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Pozitívnou odpoveďou na 
Božie volanie do Rádu sv. 

Bazila Veľkého je spoločný ži-
vot v monastieri. Jeden z naj-
významnejších baziliánskych 
monastierov sa nachádza na se-
verovýchode Slovenska v Krás-
nom Brode pri Medzilabor-
ciach.

Krásnobrodský baziliánsky 
monastier patrí k baziliánskym 
spoločenstvám s dávnou tradí-
ciou už od čias sv. Cyrila a Me-
toda. Prvé doposiaľ objavené pí-
somné zmienky sú zo 14. sto-
ročia. Čudotvorná ikona krás-
nobrodskej Bohorodičky, od-
pustové slávnosti Zoslania (So-
šestvija) Svätého Ducha (mo-
nastiersky chrám) a Ochrany 
(Pokrova) Presvätej Bohorodič-
ky (monastierska kaplnka) sa 
nesú históriou monastiera až po 
dnešné časy.

Vo svojej histórii bol mo-
nastier viackrát zničený, napo-

sledy v čase prvej svetovej voj-
ny, no napriek tomu sa ho s Bo-
žou pomocou podarilo obnoviť. 
S výstavbou nového monastie-
ra sa začalo v roku 1998 gene-
ráciou baziliánov, ktorá vyras-
tala počas totality v podzemí. 
Dvojkrídlový monastier s Ka-
plnkou bl. hieromučeníka Pavla 

Petra Gojdiča OSBM uprostred, 
ktorý projektovali akad. arch. 
Ing. K. Gregor a Ing. M. Fecko-
vá, bol posvätený 2. júna 2002. 
Nový monastiersky Chrám Zo-
slania (Sošestvija) Svätého Du-
cha, ktorého stavba sa rozbeh-
la v roku 2004, projektoval Ing. 
arch. A. Kruliš a slávnostne bol 

posvätený 7. júna 2009 za prí-
tomnosti štyroch vladykov.

Terajšie spoločenstvo tvoria 
štyria otcovia baziliáni. Spra-
vujú dve farnosti, sú nápomoc-
ní širokému okoliu vysluhova-
ním svätého tajomstva pokánia, 
organizujú odpustové slávnosti, 
fatimské soboty, duchovné cvi-
čenia pre kňazov, duchovné ob-
novy vo farnostiach, prispievajú 
do duchovných relácií v Sloven-
skom rozhlase, duchovne vedú 
sestry baziliánky a pod. S Bo-
žou pomocou zveľaďujú toto 
duchovné, historické odpustové 
miesto starostlivosťou o národ-
nú kultúrnu pamiatku (ruiny 
starej cerkvi a monastiera), ako 
aj zveľaďovaním nového areá-
lu, čo si vyžaduje nemalé úsilie, 
ako aj značné prostriedky. 

Spoločenstvo baziliánov hľa-
dí do budúcnosti s vierou a op-
timizmom, že Božia dobrota 
povolá nových zapálených slu-
žobníkov, ktorí budú toto du-
chovné a kultúrne ohnisko roz-
víjať. n

Peter Pavel Haľko OSBM

Monastier Rádu sv. Bazila Veľkého
v Krásnom Brode
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Zvláštnosťou udalostí v pro-
cese historických zmien je 

zrod posvätného miesta v Tre-
bišove. 10. – 18. apríla 1943 sa 
v tomto meste uskutočnili mi-
sie otcov baziliánov, ktoré mali 
mimoriadny úspech. Trebišov-
čania vysoko ocenili duchovnú 
činnosť misionárov, a preto bolo 
rozhodnuté, že rehoľníci budú 

pôsobiť v Trebišove natrvalo.
Budovu, ktorá sa nachádza na 

svojom pôvodnom mieste pri 
železničnej stanici, daroval ba-
ziliánom pán Michal Ďurišin. 
2. júla 1944 bola slávnostne vy-
konaná posviacka monastiera 
biskupom Pavlom P. Gojdičom 
OSBM. Nábožensko-duchovný 
život baziliánov sa od začiatku 

perspektívne rozvíjal.
Ak zvýrazníme mená zasvä-

tených osôb v trebišovskom re-
hoľnom dome, je zrejmé, že tu 
išlo o životodarnú silu Cirkvi 
a o nasmerovanie duší do plnos-
ti Božieho života. Sú to predo-
všetkým otec Šebastián Sabol, 
otec Polykarp Oleár a ďalší.

Likvidácia Gréckokatolíc-
kej cirkvi v 50. rokoch minulé-
ho storočia zasiahla aj trebišov-
ský monastier. Z 13. na 14. apríla 
1950 sa zatvorili dvere rehoľné-
ho domu. V nasledujúcich ro-
koch sa tu striedali rôzni maji-
telia a vlastníci, ktorí užívali bu-
dovu podľa svojich záujmov. 
Nakoniec v nej bol reštauračný 
podnik Centrál.

V roku 1992 bol monastier 
vrátený opäť baziliánom a od 
toho roka trvá duchovno-rehoľ-
ná činnosť Bohu zasvätených 
osôb v Trebišove. Bolo treba vy-
naložiť veľké úsilie pri renovácii 
samotnej budovy. Išlo o úpravu 

sakrálnych priestorov, o očiste-
nie od nežiaducich pozostatkov 
predchádzajúceho užívania.

K prebúdzajúcej sa duchovnej 
atmosfére prispel aj nový pre-
stol, žertveník a tetrapod. Ne-
skôr pribudol ikonostas, ktoré-
ho drevenú konštrukciu zhoto-
vil pán Križanovský. Jednotli-
vé ikony, ako aj nástenné fresky 
napísal pán R. Bujna. Patrocí-
nium nesie názov Krista Kráľa. 

V súčasnosti osadenstvo mo-
nastiera tvoria traja rehoľníci 
pod vedením igumena otca Po-
lykarpa Š. Jacoša OSBM. Du-
chovná činnosť rehoľníkov za-
hŕňa pravidelné liturgické slá-
venie, pastoračnú starostlivosť 
o chorých, duchovné obnovy, 
vysluhovanie sviatosti zmiere-
nia a bohoslužobný program za 
účasti veriacich. n

Polykarp Š. Jacoš OSBM
snímka: Marta Gombošová

Monastier Krista Kráľa v Trebišove
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Keď Ježiš Kristus vyslovoval pri Poslednej 
večeri slová premenenia nad chlebom a ví-
nom, sotvakto z apoštolov tušil, čím sa sta-
ne ním ustanovená Eucharistia pre život bu-
dúcej Cirkvi v nasledujúcich storočiach. 
V tomto dare Ježiš odovzdal Cirkvi stále 
sprítomňovanie veľkonočného tajomstva, až 
„kým nepríde“ (1 Kor 11, 26). Takto z eucha-
ristického sprítomňovania obety kríža a zo 
spoločenstva s Kristovým telom a krvou Cir-
kev čerpá duchovnú silu potrebnú na spĺňa-
nie svojho poslania. Eucharistia sa stáva pra-
meňom a zároveň vrcholom celej evanjelizá-
cie až po dnešné dni.

Eucharistia bola takto vložená do rúk 
Cirkvi ako pamiatka, aby z nej žila. Nezo-
stala stáť vo večeradle ani na Golgote, ani pri 
zjaveniach vzkrieseného Pána. Po zoslaní 
Svätého Ducha sa dala na pochod, šíri sa de-
jinami vo všetkých končinách sveta a zapá-
ja ľudstvo do večného života v Kristovi. Robí 
to aj cez Eucharistiu, ktorá je síce pamiat-
kou, ale živou, v ktorej sa stále sprítomňu-
je celé Kristovo dielo a všetka jeho sila. Preto 
každá svätá liturgia je živá prítomnosť a živá 
Kristova sila, ktorá pomáha rozvíjať Boží ži-
vot v ľuďoch.

Už prví kresťania hlboko uverili tým-
to jasným Kristovým slovám o Eucharistii: 
„A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za ži-
vot sveta... Kto je moje telo a pije moju krv, 
má večný život a ja ho vzkriesim v posled-
ný deň“ (Jn 6, 51; 54). Preto „deň čo deň 
svorne zotrvávali v chráme, po domoch lá-
mali chlieb a s radosťou a úprimným srd-
com požívali pokrm“ (Sk 2, 46). Takto sa vo 
všetkých nasledujúcich storočiach Cirkev 
zhromažďovala okolo eucharistického stola. 
Len z osobného styku s Kristom a v spoje-
ní s ním dokázali vydávať o ňom účinné sve-
dectvo aj v čase prenasledovania.

„Bez Pánovho daru, bez Pánovho dňa ne-
môžeme žiť!“ Tak odpovedali kresťania 

v Abitene, v terajšom Tunisku, v roku 304, 
keď boli pristihnutí pri slávení nedeľnej Eu-
charistie, ktorá bola zakázaná. Predvied-
li ich pred sudcu, ktorý sa ich spýtal, pre-
čo konali kresťanskú bohoslužbu, aj keď ve-
deli, že prestúpenie zákazu je trestané smr-
ťou. Nedeľná Eucharistia nebola pre nich 
predpisom, ale vnútornou záležitosťou. Bez 
toho, ktorý náš život drží svojou láskou, po-
važovali svoj život za prázdny.

Z diaľky stáročí preniká hlas ako ozvena 
viery predchádzajúcich kresťanských gene-
rácií, ktorý je pre nás vzorom i výzvou.

Sv. Ján Vianney, arský farár, na ktorého si 
v tomto končiacom sa Roku kňazov zvlášť 
spomíname, bol presvedčený o tom, že od 
slávenia Eucharistie závisí aj horlivosť ce-
lého kňazského života. „Príčina ochabnu-
tosti kňaza tkvie v tom, že nevenuje pozor-
nosť sláveniu Eucharistie.“ Keď rozdával svä-
té prijímanie, jeho tvár žiarila a mala anjel-
ský výraz. Často kázal o Eucharistii a vyzý-
val k dennému prijímaniu. Hovoril: „Každá 
stvorená bytosť sa musí kŕmiť, aby žila... To 
platí aj o duši... Ó, moja duša, aká si veľká, 
že iba Boh ťa uspokojuje.“

Tu je teda poklad Cirkvi, srdce sveta, „pra-
meň a vrchol celého kresťanského živo-
ta“ (Lumen gentium 11), o ktorom Ježiš jas-
ne povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna člo-
veka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe ži-
vot“ (Jn 6, 53).

Tu je to „tajomstvo viery“, „tajomstvo lá-
sky utajené“, ktoré presahuje naše zmysly. 
Z toho dôvodu „Ježiša vo Sviatosti my všetci 
milujme, za jeho veľkú lásku vrúcne mu ďa-
kujme“.

PaedDr. František Dancák
člen redakčnej rady
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n Ďakovnú liturgiu za všetkých 
verných kňazov slúžil v Katedrále 
sv. Klementa v Prahe 29. mája apoš-
tolský exarcha Mons. Ladislav Hučko 
spolu s kňazmi apoštolského exar-
chátu pri príležitosti 60. výročia pre-
šovského „lžisoboru“, ktorým bola 
zamedzená činnosť Gréckokatolíckej 
cirkvi vo vtedajšom Československu. 
(Pražský exarchát)
n Rakúski biskupi sa chcú viac 
venovať odlúčeným a nanovo zo-
sobášeným. Iniciatíva biskupov má 
tak konkrétne naplniť závery kon-
gresu pastoračných rád, ktorý sa 15. 
mája skončil v Mariazelli.
n Pápež označil Katolícku cirkev 
za miesto ponúkajúce útočisko 
v súčasnom rozštiepenom svete 
v turíčnej kázni 23. mája. Podľa Be-
nedikta XVI. môže Svätý Duch na-
vrátiť aj tých, ktorých životy sú ob-
medzované konfliktmi a protichod-
ným zmýšľaním, späť do ľudskej ro-
diny. (TASR)
n Ďakovná púť pedagógov, štu-
dentov a priateľov Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku sa konala 
v Ríme od 17. do 21. mája. Počas ro-
kovania rektorov Univerzity San-
ta Croce a KU 20. mája prof. Tadeusz 
Zasępa a prof. Luis Romera vyjadrili 
prianie o prehĺbení spolupráce.
n 16. mája si Cirkev pripomenu-
la 44. svetový deň spoločenských 
komunikačných prostriedkov. 
Pri tejto príležitosti zdôraznil pá-
pež Benedikt XVI. v posolstve zve-
rejnenom 24. januára, že „prostred-
níctvom moderných komunikač-
ných prostriedkov kňaz môže oboz-
namovať so životom Cirkvi a pomá-
hať dnešným ľuďom objavovať tvár 
Krista“.
n Druhý diel knihy Ježiš Nazaret-
ský pápeža Benedikta XVI. je pri-
pravený na vydanie. Tlačové stre-
disko Svätej stolice zverejnilo túto 
informáciu 10. mája. Druhý diel nad-
väzuje na prvý a venuje sa Ježišovmu 
utrpeniu a zmŕtvychvstaniu. Nemec-
ký originál bude preložený do rôz-
nych jazykov. (TK ČBK)
n Komunita Slovenskej katolíc-
kej misie sa zúčastnila v máji na 
Oslave národov 2010 v Ríme.
n Kubánski biskupi vyjednáva-
li 19. mája s Raulom Castrom o am-
nestii pre politických väzňov. (Rádio 
Vatikán)

4  |  spravodajstvo

Mosty, ktoré spájajú Východ a Západ
Dni ruskej kultúry a spirituality 
sa konali vo Vatikáne od 19. do 
20. mája. Usporiadal ich mos-
kovský patriarcha Kirill I., Pá-
pežská rada pre jednotu kresťa-
nov a Pápežská rada pre kultú-
ru. Cieľom stretnutia bolo po-
silniť dialóg medzi pravoslávny-
mi a katolíckymi kresťanmi.

Obsahom prvého dňa podu-
jatia bolo sympózium, ktorého 
základná téma bola Pravosláv-
ni a katolíci v dnešnej Európe. 
Kresťanské korene a spoločné 
kultúrne dedičstvo Západu a Vý-
chodu. Vo štvrtok ráno sa v rám-
ci dvojdňového stretnutia kona-
la božská liturgia v ruskom pra-
voslávnom Chráme sv. Katarí-
ny. Večer sa o 18.00 hod. v Aule 

Pavla VI. vo Vatikáne uskutočnil 
koncert Ruského národného or-
chestra z Petrohradu, ktorý pat-
riarcha Moskvy a celého Ruska 
Kirill venoval Svätému Otcovi. 
Na podujatí participovali met-
ropolita Hilarion Alfejev z Mos-
kovského patriarchátu, kardinál 
Walter Kasper, predseda Pápež-
skej rady pre podporu jednoty 
kresťanov, arcibiskup Gianfran-
co Ravasi, predseda Pápežskej 
rady pre kultúru, a ďalší. Arci-
biskup Ravasi o význame tohto 
podujatia povedal: „Zdá sa mi, 
že práve tento kultúrny dialóg 
je osobitne dôležitý a aktuálny, 
keď sa hovorí o dialógu medzi 
Západom a Východom. Mno-
ho bolo už povedané a napísané 

o tom, že smutné tisícročie roz-
delenia medzi Východom a Zá-
padom nespôsobilo len teolo-
gické rozdiely a politické kon-
flikty, ale predovšetkým odklon 
a kultúrne odcudzenia, kto-
ré dnes v zmysle integrácie me-
dzi východnou a západnou Eu-
rópou musíme prekonať, nie 
však spôsobom nivelácie, ale 
spôsobom vzájomného oboha-
covania. Ide o jednotu bez vzá-
jomného zlúčenia alebo absor-
bovania. Toto spojenie sa stáva 
silným svedectvom jednoty du-
chovného bohatstva i európskej 
kultúry a jej kresťanských ko-
reňov, dnes často negovaných a 
odmietaných.“

Emigrácia a konverzie na islam  
sú problémom na Blízkom východe
V súvislosti so Synodou bisku-
pov pre Blízky východ, ktorá sa 
uskutoční 10. – 24. októbra, sa 
v máji v Jeruzaleme uskutoč-
nila konferencia pod vedením 
Mons. Williama Shomaliho, po-
mocného biskupa rovnomennej 
diecézy, na ktorej sa zúčastnilo 
140 kňazov a rehoľných sestier.

Mons. Shomali označil za 
veľký problém emigráciu, kto-
rá „oslabuje kresťanskú sieť“, ale 
ktorá na druhej strane „otvori-
la oči umiernených moslimov, 
ktorí považujú tento exodus za 
ochudobnenie arabskej spoloč-
nosti a stratu jej zásadných prv-
kov“. Za ďalšiu vec, ktorú treba 

riešiť, označil konverzie na is-
lam. Štatistiky uvádzajú, že len 
v Egypte každoročne konvertuje 
z kresťanstva asi 15-tisíc dievčat 
a žien prostredníctvom manžel-
stva s moslimom. Podobná si-
tuácia je aj v Palestíne a Jordán-
sku.

Vladyka Ján Babjak si uctil originálne Turínske plátno

Na pozvanie Spoločnosti priate-
ľov východných cirkví AMCOR 
v Turíne navštívil prešovský ar-
cibiskup a metropolita Ján Bab-
jak SJ spolu s tromi kňazmi 17. – 
20. mája Turín. Cieľom ich náv-
števy bolo uctenie si originál-
neho Turínskeho plátna, ktoré 
bolo po desiatich rokoch znova 
vystavené na verejnú úctu.

Vladyka sa stretol s Mons. 
prof. Giuseppe Ghibertim, od-
borníkom na Turínske plátno, 
a s prezidentkou Spoločnosti 
AMCOR Mariellou Gambovou. 

Pred vystaveným originálnym 
Turínskym plátnom 18. mája 
zotrvali niekoľko minút v ti-
chej modlitbe, v ktorej ďakovali 
Bohu za jeho lásku a milosrden-
stvo. Účastníci si pozreli krátky 
film, ktorý približuje jednotli-
vé znaky utrpenia na Turínskom 
plátne. Navštívili Múzeum Tu-
rínskeho plátna a Chrám Po-
mocnice kresťanov.

Súčasťou programu bola aj 
účasť na benefičnom klavír-
nom koncerte, ktorý bol pomo-
cou pre jednu gréckokatolícku 

farnosť v Rumunsku, a návšteva 
kňaza Luciana Bertinetto, vďa-
ka ktorému veriaci jeho farnos-
ti v Alpách zakúpili ozvučenie 
do gréckokatolíckeho chrámu 
v Poprade.

Katedrála sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove je úzko spojená s Tu-
rínskym plátnom, pretože od 
roku 2003 je v jej chrámovej 
lodi vystavená jeho verná kópia, 
ktorú darovala spoločnosť AM-
COR. (Ľubomír Petrík)
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n Prvý farský odpust v Brati-
slave-Petržalke k úcte bl. hiero-
mučeníka Vasiľa Hopka oslavova-
li gréckokatolíci v nedeľu 9. mája. 
Do rímskokatolíckeho Kostola Svä-
tej rodiny, kde slávia farské liturgie 
aj petržalskí gréckokatolíci, zavítal 
bratislavský eparcha vladyka Peter 
Rusnák s generálnym vikárom Vla-
dimírom Skybom, kancelárom Pet-
rom Sabolom a vicekancelárom Igo-
rom Suchým, aby spolu s miestnym 
gréckokatolíckym farárom a bra-
tislavským dekanom Ľubomírom 

  |  5

Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo 
prijal v utorok 11. mája na zdvo-
rilostnej návšteve bratislav-
ského gréckokatolíckeho epar-
chu vladyku Petra Rusnáka so 
sprievodom. Na stretnutí sa ve-
novali otázkam morálneho, kul-
túrneho, ako aj ekonomického 
rozvoja spoločnosti. Župan Pa-

vol Frešo poukázal na negatívne 
javy a skutky, ktoré sa často dejú 
v spoločenskom a politickom 
živote. Eparcha Rusnák uvie-
dol, že aj Cirkev sa v súčasnos-
ti borí s morálnymi zlyhaniami 
niektorých jednotlivcov. Obaja 
našli zhodu v tom, že „teológia 
nádeje“, teda každodenné mo-
rálne napredovanie, pravdivé a 

poctivé pristupovanie k problé-
mom je riešením na zlepšovanie 
kvality života jednotlivca i spo-
ločnosti. V diskusii sa dotkli aj 
otázky financovania neštátnych 
sociálnych zariadení, ktorá trápi 
obe strany. Dohodli sa, že v spo-
ločnom dialógu budú pokračo-
vať aj v budúcnosti. (BSK, Stani-
slav Gábor)

Vladyka Peter Rusnák sa stretol  
so županom Pavlom Frešom

V utorok 18. mája 2010 zomrel 
v nemocnici v Bratislave po 
krátkej a vážnej chorobe vo veku 
36 rokov a v 13. roku kňazstva 
gréckokatolícky kňaz a vysoko-
školský pedagóg doc. ThDr. Pa-
edDr. Marek Pribula., PhD., mi-
moriadny profesor, titulárny ar-
cidekan.

Narodil sa 5. apríla 1974 v 
Prešove. Stredoškolské vzde-
lanie nadobudol na Gymná-
ziu v Lipanoch. Po jeho úspeš-
nom ukončení sa rozhodol vstú-
piť do kňazského seminára. Vy-
sokoškolské teologické vzdela-
nie ukončil na Katolíckej teolo-
gickej fakulte Karlovej univerzi-
ty v Prahe v roku 1997. Sviatosť 
manželstva s Renátou, rod. Glo-
vackou, prijal 15. novembra toho 
istého roka. Boh im požehnal tri 
deti – Júliusa, Mareka a Anna-
máriu. 19. marca 1998 bol v Pre-
šove vysvätený za gréckokato-
líckeho kňaza. V rokoch 1998 
– 2003 bol správcom grécko-
katolíckej farnosti v Miklušov-

ciach a v rokoch 1999 – 2002 pô-
sobil zároveň ako hovorca a vi-
kár pre masmédiá gréckokato-
líckej Prešovskej eparchie. Mož-
no mu vďačiť za to, že rozbehol 
na biskupskom úrade túto me-
diálnu službu. V rokoch 1998 
– 2001 bol predsedom redakčnej 
rady oficiálneho časopisu Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku Slovo.

Popri svojom kňazskom po-
slaní sa rozhodol uplatňovať 
svoje schopnosti aj vo výchove a 
vzdelávaní a nastúpil na akade-
mickú cestu.

