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V   roku 1947 existovali 
na území Československa 

dva baziliánske monastiery, keď 
Generálna kúria úradne pre-
menovala rezidenciu v Medzi-
laborciach na Krásnobrodský 
monastier toho času v Medzi-
laborciach, keďže krásnobrod-
ský monastier, hoci bol vo voj-
ne v roku 1915 zničený, kánonic-
ky neprestal byť monastierom. 
V roku 1947 bola aj Reziden-
cia sv. Cyrila a Metoda v Trebi-
šove vyzdvihnutá na monastier. 
Aby mohla byť ustanovená nová 
provincia, bol potrebný ešte tre-
tí s noviciátom. Tu Rád sv. Ba-
zila Veľkého využil dobrú vôľu 
vladyku Pavla P. Gojdiča OSBM, 
ktorý úž dávnejšie chcel mať ba-
ziliánov v Prešove. S týmto cie-
ľom predal rádu dvojposchodo-
vý eparchiálny dom na vtedaj-
šej Duchnovičovej ulici. Dom 

bol prispôsobený potrebám no-
viciátu a telocvičňa bola pre-
stavaná na kaplnku. V júli 1947 
predstavený otec Sebastián Sa-
bol OSBM preniesol sídlo Ge-
nerálnej delegatúry z Trebišova 
do Prešova.

Nový dom v Prešove bol eri-
govaný na monastier v roku 
1947 a v tom istom roku dosta-
li povolenie otvoriť aj noviciát. 
Za magistra a igumena bol vy-
menovaný otec Polykarp Bu-
lik OSBM. Slávnostná posviac-
ka sa konala 26. októbra 1947. 
Nový monastier sa rýchlo zapl-
nil mníchmi. O necelé dva roky 
– 22. februára 1949 polícia skon-
fiškovala prešovský monastier 
ako štátny majetok a uväznila 11 
otcov a bratov.
Nakoľko reštitúcie rehoľného 

majetku po roku 1989 postupo-
vali veľmi zdĺhavo, v roku 1992 

otcovia baziliáni kúpili v Prešo-
ve na Vajanského ulici rodinný 
dom s pozemkom, ktorý sa stal 
sídlom provinciála. Monastier-
ska kaplnka bola zriadená v bý-
valej pivnici. Priestory bývalé-
ho rodinného domu nestačili 
kapacite členov a potrebám re-
hole. V roku 1994 bola za pro-
vinciála otca M. J. Potaša OSBM 
dokončená nová prístavba mo-
nastiera s kaplnkou na príze-
mí a obytným priestorom pre 

študentov na poschodí. Sláv-
nostnú posviacku vykonal vte-
dajší prešovský sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka. Kaplnka je za-
svätená zakladateľovi rádu sv. 
Bazilovi Veľkému. Krátko po-
tom bola rekonštruovaná staršia 
časť budovy, ktorá bola rozšíre-
ná o priestory v podkroví. Práce 
boli dokončené v roku 1996. n

Metod M. Bilančík OSBM
snímka: Mikuláš Jančuš

Monastier sv. Bazila  
Veľkého v Prešove
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Mesto Kula má 25-tisíc oby-
vateľov, z toho 1 500 gréc-

kokatolíkov. Nachádza sa vo 
Vojvodine v Srbsku uprostred 
panónskej nížiny.
Otcovia baziliáni od roku 1917 

žili a pracovali v gréckokatolíc-
kom kňazskom seminári v Zá-
hrebe. Pôsobili tu otec Ivan Vi-
šoševič OSBM a otec Bene-
dikt Sabov OSBM. V Chorvát-
sku žili aj dvaja mladí baziliá-
ni otec Inocent Timko OSBM 
a otec Ivan Kuchtár OSBM, kto-
rí boli počas druhej svetovej voj-
ny zastrelení.
V roku 1940 sa otec Benedikt 

stal duchovným správcom od-
pustového miesta Vodica blízko 
Ruského Kerestúra. Tu mal stáť 
baziliánsky monastier, ale smrť 
otca biskupa Dionýza Nyárady-
ho a druhá svetová vojna zma-
rili tieto plány. Otec Benedikt 
sa však aj naďalej staral o pút-
nické miesto. V roku 1950 odi-
šiel do novej farnosti do Osie-
ku (Chorvátsko) a zároveň pre-
bral duchovné vedenie sestier 

baziliánok. V tomto období 
mama nebohého otca Ivana kú-
pila dom v Ruskom Kerestúre, 
ktorý neskôr podarovala otcom 
baziliánom. Nebývali tam však 
dlho, pretože v meste Kula bolo 
množstvo veriacich z Ruské-
ho Kerestúra a prišla tam aj vlna 
gréckokatolíckych prisťahoval-
cov z Bosny. 12. september 1956 
sa stal oficiálnym dátumom za-
loženia gréckokatolíckej Far-
nosti sv. hieromučenníka Jo-

zafáta v Kule. Otcovia baziliá-
ni predali dom v Kerestúre. Ka-
plnku v novom monastieri za-
svätili sv. hieromučenníkovi Jo-
zafátovi. V roku 1982 sa veriaci 
rozhodli postaviť nový chrám, 
ktorý posvätil biskup Slavomír 
Miklovš 7. augusta 1983.
Počas vojnového konfliktu 

na Balkáne sa farnosť vyprázd-
nila. V roku 1996 bola v Ríme 
Generálnou kapitulou bazi-
liánov farnosť Kula zverená 

do dušpastierskej starostlivos-
ti Provincie sv. Cyrila a Metoda 
na Slovensku. Prišli prví otco-
via: Jozef Novák, Gorazd Tim-
kovič, neskôr Damián Kiča a Pe-
ter Haľko. V roku 1998 ich vy-
striedal otec Anton Turčanik.

Nová kaplnka zasvätená Naj-
svätejšej Trojici bola vybudova-
ná v roku 1989. V nej vykonáva-
jú rehoľníci svoje súkromné aj 
verejné modlitby. Kaplnka dlhá 
8,5 m a široká 4,5 m má nádher-
ný drevený ikonostas a v centre 
svätyne ikonu Najsvätejšej Tro-
jice. Aktívna služba otcov ba-
ziliánov spočíva aj v spovedaní 
chorých v nemocniciach, v do-
move dôchodcov a v poskytova-
ní humanitárnej pomoci chu-
dobným a biednym. Na svo-
je plecia si zobrali aj duchovné 
vedenie sestier Rádu sv. Bazila 
Veľkého a sestier služobníc Ne-
poškvrnenej Panny Márie v Srb-
sku. n

Anton Vladimír  
Turčanik OSBM

Monastier sv. Jozafáta v Kule
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Aktívne čítanie Božieho slova a kresťan-
ský život sú v jednej veci zradné. Po čase si 
vytvoríme automatické schémy a nad mno-
hými vecami sa prestaneme zamýšľať. Takto 
automaticky reagujeme aj na osobu Jána 
Krstiteľa. Počujeme jeho meno a už si pred-
stavíme muža v ťavej srsti, ktorému spome-
dzi zubov trčia kobylky, bradu má od medu, 
a spojíme si s ním celkom správne prívlast-
ky „prorok, krstiteľ, hlas volajúceho na púš-
ti, predchodca Pána“. Počuli sme už toľko 
kázní o tom, aký bol a čím je pre nás vzo-
rom, že je takmer nemožné vymyslieť niečo 
nové. Omyl.  
Nedávno som sa začala hrať akúsi hru 

na „biblický reset“, teda „biblické vynulo-
vanie“ automatických predstáv. Čítam si 
známe novozákonné texty akoby prvýkrát 
a uvažujem, čím a aké sú pre mňa naozaj. Čo 
si o nich budem myslieť, keď odignorujem 
všetko, čo mi už bolo ohlásené a čo som čí-
tala. Pri Jánovi Krstiteľovi som sa teda spý-
tala: „Kým je tento muž pre mňa?“ Prvá od-
poveď, ktorá mi napadla, bola: „Je to muž, 
ktorý prišiel, spravil, čo mal, a odišiel“. Cel-
kom jednoducho. Bez teatrálnosti, ktorá 
by upozorňovala na jeho osobu. Ľudia oko-
lo neho rozruch spravili. Nebolo ľahké pri-
jať nezriedenú pravdu, ktorú hlásal slovami 
aj životom. Ale jemu o rozruch nešlo. Ne-
vychvaľoval sa príbuzenstvom s Mesiášom. 
Ani zázračným počatím. Ani si nezakla-
dal na asketickom spôsobe života. Ani si ne-
nárokoval, aby sa stal jedným z dvanástich 
apoštolov. Nežiadal za svoju službu od Boha 
krásnu manželku, deti, hmotné zabezpe-
čenie. Zdá sa, že by bolo spravodlivé, aby 
sa mu Pán odvďačil za jeho výbornú služ-
bu a poslušnosť. Ba aj vo väzení sa stará len 
o jedno. Či je Ježiš naozaj sľúbený Mesiáš. 

A či teda dobre spravil to, čo mal, či je dielo 
dokončené a či môže spokojne ísť ďalej. 

Po tomto poznaní som sa nezmohla ani 
na myšlienku. Takáto pokora mi prišla ľud-
sky nedosiahnuteľná. A pritom Biblia ho-
vorí, že najpokornejší zo všetkých ľudí bol 
Mojžiš. Aj on prišiel, spravil, čo mal, a odi-
šiel. Aj keď už mal svoju rodinu, poslušne sa 
šiel túlať po púšti tu a tam a s úplnou tichos-
ťou prijal fakt, že nevstúpi do Kanaánu. 
Po otázke, kto je pre mňa Ján Krstiteľ, 

a po objavení tejto pokory som sa teda mu-
sela pýtať ďalej: „Kým som vo svojich očiach 
ja sama?“ Prídem, urobím, čo treba, a ticho 
odídem? Alebo si nárokujem na Božiu od-
menu za službu? Chcem mať pocit dôleži-
tosti, že som spravila čosi dobré, odmietam 
„špinavú“ či malichernú prácu, lebo mám 
na viac a nebudem sa zahadzovať s hlúpos-
ťami. Viem poslúžiť a potom jednoducho ísť 
ďalej? Ak by som hľadela na Boha, vedela by 
som to...
Veľmi rada trávim čas s bratmi a sestra-

mi v Pastoračnom centre pre Rómov v Či-
čave. Rómovia sú krásni v tom, že úprim-
ne „kašlú“ na moje vedecké tituly a iné mali-
chernosti. Som pre nich jednoducho človek. 
Božie dieťa. Narodenie Jána Krstiteľa je pre 
mňa výzvou zbadať nanovo, že aj moje na-
rodenie bolo Bohom chcené. A že som v pr-
vom rade jeho dieťa, na ktoré čaká, kým raz 
príde „domov“. Že mu robí radosť dozerať 
na mňa, kým tam dôjdem. A čo ty? Kým si 
pre seba ty sám?

PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
členka redakčnej rady
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n Slávnostné vyhlásenie o úprave 
vzájomných vzťahov pri starostli-
vosti o pražskú katedrálu podpí-
sali prezident Českej republiky Vác-
lav Klaus a pražský arcibiskup a čes-
ký prímas Mons. Dominik Duka 24. 
mája v pražskej katedrále. Nebu-
dú tak pokračovať v súdnych spo-
roch o vlastníctvo katedrály a ďal-
ších nehnuteľností v areáli Pražské-
ho hradu.

n 24. mája schválil Benedikt XVI. 
nového chaldejského biskupa 
v Iraku Mons. Bashara Wardu. Nový 
arcibiskup je členom kongregácie re-
demptoristov, pochádza z Bagda-
du, od roku 2001 pôsobí v Irbile ako 
riaditeľ kultúrneho centra pri Babel 
College a stojí na čele seminára Chal-
dejského patriarchátu. (Rádio Vati-
kán)

n Návšteva Bartolomeja I. 
v Rusku sa konala od 22. do 31. 
mája. Ekumenický patriarcha Kon-
štantínopolu Bartolomej I. prijal po-
zvanie patriarchu Moskvy a celého 
Ruska Kirilla. Ide o ďalší zásadný po-
krok vo vzťahoch týchto dvoch pra-
voslávnych cirkví smerom k spolu-
práci. (Rádio Vatikán)

n 30. mája oslavovali hody v slo-
venskej katolíckej farnosti vo far-
nosti Selenča v Srbsku. Liturgiu 
slúžil v slovenskom jazyku vladyka 
Džudžar, gréckokatolícky exarcha.

n Prístup kresťanov do Kostola 
sv. Pavla v Tarze sa zlepšil koncom 
mája v dôsledku jednaní, ktoré vie-
dol Mons. Luigi Padovese, predse-
da Tureckej biskupskej konferencie 
(3. júna bol zavraždený), s predsta-
viteľmi Turecka. Liturgiu možno slá-
viť bez akékoľvek predbežnej infor-
mácie a pútnici nebudú musieť platiť 
vstupné. (TS ČBK)

n Zbierku katechéz Jána Pav-
la II. o ľudskej láske a posvätnos-
ti manželstva predstavili 4. júna 
v aule Pápežského inštitútu Jána 
Pavla II. v Ríme.

n Prvý medzinárodný festival du-
chovnej piesne v Ríme trval od 3. 
do 6. júna. Hlavnou myšlienkou fes-
tivalu bolo vyzdvihnúť hodnotu du-
chovnej vokálnej hudby od grego-
riánskeho chorálu až po súčasnosť 
a svedčiť o bohatstve a univerzálnos-
ti hudby vo vzťahu k posvätnu

4  |  spravodajstvo

Prvý ročník Noci kostolov v Česku prekonal očakávania
28. mája prebehla akcia nazva-
ná Noc kostolov, projekt, ktorý 
si kládol za cieľ ponúknuť verej-
nosti nevšednú návštevu kosto-
lov v celej krajine. Takmer štvrť 
milióna návštevníkov si našlo 
cestu do niektorého z chrámov. 
Prvá celorepubliková Noc kosto-
lov prekonala očakávania orga-
nizátorov. Svoje brány otvorilo 
ľuďom viac ako 400 katolíckych 
a evanjelických kostolov a mod-
litební v krajine, kde prebeh-
lo 2 000 udalostí so stovkami 
dobrovoľníkov. Cieľom poduja-
tia nebolo len otvoriť návštev-
níkom dvere kostolov a kláš-
torov, ale ponúknuť im aj hod-
notný edukatívny program. Ak-
cia vznikla z podnetu podob-
ných podujatí, ktoré sa pravi-
delne konajú vo Viedni, Kolíne, 
Hamburgu, Linzi a Salzburgu. 
Noc kostolov spoločne otvorili 
večerné zvuky zvonov po celom 
Česku. Záujemcovia mohli nav-
štíviť i tie kostoly, ktoré sú oby-
čajne zatvorené. Tento čas mal 
byť využitý na modlitbu, ako 
i na umelecké a kultúrne akti-
vity, výstavy a prehliadky spoje-
né s výkladom. Kostoly ponúk-
li koncerty, divadlo, prehliad-

ky pri sviečkach a hry pre deti, 
sprístupnili veže, zvonice a sak-
ristie. Organizátori vydali špe-
ciálne brožúrky a mapky, pod-
ľa ktorých si mohli návštevní-
ci zostaviť celovečerný program. 
V Plzni dokonca udeľovali cer-
tifikát pútnika tým návštevní-
kom, ktorí stihli prejsť všetkých 
15 kostolov zapojených do akcie.

Každá farnosť a komuni-
ta pripravila osobitný duchov-
ný a kultúrny program. Mottom 
podujatia bol úryvok z Knihy 
Izaiáša (62,6): „Na tvojich mú-
roch, Jeruzalem, ustanovil som 
strážcov: celý deň a celú noc 
nikdy nech nemlčia! Vy, ktorí 
upomínate Pána, nesmiete mať 
pokoja!“

Mons. Hučko sa zúčastnil na jednaní  
Talianskej biskupskej konferencie
Apoštolský exarcha Mons. La-
dislav Hučko, generálny sekre-
tár Českej biskupskej konferen-
cie (ČBK), sa zúčastnil na 61. 
plenárnom zasadnutí Talianskej 
biskupskej konferencie, ktoré 
sa konalo 24. – 28. mája v Aule 
Pavla VI. vo Vatikáne.
Vo svojom pozdrave struč-

ne informoval zbor bisku-
pov o najdôležitejších udalos-
tiach uplynulého roka v živote 
Cirkvi v Českej republike. Pre-
dovšetkým hovoril o priebe-
hu a plodoch návštevy Sväté-
ho Otca Benedikta XVI. minu-
lého roka v septembri, o vyme-
novaní nového pražského arci-

biskupa Mons. Dominika Duku 
tohto roka vo februári a zvole-
ní predsedov ČBK na aprílovom 
plenárnom zasadnutí. Pripome-
nul tiež nedávne úmrtie kardi-
nála Tomáša Špidlíka, jeho poh-
reb a uloženie ostatkov do hrob-
ky v bazilike na Velehrade. (TS 
ČBK)

Somálsko pre vojnu opúšťa stále viac ľudí
„Približne 17-tisíc ľudí bolo pri-
nútených opustiť svoje domo-
vy v Mogadiši pre boje, ktoré sa 
odohrali na tomto území minu-
lý mesiac,“ povedal 31. mája vy-
soký komisár OSN pre utečen-
cov, podľa ktorého sa boje, po-
žiare a neistota rozšírili naj-
mä v ostatných dvoch týž-
dňoch. Organizácia OSN odha-

duje, že v máji si boje vyžiada-
li asi 60 obetí. Ako uvádza agen-
túra Misna, tento rok počet vy-
sídlených zo Somálska dosiahol 
200-tisíc; celkový počet ľudí, 
ktorí boli nútení pre násilnosti 
opustiť svoje domovy alebo do-
konca hľadať útočisko v zahra-
ničí, dosahuje takmer dva mi-
lióny. Rádio Shabelle 31. mája 

podalo správu o zrážke medzi 
vládnymi silami a ozbrojenými 
opozičnými skupinami v rôz-
nych častiach Somálska. Boje sú 
hlásené predovšetkým v západ-
nej oblasti Bakola a okolí mesta 
Beledweyne blízko hraníc s Eti-
ópiou.
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n Webnoviny.sk otvárajú samo-
statnú duchovnú sekciu. Agen-
túra SITA sa rozhodla preniesť svo-
je dlhodobé skúsenosti s najširším 
a najkvalitnejším agentúrnym spra-
vodajstvom z duchovnej oblasti 
na svoj portál. V samostatnej sekcii 
priamo dostupnej na adrese www.
webnoviny.sk/nabozensvo bude 
od soboty 22. mája prinášať aktu-
álne informácie z diania v jednotli-
vých cirkvách, ale aj pravidelné ne-
deľné a sviatočné zamyslenia pred-
staviteľov rôznych cirkví v textovej 
a zvukovej podobe. (SITA)
n Festival Dni starej hudby, kto-
rého koncerty sa budú v Bratisla-
ve konať v rozpätí prvých dvoch jú-
nových týždňov, bude tento rok 
po prvýkrát patriť hudbe stredove-
ku a dielam renesančných majstrov 
s ťažiskom na sakrálnu hudbu. Fes-
tival je zaradený do projektu Rok 
kresťanskej kultúry na Slovensku. 
Všetky účinkujúce súbory sú pra-
videlnými a vítanými hosťami pre-
stížnych koncertných pódií a festi-
valov. Začiatok všetkých koncertov 
je o 19.00 hod.
n Animátori sa pripravovali 
na Celoslovenské stretnutie ani-
mátorov Extreme. 21. – 23. mája sa 
v mládežníckom centre Bárka ziš-
lo 18 animátorov, ktorých duchov-
ne viedol otec Milan Záleha CSsR. 
(Michal Galmus)
n V Bárke sa uskutočnil tema-
tický víkend o vedení modlitieb 
chvál. 21. – 23. mája sa na ňom stre-
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Svätý Otec Benedikt XVI. pri-
jal v piatok 4. júna zrieknutie sa 
úradu arcibiskupa Košickej ar-
ciediecézy, ktoré mu predlo-

žil arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, 
podľa normy kán. 401 Kódexu 
kánonického práva a vymenoval 
za nového Košického arcibisku-
pa metropolitu Mons. Bernarda 
Bobera, doterajšieho pomocné-
ho biskupa.
Mons. Bernard Bober, nový 

košický arcibiskup metropoli-
ta, sa narodil 3.novembra 1950 
v Zbudskom Dlhom v okre-
se Humenné. Je najmlad-
ším z troch detí rodičov Štefa-
na a Anny. Základnú školu na-
vštevoval v Zbudskom Dlhom 
a v Koškovciach. Po maturite 
na strednej škole v Humennom 

bol v septembri 1969 prijatý 
do kňazského seminára a na te-
ologickú fakultu v Bratislave.
Po kňazskej vysviacke, ktorú 

prijal 8. júna 1974 v Bratislave, 
pôsobil ako kaplán vo farnos-
tiach Humenné, Snina (1975) 
a Zborov (1977).
Od roku 1978 bol farárom vo 

Farnosti sv. Ladislava v Kecerov-
ciach a v rokoch 1990 – 1991 pô-
sobil ako farár a dekan v Hu-
mennom.
V roku 1991 ho diecézny bis-

kup Mons. Alojz Tkáč ustano-
vil za svojho generálneho vikára. 
Svätý Otec Ján Pavol II. ho vy-

menoval za vissalského titulár-
neho biskupa a košického po-
mocného biskupa. Za biskupa 
ho vysvätil J. Em. kardinál Jozef 
Tomko 30. januára 1993 v Kated-
rále sv. Alžbety v Košiciach.
Biskupské heslo Mons. Ber-

narda Bobera znie: S láskou, po-
slušnosťou a milosrdenstvom.
Ako člen Konferencie bisku-

pov Slovenska vykonáva funk-
ciu predsedu Rady pre pasto-
ráciu Rómov a menšín a je tiež 
členom Komisie pre katechizá-
ciu a školstvo.

