, aby sme slávili božskú 
liturgiu pri spomienke na 60. 
výročie likvidácie Gréckokato-
líckej cirkvi totalitnou mocou 
v bývalom Československu.

S radosťou vám prinášam po-
zdrav Svätého Otca Benedikta 
XVI. a pozývam vás k modlitbe 
zaňho samého, ako aj za jeho 
úrad hlavy Cirkvi, tým viac, že, 
ako viete, v týchto dňoch slávi-
me piate výročie jeho voľby na 
Petrov stolec. Svojou modlitbou 
a oddanosťou ho podporme 
v jeho apoštolskej službe, aby 
úrad, ktorý mu bol zverený, 
vykonával odvážne a v duchu 
viery.

Rok 1950 bol medzníkom 
v histórii vašej Cirkvi. V tom-
to roku totiž totalitná moc, 
sledujúc svoje politické záujmy, 

pristúpila k jej likvidácii takzva-
ným Prešovským soborom, 
ktorý sa uskutočnil práve 28. 
apríla pred 60 rokmi. Tento 
deň započal novú etapu v jej 
dejinách.

To bola totiž chvíľa, keď Boh 
povolal vašu Cirkev, aby odte-
raz, počas dlhých 18 rokov svojej 
oficiálnej neexistencie, vydávala 
svedectvo o viere úplne iným 
spôsobom ako dovtedy: mala 
ho vydávať znášaním nespra-
vodlivosti, utrpením a tichou 
modlitbou svojich biskupov, 
kňazov i veriacich, a niekedy aj 
položením života niektorých 
členov. A to všetko pre vernosť 
Bohu a Svätému Otcovi.

Podľa ľudskej logiky mala byť 
navždy pochovaná. Ale bola to 
práve tá úprimná viera a vrúcna 
modlitba jej veriacich, ktoré 
nedovolili, aby navždy zostala 
v hrobe. Dôvera v Boha a v jeho 
nekonečnú moc ju vzkriesila 
zmŕtvych a, podobne ako Ježiš 
sám, sa ukázala ako víťazka 
nad zlobou a nad mocou zlého. 
Toto je zase logika viery: tak ako 
Christós voskrese, tak vstanú 
k novému a krajšiemu životu 
všetci tí, ktorí v neho vkladajú 

svoju nádej.
A naozaj utrpenie, ktoré 

znášali vaši predkovia, nebolo 
márne. Prinieslo bohaté ovocie. 
Predovšetkým sa v ľudských 
dušiach posilnila samotná viera 
a s tou vierou prišiel aj nárast 
duchovných povolaní, a to či už 
kňazských, alebo rehoľných. Je 
pekné vidieť aj dnes v srdciach 
ľudí túžbu zachovať si vieru 

a hodnoty, ktoré im vaša Cirkev 
prináša.

Dnes za všetko musíme byť 
Bohu vďační, pretože to nie je 
naše dielo, ale dielo Božie. Iba 
vďaka Božej milosti dokázali 
vytrvať všetci tí, ktorí boli 
podrobení veľkému prenasle-
dovaniu. A taktiež iba vďaka tej 
istej Božej milosti opatrovanej 
v ľudských srdciach sme sved-
kami rozkvetu vašej zaslúžilej 
Cirkvi.

Obohatení touto historic-
kou skúsenosťou prosme Pána 
Boha, aby svoju milosť vylial aj 
na nás, aby sme aj my, vedení 
dobrým príkladom vašich pred-
kov, vydávali svedectvo viery pre 
súčasný svet.

Milovaní bratia a sestry 
v Kristovi,

v mene Svätého Otca chcem 
vyjadriť uznanie pre celú vašu 
Cirkev, ktorá vždy stála na 
strane vernosti nástupcovi 
svätého apoštola Petra. Chcem 
vás taktiež uistiť o tom, že Svätý 
Otec na vás pamätá vo svojich 
modlitbách a posiela vám svoje 
zvláštne apoštolské požehnanie. 
V jeho mene vás chcem povzbu-
diť, aby ste aj naďalej vyznávali 
tú istú vieru, ktorú vyznávali 
vaši predkovia, a tak sa stali, ako 
čítame v evanjeliu, soľou tejto 
zeme a svetlom pre tento svet.

Christos voskrese! n

12  | príhovor apoštolského nuncia

Vyznávať vieru otcov
Príhovor apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu 
na svätej liturgii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 27. apríla 
pri príležitosti 60. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi 
v bývalom Československu
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Vývoj ostatných týždňov 
ukázal, že naša slo-
venská spoločnosť ešte 

nedosiahla svoju zrelosť. Lebo 
ten, o kom sa môže povedať, 
že je pravý kresťan, ten je aj 
zrelým človekom schopným 
triezvo uvažovať a nepodľahnúť 
demagógii strachu a hľadaniu 
nepriateľa.

Slovensko má už tradične dva 
národy, s ktorými majú Slováci 
dejinnú zlú skúsenosť. A práve 
túto skúsenosť využívajú mnohí 
na zvyšovanie svojho statusu 
v spoločnosti.

Prvým národom sú Maďari. 
Tisíc rokov, počas ktorých sme 
nemohli mať vlastnú štátnosť, 
nebolo ľahkých. Hovoriť však 
o tisícročí útlaku maďarského 
národa je klamstvom. Môžeme 
tu hovoriť o útlaku maďarskej 
šľachty, aristokracie, no nemô-
žeme hovoriť o útlaku národa. 

Tak Maďari i Slováci trpeli rov-
nako; spoločne prežívali biedu, 
hlad, choroby a útlak.

Dnes však obidva národy 
dobrovoľne vstúpili do spo-
ločného európskeho domu, 
kam naozaj patria ako dvaja 
rovnocenní partneri. A hovoriť 
o svojom partnerovi ako o ne-
priateľovi, vysmievať sa z jeho 
najväčšieho národného svätca 
sv. Štefana ako zo „šaša na koni“, 
bezdôvodne ho osočovať, vyhľa-
dávať a rozdúchavať napätie, 
patrí do kategórie vytvárania 
zlých vzťahov. Nikomu z nás by 
sa nepáčilo, keby člen vládnu-
ceho zoskupenia v Maďarsku 
hovoril o sv. Cyrilovi a Metodovi 
ako o bláznoch, alebo ak by 
o nás klamal. Preto hľadať ne-
priateľa na juh od Slovenska je 
čisto vecou populizmu a snahy 
za každú cenu dostať viac z po-
myselného koláča moci.

Obdobne je to aj s druhým 
národom, ktorý už stáročia žije 
medzi nami. Rómovia, či ľudo-
vo povedané Cigáni, majú inú 
mentalitu ako my. Ich spôsob 
nazerania na život a svet okolo 
je pre nás často neprijateľný. 

Na druhej strane dnešná spo-
ločnosť, a najmä mienkotvorné 
médiá sú posadnuté hľadaním 
senzácií, násilia, negatív... Ján 
Pavol II. to zhrnul v slovách 
„kultúra smrti“. Preto nepo-
čujeme o kladných osobách 
tohto národa, a to nemyslím len 
u nás. Nemajú svojich hrdinov, 
svoje kultúrne a spoločenské 
osobnosti? A práve pre absenciu 
tohto pozitívneho pohľadu nám 
často zostáva len ten negatívny. 
Veď stačí dať Róma na plagát, 
dokresliť mu tetovanie, dať mu 
na krk hrubú zlatú reťaz a dole 
napísať: „Aby sme nekŕmili 
tých, čo nechcú pracovať“. To 

všetko vyvolá v jednoduchom 
človekovi pocit ohrozenia. Teraz 
už nie ako národa, ale jeho 
vlastnej peňaženky.

A čo ďalej? Hovoriť o ľuďoch 
na pozadí hľadania nepria-
teľa ako o nepriateľoch už za 
vlastnými hradbami vo svojom 
strede? Hovoriť o nich zle? 
Nie! Kristus a Cirkev nás učia 
odsúdiť hriech, ale milovať 
hriešnika. Učia nás hľadať 
pravdu a milovať toho, kto nám 
ubližuje. Učia nás odpúšťať 
a dávať nádej. Toto je cesta pre 
Slovensko a pre Slovákov. Cesta 
prežitia každého národa spočí-
va v prijatí Krista, lebo v ňom je 
plnosť človečenstva, kultúrnosti 
a spoločenskej múdrosti.

Je na každom z nás, či v ňom 
zvíťazí Kristovo človečenstvo, 
alebo bude hľadať nepriateľa za 
každú cenu. Je na nás, ktorou 
cestou pôjde náš národ. Ak 
tých, ktorí budú verní Kristovi, 
bude viac, náš národ zosilnie. 
Ak však budeme vybíjať svoju 
energiu na boj s veternými 
mlynmi, duchmi minulosti či 
ilúziami, staneme sa posadnu-
tými a neschopnými adekvátne 
reagovať tam, kde treba. n

Juraj Gradoš 
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Otec šéfredaktor,
mohli by ste v časopise Slovo vysvetliť, ako 
je to so sviatkom sv. Cyrila a Metoda? Podľa 
Gréckokatolíckeho kalendára 2010 a spevní-
ka Hospodi, pomiluj – 11. máj je aj sviatkom 
sv. Cyrila a Metoda. V najnovšom Slove 
11. mája sviatok nie je uvedený a v spevní-
ku Pane, zmiluj sa je uvedený až 5. júla. 
Neviem, čo je uvedené v knihe Misjacoslov. 
Tak ako je to vlastne? Prepáčte, ale bolo by 
to treba ujednotiť. Da vsi jedino budut !

Christos voskrese !
V.K.

Vážený pane,
často dochádza k situácii, keď ten istý svätý 
má viacero sviatočných dní. Podobne nie je 
zriedkavou aj situácia, keď Východ a Západ 
slávia toho istého svätca v odlišný deň. Do-
konca aj na ten-ktorý deň pripadá viacero 

svätých. A nielen to, aj východné cirkvi 
majú svoje vlastné kalendáre, ktoré reagujú 
na špecifiká tej-ktorej cirkvi.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 
je cirkvou sui iuris, teda môže vytvárať 
svoje vlastné zvyklosti a zákony. 11. máj 
je a zostáva naďalej sviatkom sv. Cyrila 
a Metoda, čím sa spájame s ostatnými 
východnými cirkvami. Ale tradične spolu 
s celým Slovenskom sviatok týchto svojich 
patrónov svätíme najmä 5. júla. Tento deň 
je dokonca aj dňom pracovného pokoja, 
čím je zvýraznený jeho význam.
Situácia sa zmenila po blahorečení 
prešovského svätiaceho biskupa Vasiľa 
Hopka, keď bol 11. máj ustanovený za deň 
jeho spomienky. Na prvý pohľad sa zdá, 
že svätí apoštolom rovní majú prednosť 
pred blaženým hieromučeníkom. Tu však 
vystupujú dve skutočnosti. Po prvé – iný 

deň celonárodných osláv týchto svätých. Po 
druhé – keďže ide o nášho miestneho bla-
ženého, jeho sviatok je, čo sa týka dôleži-
tosti, rovnako dôležitý ako sviatok sv. Cyrila 
a Metoda. Aj preto sa teda sviatok sv. Cyrila 
a Metoda u nás presúva na 5. júla a 11. máj 
zostáva sviatkom bl. Vasiľa Hopka.
To však nebráni tomu, ak je to pastoračne 
múdre a prospešné, aby sa 11. mája slávili 
tak Cyril a Metod, ako aj Vasiľ Hopko.
A čo sa týka nejednotného uvádzania svä-
tého toho dňa, vychádza to práve z variabi-
lity, ktorú táto situácia ponúka. V nových 
slovenských modlitebníkoch Pane, zmiluj 
sa a Hore srdcia (2010) je 11. máj uvedený 
ako sviatok bl. Vasiľa Hopka práve preto, 
aby sme budovali úctu k tomuto mužovi 
čistého srdca, ktorý si toľko vytrpel za ver-
nosť našej cirkvi, teda aj každému z nás.

otec Juraj

liStÁREň

Každá komunita, ktorá chce prezentovať svoje názory, sa to snaží 
urobiť tým najlepším spôsobom. V spoločnosti, ktorá ešte nedosiahla 
vysokú kultúrnu a spoločenskú zrelosť, je však najlepším spôsobom 
na prezentáciu názorov vyvolávanie pocitu ohrozenia. Človek sa vte-
dy inštinktívne primkne k tým, ktorí na ohrozenie upozorňujú. Je to 
podobné, ako keď sa ohrozené dieťa túli k svojmu rodičovi.

Nepriateľ za hradbami
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V čase sviatkov Zoslania Svätého Ducha sa dostáva do po-
predia tretia božská osoba. Niekedy akoby ostávala v ži-
vote kresťanov v úzadí, preto sme jej venovali aj rozhovor 
s otcom Antonom Pariľákom, gréckokatolíckym kňazom 
zodpovedným za Koinoniu Ján Krstiteľ v Prešove.

Čím sú výnimočné sviatky 
Turíc?

Sviatky Turíc sú oslavou 
Boha – Svätého Ducha, ktorý 
pochádza od Otca i Syna a zo-
stupuje na tento svet, aby nám 
pripomenul a vysvetlil všetko, 
čo Ježiš učil, a urobil z nás Božie 
deti. Je to  príležitosť prehĺbiť si 
vzťah so Svätým Duchom. Túto 
božskú osobu  si popri Otcovi 
a  Synovi  mnohí predstavujú 
ako energiu, vanutie, jazyky...  
Čosi neosobné, čo nejakým 
spôsobom pôsobí, ale je príliš 
tajomné. No Svätý Duch je 
osoba, s ktorou sa možno 
rozprávať, vie sa radovať, vie 
byť smutný, má na veci názor, 
vedie, chce byť priateľom, ktorý 
koná v živote človeka. 

Akým spôsobom je viditeľné, 
že cez človeka koná nevidi-
teľný Svätý Duch?

Človek naplnený  Duchom 
vyžaruje na iných pokoj a záro-
veň je človekom radosti, ktorá 
sa prejavuje v hľadaní pozitív-
nych vecí v živote (nie pozitív-
neho myslenia), radovaní sa 
z maličkostí, nachádzaní dobra 
v tom druhom, v nepočúvaní 
zlého hovorenia o druhých, 
v očakávaní nových pekných 
chvíľ... Lebo najkrajšie veci 
máme vždy pred sebou.

Človek, v ktorom koná Boh, 
je pripravený slúžiť, pretože si je 
vedomý toho, čo Boh  pre neho 
robí a odpovedá na to službou 
iným, pričom nepočíta a ne-
kalkuluje, čo z toho sám bude 
mať. Človek Ducha nemôže 
nehovoriť o Kristovi a nemôže 
nezdieľať s inými, že Boh je jeho 
radosťou a pokojom.

V Prvom liste Korinťanom sa 
spomínajú charizmy, ktoré 
boli zjavné v prvotnej Cirkvi. 
Prečo Svätý Duch dáva 
tieto mimoriadne dary, kedy 
a komu?