Pokračoval v štúdiu pasto-
rálnej teológie so zameraním 
na spoločenské komunikačné 
prostriedky na Katolíckej uni-
verzite v poľskom Ľubline, kde 
v roku 2000 úspešne ukončil li-
cenciát z teológie. Doktorát 
z teológie a vedecko-akademic-
kú hodnosť PhD. získal na Rím-
skokatolíckej cyrilo-metodskej 
teologickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v roku 
2002. V tom istom roku na Pe-
dagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku zís-
kal doktorát z pedagogiky v od-
bore učiteľstvo všeobecnovzde-
lávacích predmetov. Na docen-
ta v odbore katolícka teológia sa 
habilitoval na Teologickej fakul-
te v Košiciach v roku 2004. Pred 
vedeckou radou Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave sa v roku 
2008 úspešne inauguroval na 

profesora.
Od roku 2000 bol odborným 

asistentom a od roku 2004 do-
centom na Gréckokatolíckej te-
ologickej fakulte Prešovskej uni-
verzity v Prešove, kde bol v ro-
koch 2001 – 2002 predsedom 
Akademického senátu fakulty 
a v rokoch 2002 – 2007 jej pro-
dekanom. V tom čase mal veľ-
ký podiel na skvalitňovaní ve-
decko-pedagogického procesu 
na fakulte.

Od roku 2007 pôsobil najprv 
ako vysokoškolský pedagóg, po-
tom ako prorektor a napokon, 
až do svojej smrti, ako rektor na 
Vysokej škole medzinárodného 
podnikania ISM Slovakia v Pre-
šove. Bol najmladším rektorom 
vysokého školstva na Slovensku. 

Vo svojom akademickom pô-
sobení sa zameriaval na oblasti 
teológie, etiky a sociálnej komu-
nikácie. Bol členom viacerých 
významných inštitútov: Vedec-
kej rady Prešovskej univerzity, 
Vedeckej rady Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity, Konventu Panstwo-
vej Wyzszej Szkoly Zawodowej 
v Jaroslave v Poľsku a Vedeckej 
rady Pedagogickej fakulty Kato-
líckej univerzity v Ružomberku.

Poznali sme ho ako kňaza, 
ktorý bol ochotný zastúpiť spo-
lubratov a sláviť svätú liturgiu, 
ako priateľského a obetavého 
človeka, starostlivého manže-
la a otca. Bol veľmi aktívny, rád 
pracoval, mal veľa plánov, ktoré 

sa snažil aj uskutočňovať. Bude 
nám všetkým, ktorí sme ho po-
znali, a hlavne svojim najbliž-
ším nesmierne chýbať. V poko-
re pred Bohom, v dôvere v jeho 
milosrdenstvo, ako aj v náde-
ji na večný život sme sa s otcom 
Markom Pribulom dôstojne, 
s vierou a láskou rozlúčili v so-
botu 22. mája 2010 v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Bol 
pochovaný na cintoríne v Pre-
šove-Solivare. Zádušnej svä-
tej liturgii a pohrebným obra-
dom predsedal prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Bab-
jak SJ, ktorý predniesol aj ho-
míliu. Koncelebrovali košický 
eparcha Milan Chautur CSsR, 
emeritný pomocný pražský bis-
kup Ján Eugen Kočiš a okolo 100 
kňazov. Nechýbali zástupco-
via akademickej obce. Na kon-
ci zaznel príhovor emeritného 
prešovského biskupa Jána Hir-
ku, ktorý bol svätiteľom zosnu-
lého. Prihovorili sa aj Ing. Jozef 
Polačko, predseda správnej rady 
Vysokej školy medzinárodného 
podnikania ISM Slovakia v Pre-
šove, a v mene Slovenskej rek-
torskej konferencie a celej aka-
demickej obce prof. René Mat-
lovič, rektor Prešovskej univer-
zity v Prešove.

Otec Marek, večná ti pamiatka,  
blažený pokoj!

Marek Storoška 
Ľubomír Petrík

Zomrel otec doc. Marek Pribula, titulárny arcidekan, 
bývalý predseda redakčnej rady časopisu Slovo
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Matejovičom a s  miestnym rímsko-
katolíckym farárom a školským de-
kanom Jozefom Ducom slávili archi-
jerejskú svätú liturgiu. Svätú liturgiu 
spevom sprevádzal katedrálny zbor 
Chrysostomos. Na liturgii sa zúčast-
nili aj bratia a sestry rímskokatolíci. 
Po svätej liturgii bolo pred chrámom 
pripravené pre účastníkov agapé, 
ktoré pripravili gréckokatolícke rodi-
ny aj pre svojich rímskokatolíckych 
bratov a sestry. (Ľ. Matejovič)
n Rada pre pastoráciu Rómov, 
ktorej predsedá pomocný biskup Ko-
šickej arcidiecézy Bernard Bober, za-
sadala 10. mája v Hanušovciach nad 
Topľou a zaoberala novými informá-
ciami z medzinárodného stretnutia 
o pastorácii medzi Rómami. Odzneli 
aktuálne informácie z medzinárod-
ného stretnutia inštitúcie, ktorá sa 
zaoberá úrovňou a kultúrou Rómov, 
informácie o konkrétnej práci rehoľ-
ných sestier medzi Rómami v Sečov-
ciach a – ako uviedol Bernard Bo-
ber – rovnako sa venovala pozornosť 
aktuálnym veciam zo Spiša, z Ko-
šickej arcidiecézy aj z gréckokatolíc-
kych diecéz.
n Na Katolíckej univerzite v Ru-
žomberku vyvrcholili 12. mája 
oslavy desaťročnice slávnostným 
zhromaždením akademickej obce, 
ktorému predsedal rektor KU prof. 
Tadeusz Zasępa. Na slávnosti sa zú-
častnili viacerí významní hostia zo 
Slovenska i zahraničia, akademic-
kí funkcionári, predstavitelia samo-
správy, pedagógovia a študenti. Sú-
časťou podujatia bolo aj odovzda-
nie najvyšších ocenení – Veľkej zla-
tej, striebornej a bronzovej medaily a 
Medaily za zásluhy o vznik KU osob-
nostiam a inštitúciám, ktoré sa mi-
moriadnym spôsobom počas desia-
tich rokov existencie univerzity za-
slúžili o jej rozvoj.
n O neústavnosti niektorých 
ustanovení zákona č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách rozhodol 
v pléne 18. mája Ústavný súd Sloven-
skej republiky. Tým sa zavŕšil takmer 
dva roky trvajúci zápas o to, aby si 
občan mohol slobodne zvoliť posky-
tovateľa sociálnej služby a aby zákon 
nevytváral dve kategórie poskytova-
teľov služieb: privilegovaných a dis-
kriminovaných. Rozhodnutie Ústav-
ného súdu Slovenskej republiky je 
prísľubom, že už v blízkej budúcnos-
ti bude zákon č. 448/2008 Z. z. reš-
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Ako radostné stretnutie veľ-
kej rodiny označil šiesty roč-
ník Medzinárodného ekumenic-
kého koncertu sakrálnych spe-
vov, ktorý sa uskutočnil 16. mája 
v Štátnom divadle v Košiciach, 
vladyka Gregor III., gréckokato-
lícky melchitský patriarcha An-
tiochie a celého Východu, Ale-
xandrie a Jeruzalema. „Stre-
tli sme sa bez ohľadu na viero-
vyznanie či národnosť, ale rozu-
mieme si. To je najdôležitejšie,“ 
povedal tento najvyšší pred-
staviteľ jedinej patriarchálnej 
Gréckokatolíckej cirkvi na sve-
te, ktorý je známy svojimi eku-
menickými aktivitami aj vý-
znamnými sociálnymi počinmi 
na území Sýrie, Libanonu i Svä-
tej zeme. Medzinárodný eku-

menický koncert usporiadal in-
štitút Naše aktivity pre Sloven-
sko (NAPS) v spolupráci so za-
stúpením Európskej komisie na 
Slovensku a pod generálnou zá-
štitou ministra kultúry SR Mar-
ka Maďariča. Vystúpili na ňom 
spevácke zbory zo Slovenska, 
Maďarska, Rumunska, Ukrajiny 
aj Cypru a svoje spevácke ume-
nie vo viacerých jazykoch pred-
niesli v myšlienke naplnenia po-
slania koncertu, ktorým je spá-
jať ľudí, prehlbovať medzinábo-
ženský dialóg a podporovať vzá-
jomnú toleranciu. Na koncerte 
zazneli sakrálne spevy v sloven-
čine, staroslovienčine, maďar-
čine, gréčtine, hebrejčine, ukra-
jinčine a v starých byzantských 
a židovských nárečiach. Zbory 

spievali pod patronátom pred-
sedu Konferencie biskupov Slo-
venska rímskokatolíckeho arci-
biskupa Stanislava Zvolenské-
ho, evanjelického generálneho 
biskupa Miloša Klátika, grécko-
katolíckeho arcibiskupa a met-
ropolitu Jána Babjaka SJ, refor-
movaného kresťanského bisku-
pa Lászlóa Fazekasa, pravosláv-
neho metropolitu Čiech a Slo-
venska arcibiskupa Kryštofa a 
židovského rabína Jossiho Stei-
nera. Predstavitelia cirkví a ná-
boženských spoločností udelili 
požehnania v rôznych jazykoch. 
Výťažok z dobrovoľného vstup-
ného na koncert bude venova-
ný na charitatívne aktivity Zvr-
chovaného rádu maltézskych 
rytierov.

Patriarcha Gregor III. požehnal  
medzinárodný ekumenický koncert 

V nedeľu 16. mája navštívil spo-
ločenstvo v Šarišských Micha-
ľanoch prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ v spoločnosti biskupa Eugena 
Kočiša. Jeho návšteva bola neo-
čakávaná, ale o to milšia. Oboch 
vladykov privítal miestny farár 
a protopresbyter Jaroslav Ma-
toľák. Na slávnosti sa zúčastnil 
aj ceremoniár otec Martin Chu-
dík a otec František Fedor.

Vo svojej homílii vladyka Ján 
poukázal na Ježišovu veľkňaz-
skú modlitbu, v ktorej prosí 
Otca o jednotu apoštolov. Zdô-
raznil potrebu jednoty v Cirkvi 
medzi kresťanmi. Po sv. liturgii 

vyjadril radosť z toho, že priaz-
nivé okolnosti mu dovolili prísť 
a prežiť v tomto malom spolo-

čenstve milé chvíle. (František 
Fedor)

V Šarišských Michaľanoch privítali vzácnu návštevu

Horehronci putovali do Arsu
25. apríla až 1. mája zorgani-
zovala farnosť Šumiac púť do 
Arsu, Lúrd a Benátok. Medzi 45 
pútnikmi boli veriaci z farnos-
tí Banská Bystrica, Brezno, Šu-
miac, Zvolen, Telgárt, Vernár 
a Žilina. V pondelok predpo-
ludním sa púť začala návštevou 
Arsu. Srdce mestečka tvorí pút-
nický areál s bazilikou, podzem-
nou kaplnkou, malým pútnic-
kým centrom, kaplnkou a mú-
zeom – bývalou farou, v ktorej 
sv. Ján Vianney žil 41 rokov. Na 

tomto mieste slávili sv. liturgiu 
a prežili chvíľu v modlitbe pri 
ostatkoch sv. Jána. V podvečer 
púť pokračovala nočnou jazdou 
do Lúrd. Program na tomto pút-
nickom mieste sa začal sláve-
ním sv. liturgie v Kaplnke Oslá-
veného kríža, pokračoval sprie-
vodom chorých. Na nasledu-
júci deň si pútnici v informač-
nom centre pozreli pásmo dia-
pozitívov o histórii zjavení a po 
sv. liturgii sa mali možnosť po-
noriť do lurdskej vody. Na tre-

tí deň navštívili miesta, ktoré sa 
viažu so životom sv. Bernade-
ty: mlyn a väzenie, slávili sv. li-
turgiu v ukrajinskom pútnic-
kom stredisku v Lurdoch. Sú-
časťou putovania bola návšte-
va Benátok. Sv. liturgiu slávili 
pútnici v Chráme sv. Rocca, po-
tom navštívili Chrám sv. Mar-
ka, miesto pod oltárom, kde sú 
uložené ostatky tohto evanje-
listu, a vežu na námestí, z kto-
rej je krásny výhľad na Benátky. 
(František Takáč)
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pektovať slobodnú vôľu osôb od-
kázaných na sociálne služby a za-
bezpečí, aby poskytovatelia sociál-
nych služieb mohli pôsobiť v zdra-
vom konkurenčnom prostredí, z 
čoho budú mať úžitok všetci obča-
nia. (Tlačové oddelenie KDH)
n Unikátna výstava Ars liturgi-
ca (o zlatníctve v službách liturgie) 
bola slávnostne otvorená 14. mája 
v klenotnici Bratislavského hra-
du. Podujatie sa koná v rámci Roka 
kresťanskej kultúry 2010, na pod-
net Slovenského národného múzea 
a Konferencie biskupov Slovenska. 
Výstavu podporuje aj Ekumenic-
ká rada cirkví na Slovensku. Okrem 
katolíckej liturgie sú prezentované 
aj predmety používané v rámci li-
turgie u evanjelikov, kalvínov a pra-
voslávnych.
n Celoslovenské kolo biblic-
kej olympiády sa uskutočnilo 18. 
– 20. mája v Košiciach . Zúčastnili 
sa na ňom víťazi diecéznych kôl zo 
všetkých diecéz Slovenska. Súťaž 
prebiehala v dvoch kategóriách, pre 
žiakov druhého stupňa základných 
škôl (19. máj) a pre žiakov stred-
ných škôl (20. máj). 
V prvej kategórii sa na 1. mieste 
umiestnila ZŠ sv. Vojtecha vo Vráb-
ľoch z Nitrianskej diecézy, na 2. 
mieste skončila ZŠ Žofie Bosnia-
kovej v Tepličke nad Váhom zo Ži-
linskej diecézy a na 3. mieste sa 
umiestnila ZŠ Angely Merici v Tr-
nave z Trnavskej arcidiecézy. V dru-
hej kategórii zvíťazilo Gymnázium 
Pierra de Coubertina v Piešťanoch 
z Trnavskej arcidiecézy, na 2. mieste 
sa umiestnilo Gymnázium F. Švant-
nera v Novej Bani z Banskobystric-
kej diecézy a na 3. mieste Gymná-
zium A. Bernoláka v Námestove zo 
Spišskej diecézy. Ceny odovzdal ko-
šický eparcha Milan Chautur CSsR 
a predseda poroty F. Trstenský.
n Na jubilejnom 20. sneme 
Združenia miest a obcí Sloven-
ska v Bratislave sa 19. mája zú-
častnil aj predseda Konferencie bis-
kupov Slovenska Mons. Stanislav 
Zvolenský. Vystúpil na ňom s krát-
kym prejavom. V záujme riešiť cit-
livé témy a v snahe o dosiahnutie 
spoločného dobra predniesol návrh 
zriadiť stálu zmiešanú komisiu me-
dzi Združením miest a obcí Sloven-
ska a Konferenciou biskupov Slo-
venska.
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Jednou z celoeparchiálnych 
odpustových slávností Košic-
kej eparchie je aj svätodušná 
púť do Michaloviec. Priestran-
ný Chrám Svätého Ducha, ktorý 
ukrýva relikvie svojho staviteľa 
blahoslaveného Metoda D. Trč-
ku CSsR, privítal v sobotu 22. 
mája prvých pútnikov, ktorí sa 
zapojili do liturgickej modlitby 
veľkej večierne a po nej si vypo-
čuli prednášku otca Metoda Lu-
kačika CSsR na tému kňazstva. 
Otec Metod rozvinul celý rad 
úkonov kňazskej služby a pripo-
menul, že kňaz musí vyžarovať 
niečo z tajomstva, ktoré vyslu-
huje. Večernú sv. liturgiu začal 
vladyka Milan Chautur, košic-

ký eparcha, modlitbou hymnu 
k Svätému Duchu na kolenách. 
V kázni vyzdvihol primát ducha 
nad telom v každom človeku, 
ktorý sa však dnes akoby obrátil 
naopak. Kňazov vyzval, aby boli 
naozaj duchovnými otcami, nie 
iba podľa mena. Súčasťou li-
turgie bol obrad diakonskej vy-
sviacky udelenej trom kandidá-
tom: Emilovi Zorvanovi, Pavlo-
vi Mihajlovi a Rastislavovi Var-
govi. Po zasnúbení s prestolom 
im vladyka Milan konsekračnou 
modlitbou odovzdal prvý stu-
peň kňazstva pre službu. Na zá-
ver si prítomní kňazi v zasväcu-
júcej modlitbe vyprosovali ver-
nosť povolaniu a silu byť dob-

rými prostredníkmi Božej mi-
losti. Modlitbový program ve-
čera zakončil Akatist k Sväté-
mu Duchu.

V nedeľu 23. mája vlady-
ka Milan slávil odpustovú ar-
chijerejskú liturgiu sprevádza-
nú Zborom sv. Jozefa z Micha-
loviec. V kázni pripomenul pô-
sobivú silu Svätého Ducha pre 
ľudský život. Človek bez tej-
to sily je slabý, aby vo svojom ži-
vote splnil Kristov program. Pri 
svätej liturgii vladyka udelil ta-
jomstvo kňazstva redemptoris-
tovi Miroslavovi Bujdošovi. (Mi-
chal Hospodár)

V Michalovciach spojili svätodušný odpust s vysviackami

16. mája slávili gréckokatolíc-
ki veriaci v Brezne odpustovú 
slávnosť ku cti bl. hieromuče-
níka Vasiľa Hopka. Pozvanie na 
odpust prijal bratislavský epar-
cha vladyka Peter Rusnák. Spo-
lu s ním slávili sv. liturgiu v pia-
ristickom chráme otec Peter Sa-
bol, tajomník eparchu, otec Ján 
Krupa, farár z Banskej Bystri-
ce, otec Vojtech Rosík a domá-
ci farár otec Ján Kovaľ. Domá-
ce farské spoločenstvo veriacich 
povzbudili svojou prítomnos-
ťou aj hostia z Beňuša, Valaskej, 
Bacúcha, Telgártu a ďalších ho-
rehronských obcí.

Slávnosť sa začala modlitbou 
ruženca, pokračovala Molebe-
nom k bl. Vasiľovi a vyvrcholi-
la slávením archijerejskej svä-
tej liturgie a myrovaním. Vlady-

ka Peter v homílii poukázal na 
lásku a jednotu, ktoré sú konšti-
tutívnymi prvkami kresťanstva. 
Kresťania sú povolaní k tomu, 
aby budovali jednotu podľa 
Kristových slov „Aby všetci jed-

no boli“, teda aby pracovali na 
zjednotení v láske. Treba začať 
od seba. Po svätej liturgii na-
sledovalo agapé, kde sa veria-
ci osobne pozdravili s vladykom 
Petrom. (Ján Kovaľ)

V Brezne slávili odpustovú slávnosť

Už viac ako 5 000 detí a mla-
dých ľudí malo možnosť vidieť 
výstavu o živote v rozvojových a 
chudobnejších krajinách a ob-
lastiach sveta. Putovnú výsta-
vu pripravilo združenie SAVIO, 
ktoré realizuje projekty rozvojo-
vej pomoci. Desať panelov s fo-
tografiami z Angoly, Kene, Su-
dánu, ale i z Azerbajdžanu a zo 
Sibíri, spolu s krátkymi doplňu-
júcimi textami a príbehmi detí 

oboznamuje s podmienkami a 
spôsobom života v týchto kra-
jinách. Samostatný panel je ve-
novaný aj mladým slovenským 
dobrovoľníkom a ich skúsenos-
tiam z pôsobenia a práce s deť-
mi a mládežou.

Putovnú výstavu doteraz vi-
deli deti a mladí z 23 základ-
ných a stredných škôl a z 2 
mládežníckych stredísk v Bra-
tislave, Trnave, Podolí, Parti-

zánskom, Banskej Bystrici, Žili-
ne, Rožňave a Košiciach. Sprie-
vodnými podujatiami výsta-
vy sú besedy s bývalými dobro-
voľníkmi z Angoly, Kene či Su-
dánu; tvorivé dielne, výtvar-
né a iné súťaže, multimediál-
ne prezentácie a ďalšie aktivity, 
prostredníctvom ktorých slo-
venské deti a mládež spoznáva-
jú život svojich rovesníkov.

Putovná výstava o živote v rozvojových krajinách
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Program púte bol pre 
účastníkov bohatý a roz-
manitý. Začal sa dopo-

ludnia volejbalovým turnajom 
na ZŠ Š. Moyzesa v Banskej Bys-
trici, na ktorom sa zúčastni-
li tímy jednotlivých zúčastne-
ných médií. Popoludní prebie-
hal hlavný program v Katedrále 
sv. Františka Xaverského na Ná-
mestí SNP, v historickom centre 
Banskej Bystrice. Popoludní sa 
mohli účastníci prihlásiť na or-
ganizovanú prehliadku historic-
kých pamätihodností Banskej 
Bystrice. Od druhej hodiny po-
poludní sa zároveň na námestí 
pred katedrálou prezentovali vo 
svojich informačných stánkoch 
najväčšie katolícke médiá: Ka-
tolícke noviny, TV LUX, Rádio 
Lumen, LUX Communication 
a Slovo. Záujemcovia – dospelí 
aj deti – mohli nahliadnuť pod 

pokrievku výrobných tajom-
stiev v TV LUX na Kapitulskej 
ulici a v priestoroch Rádia Lu-
men, kde boli pre nich pripra-
vené tvorivé dielne, v ktorých si 
mohli vyskúšať prácu v televíz-
nom štúdiu či sa na chvíľu stať 
moderátorom rozhlasovej relá-
cie, alebo pristaviť sa pri stán-
koch na námestí. V propagač-
nom stánku redakcie časopisu 
Slovo sa mohli formou obrazo-
vej prezentácie oboznámiť s po-
hnutou históriou i súčasnos-
ťou časopisu Slovo. Zároveň si 
mohli vybrať z reklamných ma-
teriálov určených deťom aj do-
spelým. Pri malom stolíku si 
deti vyfarbili malú ikonu podľa 
vlastného výberu.

O pol štvrtej sa v priestoroch 
katedrály predstavila gospelová 
skupiny STAGG. Skupina mla-
dých spevákov a hudobníkov 

vnorila návštevníkov do príjem-
nej modlitebnej atmosféry. Po 
jej vystúpení nasledovala pred-
náška otca Juraja Töröka, kňaza, 
filmára a zakladateľa význam-
nej filmovej spoločnosti Hal-
lel Communication z New Jer-
sey v USA.