Mons. Bernard Bober sa stal košickým arcibiskupom

Tohtoročná odpustová slávnosť 
sviatku Pánovho nanebovstúpe-
nia v najmladšom zemplínskom 
mestečku sa konala 16. mája 
za účasti košického eparchu 
Milana Chautura CSsR. Vlady-

ka Milan najprv posvätil exte-
riér rekonštruovaného farského 
chrámu. Slávnostnú sv. liturgiu 
spolu s ním koncelebroval otec 
František Puci, michalovský 
protopresbyter, miestni kňa-

zi Marek Paľo, farár, a Michal 
Stuľák, kaplán, Michal Ivanko, 
bývalý správca farnosti, a Ján Jo-
zef Oharčák CSsR zo Stropkova. 
Po spoločnom obede sa usku-
točnil v mestskej telocvični zá-
pas v malom futbale.
Pri tejto príležitosti vyda-

la farnosť za pomoci sponzo-
ra 24-stranovú publikáciu o svo-
jej histórii. Osobitný priestor 
v publikácii Gréckokatolícka cir-
kev – Farnosť Pánovho nane-
bovstúpenia je venovaný 11 kňa-
zom v časti Medailóny vybra-
ných kňazov a dielo je obohate-
né fotografiami a ikonami bla-
hoslavených P. P. Gojdiča, T. 
Romžu, V. Hopka a M. D. Trčku. 
(Ján Poprik)

V Strážskom obnovili farský chrám

Jeden z prvých odpustov Pre-
šovskej archieparchie sa usku-
točnil na sviatok Svätej Päťde-
siatnice 22. – 23. mája v Rafajov-
ciach. Program sa začal v sobo-
tu popoludní stretnutím stov-
ky detí a mladých pod taktov-
kou štyroch animátoriek hnu-
tia eRko z Ďapaloviec a prešov-
ských bohoslovcov. Potom sa ve-
riaci za spevu mariánskych pies-
ni presunuli ku kaplnke za ob-
cou, kde pri prameni posväti-
li vodu a pomodlili sa Moleben 
k Presvätej Bohorodičke. Po ve-
čierni nasledovala sv. liturgia, 

ktorú slávili otcovia Milan Lach 
SJ, Jozef Zorvan z Bardejova 
a Pavol Székely, miestny správ-
ca. Večerný program obohate-
ný gospelovou skupinou Bazilea 
pod vedením otca Matúša Čeka-
na z Vranova bol venovaný hlav-
ne mladým. Vyvrcholením chvál 
bola eucharistická pobožnosť 
s požehnaním. V nedeľu po ran-
nej sv. liturgii v cirkevnoslovan-
skom jazyku, modlitbe ružen-
ca a svätej omši sa zhromažde-
ní veriaci spolu s otcom Micha-
lom Zorvanom, vranovským 
protopresbyterom, pomodli-

li modlitbu Akatistu k Svätému 
Duchu. Vyvrcholením slávnos-
ti bola archijerejská sv. liturgia 
za účasti vladykov Mons. Jána 
Babjaka SJ, Mons. Petra Rusná-
ka, Mons. Jána Eugena Kočiša 
a kňazov z okolia. V úvode svä-
tej liturgie vladyka Ján posvä-
til vernú kópiu rafajovskej iko-
ny Presvätej Bohorodičky zho-
tovenú pri príležitosti 260. vý-
ročia postavenia miestneho 
chrámu. Krásu liturgie spevom 
umocnil Zbor bl. hieromučení-
ka P. P. Gojdiča z Vranova-Če-
merného. (Pavol Székely)

Rafajovce privítali troch vladykov
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tli mladí, ktorí chcú viesť túto mod-
litbu vo svojich farnostiach a v spo-
ločenstvách. Kurz pre 35 účastníkov 
viedol Peter Lipták so svojím tímom. 
V sobotu večer sa spolu so skupinou 
animátorov zjednotili na spoločnej 
modlitbe, kde prosili o vyliate Sväté-
ho Ducha. (Michal Galmus)
n Prešovská archieparchia má se-
dem nových diakonov. Diakon-
ské svätenie prijali z rúk vladyku 
Jána Babjaka SJ 27. mája v prešovskej 
gréckokatolíckej katedrále. Archi-
jerejskú svätú liturgiu s prešovským 
arcibiskupom a metropolitom kon-
celebroval emeritný pomocný praž-
ský biskup Ján Eugen Kočiš. Po pri-
jatí diakonátu sa novoustanovení di-
akoni Mikuláš Fejko, Miroslav Dem-
janovič, Juraj Štefaník, Slavomír Ne-
rgeš, Róbert Krolák, Pavel Sirotňák 
a Jozef Šašala aktívne zapojili do slá-
venia liturgie už vo svojej novej služ-
be. (Ľubomír Petrík)
n Profesorovi RNDr. Vladimíro-
vi Ďurikovičovi, CSc., udelili Rád 
sv. Gregora Veľkého. 25. mája mu 
ho odovzdal bratislavský arcibis-
kup metropolita Stanislav Zvolen-
ský. Toto vyznamenanie je ocenením 
jeho aktívnej služby predovšetkým 
rodinám prostredníctvom založenia 
a dlhoročného vedenia Hnutia kres-
ťanských rodín.
n V Banskej Bystrici rokovala En-
vironmentálna subkomisia KBS. 
Zasadnutie pod vedením prešovské-
ho arcibiskupa Mons. Jána Babja-
ka SJ sa konalo 26. mája. Subkomi-
sia sa zaoberala spracovaním a pub-
likovaním viacerých dôležitých do-
kumentov.
n Do Afganistanu odchádza ďal-
ší kaplán Ordinariátu OS a OZ 
SR. 29. mája 2010 za účasti preziden-
ta Slovenskej republiky Ivana Gaš-
paroviča a ministra obrany SR Jaro-
slava Bašku sa na piešťanskom letis-
ku uskutočnil slávnostný nástup prí-
slušníkov OS SR odchádzajúcich pl-
niť úlohy v Afganistane. Jednot-
ku tvorí 137 profesionálnych voja-
kov OS SR, medzi ktorých bol zara-
dený aj vojenský kaplán Ordinariátu 
OS a OZ SR por. Slavko Ganaj, kto-
rý bude počas nasledujúcich mesia-
cov zabezpečovať duchovnú službu. 
Kaplán Ganaj je gréckokatolíckym 
kňazom pôsobiacim pri Dopravnom 
krídle v Malackách-Kuchyni.
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Predmetom tohtoročnej biblic-
kej olympiády (BO) bola Kni-
hy sudcov, Daniel, Jakubov list 
a List Filemonovi. Súťaž prebie-
hala v dvoch kategóriách: 1. ka-
tegória (5. – 9. ročník ZŠ) a 2. 
kategória (G a SŠ). Biblická sú-
ťaž (BS) pre žiakov 1. stupňa ZŠ, 
ktorá je organizovaná v rámci 
Gréckokatolíckej cirkvi, sa nies-
la v znamení Skutkov apoštolov 
pre B kategóriu (3. a 4. ročník 
ZŠ) a biblického učiva predme-
tu NV/N pre A kategóriu (1. a 2. 
ročník ZŠ).

Eparchiálne kolá v Košic-
kej eparchii
Z 33 trojčlenných družstiev 

zúčastnených na protopresby-
terátnych kolách v marci 2010 sa 
víťazi stretli 14. apríla na epar-
chiálnom kole v priestoroch 
Eparchiálneho úradu v Koši-
ciach, organizovanom v spolu-
práci s Odbornou komisiou pre 
prípravu BO a Krajským škol-
ským úradom v Košiciach. Ví-
ťazi umiestnení na prvých 
miestach v každej kategórii re-
prezentovali Košickú eparchiu 
na národnom kole.
V biblickej súťaži sa víťa-

zi z 38 družstiev zúčastnených 
na protopresbyterátnych ko-
lách jednotlivých protopres-
byterátov uchádzali o prvé tri 
miesta na eparchiálnom kole, 
ktoré prebehlo 15. apríla tak-
tiež v priestoroch Eparchiálne-
ho úradu v Košiciach. Jednotlivé 
súťažné kolá a znalosti súťažia-
cich rozhodli o tých, ktorí po-
stúpili do metropolitného kola. 
Výsledky eparchiálných kôl:
Biblická olympiáda
1. kategória: 1. ZŠ Okružná, 

Michalovce; 2. ZŠ Požiarnic-

ká, Košice; 3. ZŠ M. R. Štefáni-
ka, Trebišov
2. kategória: 1. Cirkevné gym-

názium sv. Jána Krstiteľa, Trebi-
šov; 2. Gymnázium sv. T. Akvin-
ského, Košice; 3. Gymnázium Ľ. 
Štúra, Michalovce
Biblická súťaž
A kategória: 1. CZŠ sv. Rodi-

ny, Sečovce; 2. CZŠ sv. Gorazda, 
Košice; 3. I. ZŠ Komenského 6, 
Sobrance
B. kategória: 1. ZŠ Helcmanov-

ce; 2. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce; 3. 
ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Metropolitné kolo biblic-
kej súťaže
Juskova Voľa aj v tomto škol-

skom roku privítala víťazov 
eparchiálnych kôl BS, ktorí 
sa v prostredí mládežníckeho 
centra Bárka zišli 11. – 12. mája 
na metropolitnom kole súťa-
že. Stretnutie sa začalo sv. li-
turgiou, ktorú slávil metropo-
lita vladyka Ján Babjak SJ. Ve-
černý program sa začal aktivi-
tou Družstvo zabáva družstvo, 
v ktorom si jednotlivé súťaž-
né družstvá pripravili krátky zá-
bavný program pre ostatných 
účastníkov. Druhá časť večera 
sa niesla v znamení biblického 
karnevalu.
Samotná súťaž sa konala 

v nasledujúci deň. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov, odovzda-
nie diplomov a cien sa uskutoč-
nilo za účasti vladyku Milana.
Výsledky metropolitného 

kola:
A kategória: 1. ZŠ Komenské-

ho, St. Ľubovňa; 2. farnosť Ša-
rišský Štiavnik; 3. CZŠ sv. Egí-
dia, Bardejov a CZŠ sv. Gorazda, 
Košice
B. kategória: 1. ZŠ Študent-

ská, Snina; 2. farnosť Sečovská 
Polianka; 3. CZŠ sv. Rodiny, Se-
čovce

Celoslovenské kolo biblic-
kej olympiády
Národné kolo BO sa kona-

lo 18. – 19. mája pre 1. kategóriu 
a 19. – 20. mája pre 2. kategóriu 
v Košiciach a organizačne bolo 
zabezpečené Katolíckym peda-
gogickým a katechetickým cen-
trom, n.o., a DKÚ Košickej ar-
cidiecézy. V každej kategórii sa 
zúčastnilo 10 družstiev z jed-
notlivých diecéz Slovenska. Vy-
hlasovanie výsledkov a odo-
vzdávanie cien v oboch kategó-
riách obohatil svojou prítom-
nosťou i požehnaním vladyka 
Milan Chautur.
Umiestnenie gréckokatolíc-

kych družstiev:
1. kategória: 6. ZŠ Okruž-

ná, Michalovce (Košická epar-
chia); 9. Gymnázium sv. Miku-
láša, Prešov (Prešovská archie-
parchia)
2. kategória: 6. Cirkevné gym-

názium sv. Jána Krstiteľa, Trebi-
šov (Košická eparchia); 6. Gym-
názium P. P. Gojdiča, Prešov 
(Prešovská archieparchia)

Výtvarná biblická súťaž 
v Košickej eparchii
Výtvarná súťaž pod názvom 

Biblia očami detí a mládeže 
bola zameraná na obsah Kni-
hy sudcov, Knihy Daniel, Jaku-
bovho listu a Listu Filemono-
vi. Vyhodnotenie eparchiálne-
ho kola sa uskutočnilo 13. aprí-
la v priestoroch Teologickej fa-
kulty v Košiciach. Na krajskom 
kole sa zúčastnilo 77 žiakov Ko-
šickej eparchie v 8 kategóri-
ách. Všetky práce boli vystave-
né v priestoroch eparchiálne-
ho úradu. Práce žiakov umiest-
nené na prvých troch miestach 
boli zaslané na celoslovenské 
kolo, ktoré sa uskutočnilo v Ka-
tolíckom pedagogickom a kate-
chetickom centre, n. o., v Spiš-
skej Novej Vsi. Výsledky celo-
slovenského kola sú zverejnené 
na www.kpkc.sk.

DKÚ Košickej eparchie

Biblická olympiáda, biblická súťaž, výtvarná biblická súťaž
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n V Krásnom Brode sa 29. – 30. 
mája uskutočnila archieparchi-
álna odpustová slávnosť k sviatku 
Zostúpenia Svätého Ducha. Hlav-
ným slúžiteľom nedeľnej archijerej-
skej svätej liturgie bol prešovský ar-
cibiskup a metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ. V homílii sa veriacim pri-
hovoril emeritný pomocný pražský 
biskup Mons. Ján Eugen Kočiš. Ho-
voril o tom, že Boh nás chce napl-
niť svojím Svätým Duchom, na čo 
je dôležitá naša otvorenosť pre ten-
to jeho zámer. V závere nechýbal li-
turgický sprievod okolo chrámu. 
Vladykov vítal a ďakoval im igumen 
krásnobrodského monastiera otec 
Peter Pavel Haľko OSBM. (Ľubo-
mír Petrík)
n Mons. Róbert Bezák, trnav-
ský arcibiskup, oslávil 6. júna 
prvé výročie biskupskej vysviac-
ky slávnostnou svätou omšou v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 
Pri tejto príležitosti Trnavská arci-
diecéza spúšťa novú webovú strán-
ku – www.abu.sk.
n Rádio Lumen získalo tri nové 
frekvencie. Ide o frekvencie 99.8 
MHz v Levoči, 105.2 MHz v Ska-
lici a 93.5 MHz v Štúrove. Signál 
kresťanskej rozhlasovej stanice by 
sa mal cez uvedené VKV frekven-
cie dostať k novým poslucháčom 
v priebehu tohto roka.
n Charita prosí o pomoc. Pretrvá-
vajúce povodne na celom Slovensku 
zasiahli tisíce domácností, niekoľ-
ko stoviek ľudí muselo byť evakuo-
vaných. Arcidiecézna charita Koši-
ce, Gréckokatolícka charita Prešov 
a Spišská katolícka charita sa zapo-
jili do odstraňovania škôd. Ľudia sú 
zúfalí, unavení a nervózni. 
Obraciame sa s prosbou o pomoc aj 
na firmy, ktoré sa môžu zapojiť ma-
teriálnou pomocou: vysúšače, pit-
ná voda, dezinfekčné prostried-
ky (Savo), stany. Prioritou chari-
ty je poskytnúť materiálnu pomoc 
pre domácnosti aj vo forme náradia 
a oblečenia. 
Spolupatričnosť môžu preja-
viť Slováci v zbierke Slovenskej 
katolíckej charity na číslo účtu 
4008058424/7500 v ČSOB, variabil-
ný symbol 170. 
Za prejavenú solidaritu vám ďaku-
jeme.
Oprava dátumu primícií  
J. Lajčiaka – 10. júl 2010 (Úpor)
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V stredu 19. mája sa 41 grécko-
katolíckych mariánskych ctite-
ľov z Rudlova a zo Soli za účas-
ti svojho kňaza Petra Olšavské-
ho zúčastnilo na farskej púti 
na hore Zvir v Litmanovej. Ces-
ta na horu sa niesla v znamení 
modlitieb krížovej cesty, ktorá 
bola obetovaná za požehnanie 
rodín. Pri svätej liturgii sa priho-
voril pútnikom otec Vasiľ Kin-
dja. Po svätej liturgii nasledoval 
Moleben k Presvätej Bohorodič-
ke. (Magdaléna Nemčíková)

Veriaci z Rudlova a Soli sa modlili za rodiny

6. mája po večernej svätej litur-
gii v prešovskej Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa sa študenti pre-
šovských vysokých a stredných 
škôl prezentovali v divadel-
nom predstavení s názvom Bis-
kup Gojdič. Predstavenie vznik-
lo na podnet Gréckokatolícke-
ho mládežníckeho pastoračné-
ho centra v Prešove pri príleži-
tosti Roka kňazov.
Šlo o originálne predstave-

nie, nakoľko nebolo opakova-
ním už nejakej vopred napísa-
nej či zinscenovanej hry. Po-
dobne pieseň s názvom Svetlo 
pre dnešok, ktorú zaspieval Štu-
dentský mládežnícky zbor, bola 
zhudobnená pre toto divadelné 
predstavenie, ktoré sa začalo vi-
deoprezentáciou života biskupa 

Gojdiča od čias jeho štúdií, vy-
sviacky až po uväznenie, smrť 
a blahorečenie v Ríme. Po pre-
miére divadelnej hry sa všetci 
aktívni účastníci a pozvaní hos-

tia stretli v Gréckokatolíckom 
pastoračnom centre v Prešove, 
kde zhodnotili svoju doterajšiu 
činnosť. (Peter Tirpák)

Študenti prešovských škôl predstavili život biskupa

V školskom roku 2009/2010 
Diecézne katechetické úrady 
Košickej eparchie a Prešovskej 
archieparchie spustili druhý 
ročník výchovného projektu Vý-
chodní svätí pre súčasnosť pre 
žiakov materských, základných 
a stredných škôl. Ide o projekt 
zameraný na spoznávanie živo-
ta východných svätých. Pred-
metom tohtoročného projektu 
bol život a dielo bl. Metoda Do-

minika Trčku CSsR, ktorý žia-
ci stvárnili v jednej z určených 
techník: kresba, koláž, prezen-
tácia v Power pointe.
Slávnostné vyhodnotenie 

projektu sa uskutočnilo 12. mája 
v mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli, kde sa stretli ví-
ťazi jednotlivých kategórií a kde 
boli vystavené všetky práce za-
slané do eparchiálnych kôl. Vy-
hodnotenie projektu obohatili 

svojou prítomnosťou aj otcovia 
redemptoristi. Otec Metod Lu-
káčik CSsR. v krátkosti preroz-
prával príbeh bl. Metoda. Vyvr-
cholením stretnutia bola sláv-
nostná sv. liturgia slávená vla-
dykom Milanom Chauturom 
CSsR, po ktorej boli víťazom 
odovzdané diplomy a vecné 
ceny. (Tatiana Cmoriaková)

Projekt Východní svätí pre súčasnosť pozná víťazov

HUMANITÁRNA POMOC  
PRE OBETE POVOdNí NA SlOVENSkU

Spolupatričnosť môžete prejaviť v zbierke Gréckokatolíckej metropolie 
na číslo účtu 0096287076/0900 v Slovenskej sporiteľni, variabilný symbol 11.
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Po milom privítaní sa púť 
začala rozjímavou mod-
litbou slávnostného ru-

ženca, ktorú sa predmodlievali 
zástupcovia kňazov, rehoľných 
sestier, bohoslovcov a laických 
veriacich – manželov a detí. 
Bola to duchovná príprava 
na slávenie archijerejskej svätej 
liturgie, pred ktorou sa pútnici 
mohli ešte započúvať do spevu 
Zboru sv. Romana Sladkopev-
ca z Gréckokatolíckeho kňaz-

ského seminára bl. biskupa Pav-
la Petra Gojdiča z Prešova, kto-
rý si prišiel vypočuť aj krakov-
ský arcibiskup a metropoli-
ta kardinál Stanisław Dziwisz. 
Otec kardinál sa pred svätou li-
turgiu pútnikom prihovoril a sr-
dečne ich pozdravil. Vyjadril 
radosť z toho, že v takom po-
četnom množstve prišli chvá-
liť Boha za jeho milosrdenstvo 
a že termín púte spadá do prí-
pravy na 90. výročie narodenia 

Božieho služobníka Jána Pavla 
II., počas pontifikátu ktorého sa 
„Cirkev stala blízkou svetu“. „Je 
tu veľa mladých ľudí,“ povedal 
kardinál, „a Ján Pavol II. otvo-
ril Cirkev mladým ľuďom.“ Vy-
zdvihol Gréckokatolícku cirkev 
na Slovensku ako živé spoločen-
stvo a všimol si veľa mladých 
gréckokatolíckych kňazov, ktorí 
prišli spolu so svojimi veriacimi. 
Potom hovoril o dvoch apoš-
toloch Božieho milosrdenstva 

– sv. Faustíne a Jánovi Pavlovi II. 
a všetkých vyzval: „Obracajte sa 
k Božiemu milosrdenstvu!“

Prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ bol hlav-
ným slúžiteľom archijerejskej 
svätej liturgie. Koncelebrova-
li košický eparcha Milan Chau-
tur CSsR, emeritný pomocný 
pražský biskup Ján Eugen Ko-
čiš a okolo 120 kňazov. Brati-
slavského eparchu Petra Rusná-
ka zastupoval protosynkel Vla-

Metropolitná púť 
do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva

8  |  UDALOSŤ

Vyše 6 000 gréckokatolíckych veriacich zo Slovenska naplnilo v sobotu 15. mája Sanktuá-
rium Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch, kde sa sprevádzaní svojimi biskupmi 
a kňazmi zišli na prvej metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi zo Slovenska na tomto pút-
nickom mieste.
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dimír Skyba. V homílii vladyku Milana za-
znelo hlboké povzbudenie prenášať Bo-
žie milosrdenstvo do konkrétneho života, 
do vzťahov v manželstve a rodine, do vzťa-
hov s blížnymi, aby sme mohli odpúš-
ťať, ak nás niekto urazí. Poukázal na Bo-
žie milosrdenstvo ako na Božiu lásku. „Vý-
sledkom tejto lásky, ktorá je prebodnutá 
na kríži, je odpustenie a zľutovanie.“ Pri-
pomenul, že mnohokrát sa Božie milosr-
denstvo premieta do liturgie, „ale sme už 
na to hluchí, preto musel Boh zdôrazniť 
sestre Faustíne, že je milosrdný, a nielenže 
odpúšťa, ale už si na naše hriechy ani len 
nespomenie“.