Charizmy, o ktorých hovorí 
sv. Pavol, sú na budovanie 
človeka a Cirkvi, na budovanie 

vzťahu s Bohom. Je zvláštne, že 
sa v dnešnej dobe hovorí o tom, 
že sú mimoriadne. Dostávame 
ich krstom a myropomazaním, 
len sa niekedy neprejavujú 
automaticky. To je lepšie vy-
jadrenie. Je to, ako keď sa vloží 
cukor do kávy a nerozmieša sa. 
Kým sa nerozmieša, káva nie je 
sladká.  
Tak je to aj s charizmami. Pod-
statné je, či veríme, že charizmy 
existujú, sú pre nás a  či sme 
ochotní ich používať na Božiu 
slávu a pre Božie dielo. 

Ktorý dar vnímate ako ob-
zvlášť dôležitý pre budovanie 
vzťahu človek – Boh a kto-
rý pre budovanie vzťahov 

s ľuďmi v cirkevnom spolo-
čenstve?

Svätý Pavol hovorí: „Kto 
hovorí jazykmi, buduje seba 
samého.“ (1 Kor 14, 4) Dar 
jazykov vnímam ako dôležitý 
na budovanie vlastného vzťahu 
s Bohom. Nie je znakom svä-
tosti, zbožnosti ani duchovnej 
výšky. Kto sa modlí v jazykoch, 
nepotrebuje vedieť, čo sa modlí, 
Svätý Duch sa modlí v ňom, 
a tým ho buduje. Podstatný je 
úmysel oslavovať Boha.

Na budovanie Cirkvi je 
najpodstatnejší dar proroctva. 
Nie v zmysle, že prorokujem, čo 
bude, ale proroctva ako daru, 
ktorým človek vníma Boží hlas 
v danej chvíli pre seba a spo-

On má moc
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ločenstvo. Správne používanie 
daru vedie k dobrým vzťa-
hom, k spoločnému kráčaniu 
a konaniu Božieho diela. Keď 
spoločenstvo vie načúvať 
tým, čo prorokujú, rozlíšiť to 
a použiť, posúva ho to rýchlejšie 
dopredu. Všetky ostatné dary sú 
v službe tomu.

Komunita Ján Krstiteľ 
organizuje svoje najväčšie 
evanjelizačné stretnutie 
práve a Turíce. Prečo?

Turíce považujeme za vrchol 
našej evanjelizácie preto, lebo 
na Veľkú noc Ježiš zomrel 
a vstal z mŕtvych, je živý a je 
stále medzi nami. Vykúpil nás, 
daroval nám miesto v nebi 
a život v hojnosti. Ale to všetko 
nevieme žiť bez Božieho Du-
cha. On je ten, ktorý nám dáva 
schopnosť všetko pochopiť, pri-
jať a nechať, aby sa to v našich 
životoch prejavilo.

Boh je náročný na tých, čo 
idú za ním. Chce, aby boli ako 
jeden tím, ktorý pracuje s jeho 
zámermi. Dáva nám svojho 
Ducha, aby sme to chceli robiť 
a aby nám to bolo ľahké. Ľahké 
neznamená bez problémov. 
Ježiš hovorí: „Moje jarmo je prí-
jemné a bremeno ľahké“ – to je 
práve obraz pôsobenia Svätého 
Ducha. On z človeka nesníma 
jarmo, ale robí ho pre človeka 
radostným. 

Preto na Turíce pozývame 
medzi seba všetkých, aby získali 
skúsenosť s Ježišom a s Duchom 
Svätým. Cirkev nazýva Sväté-
ho Ducha životodarný alebo 
život dávajúci. On je ten, ktorý 
vzkriesil Ježiša a  má moc aj 
v nás vzkriesiť to, čo zomrelo – 
náš pokoj, radosť, naše vzťahy, 
zdravie, všetky oblasti nášho 
života, vrátane ekonomickej. 

Aké je miesto Svätého Ducha 
v procese uzdravenia človeka 
(fyzického, vnútorného)?

Ježiš nám svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním daroval 
život v hojnosti, a to zahŕňa aj 
zdravie. Mnohí  sa pri takom 
konštatovaní pýtajú, ako je 
potom možné, že kresťania 
sú chorí. Svätý Duch vzkriesil 

Ježiša a rovnako sa chce prejaviť 
aj v nás plnosťou života. Koná 
dvoma spôsobmi. Prvý je, že 
človek, ktorý je chorý, je pod 
vplyvom Ducha schopný žiť, 
akoby nemal žiadne obmedze-
nia. To vidíme na sv. Pavlovi, 
ktorý spomína, koľkokrát ho 
bičovali, kameňovali, ako trpel, 
bol v súženiach, nosil na tele 
osteň... Keby všetky tieto veci 
nosil na svojom tele človek, kto-
rý nemá Svätého Ducha, je in-
validom, ktorý sedí doma. Čiže 
prvý spôsob konania Svätého 
Ducha v procese uzdravenia je 
to, že uschopňuje človeka žiť so 
svojou chorobou a slabosťami 
a bez obmedzenia konať Božie 
dielo. Druhý spôsob je, že 
naozaj zasahuje a prináša život 
všade tam, kde chýba, a teda 
uzdravuje. V našej komunite sa 
považuje uzdravujúce konanie 
Boha za prirodzené. Boh aj 
takýmto spôsobom dáva najavo, 
že je prítomný vo svojom 
ľude a že stará o jeho slabosti 
a bolesti. Uzdravujúce konanie 
Svätého Ducha možno veľmi 
zreteľne zakúsiť počas evanje-
lizácie, kde aj takto potvrdzuje 
pravdivosť ohlasovania a sku-
točnosť, že Boh je živý. Vtedy 
cez uzdravenie tela uzdravuje 
celého človeka a uschopňuje ho 
nasledovať Ježiša.

Ako vidíte pôsobenie Svätého 
Ducha vo vašej komunite, 
v životoch konkrétnych ľudí?

Patríme medzi hnutia 
a komunity, ktoré si hovoria 
charizmatické. Žijeme vo 
vedomí toho, že Svätý Duch 
v nás pôsobí a prejavuje sa 
aj cez charizmy. Základným 
ovocím jeho prítomnosti je 
priateľstvo – schopnosť vyjsť zo 
seba k druhému a tvoriť s ním 
vzťahy, dokázať riešiť konflikty, 
odpustiť a vytvoriť jednotu na-
priek všetkým rozdielom a pre-
kážkam. Byť členom komunity 
znamená byť si vedomý, že som 
rovnako povolaný ako môj brat, 
sestra patriť Kristovi ako Ján 
Krstiteľ a evanjelizovať. 

Druhý rozmer chariziem 
v komunite je to, že my sme Ján 
– ten, ktorý stojí na púšti a kričí: 

„Pripravte cestu Pánovi“. Som 
si istý, že nemožno ohlasovať 
Krista bez chariziem, pretože 
Sväté písmo hovorí, že kdekoľ-
vek apoštoli išli a ohlasovali 
Krista, svoje učenie dokazo-
vali a potvrdzovali mocným 
pôsobením Svätého Ducha. 
Takže tento rozmer považujem 
za nevyhnutný, je to bohatstvo 
Cirkvi a my ho zdôrazňujeme.

To, čo ohlasujeme, však naj-
prv sami musíme zažiť. Každý 
z nás potrebuje mať osobnú 
skúsenosť s Kristom a Svätým 
Duchom, ktorej ovocím je vnú-
torné alebo fyzické uzdravenie, 
vyriešenie ťažkostí v rodine, 
zmierenie medzi manželmi, 
obrátenie širšej rodiny, urovna-
nie sporov... Toto všetko sa deje 
s použitím chariziem. 

Komunita je špecifická služ-
bou rodinám a mladým, ktorá je 
postavená na tom, aby mali živú 
skúsenosť s Bohom a následne 
sa naučili byť zodpovednými 
vo svojom živote. Skúsenosť 
s Ježišom a prítomnosť Svätého 
Ducha spôsobuje, že človek je 
ochotný meniť mnohé postoje, 
pretože práve prítomnosť Svä-
tého Ducha premieňa. Nie je to 
len o katechéze a vyučovaní, ale 
slovo je sprevádzané pôsobením 
Ducha, ktorý dáva, aby prinies-
lo ovocie.

Našou silnou skúsenosťou je, 
že Boh priťahuje mnohých mu-
žov a cez nich sa uzdravujú ich 
manželstvá a rodiny. Zakúšame, 
že dokážeme zasiahnuť ohlaso-
vaním mnohých podnikateľov, 
ktorí nanovo potrebujú nádej, 
entuziazmus, povzbudenie, po-
chopenie pri svojej práci. Týmto 
ľuďom, ktorí zväčša nemajú 
na Boha čas, lebo im ho vypĺňa 
biznis, ohlasujeme Krista a oni 
sú ochotní sa zastaviť. 

Na záver mi dovoľte, aby som 
všetkých pozval v sobotu 22. 
mája do Mestskej haly v Prešove 
na slávenie sviatkov Zoslania 
Svätého Ducha. Príďte spolu 
s nami zakúšať lásku a dobrotu 
nášho Boha a prejavy jeho moci.

Za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová.
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Konferencia 
v Ostrihome
Pod záštitou Rady pre vedu, 
vzdelanie a kultúru KBS 
a jej predsedu Mons. Fran-
tiška Rábeka a pomocného 
biskupa Ostrihomsko-bu-
dapeštianskej arcidiecézy 
Mons. Jánosa Székelya 
zorganizovala 7. apríla 2010 
Filozofická fakulta a Ústav 
literárnej a umeleckej 
komunikácie Univerzi-
ty Konštantína Filozofa 
v Nitre na pôde Centra sv. 
Vojtecha v maďarskom 
Ostrihome v rámci Roka 
kresťanskej kultúry vedec-
kú konferenciu Slovenská 
kresťanská kultúra – osudy 
a osobnosti. V prednáškach 
zazneli aj témy približu-
júce kresťanskú tvorbu na 
Slovensku po roku 1945, Cy-
rilské rukopisy z prostredia 
Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku, zmysel tvorby 
Milana Rúfusa či Pavla 
Straussa atď. Prof. Mária 
Bátorová, doc. Peter Že-
ňuch, prof. Marta Keruľová 
a ďalší svojimi prednáškami 
obohatili auditórium o po-
hľady na tvorbu či osudy 
slovenských osobností. 
Konferencia nastolila aj 
otázku vzťahu slovenské-
ho a maďarského národa 
v pozitívnom zmysle slova. 
Konferenciu ukončila sv. 
omša, ktorú v ostrihomskej 
bazilike celebroval Mons. 
František Rábek.

TK KBS
snímka (bazilika v Ostri-
home): www.turisimo.cz

KultúRa
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Táto príprava má mať tri 
rozmery:

Duchovný – môj 
vzťah k Bohu, na ktorom 
budem stavať a ku ktorému 
budem viesť aj svoje deti.

Osobnostný – práca na sebe 
samom (už nie ja, ale my).

Vedomostný – štúdium lite-
ratúry, ďalšie vzdelávanie sa.

Ak sú dvaja mladí ľudia 
v štádiu spoznávania sa, je 
dôležité, aby sa veľa rozprávali 
o svojej spoločnej budúcnosti, 
počte detí, v akom časovom 
odstupe ich chcú mať, o jednot-

nosti vo výchove, spoločnom 
bývaní, práci. Ak ostanú tieto 
skutočnosti nevydiskutované 
pred vstupom do manželstva, 
môžu v ňom spôsobiť vzájomné 
nepochopenie, trenice, ne-
zhody, ktoré neskôr vyústia do 
zbytočných problémov.

Manželstvom vstúpime do 
nového povolania, z ktoré-
ho nám vyplynú nové úlohy 
a povinnosti, ako aj nový druh 
zodpovednosti. Ale nie je to len 
o povinnostiach a úlohách. Je to 
hlavne o veľkej radosti, o no-
vých rozmeroch lásky, o dávaní, 

ale aj prijímaní, o spoznávaní 
samých seba v tejto novej úlohe.

Vývin dieťaťa je podmie-
nený budovaním vzťahu 
manželov a budovaním 
spoločného domova. Každý 
z nás prichádza do vzťahu 
s iným dedičným potenciálom: 
temperament, povahové sklony, 
zdravotné hľadisko, emócie, 
mentálna povaha… (musíme 
skresávať a prispôsobovať svoje 
nároky, ale aj nároky detí). Tre-
ba si uvedomiť, že život prináša 
mnoho nepredvídaného, preto 
to treba prijímať s láskou a dô-
verou v Boha.

Dieťa sa stáva dieťaťom už 
pri počatí! Splynutím vajíčka 
a spermie vzniká nová bytosť. 
Údery srdca sa začínajú medzi 
18. a 25. dňom; základy ner-
vového systému sú položené 
okolo 20. dňa; okolo 42. dňa je 
sformovaná kostra, sú prítomné 
reflexy; mozgovú činnosť môže-
me zaznamenať prístrojom na 
43. deň; v 8. týždni je vytvorený 
mozog a všetky orgány tela. 
Ak pošteklíme plod na nose, 
stočí hlavičku na opačnú stranu 
(v tomto týždni už žalúdok 
vylučuje šťavy, dieťa si cmúľa 
palček); v 9. – 10. týždni dieťa 
žmurká, prehltáva, pohybuje 

jazykom a keď sa dotknete jeho 
dlane, zovrie ju; v 11. týždni už 
vdychuje amniovú tekutinu do 
vyvinutých dýchacích orgánov; 
nechty na prstoch sú prítomné 
v 12. týždni, mihalnice v 16. 
týždni. Okolo 12. týždňa už 
pracujú všetky základné orgány 
dieťaťa.

Vzájomný vzťah rodičov je 
veľmi dôležitý pre dieťa už 
od jeho počatia. Túto skutoč-
nosť nám potvrdzuje aj vedecká 
disciplína – prenatálna psy-
chológia. V tejto súvislosti vám 
odporúčam knihu Modlíme sa 
za naše počaté dieťa od autorov 
Francis a Judith MacNuttovcov. 
Dieťa v maternici je ľudskou 
bytosťou, ktorá má vlastné 
vedomie, je schopné sa učiť 
a prežíva udalosti z vonkajšieho 
sveta. Dokáže počuť, má po-
merne dobre vyvinutý chuťový 
a hmatový zmysel, má vlastnú 
pamäť. Zážitky získava nepria-
mo, a to prostredníctvom matky 
pomocou zložitej komuniká-
cie. Reaguje na citové prejavy 
matky. Ak je matka napríklad 
v stave úzkosti, strachu, má to 
nepriaznivý vplyv na nenarode-
né dieťa. Odôvodnenie je také, 
že smutné zážitky spôsobujú 
zúženie ciev krvného obehu 

Prvoradou úlohou manželov je ich vzájomná 
láska, ktorá má vyústiť do prijatia detí.
Byť rodičom je úžasná, no zároveň zodpoved-
ná úloha. Preto príprava na úlohu rodiča by 
mala začínať už 20 rokov pred narodením 
vlastných detí.