O 17.00 hod sa začalo sláv-
nostné odovzdávanie Ceny An-
dreja Radlinského, ktorú ude-
ľuje Rada KBS pre spoločenské 
komunikačné prostriedky. Spo-
ločenstvo Katolíckych médií tak 
po prvýkrát ocenilo žurnalistov 
a mediálnych pracovníkov za 
prínos morálnych hodnôt evan-
jelia do spoločnosti. Jej historic-
ky prvými nositeľmi boli Marti-
na Ruttkayová, redaktorka Hos-
podárskych novín, spolu s Fran-
tiškom Múčkom, zástupcom 
šéfredaktora časopisu Trend, 
ktorý dostal cenu za investiga-

tívny prístup a novinársky po-
čiň v „kauze františkáni“. Ďalší-
mi ocenenými boli Zuzana Ar-
timová, redaktorka Katolíckych 
novín, za publicistickú činnosť 
a páter Juraj Török, zakladateľ 
Hallel Communication, veľkej 
filmovej spoločností z New Jer-
sey v USA. Prevzal si ocenenie 
za celoživotné dielo v oblasti fil-
movej tvorby.

Historicky významnou a pre-
lomovou bola táto púť aj pre 
gréckokatolíkov. Oficiálny ča-
sopis Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku Slovo v rámci progra-
mu po odovzdaní cien žurnalis-
tom a pracovníkom médií pod-
písal v zastúpení šéfredakto-
ra otca Juraja Gradoša Doho-
du o vzájomnej spolupráci s Tla-
čovou kanceláriou KBS, Kato-
líckymi novinami, Rádiom Lu-
men a TV LUX. Prostredníc-
tvom tejto dohody sa dosiahne 
ešte bližšia spolupráca všetkých 
významných katolíckych médií 
na území Slovenskej republiky. 
Časopis Slovo sa tak dostal do 
kruhu oficiálnych katolíckych 
médií, čo bude prinášať rých-
lejšiu a efektívnejšiu komuni-
káciu s týmito médiami pri vý-
mene informácií a odovzdávaní 
skúsenosti.

Mediálna púť 2010
8  |  udalosŤ

Siedma nedeľa po Pasche je v Katolíckej cirkvi osobitne venovaná mé-
diám ako sprostredkovateľom masmediálnej komunikácie a šírite-
ľom evanjeliovej zvesti. A tak sa aj z tohto dôvodu práve v sobotu 15. 
mája pred touto nedeľou uskutočnila v Banskej Bystrici už druhá me-
diálna púť Katolíckych médií na Slovensku. Na túto mediálnu púť boli 
prizvaní aj pracovníci redakcie časopisu Slovo.
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Celá púť sa zakončila slávnostnou 
svätou omšou o 18.00 hod. v katedrál-
nom chráme, ktorú celebroval sídelný 
banskobystrický biskup Mons. Rudolf 
Baláž. Homíliu predniesol bratislav-
ský arcibiskup a metropolita, predse-
da Rady KBS pre spoločenské komuni-
kačné prostriedky Mons. Stanislav Zvo-
lenský. Na slávnosti sa zúčastnil aj vla-
dyka Milan Šášik, mukačevský eparcha. 
Po jej skončení a slávnostnom požehna-
ní nasledovala krátka recepcia pre po-
zvaných hostí.

Tradícia mediálnej púte je výnimočná 
aj v tom, že sa každý rok bude konať na 
inom mieste. Minulý rok hostila medi-
álnych pracovníkov Trnava, tohtoročnú 
púť pripravila Banskobystrická diecéza 
a v niektorom z nasledujúcich rokov by 
sa miestom púte mohol stať aj Prešov – 
sídlo redakcie Slova. n

Mikuláš Jančuš

Dohoda o vzájomnej spolupráci 
medzi TK KBS, Katolíckymi novina-
mi, Rádiom Lumen, TV Lux a časo-
pisom Slovo

„Cirkev by sa cítila vinnou pred Bo-
hom, keby nevyužila tieto veľmi účin-
né prostriedky, ktoré ľudský rozum ne-
ustále zdokonaľuje,“ napísal pápež Pa-
vol VI. v apoštolskej exhortácii Evange-
lii nuntiandi.

Ján Pavol II. rozšíril tento pohľad 
v apoštolskom liste Rýchly rozvoj. Na-
písal, že Cirkev nie je vyzvaná len na to, 
aby médiá využívala na šírenie evan-
jelia, ale viac než kedykoľvek predtým 
i na to, aby spásne posolstvo integrova-
la do „ novej kultúry“, ktorú tieto vplyv-
né komunikačné prostriedky vytvára-
jú a šíria.

Vedomí si tohto poslania a zároveň 
povolania, ktorého sa nám v mediál-

nom pôsobení dostalo, chceme dekla-
rovať potrebu a ochotu vzájomnej úz-
kej spolupráce medzi našimi médiami.

Naša spolupráca na poli výroby 
programov, vysielania, vzájomnej pro-
pagácie i vzdelávania pracovníkov po-
môže k naplneniu spoločného cie-
ľa, ktorým je budovanie mostov dialó-
gu a podpory kresťanských hodnôt so 
zvláštnym zameraním na kultúru ži-
vota.

S vedomím zodpovednosti za šírenie 
evanjelia sme sa dohodli na rozšírení 
Dohody o vzájomnej spolupráci, ktorú 
sme podpísali 12. mája 2007 v Rajeckej 
Lesnej o časopis Slovo, ktorý je časo-
pisom Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku. Napĺňame tak túžbu Jána Pav-
la II., ktorý označil Slovensko za kraji-
nu, kde Cirkev dýcha oboma stranami 
pľúc – západnou i východnou.

V Banskej Bystrici pri slávení 44. 
svetového dňa spoločenských komuni-
kačných prostriedkov počas 2. púte ka-
tolíckych médií 15. mája 2010

Rozhovor s Jurajom Gra-
došom, ThLic., šéfredak-
torom časopisu Slovo, 
o mediálnej púti v Banskej 
Bystrici

Na mediálnej púti sa stre-
tli najvýznamnejšie ka-
tolícke médiá na Sloven-
sku. Čo možno očakávať 
od týchto stretnutí? 
Tieto stretnutia majú trojakú úlohu. V pr-
vom rade sa masmediálni pracovníci stretnú na 
modlitbe. Druhým výsledkom je vzájomné spo-
znávanie sa mediálnych pracovníkov a hľadanie 
nových kontaktov a príležitostí. A nemenej dô-
ležité je informovať o týchto médiách tam, kde 
možno o nich nepočuli, a priblížiť sa aj fyzicky 
svojmu príjemcovi.

Toto bol už druhý ročník, na ktorý boli pri-
zvaní aj zástupcovia redakcie časopisu Slo-
vo. Čo pre teba osobne znamenalo toto 
stretnutie? 
Pre mňa to znamená trocha viac než pre zástup-
cov a pracovníkov ostatných periodík. Vnímam 
to aj ako akési zrovnoprávnenie našich dvoch 
sesterských cirkví – Rímskokatolíckej a Gréc-
kokatolíckej. Tým, že sme na východe, a teda 
mimo mediálneho centra Katolíckej cirkvi na 
Slovensku, sme často ponechaní sami na seba. 
Tu sa ukázalo, že ak chceme, môžeme sa aktívne 
a v nemalej miere zúčastňovať aj na akciách ce-
loslovenského významu. Za desať rokov, čo som 
šéfredaktorom Slova, sa jeho vnímanie v očiach 
iných žurnalistov zmenilo z pozície nejakého 
malého časopisu na rovnoprávneho partnera. 
Bez práce ľudí, čo pracovali a pracujú v Slove, by 
to nešlo. Dnes iba zbierame úrodu tvrdej práce 
týchto šľachetných a obetavých redaktorov.

Môžeme očakávať, že sa takáto púť uskutoč-
ní aj na východe Slovenska? 
Popravde som počul dva-tri návrhy, aby budú-
cim miestom púte bol Prešov. Istotne sa môže-
me tešiť aj na púte na východe. Čas však uká-
že kedy.

Na stretnutí došlo aj k oficiálnemu podpísa-
niu dohody o vzájomnej spolupráci medzi 
jednotlivými médiami. Aký význam to má 
pre našu redakciu? 
Dnes nevieme odhadnúť potenciál toho, čo táto 
dohoda prináša pre našich čitateľov. Počnúc 
možnosťou rýchlejšieho spravodajského servisu, 
keď by sme mali možnosť zverejňovať aktuálne 
pastierske listy a podobne, až po otvorené dve-
re pre rôzne možnosti spolupráce. Tá tu funguje 
už niekoľko rokov, zvlášť s elektronickými mé-
diami, no táto dohoda ide ďalej a z poberateľa 
istých benefitov sa dnes stávame partnerom.

Dada Kolesárová
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Milan Diheneščík
Vek: 26 rokov (Košice)
Primície: 4. júl 2010  (Slanské 
Nové Mesto)

Pavol Mihajlo
Vek: 27 rokov (Trebišov)
Primície: 11. júl 2010 (Trebišov)

Vysviacka:  
23. máj 2010  (Michalovce)
Svätiteľ:  
vladyka Milan Chautur CSsR

Jaroslav Lajčiak
Vek: 26 rokov (Trebišov)
Primície: 11. júl 2010 (Úpor) 

Emil Zorvan
Vek: 27 rokov (Vranov nad Top-
ľou)
Primície: 3. júl 2010 (Sečovce) 

Miroslav Bujdoš CSsR
Vek: 26 rokov 
Primície: 13. jún 2010 (Stropkov)

Naši novokňazi
10  | slovo na tému

Miroslav Demjanovič
Vek: 30 rokov (Prešov)
Primície: 26. jún 2010 (Prešov-
Sekčov)

Róbert Krolák
Vek: 27 rokov (Kežmarok)
Primície: 26. jún 2010 (Ľubica)

Jozef Šašala
Vek: 26 rokov (Stará Ľubovňa)
Primície: 27. jún 2010 (Jakuba-
ny)

Mikuláš Fejko
Vek: 27 rokov (Trebišov)
Primície: 27. jún 2010 (Davidov)

Pavel Sirotňák
Vek: 26 rokov (Prešov)
Primície: 26. jún 2010 (Abra-
novce)

Juraj Štefánik
Vek: 27 rokov (Svidník)
Primície: 26. jún 2010 (Fijaš)

Prešovská archieparchia
Vysviacka: 20. jún 2010 (Prešov)
Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ

Košická eparchia
Vysviacka: 26. jún 2010 (Košice)
Svätiteľ: Mons. Milan Chautur CSsR
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Tohto roka uplynulo 80 ro-
kov od narodenia jednej 

z najvýznamnejších osobnos-
tí nielen gréckokatolíckej, ale aj 
slovenskej katolíckej žurnalis-
tiky, redaktora, kňaza, básnika 
ThDr. Emila Korbu (1. máj 1930 
– 27. október 1978). Jeho život 
zmapoval jeden z jeho nástup-
cov v pozícii šéfredaktora časo-
pisu Slovo otec František Dan-
cák vo viacerých knihách a člán-
koch uverejnených aj v tom-
to časopise. Pomaly sa však ob-
javujú malé spomienky na túto 
výraznú osobnosť svojej doby.

PhDr. Svetloslav František 
Veigl OFM, básnik, jeho býva-
lý profesor, ho v liste z 20. ok-
tóbra 1978 takto potešuje: „Ško-
da, že si odišiel z Bratislavy, mal 
si plány redakčne pekné a ob-
sažné. Ale lepšie takto, ako by si 
zmenil svoju tvár... Všetko je na 
niečo dobré a tebe je to na česť, 
že si zostal svoj...“ Práve jed-
no z diel tohto veľkého sloven-
ského básnika môžeme obdivo-
vať aj z recenzie Emila Korbu. 
Osud ku knižke spirituálnej po-
ézie básnika a kňaza Svetlosla-
va Veigla Piesne v samotách ne-

bol zvlášť žičlivý – ideologic-
ky nevyhovovala. Básnik kniž-
ku nikdy nevydal, iba si ju dal 
zviazať pre vlastné potreby. Tým 
sa dostala i v jeho archíve do za-
budnutia na takmer dvakrát tri-
dsať rokov. Jediné, čo po tej-
to knižočke zostalo, je práve re-
cenzia Emila Korbu.

Emil Korba istotne patrí me-
dzi tých kňazov, ktorí neváha-
li počúvnuť potrebu Cirkvi i vo-
lanie Boha do netradičných fo-
riem pastorácie. Vo svojom srd-
ci však zostal tým, kým bol pri 
svojej vysviacke – oddaným Bo-

žím služobníkom. V tom je aj 
dnes jedným zo svetlých príkla-
dov pre moderného kňaza. n

Juraj Gradoš
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www.exarchat.cz

Azda nikto nemá bližšie k veriacim Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku ako bratia 
a sestry z Apoštolského exarchátu Grécko-
katolíckej cirkvi v Česku. Aj preto sa dnes 
zameriam na oficiálnu webovú stránku 
Pražského exarchátu.

Aj keď stránka nie je v slovenskom jazy-
ku, myslím si, že pre slovenského návštev-
níka to nepredstavuje žiaden väčší prob-
lém. Pri prvom prístupe na túto webo-
vú doménu vás zaiste upúta aktívna foto-
lišta, ktorá je spestrením dizajnu stránky. 
Racionálne využitie virtuálneho priesto-
ru je prezentované cez dvojicu odkazových 
líšt v hornej časti, kde sú odkazy na webo-
vé stránky jednotlivých českých dekaná-

tov Gréckokatolíckej cirkvi v Čechách ale-
bo Českej biskupskej konferencie. Na ľa-
vom okraji obrazovky sú odkazy samotnej 
stránky.

Najviac nás však bude zaujímať, čo strán-
ka prináša svojim návštevníkom. Zaužíva-
nou informačno-formačnou formou pre-

zentuje život Gréckokatolíckej cirkvi v Čes-
kej republike. Samotné odkazy sú jedno-
ducho a prehľadne zoradené do podsku-
pín s názvami Úvodní menu, Apoštolský ex-
archát a Nástroje. Každá skupina obsahuje 
svoje vlastné pododkazy, základné ako Ak-
tuality, Fotogalerie či informačné o histórii 
exarchátu a kontaktoch na kúriu. Ako za-
ujímavé, ale hlavne užitočné možno ozna-
čiť záložky Archív či Formuláře, kde sú 
umiestnené predtlače formulárov určených 
pre kňazov aj laikov.

Hoci som túto webovú stránku poznal, 
nikdy som jej nevenoval väčšiu pozornosť. 
Ale teraz sa vďaka svojmu obsahu dosta-
ne do pravidelne navštevovaných záložiek 
v mojom internetovom prehliadači.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

Nedožité osemdesiatiny Emila Korbu

Otec Štefan Papp (11. ma-
rec 1917 – 1. marec 1990) 

prijal miesto šéfredaktora Slo-
va v roku 1979 s mnohými oba-
vami. Napriek ťažkostiam, kto-
ré prezieravo predvídal, sa roz-
hodol nastúpiť na uvoľnené 
miesto po otcovi Emilovi Kor-
bovi. Prijal redakciu do svojho 
bytu v Košiciach a v rámci svo-
jich schopností sa snažil udr-
žať časopis v neľahkých dobách 
normalizácie.

Napriek tomu, že sa časopis 
Slovo stal strohejší a často bez 
fotografií, si dokázal udržať svo-
je miesto nielen medzi grécko-
katolíkmi, ale aj rímskokatolík-
mi. V tejto pozícii zúročil svo-

je historické a liturgické znalos-
ti. Veď práve jemu môžeme ďa-
kovať za to, že sa zachovalo tak 
veľa rusínskych náboženských 
piesní. Chodil z dediny na de-
dinu a zapisoval piesne od sta-
rých ľudí. S pomocou Nikefora 
Petrašoviča sa mu podarilo tie-
to piesne aj naspievať a vydať na 
platni.

Nebál sa vyrieknuť aj histo-
rické hypotézy, ktoré naráža-
li na odpor vtedajšej ideoló-
gie. Tak napríklad predpokla-
dal, že keď Karol Róbert likvi-
doval povstanie Petra Petroviča 
v roku 1320, ako fanatik zlikvi-
doval aj michalovský monastier, 
monastiersky chrám a rotun-

du, ktoré stáli v Michalovciach. 
Až keď sa rod Stárayovcov pre-
sťahoval zo Starého do Micha-
loviec, na mieste bývalého mo-
nastiera si vystavili kaštieľ a na 
mieste zboreného monastier-
skeho Chrámu sv. Michala ob-
novil v roku 1784 Imre Sztáray 
chrám, ktorý dnes užíva Rím-
skokatolícka cirkev.

Jeho dielo a články mohli ob-
divovať aj čitatelia v zahra-
ničí. Vo Filadelfii (USA) bola 
napr. vydaná jeho kniha Počiat-
ky kresťanstva na Zakarpatsku. 
Túto knihu napísal niekoľko dní 
pred smrťou.

Ako kňaz sa prejavil v mno-
hých farnostiach. Práve v čase, 

keď viedol časopis Slovo, bolo 
často toto jeho povolanie popri 
dôchodku nielen fyzicky, ale 
aj finančne namáhavé. Za túto 
jeho veľkú obetavosť počas šies-
tich rokov mu patrí naozaj ne-
smierna vďaka. n

Juraj Gradoš

20 rokov od úmrtia Štefana Pappa
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Drahí bratia a sestry!
Dnes by som sa rád spolu s vami 
krátko zamyslel nad druhou 
úlohou, ktorá je vlastná kňazo-
vi: nad posväcovaním ľudí, pre-
dovšetkým prostredníctvom 
sviatostí a cirkevného kultu. Tu 
sa musíme predovšetkým pý-
tať, čo znamená slovo svätý. Od-
poveď je nasledovná: Byť svä-
tý, to je špecifická vlastnosť Bo-
žieho bytia, ktoré je absolútna 
pravda, dobro, láska, krása, čisté 
svetlo. Posvätiť človeka zname-
ná teda priviesť ho do kontaktu 
s Bohom, s týmito vyjadreniami 
jeho bytia – svetlom, pravdou, 
čistou láskou. Je zrejmé, že toto 
stretnutie premieňa človeka. 

Tak znova prichádzame k 
úlohe kňaza „posväcovať“. Žiad-
ny človek sám od seba, čisto 
z vlastných síl, nedokáže pri-
viesť druhého do kontaktu s Bo-
hom. Podstatnou časťou milosti 
kňazstva je dar a zároveň úloha 
vytvárať tento kontakt. Usku-
točňuje sa to v ohlasovaní Bo-
žieho slova, v ktorom nám jeho 
svetlo prichádza naproti. Ob-
zvlášť konkrétnym spôsobom sa 
to uskutočňuje vo sviatostiach. 
Ponorenie sa do veľkonočného 
tajomstva smrti a zmŕtvychvsta-
nia Kristovho sa uskutočňuje v 
krste, je posilnené pri birmova-
ní a vo svätej spovedi; oživuje ho 
Eucharistia, sviatosť, ktorá bu-
duje Cirkev ako Boží ľud, Kris-
tovo telo, chrám Ducha Sväté-

ho (por. Ján Pavol II, Exhortácia 
Pastores gregis, č. 32). Teda sám 
Kristus robí ľudí svätými, čiže 
priťahuje ich do Božej sféry.

V ostatných desaťročiach sme 
boli svedkami istých tendencií, 
ktoré sa snažili o to, aby v iden-
tite a misii kňaza prevládol roz-
mer ohlasovania – ale oddele-
ný od posväcovania; často sa 
tvrdilo, že treba prekonať čis-
to sviatostnú pastoráciu. Je ale 
možné autenticky vykonávať 
kňazskú službu, ak „prekoná-
me“ sviatostnú pastoráciu? Čo v 
skutočnosti znamená pre kňa-
zov evanjelizovať, v čom spočí-
va tzv. primát ohlasovania? Ako 
nám o tom svedčia evanjeliá, Je-
žiš vraví, že ohlasovanie Božie-
ho kráľovstva je cieľom jeho po-
slania; toto ohlasovanie však nie 
je len „príhovor“, obsahuje aj 
jeho skutky; znamenia a zázra-
ky, ktoré Ježiš koná, naznaču-
jú, že kráľovstvo prichádza ako 
prítomná skutočnosť a že sa v 
konečnom dôsledku zhoduje s 
jeho vlastnou osobou, so seba-
darovaním, ako sme to aj dnes 
počuli v čítaní z evanjelia. A to 
isté platí aj pre vysväteného slu-
žobníka: on, kňaz, predstavuje 
Krista poslaného od Otca: po-
kračuje v jeho misii – skrze „slo-
vo“ a „sviatosť“ – v tejto plnosti 
tela a ducha, znaku a slova.

Kto teda zachráni svet a člo-
veka? Jediná odpoveď, kto-
rú môžeme dať, je: Ježiš z Na-

zareta, Pán a Kristus, ukrižo-
vaný a vzkriesený. Je teda dôle-
žité podporovať náležitú kate-
chézu, aby sa veriacim pomohlo 
pochopiť hodnotu sviatostí; je 
však rovnako nevyhnutné, pod-
ľa príkladu svätého arského fa-
rára, byť ochotnými, štedrými 
a pozornými v obdarúvaní bra-
tov pokladmi tej milosti, ktorú 
Boh vložil do našich rúk, a kto-
rej nie sme pánmi, ale iba stráž-
cami a správcami. Najmä v tom-
to našom čase, keď sa na jed-
nej strane zdá, že viera slabne, 
na strane druhej sa vynárajú hl-
boká potreba a rozsiahle hľa-
danie duchovnosti, treba, aby 
každý kňaz pamätal na to, že v 
jeho poslaní misijné ohlasova-
nie, kult a sviatosti nemôžu byť 
nikdy navzájom oddelené – a 
aby podporoval zdravú sviatost-
nú pastoráciu zameranú na for-
movanie Božieho ľudu, pomá-
hajúc mu naplno prežívať litur-
giu, cirkevný kult a sviatosti ako 
nezaslúžené Božie dary, slobod-
né a účinné gestá jeho spáso-
nosného konania.