Popoludní pútnikov, hlavne mladých, 
potešil hudobný program otca Petra Mi-
lenkyho a Jozefa Bubnára, ktorý vystrieda-
la katechéza sestry Clarety o Božom milo-
srdenstve, v ktorej odznela napríklad hl-
boká myšlienka, že „Božia vôľa je pre nás 
darom Božieho milosrdenstva“. Zároveň 
poukázala na hlbokú tradíciu úcty k Bo-
žiemu milosrdenstvu v byzantskom obra-
de.
Po Akatiste k Ježišovi Kristovi program 

púte vyvrcholil o 15. hodine Korunkou Bo-
žieho milosrdenstva, príhovorom rektora 
Sanktuária biskupa Jána Zająca, požehna-
ním devocionálií a záverečným poďakova-
ním vladyku Jána Babjaka. 
Púť bola živým obrazom Cirkvi, pretože 

poukázala na hodnotu spoločenstva bra-
tov a sestier od detí a mládeže po mladé 
dvojice, manželské páry, rodiny s deťmi, 
strednú i staršiu generáciu, ako aj rehoľ-
né sestry. Všetci prišli spolu so svojimi bis-
kupmi, kňazmi a diakonmi ďakovať Bohu 
za jeho milosrdenstvo a zároveň si ho vy-
prosovať. 

V krakovskom prístave
Plný autobus mladých ľudí plaviacich 

sa do Krakova – to vo mne od prvej chví-
le evokovalo radosť a nádej, že májová púť 

gréckokatolíkov do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva bude stáť za to. Ako ostatní, 
aj my sme putovali od skorého rána a dob-
rá nálada vzrastala s každým nadobudnu-
tým človekom. Veľmi cenné boli pre nás 
priateľské stretnutia, úsmevy a radostné 
zvolávania na známych ľudí – aj keď sme 
boli stovky kilometrov od domova, pred-
sa sme sa cítili veľmi domácky. Túto at-
mosféru v nás utvrdil kardinál S. Dziwisz, 
ktorý podčiarkol vzájomnú spätosť Slová-
kov a Poliakov, ako i vrúcny vzťah pápeža 
Jána Pavla II. k slovenskému národu, naj-
mä k mladým. V krakovskej bazilike sme 
sa zhromaždili ako v loďke, v bárke, kto-
rá je vlastne naším mládežníckym symbo-
lom, a mohli sme zažívať istotu, že máme 
toho najlepšieho kormidelníka. 
Naše duchovné zážitky boli obohatené 

o výborný kultúrno-historický program, 
a to v podobe návštevy soľnej jasky-
ne Wieliczka a individuálnej prechádzky 
nočným Krakovom (hoci nás chcel dážď 
úporne presvedčiť, že to nemá zmysel). 
V nedeľu sme sa napriek neutíchajúcemu 
lejaku rozhodli pre návštevu koncentrač-
ného tábora v Osvienčime. Toto miesto je 
síce preexponovaným, až odstrašujúcim, 
ale predsa dôležitým mementom toho, 
čoho je schopný človek bez Boha. O čosi 
pozitívnejšia bola návšteva Vadovíc, rodis-
ka pápeža Jána Pavla II., zakončená jedi-
nečným slúžením svätej liturgie v priesto-
roch autobusu.
Sme radi, že naši otcovia-sprievodco-

via Slavomír Zahorjan a Erich Eštvan ne-
zostali voči výzve na púť ľahostajní a obe-
tovali svoj čas i námahu, aby nám všetkým 
pripravili zaujímavý a bohatý program. Je 
úžasné vedieť, že sme potrební a dôležití 
v Božom pláne, ale i v plánoch Cirkvi. n

Ľubomír Petrík
Annamária Vlkovičová

snímky: Mária Žarnayová

Rozhovor s Mgr. Pet-
rom Michančom, 
manažérom vzdelá-
vania projektu Mosty 
z chudoby

25. mája sa v Pre-
šove uskutočnila 
verejná prezentá-
cia projektu Mosty 
z chudoby. Na čo je 
zameraný tento projekt? 
Mosty z chudoby sú vzdelávacím projek-
tom, ktorý má pripraviť pôdu pre prá-
cu s chudobnými. Vzdelávanie je zame-
rané na pochopenie nepísaných pravidiel 
a zaužívaných  názorov, postojov a zdro-
jov jednotlivých sociálno-ekonomických 
tried (chudobní, stredná vrstva, bohatí) 
a ich využiť ich na zmenu života konkrét-
nych ľudí.

Aké je praktické využitie týchto vedo-
mostí? 
V podstate ide o to, aby sa otvorila cesta 
pre tých, ktorí majú záujem prejsť z chu-
dobnej vrstvy do strednej. To sa nedeje iba 
na rovine finančného zabezpečenia, ale 
(čo je možno prekvapujúce) hlavne v ro-
vine zmeny mentálnych vzorcov správa-
nia sa a fungovania v rodine. Napríklad 
chudobní ľudia musia zmeniť svoj postoj 
k vzdelávaniu a pochopiť jeho nevyhnut-
nosť pre úspech v živote a v práci, s čím 
v konečnom dôsledku súvisí aj výška príj-
mov. A to je len jedna z oblastí, na ktorej 
sa dá pracovať.

Kto zastrešuje tento projekt? 
Projekt zastrešuje MsÚ v Prešove, od-
bor sociálnych služieb. Partnerom projek-
tu, ktorý môže byť realizovaný vďaka fi-
nančnej podpore ESF v rámci operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklú-
zia, je Rada pre poradenstvo v sociálnej 
práci v Košiciach. 

Vidíte nejaké možnosti prepojenia 
tohto projektu s charitatívnou činnos-
ťou v Katolíckej cirkvi? 
Výstupom projektu sú diskusné fóra 
a kruhy, v ktorých sa môžu stretnúť a vzá-
jomne si pomáhať ľudia z jednotlivých so-
ciálno-ekonomických tried. Tu je priestor 
pre ľudí z cirkevných spoločenstiev nie-
len Katolíckej cirkvi, ktoré v podstate 
na týchto princípoch už fungujú. Aj toto 
bol dôvod, prečo sa prezentácia uskutoč-
nila v spolupráci so Sociálnou subkomi-
siou KBS, ktorej predsedá vladyka Peter 
Rusnák.

Dada Kolesárová

  |  9

na 5 minút

slovo   13 | 2010



10  | slovo na tému

Gréckokatolíci 
v Poľsku
Ak by niekto v moderných dejinách Európy hľadal po Židoch nejakú 
inú skupinu obyvateľstva, ktorá bola prenasledovaná a systematicky 
ničená, sotva by našiel lepšieho adepta, ako sú gréckokatolíci.

Gréckokatolíci si veľa vy-
trpeli v mnohých kraji-
nách Európy pod vply-

vom komunistického režimu. 
Bolo to tak aj u nás. Ale to, čo 
osud pripravil poľským gréc-
kokatolíkom, by nik z nás ne-
chcel zažiť.

Úsvit gréckokatolíkov 
v Poľsku
Gréckokatolícka cirkev začala 

svoju novodobú históriu práve 
v Poľsku. Vo vtedajšom poľsko-
litovskom meste Brest v roku 
1596 bola podpísaná prvá zo slo-
vanských únií pravoslávnych 
cirkví s Rímom. Dnes už ťaž-
ko môžeme zistiť, či išlo o po-
tvrdenie jednoty, alebo zjed-
notenie sa (čo platí pre všetky 
únie v tomto stredoeurópskom 
priestore). Na synode, ktorá sa 
konala v Chráme svätého Miku-

láša v Breste pod vedením met-
ropolitu M. Rahozu, bola 8. – 
18. októbra 1596 únia slávnostne 
prijatá a proklamovaná. Na listi-
ne chýbali iba podpisy biskupov 
z Ľvova a z Przemyslu.

Práve na území eparchie 
v Przemysli nachádzame prvé 
styky kresťanstva na území Poľ-
ska. Išlo o katolíkov byzantské-
ho obradu, teda o veriacich vý-
chodných cirkví zjednotených 
s Rímom. Tieto počiatky sa via-
žu na Krakov a na pôsobenie sv. 
Metoda v úrade moravského ar-
cibiskupa a metropolitu. Uva-
žuje sa aj o pôsobení sv. Go-
razda na tomto území. Od tých 
čias máme ešte niekoľko zmie-
nok o pokračovaní byzantské-
ho obradu na tomto území. 
V Krakove napríklad pôsobi-
li v 10. storočí východní biskupi 
Prochorius a Prokulfus. Samot-

ná eparchia v Przemysle vznikla 
v roku 1087. Tak sa táto eparchia 
radí medzi najstaršie slovanské 
eparchie.
V histórii našej cirkvi na-

chádzame mnoho zmienok 
o pôsobení a vplyve przemysl-
ských biskupov na našom úze-
mí. Svedčí to o vážnosti, akú po-
žíval tento historický eparchi-
álny stolec aj na území Sloven-
ska. Na konci 17. storočia aj táto 
eparchia podpísala úniu.

Podobne ako u nás, aj na úze-
mie tejto eparchie od 12. storo-
čia po hrebeňoch Karpát pri-
chádzali kolonizátori z Mol-
davska. Ich pomenovanie sa na-
koniec ustálilo v slove Lemko-
via (u nás Rusíni). O prepojení 
oboch regiónov v jazykovej, kul-
túrnej i náboženskej oblasti niet 
pochýb. Zároveň došlo k ich 
masívnejšej asimilácii k miest-

nemu ukrajinskému obyvateľ-
stvu, než to bolo na Slovensku. 
Napriek tomu v roku 1934 bola 
vytvorená vyčlenením z Prze-
myslskej eparchie Apoštolská 
administratúra pre Lemkov.

Tragédia
Situácia v Poľskom štáte bola 

od počiatku napätá. Časť oby-
vateľstva tvorili Poliaci a časť 
Ukrajinci. Práve toto národ-
nostné rozdelenie, ktoré delilo 
krajinu na východnú a západnú 
časť, bolo podčiarknuté aj obra-
dovým rozdelením. Poliaci pri-
jali latinský a Ukrajinci byzant-
ský obrad. Túto situáciu vyostri-
lo delenie Poľska v rokoch 1772 
až 1795. Juh krajiny pripadol Ra-
kúsku, západ Prusku a východ 
Rusku. Tomu zodpovedal aj cir-
kevný vývoj  v oblasti. Rakúsko 
podporovalo Gréckokatolícku 
cirkev, pričom Rusko tradične 
Pravoslávnu cirkev.

Po prvej svetovej vojne zís-
kalo Poľsko opäť nezávislosť. 
V roku 1919 boli k Poľsku pri-
pojené severovýchodné oblas-
ti s Vilniusom a východná Ha-
lič (tradičné územie gréckoka-
tolíkov). V roku 1938, po odčle-
není Apoštolskej administratú-
ry pre Lemkov s 128-tisíc veria-
cimi, mala eparchia v Przemys-
li skoro 1,2 milióna veriacich 
a tomu zodpovedajúci počet 
kňazov, rehoľníkov, ako aj škôl 
a iných náboženských i sociál-
nych ustanovizní. 17. septembra 
1939 vtiahla do Poľska Nemec-
ká i Červená armáda a Poľsko 
sa rozdelilo na dve okupované 
oblasti. Na Sovietmi okupova-
nom území sa ocitla väčšia časť 
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www.unipo.sk/greckokatolic-
ka-teologicka-fakulta

Gréckokatolícka teologická fakulta pat-
rí do zväzku fakúlt Prešovskej univerzity 
v Prešove. Je jej najstaršou fakultou a po-
kračovateľkou Teologickej akadémie zalo-
ženej už v roku 1880. Dnes fakulta ponú-
ka niekoľko študijných programov v oblas-
ti teológie, pedagogiky a psychológie. Nav-
štívme teda spoločne jej elektronickú do-
ménu www.unipo.sk/greckokatolicka-teolo-
gicka-fakulta.
Virtuálne stránky teologickej fakulty sú 

umiestnené na serveri unipo.sk, kde sú ulo-
žené webové domény všetkých fakúlt Pre-
šovskej univerzity. Grafický vzhľad stránky 

sa nesie v čierno-zlatej farbe, ktorá je cha-
rakteristická pre túto fakultu. Dôležité od-
kazy sa nachádzajú na hornom okraji obra-
zovky v hlavných sekciách, ktoré sa rozba-
ľujú do bočnej lišty na ľavom okraji. Strán-
ka je riešená prehľadne, v hlavných sekci-
ách ako Orgány fakulty, Katedry, Vzdeláva-

nie sú umiestnené všetky informácie, kto-
ré študent či náhodný návštevník bude po-
trebovať.
Vábivými sú záložky ako Dokumenty, Fo-

togaléria, ktorá obsahuje fotografie z aka-
demických slávností, fakultných konfe-
rencií či plesu. Duchovné okienko, ktoré je 
charakteristické jedine pre túto fakultu ob-
sahuje teologické texty, zoznam pútí or-
ganizovaných fakultou či niečo zaujímavé 
na stiahnutie.
Stránky Gréckokatolíckej teologickej fa-

kulty sú pútavé, riešené na vysoko profesi-
onálnej úrovni, obohacujúce obsahom. Ak 
vás tento krátky exkurz zaujal, budem rád, 
ak si na doménu tejto webovej stránky klik-
nete aj osobne.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

eparchie. Už v októbri 1939 bol 
Cirkvi zabavený majetok. Zá-
roveň sa odstránilo vyučovanie 
náboženstva v školách, zredu-
koval sa počet katolíckych orga-
nizácií, začala sa tvrdá cenzúra 
v oblasti tlače a začalo sa vyhos-
ťovanie a zatýkanie gréckokato-
líckeho duchovenstva. Nakrát-
ko tento teror pominul v obdo-
bí rokov 1941 až 1945. Najhoršie 
však ešte len prišlo. V tieni veľ-
kého utrpenia poľského národa 
počas a po druhej svetovej vojne 
zostáva tragický osud Grécko-
katolíckej cirkvi.
Po znovuobsadení Poľska 

Červenou armádou v búrlivom 
období na konci vojny prevzala 
vládu mocenská garnitúra pod-
porovaná Sovietskym zväzom. 
Po skončení vojny zaviedol Bo-
leslaw Bierut (dosadený Stali-
nom) komunistickú diktatú-
ru. Veľké utrpenie gréckokatolí-
kov sa ešte zhoršilo. Vrátil sa te-
ror z rokov 1939 až 1941. Navyše 
pribudli obvinenia ukrajinských 
gréckokatolíkov z podporova-
nia banderovcov, ktorí sa snaži-
li o samostatný ukrajinský štát. 
Hranice Poľska sa zmenili – celá 
krajina sa akoby zmenšila a po-
sunula na západ. Pod priamy 
vplyv komunistického Soviet-
skeho zväzu sa dostalo ohrom-
né územie obývané gréckokato-
líkmi. Tí nemali veľké možnosti 
na výber – buď prestup na pra-
voslávie, alebo väzenie a depor-

tácie. Iba sídlo gréckokatolícke-
ho przemyslského biskupa zo-
stalo na novom území Poľska. 
Tento tlak na gréckokatolíkov 
vyvrcholil v roku 1946 na pseu-
dosobore v Ľvove, na ktorom 
sa napriek veľkému tlaku ne-
zúčastnil ani jeden gréckoka-
tolícky biskup. Všetci podstú-
pili mučeníctvo pre svoju vie-
ru a vernosť Katolíckej cirkvi. 
Na oboch stranách poľsko-so-
vietskej hranice tak zúril teror 
s cieľom zničiť Gréckokatolíc-
ku cirkev.
V Poľsku však zostalo viac 

ako 400-tisíc gréckokatolí-
kov. Do konca roku 1946 bolo 
do ZSSR deportovaných skoro 
pol milióna Ukrajincov a Lem-
kov. Väčšinou to boli grécko-
katolíci. Vysídľovali sa aj gréc-
kokatolíci kňazi s rodinami. 
V priebehu deportácie Ukra-
jincov bolo presídlených v so-
vietskej Ukrajine asi 300 gréc-
kokatolíckych kňazov. Podob-
ný osud postihol aj príslušní-
kov arménskeho obradu na úze-
mí Poľska.
Poľský prímas požiadal Svätú 

stolicu o pomoc v tejto neľahkej 
situácii Gréckokatolíckej cirkvi. 
Zostávajúci gréckokatolíc-
ki kňazi dostali právo vykoná-
vať liturgiu a ostatné bohosluž-
by v latinskom obrade bez zme-
ny vlastného obradov. Okrem 
toho gréckokatolíci mali mož-
nosť prijímať sviatosti v svojom 

obrade.
Ďalším krokom k zničeniu 

gréckokatolíkov bola akcia Vis-
la. Tá mala definitívne vyrie-
šiť otázku Ukrajincov (a teda 
aj gréckokatolíkov) v Poľsku. 
Od 28. apríla do 28. júla 1947 
bolo často s veľkou brutali-
tou vyše 140-tisíc Ukrajincov 
(v rámci nich viac ako 100-tisíc 
gréckokatolíkov) vyhostených 
alebo presídlených do západné-
ho a severného Poľska, na býva-
lé nemecké územia (podobne to 
bolo aj u nás).

Nádej na slobodu a život
Ale podobne ako u nás šesť-

desiate roky priniesli istú nádej. 
S nadľudským úsilím sa postup-
ne darilo popri rímskokatolíc-
kych farnostiach vytvárať gréc-
kokatolícke pre Arménov, ako aj 
Ukrajincov a Lemkov. Na tom-
to poli vynikala osobnosť otca 
W. Hrynyka. Ten sa stal najprv 
generálnym vikárom poľského 
prímasa pre katolíkov východ-
ných obradov, v roku 1969 sa 
presťahoval do katedrály v Prze-
mysli, kde začal aktívne pôso-
biť. Postupne boli založené dva 
generálne vikariáty v rámci ce-
lého Poľska. Jeden z nich viedol 
v Przemysli práve terajší arcibis-
kup Ján (Ivan) Martyniak. Len 
niekoľko novozaložených far-
ností malo vlastný chrám.
V rámci tejto snahy v Castel 

Gandolfo 2. apríla 1977 kardinál 

Jozef Slipij vysvätil Ivana Cho-
mu za przemyslského biskupa. 
Ten sa však nikdy reálne neujal 
svojho stolca a po nadobudnutí 
slobody v roku 1991 rezignoval. 
Na jeho miesto bol vymenova-
ný doterajší pomocný biskup 
poľského prímasa Ivan Marty-
niak (vysvätený 16. septembra 
1989). Ten začal reorganizovať 
celú eparchiu, zakladať farnos-
ti a inštitúcie, obnovovať rehoľ-
ný život.
Za účelom zlepšenia pasto-

račnej činnosti Gréckokatolíc-
kej cirkvi Svätá stolica prijala 
31. mája 1996 rozhodnutie o vy-
tvorení metropolie Gréckoka-
tolíckej cirkvi v Poľsku, kto-
rej súčasťou sa stala arcidiecé-
za Przemyśl-Varšava a diecéza 
Wrocław-Gdańsk. Dnes grécko-
katolíkov v Poľsku vedie práve 
arcibiskup Ján Martyniak a jeho 
sufragán Vladimír Juszczak.
Rozhodnutia Svätej stolice 

prispeli nielen k oživeniu opus-
tených farností Gréckokatolíc-
kej cirkvi v Poľsku, ale tiež vďa-
ka novej organizácii vlády a cir-
kevných inštitúcií k jej posilne-
niu, aby spĺňali potreby dnešnej 
Gréckokatolíckej cirkvi v Poľ-
sku. V súčasnosti sa o 200-tisíc 
veriacich stará 80 kňazov v 120 
farnostiach. n

Juraj Gradoš
snímka (Gréckokatolícka cer-
kov z r. 1759 v lubelskom skan-

zene): pl.wikimedia.org
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Drahí bratia a sestry!
Kňazský rok sa skončil; v mi-
nulých katechézach som hovo-
ril o najdôležitejších úlohách 
kňaza: učiť a posväcovať. Zo-
stáva mi teda na dnes hovo-
riť o poslaní kňaza viesť, ria-
diť – nie svojou, ale Kristovou 
autoritou – tú časť ľudu, ktorú 
mu Boh zveril.
Čo je v skutočnosti pre nás 

kresťanov autorita? Kultúr-
ne, politické a historické skú-
senosti nedávnej minulosti, 
predovšetkým diktatúry v Eu-
rópe 20. storočia, zanecha-
li v ľuďoch pochybnosti o tom-
to pojme. Pochybnosti, kto-
ré sa nezriedka odrážajú v pre-
svedčení, že autoritu, ktorá ne-
pochádza výlučne od ľudí a nie 
je nimi kontrolovaná, netreba 
brať vážne. Ale práve pohľad 
na tieto režimy nám pripomí-
na, že ak autorita v ktoromkoľ-
vek prostredí neuznáva naj-
vyššiu autoritu, ktorou je Boh, 
napokon sa nevyhnutne obráti 
proti človeku. Je teda dôležité 
uvedomiť si, že ľudská autori-
ta nie je nikdy cieľom, ale vždy 
iba prostriedkom, a že nevy-
hnutne a v každej dobe je cie-

ľom osoba, stvorená Bohom, 
osoba s vlastnou nedotknuteľ-
nou dôstojnosťou. Takto chá-
paná autorita, ktorá má ako je-
diný cieľ slúžiť skutočnému 
dobru všetkých ľudí a byť po-
ukázaním na jediné najvyššie 
dobro, ktorým je Boh, nielenže 
nie je ľuďom cudzia, ale práve 
naopak, je vzácnou pomocou 
na púti k plnému uskutočne-
niu v Kristovi, na púti k spáse.
Cirkev je povolaná a snaží sa 

vykonávať tento druh autority, 
ktorá je službou, a neuplatňuje 
ju z vlastnej moci, ale v mene 
Ježiša Krista, ktorý dostal 
od Otca všetku moc na nebi 
i na zemi (por. Mt 28,18). 
Prostredníctvom pastierov 
Cirkvi Kristus skutočne pa-
sie svoje stádo: je to on, kto ho 
vedie, chráni, napráva, preto-
že ho hlboko miluje. Ale Pán 
Ježiš, najvyšší Pastier našich 
duší, chcel, aby zbor apošto-
lov, dnes biskupov, v spoločen-
stve s nástupcom svätého Pet-
ra a s kňazmi, ich najcennej-
šími spolupracovníkmi, mali 
účasť na tejto úlohe starať sa 
o Boží ľud, aby boli vychová-
vateľmi vo viere, viedli, oži-

vovali a podporovali kresťan-
ské spoločenstvo, alebo – ako 
hovorí koncil – starali sa o to, 
„aby boli jednotliví veriaci ve-
dení v Duchu Svätom k zveľa-
ďovaniu svojho povolania pod-
ľa evanjelia, k úprimnej a čino-
rodej láske a k slobode, ktorou 
nás Kristus oslobodil“ (Pres-
byterorum Ordinis, 6). Každý 
pastier je teda prostredníkom, 
skrze ktorého sám Kristus 
miluje ľudí: naša služba je 
sprostredkovaním, drahí kňa-
zi, a prostredníctvom nás Pán 
prichádza k dušiam, učí ich, 
stará sa o ne, vedie ich. 
Ak sa takáto pastoračná úlo-

ha zakladá na sviatosti, ani 
jej účinnosť nie je nezávis-
lá od osoby kňaza. Na to, aby 
bol kňaz pastierom podľa Srd-
ca Ježišovho (por. Jer 3,15), tre-
ba hlboké zakorenenie v ži-
vom priateľstve s Kristom, nie-
len čo sa týka inteligencie, ale 
aj vzhľadom na slobodu a vôľu; 
bezpodmienečná odovzda-
nosť, pripravenosť viesť zve-
rené stádo tam, kam chce Pán 
a nie smerom, ktorý sa zdá 
byť pohodlnejší alebo jedno-
duchší. 