Budeme rodičmi 1
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a zmenšenie množstva výživ-
ných látok a takáto situácia 
môže u neho vyvolať pocit 
ohrozenia a stav napätia. Ak je 
matka v psychickej pohode, má 
láskavý postoj k svojmu dieťaťu, 
vytvára mu tým priaznivé pod-
mienky na jeho neskorší vývin. 
Dominujúcim zvukom pre dieťa 
je tlkot matkinho srdca, ale 
počuje aj matkin a otcov hlas. 
Dieťa je schopné rozlišovať druh 
reprodukovanej hudby a prime-
rane na ňu reaguje. Prenatálne 
zážitky dieťaťa v jeho pamäti 
zostávajú ako trvalá stopa, ktorá 
bude v neskoršom živote výraz-
ne ovplyvňovať jeho správanie. 
Mnohé poruchy správania 
v detskom veku majú pôvod 
v období pred narodením. Už 
tesne po pôrode môže mať 
výskyt prejavov, ako sú napr. 
nepokoj, nervozita, ťažkosti 
s kŕmením, mrzutosť, neustály 
plač, príčinu v prenatálnom 
období. Prevaha negatívnych 
emócií, ktorými matka ovplyv-
ňuje plod, sa môže neskôr 
prejaviť v základných črtách 
správania sa alebo osobnosti 
dieťaťa. Takéto deti môžu byť 
úzkostné, bojazlivé, utiahnuté, 
hyperaktívne až depresívne. 
V tejto súvislosti zástancovia 
prenatálnej psychológie zdô-
razňujú nepriaznivé dôsledky 
stresu, ktorý zažije matka počas 
tehotnosti. Kladú tiež mimo-
riadny dôraz na kladný citový 

postoj matky k nenarodenému 
dieťaťu. Matka by mala nosiť 
v sebe pocity radosti, duševnej 
pohody. V období renesancie sa 
hudobnej „dobe” hovorilo pul-
sus (lat.), čo znamená tep, pulz, 
úder, pretože vychádzala zo 
srdcového tepu, teda 60 úderov 
za minútu. Rovnaký rytmus do-
dnes nájdeme v uspávankách. 
Tento rytmus prevzal aj barok.

Majstrom v tomto období bol 
skladateľ Wolfgang Amade-
us Mozart, ktorý vo svojich 
skladbách využíva práve rytmus 
tepovej frekvencie ľudského 
srdca. Dr. Campbell, autor 
mnohých kníh o účinkoch 
hudby na rozumové schopnosti, 
nám dáva konkrétny návod, 
ako využiť Mozartovu hudbu 
pre každý vek. V tehotenstve 
napr. Kvarteto pre husle D mol 
(K 421), Koncert pre lesný roh Es 
dur (K 417), Husľové kvarteto č. 
11 (K 171); prvých 18 mesiacov je 
vhodná  napr. Symfónia č. 25 g 
mol (K 183); od 18. mesiaca veku 
je to Malá nočná hudba (K 525), 
Rondo; od 6 rokov Symfónia č. 6 
(K 43), Andante, Symfónia č. 24 
(182); od 8 rokov Husľový kon-
cert č. 2 D dur (K 211), Symfónia 
č. 17 (K 120).

V tejto súvislosti stúpa aj 
význam otca, ktorý sa musí 
stať bezpečným ochrancom 
a pomocníkom matky a podie-
ľať sa na vytvorení priaznivej 

atmosféry v rodine (dobrý žart, 
prechádzka, záujem o vnú-
torné prežívanie tehotenstva 
manželky, kvietok darovaný 
z lásky). Muž má žehnať 
svoju ženu. V tomto období je 
úplne samozrejmé zanechanie 
fajčenia, pitia alkoholu, ale 
pozor treba dávať aj na lieky, 
röntgen a pod., hlavne v prvom 
trimestri. Povinnosťou budúcej 
mamičky je upozorniť lekára na 
svoju ťarchavosť pri akomkoľ-
vek vyšetrení.

Pôrod považuje dieťatko 
za stav ohrozenia života. Prvý 
výkrik dieťatka je porovnávaný 
s výkrikom smrteľné-
ho strachu. Dostá-
va sa do nového, 
chladného prostredia 
s nepríjemným svet-
lom a hlukom. Preto 
by sa malo hneď po 
narodení položiť 
na brucho matky, aby cítilo jej 
blízkosť a počulo tlkot jej srdca, 
ktoré počúvalo 9 mesiacov. 
V súčasnosti je v mnohých 
nemocniciach umožnené aj 
otcovi, aby bol prítomný pri 
pôrode.

Po príchode domov z pôrod-
nice je jedinou formou komu-
nikácie dieťaťa s okolím plač. 
Mamička sa postupne naučí 
rozlišovať rôzne druhy plaču 
svojho dieťatka. Inak prejavuje 

svoj plač, inak hlad, inak bolesť, 
plnú plienku alebo potrebu byť 
s niekým blízkym.

Každé obdobie vývoja 
a výchovy dieťaťa má svoje 
špecifiká. Iné výchovné metódy 
budete ako rodičia potrebo-
vať a používať v prvých troch 
rokoch života, keď je dieťa ako 
špongia – nasáva všetko, čo vidí 
a počuje – alebo ako čistý hard 
disk, ktorý zaznamenáva všetko. 
Tu je veľmi dôležité s dieťa-
ťom čítať, vysvetľovať každé 
jeho „prečo“ a odpovedať na 
jeho otázky vtedy, keď sa pýta. 
Zmena nastáva v období prvej 
vzdorovitosti dieťaťa (okolo 

3. roku – bude vyžadovať veľa 
trpezlivosti a vysvetľovania).

Rodičia sú prvými a naj-
dôležitejším vychovávateľmi 
svojich detí vo všetkých 
oblastiach. Právo a povin-
nosť vychovávať deti je ich 
základným právom, pretože je 
úzko spojené s odovzdávaním 
ľudského života, a svoje korene 
má v zdieľaní Božieho stvoriteľ-
ského diela. n

Petra Jakubová 
snímka: sxc.hu
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Mgr. Petra Jakubová je povolaním 
učiteľka, matka štyroch detí. Patrí 

k aktívnym členom tímu, ktorý sa venuje 
kurzom prípravy na manželstvo v Centre  

pre rodinu v Prešove na Sigorde.

Pod pojmom mágia chápeme rituálne 
spôsoby konania vyjadrené slovami 

a gestami, pomocou ktorých sa človek 
usiluje ovplyvniť udalosti a veci, ktoré 
prirodzene nemôže ovládať. Je to vlastne 
také konanie alebo slová, pomocou ktorých 
sa niekto obracia na diabla a prosí ho, aby 
„uškodil“ alebo „pomohol“ inému človeku. 
Často sa pri tom používajú rôzne predmety 
a vykonávajú rôzne rituálne zariekavania. 
Je tu veľká podobnosť so sviatosťami, lebo 
diabol sa snaží napodobniť Ježiša.

Symboly, predmety, formulky a úkony, 
ktoré tvoria magický rituál, musia byť 
presne zachované. Ináč by sa vraj nedo-
stavil správny účinok alebo by bol do-
konca opačný. Ak sú však splnené všetky 

podmienky, účinok takéhoto rituálu by 
mal automaticky nastať. V niektorých 
prípadoch sa vyžaduje, aby osoba, ktorá 
ho vykonáva, vykonala rozličné prípravné 
a očistné úkony.

Mágia vychádza z predpokladu, že 
existujú tajomné sily, ktoré sú schopné 
prekročiť známe prírodné sily a možnosti 
a ktoré môže vykonávateľ mágie ovplyvňo-
vať. Pritom sa nehľadí na Boha a jeho pôso-
benie. Zástancovia mágie tvrdia, že môžu 
prinútiť aj duchov alebo démonov, aby sa 
ukázali a splnili to, čo žiadajú. Tvrdia, že sa 
možno pred týmito silami brániť zariekava-
ním a amuletmi, alebo sa domnievajú, že si 
môžu od nich vymôcť dobrodenia (penia-
ze, úspech, prácu...) zaklínacími formu-

lami, čarodejnými odvarmi alebo úkonmi 
spojenými s hviezdami, alebo s rôznymi 
predmetmi.

Božie slovo však veľmi jasne vystríha pred 
takýmto konaním: „Keď prídeš do krajiny, 
ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodob-
ňovať ohavnosti tamojších národov! Nech 
niet medzi vami nikoho, kto by kázal svoj-
mu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa 
očistili, lebo kto by sa vypytoval hádačov, 
dával pozor na sny a na znamenia; nech 
niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto 
by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa 
pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci 
sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti 
ich vyhubí“ (Dt 18, 9 – 2).

Damián Saraka

VaROVaniE

Mágia
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Svet okolo nás je plný 
prekvapení a nečakaných 
zvratov. Nikdy nevieme, 

čo sa na druhý deň stane, koho 
stretneme, s kým sa zoznámi-
me, aké situácie zažijeme... 
Niekedy to môže byť pre nás 
príjemné, inokedy môžeme 
zažiť presný opak.

Zaiste mnohých z nás pred-
nedávnom znepokojila správa 
o výbuchu sopky na Islande. 
S touto explóziou súviselo aj 
to, že sopečný popol vytvoril 
mrak, a tým ochromil leteckú 
dopravu takmer v celej Európe 
na viac ako týždeň. Lietadlá ne-
mohli lietať, lebo by sa poško-
dili ich motory. Viaceré krajiny 
preto úplne uzatvorili vzdušný 
priestor. Takéto udalosti sa 
nestávajú každý deň, ale človek 
sa presviedča, že nič nie je na 
tomto svete stále a príroda ho 
vždy môže niečím prekvapiť.

Aj v ľudskom srdci môžeme 
pozorovať niečo podobné, ako 

je výbuch sopky. Pýtate sa ako? 
Jednoducho. Výbuch v našom 
vnútri nastáva vtedy, keď po-
dobne ako sopka vychrlíme zo 
seba všetko zlo. Keď ohová-
rame, osočujeme, klameme, 
nenávidíme... No nemusí ísť 
len o slovné výbuchy. Katastro-
fa môže nastať aj vtedy, keď 
úmyselne konáme niečo, čo 
škodí nášmu blížnemu. Tieto 
sopky nášho vnútra môžu ostať 
pokojné, ale niekedy nastávajú 
explózie, ktoré sú až veľmi 
silné. Intenzita výbuchu potom 
závisí od toho, ako ďaleko sa 
nachádzame od toho, ktorý 
môže darovať pokoj tejto vy-
buchnutej sopke – od Krista.

Táto erupcia však nesie 
so sebou následky. Vytvára 
okolo nás sopečný mrak, ktorý 
znemožňuje prístup našich 
blížnych k nám. Tak ako lie-
tadlo nemôže vletieť do tohto 
sopečného mraku, lebo mrak 
môže poškodiť jeho motory, aj 
naša neláska k druhým vytvára 

okolo nás mračno, cez ktoré 
k nám nikto a nič neprenikne. 
A navyše škodí aj druhým. Je 
pravda, že u každého z nás 
z času na čas takýto väčší či 
menší výbuch nastane. Nikto 
sa tomu nevyhne, lebo sme 
len ľudia. No dôležité je, aby 
sme sa čo najrýchlejšie z neho 
dokázali spamätať.

Ako sa z toho všetkého 
môžeme dostať? Odpoveďou 
je Kristus. Jedine on dokáže 
zničiť tento mrak, ktorý bráni 
prístupu druhých k nám. Ale 
to dokáže len vtedy, ak sa na 
neho napojíme. On jediný 
dokáže vyčistiť naše okolie tak, 
že nebudeme nikomu škodiť. 
On jediný dokáže dať lásku 
do našich sŕdc, lebo on je tá 
pravá láska, ktorá buduje, nie 
rúca. Len treba otvoriť svoje 
srdce. Nezostať stáť tam, kde 
sa nachádzame teraz, ale vstať 
a hľadať ho.

A akým spôsobom ho môže-
me nájsť? Jedným z mnohých 

je Božie slovo, ktoré môžeme 
kedykoľvek vziať do rúk a čítať. 
V ňom dokážeme spoznávať 
to, čo nám chce Boh povedať 
do života. A tiež nám slúži 
ako návod na to, aby sme boli 
šťastní už tu na zemi. Aby sme 
sa ho mohli dotknúť, ponúkol 
nám seba samého v Eucharistii. 
V tomto dare sa s ním môže-
me ešte osobnejšie a bližšie 
stretnúť.

Preto neodmietajme veľké 
milosti, ktoré nám Kristus 
zanechal. Daroval nám ich 
preto, lebo nás nekonečne 
miluje a chce nás mať pri sebe. 
Nechce, aby sme boli ako 
sopka, ktorá stále vybuchuje 
a škodí všetkým okolo seba. 
Kristus chce, aby cez nás prú-
dila do tohto sveta láska, pokoj 
a porozumenie. Práve to dokáže 
premôcť vybuchujúce sopky, 
ktoré sú okolo nás. n

Stanislav Činčár

Môže aktívna sopka 
vyhasnúť?

Nie je zvláštne, keď sa animátor 
začne sám seba pýtať: „Mám 

skupinu detí, mládeže, ktorí 
ma nasledujú, plánuje-

me aktivity, cítim sa 
medzi nimi priateľsky 
a dobre. Ale kto vlast-
ne som? Prečo sa sprá-
vam v rámci skupiny 
ináč ako v kruhu svojej 
rodiny, v citovom živote 
sa prejavujem jedným 
spôsobom a vo viere 
ďalším? Ako dosiahnem 
jednotu? Prečo sa cítim 
rozpoltený?“

Ako animátor skupiny 
nemôžeš obmedziť svoju 

činnosť na to, čo máš robiť pre druhých 
bez toho, aby si sa zaoberal vlastnými 
citovými problémami, potrebami súvi-

siacimi so zábavou, s tým, čo ti je milé, 
osobnou realizáciou v skupine seberov-
ných. Mladí animátori sú často ponorení 
do tých istých problémov ako dospieva-
júci, ktorých sami animujú. Hľadanie 
identity nie je ľahké. Musí sa o ňu sústavne 
bojovať. Animátor sa musí k nej postupne 
dopracovať. Motívy, prečo sa stal animátor 
animátorom, sú na začiatku síce dobré, ale 
nestačia. Neskôr sa vynoria otázky. Preto 
je dôležité prehĺbiť si, zjednotiť a usmerniť 
motívy. Tie určujú základnú voľbu hodnôt 
a pohľad na celú existenciu. Dôležité je 
formovať sa v povolaní animátora, patriť 
do spoločenstva, kde čerpám a rastiem vo 
viere.