Drahí kňazi, prežívajte s ra-
dosťou a láskou liturgiu a 
kult: je to činnosť, ktorú v nás 
Vzkriesený dovršuje v sile Du-
cha Svätého, s nami a pre nás. 
Chcel by som obnoviť pozva-
nie, ako som to urobil nedávno, 
aby ste sa vrátili k spovedniciam 
ako k miestu, v ktorom sa slávi 
sviatosť zmierenia, ale aj mies-

tu, kde budete „častejšie bý-
vať“, kde môže veriaci nájsť mi-
losrdenstvo, radu a útechu, kde 
sa cíti byť milovaný a pochope-
ný Bohom a kde môže zakúsiť 
prítomnosť Božieho milosrden-
stva, ako je to pri skutočnej prí-
tomnosti v Eucharistii.

Chcel by som tiež pozvať kaž-
dého kňaza k intenzívnemu slá-
veniu a prežívaniu Eucharistie, 
ktorá leží v srdci posväcujú-
cej úlohy; je to Ježiš, ktorý chce 
byť s nami, žiť s nami, darovať 
seba samého, ukázať nám ne-
konečné milosrdenstvo a láska-
vosť Boha; je to jedinečná obeta 
lásky Krista, ktorý sa sprítom-
ňuje, uskutočňuje medzi nami 
a siaha k trónu milosti, k Bo-
žej prítomnosti, objíma ľudstvo 
a zjednocuje nás s ním. A kňaz 
je povolaný byť služobníkom 
tohto veľkého tajomstva v svia-
tosti a v živote.

Ak aj cirkevná tradícia správ-
ne oddelila sviatostnú účinnosť 
od konkrétnej existenciálnej si-
tuácie jednotlivého kňaza, čím 
ochránila oprávnené očakávania 
veriacich (vo vzťahu k platnosti 
vysluhovanej sviatosti – to zna-
mená, že kňaz aj v ťažkom hrie-
chu platne vysluhuje sviatos-
ti pozn. prekl.), nič to neumen-
šuje na skutočnosti, že je nutné, 
aby sa služobník oltára snažil o 
morálnu dokonalosť, ktorá by 
mala prebývať v každom oprav-
divom kňazskom srdci: Boží ľud 
oprávnene očakáva od svojich 
pastierov aj príklad viery a sve-
dectvo svätosti.

A je to v slávení svätých ta-
jomstiev, kde kňaz nachádza 
pôvod svojho posvätenia. Drahí 
priatelia, buďte si vedomí veľ-
kého daru, ktorým sú kňazi pre 
Cirkev a pre svet, prostredníc-
tvom ich úradu Pán pokraču-
je v spáse ľudí, v jeho sprítom-
ňovaní a v posväcovaní. Ďakuj-
te Bohu, a predovšetkým buďte 
na blízku vašim kňazom v mod-
litbe a podpore, najmä v ťažkos-
tiach, aby boli stále viac pastier-
mi podľa Božieho srdca. n

TK KBS
preložil Martin Kramara

upravil Juraj Gradoš
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Kam však vedie tento 
spôsob myslenia? Koľko 
ľudí už prišlo aj o stre-

chu nad hlavou, keď mali väč-
šie ambície, než im to umožňo-
vala realita? Istý čas si žili nad 
pomery, nad svoje možnos-
ti. Úvery a úroky, následne úro-
ky z úrokov... Keď ich táto ma-
šinéria dostala, boli radi, že sa 
nedostali do väzenia. Ale mno-
hí dopadli naozaj tvrdo. Ich do-
movom sa stala ulica, ich jedál-
ňami odpadkové koše...

Ak tu opisujem stav jednodu-
chého človeka, ktorý nedokázal 
odhadnúť svoje možnosti, tak 
je to preto, lebo takí sme všetci. 
Všetci v Európe žijeme na dlh. 
Vďaka týmto dlžobám máme 
ďalšie výdavky – úroky. A ešte 
niečo – prestali sme byť slobod-
ní a stali sme sa vazalmi tých, 
čo nám požičiavajú. Tu nehovo-
rím o tisícoch eur, ale o miliar-
dách. Ratingová agentúra Fitch 
spočítala, že na financovanie 
všetkých dlhov a pôžičiek by eu-
rópske vlády potrebovali 2,2 bi-
lióna eur, teda pätinu tohtoroč-
ného HDP celej Európy. A v eu-
rozóne je to ešte horšie. Jej dlhy 
sú až vo výške 80 % tohtoroč-
ného HDP tohto zoskupenia 
a budú naďalej rásť. To zname-

ná, že štyri z piatich eur, čo má 
každý z nás v peňaženke, sú po-
žičané.

To, čo urobili lídri Európ-
skej únie, sa vymy-
ká zdravému rozumu. 
Rozhodli sa bojo-
vať s dlhmi tak, 
že sa ešte viac za-
dlžia. A to ďalší-
mi 500 miliarda-
mi eur. A tak 
všetko, čo 
v nasledu-
júcom roku 
zarobíme 
a čo utŕžime z preda-
ja a z daní, musíme dať ve-
riteľom, aby sme náš európ-
sky dlh zmazali. Len napríklad 
päťpercentný úrok nás ročne 
bude stáť 135 miliárd eur, teda 
oveľa viac, než sa teraz „vyzbie-
rame“ na pomoc Grécku, lebo 
tieto „vyzbierané“ peniaze budú 
vlastne len nové pôžičky. A to 
každý rok.

Kadiaľ vedie cesta? Len cez 
zodpovednosť. Zodpovednosť 
jednotlivca i spoločnosti. Zod-
povednosť, ktorá nás prive-
die k poznaniu, že nemôžeme 
žiť na dlh, lebo ho niekto bude 
splácať. A tým sú naše deti. 
Zodpovednosť, ktorá nás pri-

núti splatiť svoje dlhy, a to aj za 
cenu drastických zmien v na-
šom „zlatom európskom život-

nom štandarde“. Zodpovednosť, 
ktorá nás dovedie k rozhodnu-
tiu zvoliť si vo verejných veciach 
takých zástupcov, ktorí nebu-
dú ešte viac prehlbovať túto zlú 
situáciu.

Nemci dobre vedia, čo sa sta-
ne, ak túto zodpovednosť ne-
prijmeme. Inflácia bude rásť ta-
kým závratným tempom, že 
ani sto eur nám nebude sta-
čiť na bochník chleba. Zažili to 
pred a po druhej svetovej voj-
ne. Kúsok chleba stál kufre plné 

mi liárd ríšskych mariek. Práve 
preto navrhujú, aby krajinám, 
ktoré porušia rozpočtové pravi-
dlá eurozóny, Brusel najprv po-
zastavil čerpanie eurofondov. 
Ak sa nepolepšia, vezme im pe-
niaze úplne. Rovnako tiež na-
vrhli, aby previnilci najmenej 
na rok stratili hlasovacie prá-
vo v Bruseli. Národné rozpočty 
členov eurozóny by podľa nich 
mali prechádzať prísnym audi-
tom Európskej centrálnej ban-
ky a nezávislých ekonomických 
inštitútov. Vážnosť eurokrízy 

dala Berlínu ener-
giu na predlože-
nie reforiem, kto-

ré by zrejme ešte 
pred 6 mesiacmi 
boli nepredsta-

viteľné.
Jedinou 

cestou 
z tejto no-
vej krízy je 

vstúpiť do prav-
dy a prestať žiť na 
úkor svojich detí. 

Prestať jesť ich chlieb 
a radšej sa uskrom-

niť. Nemorálna túžba po 
rýchlom zbohatnutí a veľkole-
pom živote doviedla svet do fi-
nančnej a hospodárskej krízy, 
ktorá odhalila úbohosť a bie-
du konzumného spôsobu ži-
vota. Dnes stojíme na križo-
vatke. Môžeme ísť ďalej po tej-
to ľahkej a širokej ceste do prie-
pasti alebo začať novú éru nie-
len pre európske štáty, ale aj pre 
nás samých – éru zodpovednos-
ti a slobody. n

Juraj Gradoš 
snímka: sxc.hu
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Pochválený buď Ježiš Kristus!
Otec, som rímskokatolíčka a môj snúbenec 
je pravoslávny. Chceli by sme mať cirkevný 
sobáš v gréckokatolíckej katedrále v Prešo-
ve. Je to možné?

Zuzana

Milá Zuzana, 
toto je jeden z prípadov manželského spo-
lužitia, ktorý je vystavený väčšiemu nápo-
ru problémov už pri jeho uzatváraní. Pre-

to je dobré sa obrniť veľkou trpezlivosťou 
a láskou jeden k druhému. Cirkevné pra-
vidlá oboch cirkví – teda Rímskokatolíc-
kej aj Pravoslávnej – považujú tú druhú za 
odlúčenú, teda nie pravovernú. Preto aj pri 
sobáši sa musíte rozhodnúť, ktorou ces-
tou pôjdete. Buď pravoslávnou, alebo rím-
skokatolíckou. Podľa toho budete mať aj 
obrad. Z pohľadu tej druhej cirkvi to však 
bude problém. Je to ťažké rozhodnutie.
Keďže chcete mať sobáš v gréckokatolíckej 

katedrále, a teda hľadáte nejakú „strednú“ 
cestu, existuje tu aj možnosť, že váš snú-
benec prestúpi do Katolíckej cirkvi, ale za-
chová si svoj obrad – teda vstúpi do Gréc-
kokatolíckej cirkvi. Tak by ste mohli mať 
sobáš aj v našej katedrále a pri ňom by ste 
mohli aj vy prestúpiť z Rímskokatolíckej do 
Gréckokatolíckej cirkvi jednoduchým vy-
hlásením. Tak by ste zachovali rodinnú jed-
notu pri slávení sviatkov...

otec Juraj

liStÁREň

Rast životnej úrovne v priemyselne vyspelých krajinách bol do znač-
nej miery podporený možnosťou lízingu či rôznych iných typov úve-
rov, splátok a pôžičiek. Tento spôsob sa dnes prezentuje ako úpl-
ne prirodzený spôsob nazerania na materiálne veci. Kúpim si, na čo 
mám chuť, „veď splácať je ľahšie, ako šetriť“.

Život na dlh
slovo   12 | 2010



Spoločenské „zemetrasenia“ ohrozujú stabilitu hniezd, 
z ktorých sme aj my vyleteli. O rodine nerozhodujeme 
len vo svojich domoch, ale aj na najvyšších politických 
miestach. S MUDr. Miroslavom Mikolášikom, poslancom 
Európskeho parlamentu, sme sa porozprávali o jeho 
pôsobení v prospech rodiny.

Stali ste sa spolupredsedom 
pracovnej skupiny pre bioeti-
ku v Európskom parlamente. 
V čom môžete prispieť k rie-
šeniu otázok bioetiky cez ta-
kúto výzvu?

Európsky parlament si vytvá-
ra v každom volebnom obdo-
bí pracovné skupiny, napr. pre 
otázky bývania v mestách či 
otázky hendikepovaných ľudí, 
alebo pre najvzdialenejšie teri-
tóriá EÚ. V nich sa podľa svoj-
ho záujmu stretávajú poslan-
ci z rôznych krajín a politických 
skupín. Ja som členom Európ-
skej ľudovej strany, najsilnejšie-
ho politického zoskupenia.

Výzva spočíva v tom, že ako 
lekár si uvedomujem mno-
hé úskalia, ktoré moderná veda 
a medicína prinášajú. Pokrok 
v oblasti biológie a medicín-
skych vied sám osebe nie je zlý, 
ale často má v sebe aj niekto-
ré etické otázniky, napr. gene-
tická manipulácia alebo použí-
vanie ľudských zárodkov na to, 
aby sa „vyrábali“ a vzápätí ničili 
a komponenty z nich používa-
li na výskum. Liberálni, ľavico-
vejší alebo zo skupiny zelených 
s tým nemajú problém, tak ako 
nemajú problém nahliadať na 
zničenie človeka pred narode-
ním pomocou umelého preru-
šenia tehotenstva. Myslím si, že 

to nie je správny postoj. Preto 
som sa usiloval o tento post. Bol 
som potvrdený a svojimi vedo-
mosťami a postojmi chcem de-
batu, ktorá sa v nej odvíja, ak-
tívne ovplyvňovať, aby nebol 
len jeden – permisívny, liberál-
ny názor, ale aj protiváha, ktorá 
je odôvodnená a vedecky pod-
ložená.

Možno by bolo dobré objas-
niť pojem bioetika. Čo v sebe 
zahŕňa?

Do tejto oblasti spadajú otáz-
ky, ktoré sa týkajú oblasti vý-
skumu. Keď nejaký biológ zis-
tí a odkryje napr. určitú záko-
nitosť fungovania bunky, sú 
snahy, že si to chce sprivatizo-
vať – patentovať. Ak by iní ved-
ci v budúcnosti chceli tento po-
znatok používať, museli by mu 
platiť. Diskutovali sme o tom, či 
možno patentovať takýto objav 
alebo či to má zostať vo vlast-
níctve ľudstva ako takého. Je to 
napríklad dôležité pri vyvíjaní 
liekov alebo zisťovaní určitých 
chorôb. Aj otázky, ktoré sa týka-
jú transplantácie, výskumu člo-
veka či vývoja liečiv, sú biome-
dicínske disciplíny. Veci bioeti-
ky sa netýkajú iba človeka, ale aj 
života zvierat, rastlín, napríklad 
otázky geneticky modifikova-
ných zvierat a pod.

Máte v novej pozícii možnosť 
usmerniť výber tém?

Áno. Samozrejme, mám väč-
ší vplyv na to, čo sa bude prero-
kovávať a čo nie. A aj to vedome 
ovplyvňujem.

S otázkami bioetiky súvisí ži-
vot v rodine. Jej význam sa však 
hlavne v európskom priestore 
výrazne oslabuje. Čo sa podieľa 
na tomto oslabení?

To, čo oslabuje rodinu, je spo-
jené so slobodou človeka. V mi-
nulosti sme žili dlhé roky v to-
talite. Rodina ako-tak fungo-
vala a akoby pretrvávala aj vďa-
ka útlaku. Keď prišla sloboda 
(na západe už od vojny), ľudia 
sa pohli smerom k praktickému 
materializmu, denno-dennému 
vyznávaniu pôžitkárstva a indi-
vidualizmu. Človek je sám sebe 
normou, stráca vieru v Boha, 
nerešpektuje Desatoro v zmysle 
vlny New Age, že človek si sám 
určuje, čo je a čo nie je hriech. 
Dôležité je len to, čo zarobím, 
získam a čo si užijem. Cestovať, 
užívať si, jesť, zabávať sa – to je 
bežný život mladej generácie. 
Títo ľudia dospejú, ale nevytvá-
rajú si rodinu, nevstupujú do 
manželstva, žijú voľným spôso-
bom v párovom spolunažívaní, 
niekedy promiskuitne – každú 
chvíľu s niekým iným. Deti z ta-

kýchto vzťahov nie sú chráne-
né rodinou a rodičmi. Vyrastajú 
bez usmernenia, bez hodnôt.

Aké z toho vznikajú riziká 
pre našu spoločnosť?

Spoločnosť stráca najzáklad-
nejšiu vnímavosť a citlivosť, kto-
rá sa získava, keď človek vyras-
tá v harmonickej rodine, keď ho 
vychováva milujúca mama s mi-
lujúcim otcom. Tá jemnosť sa 
potom nemá kde zobrať. Títo 
ľudia sa dostávajú do dospelého 
veku a prijímajú rozhodnutia. 
Nie sú vychovaní k základným 
hodnotám, nemajú problém sú-
hlasiť so vzťahmi osôb rovna-
kého pohlavia. Už s tým nema-
jú problém. Hlasujú za. Mys-
lia si, že robia dobre, a neuvedo-
mujú si, že nasmerujú spoloč-
nosť nezdravým a nesprávnym 
smerom.

Vstup do EÚ nám priniesol 
množstvo výhod, ale mám 
dojem, že skôr materiálnych. 
Vnímate výhody aj v oblas-
ti budovania vzťahov a mo-
rálky?

K pozitívam by sme mohli 
priradiť to, že patríme do naj-
silnejšieho spoločenstva, kto-
ré nevedie medzi sebou vojnu. 
Od roku 1945 nebola v Európe 
vojna. Myslím si, že keď do EÚ 

Nešpiňme si do 
vlastných hniezd
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vstúpia balkánske krajiny, ne-
budú už proti sebe viesť vojnu.

Druhá vec je tá, že krajiny ako 
Írsko, Portugalsko a ďalšie (boli 
na tom oveľa horšie ako Sloven-
sko) si veľmi pomohli tým, že 
mohli čerpať zo spoločných pe-
ňazí EÚ. Podobne sa teraz po-
máha Slovensku práve z týchto 
tzv. štrukturálnych fondov. Od-
borne sa to nazýva kohézna (sú-
držná) politika.

25. marca bola schválená vý-
zva 400 organizácií na Eu-
rópskej konferencii na ochra-
nu nedele bez práce, ktorú 
ste aj vy podporili. Dnes po-
trebujeme bojovať za nie-
čo, čo bolo bežnou súčasťou 
nášho života. Čo spôsobilo 
tento posun?

Jednotlivé štáty odchádzajú 
od konceptu rodiny v prospech 
konceptu šťastia jednotlivca. 
Podnikatelia zistili, že ekonomi-
ka sa hýbe vtedy, keď sa konzu-
muje, nakupuje a míňa. Nesta-
čilo, že ľudia pracovali, ale hlav-
ne trovili len od pondelka do 
piatku, prípadne do soboty obe-
da, ale vymysleli, že budú vyš-
šie zisky, keď sa bude točiť eko-
nomika v obchodných sieťach aj 
v nedeľu. A človek potom dob-
rovoľne odišiel od konceptu, 
ktorý máme naznačený aj Stvo-

riteľom, že šesť dní treba praco-
vať a siedmy odpočívať.

Ako táto situácia ohrozuje 
človeka a jeho rodinu?

Človek si potrebuje odpo-
činúť, nie nonstop pracovať. 
Odpočinok môže byť venova-
ný manželke a deťom, môžu si 
spolu urobiť výlet, rozprávať 
sa. To je niečo, čo úplne vymiz-

lo. Preto, že sa v nedeľu pracu-
je a nakupuje, ľudia strácajú re-
flex posvätnosti siedmeho dňa, 
keď by sme mali chváliť Pána a 
rozprávať sa o hodnotových ve-
ciach so svojimi deťmi.

Minule sme debatovali o tom, 
koľko hodín denne trávime s 
deťmi. Prišli sme na to, že s jed-
ným dieťaťom sme sa rozpráva-
li 2 minúty, s druhým 5 minút a 
s iným v ten deň vôbec. Deti nie 
sú usmerňované, nevidia prí-
klad, nevnímajú a nevedia, čo 
si o určitých veciach rodič mys-
lí. Ľudia si priberajú ďalšie za-
mestnanie a ešte viac sa osla-
buje kontakt rodičov a detí len 
preto, aby mohli potom ísť na 
3 týždne na nejakú dovolenku. 
Treba odpočívať, ale nielen tri 
týždne v júli, ale aj raz za týž-
deň – v nedeľu.

Aké otázky a problémy rieše-
né v Európskom parlamen-
te v súvislosti s rodinou vás 
osobne najviac zaujímajú?

Dosť ma trápi, že sa mení po-
stoj k materskej dovolenke. Sú 
krajiny, ktoré majú dlhšiu ma-
terskú dovolenku ako Slováci, 
ale väčšina západoeurópskych 
krajín má kratšiu materskú do-
volenku. Ženú matky do práce 
čo najskôr po pôrode, vyháňajú 
ich od vlastných detí. To sa dialo 

u nás za totality. Zriadili sa jas-
le, aby sa matka čím skôr odtrh-
la od dieťaťa, aby na čo najmen-
šie dieťa mohla pôsobiť spoloč-
nosť. Som šokovaný, že na zá-
pade toto v praxi už tiež dáv-
no beží. Naša 13-členná dele-
gácia (hoci sme z rôznych po-
litických skupín) bude obhajo-
vať dĺžku terajšej materskej do-
volenky, ktorá na Slovensku je, 

ale neviem, či sa nám to poda-
rí udržať a či nebudeme preval-
covaní väčšinovým názorom ta-
kých krajín, ktoré sa na to díva-
jú už len ekonomickým a utili-
tárnym pohľadom.

Možno je to aj tým, že o tom 
rozhodujú práve ľudia, ktorí 
nežijú v rodinách.

Áno. Alebo sú už dávno po 
zenite svojej plodnosti a hlasu-
jú o tom chladným spôsobom 
a veľakrát nepozerajú na dobro 
spoločnosti do budúcnosti. Psy-
chológovia tvrdia, že keď mat-
ka venuje svojmu dieťaťu čím 
viac týždňov, mesiacov alebo aj 
rokov po pôrode, takto obda-
rený človek bude schopný lás-
ku darovať. Koľko lásky do seba 
naabsorbuje, toľko bude raz 
schopný dávať. A najdôležitej-
šie vo vývine človeka sú prvé tri 
roky života.

Čo považujete za svoju osob-
nú métu na pôde parlamen-
tu?

Som ženatý muž a lekár. Tým 
sú dané moje siločiary. Som rád, 
že sa podarilo uvoľniť obrov-
ské prostriedky na vývoj nových 
liečiv. V minulom období som 
bol spravodajcom pre tzv. po-
krokové liečebné metódy a upo-
zorňoval som na miesta, ktoré 
boli v tejto súvislosti proti člo-
veku. Dal som si záležať na tom, 
aby nikto nemohol povedať, že 
nevedel, čo odhlasoval. A toto 
je moje poslanie: informovať. 
A potom to už je na vedomí a 
svedomí poslanca, ktorý sa má 
rozhodovať ako osoba a nie tak, 
ako mu nejaká strana nalinko-
vala. Teraz som hlavným spra-
vodajcom k direktíve o darovaní 
a transplantácii ľudských orgá-
nov. Som šťastný, že 60 000 pa-
cientov, ktorí čakajú na orgán, 
budú mať k zdraviu ľahší prí-
stup. Zlepší sa organizácia, sys-
tém v jednotlivých členských 
krajinách. Direktíva ich prinúti 
preorganizovať tento priestor a 
viac pacientov si zachráni život 
a zvýši jeho kvalitu.

