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Stredná zdravotnícka škola
sv. Bazila Veľkého v Prešove

S

tredná zdravotnícka škola
sv. Bazila Veľkého vznikla
1. septembra 1990 v Prešove. Pri jej založení stála skupinka Bohu oddaných ľudí na čele
s MUDr. Pavlom Štofejom
na základe zriaďovacej listiny
podľa platnej legislatívy o zriaďovaní a činnosti cirkevných
škôl. Funkciu zriaďovateľa prevzali rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého v Prešove. V prvom
školskom roku 1990/91 bola
otvorená jedna trieda denného
štúdia, v ktorej začalo študovať
36 študentov v odbore všeobecná sestra. Prvou riaditeľkou
bola sr. MUDr. Oľga Nikolaja
Mydlíková OSBM. Pedagogický
zbor od začiatku tvorili interní
aj externí vyučujúci. Vyučovanie prebiehalo v popoludňajších
hodinách v priestoroch Gymnázia T. Ševčenka s vyučovacím
jazykom ukrajinským. V ďalšom
školskom roku sa škola presťahovala a dodnes sídli v budove
na Kmeťovom stromoradí 1
v Prešove, ktorú bolo v tom čase
treba obnoviť.
Súčasťou školy je školský
internát. V prvom školskom
roku boli dochádzajúci študenti
umiestnení v kresťanských
rodinách, ktoré ich ochotne
prijali a poskytli im ubytovanie. Neskôr vznikol internát,
ktorý počas svojej existencie
menil svoje miesto. V súčasnosti sa budova školského
internátu nachádza hneď vedľa
na Kmeťovom stromoradí 2 a je
v ňom ubytovaných približne
70 študentov. Jeho cieľom je

nielen poskytovať ubytovanie
a celodennú stravu, ale aj zodpovednú kresťanskú výchovu.
V priestoroch internátu sa
nachádza kaplnka zasvätená
bl. hieromučeníkovi Vasiľovi
Hopkovi.
V jubilejnom dvadsiatom
roku svojej existencie má škola
232 študentov v 10 triedach
denného štúdia, 57 študentov
v 2 triedach diaľkového štúdia
v odbore zdravotnícky asistent
a 77 študentov v 3 triedach
diaľkového štúdia v odbore
sanitár. Súčasnou riaditeľkou je
sr. PhDr. Mária Andrea Lopatová, PhD., MPH OSBM. Pedagogický zbor v súčasnosti vytvára
27 interných a 27 externých
učiteľov.
Okrem štandardného vybavenia sú k dispozícii na troch
podlažiach budovy odborné
učebne ošetrovateľstva a asistencie, anatómie a fyziológie,
administratívy a zdravotníckej

dokumentácie, cudzích jazykov,
informatiky a školská knižnica.
Srdcom školy je školská kaplnka
zasvätená sv. Bazilovi Veľkému,
ktorá sa nachádza v suteréne.
Pri škole vzniklo stredisko záujmovej činnosti, ktoré zastrešuje krúžky anglického jazyka,
nemeckého jazyka, športový
krúžok a krúžok výchovy
k manželstvu a rodičovstvu.
V školskom spoločenstve sa
snažia vytvárať atmosféru preniknutú evanjeliovým duchom
lásky, priateľstva, slobody,
humanizmu, tolerancie a ekumenizmu. Študenti sa zapájajú
popri vedomostných a športových súťaží aj do verejných
zbierok a kampaní podporujúcich vnímavosť na potreby ľudí
v núdzi a sociálne cítenie.
V odbornom vzdelávaní
sledujú upevňovanie vysokej
ošetrovateľskej a medicínskej
odbornosti s dôsledným a zodpovedným prístupom k jednot-

livým výkonom, s možnosťou
a cieľom ďalšieho vysokoškolského štúdia, ktoré završuje prípravu zdravotníckych pracovníkov v odbore ošetrovateľskej
starostlivosti a sociálnej práce.
Študijný odbor zdravotnícky
asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú
spôsobilí vykonávať základné
ošetrovateľské, asistentské
a administratívne činnosti
v zdravotníckych zariadeniach
a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Učebný odbor sanitár
pripravuje zdravotníckych
pracovníkov, ktorí sú spôsobilí
samostatne vykonávať sanitárske činnosti (starostlivosť
o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie
pacienta, ovládať príslušnú
techniku, stroje a zariadenia
i príslušné pracovné postupy)
v zdravotníckych, kúpeľných,
sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva
a iných zariadeniach.
V budúcnosti škola plánuje
opravu strechy, komplexnú
rekonštrukciu budovy a úpravu
podkrovných priestorov v snahe
čo najlepšie zabezpečiť materiálno-technické vybavenie
a rozšíriť svoje priestorové kapacity, čo prispeje ku kvalitnejšiemu výchovno-vzdelávaciemu
procesu.n
Peter Kilian
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Staromódny habit
alebo prorocké gesto?