Spoločenstvo a hierarchia 
nie sú vo vzájomnom proti-
klade, ale sa podmieňujú. Sú 
spoločne jednou vecou (hie-
rarchickým spoločenstvom). 
Pastier je teda pastierom prá-
ve v tom, že vedie a stráži stá-
do, bráni tomu, aby sa roztra-
tilo. Mimo čisto a výlučne nad-
prirodzeného chápania nie je 
pochopiteľné poslanie kňa-
zov riadiť. Práve toto posla-
nie, podporované skutočnou 
láskou k spáse každého veria-
ceho, je mimoriadne vzácne 
a nevyhnutné pre našu dobu. 
Ak je cieľom prinášať Kristo-
vu zvesť a viesť ľudí k spásne-
mu stretnutiu s ním, aby mali 
život, úloha viesť je stvárne-
ná ako služba žitá v úplnom 
darovaní pre budovanie stá-
da v pravde a vo svätosti, čas-
to idúc proti prúdu a pamäta-
júc na to, že kto je väčší, má sa 
snažiť byť malým, a kto riadi, 
má mať snahu slúžiť.
Kde môže kňaz dnes načer-

pať silu pre takéto vykonávania 
svojej služby, v plnej vernos-
ti Kristovi a Cirkvi, v úplnom 
odovzdaní sa stádu? Odpo-
veď je jediná: v Pánovi Ježišo-
vi. Ježišov spôsob riadenia nie 
je nadvládou, ale je pokornou 
a láskavou službou umývania 
nôh a Kristovo kraľovanie nad 
vesmírom nie je pozemským 
triumfom, ale nachádza svo-
je vyvrcholenie na dreve krí-
ža, ktoré sa stáva súdom pre 
svet a vzťažným bodom pre vy-
konávanie autority, ktorá má 
byť opravdivým vyjadrením 
pastoračnej lásky. Svätci, me-
dzi nimi svätý Ján Mária Vian-
ney, vykonávali s láskou a odo-
vzdanosťou úlohu starostli-
vosti o časť Božieho ľudu, kto-
rá im bola zverená. Boli to sil-
ní a rozhodní muži s jediným 
cieľom: napomáhať skutočné-
mu dobru duší. Boli pripravení 
platiť za to osobne, až po cenu 
mučeníctva, aby zostali verní 
pravde a spravodlivosti evan-
jelia. n

TK KBS
preložil Martin Kramara

upravil Juraj Gradoš
ilust. snímka: Mária Žarnayová

12  | slovo svätého otca
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Na Slovensku sa počet so-
bášov už niekoľko ro-
kov pohybuje okolo 

28-tisíc. V roku 2008 uzavrelo 
na Slovensku manželstvo 28 293 
párov. Je to najvyšší počet so-
bášov od roku 1993. Zhruba po-
lovica z týchto sobášov je uza-
tváraná cirkevnou formou. Cir-
kevný sobáš môžu vykonávať 
všetky registrované cirkvi. Má 
za následok manželstvo s rov-
nakými právami a povinnos-
ťami ako občiansky sobáš. Cir-
kev však nie je povinná vykonať 
cirkevný sobáš a každá cirkev 
si teda môže určiť vlastné pod-
mienky a pravidlá na vykonanie 
cirkevného sobáša. Cirkevný so-
báš môže nasledovať po občian-
skom sobáši, ale v tomto prípa-
de je to len obrad bez právnych 
následkov. Naopak – po uzavre-
tí cirkevného sobáša nie je mož-
né uzavrieť sobáš občiansky.

Podstatnou charakteristi-
kou cirkevného sobáša je, as-
poň v kresťanských cirkvách, to, 
že sviatosť manželstva je chá-
paná omnoho vážnejšie ako 
v prípade občianskeho sobáša. 
Kým občiansky sobáš pri splne-
ní zákonných podmienok mož-
no absolvovať hoci i mnoho-

krát za život, prak-
tizujúci kresťan 
smie podľa zá-
sady „čo Boh 
spojil, človek 
nech neroz-
deľuje“ vstú-
piť do manžel-
ského zväzku iba 
raz, lebo Cirkev chá-
pe manželstvo ako doži-
votný sľub. Výnimkou je úmr-
tie jedného z manželov ale-
bo niektoré špecifické okolnos-
ti umožňujúce cirkevnú rozluku 
manželstva, ktoré sú vždy veľmi 
dôkladne skúmané.
Čo však stojí za rozhodnu-

tím snúbencov vstúpiť do man-
želstva práve pred Bohom? Ná-
boženské presvedčenie, pria-
nie partnera, tlak rodiny či túž-
ba po pekných fotografiách? 
Dôvodov snúbencov pre cirkev-
ný sobáš je mnoho. Bez ohľa-
du na motiváciu ľudí však záu-
jem o cirkevné obrady približne 
kopíruje vývoj sobášov v celej 
spoločnosti. Kým v Evanjelickej 
cirkvi vidno stagnáciu, sobáše 
v Katolíckej cirkvi oboch obra-
dov na Slovensku sú stále zau-
jímavejšie. Tempo nárastu však 
nie je vysoké.

Viac než 
toto tempo by 
nás malo zaujímať, 
nakoľko sú snúbenci pri-
pravení na cirkevný sobáš a koľ-
ko takýchto sobášov sa kon-
čí rozvodom. Zvyčajne to súvisí 
aj s dôvodom, prečo sa snúben-
ci rozhodujú pre cirkevný so-
báš. V Číne je stále viac snúben-
cov očarených katolíckym man-
želstvom uzavretým v kostole. 
Podľa ich názoru „žiadna luxus-
ná ceremónia sa nemôže rovnať 
posvätnosti a slávnostnosti prí-
sahy pred kňazom“.

Na druhej strane vidno ten-
denciu odstrániť z cirkevné-
ho sobáša jeho posvätnosť a de-
finovať ho iba ako ceremóniu 
oficiálneho spoločného živo-

ta dvoch osôb, a to dokonca bez 
rozdielu pohlavia. V Dánsku 
napríklad s cirkevnými sobáš-
mi párov rovnakého pohlavia 
súhlasia dve tretiny obyvateľov. 
Ďalší prieskum denníka Ber-
lingske Tidende zistil, že šies-
ti z desiatich evanjelických bis-
kupov by súhlasili s cirkevným 
sobášom homosexuálov. Prá-

ve Dánsko bolo prvou kra-
jinou, ktorá v roku 

1989 povoli-
la civil-

né zväzky párov rovnakého po-
hlavia.
Tento trend je k nám impor-

tovaný zo západnej liberálnej 
spoločnosti. Ak sa proti nemu 
nepostavíme vo svojich domo-
voch a nebudeme zvyšovať kva-
litu nášho manželstva a rodiny 
práve cez posvätno vychádzajú-
ce zo sviatostného života s Bo-
hom, zasiahne to aj nás. Potom 
bude nasledovať rozvrat celej 
spoločnosti. Útok sa už začal, 
kto nás bude brániť? n

Juraj Gradoš 
snímka: sxc.hu
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Slava Isusu Christu!
Už niekoľkokrát boli u nás jehovisti. Ne-
viem, ako sa mám zachovať, keď k nám 
znova prídu. 

Alena 

Milá Alena!
Svedkovia Jehovovi, ľudovo jehovisti, tým-
to spôsobom konajú svoj apoštolát. Sú na-
toľko vnútorne presvedčení o svojej pravde, 
že sú schopní a ochotní ísť od dverí k dve-
rám a ohlasovať svoju vieru. Často používa-

jú rôzne argumenty a snažia sa svojich po-
slucháčov zmiasť alebo aspoň uviesť do po-
mykova.
Ako sa v takomto prípade zachovať? Jed-

noducho by som mohol povedať, že ako 
kresťan. Slušne im vysvetliť, že ste katolíč-
ka a že sa s nimi nechcete rozprávať. Nie 
je to vec zbabelosti, ale ide o to, že oni sú 
pripravení na tento dialóg, a vy nie. Ak by 
ste sa naň pripravili štúdiom, modlitbou 
a možno aj pôstom, potom by ste pravde-
podobne boli schopná odolať náporu ich 

otázok, polemík a rozporuplných vyhlá-
sení.
Ale surovo im zabuchnúť dvere pred no-

som či byť na nich hrubý je nesprávne. 
Len ich to bude utvrdzovať v presvedčení, 
že Boh katolíkov (podľa toho, ako sa sprá-
vajú jeho nasledovníci) nie je pravým Bo-
hom, lebo je hrubý, nevrlý... A taký predsa 
náš Boh nie je! Tým, že slušne odmietneme 
diskusiu, budeme svedčiť o pravej podsta-
te nášho Boha.

otec Juraj

liStÁREň

Po roku 1989 sa aj náboženský život na Slovensku zmenil. A zákonite 
sa zmenil aj pohľad na cirkevný sobáš. Civilná i cirkevná forma uzav-
retia manželstva majú v našom právnom poriadku od 1. júla 1992 
rovnoprávne postavenie, po právnej stránke majú rovnakú váhu 
a dôležitosť a zákon o rodine pre nich stanovuje rovnaké podmienky.

Zväzok pred Bohom
slovo   13 | 2010



Aj keď je Poľsko prevažne rímskokatolícka krajina, 
žijú v nej aj gréckokatolíci. Sú to potomkovia tých 
gréckokatolíkov, ktorí žili na severe našich Karpát. Táto 
gréckokatolícka cirkev je včlenená do zväzku Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi a pred niekoľkými rokmi bola 
povýšená na arcibiskupstvo v Przemyšli. Od roku 
1991 týchto poľských gréckokatolíkov vedie ich terajší 
arcibiskup Ján (Ivan) Martyniak.

Vladyka, gréckokatolíci 
v Poľsku majú za sebou dlhú 
a strastiplnú históriu. Ako sa 
tieto dejiny podpísali pod sú-
časný život vašej cirkvi?  
Gréckokatolícku cirkev ko-

munisti odsúdili na zánik. Bis-
kupa bl. Jozafáta Kocylovského 
vyviezli do Kyjeva, kde vo väze-
ní v roku 1947 zomrel. Bl. Hry-
horij Lakota zomrel vo vyhnan-
stve v Abeze vo Vorkute. Ľudí 
vyvážali od roku 1946. Najprv 
na sovietsku Ukrajinu a v roku 
1947 sa začala tzv. Akcia Vis-
la, v rámci ktorej bolo depor-
tovaných 150 000 ľudí po ce-
lom Poľsku. Zanechali rodnú 
zem, prázdne domy, ale aj svä-
tyne, v ktorých sa modlili. 230 
chrámov prevzala latinská cir-
kev a 33 pravoslávna. Presťaho-
valci od roku 1947 nesmeli slú-
žiť svätú liturgiu a slobodne sa 
modliť vo svojom obrade. Mno-
hí prešli k latinskej cirkvi a časť 
do pravoslávnej. V roku 1956 sa 
v latinských kostoloch začali 
bohoslužby vo východnej tradí-
cii. V tom čase sme boli tzv. to-
lerovaní, ale bez akýchkoľvek 
oficiálnych práv. Náležité prá-
va nám boli priznané až v roku 
1989. Vtedy bol ustanovený po-
mocný biskup poľského príma-
sa a v roku 1991 bola obnove-
ná Przemyslská eparchia. V sú-

časnosti našu cirkev tvorí asi 
100 000 veriacich. V porovnaní 
s Przemyslskou eparchiou z ob-
dobia pred rokom 1945, ktorá 
mala viac ako milión veriacich, 
je to malá skupina.

Aký priestor majú  poľ-
skí gréckokatolíci v prevažne 
rímskokatolíckom Poľsku? 
Kde je najhustejšie osídlenie 
gréckokatolíkmi? 
Štát nám v roku 1989 uznal 

všetky práva, ktoré nám patria. 
Naša cirkev má tie isté práva ako 
cirkev latinská. Čo sa týka osíd-
lenia, gréckokatolíci žijú najmä 
vo Varmsko-mazurskom, Po-
moranskom, Západopomoran-
skom, Lubuskom a Dolnosliez-
kom vojvodstve. Tiež v Podkar-
patskom vojvodstve, kde žijú 
Rusíni blízki tým na Slovensku. 
Ľuďom z  Lemkovského a Prze-
myslského regiónu bolo veľ-

mi ublížené, z milióna veria-
cich ostalo stotisíc roztrúsených 
po celom Poľsku, zvlášť v jeho 
pohraničí.

Veľkým problémom v Cirkvi 
je bohoslužobná reč. Ako je 
to u vás? Aké je národnostné 
zloženie vo vašej cirkvi? 
S bohoslužobným jazykom 

nemáme problém. V liturgii po-
užívame ukrajinský jazyk a v ar-
cibiskupskom sobore v Prze-
mysli sa jednu nedeľu slúži 
v cirkevnej slovančine. Naši ve-
riaci sú Ukrajinci, niektorí sa 
považujú za Lemkov-Rusínov. 
Poľštinu nepoužívame ani v bo-
hoslužbách, ani v katechéze. 
Používame len svoj rodný ukra-
jinský jazyk.

Okrem sídiel biskupstiev 
majú v Cirkvi veľkú úlohu 
aj monastiery. Aké rehoľ-
né spoločenstvá u vás pôso-
bia? V čom sú prospešné pre 
miestnu cirkev? Máte dosta-
tok rehoľných a kňazských 
povolaní? 
V Poľsku máme otcov ba-

ziliánov s protoigumenom 
vo Varšave. Sú aj v Przemys-
li a na juhu na Mazurach majú 
farnosti a domy vo Węgorzewe 
a v Kętrzyne. Pracujú u nás aj 
sestry služobnice, bazilián-

ky a Spoločenstvo sestier svä-
tého Jozefa, snúbenca svätej 
Panny Márie. Sestry služobni-
ce Nepoškvrnenej Panny Má-
rie učia v školách náboženstvo, 
20 sestier vedie dom pre cho-
rých a starých, pracujú aj pri 
farnostiach. Baziliánky učia 
v školách. Sestry sv. Jozefa pô-
sobia ako katechétky, pracujú 
pri farnostiach. Sestier služob-
níc je 60, baziliánok 20, jozefi-
tiek 10. Už pár rokov nemáme 
povolania z Poľska, je istá krí-
za. 12 našich adeptov kňazstva 
študuje na Katolíckej univerzi-
te v Ľubline.

Ako sa rozvíjala vaša cirkev 
po páde totality? Ako je to 
s cirkevným školstvom, špe-
ciálnou starostlivosťou napr. 
o rodiny?
Po páde komunizmu sa Cir-

kev od roku 1996 stala met-
ropoliou. Okrem Przemysl-
sko-varšavskej archieparchie 
bola na západe Poľska utvore-
ná Vroclavsko-gdanská epar-
chia. V celej metropolii máme 
85 kňazov, ktorí vykonávajú 
bežnú prácu v 132 farnostiach. 
Existujú 2 gymnáziá, 4 stredné 
a 3 základné školy. Náboženstvo 
sa učí aj v tých školách, kde sú 
gréckokatolícke deti. Doba nám 
zjavne nepraje. Veľká diaspóra, 

Bratia na severe
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miešané manželstvá, malý po-
čet veriacich, migrácia pracov-
nej sily... – to všetko nábožen-
skému rastu nepraje. 

Mladí sú budúcnosťou kaž-
dej komunity. Ako sa preja-
vuje ich vplyv na život Cirkvi 
u vás?
Mladí sa často strácajú. Vy-

cestujú z rodnej farnosti na štú-
diá do veľkých miest, kde ich 
náboženský život ochladne. 
Veľa ich vycestovalo do zahrani-
čia za prácou a obživou. Snaží-
me sa priblížiť sa k mladým ľu-
ďom rôznymi spôsobmi a po-
dieľať sa ako Cirkev na ich ži-
vote. Chceme ich povzbudiť vo 
vernosti svojej Cirkvi a Kristovi 
aj vtedy, keď sa ocitnú za hrani-
cami svojich rodných farností. 

Dnes sú veľmi dôležité  in-
formácie. Aké médiá máte 
v eparchii, resp. aký máte 
priestor v iných médiách 
v Poľsku? 

Metropolia má svoje vyda-
vateľstvo. Vydávame mesačník 
Blahovist a s ročnou periodici-
tou Przemyslské archieparchi-
álne správy v knižnom formá-
te, v ktorých okrem informá-
cií o cirkevných záležitostiach 
uverejňujeme aj vedecké štúdie 
a archívne dokumenty. Vo vy-
daní z roku 2009 je napr. prilo-
žené CD s informáciami o otco-

vi Michalovi Verbyckom a no-
tový záznam božskej liturgie, 
ktorej je autorom. Ide o vysoko-
kvalitné vydanie. Máme ofici-
álne internetové stránky oboch 
eparchií. Aj jednotlivé farnos-
ti sa snažia umiestňovať na svo-
je internetové stránky informá-
cie zo života svojich komunít. 
V štátnej televízii máme päťkrát 
v roku možnosť vysielať božskú 
liturgiu v celoštátnom rozsahu. 
Okrem toho aj farnosti vydáva-
jú svoje noviny-informátory. 

Nedávno bola vaša eparchia 
rozdelená a povýšená. Ako 
vnímate tento krok? Čo po-
zitívne, resp. negatívne pri-
niesol? 
Ako som už spomínal, v roku 

1996 sa eparchia rozdelila 
na dva celky – Przemyslsko-var-
šavskú archieparchiu a  Vroc-
lavsko-gdanskú eparchiu, kde 
je biskupom vladyka Vladi-
mír Juščák OSBM. Bol to dob-
rý krok, pretože vzniklo viac 
farností, veriaci majú možnosť 
bližšieho kontaktu s biskupom. 
Sme tak v poľskom episkopá-
te dvaja. Oveľa lepšie sa rozvíja 
náboženský život a dušpastier-
skou starostlivosťou môžeme 
zahrnúť väčší počet veriacich. 

Vladyka, Przemysl a Prešov 
sú susediace eparchie. Ako 
vidíte naše vzájomné vzťahy 

a ich perspektívu? V čom si 
môžeme byť nápomocní? 
Je obzvlášť potešujúce, že me-

dzi nami niet hraníc a môžeme 
slobodne cestovať a komuniko-
vať. Chvála Pánovi, už neexis-
tujú tie smutné hranice a závo-
ry. Prešov a Przemysl majú dlhú 
i spoločnú minulosť. Bolo ob-
dobie, keď przemyslský biskup 
bol zároveň prešovským bis-
kupom. Veriaci Prešovskej ar-
chieparchie sú čiastočne aj na-
šimi gréckokatolíkmi. Teší-
me sa, že Prešov je metropo-
liou sui iuris. S metropolitom 
Jánom máme priateľské vzťahy, 
navštevujeme sa pri príležitos-
ti rôznych sviatkov, a nielen vte-
dy. Ktovie, možno časom budú 
naši študenti študovať v Pre-
šove. Gréckokatolícki veriaci 
z Prešova boli tiež tvrdo prena-
sledovaní, ale ich nevyviezli, vy-
držali vtedajšie ťažké časy. Na-
šich v Poľsku komunizmus zni-
čil fyzicky i duchovne. Tešíme 
sa, že existuje komunikácia me-
dzi otcami, ktorí sa môžu deliť 
s dušpastierskymi skúsenosťa-
mi. Veriaci majú tiež veľa príle-
žitostí na spoločné zdieľanie sa. 
Toto je optimistická prognóza 
do budúcnosti. 