Za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová.
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Maľovaná  
katechéza
Výstavu Kontemplácie 
akad. mal. Dariny Gladišo-
vej usporiadala Šarišská ga-
léria v Prešove v rámci Roka 
kresťanskej kultúry 2010 
na Slovensku v spoluprá-
ci so Združením kresťan-
ských pracovníkov kultúry. 
Autorka prezentuje prierez 
20-ročnej duchovnej tvor-
by. Inštalovaných je 40 ob-
razov vytvorených kombi-
novanými technikami v re-
liéfnom plastickom preve-
dení, vlastných len jej ruko-
pisu. Expozícia tematicky 
predstavuje viac myšlien-
kových okruhov, ktoré spá-
ja jednotná idea maliarki-
nej cesty viery. Umelkyňa 
vychádza z byzantskej iko-
nomaľby. Duchovná tvor-
ba akad. mal. Dariny Gla-
dišovej má dve roviny. Po-
lohu figuratívnu ako ob-
raz ilúzie zmyslového sve-
ta a druhú abstraktnú v ro-
vine kontemplácie formo-
vanú len farbou a svetlom. 
Na výstave sú inštalované 
krásne obrazy, i keď krása 
je len prostriedok na napl-
nenie umeleckého evanjeli-
začného programu. Autor-
ka je absolventkou oddele-
nia figuratívno-krajinárskej 
maľby prof. Jána Želibské-
ho na VŠVU v Bratislave. Na 
významných podujatiach 
doma i v zahraničí získala 
celý rad ocenení. Jej diela sú 
v zbierkach galérií v Európe 
i v USA. V roku 2003 bola 
poctená cenou Fra Ange-
lica za osobitný prínos pre 
kresťanské hodnoty v kul-
túre na Slovensku. Výsta-
va Kontemplácie potrvá do 
9.júna 2010.

Emília Radimáková,  
kurátorka výstavy

KultúRa

Poľský františkán Maximilán Kolbe vydal jednoznačné 
svedectvo ceny ľudského života. Keď veliteľ koncentračného 
tábora v Osvienčime vybral ako trest za útek jedného väzňa 
desiatich iných na smrť hladom a medzi nimi aj manžela a 
otca rodiny Františka Gajowniczka, vystúpil pred veliteľa so 

slovami: „Ja som poľský katolícky kňaz. Som už starý a chcem 
zomrieť namiesto neho, lebo má ženu a deti.“ 

Akú cenu má ľudský život? Uvedomíme si to, keď musíme 
sirotám bez otca odpovedať na ich otázku:  

„Prečo sa ocko už nevráti?“
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Každé dieťa je jedineč-
né, preto musíme brať 
do úvahy danosti, pova-

hu, fyzické možnosti každého 
dieťaťa jednotlivo. Aby sa dieťa 
mohlo zdravo citovo vyvíjať, po-
trebuje mať uspokojenú základ-
nú potrebu, a to potrebu bez-
podmienečnej lásky. 

Znamená to milovať ho bez 
akýchkoľvek podmienok. Nezá-
leží na tom, či spĺňa naše pred-
stavy, ako vyzerá, na koho sa 
podobá, či sa dobre učí, aké má 
sklony, hendikepy, a dokonca 
ani na tom, ako sa momentálne 
správa. Najdôležitejšie pre neho 
je, keď cíti, že ho milujeme za 
každých okolností. 

Láska je pre dieťa zákla-
dom. Dáva mu istotu a vedomie 
bezpečnosti. Keď dieťa vašu lás-
ku pociťuje ako úprimnú a stá-
lu, skôr prijme podnety a po-
naučenia. Ak vníma lásku rodi-
čov, dokáže aj svojim pocitom 
hnevu dať priechod konštruk-
tívnym spôsobom. Podmieneč-
ná láska je založená na výkone. 
Deti musíme usmerňovať a vy-
chovávať, ale dariť sa nám bude 
len vtedy, keď ich citová nádrž 
bude naplnená láskou. Dr. Ross 
Campbell vo svojej knihe Potre-
bujem tvoju lásku odporúča šty-
ri spôsoby vyjadrenia bezpod-
mienečnej lásky deťom. Zrako-
vý kontakt, fyzický kontakt, sú-
stredená pozornosť a disciplína. 

Zrakový kontakt je jedným 
z hlavných zdrojov citovej vý-
živy. Keď má dieťatko 2 až 4 
týždne, začína pozorovať okoli-
tý svet. Oči dvojmesačného bá-
bätka sú ako radary, ktoré nie-
čo hľadajú. Viete čo? Druhý pár 
očí. Už vtedy potrebuje naplniť 
svoju citovú nádrž. Ak sa díva-
me dieťaťu so záujmom do očí, 
veľavravným spôsobom hovorí-
me k jeho srdcu o láske vo svo-
jom srdci. Výskumy prezrádza-

jú, že väčšina rodičov používa 
pohľad z očí do očí hlavne ne-
gatívne, keď dieťa karhajú alebo 
mu dávajú príkazy. Nech sú vaše 
pohľady príjemné a láskavé. 

Fyzický kontakt – objatie, 
pohladenie nielen vtedy, keď sa 
dieťa cíti zle, ale aj pri prejave 
radosti či povzbudenia. Fyzický 
kontakt nesmie skončiť v ranom 
veku dieťaťa, mal by ho sprevá-
dzať po celý jeho život. Chlap-
ské potľapkanie po pleci, pritú-
lenie či pohladenie je často ve-
ľavravnejšie než slovné vyjad-
renie. 

Už dojčatá, ktorých mam-
ky často držia, objímajú a boz-
kávajú, majú neskôr zdravší ci-
tový život než tie deti, ktoré zo-
stávajú bez fyzického kontak-
tu. Aj čítanie rozprávky, ak vám 

dieťa sedí na kolenách, je pre-
javom fyzického kontaktu. Pri-
jímať lásku vyjadrenú dotykom 
potrebujú chlapci rovnako ako 
dievčatá. Psychológovia vyvra-
cajú názor, že láskyplné dotyky 
môžu chlapcov zoženštiť. Opak 
je pravdou. Čím plnšiu citovú 
nádrž dieťaťa budú rodičia udr-
žiavať, tým zdravšie bude jeho 
sebavedomie a sexuálna identi-
ta. Dievčatá v predpubertálnej 
fáze obzvlášť potrebujú, aby im 
ich otcovia prejavovali lásku. Ak 
sa otcovia držia v úzadí, môžu 
ich dcéry hľadať dotyky u iných 
mužov a často nezdravým spô-
sobom. 

Sústredená pozornosť. Po-
skytnúť dieťaťu pozornosť môže 
pre vás znamenať, že sa budete 
musieť vzdať niečoho, čomu by 

ste sa venovali radšej. Pozornosť 
je dar prítomnosti, ktorý dáva-
jú rodičia deťom. Vyjadruje: „Si 
dôležitý. Som s tebou rád.” Cíti 
sa naozaj milované, pretože má 
svojho rodiča v tom čase len pre 
seba. Najdôležitejším faktorom 
pozornosti nie je sama udalosť, 
ale to, že niečo robíte spoločne. 

Sústredená pozornosť zna-
mená venovať 15 až 30 minút 
svojmu dieťaťu len pre neho. 
Každý deň venovať tento čas 
každému dieťaťu jednotlivo – 
len vy a dieťa. Vtedy má dieťa 
priestor, aby vám povedalo také 
veci, ktoré nechce, aby počul 
niekto ďalší, a nadobudne pre-
svedčenie, že ste tu pre neho a 
môže sa vám hocikedy zdôveriť 
s čímkoľvek. 

Disciplína a dôslednosť ro-

Vychovávať znamená 
milovať
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diča je nevyhnutnou súčas-
ťou vyjadrovania bezpodmie-
nečnej lásky a dobrej výcho-
vy. Je veľmi dôležité, aby v ro-
dine boli stanovené pravidlá, 
a tie sa aj skutočne dodržiava-
li všetkými členmi rodiny. Die-
ťa musí vedieť, kde sú hrani-
ce, čo je dovolené a čo už urobiť 
nesmie, lebo ho čaká primera-
ný trest. Dodržiavanie disciplí-
ny je omnoho ľahšie, keď dieťa 
vie, že je bezvýhradne milova-
né. Ak deti nemajú hranice, cí-
tia sa v ohrození. Zákazy a ob-
medzenia sú pre deti užitočné, 
lebo im pomáhajú rásť v sile a 
rozvíjajú ich vlastné schopnosti. 
Pomáhajú dieťaťu ovládať svo-
ju energiu. Dôslednosť je ako 
čistenie zubov – musíte to ro-
biť denno-denne. Čistiť si zuby 
cez víkendy, aj keď usilovne, 
nemá cenu. Zásada pri stanovo-
vaní hranice teda znie: byť pev-
ný, ale nie vládnuť, byť dôsled-
ný, ale nehroziť.

Rodič sa má vždy usilovať ob-
javovať a rozvíjať kladné črty 
osobnosti dieťaťa, pomáhať 
mu prekonávať prekážky a bu-
dovať dôveru vo vlastné sily. 
Úlohou rodičov je vychovať sa-
mostatnú osobnosť a pripra-
viť dieťa, aby raz, keď príde čas, 
mohlo „vyletieť z hniezda”. 

Pri výchove treba mať na zre-
teli, že žiadne dve deti nie sú 
úplne rovnaké a aj keď majú 
tých istých rodičov, nemožno 
stále uplatniť tie isté výchovné 
metódy. Snažiť sa o to by bolo 
chybou. To, čo viedlo k dob-
rému výsledku u jedného, na 

druhé dieťa môže pôsobiť cel-
kom opačne. 

Dieťa musí poznať pravidlá, 
podľa ktorých sa má správať. 
Keď ich poruší, má nasledovať 
trest, aj keď to často padne ro-
dičovi zaťažko. 

Kedy má byť dieťa potres-
tané?

Keď sme presvedčení, že die-
ťa vie, že robí zle, a napriek 
tomu to robí. To znamená, že 
keď po prvýkrát urobí niečo, čo 
je zlé, ale si neuvedomuje, že je 
to zlé, úlohou rodičov je vysvet-
liť mu situáciu. Ak sa podobné 
správanie zopakuje, má nasle-
dovať zo strany rodičov prime-
raný trest. 

Keď dieťa ohrozuje svo-
ju bezpečnosť alebo bezpeč-
nosť iných, napr. vylezie na 
stôl či skriňu a skáče dole, čím 
si môže vážne ublížiť, zlomiť 
ruku, nohu a pod., alebo zobe-
rie hračku, či kameň vonku na 
ihrisku a udrie ním kamaráta. 

Keď dieťa klame a už mu bolo 
vysvetlené, že klamať sa ne-
smie. 

Keď dieťa niečo ukradne. Naj-
lepším trestom je, keď ukrad-
nutú vec musí ísť vrátiť a záro-
veň sa ospravedlniť. Je to taký 
účinný trest, že dieťa takmer na 
100 % nabudúce odolá pokuše-
niu a už nič neukradne. 

Neposlušnosť ako taká. Keď 
rodič niečo dieťaťu prikáže, ono 
povie nie a skutočne príkaz ne-
poslúchne. Ak dieťa nebude 
primerane potrestané hneď na 
prvýkrát, tak si bude dovoľovať 

stále viac a postupne sa vymkne 
rodičom spod kontroly. 

Ako dieťa trestať?
Primerane. Pre každé die-

ťa môže byť trestom niečo iné, 
napr. pre neposedné dieťa je 
trestom už len to, že musí se-
dieť pol hodinu na stoličke, 
kým pre pokojné dieťa to žiadny 
trest nie je. Pre väčšie deti môže 
byť formou trestu napr. zákaz 
pozerať televíziu, ísť vonku s ka-
marátmi... Jedno starodávne 
príslovie hovorí: „Kto veľa milu-
je, veľa trestá“ alebo „Metla vy-
háňa deti z pekla”.

Môžeme použiť aj primera-
ný fyzický trest?

Odpoveď budeme hľadať vo 
Svätom písme: „Kto ľutuje svoj 
prút, ten nemá svojho syna rád, 
kto ho však miluje, ten ho priú-
ča na trestanie zavčasu“ (Prís 13, 
24. 23, 13 – 14). 

Tu chceme pripomenúť, že 
fyzický trest sa môže použiť len 
do určitého veku dieťaťa, ne-
skôr (v pubertálnom veku) to 
môže mať nepriaznivý vplyv na 
jeho psychiku, môže sa cítiť po-
nížené. 

Čo v prípade, keď rodič po-
trestá dieťa neoprávnene?

Ak rodič zistí, že koná ne-
správne, má sa svojmu dieťaťu 
ospravedlniť. Vôbec sa nemusí 
báť, že stratí autoritu. Naopak, 
stúpne v očiach svojho dieťaťa. 
Dieťa vidí, že rodič je spravod-
livý, vie si priznať svoju chybu. 
To je výborný výchovný príklad, 
ako sa má správať aj dieťa. 

Dieťa v období detstva musí 

poznať, aké to je, keď mu je od-
pustené. Pre dieťa je veľmi dô-
ležité zažiť pocit odpustenia. 
V rodinnej výchove musí vlád-
nuť jednotný postoj zo stra-
ny otca a matky. Príkazy rodiča 
by mali byť jasné, zrozumiteľ-
né, a pritom láskavé. Nesmie sa 
stať to, že jeden z rodičov nie-
čo zakáže a druhý to vzápätí do-
volí. Aj keď jeden z nich nesú-
hlasí s rozhodnutím alebo po-
stojom toho druhého, nikdy sa 
o tom nemajú rozprávať pria-
mo pred dieťaťom, ale sami me-
dzi sebou. 

Poriadkumilovnosti sa die-
ťa môže naučiť len v takom 
prostredí, kde je poriadok a 
upratanie si svojich vecí kaž-
dým členom rodiny úplnou sa-
mozrejmosťou. 

Voľba kamarátov je jedným 
zo stupňov, ktoré deti na ceste 
samostatnosti musia prekonať. 
Spoločnosť kamarátov je veľmi 
dôležitá. Ak zistíte, že vaše deti 
majú zlých kamarátov, mali by 
ste zvoliť vhodnú stratégiu a ka-
marátstvo rozdeliť. 

Ako kresťanskí rodičia ve-
dieme naše deti od malička ku 
každodennej modlitbe, k náv-
števe chrámu, k službe a k du-
chovným hodnotám. Postupne, 
pravdivo a primerane veku im 
rozprávame o Bohu a vovádza-
me ich do tajomstiev viery. 

Počúvať dospelých – to de-
ťom nikdy veľmi nešlo, ale čo 
sa im darilo, bolo ich napo-
dobňovanie. n

Petra Jakubová 
snímka: sxc.hu
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Pri bielej mágii hovoríme o magických 
úkonoch a rituáloch, ktorých cieľom 

je nejaké dobro; aspoň zdanlivé. Tým cie-
ľom môže byť vyliečenie z choroby, ochra-
na pred zlom a nešťastím, odrobenie kliat-
by či urieknutia, úspech v práci, podnikaní, 
zvládnutie skúšky a mnohé ďalšie. Ľudia, 
ktorí ju vykonávajú, najčastejšie hovoria, že 
využívajú neznáme prírodné sily a energie, 
ktoré však ešte nie sú dostatočne vedecky 
preskúmané, alebo tvrdia, že ich schopnos-
ti pochádzajú od Boha. Neraz je magický 
rituál sprevádzaný modlitbou. V byte „bie-

lych mágov“ často visia kríže a obrazy svä-
tých, aby pred veriacimi vyzerali dôvery-
hodne. Zarážajúcim je však fakt, že (na to, 
že by to mal byť Boží dar) si dosť často ne-
chávajú za jeho použitie zaplatiť.

O čiernej mágii hovoríme, ak sa niekto 
pokúša pomocou presného rituálu, magic-
kého gesta alebo vyslovenia kliatby spôso-
biť nejaké zlo. Tak, ako si možno zaplatiť a 
najať výpalníka alebo vraha, aby niekoho 
zranil či dokonca zabil, tak to možno uro-
biť aj cez mágiu. Úlohu výpalníka pritom 
zohráva diabol. O čiernej mágii hovoríme 

aj vtedy, ak sa niekto usiluje dosiahnuť isté 
pozemské „dobro“, pričom verí, že magic-
kým rituálom ovládne zlého ducha, ktorý 
očakávaný efekt spôsobí. Medzi svetozná-
me rituály čiernej mágie patrí napr. voodoo 
(afro-americký pôvod) a macumba (roz-
šírené najmä v Brazílii), prípadne santeria 
(tiež afro-americký pôvod). Nám známej-
šie sú praktiky ako uhranutie a slovné ale-
bo predmetové prekliatie, ľudovo poveda-
né „porobenie“.

Damián Saraka

VaROVaniE

Biela a čierna mágia
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V septembri tohto roka sa bude otvá-
rať nový ročník animátorskej školy. Všet-
ky potrebné informácie, ako aj prihlášku 
nájdeš na každom farskom úrade.

Prijímacie skúšky sa budú konať 19. júna 
2010 o 10.00 hod. v Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre v Prešove (oproti kated-
rále, kaviareň Smajlík). Pozostávajú z pí-
somného testu a osobného pohovoru. 
Predpokladaný čas ukončenia pohovorov 
je 18.00 hod.

Prihlášku spolu s odporúčaním treba za-
slať do 07.06.2010 na adresu: Dominika 
Komišaková, ThLic., 17.novembra 13, 083 
01 Sabinov

Požadované vstupné vzdelanie a ostatné 
podmienky prijatia na AepAŠ podľa KBS: 

- minimálne úplné základné vzdelanie, 
študent strednej školy;

- dovŕšenie veku 16 rokov v roku nastú-
penia do animátorskej školy;

- osobný záujem stať sa animátorom;
- úspešné absolvovanie prijímacích skú-

šok;
- podporné vyjadrenie kňaza;
- súhlas rodičov (ak uchádzač nemá 18 

rokov).
Prijímacie skúšky sa skladajú z dvoch 

častí:
- z písomnej časti, v ktorej uchádzači ab-

solvujú testy zo psychológie, vierouky a 
osobnostný test;

- z ústnej časti vo forme osobných po-
hovorov.

18  | slovo mladým

Možno sa stáva, že sa 
ráno pozrieš do zr-
kadla a uvedomíš 

si, že ťa čaká ešte kopa roboty 
pred tým, než si dovolíš vyjsť 
z domu. Každodenné úpravy 
sú normálnou vecou. No mož-
no sa pristihneš aj pri myš-
lienke, že by si mal radšej nos 
o pár milimetrov kratší, vlasy 
trocha hustejšie, postavu ako 
kámoška... A uvedomuješ si, že 
nie si rád tým, kým si.

Tento postoj nie je dobrý, do-
konca je veľmi nebezpečný. Ho-
voríme o neprijatí seba samého.

Kým skutočne si?
Ak chcem pravdivo hľadať 

odpoveď na otázku, kým sku-
točne som a akú mám hodnotu, 
potrebujem si odmyslieť všet-
ky zdroje výpovedí o mne, u 
ktorých nie je istota, že sú ob-
jektívne. Napríklad hlas módy 
je veľmi neobjektívny. To, čo 
sa včera nosilo ako hit, bude 
zajtra nemoderné. Podobne je 
to s názorom iných ľudí. To, čo 
sa niekomu páči, je podľa iné-
ho strašné. Každý má iný vkus. 
Ak by sme si odmysleli všetky 
takéto výpovede o nás, ba aj náš 

vlastný pohľad, ostal by nám 
len jeden pravdivý pohľad – 
toho, ktorý nás stvoril. Takých, 
akí sme. Ktorý nás aj miluje. 
Takých, akí sme.

Jeden príbeh hovorí, že bol 
istý mladý muž, ktorý sa prá-
ve oženil. Jeho kamaráti sa 
mu tesne po sobáši vysmieva-
li, ako si mohol vziať také ška-
redé dievča. Kde mal oči, keď si 
ju bral. On im na to s pokojom 
povedal: „Keby ste vy mali moje 
oči, aj vám by sa veľmi páčila.“

Boží obraz vo mne
Skúsme sa teraz pozrieť na 

seba Božími očami. V Božom 
slove sa píše: „A stvoril Boh člo-
veka na svoj obraz, na Boží ob-
raz ho stvoril, muža a ženu ich 
stvoril.“(Gn 1, 27) Môžeš sa po-
staviť pred zrkadlo a s čistým 
svedomím vyhlásiť túto prav-
du: toto je obraz živého Boha. 
Si stvorený podľa jeho predlo-
hy. Máš teda veľmi dôležité po-
slanie – reprezentovať ho.

Boží obraz = muž a žena = 
človek

Muž a žena sú stvorení ako 
rôzni. Spolu tvoria kompletný 

obraz Boha. Časť Božej identity 
je ukrytá v mužovi a časť v žene. 
Túto pravdu výstižne vyjadru-
je obraz, ktorý namaľoval sláv-
ny Rembrandt. Na obraze már-
notratného syna ho otec veľko-
ryso objíma. Pri pozornom skú-
maní je zreteľne vidieť, že ume-
lec namaľoval ruky otca roz-
dielne. Jedna je mužská, druhá 
ženská. Otec z tohto podoben-
stva je obrazom Boha.

Ak by boli na svete len muži 
alebo len ženy, chýbalo by 
nám čosi podstatné z pozna-
nia Boha. To isté môžeme pove-
dať o každom mužovi a o kaž-
dej žene, teda aj o sebe.

Vlastnosti, ktorými repre-
zentujú Boha muži, sú moc, 
sila, ochrana, starostlivosť, za-
bezpečenie, autorita, bojov-

nosť, aktivita...
Vlastnosti, ktorými repre-

zentujú Boha ženy, sú láska, 
nežnosť, krása, jemnosť, milo-
srdenstvo, vzťahovosť, kreati-
vita...

Otázka identity
V hĺbke každého človeka re-

zonuje a odpoveď si žiada dô-
ležitá otázka. Mohli by sme ju 
nazvať otázka identity.

Otázka muža: Mám na to?
Otázka ženy: Som dosť pek-

ná?
Ak som sám sebou a verím, 

že Boh ma stvoril a má ma rád, 
som silný a som pekná už len 
tým, že som. n

František Sochovič
ilustračná snímka: sxc.hu

Sme takí, akí sme

Nový ročník animátorskej školy
anima šKOla

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Hurbanistov 3

Káva 1+1 zadarmo

Internet a WIFI 

zadarmo
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Mala som devätnásť. 
Čerstvo zmaturovaná, 
krásne zamilovaná. 