z obsahu
8

Boli sme pri tom... alebo
Úsmev bl. Jána Pavla II.
reportáž z púte do Ríma na slávnosť
blahorečenia Jána Pavla II.
v nedeľu 1. mája 2011

10 Nositelia dedičstva
70. rokov od založenia Jednoty
sv. Cyrila a Metoda
12 Svätý Ján z Kríža
katechéza Svätého Otca (1)
13 Za promile rok natvrdo
z auta sa stáva zbraň
14 Hospodi, pomiluj!
rozhovor s Vierou Michalkovou
20 Rodičia a svokrovci
nový druh vzťahu mnohí nezvládnu
22 Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže
mladí gréckokatolíci žijú
vo svojich komunitách
23 Nikdy nie je neskoro
jednoduché svedectvo
24 Princezná chudobných
z princeznej k reholi
a odtiaľ na popravu
25 Strata neslobody
katechéza nad ekténiou
28 Bohozjavenie Pána
zamyslenie nad ikonou (3)

Sú veci, ktoré nepodliehajú módnym
trendom ani sa nestanú zastaranými, hoci
ubehne veľa rokov a stáročí. Tieto skutočnosti svedčia o čomsi nadčasovom, čo
sa nedá vtlačiť do žiadnych hraníc času či
priestoru, pretože ich aktuálnosť a vzhľad sú
rovnako prijímané na všetkých kontinentoch
a v rozličných historických obdobiach.
Takto sa dá pozerať aj na rehoľníka, aj
kňaza v jeho typickej podobe zaodiateho
do habitu, so skromným výrazom a pohľadom upretým k nebu. On totiž už svojím
zovňajškom svedčí o povolaní danom
absolútnou bytosťou, ktorou je Boh. A tak je
zrejmé, že ak sa pohybujeme v tejto kategórii
aktuálnosti, vždy sme aktuálni, lebo samotný rehoľný habit hovorí o stave zasvätenosti
komusi, kto tu vždy bol, je a bude, a zostáva
stály i nemenný.
Týmto štýlom života a vonkajším výzorom
sa osoba stáva symbolom nadčasového života, ktorý je definitívou v zameraní na eschatologický cieľ. Preto nepotrebuje módnu
zmenu, ktorá svedčí o pominuteľnosti
a podriadenosti časovým zmenám, ktoré sú
typické pre nestálosť pozemského života.
„Práve v tejto perspektíve možno lepšie pochopiť, v čom spočíva úloha eschatologického znaku zasväteného života. Jestvuje totiž
nemenné učenie, ktoré predstavuje zasvätený život ako predzvesť budúceho kráľovstva.
Druhý vatikánsky koncil pripomína toto
učenie, keď tvrdí, že zasvätenie je predzvesťou budúceho vzkriesenia a slávy nebeského
kráľovstva. Je to predovšetkým zásluhou
sľubu panenstva, v tradícii vždy chápaného
ako predzvesť budúceho sveta, ktorý už dnes
pôsobí a premieňa celého človeka.“ (Vita
consecrata, čl. 26)
Tento znak či prorocké gesto má upozorňovať ľudí na náš spoločný cieľ – nebo,
kde „ľudia, keď vstanú z mŕtvych, sa už ani
neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli
v nebi“ (porov. Mt 22, 30 Mk 12, 25 Lk 20, 35).
Azda aj preto sa stáva ľuďom ponoreným
iba do tohto sveta, že sa čudne pozerajú
na rehoľné rúcho a komentujú tento stav
rozličnými nerozumnými poznámkami. No
napriek tomu sa mnohí s obdivom pýtajú,
ako je možné, že aj dnes vo svete rozličných
ponúk sa niektorí utiahnu do kláštora. Z tej-