Na záver vás chcem popro-
siť o duchovné slovo pre na-
šich čitateľov a vaše požeh-
nanie.
Bol som päťkrát v Levoči pri 

vašej Bohorodičke, v Ľutine 
a v Litmanovej. Videl som de-
siatky tisíc veriacich, ich úprim-
nú modlitbu a lásku k rod-
nej Cirkvi. Veľkú úctu ku kňa-
zom. Počul som nádherný spev. 
Chráňte si to najkrajšie, čo 
máte, a naďalej rozvíjajte Bo-
žie dary, lebo Gréckokatolíc-
ka cirkev je dar pre celú Kato-
lícku cirkev. A Božia Matka, tá 
z Levoče, Ľutiny či iných svä-
tých miest nádhernej slovenskej 
zeme, nech požehnáva a ochra-
ňuje tento Boží vinohrad.
Pánovo požehnanie nech je 

nad vami!

za rozhovor ďakuje  
Juraj Gradoš

preložila Valéria Juríčková
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dIk
Kvetná nedeľa v Prešove, 
Mladí mladým vo Vrano-
ve, Dom na skale, Festrom... 
to je len pár akcií, ktoré 
obohatilo divadielko DIK 
(2007) z Pastoračného cen-
tra pre Rómov v Čičave. Ná-
zov predstavuje rómske 
slovíčko dikh – pozri, ale 
aj skratku zo slov „Divadlo 
inšpirované Kristom“, kto-
ré vyjadrujú dôvod vzni-
ku i cieľ činnosti – uká-
zať ľuďom Krista, iný po-
hľad na svet a motivovať 
ich k zmene. Mladý kolek-
tív ôsmich hercov a piatich 
herečiek ponúka autorské 
etudy a jednoaktovky, ktoré 
vznikajú na základe vlastnej 
skúsenosti života s Kristom 
(Táto loď sa potápa, Zuza-
na, Piknik...). V spolupráci 
so skupinou F6 vznikol mu-
zikál Džaha Tuha (Pôjde-
me s tebou). Na webe skupi-
ny F6 nájdete nielen infor-
mácie o DIK-u, ale aj ukáž-
ky autorskej tvorby (www.
kapelaf6.sk). „Záleží nám 
na rovesníkoch, medzi kto-
rými sú mladí Rómovia aj 
Nerómovia,“ znie v ofici-
álnom perexe. Ale mno-
hé svedectvá z radu divá-
kov dosvedčujú aktuálnosť 
a hĺbku ponúkaného posol-
stva nielen pre mladé pub-
likum, ale pre každého, kto 
túži po prehlbovaní osob-
ného vzťahu so živým Bo-
hom.

Erik Horvát

KultúRa

Ruský parlament zavádza  
sviatok pokresťančenia 
Výročie pokresťančenia Ruska sa má stať v zákone zakotve-
ným sviatkom. Ruský parlament v prvom čítaní veľkou väčši-
nou schválil 28. júl ako Deň krstu Ruska a deň pracovného voľ-
na, ako informovala ruská tlač. Sviatok odmietla iba komunis-
tická strana. 
Predkladateľ zákona sa vyjadril, že pokresťančenie bolo veľ-
mi dôležitým momentom v histórii Ruska. Od tej chvíle sa kra-
jina chápala ako súčasť európskej civilizácie. V súčasnosti je 
v Rusku iba jeden v zákone zakotvený náboženský sviatok – 7. 
január, keď Pravoslávna cirkev slávi Vianoce. Ruská pravosláv-
na cirkev žiada uzákoniť sviatok pokresťančenia Ruska už dva 
roky. Podľa prieskumov verejnej mienky sa k pravoslávnej viere 
hlásia tri štvrtiny zo 142 miliónov obyvateľov Ruskej federácie. 
Kyjevské veľkoknieža Vladimír sa dalo pokrstiť v byzantskom 
obrade 28. júla 988, keď bolo zároveň kresťanstvo vyhlásené 
za štátne náboženstvo. Na Ukrajine je výročie pokresťančenia 
zákonným sviatkom už od roku 2008. -zg-
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Pojem hystéria má veľmi 
zaujímavý pôvod. Tradí-
cia hovorí, že pochádza 

od najznámejšieho staroveké-
ho gréckeho lekára Hippokrata, 
ktorý bol okrem iného aj tvor-
com pojmov, akými sú flegma-
tik, cholerik, melancholik alebo 
sangvinik. Hippokrates sa do-
mnieval, že ľudské správanie je 
ovplyvňované telesnými orgán-
mi alebo telesnými tekutinami. 
Preto nazval cholerika (od slo-
va choles – žlč) človekom žlčo-
vitým alebo sangvinika (od slo-
va sangvis – krv) človekom krv-
natým.
Napriek tomu, že bol dob-

rým pozorovateľom, v prípade 
pojmu hystéria sa zmýlil. Prav-
depodobne nikdy nevidel hys-
terické správanie, eventuál-
ne hysterický záchvat u žiadne-
ho muža, ale iba u žien a z tohto 
dôvodu odvodil, že pôvodcom 
týchto stavov musí byť orgán, 
ktorý je typicky ženský, a tým je 
maternica (po grécky hyster).

Aj keď dnes vieme, že toto 
vysvetlenie nie je platné a že 
hysterickým správaním trpia aj 
muži, vďaka tisícročnej tradícii 
už tento pojem zostal bez zme-
neného názvu.
Často je v laickej verejnosti 

za hysterické správanie neprá-
vom považované každé emoci-
onálne rozladenie človeka. Plač 
pri strate blízkej osoby, plač pri 
závažnej životnej udalosti, rov-
nako ako výbuch radosti nie sú 
hysterickými prejavmi. Trocha 
výnimočnými stavmi bývajú 
tzv. stavy hysterickej obrny ale-
bo nemoty. Pri nich dôjde k po-
ruche hybnosti končatín alebo 
neschopnosti hovoriť. Takto po-
stihnutý človek je často vyšetro-
vaný na rôznych lekárskych od-
deleniach, kým sa zistí, že patrí 
do ordinácie psychiatra, preto-
že pôvod týchto ťažkostí je psy-
chický. Diagnostikovať u niek-
torej osoby hystériu musí pre-

to skúsený psychológ alebo psy-
chiater.
Ak skutočne niekto trpí tzv. 

hysterickou (histriónskou) po-
ruchou osobnosti, prejavuje sa 
u neho celkové nastavenie, teda 
naladenie v prehnaných preja-
voch emócií. Vtedy sa u hyste-
ricky ladenej osobnosti prejavu-
je neprimeraný plač, eventuál-
ne neprimeraný smiech v situ-
áciách, ktoré tomu nie celkom 
zodpovedajú. Sú tu tiež preja-
vy teatrálnosti, keď osoba silne 
dramatizuje a neprimerane pre-
háňa v podstate bezvýznamnú 
udalosť. Ľudia tejto osobnost-
nej štruktúry bývajú často ľah-
ko ovplyvniteľní inými ľuďmi, 
hlavne ak ide o emocionálnu 
oblasť. Tiež sa prejavujú tým, že 
ich hodnotenie situácie je pre-
hnane závislé od vlastných po-
citov, čo má za následok zníže-
nú kritickosť voči situácii, kto-
rá momentálne nastala. Ďal-
ším prejavom je neustále vyhľa-
dávanie vzrušenia a nadmerná 
koketéria. Predovšetkým ženy 
majú túto tendenciu, ale ak je 
všetko v miere slušnosti a spo-
ločenskej normy, nemožno pro-
ti tomu veľa namietať. Ďalej je 
tu badateľný sklon manipulovať 
svojím správaním druhých ľudí 
vo svoj prospech, prejavujú sa 
známky márnomyseľnosti a vy-
hľadávanie aktivít, kde sa môže 
daný jedinec stávať stredom po-
zornosti. Nebýva výnimkou, že 
si hysterická osobnosť vymys-
lí udalosť, ktorá sa nikdy nesta-
la, udáva, že bola znásilnená, 
prepadnutá a pod. a je schop-
ná toto tvrdiť aj policajným or-
gánom. Ide však o ojedinelé prí-
pady. Určité riziko pramení zo 
strany týchto jedincov v prípa-
doch, keď sa snaží vyvolať ve-
rejný škandál alebo priviesť 
do spoločensky zložitejšej situá-
cie druhú osobu.
Ak vyššie uvedené prejavy nie 

sú výrazné, možno ich tolero-
vať ako únosné, a to tak v man-

želskom, ako aj v spoločenskom 
živote. Osobne som toho názo-
ru, že s hysterickým správaním 
to má byť u žien podobné ako 
s korením v guláši. Malá štipka 
hystérie ženu dochutí, prílišná 
dávka hystérie ju urobí nestrá-
viteľnou. Teda ak intenzita hys-
terického správania presahu-
je únosnú hranicu, je spolužitie 
s týmito ľuďmi dosť ťažké, pri 
extrémnych prejavoch až veľmi 
ťažko znesiteľné.

Čo sa týka pôvodu, nejde 
o žiadnu duševnú chorobu vo 
vlastnom zmysle slova, ale o po-
vahový rys osobnosti, u ktorej 
sa predpokladá vrodená dispo-
zícia. Z toho vyplýva, že úplné 
vyliečenie nie je možné. Iba sys-
tematickým vedením pomocou 
psychoterapie sa môžu obrúsiť 
ostré prejavy tejto nápadnej po-
vahovej vlastnosti. n

Max Kašparů 
ilustr. snímka: de.wikipedia.org

Hystéria
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Emil Korba

Chvála slnka

Zaťatá päsť sa roztvorila
Z rúk letí prvé posolstvo jari
Vtáča bielučké a vetva zelená
Mladí! Vravím dnes k vám

Vravím aj k sebe
Lebo som z vás

Jak spev, ten vyvýšiť
Pre neho chvály

Pre hviezdu radosti
Pre slnko šťastia a blaživého jasu
Pre všetko, čo môžem vidieť

*
Nevravím, že nič sme nevideli
Nevravím, že dosť sme múdri
A slzy vôbec nespomínam
Tie veci horké a trpké

Ako kúsok soli patria do albumu
a do spomienok

Ale keď ho budeš roztvárať
Nezačni na stranách posledných

Ešte je tam krv
Žeravé olovo z guľky

A v sluchu duní rachot výstrelu
Bolo to jedno vonkoncom
Či guľka padla do tyla

Do ruky, do nohy
Lež najviac srdce ranila
A zabíjala iba človeka

*
Lež slnko. Lež ono znovu žiari

Na túto zem. Na prastarú matku nášho žitia
Raz lono jej sa stane nebotyčným rajom
Raz až budú všetky ruky vztýčené

Smerom k slnku a k výškam nebeským
Čas dozrievania chvíľ je blízko

Je takmer v nás
zo zbierky Poézia

*
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Napodobňovaciu mágiu (analogic-
ké čary), v ktorej sa verí, že podob-

né plodí podobné, napr. vyliatie vody pri-
volá dážď. Tu patrí aj mágia obrazu. Osoba 
alebo objekt, ktorý chce človek ovplyvniť, 
sa nahradí jeho obrazom alebo napodob-
neninou. Napr. prebodnutie očí panáka má 
spôsobiť slepotu alebo usmrtiť osobu, kto-
rú panák predstavuje.

Kontaktnú mágiu, v ktorej sa verí, 
že veci, ktoré raz patrili istému človeko-
vi, zostávajú s ním spojené aj po oddele-
ní od neho. Deje sa to na základe princípu 
„časť namiesto celku“. Ak teda niekto vlast-

ní napr. vlasy, chlpy, nechty alebo osob-
né predmety nejakého človeka (šaty, foto-
grafie), môže mať naňho cez tieto predme-
ty vplyv.

Zaklínaciu mágiu, ktorá pripisuje 
zvláštnu moc formulám alebo symbolic-
kým úkonom, ktoré sú vraj schopné vyvo-
lať účinky, ktoré sú nimi vyjadrené a žela-
né.

Červenú mágiu alebo tzv. mágiu „lá-
sky“, ktorá zahŕňa magické úkony zamera-
né na získanie sympatie, zaľúbenia a vzťa-
hu želanej osoby alebo naopak na ublíže-
nie tomu, kto bol vo vzťahu neverný, ale-

bo na rozchod dvoch milujúcich sa ľudí. 
Na tento cieľ sa použije buď nejaký nápoj, 
napr. červené víno (tzv. „nápoj lásky“), ale-
bo časti tela toho človeka, napr. vlasy, koža, 
krv, nechty, alebo iné predmety, ktoré dlh-
ší čas nosil pri sebe. Je to úplná zvrátenosť, 
pretože láska je vtedy láskou, ak je slo-
bodným vyjadrením citu, ktorý má človek 
voči niekomu. Takéto „znásilňovanie“ cez 
mágiu nikomu neprinieslo skutočnú lás-
ku. Slepý vzťah naviazanosti k druhej oso-
be nemá žiadnu hodnotu a ani zďaleka sa 
nedá porovnať so skutočnou láskou.

Damián Saraka

VaROVaniE

Ďalšie druhy mágie
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Základom vodcovstva sú ľudia. Staré prí-
slovie hovorí: „Kto si myslí, že vedie, ale 
nemá nasledovníkov, je len na prechádz-
ke.“ Ak nie si schopný jednať s ľuďmi, ne-
budú ťa nasledovať. Vzťahy časom člo-
veka do pozície vedúceho postavia ale-
bo ho z nej odstavia. Efektívni vodcovia 
nie sú zameraní na seba a na svoj vlastný 
úspech. Úspech pre nich znamená rozví-
jať ľudí. Čo by si mal teda vedieť o ľuďoch, 
ktorých vedieš?

ĽUDIA SÚ NEISTÍ.
DODAJ IM ZDRAVÚ SEBADÔVERU.
Kľúčový princíp: Zranení ľudia zraňujú 

ľudí. Ľudia, ktorí sú „bezpeční“ sami v sebe, 
poskytujú bezpečie aj druhým.
1. Väčšina ľudí je neistých v niektorej ob-

lasti svojho života.
2. Väčšina neistých ľudí hľadá bezpečie.
3. Bezpečné prostredie poskytujú iba ľu-

dia, ktorí sami prežívajú bezpečie a zdravú 
sebadôveru.

„Majme záujem jeden o druhého a po-
vzbudzujme sa k láske a k dobrým skut-
kom.“ (Hebr 10, 24)

ĽUDIA SA RADI CÍTIA JEDINEČNÍ. 
VYZDVIHUJ ICH.
Kľúčový princíp: Keď riešiš veci „sám so 

sebou“, používaj svoju hlavu. Keď riešiš veci 
s druhými, používaj svoje srdce. Keď nie-
koho utvrdzuješ a vyzdvihuješ svojimi slo-
vami...
1. Rob to úprimne. Buď priamy v tom, čo 

hovoríš.
2. Rob to konkrétne. Hovor špecifické 

veci, vlastnosti, udalosti...
3. Rob to verejne, pred druhými.
4. Rob to osobne. Prekroč rámec vše-

obecnej vďačnosti, hovor s ľuďmi osobne.
„Milujte sa navzájom bratskou láskou 

a v úcte dávajte prednosť jeden druhému.“ 
(Rim 12, 10)

Prevzaté z prílohy Zrelosť  
časopisu Nahlas (2007/5)
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Pater Emiliano Tardif 
hovorí: „Raz som dával 
duchovné cvičenia kňa-

zom v štáte Guatemala. V čase 
osobného voľna som s priate-
ľom šiel po ceste a vidím pri 
ceste sedieť malého chlapca, 
ako si cmúľa prst. Otec Die-
go, ktorý šiel so mnou, pri-
šiel bližšie k chlapcovi a pýta 
sa ho: ,Akú chuť má ten tvoj 
prst?‘ Chlapec nevedel, čo od-
povedať, len gúľal svojimi veľ-
kými čiernymi očami. Všetci 
dookola sa usmievali, ako to 
dieťa nevie slovami opísať 
chuť svojho prsta. Otec Die-
go sa spýtal ešte raz: ,No po-
vedz nám, ako chutí ten tvoj 
prst?‘ Chlapec sa zrazu posta-
vil, s veľkou múdrosťou zod-
vihol ruku a ponúkol svoj prst 
otcovi Diegovi so slovami: 
,Ochutnaj.‘“

Každý človek vie, ako chu-
tí hriech. Chvíľu sladko, ale po-
tom dlho, dlho trpko. No mno-
hí nevedia, ako chutí Božia lás-
ka, ako chutí život s Bohom. 
V 33. žalme čítame: „Skús-
te a presvedčte sa, aký dobrý 
je Pán.“ Veď všetci máme radi 
dobré veci.
Určite ste sa už doma pýta-

li otca či mamy, aké to bolo, 
keď sa zaľúbili, ako sa vyvíja-
lo ich prvé rande, ako prebeh-
la svadba. Oni vám to možno 
chceli opísať, ale zistili, že sa 
to nedá. Boh ma dvakrát uro-
bil otcom, a ja som si to ničím 
nezaslúžil. Boh mi zveril dvoch 
krásnych synov. A ja dodnes 
slovami nedokážem opísať, aké 
je úžasné byť otcom. Blahosla-
vený biskup Pavel Peter Gojdič 
mal heslo: Boh je láska, miluj-
me ho. Prečo? Lebo Božiu lás-

ku zažil. On ju cítil aj vo väze-
ní. Chcete vedieť, ako chutí Bo-
žie odpustenie? Pripravte sa 
a choďte na svätú spoveď. Slo-
vami to nie sme schopní opí-
sať, lebo sú to veci veľmi osob-
né, intímne. Ale hlavne krásne. 
Len ja a Boh. A nikto iný. Po ta-
komto úprimnom, osobnom 
vzťahu túži Boh s každým jed-
ným z nás.
Blahej pamäti Ján Pavol II. 

22. októbra 1978 na Námes-
tí sv. Petra v Ríme zvolal: „Ne-
bojte sa“. Bolo to povzbude-
nie všetkým ľuďom sveta. Lebo 
človek sa neprestal báť ani 
po páde komunizmu. Aj dnes 
je veľa strachu v ľudskom srdci. 
Preto tie slová. Nebojte sa Boha 
– veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho Syna, aby nik ne-
zahynul. Nebojte sa začať si 
s Kristom. Nebojte sa lásky. Lá-

sky ukrižovanej a vzkriesenej. 
Nebojte sa Márie – hľa, tvoja 
matka. Nebojte sa Cirkvi – hľa, 
ako sa milujú. Nebojte sa mod-
liť, nebojte sa odpúšťať, neboj-
te sa dávať, nebojte sa milovať, 
nebojte sa radovať. Veď toto 
všetko je predsa lepšie, ako stá-
le ten istý vycmúľaný prst bez 
chuti.
Mnohé veci si vieme vychut-

nať: chutné jedlo, cigaretku, 
dobré víno, športový zápas či 
adrenalínovú dovolenku. Kedy 
naposledy si si vychutnal nie-
čo duchovné? Niečo pre svo-
ju dušu či srdce? Prestaňme si 
cmúľať prsty, veď je niečo lep-
šie, čo Boh pripravil tým, kto-
rí ho milujú. Nebojte sa žiť. Nie 
živoriť. Ale naozaj žiť. n

Rastislav Baka
ilustračná snímka: sxc.hu

Ako chutí Boh

Zrelý animátor vie 1 
anima šKOla

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Hurbanistov 3
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Nedávno sme sa navždy 
rozlúčili s najmladším 
rektorom na Slovensku, 

kňazom a pedagógom doc. Pae-
dDr. Markom Pribulom, PhD.
V čase hlbokého smútku by 

som chcela vysloviť niekoľ-
ko spomienok na povzbude-
nie jeho manželke Renáte a ich 
trom deťom. Markovi Pribu-
lovi bola po vysviacke pridele-
ná ako prvá farnosť v našej obci 
Miklušovce. Prišiel k nám mla-
dý kňaz, plný elánu a entuziaz-
mu, a hneď sa za pomoci far-
níkov pustil do rekonštruk-

cie Chrámu Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky. Aby oživil 
spev počas liturgických obra-
dov, združil niekoľko mladých 
ľudí, ktorí vytvorili Zbor sväté-
ho Juraja. S mladými nadšen-
cami a miestnou samosprávou 
zozbieral materiál na vydanie 
publikácie o histórii a súčasnos-
ti obce Miklušovce. A tak v roku 
2000, keď bol slávnostne vysvä-
tený zrekonštruovaný chrám, 
obecné symboly, bola publiká-
cia jednou z foriem prezentácie 
našej obce. V malej dedinke na-
šiel Marek Pribula s manželkou 

a dvoma synmi pevné zázemie, 
priateľov a deti ďalšiu „starkú“ – 
pani Helenku, ktorá im s láskou 
pomáhala.
Moje osobné stretnutia 

s Markom Pribulom sa spájajú 
s niekoľkými nezabudnuteľný-
mi okamihmi života. Bol to on, 
kto mi už v dospelom veku ude-
lil sviatostnú milosť myropo-
mazania, naša najmladšia dcé-
ra prijala prvýkrát Eucharistiu 
z jeho rúk, na Gréckokatolíc-
kej teologickej fakulte v Prešo-
ve som rada počúvala jeho za-
ujímavé prednášky (lebo mal 

dar reči od Boha) a tiež spomí-
nam na skúšky z predmetov, 
ktoré prednášal. Nikdy však ne-
zabudnem na zážitok z konca 
mája minulého roka, keď som 
bola pozvaná na jeho inaugu-
ráciu do Bardejovských Kúpe-
ľov. Nikto z prítomných rek-
torov rôznych vysokých škôl 
zo Slovenska aj zo zahrani-
čia ani netušil, že jeho pôsobe-
nie vo funkcii rektora sa obme-
dzí na jediný krátky rok. Jeho 
smrť zaskočila mnohých, naj-
viac však jeho najbližších a tých, 
ktorí s ním boli v bezprostred-
nom kontakte, tak ako aj nás 
všetkých v Miklušovciach.
Poznali sme ho ako mladé-

ho kňaza, ambiciózneho, plné-
ho života, elánu, túžby stále sa 
vzdelávať a rozvíjať svoj osob-
nostný rast. Aj keď už u nás ne-
pôsobil, vždy prišiel zastúpiť 
nášho duchovného otca v prí-
pade potreby. Jeho plány do bu-
dúcnosti prerušila Božia moc, 
ktorá ukončila jeho pozemskú 
púť. Napriek tomu si myslím, 
že nezostane zabudnutý, ve-
rím, že svojím životom sa zapí-
sal do sŕdc mnohých ľudí. Nie-
komu viac, inému menej, ale 
to nie je podstatné. Podstatné 
je to, že nezabudneme. My vie-
me, že tu bol, žil aj pre nás, ale 
Pán ho povolal. Za všetko ďaku-
jeme. n