Jedného dňa sa dostavili silné 
bolesti v podbrušku sprevádza-
né stále sa zväčšujúcim bruš-
kom, až som sa na piaty či šies-
ty deň ocitla na operačnom sto-
le. Operačný nález znel: nádor 
pravého ovária veľkosti detskej 
hlavičky. Utešovali ma. Nemusí 
to byť zhubné. Histologické vý-
sledky boli, žiaľ, veľmi zlé – vy-
soko malígny germinatívny tu-
mor. Nádej na prežitie? Podľa 
literatúry minimálna. Pri ope-
rácii bol pravý vaječník vybra-
tý. Nasledovala onkológia. Do-
zvedela som sa, že materstvo je 
navždy vylúčené a moje minú-
ty spočítané. Treba ísť okam-
žite znova na operačný stôl a 
všetky ženské orgány musia ísť 
von. V tom momente sa v mo-
jom živote všetko zmenilo. Stra-
tila som chuť do jedla, chuť žiť. 
Umierala som. Do Bratislavy 
ma viezla staršia sestra – necha-
la doma 3-ročného syna a robila 
všetko pre to, aby som bola za-
chránená. Po preštudovaní ma-
teriálov a opakovanom histo-
logickom vyšetrení sa potvrdi-
la strašná diagnóza. Vzhľadom 
na zhubnosť nádoru, jeho veľ-
kosť a možné metastázy nemala 
nasledovať operácia, ale chemo-
terapia. Keď som sa dozvede-
la, čo ma počas nej čaká... Pri-
már interného ma však preho-
váral slovami, že nám Pán Boh 
dal rozum a my musíme vyu-

žiť všetky dostupné možnos-
ti medicíny a zabojovať. Inak 
mi ostáva pol roka. (Aj on má 
podiel na záchrane môjho ži-
vota.) Aj riaditeľ onkologické-
ho ústavu na Klenovej chodil za 
mnou a prehováral ma dovte-
dy, kým ma neprehovoril. Vra-
vel mi: „Mám doma tri takéto 
dcéry. Ja ťa nenechám zomrieť.“ 
Nuž, vypadali mi vlasy, obočie, 
mihalnice, hmotnosť dosiahla 
sotva 36 kíl, v jednom kuse som 
vracala... Počas chemoterapií 
sa naši striedali pri mne, sede-
li do noci, obsluhovali ma – raz  
sestra, raz brat, raz mama, raz 
otec, dokonca aj kamarátka, 
ktorá vtedy študovala v Bratisla-
ve. (Je to sila, aké sú Božie cesty. 
Dnes sme švagriné – vydala sa 
za brata môjho manžela.) A keď 
raz ocko išiel so mnou do Bra-
tislavy na chemo, počula som, 
ako plakal, modlil sa a ponúkol 
Bohu svoj život za mňa. (Môj 
zlatý ocko minulý rok zomrel.) 
Po pol roku liečby mi urobi-
li kontrolné CT, ktorého výsle-
dok znel: metastázy v sakrálnej 
oblasti. Nasledovala ďalšia ope-
rácia. Zobrali mi aj časť druhé-
ho vaječníka, ale výsledky CT 
vyšetrenia o metastázach v krí-
žovej oblasti sa nepotvrdili. Keď 
som sa prebrala z narkózy, lekár 
mi povedal: „Ste zdravá, posie-
lame vás domov žiť.“

Počas chemoterapií mi však 
vypadol menštruačný cyk-
lus. Keď som sa na to asi po pol 
roku opýtala môjho gynekoló-

ga – onkológa, s veľkými obava-
mi, ako zareagujem, mi pove-
dal: „To je normálne. Vy už cyk-
lus nikdy nedostanete.“ Po čase 
mi začali rásť vlasy, už som uva-
žovala o návrate do práce, o ďal-
šom štúdiu. A vtedy som zra-
zu dostala cyklus. Nikto z leká-
rov mi na to nevedel dať vysvet-
ľujúcu odpoveď. Prešlo asi 9 ro-
kov. Moja láska, vtedy gymna-
zista, s ktorým som pred 8 rok-
mi chodila, medzitým vyštudo-
val medicínu. Po promóciách 
sme sa zobrali. Vedel, do čoho 
ide. Napriek všetkému ma stá-
le miloval. A veril. Asi po troch 
rokoch manželstva som bola 
s diagnózou sterilitas prima-
ria (neplodnosť) zase prijatá na 
gynekologickú kliniku. Nasle-
dovala operácia, počas ktorej 
sa zistilo, že ten kúsok vaječní-
ka, čo mi ostal, sa medzičasom 
otočil, obmotal vajíčkovodom a 
prirástol k črevu. Po tejto operá-
cii som bola indikovaná na IVF 
(umelé oplodnenie). To však 
z našej strany neprichádza-
lo do úvahy. Všetko sme vloži-
li do Božích rúk. Asi o 4 mesia-
ce sme zistili, že som v požeh-
nanom stave. Tehotenské vyšet-
renia (AFP) ukázali a aj doktor-
ka genetička ma poučila o veľmi 
vysokej pravdepodobnosti, že 
dieťa bude po chemoterapiách 
postihnuté. Nedali sme sa od-
radiť a nič nás nedonútilo ísť na 
interrupciu ani na amniocenté-
zu. V júli 2003 sa nám narodila 
krásna zdravá Laura. Keď mala 

8 mesiacov a ja som dojčila nie-
koľkokrát denne, zistili sme, že 
čakáme druhé bábo. Bol 25. ma-
rec 2004. V deň, keď sa v kosto-
le čítalo z evanjelia: „...a hovo-
rili o nej, že je neplodná“, som 
bola už v 2. mesiaci. O 7 me-
siacov sa nám narodila krásna 
zdravá Lea. „Lebo Bohu nič nie 
je nemožné.“ Som vďačná aj gy-
nekologóvi  pánovi docentovi 
z Kramárov, ktorý mi v júli 2002 
spriechodnil vaječník (aj keď 
tomu asi ani sám neveril J).

Môj šikovný a dobrý onko-
lóg – gynekológ z Heydukovej 
si odo mňa vypýtal fotky deti-
čiek, aby ich zavesil na oddele-
ní na povzbudenie pre pacient-
ky. Po narodení Laury som vy-
hľadala cez internet aj riadite-
ľa z Klenovej, ktorý dnes pôso-
bí v Amerike, a telefonicky som 
mu to oznámila. Bol nesmier-
ne šťastný. Vďaka patrí i mojim 
rodičom, ktorí nikdy nezapo-
chybovali, že raz budem znova 
zdravá. Veľmi sa za mňa modli-
li. Mamkine modlitby majú veľ-
ké slovo v nebi.

A ďakujem aj môjmu Mareč-
kovi, že ma stále tak veľmi mi-
loval a miluje. Na začiatok i na 
koniec nadovšetko nech je oslá-
vené a zvelebené Božie meno! 
Aj za to, že som to mohla dať 
na papier. Asi to fakt písal cezo 
mňa Svätý Duch.  n

Renáta Ocilková
ilustračná snímka: sxc.hu

upravil: J. Gradoš

Nič nie je nemožné
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Na sviatok Troch svätite-
ľov mal Tomáš naplá-
novanú služobnú ces-

tu do krajského mesta. Roko-
vania boli náročné, už by nesti-
hol doma svätú liturgiu. Roz-
hodol sa teda, že pôjde v meste. 
Pri východe z chrámu sa zdesil. 
Otrhaný, zašpinený muž naťa-
hoval dlaň. Žobral. Kohosi mu 
pripomenul. Viktor? Tak dlho 
sa nevideli! Neveril, no napriek 
tomu sa ozval: „To ty si, Viktor?“ 
Zarastený muž očervenel. Vtom 
sa mu rozsvietili oči: „Tomáš?“

„Ako sa máš?“
„Nechajme to tak,“ odvetil 

Viktor.
„Nie,“ trval na svojom Tomáš, 

„takmer 15 rokov sme o sebe nič 
nevedeli a nemôžem ťa nechať 
len tak.“

Z mobilu zavolal: „Janka, pri-
chystaj večeru. Stretol som 
spolužiaka. Príde nás navští-
viť. A jeho návšteva bude troš-
ku dlhšia.“

„Teším sa, ale dávaj si pozor 
na cestu, lebo tu u nás je po-
riadna fujavica,“ prízvukova-
la Janka.

Aj keď bola zarazená nezvy-
čajnou návštevou, ihneď jej na-
padlo slovo z Písma: „...čokoľ-
vek ste urobili jednému z mo-
jich najmenších, mne ste to 
urobili...“ Po chutnej večeri Vik-
tor nechcel ostať na noc, no 
manželia ho presvedčili. Ten-
to večer sa natiahol hlboko do 
noci, keď Viktor začal odhaľo-
vať svoj životný príbeh: „Po pro-
móciách som sa ako stavebný 
inžinier zamestnal v jednej fir-
me. Zobral som si spolužiačku 
z nižšieho ročníka. Betku.“

„Hej, na to si matne spomí-
nam, vtedy ste už spolu chodili.“

„Ale po desiatich rokoch fir-
ma skrachovala. Ocitol som sa 
na zozname nezamestnaných. 
Nemohol som si nájsť prácu. 
V našom manželstve sa zača-
lo čosi lámať. Betka mi vyčí-
tala neschopnosť. Často sme 
sa hádali. Nakoniec som si na-
šiel prácu v zahraničí. Manžel-

ka bola na všetko doma sama. 
Učila sa žiť bez manžela. Zvlá-
dala aj mužské záležitosti. Aj 
keď som prišiel domov a pri-
niesol peniaze, mali sme čas-
té konflikty. Kríza. Vzťah sa do-
stal do slepej uličky. Požiada-
la o rozvod. Do jej života vstú-
pil o 20 rokov starší rozvede-
ný muž. Nechápal som, ako sa 
to mohlo stať. A prečo. Zásielka 
zo súdu oznámila termín rozvo-
dového konania. Bol som zdr-
vený a nahnevaný. Krátko po 
rozvode som prišiel o manžel-
ku, o dve deti, o byt. Môj svet sa 
zrútil. Nemohol som sa na nič 
sústrediť. Osamelosť sa strie-
dala so zúfalstvom. Nosil som 
v sebe veľa napätia a strachu. 
Na chvíľku mi pomohol alko-
hol, ale práve preň ma prepus-
tili z práce. Začal som sa túlať 
a popíjať. Dvakrát som si siahol 
na život. Vždy ma na posled-
nú chvíľu niekto zachránil. Som 

bez domova...“
Slová sa im počúvali veľ-

mi ťažko. Zo spolužiaka z vyso-
kej bola troska. Nebolo to ľah-
ké, ale začas býval u nich. Pre-
svedčili ho, že potrebuje lieče-
nie. Kým bol tam, zháňali mu 
podnájom a prácu, veď bol sta-
vebný inžinier. No po návra-
te ho to k poháriku ťahalo zno-
va. Koreň problému bol hlboko 

v ňom. Neodpustil manželke. 
„Taká horkosť, ba až pomsta, je 
kdesi v mojom vnútri. Neviem 
si s tým pomôcť,“ priznával.

„Vieš, tu môže pomôcť len 
Boh. Vidíš, že sme veriaci, cho-
díme do chrámu, modlíme sa. 
To nám dáva silu milovať a od-
púšťať si navzájom.“

Raz v nedeľu ho pozvali do 
chrámu. Nenamietal. Neskôr sa 
pri obede priznal, že je pokrste-
ný, ale nič viac. Bolo to za totali-
ty u babky na dedine, lebo rodi-
čia boli učitelia. Keď počul nie-
čo o Bohu, tak len z tej negatív-
nej stránky. Večerné rozhovory 
sa po čase točili už iba okolo ná-
boženstva a viery. Po čase sa za-
čal pripravovať na svätú spoveď.

„Neviem to pochopiť, vy, 
takmer cudzí ľudia, ste ma pri-
chýlili. Dnes sa to nestáva. Vy 
svoje kresťanstvo žijete. Je u 
vás príjemná atmosféra. Cítim 
sa milovaný a prijatý. Chcem sa 
zmeniť. Viem, že ak odpustím, 
dostanem sa z toho,“ povedal 
v jeden večer.

Pán odpovedal na ich modlit-
by. Viktor začal nový život. Od-
pustil. Nadviazal kontakt s bý-
valou manželkou a deťmi. Deti 
ho prijali, lebo potrebovali otca, 
ale manželka ho odmietala. 
No v jeho srdci stále mala svo-
je miesto. Tomáš mu sľúbil, že 
sa budú modliť, aby aj Viktoro-
va rodina bola spolu. n

Ján Karas
ilustračná snímka: sxc.hu
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Je to možné?

Do reštaurácie vošla žena 
s dieťaťom v náručí. Čaka-
la som manžela a nevšímala si 
ju. Iba som začula, ako jej čaš-
níčka odmietla pomoc. Neve-
novala som im pozornosť, až 
kým ku mne žena nepristúpila 
a nedala mi svoje dieťa na ko-
lená. Nato sa otočila a odišla. 
Myslela som, že šla na toale-
tu. No po 35 minútach čakania 

to začalo byť kritické. Modli-
la som sa a čakala. Čas sa ne-
uveriteľne vliekol. Premýšľa-
la som, čo spraviť. Volať polí-
ciu? Čo ak ma obvinia? Obavy 
boli zbytočné. Žena sa vrátila a 
dieťa skončilo v jej náručí. „Aj 
keby ma vlastná matka opusti-
la, ty, Pane, ma nenecháš!“

Helena Krenická

Neopustí ma 
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Dnešné obety môžeme 
vnímať v dvoch rovi-
nách. Ide o obetu bo-

hoslužby (ktorá zahŕňa v prvom 
rade liturgiu – eucharistické slá-
venie, ale aj pobožnosti, mod-
litby a pod.). Ide však aj o ži-
vot vydaný Bohu, ktorému pat-
rí to najlepšie z nášho času, fy-
zických i psychických síl, z  ma-
jetku, peňazí či iných možnos-
tí. To, čo máme a čo sme, máme 
v prvom rade odovzdať jemu. 
Teda naložiť so všetkým tak, 
ako to najlepšie poslúži budo-
vaniu Božieho kráľovstva. Osla-
va Boha v chráme či v osobnej 
modlitbe má byť v súlade s jeho 
oslavou v našom každodennom 
praktickom kresťanstve. Prax je 
často iná.

Pohanské kulty sa vyznačova-
li obetami, ktorých cieľom bolo 
udobrenie si bôžikov alebo zís-
kanie si ich priazne. Išlo o isté 
podplácanie niekoho vplyv-
ného, kto mohol spôsobiť nie-

čo dobré v živote človeka. Bôži-
kovia boli úplne nevyspytateľ-
ní. Egypťania považovali faraó-
na za zosobnenie boha na zemi. 
Nepotrebovali zákon, preto-
že ním bola vôľa faraóna, ktorá 
sa nedala predvídať a ktorej sa 
neoponovalo. Žiaľ, toto mysle-
nie sme si preniesli aj do vzťahu 
s Bohom a človek je často veľ-
mi aktívny v „obetách“ zo zlých 
úmyslov. 

Každý má iste skúsenosť, že 
správanie ľudí závisí od dojmu, 
ktorý spravíme. Chceme, aby 
k nám bol niekto dobrý? Potre-
bujeme pred ním dobre vyzerať. 
Aj pred Bohom chceme vyze-
rať dobre. Ako vzorní kresťania, 
ktorí robia všetko tak, ako sa 
má. Veľa sa modlíme, striehne-
me na každú možnosť zlyhania. 
Dáva nám to pocit hodnoty. Cí-
time sa dobrí pred inými, pred 
sebou, pred Bohom. Robíme 
správne veci, ale s nesprávnym 
motívom. Nejde nám o osla-

vu Boha, ale o oslavu vlastného 
kresťanského života. 

V istom zmysle tento mo-
tív súvisí aj so snahou získať si 
priazeň Boha presne tak, ako si 
pohania získavali na svoju stra-
nu ich bôžikov. Boha si nepo-
trebujeme získavať na našu 
stranu. Jeho láska nám chce dať 
to najlepšie. Sám to chce. On 
na našej strane jednoducho je! 
A nielenže o našom hriechu vie 
už dávno, ale pre tento hriech 
aj trpel, bol vysmiaty, ponížený 
a zomrel.  

Ďalším dôvodom ľudskej ak-
tivity je túžba vymámiť od neho 
splnenie túžob. Všemožne sa ho 
snažíme presvedčiť. Neraz za-
znejú argumenty typu „ak ma 
máš rád“, prípadne „veď aj tvo-
je Slovo to hovorí“ (ba často sa 
ľudský egoizmus nazve vierou). 
Boh nie je človek, ktorý sa dá 
zmanipulovať a oklamať tak, že 
si to nevšimne. Čo je ľudský in-
telekt oproti jeho múdrosti a 

všemohúcnosti! 
Veľmi často je motívom ko-

nania ľudí vo vzťahu k Bohu 
strach z trestu alebo z negatív-
nych dôsledkov na ľudský život. 
Niekto sa napr. bojí neoddeliť 
desiatky, lebo čaká, že bude na-
sledovať finančná núdza. Ale-
bo čaká, že ak zmierni intenzi-
tu prosebných modlitieb, sám si 
zaviní ich nevypočutie. Človek 
sa kŕčovito drží „praktizovania 
viery“ zo strachu, že bez toho 
by bol jeho život jednou veľkou 
katastrofou. Toto nie je slobod-
ný vzťah želaný Bohom.

Tieto a iné motívy vyplývajú 
z nesprávneho obrazu o Bohu. 
Myslíme si napríklad, že je ako 
samoľúby faraón, ktorý sa ne-
chá oslavovať. Alebo že je nevy-
spytateľný ako pohanské bož-
stvá. Alebo ako grécki bohovia, 
ktorí ľuďmi manipulovali, alebo 
im boli úplne ľahostajní. Či tra-
dičná predstava dvoch Bohov – 
Starého zákona (prísneho, spra-
vodlivého) a Nového zákona 
(milujúceho, láskavého). Lenže 
on nie je ani samoľúby, ani ne-
vyspytateľný. Je rovnako láskavý 
a spravodlivý v celej Biblii. V nej 
nám zanechal všetko, čo potre-
bujeme vedieť, aby sme žili po-
žehnaný, spokojný život pod 
jeho vládou. Obety, ktoré od 
nás žiada, sú prirodzeným dô-
sledkom tohto vzťahu. O nich si 
povieme nabudúce. n

Valéria Juríčková

Starozákonné obety spočívali v presných pokynoch o potravinových 
či zvieracích obetách, o desiatkoch a milodaroch. Písmo rozširuje sú-
bor obiet o chválu, vďaku, modlitbu, akúkoľvek pomoc iným a pod. Po 
Ježišovom víťazstve už nepotrebujeme chrámový rituálny systém. Ale 
princíp vzťahu medzi človekom a Stvoriteľom vložený do obiet sa ne-
zmenil. Zamysleli ste sa však nad tým, prečo si Boh žiada obety?

Za duchovenstvo 
a ľud 3

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

Narodil sa v galilejskom Nazarete a z hľa-
diska Ježišovej ľudskej prirodzenos-

ti bol jeho príbuzným. Podľa starobylej vý-
chodnej tradície, ktorú reflektujú aj naše 
bohoslužobné texty, išlo o syna svätého Jo-
zefa Snúbenca z jeho prvého manželstva 
s istou Salome, po ktorom ovdovel. Zároveň 
bol teda bratom svätého apoštola Jakuba, 
prvého jeruzalemského biskupa.

Spočiatku neveril, že Ježiš je očakávaný 
Kristus, ako to aj o ňom píše svätý apoštol 
Ján Teológ: „Lebo ani jeho bratia v neho ne-
verili“ (7, 5). Neskôr však uveril a stal sa jed-

ným z dvanástich apoštolov. Pre svoju pred-
chádzajúcu neveru zo skromnosti nepouží-
val označenie „podľa tela Pánov brat“, ale iba 
Júda Jakubov, prípadne Júda Tadeáš.

Bol ženatý a mal deti. Dvaja jeho vnuci 
boli predvedení pred Domiciána (81 – 96), 
aby ich preveril, či nechystajú vzburu, keď-
že boli z Dávidovho rodu. Keď však cisár zis-
til, že sa venujú poľnohospodárstvu a ne-
predstavujú politické nebezpečenstvo, pre-
pustil ich.

Po Kristovom nanebovstúpení sa Júda ve-
noval ohlasovaniu evanjelia v Judsku, Sa-

márii, Galilei a Idumei, neskôr v Arábii, Sý-
rii a Mezopotámii. Tam dokončil misionár-
ske dielo iného Tadeáša, jedného zo sedem-
desiatich apoštolov. Z Perzie napísal list, 
ktorý máme vo Svätom písme Nového záko-
na. Je veľmi krátky, no dogmaticky nesmier-
ne dôležitý.

Napokon prišiel do končín Araratu 
v dnešnom Arménsku, kde pre úspešné pô-
sobenie vzbudil žiarlivosť pohanských kňa-
zov. Tí ho ukrižovali a šípmi dostrieľali na 
smrť.

Marcel Gajdoš

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 7. jún
Hieromučeník Teodot Ankyrský

Čítania: Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10, 
8, zač. 34

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

Ježišov pohľad na zástupy bol iný, ako bol 
pohľad farizejov a zákonníkov. Ježiš videl do 
srdca každého človeka pravdivo. Videl v srd-
ciach ľudí hriech i túžbu po oslobodení od 
hriechu, preto sa nad nimi zľutoval, preto sa 
k nim prihovoril rečou, ktorej rozumeli. Pre-
to zástupy vnímali Ježiša ako toho, ktorý im 
rozumie. Ježiš vidí aj do môjho srdca, a to 
pravdivo, pozná ma lepšie, ako ja poznám 
sám seba, a rozumie mi.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Každodenný vchod s refrénom sviatku Naj-
svätejšej Eucharistie. Ostatné menlivé časti 
zo sviatku Najsvätejšej Eucharistie. Zdržan-
livosť od mäsa. (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

UTOROK 8. jún
Prenesenie pozostatkov veľkomučeníka 
Teodora Tiróna

Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 
15, zač. 35

Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze... (Mt 10, 9)

Kristov učeník sa nemá spoliehať ani na 
zlato, ani na striebro, ani na peniaze. Je-
žiš takto posiela apoštolov hlásať evanje-
lium – bez prostriedkov. Nechce, aby apošto-
li upriamili svoje srdcia na zlato a striebro, 
ale na tých, ku ktorým boli poslaní. 
Pane, aj mňa posielaš hlásať evanjelium 
o kráľovstve bez zlata a striebra, iba s tvo-
jou mocou.

Liturgia: Menlivé časti ako 7. júna. (HS: 
254; PZ: 223; HP: 239)

STREDA 9. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský

Čítania: Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 
22, zač. 36

Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. 
(Mt 10, 16)

Ježiš nič nezatajoval, keď hovoril svojim uče-
níkom o ich poslaní. Aj to im povedal, že 
pôjdu ako ovce medzi vlkov a že budú môcť 
použiť len svoju opatrnosť, aby sa nedosta-
li do ich pazúrov, a svoju jednoduchosť. Dô-
vera vo svojho Pastiera – to mala byť ich naj-
väčšia zbraň. A má to byť aj moja zbraň.