to otázky pre mnohých vyplynie aj odpoveď,
ktorá vedie až k motivácii hovoriacej o odmene večného života. Preto sa rehoľný habit
vždy považoval za dôležitý znak, ktorým
sa navonok a bez slov prihovára rehoľník
všetkým, ktorí ho takto vidia.
Z tohto dôvodu Boží služobník Ján Pavol
II. v posynodálnej apoštolskej exhortácii Vita
consecrata pripomína: „Vždy, ale najmä v súčasnej kultúre, často veľmi sekularizovanej,
a predsa vnímavej na jazyk znakov, Cirkev sa
má starať o to, aby sa jej prítomnosť stala viditeľnou v bežnom živote. Pritom má právo
očakávať, že v značnej miere sa o to pričinia
zasvätené osoby, ktoré sú povolané, aby
v každej situácii vydávali svedectvo o svojej
príslušnosti ku Kristovi. Pretože oblečenie je
znakom zasvätenia, chudoby a príslušnosti
do určitej rehoľnej rodiny, spolu so synodálnymi otcami rehoľníkom a rehoľníčkam
vrelo odporúčam, aby nosili svoje rúcho
vhodne prispôsobené okolnostiam miesta
a času.“ (čl. 25)
Týmto spôsobom obliekania sa rehoľná
osoba stáva viditeľným prorockým gestom,
ktoré pripomína všetkým, že na zemi nie
sme nastálo, lebo tu nemáme trvalé miesto.
Sv. apoštol Pavol pripomína: „Veď vieme,
že keď sa tento stánok − náš pozemský
dom rozpadne, máme od Boha príbytok
nie rukou zhotovený, ale večný v nebi.“ (2
Kor 5, 1) V tomto pohľade sa rehoľný habit
nikdy nestane staromódnym, lebo ohlasuje
možnosť vždy aktuálnej spásy pre každého
a je napomenutím pre pominuteľné módne
trendy, že jestvujú aj stále hodnoty, ktoré ani
čas, ani priestor neobmedzia v ich stabilite.
Šifry, znamenia či symboly musí vedieť
človek správne rozlúštiť a čítať, ak mu
majú priniesť nejaký osoh. Preto je dôležité
správne pochopiť aj nadčasovosť duchovného stavu s jeho oblečením, aby sme stretnúc
v habite oblečeného muža či ženu vedeli
s úctou pozerať na toto povolanie a pritom
myslieť aj na svoj večný cieľ, pre ktorý sme
boli stvorení.

vladyka Milan Chautur
košický eparcha
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900 bývalých anglikánov bolo
koncom apríla oficiálne prijatých
do Katolíckej cirkvi. Medzi tými,
ktorí vstúpili do Personálneho ordinariátu Našej Panej z Walsinghamu,
vytvoreného pápežom Benediktom
XVI. na základe jeho apoštolskej
konštitúcie Anglicanorum Coetibus,
bolo viac ako 60 duchovných.

Medzinárodná zmluva medzi
Svätou stolicou a Azerbajdžanom
bola podpísaná 29. apríla. Rieši
otázku právneho postavenia Katolíckej cirkvi v Azerbajdžane.

2. mája preniesli zamestnanci
inštitúcie Fabrika sv. Petra, ktorá
má na starosti správu Baziliky
sv. Petra vo Vatikáne, ostatky bl.
Jána Pavla II. pod oltár Kaplnky
sv. Šebastiána.

Smrť Usáma bin Ládina
neznamená koniec terorizmu
a neprinesie pokoj Blízkemu
východu a svetu. „Smrť Usámu
bin Ládina nie je dôvodom na oslavu víťazstva: po prvé preto, že sa
nemôžeme radovať zo smrti človeka
a po druhé preto, že Al-Kájda je obrovská a je akousi kultúrou,“ vyhlásil
Fouad Twal v rozhovore publikovanom začiatkom mája na webovej
stránke patriarchátu.
Pripomínajúc závery synody pre
Blízky východ Fouad Twal zopakoval: „Budeme musieť pracovať
na budovaní politického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a mieru“.

Egyptskí kresťania a moslimovia sa opäť dostali do konfliktu.
Stovky kresťanov a moslimov
8. mája v centre Káhiry hádzalo po sebe kamene. Dialo sa tak
niekoľko hodín po tom, ako dav
moslimov podpálil kostol a došlo
k násilnostiam, ktoré si vyžiadali
najmenej 12 obetí na životoch a viac
než 200 zranených. (TASR)

Pri príležitosti 10. výročia
podpísania Ekumenickej charty
v Štrasburgu 22. apríla 2001 sa Rada
európskych biskupských konferencií
(CCEE) a Konferencia európskych
cirkví (CEC) rozhodli spolupracovať
na zorganizovaní ekumenického
seminára. Uskutočnil sa 9. mája
na Univerzite vo Fribourgu (Švajčiarsko) pod taktovkou Inštitútu
ekumenických štúdií.
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Dvaja katolícki biskupi sa spreneverili svojmu povolaniu
Benedikt XVI. odvolal austrálskeho biskupa Williama
Morrisa, ktorý bol 18 rokov ordinárom diecézy Toowoomba.
Služba biskupa Morrisa budila
od počiatku mnoho pochybností. Odporúčal napríklad
generálne absolúcie (hromadné
rozhrešenia), zaviedol do diecéznych škôl kontroverzný
program sexuálnej výchovy,
vydal pastiersky list, v ktorom
požadoval svätenie žien a ženatých mužov, ale aj uznanie plat-