Mária Čuchtová
(starostka obce Miklušovce)

Odišiel mladý
svedectvo  |  19

Blízko je Pán

Slová „blízko, blízky, nablízku, neďa-
leko“ veľmi často používame v bežnej 

reči. Môžu označovať blízkosť: 
• zemepisnú a priestorovú, napr. neďale-

ko mesta, blízko púšte 
• časovú, napr. ten čas je blízko
• vzťahovú, napr. ľudia blízki jeden 

druhému, nie sú si cudzí
V Biblii však tieto slová a ich synonymá 

najčastejšie poukazujú na blízkosť Pána 
a príchod jeho dňa. V celých dejinách spá-
sy sa Boh zjavuje ako ten, kto je nablíz-
ku, „kedykoľvek k nemu voláme“ (Dt 4, 7). 
Jeho blízkosť sa prejavuje predivnými skut-

kami. Veľmi blízko, do srdca človeka, vpí-
sal svoj zákon a slovo, aby ho plnil (Dt 30, 
11 – 14).
Boh je dôverne blízky a prichádza na po-

moc svojmu ľudu: „Svojmu ľudu dáva veľ-
kú moc... ľudu, ktorý je mu blízky“ (Ž 114, 
14). Jeremiáš hovorí o tom, že niektorí ľu-
dia sú Bohu blízko len ich perami, ale svo-
jím srdcom sú ďaleko od neho. V žalmoch 
sa píše, že len tí, ktorí sa boja Boha a majú 
úprimné a skrúšené srdce, dokážu byť cit-
liví na Božiu blízkosť.
Prorok Iziáš nás vyzýva, aby sme hľada-

li Pána, kým sa dá nájsť, a volali ho, kým je 

nablízku (55, 6). Božia blízkosť tiež zna-
mená blízkosť jeho súdu, bezprostrednú 
blízkosť Pánovho dňa, príchod jeho krá-
ľovstva.

Pre hriech sme blízko smrti, ale skrze 
Kristovu smrť sme sa my, čo sme boli ke-
dysi ďaleko, priblížili Bohu (Ef 2, 13). Kaž-
dý z nás je pozvaný tu na zemi prežívať dô-
verný vzťah s Bohom, aby ho vo večnos-
ti mohol uvidieť z tváre do tváre a poznať 
tak, ako je aj on poznaný.

 
Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii
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Bol neskorý májový večer. 
Nič však nenasvedčova-
lo tomu, že sa blíži leto. 

Obloha už bola niekoľko týž-
dňov zatiahnutá a dní, keď ne-
pršalo, mohlo aj malé dieťa zrá-
tať na prstoch jednej ruky. Klo-
panie dažďa na okenné tabule 
sa zrýchlilo. Vonku sa rozpútalo 
hotové studené a mokré peklo.
Jana s deťmi stála pri okne 

a túžobne očakávala svojho 
manžela. Mal sa vrátiť z poo-
bedňajšej zmeny. Jej tvár ožaro-
vala iba hromnička, ktorú zapá-
lila a položila na okno. Túžob-
ne prosila, aby zaúčinkovala. 
Už sa zmierila s tým, že úroda 
tohto roka nebude. Zemiaky, čo 
si posadili vzadu v sade, pohni-
li, a zvyšné vyplavilo až do dvo-
ra. Záhradka bola zúbožená. 
Ani tráve sa tento rok nedarí, čo 
môže chcieť od zeleniny. Stro-
my síce zakvitli, no včiel nebo-
lo. A teda ani na nich si toho 
veľa nedopestujú. Keby muž 
prišiel o prácu, nevedia, z čoho 
by žili. Aj tak mali problémov 
vyše hlavy – malé deti, hypoté-
ka na dom...

Rachot hromu prerušil jej 
modlitbu. Niekde za domom 
v lesoch udrel blesk. Bolo to 
blízko, až veľmi blízko. Inštink-
tívne pritisla deti k sebe, po-
hladkala ich po hlavičkách 
a dala im pusu na vlásky.
„Nebojte sa, Ježiško nás 

ochráni. Len sa modlime, aby 
ocko prišiel domov,“ vyriekla so 
silnou láskou k svojim deťom 
i k manželovi.

Deti len pohliadli na napätú 
tvár svojej mamy, ktorá sa sna-
žila usmievať, a silnejšie sa k nej 
pritúlili. Zrazu začula rachot. 
Srdce jej zovrela čudná predtu-
cha niečoho zlého. Deti zane-
chala v mihotavom svetle hrom-
ničky a sama sa s baterkou vy-
brala von. Lejak neutíchal. Pre-
behla popri dome a nazrela 
za hospodárske budovy. Vtedy 
si uvedomila, že z dvora sa sta-
la riečka, čo brala všetko so se-
bou. Keď uvidela utopené ku-
rence, nevedela, čo má skôr ra-
tovať. Voda z lesa, čo sa prehna-
la cez zúboženú roľu a záhrad-
ku, strhla kurník. Podarilo sa jej 
zachrániť aspoň zopár sliepok. 
Nevedela, čo má robiť.
Vtedy si uvedomila, že voda 

musí vtekať aj do garáže. Rých-
lo sa vybrala späť do domu, aby 
z nej vytiahla auto. Nemala síce 
vodičský preukaz, ale dúfala, že 
ním aspoň pohne. Dvere bloko-
vala obrovská kaluž vody hlbo-
ká už skoro pol metra. A v nej 
všetko, čo dážď privliekol so se-
bou z dvora.

Vtedy si ju všimol susedov 
mladý chlapec. Nikdy ho ne-
mala veľmi rada a ani on ju. Bol 
to nespratník a pubertiak. Rád 
sa vyťahoval a smial sa z nej 

i z jej muža. Prv chcel prebeh-
núť popri plote, no zháčil sa. 
V okne zazrel detské tváre v mi-
hotavom svetle sviečky. Vrá-
til sa, otvoril si bránku a prišiel 
úbohej žene na pomoc. Podari-
lo sa im auto dostať do bezpe-
čia. Ich rozhovor bol síce strohý, 
no nebol čas na dlhé vety. Zavo-
lala ho dnu zohriať sa, no úctivo 
odmietol. Preskočil plot a ute-
kal domov.
Mladá žena sa osušila a ute-

šovala svoje deti. O pár minút 
došiel manžel. Bol premoknu-
tý na kosť. Autobus zastal hod-
ný kus pred dedinou. Prúd ke-
dysi malého potôčika podmyl 
cestu, a tá sa prepadla. Nechcel 
čakať. Vybral sa teda pešo sko-
ro štyri kilometre. Inokedy by to 
hravo zvládol za polovičný čas, 
ale teraz...
Prvé, čo si všimol, bol svit 

sviečky v okne domu. Srdce mu 
pookrialo. Potom si všimol auto 

na dvore a kusy dreva pri plote. 
Aj zdochnuté sliepky. Pochopil, 
čo sa stalo, a utekal domov. Ešte 
mokrý vyobjímal svoju manžel-
ku a pritúlil k sebe deti. Až vte-
dy si uvedomil, že aj oni zmokli 
a ani nemuseli ísť von. Otec im 
priniesol dážď až do domu.
S pokorou a napätým očaká-

vaním si všetci ľahli do manžel-
skej postele. Unavené deťúren-
ce sa pritisli k rodičom a rých-
lo zaspali. Ich zmohol spánok 
až nadránom, keď lejak začal 
slabnúť. Túžili vidieť úsvit nové-
ho dňa a slnko, ako sa derie po-
medzi mraky. No nestalo sa. Ale 
oni napriek tomu vedeli, že táto 
noc bola nocou viery. Vedeli, že 
Boh ich neopustil a nikdy neo-
pustí. A Jana zistila, že ak nemá 
doma muža, susedov chlapec sa 
rád prejde k nim i po prudkom 
daždi, aby im pomohol. n

Jeremy
ilustračná snímka: sxc.hu

20  |  príbeh

Chodenie v daždi

Doma bolo veselo. Prasknu-
tý ohrievač vody spôsobil, že 
sme ostali v provizórnom re-
žime. Deti sa, samozrej-
me, tešili a ich zábava nema-
la konca-kraja. Umývanie vo 
vedrách, nahrievanie vody – to 
všetko nás spočiatku bavilo. 
Ale po niekoľkých dňoch... Už 

aj deti začali pociťovať, že tep-
lá voda naozaj chýba. Niet nad 
komfort! V takomto prípade 
platí to známe: Až vtedy, keď 
stratíš to, čo si mal, zistíš jeho 
skutočnú hodnotu. Aj keď ide 
iba o vodu.

Helena Krenická

Iba voda 
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Ak čakáte odpoveď na to, 
ako teda mať správ-
ny vzťah s Bohom, skla-

mem vás. Každé ľudské konanie 
na základe čejsi rady „ako na to“ 
bude len napodobeninou skú-
senosti toho druhého. A teda 
nebude fungovať. Nejde o to, 
„ako mať s ním vzťah“, ale „mať 
ho“ – a mať ho svojím vlastným 
úprimným a pravdivým štýlom.
Písmo hovorí, že starozákon-

ní kňazi, ktorí prinášali obe-
ty, museli byť bez chyby: „Túto 
službu nesmie konať ten, kto 
má nejakú telesnú chybu; ... ne-
smie pristúpiť k opone ani k ol-
táru, lebo by znesvätil moju 
svätyňu“ (Lev 21, 18 – 24). Keď 
však Ježiš rozpráva podoben-
stvo o kráľovskej hostine, kto-
rým chce poukázať na fungo-
vanie Božieho kráľovstva, po-
zýva „chudobných a mrzákov, 
slepých a chromých“ (Lk 14, 21 
nn). Že to myslel vážne, vidíme 

z jeho stretnutí s ľuďmi, ktorí 
boli podľa Mojžišovho zákona 
považovaní za nečistých – Lévi, 
Mária Magdaléna, malomoc-
ní a pod. Ba v príbehu o már-
notratnom synovi objíma otec 
toho, kto ide od svíň. K všetkým 
týmto nedokonalým a nečis-
tým je Ježiš láskavý. Naopak, je 
prísny k farizejom, ktorí sa hr-
dili svojou zbožnosťou. Často si 
pojem farizej spájame s faloš-
nosťou. V skutočnosti išlo ne-
raz o ľudí, ktorí veľmi úprim-
ne študovali Tóru a dôvodom 
ich škrupulózneho života bola 
snaha žiť podľa Písma najlep-
šie, ako vedeli. Veď aj Pavol bol 
farizej a verím, že mnohí z Ježi-
šových nasledovníkov, či z tých, 
ktorí uverili po Turícach, boli 
tiež farizeji. Boh nám však chce 
na príklade postáv v Biblii uká-
zať veľmi dôležitú črtu svojho 
charakteru.
Všimnime si najprv „nečis-

tých“. Žena trpiaca krvotokom 
videla v Ježišovi svoju záchranu. 
Mohli jej ublížiť za to, že doty-
kom poškvrnila Ježiša, ale ne-
bála sa. Lévi neskrýva, kto a aký 
je. Mrzí ho to a chce to napra-
viť. Márnotratný syn si neplá-
nuje návrat k otcovi v štýle „naj-
prv zoženiem lepšie šaty, dám 
sa do poriadku a potom si vy-
myslím výhovorku“. Ide k otco-
vi špinavý a biedny a chce mu 
povedať nekorigovanú pravdu. 
Mária Magdaléna za ním ide aj 
do domu farizeja a nedbá na vý-
smech. Túži po Ježišovi. Uzdra-
vený slepý od narodenia sa ne-
bojí priznať sa k nemu verejne. 
Našli by sme viacero príkladov. 
Spája ich podstatná vec – pri-
znali si svoju nemohúcnosť, pri-
šli s ňou k Ježišovi a nechce-
li pred ním nič skrývať – túžili 
po zmene a aj sa zmenili. Vede-
li, že sami si túto zmenu vypro-
dukovať nemôžu, potrebujú ju 

dostať ako dar od neho. A keď-
že poznali cenu tohto daru, 
v ďalších dňoch sa oňho aj sta-
rali. Farizeji, ktorých Ježiš kri-
tizoval, si vystačili sami. Mož-
no veľmi úprimne študovali Pís-
mo a robili všetko potrebné. Ale 
nevideli svoju biedu a nepotre-
bovali Spasiteľa, ktorý by ich 
z nej zachránil. V skutočnos-
ti potrebovali zachrániť rovnako 
ako všetci. Ale nevideli to a ne-
mali bytostnú potrebu poddať 
sa Bohu.
Kto chce priniesť Bohu milú 

obetu, musí byť „bez chyby“. 
Ale takým môže byť len vtedy, 
ak mu túto „bezchybnosť“ bude 
neustále dávať Ježiš ako dar. Ak 
sa bude neustále očisťovať cez 
vzťah s ním. Zákon ukázal, že 
človek nemôže byť dokonalý zo 
svojich síl. A tak prvá vec v hľa-
daní odpovede, ako prinášať 
správne obety, je fakt, že bez Je-
žiša nedokážeme nič urobiť. Že 
ho potrebujeme.
Kým je pre teba Ježiš? Zaží-

vaš, že bez neho nie si schopný 
ľúbiť kohokoľvek okrem seba? 
Že bez neho nevieš žiť bez hrie-
chu? Že vlastné predstavy o ži-
vote ťa vedú k strachu z nenapl-
nenia a k naháňaniu sa za pri-
jatím a láskou? Potrebuješ Ježi-
ša? Nech už si si odpovedal čo-
koľvek, choď s tým všetkým 
k nemu a povedz mu o tom. 
Na hostinu volá každého, kto 
o svojom hendikepe vie a prine-
sie mu ho. n

Valéria Juríčková

Keď sme si hovorili o nesprávnych motívoch modlitebných aktivít, 
mohli ste celkom oprávnene pripomenúť riziko iného extrému. Ak 
človek odmietne robiť na Boha dojem (veď aj tak všetko vie), môže 
to viesť k laxnosti vo vzťahu k hriechu. Ak sa bude chcieť vyvarovať 
otročeniu pravidlám, môže skĺznuť do neporiadnosti a odísť od Boha. 
Ak odmietne žiť v strachu pred Božím trestom a nenájde správny mo-
tív konania, opäť skončí ďaleko od Boha.

Za duchovenstvo 
a ľud 4

Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup 

Narodil sa okolo roku 650 v sýrskom Da-
masku. Od narodenia bol nemý. Keď 

však ako sedemročný slávnostne prijal Kris-
tovo telo a krv, otvorili sa mu ústa a začal 
hovoriť. Boh tak ukázal mimoriadnu silu 
týchto svätých tajomstiev.
Venoval sa štúdiu Svätého písma. Ako štr-

násťročný prišiel do Jeruzalema, aby slú-
žil Bohu. Po istom čase bol zaradený medzi 
klerikov a patriarcha si ho vyvolil za svoj-
ho notára.
V roku 680 sa konal Šiesty ekumenický 

snem, čiže Tretí konštantínopolský koncil, 

na ktorom bola odsúdená heréza monote-
letizmu. Podľa nej sú síce v Kristovi dve pri-
rodzenosti, nie však dve vôle. Jeruzalem-
ský patriarcha sa na tomto sneme nemohol 
osobne zúčastniť, keďže bol pod moslim-
skou nadvládou, a tak naň vyslal svätého 
Andreja. On rozprával k danej veci tak múd-
ro, že si získal úctu a obdiv nielen prítom-
ných biskupov, ale aj cisára Konštantína IV. 
(652 – 685).
Po svojom návrate do Jeruzalema žil ako 

predtým, pričom sa staral najmä o siroty, cu-
dzincov a chorých. Neskôr bol vymenova-

ný za arcibiskupa na Kréte (najväčší ostrov 
v Stredozemnom mori), kde pôsobil veľmi 
blahodarne. Keď však kvôli cirkevným po-
vinnostiam odcestoval do Konštantínopola, 
v roku 720 po ceste loďou naspäť, a to v sú-
lade so svojou predpoveďou, odovzdal svo-
ju dušu Bohu.
Svätý Andrej napísal veľké množstvo dô-

ležitých teologických spisov, predovšetkým 
na oslavu Bohorodičky Márie, no najsláv-
nejší a najvýznamnejší je jeho Veľký kánon, 
ktorý sa modlíme počas Štyridsiatnice.

Marcel Gajdoš

zO žiVOta SVätých

Chodenie v daždi
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PONdElOk 21. jún
Mučeník Julián Tarzský

Čítania: Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 109; Mt 
12, 9 – 13, zač. 45

...máme v jednom tele mnoho údov... (Rim 
12, 4)

Ľudské telo. Aká harmónia činností mno-
hých údov – bez závisti, upodozrievania 
a podceňovania. Každý úd robí iné, a predsa 
všetko je zamerané na jeden cieľ – život člo-
veka, ktorého stvoril Boh. Takúto harmóniu 
chce mať Ježiš aj vo svojom mystickom tele 
– v Cirkvi. Údmi sme my a našou úlohou je 
rôznou činnosťou budovať Cirkev, aby bola 
svätou Kristovou nevestou.

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

UTOROk 22. jún
Hieromučeník Eusebios

Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 
16. 22 – 30, zač. 46

Tento len mocou Belzebula, kniežaťa 
zlých duchov, vyháňa zlých duchov. (Mt 
12, 24)

Hnev je zlý radca. Ak je spojený s nenávis-
ťou, človek vysloví poľutovaniahodný úsu-
dok. To je prípad farizejov. Ježiš odhalil ne-
logickosť ich námietky. Rozdelené kráľov-
stvo. Môže obstáť? Nemôže. Spory, rozde-
lenia, občianske vojny, to sú pliagy jednoty. 
Satan to vie a „jednotne“ útočí na Božie krá-
ľovstvo na zemi. Žiaľ, zdá sa, akoby mal aj 
v tomto období úspech. No je to len zdanie, 
lebo nemá moc zviazať Pána nášho domu 
a olúpiť ho.

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

STREdA 23. jún
Mučenica Agripína

Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 
45, zač. 48

Ale znamenie nedostane, iba ak zname-
nie proroka Jonáša. (Mt 12, 39)
Zákonníci a farizeji chcú znamenie. Do-
terajšie znamenia im nestačia. Ježiš neko-
ná na objednávku. Jeho moc sa ukáže v do-
statočnom svetle a v pravom čase. Zname-
nie posledné a rozhodujúce. Znamenie pro-
roka Jonáša – zmŕtvychvstanie. Kto toto ne-
prijme, ostane zatvrdnutý. Viera v Kristovo 
zmŕtvychvstanie je základom našej viery.

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

ŠTVRTOk 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa

Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 
25. 57 – 68. 76. 80, zač. 1

Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná 
tvoja modlitba. (Lk 1, 13)
Zachariášova modlitba bola iste úprimná 
a vytrvalá. Spolu s manželkou žiadali Boha 
o potomka, a to i vtedy, keď už možno ani 
sami nedúfali. Boh však nezabudol na ver-
ných služobníkov. „Alžbete nadišiel čas pô-
rodu a porodila syna“ (Lk 1, 57) na radosť ro-
dičov a celého príbuzenstva. Zachariáš na-
plnený Svätým Duchom vyspieval nádherný 
chválospev na Božie milosrdenstvo, že „pa-
mätal na svoju svätú zmluvu“, i keď vyvole-
ný ľud mu často narobil „veľa starostí“. 
Náš Boh je verný. Pamätá na úprimnú mod-
litbu verných a vyslyší ju „v plnosti času“.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Narodenia. Na-
miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne sviatku. Myrovanie. (HS: 
388; PZ: 369; HP: 391)

PIATOk 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia

Čítania: Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 
9, zač. 50

Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala 
pre vás. (Rim 16, 6)
Pavol v závere listu žiada pozdraviť svojich 
spolupracovníkov i dobrodincov. Pozdrav je 
znakom slušnosti a často vyjadruje vnútor-
nú blízkosť osôb. Mnohokrát je to len for-
málny úkon, ale aj tak je to viac ako nič. 
V pozdravoch sv. Pavla je vyjadrené úprimné 
žičenie všetkých duchovných hodnôt a mi-
lostí od Otca, ktorý nás miluje. Má to vy-
jadrovať aj bozk pokoja. „Pozdravte sa na-
vzájom svätým bozkom,“ píše Pavol (Rim 
16, 16). 
To platí aj pre nás. Pozdravovať sa vzájomne 
bozkom pokoja. Len nech je úprimný!