Dominika Komišaková

Animátor 6 – Hľadanie osobnej identity
anima šKOla

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Hurbanistov 3

Káva 1+1 zadarmo

Internet a WIFI 

zadarmo
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Po absolvovanom pracov-
nom konkurze (napriek 
jeho úspešnosti) som 

bola smutná z toho, že ma 
komisia v istej veci celkom 
nepochopila. „To nič, z toho 
sa vyspíš,“ reagoval kamarát, 
ktorému som zavolala a túžila 
po povzbudení typu „veď my 
vieme, že si v tom, čo robíš, 
dobrá“ a pod. Ale on povedal 
len jednoduché „z toho sa 
vyspíš“ a nič viac. Mal pravdu. 
Teraz to bolí menej. Zajtra bude 
ešte menej a o týždeň si už na 
to ani nespomeniem. Odvtedy 
mám kategóriu problémov, na 
ktoré existuje len jediná rada 
– „vyspať sa z toho“. Alebo ako 
hovoria iní – problémy, ktoré 
„vylieči čas“. Sú to tie situácie, 
keď vás niekto poohovára, ne-
pochopí, je k vám netaktný, keď 
niečo zbabrete a už sa to nedá 
napraviť. Z toho sa treba naozaj 
len „vyspať“. No a pred časom 
mi pribudla do zbierky ďalšia 

spánková metafora.
Raz nadránom som sa ocitla 

akoby uprostred vtipu. Snívalo 
sa mi, že som bola na návšteve 
v dome nejakých cudzích ľudí, 
s ktorými sme potom šli do di-
vadla. Cestou odtiaľ som zbada-
la, že nemám doklady, peniaze, 
kľúče, mobil... jednoducho nič. 
A tak som sa vrátila do domu, 
v ktorom som bola na návšteve, 
či som to nenechala tam. Lenže 
po mojej prosbe nasledovala 
chladná sprcha slov, že tam nič 
nie je a mám si poradiť, ako 
chcem, a potom už len prudké 
pribuchnutie dverí. Prenikla ma 
panika. Nemám peniaze a bez 
dokladov mi v banke nedajú 
nič. Nemám sa ako dostať 
domov, okrem toho nemám 
kľúče ani telefón, aby som nie-
koho kontaktovala. Čo teraz? 
A vtedy mi napadlo: „Tak teraz 
už môžem urobiť len jednu vec 
– zobudiť sa!“ A skutočne som 
v tej chvíli otvorila oči. Po pár 

sekundách mi to došlo a ja som 
ten deň začala so záchvatom 
smiechu. Táto humorná situácia 
mi však v nasledujúcich dňoch 
prichádzala na myseľ čoraz čas-
tejšie. A aj uprostred bežných 
reálnych starostí som si často 
hovorila, že mám poruke ideál-
ne riešenie – „zobudiť sa“.

Napríklad. Telefonuje mi ko-
lega, že sa dopočul o „tajnom“ 
rokovaní nadriadených o istej 
záležitosti. Jeho rozhovor obsa-
huje kopu konšpiračných teórií, 
čo bude, ak bude... Poznáte to. 
Keď som po chvíli zbadala, že 
o možných negatívnych dôsled-
koch naozaj uvažujem, napadlo 
mi: „Milá moja, zobuď sa! Veď 
vôbec nevieš, čo sa naozaj stalo 
a ani to, čo sa stane. Budeš to 

riešiť, keď budú veci aktuálne 
a informácie potvrdené. A ak 
by aj všetko bola pravda, teba sa 
to priamo vôbec nedotýka. Tak 
prečo tým strácaš pokoj a čas?!“

Toľkokrát sa potrebuje každý 
z nás zobudiť zo svojich prehna-
ných emócií, z potreby unáhle-
ne reagovať, uveriť ohováraniu, 
riešiť veci, ktoré sa ho vôbec 
netýkajú... zobudiť sa z túžby 
fňukať nad tým, čo problémom 
absolútne nie je, z túžby ľutovať 
sa či panikáriť. Množstvo vecí, 
ktoré považujeme za problé-
my, v skutočnosti problémami 
vôbec nie sú. n

Maruška
ilustračná snímka: sxc.hu

upravil: J. Gradoš

Ako sa zobudiť
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Päťdesiat dní pre Pána

„Päťdesiat dní uplynie, kým sa 
z kvetu jablone utvorí plod, 

päťdesiat dní čakal izraelský ľud na púšti, 
kým dostal z rúk Pána Zákon,“ čítame 
v Talmude.

Päťdesiaty deň po Pesachu sa začal svia-
tok Turíc, po hebrejsky Šavu‘ot  (sviatok 
týždňov) (Ex 34, 22). Šav‘uot označuje 7 
týždňov, počas ktorých sa Židia pripravo-
vali na darovanie Tóry. Počas tohto obdo-
bia sa židovský národ zbavil jaziev otroctva 
a stal sa vyvoleným národom. Šavu‘ot sa 
viaže na žatvu pšenice. 

Tento sviatok sa označoval ako slávnosť 
žatvy alebo deň prvých plodov, pretože 
sa obetovalo z prvých plodov v chráme 
(Ex 23, 16). Do jeruzalemského chrámu 

bolo prinesených sedem druhov plodov, 
ktorými oplýva izraelská krajina: pšenica, 
jačmeň, vinič, figy, granátové jablká, olivy 
a datle.

Šavu‘ot pripomína deň, keď Pán daroval 
Mojžišovi Zákon na hore Sinaj. Tento 
sviatok bol vyhlásený za bohoslužobné 
zhromaždenie, keď ľudia nebudú pracovať 
a keď každý muž príde do svätyne. Zo svoj-
ho bydliska mal každý priniesť dva kysnuté 
chleby z jemnej bielej múky a dať ich 
kňazovi, ktorý ich predložil Pánovi spolu 
s obetami zvierat za hriech a pokojnými 
obetami. Každý zbožný Izraelita tak vy-
jadroval uspokojenie z požehnanej úrody 
a bázeň z Pána. Šavuot je u židov dodnes 
veľkou slávnosťou. V uliciach miest možno 

vidieť zástupy detí oblečených do bielych 
šiat, s vencami a zelenými ratolesťami 
v rukách. Na domoch visia pestré zástav-
ky a farebné stuhy. Synagógy a byty sa 
ozdobujú kvetmi, zeleňou a lístím. Počas 
sviatku sa zvyknú pripravovať mliečne je-
dlá, často kombinované s medom, pretože 
Božie slovo je prirovnané k mlieku a medu. 
Medzi tradičné jedlá patria tvarohové 
a medové koláče, palacinky a káva s mlie-
kom. Zvykom býva celonočné štúdium 
Tóry. V tento čas sa číta Kniha Rút, ktorej 
dej sa odohráva v dobe zberu úrody tak ako 
sviatok Šavuot.

 
Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii
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Miro od rána rozmýš-
ľal nad snom, ktorý 
sa mu prisnil zo 

soboty na nedeľu. Pamätal si 
z neho len útržky. Keď sa večer 
spolu s Lukášom nahrnuli do 
dievčenskej izby, reč sa očaká-
vane začala točiť najprv okolo 
nezvestného kľúča, no Miro si 
znova spomenul na svoj sen: „... 
ale keď som ho chcel vyskúšať, 
nejako sa zrazu zmenil. Vôbec 
do zámky nepasoval.“

„A ako vyzeral ten kľúč?“ vy-
zvedala Zuzka a Lukáš sa k nej 
hneď pridal: „Nebol to náhodou 
kľúč od kostolnej brány?“ Všetci 
sa zasmiali. A nakoniec aj Miro.

„Máš pravdu. Bol vlastne sko-
ro akoby od nebeskej brány.“

„Tak to si asi ukradol sv. Pet-
rovi,“ kontrovala Maťa.

„Ale nie, v tom sne som ten 
váš kľúč našiel tu, vo vašej izbe.“

„Ktovie, možno ho tu fakt 
stratil Peter, keď tu bol ubyto-
vaný.“

„A možno sa tu stratilo už 
viac kľúčov.“

„Hej, vlastne by sa to tu už 
malo hemžiť kľúčmi.“

Znova sa izba ozvala smie-
chom.

Ako hľadaný kľúč, tak aj slová 
o ňom zapadli prachom a kým 
nadišla polnoc, od veselých tém 
sa postupne dostali aj k tým 
vážnejším: o tom, akí sú kňazi, 
ktorých majú vo farnostiach, 
o problémoch v škole a v práci 
a tak ďalej. Keď sa Mirovi ko-
nečne uráčilo vrátiť sa do svojej 
izby, Lukáša aj Peťa už našiel 
spať. Pri zhasnutom svetle pre-
mýšľal: Hm, môj prvý prípad 
a vyzerá to tak, že sa skončí 
neúspechom.

Ráno po modlitbe mali 
nasledovať raňajky. Na dvanástu 
hodinu bol naplánovaný od-
chod, a tak sa niektorí už pustili 
do balenia. Mirov ruksak zatiaľ 
zíval prázdnotou; nechával si to 
na neskôr. Pre dievčatá bolo ba-
lenie vynikajúcou príležitosťou, 
ako nájsť stratený kľúč. Ale aj 
poslednou. Zakotvil teda v ich 

izbe a našiel tam Jura, jedného 
z hlavných vedúcich, ktorí túto 
víkendovku viedli. Ten práve 
skúmal zámku vo dverách 
a vravel:

„Keď to zrátame dokopy, 
vyjde vás to približne na štyristo 
korún.“

Nasledovali reči o tom, že 
ony za to nemôžu a že niečo 
podobné sa predsa môže stať 
každému.

Po raňajkách nasledovalo asi 
desaťminútové voľno, ktoré trá-
vil Miro na chodbe pred svojou 
izbou. Zrazu z dievčenskej izby 
vyšla Janka s Luciou a rozbehli 
sa do Mirovej izby so slovami, 
že on má ten kľúč schovaný 
u seba a celý čas všetkých len 
vodí za nos. Keď prišiel do 
izby, práve obracali jeho batoh 
hore dnom a hádajte, čo z neho 
vypadlo: stratený kľúč! Miro 
sa okamžite začal červenať 

a nechcel veriť tomu, ako je to 
možné. Snažil sa ich presvedčiť, 
že s tým nemá nič spoločné. Na 
mieste sa nedozvedel žiad-
ne podrobnosti, pretože už 
potrebovali ísť na prednášku 
do spoločenskej miestnosti. No 
cestou mu Miša prekvapujúco 

podotkla: „Vieš čo, Miro, Sväté 
písmo má pravdu.“ Miro na ňu 
vyvalil oči a teraz už skutočne 
ničomu nerozumel. „Je dôležité 
každú jednu akciu včas a správ-
ne nahlásiť cez internet,“ počul 
Miro hovoriť vedúcu Danku, ale 
obsah jej slov nevnímal, lebo 
stále rozmýšľal o celej udalosti. 
Stále mu nešlo do hlavy, ako to 
s tým kľúčom vlastne bolo a či 
si z neho niekto len nepríjem-
ne nevystrelil. Po prednáške 
vysvitlo, že sa kľúč predsa 
len našiel v dievčenskej izbe, 
a teda Miro bol z toho vonku. 
Prekabátili ho. Mirovo pátranie 
ponúklo správne riešenie, ktoré 
predtým nikto nebral vážne: 
kľúč bol totiž zapadnutý medzi 
oblečením – akoby ukrytý v šat-
ke! Takže dievčatá mohli byť 
rady. Víkend sa skončil dobre 
a nemuseli sa skladať na novú 
zámku. A detektív Miro vyriešil 
svoj prvý veľký prípad. Ale bol 
to naozaj on, kto ho vyriešil? 
Nebol to Pán? Veď on a jeho 
slovo vnieslo svetlo do hľadania 
kľúča.

Asi o mesiac na to dostal poš-
tou Miro od Maťky pozvánku 
na ďalšiu akciu. Maťa, si génius, 
pomyslel si. Na obálke nad jeho 
menom totiž stálo dvojznačné: 
Kľúčový človek.

„A to sa naozaj stalo?“ spýtala 
sa Mira sympatická recepčná. 
„Pravdaže, veď som vám vravel, 
že je to moje svedectvo.“ 

„A ktorý kľúč ste to vlastne 
chceli?“ n

Marcel Horský

20  |  príbeh

Kľúčový človek 2

Slávny, bohatý a uznávaný 
vlastník siete hotelov a reštau-
rácií si zaumienil, že vyhľadá 
na Slovensku mladého člove-
ka, ktorému dá šancu postaviť 
sa na vlastné nohy. Umožní 
mu študovať, dobre si zarobiť, 
stať sa jednoducho človekom, 
ktorý stojí pevne na nohách. 
Prostredníctvom televízie na-
šiel rómskeho chlapca z osady, 
ktorý študoval na gymnáziu 
s výborným prospechom. 

Zobral ho k sebe do Spojených 
štátov a dal mu príležitosť. 
Chlapec sa šance chytil a jeho 
život sa vo všetkých oblastiach 
neskutočne zmenil.
Aj ty si dostal šancu zmeniť 
svoj život. Čo si s ňou spravil? 
Boh ponúka viac než Ameriku 
či Las Vegas, dáva večnosť. 
A tam ti bude zaručene naj-
lepšie!

Helena Krenická

Šanca
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V    Písme je množstvo 
príkazov o obetách, 
prinášaní prvotín, 

desiatkov a pod. Spája ich to, 
že sa Bohu prinášalo: 1) vždy 
to najlepšie, bez chyby a 2) to 
prvé z príjmu či úrody ešte pred 
ďalším využitím (porov. Lv 3, 1; 
23, 9n a pod.).

Pri pohľade na bábätko mi 
pred časom napadlo, že nie 
je nič, čo by sme nedostali od 
Boha. Každá bunka, schopnosť 
dýchať, ísť niekam a hovoriť, 
myslieť – všetko je od neho. 
Ani to, čo robíme preňho, by 
sme bez neho spraviť nemohli. 
Logicky vyvstáva otázka, či je 
vôbec niečo, čo mu môžeme dať 
ako obetu. V slovách žalmu Boh 
o tejto situácii hovorí: „Ne-
obviňujem ťa pre tvoje obety, 
veď tvoje žertvy stále sú predo 
mnou... Lebo mne patrí všetka 
lesná zver ... moje je i to, čo sa 
hýbe na poli. Aj keď budem 
hladný, nebudem pýtať od teba; 

veď moja je zem i s tým, čo ju 
napĺňa“ (Ž 50, 8 – 12).

A predsa je veľa, čo mu mô-
žeme dať. Boh nepotrebuje ro-
botníkov, ktorí budú formálne 
plniť jeho vôľu. Nepotrebuje pe-
niaze, majetok. Všetko si môže 
zariadiť aj bez nás. Teba a mňa 
stvoril preto, že sa chce tešiť 
z človeka, z nášho spoločenstva 
s ním a z nášho spoločenstva 
medzi sebou navzájom. Vyplýva 
to aj z hlavného prikázania 
o láske k nemu a k blížnemu, 
na základe ktorého sa pred 
nami otvára kopa možností, čo 
môžeme Bohu dať ako „príjem-
nú obetu“.