nosti liturgie slúženej anglikánskymi a luteránskymi pastormi.
Biskup Morris doviedol svoju
diecézu k úplnému krachu
v oblasti nových povolaní.
Vzhľadom na tieto skutočnosti,
sťažnosti veriacich a na základe
výsledkov apoštolskej vizitácie
Benedikt XVI. rozhodol o zbavení šesťdesiatsedemročného
biskupa Morrisa pastierskej
služby v diecéze.
Kongregácia pre náuku viery
sa zaoberá aj hľadaním „zod-

povedajúceho disciplinárneho
opatrenia“ v prípade sedemdesiatročného biskupa Raymonda
Laheya, bývalého biskupa
z Antigonish v Novom Škótsku,
ktorý bol kanadskými súdmi
uznaný vinným za prechovávanie detskej pornografie. 4. mája
pri súdnom pojednávaní priznal
biskup Lahey vinu a dobrovoľne
nastúpil najmenej ročný trest.
(TS ČBK)

Knihy v digitálnej ére menia svoju formu
Katolícke časopisy a vydavateľstvá v Spojených štátoch sa učia
novému životu v digitálnej ére.
Proces transformácie urýchlila
hospodárska kríza. Mnoho katolíkov totiž zaradilo pravidelné
čítanie medzi luxusnú činnosť.
Klesol počet predplatiteľov aj
náklady kníh, vzrástli ceny tlače
a poštových služieb. Niektoré
vydavateľstvá sa ocitli na pokraji krachu. Východiskom sa ukazujú digitálne knihy. Najväčšie
internetové kníhkupectvo
Amazon nedávno ohlásilo, že
predáva viac elektronických než
tlačených kníh. Digitalizácia
sa nevyhýba ani takým titulom
ako Sväté písmo. Jezuitské vydavateľstvo Ignatius Press na e-booky pretvára nielen aktuálne
tituly, ale aj bestsellery minulosti. Ďalšou metódou sú audio

knihy. V tejto oblasti je práca
pomalšia, pretože nahrávanie
vyžaduje väčšie náklady.
Nie je teda vylúčené, že
elektronické knihy vďaka

nízkym nákladom na vydanie
a distribúciu dovolia katolíckym
vydavateľstvám návrat k niekdajšiemu lesku. (RV; ilustračná
snímka: media.oregonlive.com)

Kresťania sú v moslimských krajinách terčom pomsty
Kresťania v moslimských krajinách, najmä v Pakistane a Iraku,
sa obávajú zhoršenia napätej
situácie. Obe krajiny začali posilňovať bezpečnostné opatrenia. Teroristi vraj využívajú, že
sa útokom na kresťanov dostáva
väčšej mediálnej pozornosti.
Kresťanské inštitúcie, školy
a organizácie v Pakistane boli 2.
mája uzavreté zo strachu pred
možnými moslimskými útokmi
proti náboženskej menšine
v reakcii na smrť Usáma bin
Ládina. Mons. Lawrence John
Saldanha, emeritný láhaurský
biskup, žiada pakistanskú vládu

o „garanciu ochrany“ pakistanských kresťanov, ktorí sú
na rozdiel od Spojených štátov
„ľahkým terčom“ prípadnej
pomsty.
Po nedávnom floridskom
pálení Koránu trpia kresťania
v Pakistane vlnou násilí, ktoré
vedie až k usmrteniu jednotlivcov. Teraz sa obávajú násilných
reakcií zo strany tisícok talibanských islamských škôl v oblasti.
Po smrti vodcu Al-Káidy
a symbolu militantného islamu
sa celosvetovo očakáva zhoršenie situácie. Veľmi otvorená je
reakcia fundamentalistov v Ira-

ku. „V televízii ho popisujú ako
svätca. Aj vážení ľudia v ňom
vidia mudžáhida (bojovníka)
a šahída (mučeníka), ktorý by
mal byť oslavovaný,“ oznámil
jeden šokovaný iracký kňaz.
Kirkukský arcibiskup Louis
Sako 3. mája zopakoval svoje
presvedčenie, že Irak „potrebuje
kampaň, ktorá by prevychovala
mladých moslimov k umiernenejšiemu islamu, akceptovaní
ostatných a rešpektovaní rozdielností,“ a dodal, že Ládinova
smrť v tomto smere ničomu
nepomôže. (TS ČBK)
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Paschálne slávenia
Bratislava