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

SOBOTA 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna 

Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30

On vstal a išiel za ním. (Mt 9, 9)
Matúš, finančník a colník, slúžil svetskej 
vrchnosti. Nedá sa o ňom povedať, že by 

hľadal Božie kráľovstvo. A práve pri ňom sa 
zastavil Ježiš. Rýchlosť Matúšovho rozhod-
nutia vyjadruje Písmo slovami: „On vstal 
a išiel za ním“. 
Volanie Krista hlásať evanjelium slovom 
i životom nestrpí váhavosť. Všetky ľudské 
dôvody musia ustúpiť. Ak Pán volá, dá aj 
prostriedky a silu na to, aby som jeho úlohy 
dobre plnil.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽA 27. jún 
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Prep. 
Samson Pohostinný

Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 
9, 1, zač. 28

Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem 
predčasne nás mučiť? (Mt 8, 29)
Prírodovedci, ktorí skúmajú život zvierat 
v prírode, tvrdia, že zvieratá majú vymedze-
ný životný okruh, do ktorého nepúšťajú vo-
trelcov. Zdá sa, že takto sa správali aj zlí du-
chovia. Našli si dve osoby, ktoré opantali. 
Vytvorili si okruh pôsobnosti a zúrivo si ho 
strážili. Tu prichádza niekto silnejší. Pozna-
jú ho a vedia, že proti nemu nemajú šancu. 
Hľadajú únik, aby sa vyhli nerovnému boju. 
Do gadarského kraja prichádza „svetlo 
na osvietenie pohanov“ (Lk 2, 31).Tma musí 
ustupovať. To svetlo sa bude šíriť do ďalších 
pohanských krajín, do celého sveta. 
Aj sa šíri. Odporcovia evanjelia nie vždy ľah-
ko ustupujú. Zlí duchovia vchádzajú k ľu-
ďom, aby pôsobením na ich myseľ a konanie 
bojovali proti dobru. Robia to prefíkane. Na-
hovárajú ich na niečo, čo sa zdá byť dobré. 
Koľkí sa aj dnes podobajú obyvateľom ga-
darského kraja a prosia Ježiša, aby od nich 
odišiel! Chcú mať pokoj. Majetkový pro-
spech je dôležitejší ako duchovný. 
Dostojevskij vo svojom románe Diabli vidí, 
ako je celá ľudská spoločnosť bezmocná 
voči silám zla. Kristus však neprišiel na svet 
len preto, aby nás naučil lepšie žiť, ale hlav-
ne preto, aby bojoval proti zlu. Tento boj 
máme zvádzať aj my. Kristus je vždy s nami, 
a hlavne vtedy, keď sily zla prevyšujú sily 
človeka.

Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni pia-
te. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Menlivé časti zo 4. hlasu (HS: 146; PZ: 100; 
HP: 101)

PONdElOk 28. jún
Prenesenie pozostatkov nezištníkov 
Kýra a Jána

Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13, 10 – 
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23, zač. 51

Budete počúvať; a nepochopíte, budete 
hľadieť; a neuvidíte. (Mt 13, 14)
Milosť je priazeň; nezaslúžená pomoc, ktorú 
nám dáva Boh, aby sme odpovedali na jeho 
pozvanie stať sa Božími deťmi, adoptovaný-
mi synmi, účastnými na Božej prirodzenosti 
a na večnom živote (KKC 1996). 
Milosť Boh dáva každému človekovi. Tým, 
ktorí s ňou spolupracujú, je dané poznať ta-
jomstvá nebeského kráľovstva. Ale tí, kto-
rí nespolupracujú, nechcú veriť a zatvrdzu-
jú sa, sami nepriamo chcú, aby jeho uče-
nie nepochopili a neobrátili sa. Kto ide živo-
tom s otvorenými očami a ušami, prichádza 
za Ježišom a pýta sa.

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

UTOROk 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol

Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 
13 – 19, zač. 67

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, 
Syn živého Boha.“ (Mt 16, 17)
Slávime pamiatku dvoch velikánov vie-
ry a lásky. V bežnom živote si spomína-
me na mnohých vynálezcov vedy a techniky 
a vynikajúcich umelcov. Ich vynálezy sú buď 
prekonané, alebo diela uložené v múzeách 
a depozitároch. No sv. Peter a Pavol nám za-
nechali príklad viery a lásky, ktorý je živý 
a aktuálny aj pre človeka súčasnosti. 
Petrovo poznanie, že Ježiš je Mesiáš, bolo 
zjavené Otcom, ale Otec vedel, komu to mal 
zjaviť. Slabému mužovi, ktorý zaprel, ale ve-
del milovať tak, že na tretiu otázku svojho 
Majstra sa odvážil odpovedať: „Pane, ty vieš 
všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád“ (Jn 21, 
17). Neskoršie on neučený a prostý, naplne-
ný Svätým Duchom, spolu s Jánom nebojác-
ne vyznáva pred veľradou Ježiša Krista ako 
Boha. 
Pavol ešte ako Šavol mal otvorenú sľubnú 
kariéru – farizej, horlivý zástanca predpi-
sov Mojžišovho zákona, mohol to dotiahnuť 
na člena veľrady. Po spoznaní Ježiša nevá-
ha. Ide, hlása evanjelium a už ho nič nemôže 
odlúčiť od Kristovej lásky (porov. Rim 8, 35). 
Vyhlasuje: „Veď pre mňa žiť je Kristus a zo-
mrieť zisk.“ (Flp 1, 21)  
Kristus sa dnes pýta aj nás: „Za koho ma po-
kladáte?“ 
Nevyrušuje nás Kristus v našom „pokojnom“ 
živote? Nechajme sa „nakaziť“ vierou, lás-
kou a vernosťou svätých apoštolov.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Petrovi a Pavlovi. Na-

miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne sviatku. Myrovanie. Priká-
zaný sviatok. (HS: 390; PZ: 371; HP: 393) 

STREdA 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov

Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 
30, zač. 52 (radové), 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; 
Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (zboru)

Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe 
tých, ktorých sám chcel... (Mk 3, 13)
Ježiš povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. 
Toto treba zdôrazniť. Čím si apoštoli zaslú-
žili vyvolenie? Nevieme. Neboli to ani vedo-
mosti, ani zásluhy, ani pevnosť charakterov. 
Božie cesty i rozhodnutia sú nevyspytateľ-
né. On pozná vnútro každého človeka i jeho 
budúce konanie. Myslím si, že rozhodujúca 
bola ich odpoveď na jeho lásku. Všetci vyvo-
lení, až na jedného, odpovedali na Ježišovu 
lásku svojou láskou. 
Všetci sme krstom povolaní nasledovať Je-
žiša. Čím bude naša odpoveď na jeho lásku 
pevnejšia, rozhodnejšia, tým bude náš život 
pomocou jeho milosti hodnotnejší.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti apoštolom. (HS: 392; 
PZ: 373; HP: 395)

ŠTVRTOk 1. júl
Nezištníci a divotvorcovia Kozma a Da-
mián

Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36b 
– 43, zač. 54

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko 
v kráľovstve svojho Otca. (Mt 13, 43)
Boh trpí na tomto svete dobrých i zlých ľudí 
až do konca sveta. Potom nastane triedenie. 
Triediacim znakom bude zachovávanie te-
lesných a duchovných skutkov milosrden-
stva.(porov. Mt 25, 31 – 46). Tí, ktorí sa sta-
rali o dobrý rast semena, počujú Ježišov hlas 
pozývajúci do Božieho kráľovstva.

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

PIATOk 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Vládkyne 
a Bohorodičky v Blachernách

Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 – 
54a, zač. 55 (rad.); Hebr 9, 1 – 7; zač. 320; Lk 
10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohor.)

Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anje-
li, oddelia zlých od spravodlivých a hodia 
ich do ohnivej pece. (Mt 13, 49 – 50)

Definitívne zúčtovanie s hriešnikmi bude 
tak ako v podobenstve o kúkoli – na konci 
sveta. Pán Ježiš zdôrazňuje osud zlých. Oh-
nivá pec, plač a škrípanie zubami. Nie je to 
miesto, ale trvalý stav tých, ktorí podcenili 
hodnotu Božieho kráľovstva už tu na zemi. 
Teda oplatí sa byť spravodlivým.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Bohorodičke. Zdr-
žanlivosť od mäsa (HS: 393; PZ: 374; HP: 
397)

SOBOTA 3. júl
Mučeník Hyacint

Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, 
zač. 32

Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista 
namiesto svojich bratov... (Rim 9, 3)
Pavol vyjadruje veľkú bolesť nad stavom Iz-
raela, ktorý z väčšej časti neprijal Krista ako 
Mesiáša. Vyvolený národ dostal mesiášske 
prisľúbenia a keď Mesiáš prišiel, neprijali 
ho. No apoštol vyjadruje veľkú úctu a lásku 
vyvolenému národu až do takej miery, že by 
chcel byť odvrhnutý od požívania večnej bla-
ženosti. To je láska podobná Kristovej láske. 
Sme nový vyvolený národ. Máme všetky Bo-
žie prisľúbenia. Koľkí ich však neprijímajú!

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽA 4. júl
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Arcibis-
kup Andrej Jeruzalemčan

Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, 
zač. 29

Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú 
sme dostali. (Rim 12, 6)
Každému z nás Pán určil životnú úlohu. 
K tejto úlohe pridal dary, talenty, ktoré nám 
majú pomôcť. Od nás chce, aby sme úlo-
hu a jeho dary spoznali, a podľa toho konali. 
Je to jednoduché, a pritom zložité. Jednodu-
chosť spočíva v tom, že nemusíme vymýšľať 
optimálnosť svojej životnej cesty, lebo nám 
ju naplánoval najmúdrejší programátor. Zlo-
žitosť v tom, že v našej ľudskej prirodzenos-
ti je neustály boja dobra a zla. Človek ako 
slabý tvor nezriedka robí, čo nechce, a čo 
by chcel robiť, nerobí. Teda v sebe samom je 
rozpoltený (porov. Gaudium et spes).

Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni 
šieste. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Menlivé časti z 5. hlasu. (HS: 148; PZ: 
101; HP: 102)

František Fedor 
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V     úvode tejto kapitoly 
chcem poukázať v spo-
jitosti s predchádzajú-

cim článkom na posledný z va-
riantov tohto typu: ikonu Ru-
kou neutvoreného obrazu 
Spasiteľa s činmi. Sväté plátno 
je zvrchu a zospodu ohraniče-
né klejmami. Klejma – rozší-
rený spôsob zobrazovania zvlášť 
u svätých (napr. Mikuláš, Juraj, 
Demeter, Paraskieva, archan-
jel Michal), kde hlavná posta-
va ikony je po obvode ohraniče-
ná drobnými obrázkami, ktoré 
zobrazujú výjavy zo života da-
ného svätca. Spolu s centrálnym 
obrazom vytvárajú ideovú jed-
notu. 

Na tomto type ikony klejmy 
zobrazujú:
1. Krista, ktorý v prítomnosti 

učeníkov uzdravuje chorého.
2. Abgara, ktorý posiela Ana-

niáša ku Kristovi.
3. Ananiáša, ktorý sa pokúša 

zobraziť podobu Krista.
4. Krista, ktorý podá-

va kľačiacemu Ananiá-
šovi plátno s Rukou ne-
utvorený obrazom.
5. Ananiáša, kto-

rý podáva plátno Ab-
garovi.
6. Zničenie pohan-

ských modiel v Edesse.
Základný teologic-

ký význam ikony Ru-
kou neutvoreného ob-
razu Spasiteľa je vtele-
nie Božieho Syna kvô-
li spáse ľudského poko-
lenia. Tento teologic-
ký obsah ikony odkrý-
va liturgické slávenie 
sviatku Prenesenia Ru-
kou neutvoreného ob-
razu Spasiteľa z Edes-
sy do Konštantínopola. „Pán, 
presvedčujúc nás o tajomstve 
svojho vtelenia, sám tvorí svoj 
božský obraz na plátne.“ (ikos 

utierne sviatku) Týmto iko-
na nadobúda význam novozá-
konného symbolu, prostredníc-
tvom ktorého Boh sám seba zja-

vuje ľuďom, a to nie-
len prostredníctvom 
slova, tak ako to bolo 
v Starom zákone, ale aj 
v obraze. Mojžiš Boha 
nevidel, iba počul hlas, 
no „nový Izrael osob-
ne teraz ťa, Vykupite-
ľa, vidí zreteľne“ (4. 
pieseň kánonu utierne 
sviatku).
Týmto spôsobom 

práve ikona poukazuje 
na božsko-ľudskú po-
dobu Krista, kde sym-
bolicky sprostredkúva 
tajomné zjednotenie 
dvoch prirodzenos-
tí v jeho osobe. Iko-
na Rukou neutvore-
ného obrazu Spasite-
ľa je akoby prameňom 

všetkých ikon. Od nej pochádza 
a v nej sa rodí každá ikona. n

Milan Gábor

KNIHA: Christopher West
Radostná zvesť o sexe a man-
želstve

„Cirkev by sa mala starať 
o náboženstvo a neliezť mi 
do postele.“ Alebo „väčšina 
psychológov  sa zhoduje, 
že masturbácia je normál-
na“. Či „keď počujem, že 
sa ženy majú podriaďovať 
mužom, stavajú mi vlasy dupkom na hlave“ 
– to sú výroky, na ktoré dokáže primerane 
zareagovať len málo kníh kresťanských au-
torov. Christopher West sa vo svojej kni-
he citlivo, ale veľmi zrozumiteľne dotýka 
tém predmanželského sexu, antikoncepcie, 
masturbácie, umelého oplodnenia... For-
mou otázok a odpovedí vstupuje na horúcu 
pôdu ľudskej sexuality. Predstavuje ju ako 
náboženskú udalosť, ktorá priamo vťahuje 
do tajomstva kresťanstva.

Dada Kolesárová

FIlM: Triage

Jedna z ostatných voj-
nových drám s názvom 
Triage (názov pre selek-
tovanie ranených voja-
kov podľa závažnosti ich 
zranení) rozpráva prí-
beh vojnového fotogra-
fa Marka Walsha (Co-
lin Farrell), ktorý sa vrátil po dlhých mesia-
coch z nepokojmi zmietaného Kurdistanu. 
Jeho psychický stav je rapídne iný než pred 
odchodom. Markova manželka je vydesená 
zo zhoršovania stavu svojho manžela, a pre-
to požiada svojho starého otca – psycholó-
ga – o pomoc. Prečo sa jej manžel tak veľ-
mi zmenil, prečo sa vrátil bez priateľa a čo 
sa vlastne stalo? Film vynikajúco dramatic-
ky vykresľuje absurditu vojny a ťažobu voj-
novej traumy. Snímka je kompiláciou sku-
točných faktov, ktoré vás neopísateľne zara-
zia a poznačia.

Lukáš Petruš

HUdBA: Uprise – Everything 
Is Broken

Skupinu Uprise (Povstať) 
sme si ešte nepredstavili. 
Je to najmä pre ich malú 
hudobnú produkciu. Na-
priek tomu tvoria kvalitnú gospelovú hud-
bu, ktorá je pre nich charakteristická najmä 
nekomerčnosťou – nenájdete od nich ani je-
den videoklip. Aj ich jediné CD pod názvom 
Everything Is Broken (Všetko je zničené) ob-
sahuje len 5 skladieb, ktoré sú však nesmier-
ne dynamické a prepracované do najmenšie-
ho detailu. V piesňach sa striedajú hudobné 
motívy, texty sa dynamicky vyvíjajú, pričom 
kapela rada experimentuje so zvukmi hlav-
ného sólistu Louia Galveza. Piesne odka-
zujú najmä na prekonávanie osobných kríz 
a na Boha ako jediného tvorcu a usporiada-
teľa sveta. Aj keď tvoria málo, tvoria kvalitne 
a na chválu Boha.

Lukáš Petruš

Rukou neutvorený 
obraz Spasiteľa  3
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 SpOLOk 
 Sv. cyriLA A metODA

Naši jubilanti – júl
50 rokov: Pavol Fejko, Davidov; Štefan 
Kišš, Kysta; Božena Kormaníková, Ľuboti-
ce; PhDr. Valéria Leščinská, Nový Ruskov; 
Eva Markušová, Rudlov; Mgr Ľudmila Sur-
majová, Košice; Mária Šalapková, Priekopa
60 rokov: Michal Balint, Sečovce; Mária Hu-
meniková, Sačurov; Peter Javorský, Drienica; 
Mária Kolesárová, Sedliská; Emanuel Kosť, 
Baškovce; MUDr. Kornélia Tormová, Košice
70 rokov: Helena Adamečková, Rakovčík; 
Mária Fedorčáková, Kazimír; Anna Fejková, 
Davidov; Margita Husárová, Čičava; Anna Ke-
reštanová, Trebišov; Helena Kuľhová, Radvaň 
Nad Laborcom; Anton Verbovský, Ďačov
75 rokov: Mária Cvejkušová, Cabov; Pavol 
Fedor, Stankovce; Michal Fedorkovič, Pre-
šov; Júlia Konfederáková, Vojčice; Juraj Po-
tocký, Humenné; Helena Rabajdová, Zbud-
ská Belá; Mária Romanová, Hanušovce nad 
Topľou; Ján Tkáč, Davidov
80 rokov: Katarína Buraľová, Topoľa; Pae-
dDr. Teodor Pasnišin, Košice; Zuzana Petrú-
ňová, Banské
85 rokov: Mgr. Mikuláš Kasarda, Sečovce; 
Ján Miňo, Zemplínska Teplica; Mária Šte-
fanková, Sečovce

 kOinOniA  Sv. jánA krStiteľA

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evan-
jelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môže-
te osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova: 
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čis-
tí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným 
sa hlása evanjelium“.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
10.06. 17.00 hod. Prešov – Opál
17.06. 18.00 hod. Sečovská Polianka
Liturgie s modlitbami za uzdravenie
23.06. 18.00 hod. Strážske
25.06. 18.00 hod. Svidník
Deň spoločenstva
27.06. 09.30 hod. Mestská hala Prešov
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

24. júna 2010 sa 
kniha života otca 
Mgr. Jozefa Oreni-
ča otvorí na 80. stra-
ne. Chceme mu teda 
vysloviť úprimné bla-
hoželanie.
Drahý otec Jozef, 

k  vášmu životnému jubileu vám chceme 
zaželať hojnosť Božieho požehnania, veľa 
Božích milostí, ochranu Božej Matky, zdra-
vie, šťastie, lásku a rodinnú pohodu. Vyslovu-

jeme vám veľké Pán Boh zaplať za vašu obe-
tavú prácu, za Božie slovo, za rady, povzbu-
denia a modlitby, ktoré ste za nás obetova-
li počas vášho 16-ročného pôsobenia v na-
šej farnosti. Nech vám vaša jeseň života, po-
striebrená šedinami, umožní ešte veľa mod-
litieb a svätých liturgií za všetkých veriacich, 
s ktorými ste prežívali a prežívate radosti, bo-
lesti aj žiale.
Nech Pán žehná vaše kroky na  mnohaja 
i blahaja lita!

To vám zo srdca vyprosujú vaši vďační bý-
valí veriaci z farnosti Zemplínska Tepli-

ca.+ foto

16. júna oslávil 40 
rokov náš duchovný 
otec Janko Lemeš, 
správca farnosti Po-
zdišovce.
Do ďalších rokov vám 
vyprosujeme pevné 
zdravie, hojnosť Bo-
žích milostí a mocnú ochranu našej nebes-
kej Matky. Ruka Pánova nech vás sprevádza 
vo vašom zodpovednom a náročnom poslaní.

Mnohaja i blahaja lita vyprosujú 
veriaci z Pozdišoviec.

Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa 
ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže 
urobiť človek? (Ž 56, 4 – 5)
Drahá naša mama a  stará mama Mária 
Slovková z  Baškoviec, k  tvojim 70. naro-
deninám ti od nebeského Otca vyprosuje-
me veľa Božích milostí, pevné zdravie a veľa 
šťastných chvíľ v kruhu rodiny.

Ďakujeme za všetko.
manžel Juraj a vďačné dcéry Anna a Ľubo-

slava s rodinami

 jUbiLeá kňAzOv
Michal Tkáč, správca farnosti Kurov – 29. 
júl – 50 rokov života; Pavel Stanko, titu-
lárny arcidekan, na  odpočinku v  Sobran-
ciach – 31. júl – 50 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme 
Mnohaja lita!

 OznAmy

Vzdelávanie redaktorov  
farských masmédií 
Informačný deň projektu Vzdelávanie redak-
torov farských masmédií – využitie e-learnin-
gu sa uskutoční v sobotu 26. júna od 9.30 
hod. vo Farskom centre N3 v Žiline, na ulici 
Burianova medzierka pri katedrále.
Pracovníci farských masmédií (časopis, we-
bová stránka, nástenka) budú oboznáme-
ní a budú mať možnosť prihlásiť sa na kurz, 
ktorý bude pozostávať z prednášok v Ban-
skej Bystrici a internetovej interaktívnej vý-
učby. Teda zo svojho domova sa budú môcť 

zúčastňovať formou e-learningového vzde-
lávania na projekte vzdelávania farských me-
diálnych pracovníkov.
Organizátori prosia záujemcov o informačný 
deň, aby sa prihlásili do 21. júna e-mailom 
na: prelations.bb@rcc.sk, hovorca@dcza.sk.