Často sme však ako farizeji, 
ktorým Ježiš vyčíta, že si ho ctia 
len perami: „Vy však hovoríte: 
,Keď človek povie otcovi alebo 
matke: Korban, čo znamená, 
že všetko, čím by som ti mal 
pomáhať, je obetný dar,‘ už mu 
nedovolíte nič urobiť pre otca 
alebo pre matku. ... A mnoho 

iných podobných vecí robíte“ 
(Mk 7, 11 – 13). Hebrejské slovo 
qorban je jedným z výrazov pre 
obetu, ktorej cieľom bolo zblížiť 
človeka s Bohom. Ale šikovní 
farizeji si prispôsobovali zákon 
tak, aby urobili, čo sa od nich 
žiadalo, a zároveň spravili veci 
tak, aby vyhovovali ich poho-
dlnosti a vlastným výhodám. 
Chceli dať Bohu len to, čo 
„museli“, aby si zabezpečili jeho 
milosť. S týmto alibizmom iste 
bojujeme všetci. Hoci aj pre nás 
platí, že máme dať Bohu to prvé 
a najlepšie zo všetkého.

Rozmeňme si to na drobné. 
Napríklad čas. Oddeľujeme 
z neho Bohu to, čo „musíme“ 
– pár minút dennej modlitby 
a hodinku nedeľnej liturgie. 
Niektorí dajú Bohu viac. Tešia 
sa zo spoločenstva s ním, ale 
vyčlenia si preňho len ten 
čas, ktorý ostane po všetkých 
povinnostiach, oddychu a iných 
aktivitách. Kto z nás dáva Bohu 

najlepší čas dňa? Alebo klasický 
príklad – peniaze. Dávame 
Bohu napr. desiatky. Prípadne 
zvážime finančnú pomoc, ak 
nám nejaké zdroje ostanú. 
Koľkí máme skúsenosť s tým, že 
sa podelíme bez kalkulovania, 
či nám ostane? Alebo z iného 
súdka – všímavosť na núdzu 
okolia. Koľko výhovoriek vieme 
nájsť na našu pasivitu. Rebríček 
priorít je zväčša taký – najprv 
sú moje potreby, nasledujú 
najbližší príbuzní a priatelia 
a až potom z tých (fyzických 
i psychických) síl, čo ostanú, 
vydelím aj ostatným.

Vo všetkom sa dá zájsť do 
extrémov a treba rozlišovať 
medzi vierou a bláznovstvom. 
Je rovnako absurdné nemať 
poriadok vo financiách, hodiny 
sa modliť na úkor práce a iných 
povinností, je absurdné starať 
sa o kadekoho a nevšímať si 
najbližších. A opäť nenájdem 
iné riešenie, ako už toľkokrát 
predtým. „Ak miluješ, nie je 
čo riešiť!“ Ak žiješ v jednom 
či druhom extréme, je isté, že 
niečo nie je v poriadku s tvojím 
osobným vzťahom s Bohom. 
Lebo pri zdravom vzťahu s ním 
po oddelení prvých a najlepších 
vecí preňho ti ostane presne 
toľko, aby si žil spokojný život, 
ktorý je povzbudením pre toho, 
kto ho uvidí. Vtedy tvoje „obe-
ty“ pomôžu ľuďom byť bližšie 
k Bohu a hľadať to, čo je hore. n

Valéria Juríčková

Jedným z dôvodov, prečo si Boh oddelil v Izraeli kmeň Lévi a v ňom 
Árona, bolo prinášanie obiet a vykonávanie bohoslužby. Kňazi sa sta-
rali o stánok stretnutia a  bohoslužbu, aby uzmierili Boha a pomáhali 
človeku žiť čistý život upriamený na to, „čo je hore“. Príkaz ohľadne 
obiet znel jasne: „Neobetujte nič, čo má na sebe nejakú chybu, lebo 
tým by ste sa mu nezapáčili“ (Lv 22, 20).

Za duchovenstvo 
a ľud 2

Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

Zatiaľ čo 30. mája slávime liturgickú pa-
miatku prepodobného Izáka, 3. augusta 

vidíme pri tomto svätcovi mená Dalmat 
a Faust.

Izák žil v druhej polovici 4. storočia. Bol 
to mních, ktorý kvôli zápasu s arianizmom 
odišiel z púšte do Konštantínopola, kde sa 
otvorene postavil aj proti samému cisárovi 
(písali sme o tom v auguste 2005). Neskôr 
vybudoval na okraji mesta monastier, kde 
sústredil množstvo učeníkov.

Dalmat pôvodne slúžil v gardovom voj-
sku, v jednotke Scholarion, čo bola zvláštna 

skupina, ktorej úlohou bolo strážiť panov-
níka. Bol ženatý a mal niekoľko detí, ale so 
súhlasom svojej manželky a po zabezpečení 
rodiny odišiel so svojím synom Faustom do 
monastiera k prepodobnému Izákovi. Práve 
Dalmata ustanovil svätý Izák pred svojou 
smrťou v roku 383 za nového igumena. 
A práve podľa neho dostal celý tento mo-
nastier svoj názov.

Dalmat sa veľmi prísne postil. Napríklad 
počas štyridsiatich dní Veľkého pôstu neje-
dol vôbec nič. Ale ďalšie dni až do Nane-
bovstúpenia prežíval vo vytržení, v extáze. 

Bol aktívnym účastníkom efezského snemu 
v roku 431 a pomocníkom koncilových otcov 
bojujúcich proti nestorianizmu. Napokon 
bol ustanovený za archimandritu.

Po Dalmatovej telesnej smrti, ktorá na-
stala okolo roku 440, sa stal igumenom jeho 
syn Faust. Viedol monastier mnoho rokov, 
potom zomrel v pokoji.

Táto liturgická pamiatka je krásnym prí-
kladom odovzdávania viery z otca na syna, 
ktoré dnes veľmi často zlyháva.

Marcel Gajdoš
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PONDELOK 24. máj
Pondelok Svätého Ducha – Sviatok Naj-
svätejšej Trojice. Prepodobný Simeon

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 
20, zač. 75 (Sv. Duchu); 2 Kor 13, 11 – 13, zač. 
197b; Mt 28, 18 – 20, zač. 116b (Trojici)

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta. (Mt 28, 20 b)

Ježiš je stále s nami, aj keď si to neuvedo-
mujeme. Chráni nás, napráva, čo pokazíme, 
odpúšťa, ak o to prosíme, a miluje, aj keď 
sme mnohokrát nevďační a jeho lásku si 
nezaslúžime. On za nás dal svoj život ako 
výkupnú obetu a jeho láska k človeku sa 
nikdy nezmenší. Mení sa iba intenzita našej 
lásky k Ježišovi a za to sme zodpovední my 
sami.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny, tretia 
každodenná s refrénom sviatku. Vchod zo 
sviatku Päťdesiatnice. Tropár sviatku Päťde-
siatnice a Trojice, Sláva, kondák Trojice, 
I teraz, kondák Päťdesiatnice, ostatné zo 
sviatku Päťdesiatnice a z Trojice. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne Päťdesiatnice. Myrovanie. (HS: 
251; PZ: 219; HP: 235)

UTOROK 25. máj
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa

Čítania: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, Ap. zač. 79; Mt 
4, 25.5, 1 – 13, zač. 10 (rad.); 2 Kor 4, 6 – 15, 
zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi)

Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli 
pred vami. (Mt 5, 12 b)

Moderný človek sa často pýta, ako  Boh 
môže dopustiť toľko násilia vo svete. Zlo by 
neexistovalo bez spolupráce človeka. Ak sa 
človek slobodne rozhodne konať zlo, Boh 
rešpektuje našu slobodu. Zlo si vyberá človek 
ako alternatívu proti dobru, slobodne sa pre 
zlo rozhoduje, ale za svoje rozhodnutie je 
zodpovedný. Teraz  aj vo večnosti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Každodenný vchod s refrénom Päť-
desiatnice. Tropár Päťdesiatnice a Jánovi, 
Sláva, kondák Jánovi, I teraz, kondák Päť-
desiatnice, ostatné z Päťdesiatnice a Jánovi. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne Päťdesiatnice. (HS: 251, 155; 
PZ: 216, 109; HP: 232, 110)

STREDA 26. máj
Apoštol Karpos

Čítania: Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 
26, zač. 12

Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako 

spravodlivosť zákonníkov a farizejov, 
nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 
5, 20)

Zákonníci a farizeji dohliadali hlavne na 
dodržiavanie Mojžišovho zákona. Ich 
vnútorné konanie však bolo často rozdielne. 
Táto situácia sa opakuje aj u nás, dnešných 
moderných kresťanov. Chceme, aby iní boli 
voči nám spravodliví, ale naša spravodlivosť 
a zodpovednosť voči nám samým aj voči 
blížnym je v rozpore s tým, čo od nás chce 
Ježiš.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Každodenný vchod s refrénom 
Päťdesiatnice. Menlivé časti z Päťdesiatnice. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne Päťdesiatnice. (HS: 251; PZ: 
216; HP: 232)

ŠTVRTOK 27. máj
Hieromučeník Terapont

Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 
32, zač. 13

Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už 
s ňou scudzoložil vo svojom srdci. (Mt 5, 
28)

Ježiš s veľkým predstihom predvídal dnešnú 
dobu. Svetom otriasajú škandály zneuží-
vania... Írsko, Amerika, Nemecko. Diabol 
presne vie, kde je človek najzraniteľnejší. 
A človek sa nepoučil z minulosti, ale opakuje 
tie isté chyby, ktoré ho vrhajú do živočíšneho 
sveta. Ježišove slová sú nadčasové a veľmi 
aktuálne práve pre dnešnú dobu digitálneho 
sveta.

Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája. (HS: 
251; PZ: 216; HP: 232)

PIATOK 28. máj
Prepodobný Nikita

Čítania: Rim 2, 14 – 29,. zač. 82; Mt 5, 33 – 
41, zač. 14

Ale vaša reč nech je „áno-áno“, „nie-nie“. 
(Mt 5, 37)

Hovoriť pravdu je Boží príkaz. Dnešný 
moderný človek nechce počuť pravdu. 
Diabol vie, že ak človeka oklame a človek ho 
poslúchne, svojím klamstvom popiera prav-
divosť Boha, lebo každá pravda má pôvod 
v Bohu. A to je jeho výhra. Človek začne po-
stupne prispôsobovať pravdu svojmu vkusu, 
ale neuvedomuje si pritom, že nedeformuje 
pravdu, ale iba seba.

Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája. Voľni-
ca. (HS: 251; PZ: 216; HP: 232)

SOBOTA 29. máj 
Prepodobná mučenica Teodózia

Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 
48, zač. 15

... ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú 
odmenu môžete čakať? (Mt 5, 46)

Vzorom milujúcej lásky pre kresťana je Ježiš. 
Na kríži sa modlí za tých, ktorí nepochopili 
zmysel jeho utrpenia. Ani my často nechá-
peme, prečo Boh chce, aby sme sa milovali. 
Ten, kto úprimne nemiluje, zabíja Boží život 
v sebe a prestáva byť človekom bytostne 
napojeným na Boha. Bez pravej lásky 
nemôže svet a človek existovať, je odsúdený 
na zánik.

Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája. (HS: 
251; PZ: 216; HP: 232)

NEDEĽA 30. máj
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých 
svätých. Prepodobný Izák

Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 
32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38

... toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja 
zapriem pred svojím Otcom... (Mt 10, 33)

Dnes sa málo zamýšľame nad dôležitosťou 
a aktuálnosťou tohto Ježišovho odkazu. Ako 
ľahko a bez hlbšieho zamyslenia a vnútorné-
ho zastavenia sa dopúšťame aj vážnych hrie-
chov! Diabol nám ponúka „slobodu v rozho-
dovaní“. Sloboda človeka sa však neprejavuje  
v hriechu, ale v odhodlaní vzoprieť sa ponuke 
zlého a rozhodnúť sa pre konanie dobra. „...
Nedaj sa zotročiť manželstvom,... inakosť je 
odrazom prirodzenosti človeka,... ten, kto je 
proti registrovaným partnerstvám, porušuje 
základné ľudské práva...“ Ľudia zabúdajú, že 
každé ľudské právo má svoj pôvod v priro-
dzenosti človeka a Boh je tvorca a udržovateľ 
prirodzenosti.  Každý hriech je zapretím 
Boha a odmietnutím jeho lásky. Často poču-
jeme slová: „ale veď sa vyspovedám“.  Naozaj 
sa stačí iba vyspovedať a všetko je v poriad-
ku? Ak som chorý, navštívim lekára. Lekár 
stanoví diagnózu, predpíše liek a uzdravova-
nie trvá nejaký čas. Aj v duchovnom živote 
je to podobne. Sv. spoveď je prostriedok na 
odpustenie hriechov, ale vnútorné uzdravenie 
človeka z náklonnosti a naviazanosti na zlo 
trvá niekedy veľmi dlho. Problém vnútorného 
uzdravenia nie je  v Bohu, ale v človeku. My 
potrebujeme zakúsiť úprimný pocit ľútosti 
vo svojom vnútri, aby sme precítili Božiu 
lásku k nám. Preto je dôležité chrániť sa 
hriechu v každej  jeho podobe.

Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni 
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
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Tropár hlasu a svätým. Sláva, I teraz, kon-
dák svätým, ostatné z hlasu a svätým. (HS: 
152, 253; PZ: 106, 221; HP: 107, 237)

PONDELOK 31. máj
Apoštol Hermas

Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 – 
34. 7, 9 – 11, zač. 19

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo 
a jeho spravodlivosť, a toto všetko dosta-
nete navyše. (Mt 6, 33)

Ježišovo posolstvo pre človeka je jasné a zro-
zumiteľné. Povinnosťou nás kresťanov je 
hľadať Božie kráľovstvo. Tu by sme si mohli 
položiť otázku, kde ho máme hľadať. Božie 
kráľovstvo je medzi nami, v dobrom a šľa-
chetnom srdci každého človeka. Je na nás, 
či to kráľovstvo chceme objavovať v sebe 
a vidieť v srdciach našich blížnych.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109) 
V dnešný deň sa začína pôst pred sviatkom 
sv. apoštolov Petra a Pavla.

UTOROK 1. jún
Mučeník Justín Filozof a spol.

Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21, 
zač. 22

Chráňte sa falošných prorokov. (Mt 7, 15)

Koľko mámivých ilúzií nám ponúka falošný 
prorok každý deň v rôznych podobách! 
Čítame: „Ak si kúpite tento výrobok, budete 
šťastní...“ Denne nás oslovuje mnoho fa-
lošných prorokov, ktorých úlohou je oberať 
nás o pokoj a nedať nám čas na zastavenie 
a zamyslenie. My potrebujeme  čas na stíše-
nie, zamyslenie, modlitbu, aby sme dosiahli 
pravý pokoj.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač

Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 – 
23, zač. 23

Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“, 
vojde do nebeského kráľovstva...  (Mt 7, 
21)

My kresťania oddeľujeme bežný každodenný 
život od praktizujúceho života viery. Poču-
jeme: „Ja sa predsa modlím, občas prídem 
na liturgiu, raz do roka dodržím prikázanie 
a idem na spoveď, to musí stačiť na večný 
život.“ V akej mylnej predstave môžeme 
prežiť celý život! Kristus nemôže byť iba al-

ternatívou, Kristus musí byť pre mňa úplne 
všetkým.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 3. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Muče-
ník Lucilián a spol.

Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 – 
54, zač. 23

Ja som chlieb života. (Jn 6, 48)

Ježiš k nám denne prichádza ako živý chlieb. 
Boh, večná a pravá láska,  sa daruje, aby 
každý človek mohol prijímať Eucharistiu 
ako prostriedok lásky. Byť darcom lásky 
znamená túžiť po šťastí toho, ktorého 
obdarúvam. Boh chce, aby sme boli šťastní, 
a preto sa nám denne daruje. Koľko kresťa-
nov však tento najväčší dar vôbec neprijíma 
ani po ňom netúži!

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Myrova-
nie. (HS: 254; PZ: 223; HP: 239) 
Po dnešnej liturgii je slávnostný sprievod 
s Najsvätejšou Eucharistiou okolo chrámu.

PIATOK 4. jún
Patriarcha Métrofanés

Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 
17, zač. 31

Prečo sa tvoji učeníci nepostia?  (Mt 9, 
14 b)

Ježiš nás pozýva k pôstu a modlitbe, aby 
sme dokázali odolávať vplyvu zla. Moderná 
doba nie je naklonená odriekaniu. Dnes, keď 
sme denne zavalení reklamnými slogan-
mi o užívaní si života naplno, pôst akoby 
obmedzoval človeka v jeho plnohodnotnom 
živote. Pritom je to práve pôst a modlitba, 
čo nám pomáha žiť plnohodnotný život 
v spojení s Ježišom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Každodenný vchod s refrénom 
sviatku Najsvätejšej Eucharistie. Ostatné 
menlivé časti zo sviatku Najsvätejšej Eucha-
ristie. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 254; PZ: 
223; HP: 239)

SOBOTA 5. jún
Hieromučeník Dorotej

Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, 
zač. 20

Nesúďte, aby ste neboli súdení. (Mt 7, 1)

Pilát si umýval ruky, lebo nechcel niesť 
zodpovednosť za nespravodlivý ortieľ, 

ktorý vyniesol. Pred časom boli františkáni 
nepravdivo medializovaní. Mnohí kresťania 
vtedy vynášali nespravodlivé súdy. Po čase 
sa ukázalo, že to nebola pravda, ale médiá aj 
kresťania boli ticho. Pred Bohom ponesieme 
zodpovednosť za každé zbytočne vyslovené 
slovo.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. júna. (HS: 
254; PZ: 223; HP: 239)

NEDEĽA 6. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepo-
dobný Bessarión Divotvorca

Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 
23, zač. 9

... zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené 
a sklesnuté ako ovce bez pastiera. (Mt 9, 
36 b)

Ježiš vidí slepých vodcov, farizejov ako 
obielené hroby, ale aj úprimne veriacich ľudí, 
ktorí chcú počuť živé Božie slovo. Predsta-
vení židovského národa už nedokázali viesť 
im zverený ľud, lebo boli zahľadení sami 
do seba, vlastných predpisov, ktoré ľuďom 
nepomáhali, ale ich zotročovali. Ich vzťah 
k Bohu bol často formálny a jednoduchý 
človek sa pre nich stal mnohokrát iba 
prostriedkom, s ktorým mohli ľubovoľne 
manipulovať. Ježiš vníma zložitosť doby, 
ale aj neschopnosť vodcov. Ježiš ako posol 
nebeského Otca prichádza s posolstvom 
lásky. Po tomto posolstve netúžia všetci. 
Jednoduchý ľud Ježiša miluje, a predstavení 
ho chcú čo najskôr odstrániť. Nestačí im 
Ježišovo svedectvo, množstvo zázrakov. Oni 
chcú Mesiáša iba podľa svojich vlastných 
predstáv. Dnes sme v inom čase, ale problé-
my sú tie isté, ako boli za Ježišových čias. Aj 
teraz sú ľudia, ktorí Ježiša milujú, ktorí ho 
hľadajú, ale aj ľudia, ktorých Ježiš nezaují-
ma. Žijú si vlastný život blahobytu a egoiz-
mu, problémy a potreby ostatných blížnych 
ich nezaujímajú. Ježiš a jeho živé slovo sa 
nám denne ponúka. V jeho slove nájdeme 
balzam na bolesti, ale aj recept a návod na 
riešenie našich problémov. Potrebujeme 
len úprimne uveriť, že Ježiš je stále s nami, 
miluje nás a záleží mu na našej spáse viac 
ako nám samým.

Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni 
druhé. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár hlasu a Najsvätejšej 
Eucharistie, Sláva, kondák hlasu, I teraz, 
kondák Najsvätejšej Eucharistie, ostatné 
z hlasu a Najsvätejšej Eucharistie. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne Najsvätejšej Eucharistie. (HS: 143, 
254; PZ: 96, 223; HP: 97, 239)

František Hanobik 
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Prvé zobrazenie Spasiteľa 
vzniklo ešte počas jeho 
života: Kristus si umyl 

tvár, utrel sa čistým plátnom, 
na ktoré sa odtlačila jeho tvár. 
Plátno bolo odoslané chorému 
na malomocenstvo, ktorý sa pri 
pohľade na Kristovu odtlačenú 
tvár uzdravil. Je pravdou, že 
vo Svätom písme sa o tejto uda-
losti nič nehovorí, ale pamiatka 
na ňu sa uchováva v posvätnej 
tradícii Cirkvi, v svedectvách 
cirkevných historikov a boho-
služobných textoch. V našom 
liturgickom kalendári si pripo-
míname deň pamätnej udalosti 
Prenesenia Rukou neutvorené-
ho obrazu z Edessy do Konštan-
tínopola (944).

Spomedzi Kristových ikon 
majú pre ikonografiu zásad-
ný význam ikony Spasiteľa 
napísané bez pomoci rúk (z gr. 
ά χειροποίητός), ktoré sa tak na 

Západe, ako aj na Východe pri-
pisujú samému Kristovi. Tieto 
ikony nie sú ani jednoduchým 
pamiatkovým predmetom alebo 
hľadaním portrétu Pána, ani 
zobrazením ideálu krásy, hoc by 
bola akokoľvek duchovná. Tieto 
ikony sú predovšetkým odra-
zom viery Cirkvi v tajomstvo 
vtelenia, epifánia (zjavenie) 
večného Slova neoddeliteľne 
spojeného s ľudskou prirodze-
nosťou.

Práve ikona Rukou neutvo-
reného obrazu Kristovej tváre 
bola pre ikonodulov (obrancov 
ikon) jedným z argumentov 
v boji proti ikonoborcom v tom, 
že sám Kristus nám zanechal 
ikonu svojej tváre, a tým je aj 
samotné zobrazenie Krista 
prostredníctvom obrazu opráv-
nené.

Na Východe je táto ikona spo-
jená s udalosťou malomocného 

kráľa z Edessy Abgara V., ktorý 
napísal Ježišovi list, v ktorom 
ho žiada, aby ho prišiel uzdra-
viť. List mu doručil maliar 
Ananiáš s príkazom namaľovať 
Ježišov portrét. To sa mu však 
nepodarilo, no Pán si utrel tvár 
do plátna, na ktorom zostala 
zázračne odtlačená jeho podo-
ba, ktorú poslal Abgarovi. Ten 
sa pohľadom naň uzdravil.

Pre ikony Rukou neutvore-
ného Spasiteľa je všeobecne 
známy názov Obraz Rukou 
neutvoreného Pána nášho 
Ježiša Krista. Stretávame sa 
však aj s ikonami, ktorých popis 
v gréckom jazyku je TΟ ΑΓΙΟΝ 
ΜΑΝΔΙΛΗΟΝ, mandylion 
(gr. slovo μανδίλιον pochádza 
pravdepodobne zo semitského 
výrazu mindil – vreckovka). 
Rovnaký význam má aj cirkev-
noslovanský výraz СВЯТЫЙ  
ОУБРУСЪ (ubrús),  s ktorým 

sa môžeme stretnúť v ruských 
ikonách tohto typu.

Na Západe sa tieto ikony 
objavili po návrate križiakov, 
ktorí o nich podali správy. Za 
svoj vznik vďačia legende o sv. 
Veronike, ktorá počas krížovej 
cesty Spasiteľa utrela jeho tvár 
šatkou, na ktorú sa odtlačila 
jeho tvár. Toto meno vzniklo 
pravdepodobne posunutím 
spoluhlások v slovách véra ikon 
(pravá ikona). Táto legenda sa 
objavila uprostred františkán-
skych mníchov v 15. stor., no 
pre legendu o Veronike nikde 
nenachádzame podklad, ani 
v evanjeliách, ani v apokryfoch.

Osobitosťou týchto „Veroni-
kiných pláten“ je to, že predsta-
vujú Krista s tŕňovou korunou. 
Poukazujú na jeho utrpenie ako 
Božieho baránka, ktorý sníma 
hriechy sveta (Jn 1, 29). n

Milan Gábor

KNIHA: Metod Lukačik CSsR 
– Aké je moje povolanie

Každý mladý človek stojí 
pred úlohou správne si 
vybrať svoje životné 
povolanie. Mladosť je 
časom nesmierneho 
množstva možností 
a šancí. Zároveň však 
prináša aj dôležitú úlohu 
začať kráčať správnym smerom v živote. 
Nikto nesmie zanedbať voľbu svojho 
povolania. Povolanie nie je len otázkou, čo 
budem študovať, čo budem robiť, ale akým 
spôsobom prežijem svoj život. Táto kniha 
chce poslúžiť mladým ľuďom v objavovaní 
ich osobného povolania. Prináša nielen 
úvahy o povolaní a praktické rady na jeho 
rozpoznanie, ale aj zaujímavé cvičenia, 
svedectvá a modlitby.

-ml

FILM: The Bucket List
(Kým si po nás príde)

Myslieť na smrť nie je pre 
nás určite ničím príjem-
ným. Hrdinovia filmu 
The Bucket List autome-
chanik Carter (Morgan 
Freeman) a finančný 
magnát Edward (Jack 
Nicholson) na ňu myslia 
veľmi často. Obaja sa stretávajú v nemocni-
ci, kde prehodnocujú svoje životy, hodnoty 
a priority, ktoré mali, pričom sú konfron-
tovaní s myšlienkou smrti. Carter si spíše 
zoznam vecí a túžob, ktoré by chcel ešte 
zažiť. Edward mu v tom pomôže a vytvoria 
medzi sebou priateľstvo, v ktorom zisťujú, 
že nikdy nie je neskoro začať plnohodnotne 
žiť a že práve život je priestorom na napĺ-
ňanie snov a túžob. Herecký koncert dvoch 
hereckých velikánov je podfarbený emotív-
nou hudbou a krásnymi scenériami.

Lukáš Petruš

HUDBA: Demon Hunter – 
The World Is A Thorn

Dnes si predstavíme 
skupinu, ktorá je tak tro-
cha nezvyčajná. Demon 
Hunter (Vyháňač diabla) 
je skupina, ktorá je cha-
rakteristická štýlom hud-
by, cez ktorú prezentuje Ježiša. Ide o hard-
metal, ktorý pre nich nie je len hudobným 
štýlom, ale skôr nástrojom na ohlasovanie 
Ježiša najmä ľuďom, ktorí zblúdili v sektách, 
drogových skupinách a anarchistických 
spoločnostiach. Hudbou a najmä textami 
oslovili tisícky ľudí a priviedli ich k viere. 
Ich nové CD The World Is A Thorn (Svet je 
osteň) patrí medzi ich najtvrdšie kúsky. Ak 
však siahnete po melodickej piesni, verte, že 
vám vytečú slzy ľútosti nad vašimi hriechmi. 
Pre ich hudbu a prejav treba mať pochope-
nie, ale to, čo hrajú a čo robia, je požehnané 
a prináša dobro.

Lukáš Petruš

Rukou neutvorený 
obraz Spasiteľa  1
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 jubileá kňazov
Andrej Pribula, tit. arcidekan, poverený 
duchovnou správou nemocníc mesta Pre-
šov – 16. jún – 25 rokov kňazstva; Jaroslav 
Popovec, farár v Čirči – 16. jún – 25 rokov 
kňazstva; Metod Milan Bilančik OSBM, tit. 
arcidekan, duchovný Rádu sv. Bazila Veľkého 
v Prešove – 16. jún – 25 rokov kňazstva; 
Jozef Kellő, protopresbyter v Sobranciach 
– 16. jún – 25 rokov kňazstva; Jozef Orenič, 
duchovný na odpočinku v Michaľanoch – 24. 
jún – 80 rokov života

Srdečne blahoželáme  
a prajeme Mnohaja lita!

koinonia  sv. jána krstiteľa

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanje-
lizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete 
osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova: 
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, 
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium“.
Večer chvál mladých
27.05. Prešov – Opál o 17.00 hod
Dom modlitby pre mladých
Prešov – piatok o 18.00 hod. – kaviareň 
Smajlík (Jožko Lukáč – jozef.ghost@gmail.
com)
Vinné – streda o 17.00 hod. (Peter Kotora – 
pietrovinne@azet.sk)
Čemerné – utorok o 18.00 hod. (Andrea  
Chanathová – andreachanathova@gmail.
com)

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinonia-presov.sk,  

koinonia.presov@orangemail.sk, 
sek@koinonia-presov.sk

 spolok  sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – jún 
50 rokov: Ing. Daniela Bindasová, Lastomír; 
Dr. Ľubomír Bosák, Vrbové; Ing. Miroslav 
Čornej, Kusín; Anna Kavčáková, Vranov nad 
Topľou; Jarmila Kolesárová, Tušická Nová 
Ves; Ing. Pavol Paulína, Michalovce; Eva 
Petričková, Helcmanovce; Anna Simčáková, 
Vavrinec
60 rokov: Anna Cingeľová, Malcov; Michal 
Fic, Kaluža; Helena Gunzová, Stropkov; 
Ing. Pavol Kurilec, Michalovce; Helena 
Kuzmová, Košice
70 rokov: Ján Dzurovčin, Dlhé Klčovo; Oľga 
Fechová, Drienica; Alžbeta Filipová, Koňuš; 
Irena Kuzmiaková, Prešov; Terézia Maťašči-
ková, Naciná Ves
75 rokov: Helena Buzinkaiová, Hriadky; 
Marta Černíková, Košice; Anna Mantičo-
vá, Zbehňov; Veronika Mitrová, Sečovce; 
Vincent Sedlák, Drienica; Anna Sotáková, 
Pozdišovce
80 rokov: Ján Fečo, Košice; Anna Krajňáková, 

Horňa; otec Jozef Orenič, Michaľany
85 rokov: Zuzana Domaničová, Zbehňov; 
Veronika Guľaková, Sačurov
90 rokov: Helena Kaščáková, Vavrinec

Pozvánka
Spolok sv. Cyrila a Metoda organizuje 29. 
mája v Michalovciach podujatie s názvom 
Viera a kultúra v evanjelizačnom procese. 
Začne sa o 09.00 hod. archijerejskou sv. 
liturgiou v Chráme Svätého Ducha a bude 
pokračovať o 11.00 hod. odborným sym-
póziom k hľadaniu prienikov viery a kultúry 
v kontexte Roka kresťanskej kultúry.
Srdečne vás pozývame.

výbor spolku

Gréckokatolícky kalendár 2011
Prosíme všetkých prispievateľov, aby svoje 
články do Gréckokatolíckeho kalendára 2011 
(knižného) zaslali do konca júna t.r. elek-
tronickou poštou na adresu zodpovedného 
redaktora Michala Hospodára (o.michal.hos-
podar@mail.t-com.sk). V krajnom prípade 
poštou na adresu Spolku sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach.