Na Veľký piatok poobede
o 16.00 hod. predsedal vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, Veľkej večierni v Katedrále
Povýšenia svätého Kríža v Bratislave za účasti viacerých kňazov
a veľkého počtu veriacich. Vo
svojej homílii pripomenul slová,
ktoré povedal starozákonný
Jozef svojim bratom: „Vy ste
proti mne zamýšľali zlo, ale Boh
to obrátil na dobro. To najväčšie
zlo, ktorého sa človek mohol
dopustiť, Boh obrátil na dobro.
To, čo sme urobili, keď sme
našimi hriechmi nechali pribiť
Ježiš na kríž, to Boh obrátil
na dobro...“ Na záver večierne sa
konal tradičný sprievod okolo
chrámu s plaščenicou, ktorá
bola uložená do hrobu umiestneného v strede katedrály.
Na Veľkú sobotu 23. apríla
predsedal vladyka Peter Veľkej
večierni s Liturgiou sv. Bazila
Veľkého v Katedrále Povýšenia
svätého Kríža. Počas slávenia

Košice

Na sviatok ustanovenia tajomstiev kňazstva a Eucharistie
21. apríla sa kňazi Košickej
eparchie zjednotili so svojím
biskupom v košickom Katedrálnom chráme Narodenia
Presvätej Bohorodičky, aby
ďakovali za tieto veľké dary.
V úvode vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha,
posvätil antimenziony (plátna
vyobrazujúce pochovanie Krista
a obsahujúce ostatky svätca).
Súčasťou archijerejskej liturgie
bolo aj posvätenie myra.
V homílii vladyka upozornil
kňazov na nebezpečenstvo

udelil iniciačné sviatosti – krst,
myropomazanie a Eucharistiu
dvom dospelým katechumenkám.

spevom tropára začala Utiereň
Paschy s Kánonom sv. Jána
Damascenského. Po utierni
nasledovalo tradičné posvätenie

Na sviatok Paschy 24. apríla
o 5.30 hod. predsedal vladyka Peter slávnostnej Utierni
Vzkriesenia. Slávenie sa začalo
prenesením plaščenice zo
svätého hrobu na prestol.
Vladyka, duchovenstvo a veriaci
potom so zapálenými sviecami vykonali sprievod okolo
katedrály a pred zatvorenými
dverami chrámu sa radostným

veľkonočných jedál. Vrcholom
liturgického slávenia bola Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
O 17. 00 hod. vladyka predsedal
paschálnej večierni. V pondelok
Svetlého týždňa vladyka slúžil
v katedrále sv. liturgiu, po ktorej
nasledovalo myrovanie a tradičný sprievod okolo chrámu
s čítaním štyroch evanjelií.
(Stanislav Gábor)

straty bdelosti, čomu podľahli
aj vyvolení apoštoli v Getsemanskej záhrade. Odstrašujúcim príkladom je apoštol Judáš.
Vladyka apeloval na kňazov, aby
nepodľahli rozumovému prístupu k teológii, ale usilovali sa
ponúkať živého Boha veriacim.
„Kňaz musí byť aktívny v smere
duchovných aktivít, lebo
lenivosť je matkou všetkých
hriechov a poduškou diabla. Lenivosť je dnes diagnózou, ktorá
sa dá liečiť modlitbou a bdením
pri Ježišovi.“ V závere slávenia
vladyka symbolicky umyl nohy
dvanástim kňazom Trebišov-

ského protopresbyterátu.
Na Veľký piatok 22. apríla vladyka Milan viedol v košickej katedrále obrady Veľkej večierne
s uložením plaščenice do hrobu.
Na Veľkú sobotu 23. apríla
sa zúčastnil na pohrebných
obradoch otca Jána Parnahaja
v Sečovciach. V kázni poukázal
na veľkosť zodpovednosti kňaza
pred Bohom za zverené stádo.
Večer slávil Liturgiu sv. Bazila
Veľkého v Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, pri ktorej udelil
tajomstvo myropomazania
jednému dospelému. V Nedeľu
Paschy 24. apríla slávil o 5.00
hod. Utiereň Vzkriesenia, ktorú
v priamom prenose prenášalo
Rádio Lumen. V ten istý deň
o 9.00 hod. slávil archijrejskú sv.
liturgiu v katedrále. Paschálnu
večiereň sa modlil s veriacimi
farnosti Košice-Terasa. Na veľkonočný pondelok 25. apríla
zavítal do farnosti v Michalovciach, kde slávil archijerejskú
sv. liturgiu. (Michal Hospodár,
snímka: František Iván)


Koncert veľkonočných piesní
si mali na Veľkonočný pondelok
možnosť vypočuť veriaci v Chráme Presvätej Bohorodičky
v Čirči. Kultúrnym a duchovným
obohatením tohtoročných veľkonočných sviatkov bolo hudobné
vystúpenie hosťujúcich mladých
miništrantov. (Anna Krajňáková)