Liturgia: Menlivé časti ako 7. júna. (HS: 
254; PZ: 223; HP: 239)

ŠTVRTOK 10. jún
Hieromučeník Timotej

Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 
31, zač. 37

Nebojte sa... (Mt 10, 26)

Keď pápež Ján Pavol II. začal svoj pontifi-
kát, veľmi oslovujúce boli jeho slová: „Otvor-
te svoje brány Kristovi“ a „Nebojte sa“, ktoré 
boli adresované hlavne veriacim, ktorí žili za 
tzv. železnou oponou. Dnes ma Pán nanovo 
povzbudzuje, aby som sa nebál nikoho a ni-
čoho, iba hriechu.

Liturgia: Menlivé časti ako 7. júna. (HS: 
254; PZ: 223; HP: 239)

PIATOK 11. jún
Sviatok Božského Srdca Ježišovho. Ap. 
Bartolomej a Barnabáš

Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Jn 3, 13 – 
17, zač. 9

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby mal večný život. 
(Jn 3, 16)

Niet populárnejšieho slova, ako je slovo lás-
ka. Ale na otázku, čo je láska, sa nám ťaž-
ko odpovedá. Lásku vieme vyjadriť skôr ob-
razom. Už malé deti kreslia srdiečko a  vedia 
do neho kostrbatým písmom vpísať „pre ma-
mičku“. A takto jej dávajú najavo, že ju mi-
lujú. Najviac lásku vnímame skutkom a obe-
tou. Prebodnuté Ježišovo srdce nám hovorí 

o nekonečnej Božej láske.

Liturgia: Antifóny a vchod sviatku. Men-
livé časti zo sviatku. Myrovanie. Voľnica. 
(HS: 257; PZ: 226; HP: 242)

SOBOTA 12. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. 
Prep. Onufrios Veľký a Peter Atoský

Čítania: Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7, 24 – 
8, 4, zač. 24 (radové)

Pri Ježišovom kríži stala jeho matka... (Jn 
19, 25)

Ikonografia rôznym spôsobom zobrazu-
je trpiacu Matku Máriu. Najčastejšie je to 
so siedmimi mečmi, ktoré prenikajú jej mi-
lujúce srdce. Takto nám Mária Bohorodič-
ka ukazuje veľkosť viery a lásky. My v boles-
tiach často zlyhávame. Prečo? Lebo málo 
dôverujeme a milujeme. Kto vie trpieť, vie aj 
dobre žiť. Utrpenie očisťuje a zušľachťuje. 

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Bohorodičke. (HS: 
260; PZ: 229; HP: 245)

NEDEĽA 13. jún 
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeni-
ca Akvilína

Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, 
zač. 18

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. (Mt 
6, 24)

Dnes sa sotva niekto klania modlám z dre-
va alebo kameňa, ale prvé prikázanie „Nebu-
deš mať iných bohov okrem mňa...“ nepre-
stalo byť aktuálne. Lebo prakticky je naším 
bohom to, čomu venujeme najviac času, sily, 
pozornosti, najviac lásky, najväčší kus srd-
ca. Môžu to byť peniaze, vlastné ja alebo te-
lesné rozkoše... Evanjelium označuje všetky 
tieto pozemské božstvá slovom mamona. 
Ako vyzerá služba mamone možno, žiaľbo-
hu, vidieť v mnohých kresťanských domác-
nostiach... Namiesto toho, aby sa večer spo-
čítali zisky a škody, aké mala duša v ten deň, 
rátajú sa celodenné zárobky. Rozmýšľa sa, 
čo ešte kúpiť, aby sa nezaostalo za inými 
v ničom – ani v tom nadmiernom, luxusnom 
a zbytočnom. 
Nech sú nám však príkladom a normou tie 
rodiny, ktoré sa o všetko starajú – o jedlo aj 
o šaty, ale len toľko, koľko je nutné, a o dušu 
toľko, koľko sa len dá. A preto každý ziste-
ný nadbytok dávajú ihneď tam, kde objavia 
nedostatok, aby si týmto ochudobňovaním 
obohacovali duše a slúžili tak Bohu v trpia-
cich bratoch.
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Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni tre-
tie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Menlivé časti z hlasu. (HS: 144; PZ: 97; HP: 
98)

PONDELOK 14. jún
Prorok Elizeus

Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 
15, zač. 40

Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme ča-
kať iného? (Mt 11, 3)

Sv. Ján Krstiteľ bol v žalári, keď poslal svo-
jich učeníkov k Ježišovi s otázkou: „Ty si ten, 
ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ 
Tu možno vnímať, akoby sa Jána Krstiteľa 
zmocnila pochybnosť, či Kristus je skutočný 
Mesiáš. Ježiš sa na Jána Krstiteľa nenahne-
val, ale povedal jeho učeníkom, aby oznámi-
li Jánovi, čo počujú a vidia. V mojej pochyb-
nosti mi Pán odkazuje, aby som počúval a 
pozeral.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 15. jún 
Prorok Amos

Čítania: Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 
16 – 20, zač. 41

Komuže prirovnám toto pokolenie? (Mt 
11, 16)

Z dejín spásy je známe, že hoci židia verili v 
jedného pravého Boha, v niektorých obdo-
biach sa klaňali modlám. Túto nestálosť ži-
dov Ježiš videl aj u svojich súčasníkov. Pre-
to povedal: „Komuže prirovnám toto poko-
lenie?“ My sa môžeme pýtať: „Aké je to naše 
pokolenie? Aké pokolenie vychovávame vo 
svojich deťoch?“ 

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

STREDA 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca

Čítania: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 
26, zač. 42

Potom začal robiť výčitky mestám, v kto-
rých urobil najviac zázrakov, pretože sa 
nekajali. (Mt 11, 20)

Ježiš málokedy robí výčitky. Obyvateľom 
miest Korozain a Betsaida ich robí pre tvr-
dosť ich srdca. Urobil tam viacero zázra-
kov, ale vnútro týchto ľudí zostalo stude-
né. Neprijali ho, hoci ich zahrnul pozornos-
ťou a zázrakmi zosilnil v nich svoje proroc-
ké výzvy.

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

ŠTVRTOK 17. jún 
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Čítania: Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate... 
(Mt 11, 28)

Za Kristových čias boli v Palestíne dve ško-
ly. Zákonníci učili predpisy Tóry o pôste, al-
mužne, o modlitbe a sviatočnom dni. Vo 
svojej prísnosti zapriahali ľudí do jarma, 
ktoré sami nevedeli uniesť. Židovský saduceji 
zas učili, že niet večnosti a človeku je dovo-
lené všetko. Učiteľ z Nazareta zakladá novú 
školu, novú duchovnosť a volá všetkých k 
sebe. Najmä tých, ktorí cítia ťarchu hriechov 
na svojich pleciach.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 18. jún
Mučeník Leontios

Čítania: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 
8, zač. 44

Jeho učeníci boli hladní a začali trhať 
klasy a jesť. (Mt 12, 1)

Bol sobotný deň, keď Ježišovi učeníci išli po 
poli a trhali klasy, aby si zrnom utišova-
li hlad. Podľa farizejov sa tým dopúšťali veľ-
kého priestupku proti Zákonu. Ježiš na ten-
to zdanlivý problém odpovedal udalosťou zo 
Zákona, čo urobil Dávid a jeho družina, keď 
boli hladní a vošli do svätostánku, aby jed-
li obetované chleby, ktoré smeli jesť iba kňa-
zi. Ježiš do formálneho zákona vkladá svoj-
ho Ducha.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 19. jún
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 
23, zač.26 (rad.); Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Jn 14, 
21 – 24, zač. 48b (apoštolovi)

Hneď vstala a obsluhovala ho. (Mt 8, 15)

Šimonova svokra sa nám predstavuje vo 
dvoch situáciách. Ako chorá a ako slúžia-
ca. Kým ležala, museli ju obsluhovať. Keď 
ozdravela, obsluhovala ona. Veľakrát sme 
v takýchto situáciách. Táto udalosť má po-
vzbudiť nás zdravých, aby sme mali ocho-
tu poslúžiť s láskou. A keď sme chorí, máme 
prijať obsluhu s pokorou a vďačnosťou.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Júdovi. (HS: 387; PZ: 
367; HP: 390)

NEDEĽA 20. jún 
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Hiero-
mučeník Metod Patarský

Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25

Prídem a uzdravím ho. (Mt 8, 7)

Sympatický a obdivuhodný je stotník, o kto-
rom sme čítali v dnešnom evanjeliu. Treba 
obdivovať jeho lásku k sluhovi, najmä pre-
to, že v tom čase u pohanov sa sluha a otrok 
nepovažovali ani za človeka. Bol dobrý, kým 
slúžil a pracoval, a potom sa oň už nikto ne-
staral. A tento stotník bol tiež pohanom 
a on svojho sluhu tak miloval, že šiel pro-
siť o jeho uzdravenie. Obdivuhodná je i po-
kora, s akou prosí. Považuje sa za nehodné-
ho toho, aby Pán Ježiš vstúpil do jeho prí-
bytku. A najkrajšia je uňho viera v božskú 
moc Pána Ježiša. Veril, že on môže jeho slu-
hu uzdraviť aj na diaľku. A práve túto vie-
ru pochválil aj sám Pán Ježiš, keď povedal: 
„Veru, hovorím vám, u nikoho v Izraeli nena-
šiel som toľkú vieru“. 
Pánu Ježišovi veľmi záležalo na tom, aby 
sme uverili v jeho božskú moc, v jeho božské 
poslanie. On aj svoje zázraky robil len preto, 
aby nás presvedčil, že je skutočne Boží Syn, 
Mesiáš, ktorý prišiel vykúpiť svet. Preto čas-
to počujeme: Tvoja viera ťa uzdravila, nech 
sa ti stane, ako si uveril.

Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni 
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Menlivé časti z hlasu. (HS: 254; PZ: 
223; HP: 239)

Peter Vansáč
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Napriek odlišnostiam, 
ktoré medzi ikona-
mi Rukou neutvore-

ného obrazu Spasiteľa jestvu-
jú, možno odhaliť vlastné oso-
bitosti tohto typu. Ikonografic-
ký základ tejto ikony tvorí iba 
hlava Spasiteľa bez zobrazenia 
krku a ramien. Vlasy voľne splý-
vajú po oboch stranách cez uši, 
zvyčajne v dvoch pramienkoch. 
V strede hlavy zostupujú do 
čela dva až štyri pramienky vla-
sov. Oči sú doširoka otvorené a 
prenikavé. Brada je na spodnej 
strane rozdelená do niekoľkých 
pramienkov alebo je v tzv. type 
„mokrá brada“, ktorá je zahro-
tená a zvláštne natiahnutá sme-
rom dole. Hlava je obklopená 
nimbom (svätožiarou), ktorý je 
neoddeliteľným prvkom každej 
ikony ako symbol  svätosti. Ale 
na rozdiel od nimbov svätých je 
nimbus Spasiteľa vo forme krí-
ža, ktorý poukazuje na jeho 

obetu. Je prirodzené, že s ta-
kýmto zobrazením sa stretáva-
me výhradne v ikonografii Kris-
ta. V byzantských zobrazeniach 
sa kríž ozdoboval drahými ka-
meňmi. V 11. storočí sa začína-
jú na viditeľných stranách kríža 
objavovať grécke písmena ό ώ ν, 
ktoré znamenajú „ten, kto-
rý je“. To zodpovedá menu Ja-
hve v Starom zákone, ktoré Boh 

zjavil Mojžišovi v horiacom krí-
ku na Sinaji. Na otázku Mojžiša, 
aké je jeho meno, Boh odpove-
dá: „Ja som, ktorý som“. A tým, 
že sa skratka Božieho mena 
umiestňuje v ikonografii Krista 
do nimbu, je vyjadrená pravda 
o Kristovi – o jeho božstve, kto-
rý je pre nás tak Bohom zmluvy, 
ako bol Jahve v Starom zákone. 
Na pozadí po stranách nimbu je 
napísané skrátené meno Spasi-
teľa IC XC (Isús Christós) – Je-
žiš Kristus.

Na porovnanie si uveďme zá-
kladné varianty tohto ikonogra-
fického typu zobrazenia Spa-
siteľa:

1. Hlava Krista je umiestnená 
v kruhu nimbu na čistom poza-
dí bez zobrazeného plátna. Ten-
to variant je najstarším a môže-
me ho považovať za ikonogra-
fický archetyp.

2. Hlava Krista je zobrazená 
na plátne. Plátno je rovné, nie 

zvlnené, s ornamentami, s vyši-
tou obrubou a strapcami. Zná-
my je do 13. stor.

3. Hlava Krista je na plát-
ne, ktoré je so záhybmi. Vrch-
né konce sú zauzlené. Ten-
to typ bol rozšírený od polovi-
ce 13. stor.

4. Hlava Krista je umiestne-
ná na zvlnenom plátne. Zauzle-
né horné konce držia v rukách 
dvaja anjeli zobrazení po pás. 
S týmto variantom sa stretáva-
me od 15. stor.

5. Plátno s Kristovou hlavou 
drží v rukách anjel zobraze-
ný v celej postave. Tento variant 
siaha k 16. stor.

6. Plátno držia pred sebou 
dvaja anjeli zobrazení v celých 
postavách. Najstaršia známa 
ikona tohto typu je Stroganov-
ská zo 17. stor. n

Milan Gábor

KNIHA: Stanislav Šverha –
Kresťanstvo v ohrození

(A5, brož., 148 strán, 
cena 5,50 eur) Prečo sa 
objavujú toľké útoky 
proti Cirkvi? Ako je to s 
Cirkvou a s kresťanmi? 
Boli vrahmi či obeťa-
mi? Odpovede nájdeme 
v knihe Stanislava Šver-
hu, vojenského duchovného na Akadé-
mii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. 
Fundovaným spôsobom poukazuje na de-
jinné súvislosti od vzniku kresťanstva a zá-
roveň reaguje na aktuálne otázky, ktorým 
musia súčasní kresťania čeliť. Otvára témy 
ako Židia a kresťania; slobodomurári; husi-
ti; Francúzska revolúcia; kresťania v silne-
júcom islame; kresťania v krajinách hindu-
istov a budhistov; kresťania v komunistic-
kých režimoch; dechristianizácia Európy; 
sloboda prejavu verzus sloboda potupova-
nia; ohrozenia zo strany masmédií.

FILM: Brothers (Bratia)

Ďalší z filmov, ktoré uka-
zujú, ako sa s nami môže 
život zahrať, je taký re-
álny, až z toho behá 
mráz po chrbte. Sam a 
Tommy sú bratia na ži-
vot a smrť. Rozdiel je ale 
v tom, že Sam je uznáva-
ný vojak nasadený do Afganistanu a Tommy 
sa práve vrátil z väzenia za bankovú lúpež a 
k tomu je alkoholikom. Ich vzťah je však na-
priek nevôli ich otca neustále pevný, až kým 
Sam neodíde do Afganistanu. Tam totiž tre-
ba „očakávať neočakávané a neočakávať oča-
kávané“. Čo sa udeje? Nechajte sa prekvapiť 
a zhliadnite tento film, ktorý nielenže pri-
pomína príbeh márnotratného syna, ale je 
aj symbolom odpustenia, lásky a milujúcej 
oddanosti. Kvality filmu vyzdvihujú aj skve-
lé herecké výkony hercov Natalie Portmano-
vej, Tobeyho Maguira a Jaka Gyllenhaala.

Lukáš Petruš

HUDBA: Poor Man‘s Riches – 
Energy

Len nedávno som sa do-
stal k zaujímavej skupine 
Poor Man‘s Riches (Bo-
hatstvo chudobných), 
ktorá v roku 2004 vydala svoje druhé CD 
s ˝anázvom Energy (Energia). Priznám sa, 
že na v našich končinách pomerne nezná-
mu skupinu je ich význam na zahraničnej 
scéne výrazný. Príjemne ma prekvapili v hu-
dobných prejavoch, v mixáži zvuku, v celko-
vej dramaturgii tohto CD a v neposlednom 
rade v ich hudbe. Piesne sú veľmi rôznorodé 
– od popových cez chvály, pomalé melodické 
piesne až po rýchle rockové piesne. Do znač-
nej miery pripomínajú skupinu Seventh Day 
Slumber, ktorých sme si už viackrát predsta-
vili. Piesne sú melodické, nápadité, príjem-
né, nevnucujú sa do mysle poslucháča, ale 
obohacujú ho vo viere, v nádeji a v modlitbe, 
ktorá je pre kapelu nesmierne dôležitá.

Lukáš Petruš

Rukou neutvorený 
obraz Spasiteľa  2
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 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“.
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

 blahoželáme

2. júna sa náš duchovný otec Martin Pa-
vuk dožíva 30 rokov svojho života. Ďakuje-
me dobrotivému Pánu Bohu za tento dar, že 
bol poslaný práve k nám do Prakoviec, kde 
sa v priebehu troch rokov veľmi usiloval o po-
stavenie nového Chrámu sv. Cyrila a Metoda. 
S vďačným srdcom vyprosujeme zdravie, hoj-
nosť Božieho požehnania, darov Svätého Du-
cha a ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Želáme vám vytrvalosť a silu, pokoj a radosť 
pre vás a vašu rodinku. Nech Pán žehná vaše 
kroky. Na mnoho rokov a šťastných rokov zo 
srdca želajú veriaci z Prakoviec.

Drahý oslávenec otec 
Ján Sabol!
8. júna osláviš 35 ro-
kov od chvíle, keď si 
ako posledný kňaz 
prijal z rúk blahosla-
veného Vasiľa Hopka 
sviatostné kňazstvo.
Nech Pán neustále sprevádza tvoje kroky a 
dá ti hojnosť svojho požehnania.
Zo srdca vyprosujú manželka Monika a deti 
Monika, Miriam s rodinou a Ján s manželkou.

Srdečne blahoželáme otcovi Petrovi Bor-
zovi, správnosti farnosti Ľutina, k jeho 35. 
narodeninám, ktoré oslávi 13. júna 2010.
Prajeme mu hojnosť Božieho požehnania, 
plnosť darov Svätého Ducha a ochranu ne-
beskej Matky.

vďačná veriaca teta Javorská s rodinou

 sPomÍname
Klesli ruky, ktoré pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Stíchol dvor aj dom,
nepočuť jeho hlas v ňom.
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.

7. júna 2010 uply-
nul rok, čo nás vo 
veku 59 rokov pred-
išiel do večnosti náš 
drahý manžel, otec 
a dedko Michal Ju-
rašek z Ruskej No-
vej Vsi. S láskou a 

vďakou spomínajú a za tichú spomienku 
v modlitbách rodine a všetkým priateľom 
ďakujú najbližší – manželka Marta, syn Mar-
tin s manželkou Jankou a deťmi Veronikou, 
Bernardetou, Martinom a Jakubom a dcéra 
Ľubica s manželom Radoslavom.

 oznamy

Chystáte sa na Piotra Rubika?
Od 20. mája do 10. júna prebieha súťaž, do 
ktorej sa môžu zapojiť všetci, ktorí si v tomto 
čase kúpia vstupenku na státie na koncert Pi-
otra Rubika Santo Subito. Pásmo o Jánovi Pav-
lovi II. sa uskutoční v Trnave 19. júna o 19.00 
hod. Výhercovia získajú CD Santo Subito s pod-
pisom Piotra Rubika, miesto na sedenie alebo 
stretnutie naživo s umelcom. Podmienky sú-
ťaže sú na stránke www.before.sk.

TK KBS
Pane, nauč nás modliť sa
18. až 20. júna 2010 sa v michalovskom 
kláštore redemptoristov pod vedením otca 
Metoda Lukačika CSsR uskutočnia duchov-
né cvičenia na tému Pane, nauč nás mod-
liť sa (Lk 11, 1).

Pôjde predovšetkým o čas stíšenia, seba-
reflexie a osobnej i spoločnej modlitby. Du-
chovné cvičenia sú pozvaním k prehĺbeniu 
svojej modlitby.
Začneme v piatok 18. júna o 17.00 hod., 
ukončenie je naplánované na nedeľu 20. 
júna o 15.00 hod.
Záujemcovia sa môžu nahlásiť do 15. júna 
2010 na e-mailovej adrese metodcssr@ya-
hoo.com alebo na telefónnom čísle 0904 738 
128, prípadne na adrese Metod Lukačik, Ma-
sarykova 35, 071 01 Michalovce.

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť.
(sv. Augustín)

Metod Lukačik CSsR
Duchovné cvičenia Mariánskeho hnutia
Srdečne vás pozývame na duchovné cvičenia 
pre laikov. Cieľom týchto modlitbových du-
chovných cvičení je cez modlitbu ruženca a 
úctu k Presvätej Bohorodičke prehĺbiť osla-
vu Pána Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eu-
charistii a vyprosiť si na príhovor Panny Má-
rie nové zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 30. júl – 1. august 2010
Miesto konania: Gréckokatolícky kňaz-
ský seminár bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičo-
va 23, Prešov
Poplatok za stravu a ubytovanie: 25 eur
Bližšie informácie a prihlášky dostanete na 
tel. čísle 0904 738 048 (VPS).
Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme 
o modlitbu za požehnanie.

-jd
Plodnosť nie je problém, ale dar
12. júna o 9.00 hod. sa v Univerzitnom pas-
toračnom centre v Bratislave-Mlynskej do-
line uskutoční stretnutie na tému Plodnosť 
nie je problém, ale dar. Organizuje ho Liga 
pár páru, prednášajú manželia Jozef a Si-
mona Predáčovci – certifikovaný učiteľský 
pár, ktorý bude informovať o ľudskej plod-
nosti, ako aj o symptotermálnej metóde 
ako pomôcke prirodzeného spôsobu pláno-
vania rodičovstva. Viac na internetovej strán-
ke www.lpp.sk

TK KBS
Pozvánka na Deň Bachovej hudby  
na Slovensku 2010
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku spo-
lu s Ekumenickou radou cirkví v SR a Úniou 
miest Slovenskej republiky ako spoluorga-
nizátormi pozývajú všetky kresťanské cirkvi, 
ich cirkevné zbory a farnosti na celom Slo-
vensku, kantorov a organistov, ako aj pred-
staviteľov obcí a miest, vedúcich umeleckých 
a kultúrnych inštitúcií, aby sa pripojili k pod-
ujatiu Deň Bachovej hudby na Slovensku 28. 
júla 2010, ktoré sa bude konať v rámci Roka 
kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku práve 
v deň 260. výročia smrti významného skla-
dateľa Johanna Sebastiana Bacha.
Bližšie informácie o podujatí sú na oficiál-

nej webovej stránke ECAV na Slovensku. 
www.ecav.sk.