Ďakujeme.
SSCM

 blahoželáme

Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý tvoje slovo 
hlása.
16. mája 2010 oslávil náš duchovný otec 
Michal Krajňák krásne životné jubileum 
– 33 rokov. Pri tejto príležitosti ďakujeme 
nebeskému Otcovi za pastiera, ktorého 
nám poslal.
Svojou láskavosťou, obetavosťou a dob-
rotou je pre nás veriacich veľkým vzorom 
a príkladom.
Dovoľte nám, drahý otče, pri tejto príležitosti 
poďakovať vám za všetko, čo pre nás robíte, 
za Božie slovo, ktoré rozsievate do našich 
sŕdc, za rady, povzbudenia, za vašu ochotu 
i modlitby, ktoré za nás obetujete.
Dvíhame naše zraky k Pánu Bohu s prosbou, 
aby vás i vašu rodinku aj naďalej požeh-
nával a dával vám ešte veľa duchovných 
a telesných síl.
Prosíme Všemohúceho, aby vás naplnil 
milosťami a darmi Svätého Ducha, aby ste 
verne vytrvali vo svojej službe a pokračovali 
vo svojom ťažkom, ale krásnom povolaní ešte 
veľa rokov medzi nami.

Mnohaja blahaja lita!
veriaci z Kazimíra

16. mája 2010 oslávil svoje 33. narodeniny 
otec Michal Krajňák, správca farnosti Bre-
zina. Pri tejto príležitosti vám aj vašej rodine 
vyprosujeme od nášho Pána požehnanie, 
veľa Božích milostí, pevné zdravie, veľa darov 
Svätého Ducha, radosť a pokoj pre seba aj pre 
vlastnú a celú farskú rodinu. Želáme vám, 

aby po ďalšie roky Pán viedol a žehnal vašu 
duchovnú službu. Ďakujeme za pastoračnú 
lásku a modlitby.
Z úprimných sŕdc prijmite od nás prianie 
všetkého dobrého.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
veriaci farnosti Brezina

18. mája 2010 sa pekného životného 
jubilea – 60 rokov dožíva kurátor pán Ján 
Sabol z Ruskej Vole. Želáme vám veľa 
Božích milostí, zdravie, pokoj, radosť, lásku 
a zároveň vyprosujeme ustavičnú ochranu 
našej nebeskej Matky Panny Márie.

Na mnohaja i blahaja lita!
kurátorky a susedia Mária a Miki

Krásnych a požehnaných 70 rokov 
sa 22. mája 2010 dožíva pani Mária 
Kovaľaková z Orlova. Zároveň oslávi 
s manželom Jánom 50 rokov spoločného 
života.
Drahí naši jubilanti, chceme vám popriať 
do ďalších rokov života pevné zdravie, 
šťastie, radosť, hojnosť Božích milostí 
a ochranu Presvätej Bohorodičky.

Na mnohaja i blahaja lita!
dcéry Eva, Marka a syn Ivan s rodinami  

Drahý náš duchovný otec Martin Pavuk, 2. 
júna oslavujete krásne životné jubileum – 30 
rokov života.
K tomuto životnému jubileu vám chceme 
popriať predovšetkým hojnosť Božieho 
požehnania,
zdravie, šťastie, lásku a rodinnú pohodu me-
dzi svojimi blízkymi i medzi nami veriacimi. 
Do ďalších rokov vám do vašej ťažkej, ale 
krásnej práce úprimne vyprosujeme pevné 
zdravie, silu Svätého Ducha, ochranu Pre-
svätej Bohorodičky a prosíme všemohúceho 
Pána Boha, aby vás a vašu rodinu ochraňoval 
a obdarovával duchovnou radosťou a život-
ným optimizmom.

veriaci farnosti Helcmanovce

10. júna sa náš duchovný otec Štefan Kucer 
dožíva požehnaných tridsiatich rokov.

Drahý otec Štefan, 
v tento deň ďaku-
jeme nebeskému 
Otcovi za dar života, 
lásky a viery, ktorý 
nám vo vás poslal. 
D e n n o d e n n e  s a 
k nám prihovárate 

slovami evanjelia, potešujete nás v našich 
ťažkostiach, prostredníctvom kázní nám 
dávate návod na večný život. Mocou danou 
vám od Pána sprítomňujete nám v Eu-
charistii Krista a sviatostným rozhrešením 
navraciate pokoj do našich duší. Ako prísny, 
ale milujúci otec nás smerujete na cestu 
do nebeského kráľovstva. Slúžte aj naďalej 

slovom a dobrým príkladom.
Vyprosujeme vám hojnosť Božích milostí, 
dary Svätého Ducha a ochranu Presvätej 
Bohorodičky.
Želáme vám pevné zdravie a spokojnosť 
v kruhu vašej farskej aj najbližšej rodiny.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Staškovce

 spomíname
21.  a p r í la  2010 
odišla vo veku 78 
rokov do večnosti 
pani Anna Ivanová 
z Vyšného Kazimí-
ra. Všetkých, ktorí 
ste našu manžel-
ku, mamu, sestru, 

babku, prababku a dlhoročnú cerkovníčku 
poznali, prosíme o modlitbu za jej spásu.

V nádeji na vzkriesenie
smútiaca rodina

 inzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, 
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon 
a zlátenie predmetov, pokrývanie striech 
a veží. Ponúkame zľavu, 100% kvalitu a dl-
horočnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39, 
0905 389 162, www.reart.szm.sk

Práce vo výškach, maľovanie a nátery 
striech a fasád kostolov, fár a kláštorov, 
zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. 
Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk

Predaj posled-
ných pobytov so 
štátnou dotáciou 
pre nepracujú-
cich dôchodcov, 
namiesto 179 
eur len 109 eur 

v hoteli SOREA ĽUBOVŇA. Novinka na rok 
2010: v cene navyše bazén + FYTOTERAPIA. 
Tel. 052/43 21751 – 54, lubovna@sorea.sk.
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 tv lux – doma je doma

 24.05. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve (BB) P 08.30 Svätý František (17) 09.00 
Doma na dôchodku 10.00 Svätá omša zo Šaštína 
11.00 Taizé 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve (BB) 15.00 
Medzi nebom a zemou 15.45 Ekumenický seminár 
16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 Doma 
v rodine (PO) P 18.00 Storočie reforiem P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 
U Pavla P 22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre (PO) 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 25.05. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Starý zákon (5) 09.00 Doma v rodine (PO) 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodo-
kument P 10.30 U Pavla 12.00 Anjel Pána 12.35 
Orientácie 13.15 Storočie reforiem 13.45 Octava 
dies 14.10 Mikrodokument P 14.15 Pri káve (BB) 
15.00 Dejiny kresťanstva 15.30 Poltón 16.00 Starý 
zákon (5) 16.30 Modlitba posvätného ruženca P 
17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Ekumenický seminár 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Pu-
tovanie kalváriami 19.00 Večerná univerzita 19.40 
Rehoľná abeceda 20.00 Správy P 20.10 Putovanie 
kalváriami 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka 
20.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Nikodém (Jn 
3,1 – 21) 21.15 Tandem kvíz 22.00 Pri káve (BB) 
22.40 Doma na dôchodku 23.45 Správy 23.55 
Z prameňa
 26.05. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri káve 
(PO) P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v Cirkvi 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 
12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj 
názor 13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poézia 
14.15 Pri káve 15.00 Gospel párty 16.00 Kniha 
16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 
Doma v histórii P 18.00 Františkáni v Holandsku 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Ichtis – antivírus pre 
deti 18.55 Z prameňa 19.05 Putovanie kalváriami 
19.10 Tandem kvíz 20.00 Správy P 20.10 Závislos-
ti (2) P 20.15 Návratka 20.30 Poltón klub P 21.25 
Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Storočie 
reforiem 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v rodine 
(PO) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 27.05. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri 
káve P 08.30 Svätý František (17) 08.55 Prehľad 
kat. periodík 09.00 Doma v histórii 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Moja misia – magazín Å 11.30 Dejiny kresťanstva 
12.00 Anjel Pána 12.35 Večerná univerzita 13.15 
Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve (PO) 
15.00 U Pavla 16.30 Detský ruženec P 17.00 Doma 
v kultúre (BB) P 18.00 Dejiny kresťanstva 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 19.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Ni-
kodém (Jn 3,1 – 21) 19.40 Poézia 20.00 Správy P 
20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 

20.20 Návratka 20.30 Poltón P 21.00 Orientácie 
21.40 FILMiX Å 22.05 Pri káve 22.45 Doma 
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 28.05. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 
Pri káve P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v kultúre (BB) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.30 Ekumenický seminár 11.00 Katechéza 
11.30 Františkáni v Holandsku 12.00 Anjel Pána 
12.35 Tandem kvíz 13.20 Dejiny kresťanstva 
13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument 14.15 Pri 
káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón 
klub 16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 
Doma na dôchodku (PO) P 18.00 Kniha P 18.25 
Mikrodokument 18.30 Rozprávočka P 18.45 
Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 
Storočie reforiem 19.30 Dejiny kresťanstva P 
20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.25 Návratka 
20.30 Moja misia – magazín Å 21.30 Štúdio 
AHA! 22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma v histórii 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 29.05. (sobota)  07.00 Starý zákon (6) P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Mestečko nádeje P 
07.45 Svätý František (18) P 08.15 Klbko P 08.40 
Správy 08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikro-
dokument 09.00 UPéCé live 10.00 Svätá omša P 
11.00 Štúdio AHA! 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 
12.25 Prehľad katolíckych periodík i 12.30 Mari-
ánska sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš 
a Nikodém (Jn 3, 1 – 21) 14.15 Moja misia – ma-
gazín Å 15.15 Návratka 15.30 Večerná univerzita 
16.15 Závislosti (2) 16.30 Ichtis – antivírus pre 
deti 17.00 Ekumenický seminár 17.30 FILMiX 
Å 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Klbko 19.00 Orientácie P 19.30 Katechéza 20.00 
Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych 
periodík 20.25 Mikrodokument 20.30 Tandem 
kvíz špeciál P 21.15 Sacro Convento v Assisi P 
21.45 Vlastná cesta 22.15 Dejiny kresťanstva 
22.45 Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
 30.05. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (6) 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (18) 
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem 
kvíz špeciál 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 
Svätá omša z Podunajských Biskupíc P 11.15 
Závislosti (2) 11.30 Sacro Cnvento v Assisi 12.00 
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 14.15 
Štúdio AHA! 14.45 Klbko 15.00 Starý zákon (6) 
15.30 Svätý František (18) 16.00 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.30 Moja misia – magazín Å 17.30 
Octava dies P 18.00 Saleziánsky magazín P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná 
cesta 19.45 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Návratka 20.30 
Noc temnoty a sila milosti P 21.00 Večerná 
univerzita P 21.45 UPéCé live 22.45 Gospel párty 
23.45 Spravodajský súhrn
 31.05. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve P 08.30 Svätý František (18) 09.00 Doma 
na dôchodku (PO) 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 
Z prameňa P 10.30 Sacro Convento v Assisi 11.00 
Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 Stret-

nutia s Ježišom – Ježiš a Nikodém (Jn 3, 1 – 21) 
15.45 Noc temnoty a sila milosti 16.30 Modlitba 
posvätného ruženca P 17.00 Doma v rodine P 
18.00 Storočie reforiem P 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 
19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Správy P 
20.10 Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 U Niko-
déma P 22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre (BB) 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 01.06. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(BB) P 08.30 Starý zákon (6) 09.00 Doma v rodine 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodo-
kument P 10.30 U Nikodéma 12.00 Anjel Pána 
12.35 Orientácie 13.05 Storočie reforiem 13.35 
Octava dies 14.05 Mikrodokument P 14.15 Pri 
káve 15.00 Dejiny kresťanstva 15.30 Poltón 16.00 
Starý zákon (6) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 
Doma v Cirkvi (PO) P 18.00 Noc temnoty a sila 
milosti 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Večerná uni-
verzita 19.40 Závislosti (2) 20.00 Správy P 20.10 
Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 
20.20 Návratka 20.30 Medzi nebom a zemou P 
21.15 Tandem kvíz špeciál 22.00 Pri káve 22.45 
Doma na dôchodku (PO) 23.45 Správy 23.55 
Z prameňa
 02.06. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Mestečko nádeje 09.00 Doma v Cirkvi (PO) 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro-
dokument P 10.30 Generálna audiencia P 12.00 
Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj názor 
13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poézia 14.15 
Pri káve (BB) 15.00 Gospel párty 16.00 Kniha 
16.15 Klbko 17.00 Doma v histórii (BB) P 18.00 
Sacro Convento v Assisi 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Ichtis – antivírus pre deti 18.55 Z prameňa 
19.05 Putovanie kalváriami 19.10 Tandem kvíz 
špeciál 20.00 Správy P 20.10 Závislosti (3) P 20.20 
Návratka 20.30 Čaviareň live P 21.25 Prehľad 
katolíckych periodík P 21.30 Storočie reforiem 
22.00 Pri káve 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 03.06. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri 
káve P 08.30 Svätý František (18) 08.55 Prehľad 
katolíckych periodík 09.00 Doma v histórii (BB) 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro-
dokument P 10.30 Moja misia – magazín Å 
11.30 Storočie reforiem 12.00 Anjel Pána 12.35 
Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná 
cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Nikodéma 16.30 
Svätá omša z Nižného Hrušova P 18.00 Dejiny 
kresťanstva 18.30 Rozprávočka P 18.40 Svätý 
grál P 19.40 Poézia 20.00 Správy P 20.10 Slávnosť 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi z Vatikánu P 
21.00 Orientácie 21.30 FILMiX P Å 22.00 Pri 
káve (BB) 22.45 Doma v Cirkvi (PO) 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 04.06. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Klbko 09.00 Doma v kultúre 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Noc temnoty a sila milosti 11.00 Katechéza 
11.30 Sacro Convento v Assisi 12.00 Anjel Pána 
12.45 Prílet na Cyprus P 13.30 Dejiny kresťanstva 
13.55 Poézia 14.15 Ekumenické stretnutie P 16.15 
Mestečko nádeje 16.30 Závislosti (3) 17.00 Doma 
na dôchodku (PO) P 18.00 Festival Lumen P
 05.06. (sobota)  07.00 Starý zákon (7) P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František 
(19) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Správy P 
08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 