V Prešove sa 27. apríla konala
študentská konferencia o dobrovoľníctve pod názvom Dobrovoľníctvo a jeho vplyv na edukáciu detí
a mládeže. Medzi hosťami nechýbal lekár, ktorý sa pred týždňom
vrátil z trojmesačného pobytu
na Haiti, či novinár, ktorý zanechal
novinárske povolanie a venuje sa
práci s Rómami na Slovensku. Podujatie podporil aj Slovenský inštitút
mládeže Iuventa.
Organizátori konferencie, ktorá sa
konala pri príležitosti Európskeho
roka dobrovoľníctva, si dali za cieľ
zdôrazniť potrebu dobrovoľníckej
činnosti nielen v bežnom živote,
ale aj na akademickej pôde. Výstupom z konferencie bude zborník.
(Dominika Komišaková)

Beseda na tému Stretla
som diabla, stretla som Boha
sa v rámci utorkových večerov
uskutočnila 19. apríla 2011 v Gréckokatolíckom mládežníckom
pastoračnom centre. Pozvanie
medzi mladých prijala p. Oľga
Staňová, bývalá liečiteľka a žena
zaoberajúca sa mágiou a okultnými praktikami. Svojím osobným
svedectvom mladým rozprávala
o svojom živote, obrátení a o sile
Boha i diabla. Že išlo o skutočne
zaujímavú tému, svedčil aj hojný
počet mladých, vďaka čomu sa
z kapacitných dôvodov všetci stretli
v aule Gréckokatolíckej teologickej
fakulty. Rekordnou bola aj dĺžka
stretnutia – takmer tri hodiny
svedectiev a živej diskusie. Beseda
sa stala dôstojnou bodkou na konci
tohto akademického roka. (Mária
Dudová-Bašistová)

Slovenská pošta vydala pri
príležitosti beatifikácie pápeža
Jána Pavla II. poštovú známku Blahorečenie Jána Pavla II.,
ktorej inaugurácia a požehnanie
sa uskutočnilo 29. apríla. Autorom
výtvarného návrhu známky v no-
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minálnej hodnote 40 centov je akad.
mal. Jozef Baláž a rytcom známky
František Horniak.

František Šesták oslávil
okrúhle životné jubileum. 30.
apríla sa v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove uskutočnila
ďakovná sv. liturgia pri príležitosti
80 rokov života dlhoročného člena
prešovského katedrálneho zboru
a v rokoch 1998 – 2005 jeho dirigenta pána F. Šestáka. Bohoslužbu, ktorú slávil otec Rastislav Baka, svojím
spevom skrášlil katedrálny spevokol
pod vedením dirigentky Valérie
Hricovovej. Pán Šesták napriek
svojmu veku v zbore stále spieva. Je
príkladom skromného, činorodého
človeka, oddaného Gréckokatolíckej
cirkvi, v súkromí láskavý, obetavý
manžel a otec rodiny. Prešovskej
verejnosti je známy ako vynikajúci
muzikant, člen mnohých hudobných skupín a tiež ako športovec
a nadšený turista. (Peter Krajňák st.)

Park Jána Pavla II. je od 1. mája
súčasťou Námestia Andreja Hlinku v Ružomberku. Pri príležitosti
beatifikácie prvého slovanského
pápeža ho otvorila Katolícka univerzita v Ružomberku (KU). Priestoru
pred rektorátom KU dominuje
busta blahoslaveného Jána Pavla II.
z dielne vedúceho Katedry výtvarného umenia Pedagogickej fakulty KU
a sochára doc. Rastislava Biarinca.
Priestor dopĺňajú dreviny a zelené
rastliny, súčasťou je aj mramorový stĺp, ktorý na svojich štyroch
stranách prináša citát Jána Pavla II.
a ďalšie tri výroky o jeho osobnosti.

22 detí a mladých z farnosti
Snina-Brehy navštívili jazdecký
klub v Snine. 1. mája spolu s otcom
Danielom Šarišským využili slnečný
čas na spoločné stretnutie, ktoré
začali modlitbou a spevom. Majiteľ
jazdeckého klubu oboznámil deti
s chovom koní a spôsobom jazdenia.
Každý člen spoločenstva si mohol
vyskúšať aj jazdenie na koni. (-i, m)

Duchovná obnova pre manželky gréckokatolíckych kaplánov
Nitrianskeho väzenského dekanátu sa uskutočnila 7. – 8. mája
v priestoroch Kongregácie misijných
sestier služobníc Svätého Ducha
v Ivanke pri Nitre. Zúčastnili sa
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Prešov