TK KBS

 inzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fa-
sád, 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, zrezáva-
nie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mo-
bil: 0905  467  937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk

Predaj posled-
ných pobytov 
so štátnou do-
táciou pre ne-
pracujúcich dô-
chodcov,  na-

miesto 179 eur len 109 eur v hoteli SOREA 
ĽUBOVŇA. Novinka na rok 2010: v cene na-
vyše bazén + FYTOTERAPIA. Tel. 052/43 
21751 – 54, lubovna@sorea.sk.

RÍM – výhodné uby-
tovanie v apartmá-
nových bytoch na-
c h á d z a j ú c i c h  s a 
v blízkosti centra .
K dispozícii kuchyňa, 
možnosť transferu 
z letiska.  Mobil: 0948 

699 884; e-mail: simpatia@azet.sk
www.casasimpatia.com

 cennÍk inzercie

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a  fotografia alebo  rámček 2  eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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FOTOGRAFIE Z PRVéHO  
SVäTéHO PRIJíMANIA

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o zverejnenie fotografií zo 
slávnosti prvého svätého prijímania v gréckokatolíckych farnostiach, 
aby do redakcie zaslali fotografie najlepšie v elektronickej podobe 
v čo najväčšom rozlíšení. Fotografie budú uverejnené v dvoch let-
ných dvojčíslach. Do prvého dvojčísla zasielajte fotografie najneskôr 
do 14. júna, do druhého dvojčísla najneskôr do 2. augusta.

redakcia
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 tv lux – doma je doma

 07.06. (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 (19) 09.00 Doma 
na dôchodku (PO) 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 
Z prameňa P 10.30 Cisterciánsky kláštor Mount 
Melleray v Írsku 11.00 Poltón klub 12.00 An-
jel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.55 Kni-
ha 14.15 Pri káve 15.00 Medzi nebom a zemou 
15.45 Dobrý pastier – Dcéry vzkriesenia 16.30 
Svätý František (19) 17.00 Doma v rodine (PO) P 
18.00 Cesty Ježiša 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 23.45 Sprá-
vy 23.55 Z prameňa
 08.06. (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 (7) 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 Cesty Ježiša 13.45 Octava dies 
14.10 Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 
Dejiny kresťanstva P 15.30 Poltón 16.00 Starý 
zákon (5) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma 
v Cirkvi P 18.00 Dobrý pastier – Dcéry vzkriesenia 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Pu-
tovanie kalváriami 19.00 Večerná univerzita 19.40 
Závislosti (3) – Zabetónovaný v Bohu 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodo-
kument 20.20 Návratka 20.30 Stretnutia s Ježi-
šom – Ježiš a emauzskí učeníci (Lk 24,13 – 35) P 
21.30 Tandem kvíz 22.10 Pri káve 22.50 Doma 
na dôchodku (PO) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 09.06. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v  Cirkvi 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Gene-
rálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlast-
ná cesta 13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky ma-
gazín 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel 
párty 16.00 Rok kňazov sa končí P 19.05 Puto-
vanie kalváriami 19.10 Tandem kvíz 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Závislosti (4) – Dokonalé rozpúšťa-
dlo P 20.25 Návratka 20.30 Poltón klub P 21.25 
Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Cesty Ježiša 
22.00 Pri káve 22.45 Doma v rodine (PO) 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 10.06. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri 
káve (BB) P 08.30 Svätý František (19) 08.55 Pre-
hľad katolíckych periodík 09.00 Doma v histórii 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Moja mi-
sia – magazín Å 11.30 Cesty Ježiša 12.00 An-
jel Pána 12.35 Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 
13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Pav-
la 16.30 Svätý František (19) 17.00 Doma v kul-
túre P 18.00 Dejiny kresťanstva 18.30 Rozprávoč-
ka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalvária-

mi 19.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a emauzskí 
učeníci (Lk 24,13 – 35) 19.40 Poézia 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodo-
kument 20.20 Návratka 20.30 Poltón P 21.00 
Orientácie 21.30 FILMiX Å 22.05 Pri káve 22.45 
Doma v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 11.06. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri 
káve (PO) P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v kultúre 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 Dobrý pastier – Dcé-
ry vzkriesenia 11.00 Katechéza 11.30 Cisterci-
ánsky kláštor Mount Melleray v Írsku 12.00 Anjel 
Pána 12.35 Tandem kvíz 13.20 Dejiny kresťan-
stva 13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument 14.15 
Pri káve (BB) 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 
Poltón klub 16.20 Centrum nápadov 17.00 Doma 
na dôchodku (BB) P 18.00 Kniha P 18.25 Mik-
rodokument 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z pra-
meňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Octava 
dies 19.30 Veľké jubileum – Úsvit kresťanstva P 
20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.25 Návrat-
ka 20.30 Moja misia – magazín Å 21.30 Štúdio 
AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 12.06. (sobota)  07.00 Starý zákon (8) P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Mestečko nádeje P 
07.45 Svätý František (20) P 08.15 Klbko P 08.40 
Správy 08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikro-
dokument 09.00 Čaviareň live 10.00 Diakonská 
vysviacka z Turína P 12.00 Anjel Pána 12.25 Pre-
hľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska sobo-
ta P 13.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a emauzskí 
učeníci (Lk 24, 13 – 35) 14.15 Moja misia – ma-
gazín Å 15.15 Návratka 15.30 Večerná univer-
zita 16.15 Závislosti (4) – Dokonalé rozpúšťa-
dlo 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Dobrý 
pastier – Dcéry vzkriesenia 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 P 21.15 Ka-
malduli v severnom Taliansku P 21.45 Vlastná ces-
ta 22.15 Veľké jubileum – Úsvit kresťanstva 22.45 
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
 13.06. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (8) 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.31 Svätý František (20) 
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem 
kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá 
omša (PO) P 11.15 Závislosti (4) – Dokonalé roz-
púšťadlo 11.30 Kamalduli v severnom Taliansku 
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 
14.15 Štúdio AHA! 14.45 Klbko 15.00 Starý zákon 
(8) 15.30 Svätý František (20) 16.00 Ichtis – an-
tivírus pre deti 16.30 Moja misia – magazín Å 
17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky magazín 
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 Môj ná-
zor 20.30 44 rokov novickou P 21.00 Večerná uni-
verzita P 21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel párty 

23.45 Spravodajský súhrn
 14.06. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve (PO) P 08.30 Svätý František (20) 09.00 
Doma na dôchodku (BB) 10.00 Spravodajský sú-
hrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Kamalduli v sever-
nom Taliansku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 
12.30 Generálna audiencia 13.55 Kniha 14.15 
Pri káve (PO) 15.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a 
emauzskí učeníci (Lk 24, 13 – 35) 15.45 44 rokov 
novickou 16.15 Svätý František (20) 17.00 Doma 
v rodine P 18.00 Cesty Ježiša P 18.30 Rozprávoč-
ka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalvária-
mi P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 U Ni-
kodéma P 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v kul-
túre 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 15.06. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri 
káve P 08.30 Starý zákon (8) 09.00 Doma v rodi-
ne 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro-
dokument P 10.30 U Nikodéma 12.00 Anjel Pána 
12.35 Orientácie 13.15 Cesty Ježiša 13.45 Octava 
dies 14.10 Mikrodokument P 14.15 Pri káve (PO) 
15.00 Veľké jubileum – Úsvit kresťanstva 15.30 
Poltón 16.00 Starý zákon (8) 16.30 Mestečko ná-
deje 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 44 rokov no-
vickou 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Večerná uni-
verzita 19.40 Závislosti (4) – Dokonalé rozpúš-
ťadlo 20.00 Správy P 20.10 Putovanie kalvária-
mi 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 
Medzi nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz 22.00 
Pri káve (PO) 22.45 Doma na dôchodku (BB) 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 16.06. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri 
káve  P 08.30 Mestečko nádeje 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 
16.15 Klbko 17.00 Doma v histórii (BB) P 18.00 
Kamalduli v severnom Taliansku 18.30 Rozprávoč-
ka P 18.40 Ichtis – antivírus pre deti 18.55 Z pra-
meňa 19.05 Putovanie kalváriami 19.10 Tandem 
kvíz 20.00 Správy P 20.10 Závislosti (5) – K Teen 
cez pervitín P 20.20 Návratka 20.30 UPéCé live P 
21.25 Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Ces-
ty Ježiša 22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma v rodi-
ne 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 17.06. (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 (20) 08.55 Prehľad kato-
líckych periodík 09.00 Doma v histórii (BB) 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodoku-
ment P 10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 
Cesty Ježiša 12.00 Anjel Pána 12.35 Večerná uni-
verzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 
Pri káve 15.00 U Nikodéma 16.20 Svätý Franti-
šek (20) 17.00 Doma v kultúre (PO) P 18.00 Veľ-
ké jubileum – Úsvit kresťanstva 18.30 Rozprávoč-
ka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalvária-
mi 19.00 Medzi nebom a zemou 19.40 Poézia 
20.00 Správy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15 
Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 Salezián-
sky magazín 21.00 Orientácie 21.30 FILMiX P Å 
22.00 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 18.06. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(BB) P 08.30 Klbko 09.00 Doma v kultúre (PO) 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikro-

dokument P 10.30 44 rokov novickou 11.00 Ka-
techéza 11.30 Kamalduli v severnom Taliansku 
12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem kvíz 13.20 Veľké 
jubileum – Úsvit kresťanstva 13.45 Poézia 14.15 
Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Pol-
tón klub 16.15 Mestečko nádeje 16.30 Závislosti 
(5) – K Teen cez pervitín 17.00 Doma na dôchod-
ku P 18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.55 Putova-
nie kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Veľké ju-
bileum – Cirkev a Rímske impérium P 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Môj názor 20.15 Návratka 20.30 Moja 
misia – magazín P Å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 
Pri káve 22.40 Doma v histórii (BB) 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 19.06. (sobota)  07.00 Starý zákon (9) P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František 
(21) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Správy 
08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodoku-
ment 09.00 UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 
Gospel párty P 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 
12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30 Marián-
ska sobota P 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 
Moja misia – magazín Å 15.15 Návratka 15.30 
Večerná univerzita 16.15 Závislosti (5) – Cez Teen 
k pervitín 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 
44 rokov novickou 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Klbko 19.00 Orientá-
cie 19.25 Katechéza 20.00 Spravodajský súhrn P 
20.15 Prehľad katolíckych periodík 20.25 Mikro-
dokument 20.30 Tandem kvíz P 21.00 Karmelitá-
ni a brigintínky v Holandsku P 22.00 Vlastná ces-
ta 22.30 Veľké jubileum – Cirkev a Rímske impé-
rium 23.00 Poltón klub 23.55 Spravodajský súhrn
 20.06. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (9) 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.31 Svätý František (21) 
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.30 Prenos 
z Nových Zámkov P 10.00 Svätá omša z Nových 
Zámkov (celebruje Mons. Ján Orosch) P 11.00 
Spravodajský súhrn 11.15 Závislosti (5) – Cez Teen 
k pervitín 11.30 Karmelitáni a brigitínky v Ho-
landsku 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 (9) 15.30 Svätý František 
(21) 16.00 Ichtis – antivírus pre deti 16.30 Moja 
misia – magazín Å 17.30 Octava dies P 18.00 
Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 Katechéza P 
19.10 Vlastná cesta P 19.40 Putovanie kalvá-
riami 19.50 Návratka 20.00 Spravodajský súhrn 
20.15 Môj názor 20.30 Liek na aids P 21.00 Ve-
černá univerzita P 21.55 UPéCé live 22.55 Gospel 
párty 23.55 Spravodajský súhrn 

 stv – jednotka
 06.06. (nedeľa)  09.30 Svätá omša a eucharistic-
ká procesia na sviatok Božieho Tela z Kostola Pový-
šenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej
 09.06. (streda)  04.20 Slovenské misie – doku-
mentárny film o histórii a súčasnom pôsobení prí-
slušníkov OS SR v zahraničných mierových misiách 
pod vlajkou NATO, EÚ a koaličných síl

 stv – dvojka
 05.06. (sobota)  14.10 Poltón R
 06.06. (nedeľa)  12.50 Orientácie 13.15 Slo-
vo 01.20 Slovo R 01.25 Poltón – gospelová hit-
paráda R
 07.06. (pondelok)  13.05 Orientácie
 12.06. (sobota)  14.10 Poltón – gospelová hit-
paráda
 13.06. (nedeľa)  11.10 Zápas o Boha – 20 rokov v 
službe diecézy – dokumentárny film o biskupskej 

n mladík stretne inteligentne vyzerajúceho pána a pýta sa ho, koľko je 
hodín.
pán vytiahne hodinky, ktoré má vo vrecku na retiazke, pozrie sa na ne 
a vloží ich bez slova späť.
mladík sa pýta znova, ale reakcia je taká istá. tak to skúsi i po tretíkrát, 
ale bezo zmeny.
pýta sa pána, prečo to robí.
on mu odpovedá: „ja už viem, ako to chodí. najprv sa ma spýtaš, koľko 
je hodín a potom odkiaľ som. potom ma navštíviš a zistíš, že mám pek-
nú dcéru. samozrejme, keď sa zaľúbiš, nemôžem povedať nie vášmu so-
bášu. a potom si budem celý život nadávať, že mám zaťa, ktorý nemá 
ani na hodinky!“ 
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Pomôcky:  
Eren, Kim, 
Omen, SUI

Obchod,  
zastarale

Naša rázovi-
tá obec

Poskytne-
te dar

Osudové zna-
menie Sem slovo Báza Starorímsky 

peniaz
Autor: Vla-

dimír Koma-
nický

Biblický spev
Uzlovitý te-

lefónny uzol, 
skr.

2. časť  
tajničky

Gogoľov  
pseudonym

Poľské 
mesto, So-

poty

Predložka
Stará správna 

jednotka
Malé vreteno

1. časť 
tajničky

Koralový 
ostrov

Športový kód 
Švajčiarska

Plavidlá
EČV Ružom-

berka Náš časopis

Osobné zá-
meno Ázijský štát

4. časť  
tajničky

Koncovka rus-
kých mien

Zhruba

Dvojica
Stará značka 

počítačov
Chem. značka 

hliníka
Číslo 3,14

Konzumujem Zložnokvetá 
rastlina

slovo Fáza Mesiaca
Turecká rieka Meno Rapa-

ičovej
Odkvap, 
po česky

Citoslovce 
údivu

Písomná 
skúška Číslica

Dávate zrno 
do zeme

Prekrúca

Umenie,  
po anglicky

Zmena
Satelitná tel. 

stanica
Pracuj s ihlou Typografický 

štvorčekČeská pred-
ložka

Cesta baló-
nom

3. časť taj-
ničky

Nord- 
Nord-Est, 
skratka

Kmeňový 
symbol

Kórejské  
mužské 
meno

 c p k a i ž r p l o t e ž í r k n

 e e u t h s i t s h Á e l a Š u d

 b y s m e r p v k p r o n e r v s

 t o u t Á p a s o o a o m o m Š a

 k u l t a d s n b t m í m a ch Á m

 e u u e b č o i i a Ť p v k b i o

 k e F a s r r m m c r i a r k l Ť

 a e d i k t Á t o r a d Ľ s e e a

 z k s a v k i t o v o e e t n h ch

 e i n e t Á r b o o i l o j o e l

 a n j e l r b y r c b n t t o i i

 a t k e l o k e b o o e a Á g v e

 a a t i t n e Ť l a k b d a r h b

legenda: alba, anjel, Ábel, Áron, bardejov, batoh, 
blesk, bolesti, brok, cesta, cieĽ, diktÁtor, domo-
vina, duŠa, eFez, eliÁŠ, enoch, entita, hrad, hrani-
ca, hrom, chlieb, joel, kolekta, kompas, kosti, kríž, 
krst, kult, kvas, liga, mamona, nerv, obed, obrÁte-
nie, ocot, oltÁr, omŠa, otelo, pirÁt, plot, ponorka, 
ryba, smer, svadba, žiak, život.

tajničku osemsmerovky tvorí 40 nevyškrtaných písmen. 
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 10: krížovka: (pozri rim 11, 29); 
osemsmerovka: nechajme sa opaľovať božou láskou.. VýhER-
cA: anna lazoríková, svidník. zo správnych riešení vylosu-
jeme držiteľa knihy Rok slova od spolku sv. cyrila a meto-
da. riešenia zasielajte na adresu: slovo, p.o.box 204, 080 01 
prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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službe banskobystrického biskupa Mons. Rudofa 
Baláža 12.55 Orientácie 13.25 Slovo 23.55 Slovo R
 14.06. (pondelok)  13.10 Orientácie R
 16.06. (streda)  20.15 Leonard Stöckel – doku-
mentárny film 22.00 Sféry dôverné – Diskusia na 
tému:  Prví svätci na Slovensku
 17.06. (štvrtok)  14.35 Sféry dôverné R
 19.06. (sobota)  14.15 Poltón R
 20.06. (nedeľa)  13.35 Píšťaly a tóny – dokumen-
tárny film o organoch a organároch 14.00 Orientá-
cie 14.25 Slovo 00.25 Slovo R 00.30 Poltón – go-
spelová hitparáda R

 rádio lumen
 06.06. (nedeľa)  11.00 Fujarôčka moja – Čipkár-
ska kultúra 14.00 Rozhlasová hra – Zo života do ži-
vota (cyklus poslucháčskych príbehov) 15.00 Svet-
lo nádeje – Dobrý pastier – miesto nového začiatku 
21.00 Karmel – Zostaňme verní. Hosť relácie: JCDr. 
JUDr. Juraj Jurica, kaplán UPC
 08.06. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Kňaz-
stvo vo Svätom písme. Hosť relácie: biblista Fran-
tišek Trstenský
 09.06. (streda)  20.30 Lupa – rímskokatolícka Far-
nosť Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove. Hosť 
relácie: Ľubomír Vaňo, farár
 10.06. (štvrtok)  20.30 Blahoslavený biskup 
mučeník Vasiľ Hopko, 1 časť. Hosť relácie: prof. 
Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulty v Prešove
 13.06. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – O naj-
novšej knihe kardinála Korca Kristov kňaz. Hostia re-
lácie: šéfredaktorka vydavateľstva Lúč a Mons. Mari-
án Gavenda 18.00 Gréckokatolícka svätá liturgia 
z Košíc 19.30 Priamy prenos benefičného koncertu 
Spev pre Afriku z jezuitského Kostola Najsvätejšieho 
Spasiteľa v Bratislave
 19.06. (sobota)  10.00 Priamy prenos kňazskej vy-
sviacky z farského Kostola Panny Márie Nanebovza-
tej v Banskej Bystrici

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

 rádio slovensko a regina
 06.06. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svä-
tá omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Ko-
šiciach
 13.06. (nedeľa)  09.30 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z Kňazského seminára bl. biskupa P. 
P. Gojdiča v Prešove
 20.06. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka sv. omša z 
Kostola sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

 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
 06.06. (nedeľa)  07.55 Z duše – D. Dian: Božie telo

 rádio devÍn
 Nedeľa  08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre ve-
riacich i neveriacich

 Zmena programu vyhradená.
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 gr.kat.  mládežnÍcke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

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

 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

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

26. – 27.08.2010 – FESTROM 2010 – konferencia pre 
vedúcich
28.08.2010 – festival FESTROM 2010 v Čičave

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

Cestovná agentúra BYZANT, Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380, e-mail: info@cabyzant.sk

Archieparchiálna púť 
s vladykom Jánom Babjakom SJ
IZRAEL – JORDÁNSKO 
Termín: 11. – 18.10.2010
Cena: 815,00 eur
+ palivový a letiskový poplatok (momentálne 160 eur)
+ obslužné, vstupy, poplatky 150 USD
Termín prihlásenia: do 30. júna 2010

Program:
1. deň: odlet z Košíc, prílet do Tel Avivu, presun autobusom do Nazareta (cestou možná 
zastávka v Cesarei alebo Haife), večera a nocľah v Nazarete
2. deň: po raňajkách prehliadka Nazareta – Bazilika Zvestovania, okolie Galilejského 
jazera – Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha, Primát sv. Petra, večera a nocľah 
v Nazarete
3. deň: po raňajkách presun na jordánsku hranicu, vybavenie formalít, presun autobu-
som do mesta Jerash – pozostatky rímskeho mesta, večera a nocľah v Ammáne.
4. deň: krátka prehliadka mesta, presun na horu Nebo a do Madaby – prehliadka tzv. 
madabskej mapy zo 6. stor. v kostole St. George, zastávka v Betánii, večera a nocľah 
v Petre
5. deň: po raňajkách celodenný pobyt v Petre – svetoznámom kamennom meste, veče-
ra a nocľah v Petre
6. deň: po raňajkách odchod do Izraela, kúpanie pri Mŕtvom mori, Jericho – prehliadka 
mesta, presun do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah
7. deň: raňajky, Jeruzalem – Olivová hora, Getsemani, Krížová cesta, Bazilika Božieho 
hrobu, večera a nocľah v hoteli
8. deň: po raňajkách Bethlehem, prehliadka Baziliky Narodenia Pána, Bazilika sv. Kata-
ríny, Jaskyňa mlieka, Múr nárekov, presun k odletu, prílet do Košíc

Cena zahŕňa: letenka Košice – Tel Aviv – Košice, klimatizovaný autobus v Izraeli a v Jor-
dánsku, 7 x ubytovanie v 2 a 3-lôžkových izbách s polpenziou (2x Nazaret, 3x Jordán-
sko, 2x Betlehem), víza do Jordánska, odborný sprievodca – kňaz, cestovné poistenie.

Cena nezahŕňa: letiskový poplatok 100 eur, palivový príplatok podľa aktuálnej ceny pa-
liva (momentálne je to 60 eur), obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy v Izraeli a Jor-
dánsku + výstupné taxy na hraniciach 150 USD (platí sa u sprievodcu po prílete do Iz-
raela). 

Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu! 

Letný tábor MAKRÍNA 2010
“O t è e    n á š”

¼ubovnianske Kúpele

6.7. - 11. 7. 2010
stredoškoláci a vysokoškoláci
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