TK KBS
Anem English 2010
Spoločenstvo Anem pod záštitou ZKSM aj 
tento rok pripravilo kresťanský jazykový tá-
bor Anem English 2010. Súčasťou programu 
bude nielen angličtina, ale aj veľa interak-
tívnych hier a nebude chýbať ani duchovný 
program. Miestom konania je ranč pri Kráľo-
vej Lehote. Účastnícky poplatok (bez dopra-
vy) je 115 eur. Termín: 15. – 22. augusta 2010. 
Prihlášky a viac informácií na www.anem.sk.

TK KBS
3. ročník talianskeho festivalu  
na Slovensku DOLCE VITAJ
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Mesto 
Ravenna, Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky a Národné osvetové centrum pozý-
vajú na výstavu v rámci festivalu Dolce Vi-
taj s  názvom Mozaikové príbehy. Fantá-
zia v stredovekých a súčasných ravennských 
mozaikách. Kópie mozaikovej dlažby z ob-
dobia stredoveku dopĺňajú diela mladých 
mozaikárov z  Akadémie výtvarných ume-
ní v Ravenne.
Miesto konania: Dvorana MK SR, Nám. SNP 
33, Bratislava
Otvorené denne od 10.00 hod. do 18.00 hod. 
okrem pondelka
Slávnostné otvorenie: 4. júna 2010 o 17.00 
hod.
Výstava potrvá do 27. júna 2010. 

SITA
Páter Rufus Pereira z Indie  
na Slovensku
Svetoznámy exorcista a charizmatický pred-
nášateľ p. Rufus Pereira bude 12. – 17. júla 
2010 na Slovensku. Uskutoční dve evanjeli-
začné akcie. Prvou budú duchovné cvičenia 
a pastoračný seminár pre kňazov 12. – 16. 
júla v Badíne na tému Kňaz v službe evan-
jelia. Príspevok na réžiu duchovných cviče-
ní: 15 až 30 eur (podľa počtu účastníkov). 
Uzávierka prihlášok: 30. júna  na adrese oz.
jas@slovanet.sk. Bližšie informácie na tel. č. 
045/2861261, 0903 571 499.
Druhou akciou bude evanjelizácia pre laikov 
i kňazov 17. júla v Ružomberku v športovej 
hale Koniareň od 9.00 – 19.00 hod. na tému 
Príď roznietiť Boží dar!
Podrobnosti na internetovej stránke www.
jas-zv.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.

 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.

Firemna inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a  fotografia alebo  rámček 3 eurá. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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 tv LUx – DOmA je DOmA

 21.06. (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 (21) 09.00 Doma 
na  dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 
Z prameňa P 10.30 Karmelitáni a brigitínky v Ho-
landsku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 
Generálna audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve 
(BB) 15.00 Medzi nebom a  zemou 15.45 Liek 
na aids 16.30 Svätý František (21) 17.00 Doma 
v rodine P 18.00 Cesty Ježiša P 18.30 Rozprávoč-
ka – Ako prišiel Makový mužíček na svet P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 19.00 
Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Správy P 20.10 
Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 U Pavla P 22.00 
Pri káve 22.45 Doma v kultúre (PO) 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 22.06. (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 (9) 09.00 Doma v rodine 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument 
P 10.30 U Pavla 12.00 Anjel Pána 12.35 Orientá-
cie 13.15 Cesty Ježiša 13.45 Octava dies 14.10 
Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 Veľké ju-
bileum – Cirkev a Rímske impérium 15.30 Pol-
tón 16.00 Starý zákon (9) 16.30 Mestečko náde-
je 17.00 Doma v Cirkvi (PO) P 18.00 Liek na aids 
18.30 Rozprávočka – Ako hral starček Makovému 
mužíčkovi uspávanky P 18.40 Z prameňa 18.50 
Putovanie kalváriami 19.00 Večerná univerzita 
19.40 Závislosti (5) – K Teen cez pervitín 20.00 
Správy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mik-
rodokument 20.20 Návratka 20.30 Stretnutia s Je-
žišom – Ježiš a emauzskí učeníci (Lk 24,13 – 35) 
21.15 Tandem kvíz 22.00 Pri káve (BB) 22.45 
Doma na dôchodku 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 23.06. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri 
káve (PO) P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v Cirkvi (PO) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Generálna audien-
cia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 
Môj názor 13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poé-
zia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel párty 16.00 Kniha 
16.20 Centrum nápadov 17.00 Doma v histórii P 
18.00 Karmelitáni a brigitínky v Holandsku 18.30 
Rozprávočka – Ako sa Makový mužíček učil cho-
diť 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 (6) – Nič, len 
Providenza P 20.20 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 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 24.06. (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 (21) 08.55 Prehľad 
katolíckych periodík 0 9.00 Doma v histórii 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Moja misia – ma-
gazín Å 11.30 Cesty Ježiša 12.00 Anjel Pána 
12.35 Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 
Vlastná cesta 14.15 Pri káve (PO) 15.00 U Pavla 
16.30 Svätý František (21) 17.00 Doma v kultúre 
P 18.00 Veľké jubileum – Cirkev a Rímske impé-
rium 18.30 Rozprávočka – Ako sa Makový muží-
ček učil rozprávať P 18.40 Z prameňa 18.50 Puto-
vanie kalváriami 19.00 Stretnutia s Ježišom – Je-
žiš a emauzskí učeníci (Lk 24,13 – 35) 19.40 Po-
ézia 20.00 Správy P 20.10 Putovanie kalvária-

mi 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 
Poltón P 21.00 Orientácie 21.30 FILMiX Å 22.00 
Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi (PO) 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 25.06. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v kultú-
re 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Liek 
na aids 11.00 Katechéza 11.30 Karmelitáni a bri-
gitínky v Holandsku 12.00 Anjel Pána 12.35 Tan-
dem kvíz 13.20 Veľké jubileum – Cirkev a Rímske 
impérium 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 P 18.00 Kniha P 18.25 Mik-
rodokument 18.30 Rozprávočka – Ako sa Makový 
mužíček učil písmenká P 18.45 Z prameňa 18.55 
Putovanie kalváriami 19.00 Cesty Ježiša 19.30 Veľ-
ké jubileum – Cirkev v dobe rozpadu Rímskeho im-
péria P 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.25 Ná-
vratka 20.30 Moja misia – magazín Å 21.30 Štú-
dio AHA! 22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma v histórii 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 26.06. (sobota)  07.00 Starý zákon (10) P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Mestečko nádeje P 
07.45 Svätý František (22) P 08.15 Klbko P 08.40 
Správy 08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikro-
dokument 09.00 UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! 
10.30 Gospel párty 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 
12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30 Mari-
ánska sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš 
a emauzskí učeníci (Lk 24, 13 – 35) 14.15 Moja 
misia – magazín Å 15.15 Návratka 15.30 Večer-
ná univerzita 16.15 Závislosti (6) – Nič, len Provi-
denza 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Liek 
na aids 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň P 18.30 
Rozprávočka – Ako sa Makový mužíček učil lietať 
P 18.40 Klbko 19.00 Orientácie P 19.30 Kateché-
za 20.00 Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad kato-
líckych periodík 20.25 Mikrodokument 20.30 Tan-
dem kvíz P 21.15 Kamalduli v Bielanoch v Poľsku 
P 21.45 Vlastná cesta 22.15 Veľké jubileum – Cir-
kev v dobe rozpadu Rímskeho impéria 22.45 Pol-
tón klub 23.45 Spravodajský súhrn 
 27.06. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (10) 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (22) 
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem 
kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.15 Živý 
vstup pred svätou omšou P 10.30 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Martina v Bratislave P 12.00 Anjel Pána 
P 12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA! 
14.45 Klbko 15.00 Starý zákon (10) 15.30 Svä-
tý František (22) 16.00 Ichtis – antivírus pre deti 
16.30 Moja misia – magazín Å 17.30 Octava dies 
P 18.00 Saleziánsky magazín P 18.30 Rozprávoč-
ka – Ako sa Makový mužíček zoznámil s pavúkom 
križiakom P 18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná cesta 
19.45 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Môj názor 20.30 Púť 
mládeže Muráň – Levoča P 21.00 Diabol (Záhady 
kresťanstva) P Å22.00 UPéCé live 23.00 Gospel 
párty 23.55 Spravodajský súhrn
 28.06. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve (BB) P 08.30 Svätý František (22) 09.00 
Doma na  dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 
10.20 Z prameňa P 10.30 Kamalduli v Bielanoch 
v Poľsku 11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 
Generálna audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve 

15.00 Stretnutia s  Ježišom – Ježiš a  emauzskí 
učeníci (Lk 24, 13 – 35) 15.45 Púť mládeže Mu-
ráň – Levoča 16.15 Svätý František (22) 17.00 
Doma v rodine P 18.00 Vešpery P 19.00 Octava 
dies 19.35 Poézia 20.00 Správy P 20.10 Môj ná-
zor P 20.20 Návratka 20.30 U Nikodéma P 22.00 
Pri káve (BB) 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 29.06. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(PO) P 08.30 Starý zákon (10) 09.00 Mestečko ná-
deje 09.30 Svätá omša z Vatikánu P 11.30 Sprá-
vy 12.00 Anjel Pána 12.35 Orientácie 13.15 Cesty 
Ježiša P 13.45 Octava dies 14.10 Mikrodokument 
P 14.15 Pri káve (BB) 15.00 Veľké jubileum – Cir-
kev v dobe rozpadu Rímskeho impéria 15.30 Pol-
tón 16.00 Starý zákon (10) 16.30 Mestečko ná-
deje 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Púť mládeže 
Muráň – Levoča 18.30 Rozprávočka – Ako Kubko 
s Maťkom naučili kukučku kukať P 18.40 Z pra-
meňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Medzi 
nebom a zemou P 19.40 Závislosti (6) – Nič, len 
Providenza 20.00 Správy P 20.10 Putovanie kalvá-
riami 20.15 ZáhRada P 21.15 Tandem kvíz 22.00 
Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 30.06. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Mestečko nádeje 09.00 Doma v Cirkvi 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 Sale-
ziánsky magazín 13.50 Poézia 14.15 Pri káve (PO) 
15.00 Gospel párty 16.00 Kniha 16.15 Klbko 17.00 
Doma v histórii (BB) P 18.00 Kamalduli v Bielanoch 
v Poľsku 18.30 Rozprávočka – Ako Kubko s Mať-
kom vatru preskakovali P 18.40 Ichtis – antivírus 
pre deti 18.55 Z prameňa 19.05 Putovanie kalvá-
riami 19.10 Tandem kvíz 20.00 Správy P 20.10 Re-
hoľná abeceda P 20.20 Návratka 20.30 Čaviareň 
live P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 21.30 
Cesty Ježiša 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v ro-
dine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 01.07. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
08.30 Svätý František (22) 08.55 Prehľad katolíc-
kych periodík 0 9.00 Doma v histórii (BB) 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument 
P 10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 Cesty Je-
žiša 12.00 Anjel Pána 12.20 Záh(R)ada 13.15 Lu-
xáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00 
U  Nikodéma 16.20 Svätý František (22) 17.00 
Doma v kultúre 18.00 Veľké jubileum – Cirkev 
v dobe rozpadu Rímskeho impéria 18.30 Rozprá-
vočka – Ako Kubko s Maťkom našli poklad na Jána 
P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 
19.00 Medzi nebom a zemou 19.40 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Barberbieni P 21.05 Orientácie 
21.30 FILMiX Å 22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma 
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 02.07. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Kaž-
dý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
08.30 Klbko 09.00 Doma v kultúre 10.00 Sprá-
vy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Púť mládeže Muráň – Levoča 11.00 Ka-
techéza 11.30 Kamalduli v  Bielanoch v  Poľsku 
12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem kvíz 13.20 Veľké 
jubileum – Cirkev v dobe rozpadu Rímskeho im-
péria 13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument 14.15 
Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón 
klub 16.15 Mestečko nádeje 16.30 Rehoľná abece-
da 17.00 Doma na dôchodku 18.00 Kniha 18.25 
Mikrodokument 18.30 Rozprávočka – Ako sa Kub-
ko s Maťkom do popuku slaniny najedli P 18.40 

Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Oc-
tava dies 19.30 Kresťania v spoločnosti – Trhové 
hospodárstvo P 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 
20.15 Návratka 20.30 Diabol (Záhady kresťanstva) 
Å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.40 Doma 
v histórii (BB) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 03.07. (sobota)  07.00 Starý zákon (11) P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (23) 
P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Správy 08.50 
Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 09.00 
Čaviareň live 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel 
párty P 11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 12.25 Pre-
hľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska sobo-
ta P 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 Moja mi-
sia – magazín P Å 15.15 Návratka 15.30 Večer-
ná univerzita 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 Ich-
tis – antivírus pre deti 17.00 Otváracia odpusto-
vá sv. omša P 19.00 Orientácie 19.25 Katechéza 
20.00 Svätá liturgia P 21.30 Benediktínske opát-
stvo Köningmünster v Nemecku P 22.00 Vlast-
ná cesta 22.30 Kresťania v spoločnosti – Trho-
vé hospodárstvo 23.00 Poltón klub 23.55 Spra-
vodajský súhrn
 04.07. (nedeľa)  07.00 Starý zákon (11) 07.30 
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (23) 
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tajomná 
prítomnosť (1) P 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 
10.00 Svätá omša z Púte v Levoči P 12.00 Anjel 
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15 
Štúdio AHA! 14.45 Mestečko nádeje 15.00 Starý 
zákon (11) 15.30 Svätý František (23) 16.00 Ich-
tis – antivírus pre deti 16.30 Moja misia – magazín 
Å 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Roz-
právočka – Ako Kubko s Maťkom naučili vílu oveč-
ky dojiť P 18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná cesta P 
19.40 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Môj názor 20.30 Osob-
nosť roka – profesor Tadeusz Zasepa P 21.00 Ve-
černá univerzita P 21.55 Čaviareň live 22.55 Go-
spel párty 23.55 Spravodajský súhrn  

  Stv – jeDnOtkA
 24.06. (štvrtok)  05.20 Nitrianky hrad – živé de-
dičstvo Katolíckej cirkvi – dokumentárny film o his-
tórii a súčasnosti Nitrianskeho hradu – najstaršieho 
biskupského sídla v strednej Európe R

 Stv – DvOjkA
 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
 20.06. (nedeľa)  11.25 Nedeľné matiné – koncert 
Jiřího Stivína a komorného súboru Musica aeterna 
z kostola klarisiek 13.35 Dejiny kresťanstva – Píš-
ťaly a tóny č. 1 – televízny dokument o Mariánovi 
Mayerovi 14.00 Orientácie – aktuality a zaujíma-
vosti z duchového života 14.25 Slovo 00.25 Slovo 
R 00.30 Poltón R
 21.06. (pondelok)  13.50 Orientácie R
 26.06. (sobota)  13.35 Poltón – gospelová hit-
paráda
 27.06. (nedeľa)  10.30 Svätá liturgia na svia-
tok sv. apoštolov Petra a Pavla z gréckoka-
tolíckeho Katedrálneho chrámu Povýšenia 
vznešeného a životodarného Kríža v Brati-
slave – celebruje vladyka Mons. Peter Rus-
nák, biskup Bratislavskej eparchie 16.00 
Orientácie – náboženský magazín z Košíc 16.25 
Slovo 23.00 Slovo R

n „počul som, že potrebuješ obhajcu. nechcel by si môjho syna?“
„ale veď on ešte ani raz nevyhral pri súde...“
„ja viem, ale v tvojom prípade je lepšie prehrať s lacným obhajcom, než 
platiť oveľa drahšieho...“ 

n pýta sa policajt vdovy: „vieme, že je to pre vás ťažké, ale mohli by ste 
identifikovať telo vášho manžela? mal nejaké zvláštne znamenie?“
„Áno, koktal.“ 
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legenda: aBrahÁm, agÁt, anjel, autor, Bača, Bis-
kup, Bolesť, cela, centrum, cieĽ, driek, duŠa, eFez, 
enoch, ester, hrad, hrach, hriech, charita, cha-
rizma, chlieB, chrÁm, jozue, kalich, kmeň, kňaz, ko-
rint, neha, oBed, oBeta, oBjav, oBuv, ocot, odpuste-
nie, opatera, oslava, otrok, oznam, stanica, uhol, 
vata, zrod, žalm, žold.

tajničku osemsmerovky tvorí 54 nevyškrtaných písmen. 
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 11: krížovka: (pozri 2 pt 1, 10a); 
osemsmerovka: nie každý, kto blúdi, je stratený. VýhERcA: 
jana Šulíková,  vislanka. zo správnych riešení vylosujeme dr-
žiteľa knihy Reflexie nad slovanskou duchovnosťou od Spol-
ku sv. cyrila a metoda. riešenia zasielajte na adresu: slo-
vo, p.o.Box 204, 080 01 prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 28.06. (pondelok)  14.05 Orientácie R
 03.07. (sobota)  17.00 Služby Božie – 400. výro-
čie Žilinskej synody
 04.07. (nedeľa)  13.35 Pohľad späť – z archívu re-
dakcie duchovného života 14.05 Orientácie – zo-
strih príspevkov z predchádzajúcich rokov

 ráDiO LUmen
 18.06. (piatok)  20.30 ÚV hovor – Spoluúčasť ro-
dinných spoločenstiev na službách Cirkvi. Hosť relá-
cie: dp. Ondrej Šmidriak

 19.06. (sobota)  10.00 Priamy prenos kňazskej vy-
sviacky z farského Kostola Panny Márie Nanebovzatej 
v Banskej Bystrici 20.30 OUKD – Služba Bohu a vlas-
ti. O činnosti Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených 
zložiek v SR. Hosť relácie: T. Ujlacký
 20.06. (nedeľa)  13.00 Výber z tvorby víťazov 12. 
ročníka O  cenu Slovenského učeného tovarišstva 
15.00 Misia India – návšteva indického jezuitské-
ho pátra Erica Matthiasa na Slovensku 18.00 Gréc-
kokatolícka svätá liturgia z Prešova 21.00 Stimuly 
kresťanskej kultúry – postrehy z konferencie, kto-
rá sa konala 29.04.2010 v Nitre pri príležitosti Roka 
kresťanskej kultúry.
 24.06. (štvrtok)  20.30 Drevený artikulárny kos-
tol v Hronseku
 27.06. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Jan-
ko Silan
 30.06. (streda)  20.30 RKF Bratislava – Nové Mesto
 03.07. (sobota)  17.00 Otváracia odpustová svä-
tá omša z Levoče. Celebruje Mons. František Dlugoš. 
20.30 Od ucha k uchu – Mariánska úcta 
 04.07. (nedeľa)  06.00 Ranné spojenie z Mari-
ánskej hory v Levoči 10.00 Slávnostná svätá omša 
z Mariánskej hory v Levoči. Celebruje J. E. Mons. Sta-
nislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropo-
lita, predseda KBS.

 ráDiO SLOvenSkO
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty
 04.07. (nedeľa)  21.05 Cesty – Š. Chrappa: Cyrilo-
-metodský odkaz v tradícii východnej cirkvi

 ráDiO SLOvenSkO a reginA
 20.06. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
 26.06. (nedeľa)  09.30 Evanjelické služby Božie 
z Kalnej nad Hronom
 04.07. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá 
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

 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
 27.06. (nedeľa)  07.55 Z duše – S. Jurčáková: Pred 
záverom školského roka
 04.07. (nedeľa)  07.55 Z duše – A. Adamkovičo-
vá: Svedkovia pravdy

 ráDiO Devín
 Nedeľa  08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre ve-
riacich i neveriacich

 Zmena programu vyhradená.
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LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE 2010 
v Juskovej Voli 

Stretnutia pripravili: Centrum voľného času v Juskovej Voli
v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie

Téma stretnutí:
„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?“

(Mk 10, 17)

KDE? 
GMC Bárka v Juskovej Voli

KEDY?
1. turnus 12.07. – 16.07.2010 vek. kategória 9 – 11 rokov
2. turnus 19.07. – 23.07.2010 vek. kategória 9 – 11 rokov
3. turnus 26.07. – 30.07.2010 vek. kategória 12 – 14 rokov
4. turnus 02.08. – 06.08.2010 vek. kategória 15 – 17 rokov
5. turnus 09.08. – 13.08.2010 vek. kategória 18 a viac rokov
6. turnus 16.08. – 18.08.2010 miništrantský turnus

CENA: 25 eur (pre členov CVČ 20 eur)

TERMÍN PRIHLASOVANIA:
01.06. – 30.06. 2010 na všetkých farských úradoch

Kto sa prihlási po uvedenom termíne, zaplatí 45 eur!

 gr.kAt.  mLáDežnícke centrUm bárkA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

26.06. – 27.06.2010 –  Prehliadka mládežníckych 
zborov a gospelových skupín
22. – 29.08.2010 – Ikonopisecký kurz (Peter Komišák). 
Cena kurzu je 100 eur na osobu (v cene je zahrnuté uby-
tovanie, strava a pracovný materiál). Počet osôb je ob-
medzený na 10 účastníkov. Prihlásiť sa mäžete na: sko-
lacentrum@centrum.sk.

 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

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)
17.09. – 19.09. – kurz Rút (vedie Evanjelizačná škola 
sv. Mikuláša)
08.10. – 10.10. – kurz Rút (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)

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

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

¼ubovnianske Kúpele

6.7. - 11. 7. 2010
stredoškoláci a vysokoškoláci

Organizujú reho¾né sestry Rádu sv. Bazila Ve¾kého zo Svidníka.

Kontakt: Svidník - 054/752 04 14, 0902 885 531
Organizujú rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého zo Svidníka.

Kontakt: 054/752 0414, 0902 885 531