Na Veľkú stredu 20. apríla sa
mnohí kňazi a veriaci zhromaždili v gréckokatolíckom chráme
v Jakubanoch na pohrebe
novokňaza otca Jozefa Šašalu,
ktorý po ťažkej chorobe zomrel
ako 27- ročný v prvom roku
kňazstva. Jeho pohreb bol už
vskutku slávením veľkonočného
tajomstva – prechodu zo smrti
do života. Prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak
SJ v homílii počas svätej liturgie
povedal: „Na dozretie pre nebo
potreboval otec Jožko veľmi
krátky čas. Myslím si, že nie je
náhoda, že zomrel vo Veľkom
týždni, pretože sa veľmi pripodobnil trpiacemu Kristovi. My
všetci budeme o tri dni spievať
hymnus Kristus slávne vstal
z mŕtvych, ale ty ho už spievaš
tam, kde ho spievajú anjeli.“
Už tradične sa kňazi Prešovskej archieparchie stretli 21.
apríla v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove so svojím otcom
arcibiskupom Jánom Babjakom
SJ, aby spoločne slávili archijerejskú svätú liturgiu na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva a Eucharistie. Koncelebroval ju aj emeritný biskup Ján
Eugen Kočiš. Súčasťou slávenia
bolo posvätenie antimenzionov,
myra a obrad umývania nôh.
Tohto roka vladyka umyl nohy
kňazom, ktorí sú pedagógmi
na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity
a predstaveným Gréckokatolíc-

keho kňazského seminára bl.
biskupa Pavla Petra Gojdiča.
Na Veľký piatok dopoludnia
sa vladyka Ján zúčastnil na spoločnej modlitbe Kráľovských
hodiniek a popoludní predsedal Veľkej večierni s uložením
plaščenice do hrobu. V homílii
otec Ľubomír Petrík povedal, že
mlčanie môže byť niekedy výrečnejšie ako slovo. Obzvlášť sa
táto pravda potvrdzuje v súvislosti s vteleným Slovom – Ježišom Kristom, a to v tej hodine,
pre ktorú prišiel, keď ho vidíme
pod ťarchou kríža, pribitého
na kríži a keď je pochovaný
a zostupuje do podsvetia.
Na Veľkú sobotu sa prešovský
metropolita, ako aj vladyka Ján
Eugen Kočiš a kňazi z Prešova
stretli pri slávení Jeruzalemskej
utierne. Večer slávili Liturgiu
sv. Bazila Veľkého s večierňou.
Homíliu predniesol protosynkel Michal Onderko ml., ktorý
okrem iného povedal: „Ak chceš
zažiť radosť zo vzkriesenia,

musíš prežiť bolesť vlastného
hriechu a svoj vlastný podiel
na kríži. Nie ako Judáš, ale ako
Peter!“
Na Veľkonočnú nedeľu 24.
apríla ráno o 4.00 hod. vladyka
Ján predsedal Utierni Vzkriesenia. Archijerejskú svätú liturgiu
o 10.00 hodine po prvýkrát
v priamom prenose vysielala
Slovenská televízia. Po Prológu
Jánovho evanjelia v homílii arcibiskup Ján pozval všetkých k radosti, lebo „diabol je porazený,
prehral. Zvíťazil Ježiš Kristus.
A túži po tom, aby sme sa na základe jeho víťazstva aj my všetci
stali víťazmi nad diablom a nad
hriechom vo svojom živote“.
Ako ovocie Kristovho vzkriesenia vyzdvihol blahorečenie Jána
Pavla II., slovanského pápeža.
Dotkol sa aj blížiaceho sa sčítania ľudu. Koniec slávnosti patril
posväteniu paschálnych jedál.
Večer sviatok sviatkov pokračoval Veľkou večierňou. (ISPA,
snímka: D. Petrík)

Deti v centre pre rodinu prežili netradičnú Kvetnú nedeľu
Na Kvetnú nedeľu 17. apríla sa
v Centre pre rodinu na Sigor-

de stretli rodiny z blízkeho aj
vzdialenejšieho okolia na tra-

dičnej Rodinnej sv. liturgii. Detské piesne a aktivity dotvárali
aj v tento sviatok atmosféru
modlitby. Sv. liturgiu slávili
otec František Sochovič a otec
Peter Jakub. V kázni, ktorá
bola prispôsobená najmenším,
otec František v súvislosti so
symbolom ratolestí názorne
ukázal, ako sa z prútika, ktorý
môže ublížiť, dá vyrobiť kríž –
znak lásky a odpustenia. Deti
si to za pomoci rodičov taktiež
vyskúšali. Na záver nechýbalo
svätenie ratolestí a požehnanie
detí. (Daniela Kačeňáková)
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Na cirkevnej škole vo Svidníku otvorili ekotriedu
Žiaci Cirkevnej základnej školy
sv. Juraja vo Svidníku pripravili

poukázali na nedostatok lásky
nielen v prírode, ale aj medzi

na Deň zeme 22. apríla niekoľko
zaujímavých akcií. Deň začali
reláciou v školskom rozhlase
pod názvom Zem menom láska.
Žiaci novinárskeho krúžku v nej