09.00 Štúdio AHA! P 09.30 Stretnutie s katolíckou 
komunitou P 11.00 Zdvorilostná návšteva v sídle 
pravoslávneho arcibiskupa Nikózie Chryzostoma 
II. P 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych 
periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi 
nebom a zemou 14.15 Moja misia – magazín P 
Å 15.15 Návratka 15.30 Festival Lumen P 23.45 
Spravodajský súhrn P
 06.06. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (7) 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František 
(19) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 
Svätá omša z Cypru P 11.00 Spravodajský súhrn 
11.15 Závislosti (3) 11.30 Cisterciánsky kláštor 
Mount Melleray v Írsku P 12.00 Anjel Pána P 
12.30 Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15 Štúdio 
AHA! 14.45 Mestečko nádeje 15.00 Starý zákon (7) 
15.30 Svätý František (19) 16.00 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.30 Záverečný ceremoniál P 17.30 
Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná cesta P 19.40 
Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Môj názor 20.30 Dobrý 
pastier – Dcéry vzkriesenia P 21.00 Večerná uni-
verzita P 21.55 Čaviareň live 22.55 Gospel párty 
23.55 Spravodajský súhrn

 stv – jednotka
 24.05. (pondelok)  05.00 Nitriansky hrad – živé 
dedičstvo Katolíckej cirkvi – dokumentárny film 
o histórii a súčasnosti Nitrianskeho hradu – naj-
staršieho biskupského sídla v strednej Európe
 06.06. (nedeľa)  09.30 Svätá omša a eucharis-
tická procesia na sviatok Božieho Tela z Kostola 
Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej

 stv – dvojka
 22.05. (sobota)  14.00 Poltón – magazín o go-
spelovej hudbe a jej interpretoch
 23.05. (nedeľa)  10.00 Svätá omša na slávnosť 
Zoslania sv. Ducha – Turíce z Baziliky sv. 
Petra v Ríme za účasti pápeža Benedikta XVI. 
13.10 Orientácie 13.40 Slovo – Erika Hlačoková 
(ECAV) 00.30 Slovo R 01.05 Poltón – gospelová 
hitparáda R
 24.05. (pondelok)  13.00 Orientácie R
 29.05. (sobota)  22.40 Medzinárodný eku-
menický koncert sakrálnych spevov – záznam 
z Medzinárodného ekumenického koncertu 
sakrálnych spevov
 30.05. (nedeľa)  10.00 Svätá omša na slávnosť 
Najsvätejšej Trojice z Katedrály Najsvätejšej Trojice 
v Žiline. Celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský bis-
kup 12.55 Orientácie 13.20 Slovo 23.10 Slovo R
 31.05. (pondelok)  13.30 Orientácie R
 02.06. (streda)  22.00 Sféry dôverné – Evan-
jelici a ich miesto v dejinách, kultúre a súčasnej 
spoločnosti
 03.06. (štvrtok)  14.10 Sféry dôverné R
 05.06. (sobota)  14.10 Poltón R
 06.06. (nedeľa)  12.50 Orientácie 13.15 Slovo 
01.20 Slovo R 01.25 Poltón – gospelová hit-
paráda R

 rádio lumen
 22.05. (sobota)  20.30 Turíčna teológia
 23.05. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Jozef 
Gregor Tajovský 14.00 Rozhlasová hra – P.O. 
Hviezdoslav: Ežo a Gábor Vlkolinský 21.00 Karmel 
– Život vychutnávam po kvapkách. Hosť: Kamila 

n dvaja robotníci kopú kanál. jeden je oveľa vyšší ako druhý. ten nižší 
však pracuje oveľa viac. jeden deň sa nízky pýta vysokého: „nie je to 
hanba, že ja robím dvakrát viac ako ty, hoci si oveľa vyšší?“
„a prečo,“ odpovedá vyšší, „veď máš k tej práci oveľa bližšie ako ja.“ 

n žena príde do hotelovej izby, zažne a s vreskom beží von. zavolá na 
recepciu a kričí: „v mojej izbe je potkan!“
z recepcie odpovedajú: „pošlite ho sem, musíme ho zaevidovať...“ 
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Pomôcky: 
balta, aka, 
Attúr, Asot

Stornujme Priviedol 
do spánku

EČV Micha-
loviec Blikotanie Predzvesť 

záchvatu slovo Chemická 
značka astátu Kresala Starogrécky 

zhýralec Pohroma
Autor: 

Vladimír 
Komanický

Nadpis 3. časť 
tajničky

Latinsko-
-americký 

tanec

Útok
Technické 
služby, skr.Osobné 

zámeno

1. časť 
tajničky

Rímske  
číslo 4

Štátny 
podnik, skr.

Irena, 
po domácky

Solmizačná 
slabika Ono

Nezapotrošil Zatápa Časť priadace-
ho stroja

Biblický 
zázračný 
pokrm

Tavením 
zatváraj
Prepona 
„šedý“

Mužské 
meno

Značka 
sviečok

Hlísty v ľud-
skom tele

Kyslá čerešňa Predložka

slovo Klubovňa
4. časť 

tajničky Výnos  
z peňazí 
v banke

Ranná vlaha
Minerálna 

voda

Miernili
Indické mesto

Lesklý náter

Súlad,  
knižne

Kráčal Lietadlo

EČV Vranova 
nad Topľou Teba

2. časť 
tajničky Časť hlavy

Valaška Ázijské slovko 
úcty Ruská rieka

 c n o c o t i a m a t e ž i a k k

 a e ž t n k g d d Á ý í p t z k t

 r t r e o Á o a m a r b o o e Á l

 u o v t t l r r i k r ch d Á p v k

 k d v ú i z o c d d o e i o b o k

 a a a s j F Á v i e a a b o j e l

 s b k t ú n i k o n k a r Á z e l

 h r u d a p t k o s k h a e k j m

 a r z s i Á r l Á n a t ch o n e t

 Š e a a t é c l a t s i s n e r v

 u n t d s a t b ý e e t y t s i l

 d o í b r e z a c l r b e i l ch a

 k a v o k d o p n a z a r e t o k

legenda: advent, agÁt, akuzatív, asanÁcia, Ábel, 
banka, breza, busta, certiFikÁt, cesta, clona, da-
rebÁk, diéta, diktÁt, dojem, duŠa, enoch, ezechiel, 
FormÁt, hrad, hrob, hruda, chlieb, chrÁm, iskra, 
izÁk, jericho, kostra, kotva, kríž, krst, kvet, lÁska, 
listy, nazaret, nerv, ocot, ochota, olovo, opÁt, 
otrok, piatok, podkova, popol, ruka, únik, vlak, 
vpÁd, zÁkon, zrada, žiak.

tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 09: krížovka: (pozri sir 45, 4a); osem-
smerovka: modlitbami podporme našich kňazov. VýhERcA: 
mgr. peter popík, prešov. zo správnych riešení vylosujeme 
držiteľa knihy Rok slova od spolku sv. cyrila a metoda. 
riešenia zasielajte na adresu: slovo, p.o.box 204, 080 01 
prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Kay Strelka Kanková
 21.05. (piatok)  20.30 ÚV hovor – úskalia života 
v malých rodinných spoločenstvách. Hosť relácie: don 
Marián Valábek a manželia
 22.05. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu – turičná 
vigília z Košíc
 23.05. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň 14.00 
Rozhlasová hra – P.O. Hviezdoslav: Ežo Vlkolinský 
21.00 Karmel – Život vychutnávam po kvapkách. 
Hosť relácie: Kamila Kay Strelka Kanková – známa 
Slovenka s dvoma občianstvami, spisovateľka, bývalá 
emigrantka, podnikateľka, rozprávačka a svetobež-
níčka hovorí o svojej novej knihe Letenka úsmevov, 
o viere v Boha, svojej rodine a zaujímavom osude
 24.05. (pondelok)  20.30 Študentské šapitó – EM 
FEST 2010. Hostia relácie: Ján a Lenka Monišovci
 25.05. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Praktická 
teológia. Hosť relácie: Sr. Agnes
 26.05. (streda)  22.00 Pohoda s klasikou
 29.05. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckokatolíc-
ka svätá liturgia z Prešova
 30.05. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Milan 
Kundera 14.00 Rozhlasová hra – P. O. Hviezdoslav: 
Gábor Vlkolinský 15.00 Svetlo nádeje – Keď je viera 
zakorenená v srdci a naozaj sa žije – spomienka na 
MUDr. Antona Neuwirtha očami jeho detí, priateľov 
a spolupracovníkov, prednášky zo seminára, ktorý sa 
konal 17.04.2010 v Bojniciach
 31.05. (pondelok)  20.30 Študentské šapitó – Pre 
študentské ucho – Zámocké hry zvolenské 2010, 
hostia: členovia organizačného tímu
 02.06. (streda)  20.30 Lupa – rímskokatolícka 
farnosť Likavka
 06.06. (nedeľa)  11.00 Fujarôčka moja – Čipkárska 
kultúra 14.00 Rozhlasová hra – Zo života do života 
(cyklus poslucháčskych príbehov)

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty

 rádio slovensko a regina
 23.05. (nedeľa)  09.30 Ev. služby Božie z Turian
 30.05. (nedeľa)  09.30 Bohoslužby Cirkvi bratskej 
z Košíc
 06.06. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá 
omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Ko-
šiciach

 rádio regina (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 23.05. (nedeľa)  07.55 Z duše – Jozef Haľko: 
Turíce
 30.05. (nedeľa)  07.55 Z duše – D. Šovc: Kresťan 
či veriaci
 06.06. (nedeľa)  07.55 Z duše – D. Dian: Božie 
telo

 rádio devín
 Nedeľa  08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
 30.05. (nedeľa)  10.00 Slovo pre veriacich i neve-
riacich – P. Gabriš, J. Antal: Svätotrojičná nedeľa

 Zmena programu vyhradená.

slovo   11 | 2010



 gr.kat.  mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

21.05. – 23.05.2010 – Tematický víkend: O vedení 
modlitby chvál (Víkend je určený hlavne mladým ľuďom, 
ktorí slúžia vo svojich farnostiach v zboroch a hudobných 
skupinách.)
29.05.2010 – Prezentácia aktivít krúžkov CVČ
04.06. – 06.06.2010 – Turistický víkend
11.06. – 13.06.2010 – Tematický víkend: Povolanie 
a služba Božiemu kráľovstvu (Víkend je určený tým, 
ktorí už istý čas chodia s Pánom a hľadajú si „svoje 
miesto“ v Cirkvi.)
26.06. – 27.06.2010 – Prehliadka mládežníckych 
zborov a gospelových skupín

Stretnutie mládeže JUSKOVA VOĽA 2010   
12.07. – 16.07.2010 (9 – 11 rokov)
19.07. – 23.07.2010 (9 – 11 rokov)
26.07. – 30.07.2010 (12 – 14 rokov) 
02.08. – 06.08.2010 (15 – 17 rokov)   
09.08. – 13.08.2010 (18 a viac rokov)
16.08. – 20.08.2010 (miništranti)

 škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

27.05. – 30.05.2010 – Duchovné cvičenia pre kňazov 
s manželkami (Exercitátor: P. Vojtěch Kodet O. Carm, ThD.)
11.06. – 13.06. – kurz Nový život (vedie Evanjelizačná 
škola sv. Mikuláša) 
18.06. – 20.06.2010 – Kurz Samuel (Kurz vedie otec 
Jozef Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.)
02.07. – 04.07. – kurz Biblia o peniazoch (vedie Evan-
jelizačná škola sv. Mikuláša)
09.07. – 11.07. – kurz Nový život (vedie Evanjelizačná 
škola sv. Mikuláša)

 gr.kat.  mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500

 pastoraČné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081

Nedeľná liturgia pre Rómov
   Kultúrny dom, Čičava 10.00
   Kultúrnya dom, Hlinné 10.00
   Gréckokatolícky chrám, Soľ 15.00

22.05.2010 – Turíce – verejné modlitebné stretnutie 
15:00 Vranov nad Topľou
26. – 27.08.2010 – FESTROM 2010 – konferencia pre 
vedúcich
28.08.2010 – festival FESTROM 2010 v Čičave

Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, 
víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie 
telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách 
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie 
telefonicky)

 aetós
www.aetos.sk

Stretnutie mládeže BYSTRÁ 2010
20.07. – 23.07.2010  (9 – 11 rokov)
23.07. – 27.07.2010  (15 a viac rokov)
27.07. – 30.07.2010  (12 – 14 rokov)

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

Prezentácia krúžkov  
CVČ v Juskovej Voli 
29. máj 2010 (09.30)
Na tomto podujatí prezentujú svoju celoročnú činnosť záujmové útvary, ktoré pôsobia v CVČ. 
Divadlo, hudba, tanec, zábava, produkty tvorivých dielní a iné aktivity sú pripravené spolu 
s obedom a malou pozornosťou nielen pre členov centra, ale i pre širokú verejnosť.
Registrácia záujmových útvarov je priamo v CVČ Juskova Voľa a prostredníctvom farských úra-
dov do 27. mája 2010.

Povolanie a služba Božiemu kráľovstvu
11. – 13. jún 2010
Víkendová aktivita s cieľom motivovať k dobrovoľníctvu a zároveň pomôcť mladému človeku 
nájsť si svoju pozíciu pri evanjelizovaní. Je určený ľuďom, ktorí už istý čas chodia s Pánom 
a hľadajú svoju pozíciu a druh služby evanjeliu, do ktorej ich povoláva Boh (podmienka je 
absolvovanie Kurzu Filip).

Prehliadka mládežníckych zborov  
a gospelových kapiel
26. – 27. jún 2010
Vystúpenia gréckokatolíckych mládežníckych hudobných a speváckych telies či jednotlivcov, 
ktorí pôsobia vo svojich farnostiach. Je to jedinečná možnosť, ako spolu osláviť Boha, prezen-
tovať sa a podeliť so skúsenosťami. Na prehliadke nebudú chýbať ani známe tváre z televíznej 
obrazovky.

Program uvedených podujatí bude včas zverejnený na www.gmcbarka.sk.
Prihlasovať sa môžete ne e-mailovej adrese: skolacentrum@centrum.sk alebo na tel. č.: 
057/449 02 90