ľuďmi. Potom si žiaci druhého
stupňa pozreli zaujímavý dokument o našej modrej planéte
a žiaci prvého stupňa sa zahrali
rôzne ekohry.

V tento deň v priestoroch
školskej záhrady slávnostne
otvorili ekotriedu, ktorá bude
slúžiť žiakom na vyučovanie
v prírode. Pásku prestrihol
za MÚ vo Svidníku pán Miron
Mikita a pani riaditeľka Helena
Varchulová. Medzi hosťami bol
prítomný aj prednosta MÚ V.
Šandala a pán Martin Zribko,
ktorý túto stavbu zrealizoval.
Otec Marek Pulščák, svidnícky
protopresbyter, priestor slávnostne požehnal. Po slávnosti
sa žiaci vybrali zbierať odpad
do prírody – starší vyčistili les
pri letisku a mladší breh rieky
Ladomírka. (členovia novinárskeho krúžku)

Vo Fričke obnovili drevený chrám
Vo Svetlý pondelok 25. apríla posvätil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ za účasti
vladyku Jána Eugena Kočiša
a kňazov z okolitých farností
obnovený drevený gréckokatolícky Chrám sv. archanjela Michala
vo Fričke (farnosť Petrová), ktorý
v minulom roku podstúpil rozsiahlu rekonštrukciu.
V homílii arcibiskup a metropolita Ján povzbudil prítomných,

aby boli svedkami veľkonočných
dní a veľkej Ježišovej lásky.
Miestny kňaz otec Ján Senaj sa
po skončení obradov poďakoval
arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi za jeho prítomnosť
a povzbudivé slová a vladykovi
Jánovi Eugenovi za to, že aj cez
kríž staroby a choroby priniesol
znak lásky. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali
na obnove chrámu. Po slávnosti

nasledovalo spoločné agapé.
(Janka Senajová)

Do Uble zavítali misionári
26. apríla – 3. mája zavítali
do obce Ubľa po 65 rokoch
otcovia misionári, aby oživili
Božie slovo a duchovný život
farnosti. V programe, ktorý
pripravili Milan Záleha CSSR
a Jozef Troja CSSR, nechýbal

film Ježiš, krížová cesta obcou vo večerných hodinách,
škola modlitby, ale aj program
v miestnej ZŠ, ktorý prilákal
všetky deti. Na sv. liturgie slávené vo večerných hodinách zavítali kňazi z okolitých farností so

svojimi rodinami. Misie, ktoré
sa v čase svätej Štyridsiatnice
niesli v duchu pokánia, boli
zakončené posvätením nového misijného kríža. (Miroslav
Pružinský)

Mládež z okolia Starej Ľubovne a Bardejova sa stretla v Bárke
80 detí a mladých zo Staroľubovnianskeho a Bardejovského
protopresbyterátu sa stretlo 29.
apríla – 1. mája v Juskovej Voli.
Sobotný program stretnutia
zameraného na vzkriesenie
pripravili otec Peter Iľko a otec
Jozef Hromják. Mladšia skupina
s otcom Petrom Iľkom rozobrala dôkazy vzkriesenia vo Svätom
písme. Skupinu starších viedol
cez Starý zákon k vzkrieseniu
otec Jozef Hromják. Vyvrchole-

ním programu bola sv. liturgia. Popoludní mali účastníci
priestor na šport a relax, neskôr
absolvovali túru po náučnom
chodníku Bučí laz. Po večeri

nasledoval kvíz zameraný
na vedomosti z náboženstva.
V nočnom programe deti okúsili atmosféru veľkonočného
rána. (Peter Iľko)

na nej aj väzenskí kapláni kpt. Peter Hasara, npor. Rastislav Firment
a kpt. Gabriel Dzvoňár z ústavov
na výkon trestu odňatia slobody
v Nitre, Želiezovciach a Hrnčiarovciach nad Parnou. Prednášajúci
väzenský kaplán mjr. Emil Turiak
z ÚVV v Žiline spolu s manželkou
sprostredkovali prítomným manželkám úvahy na témy ako ženy ako
srdce pre svet, ženy ako manželky a matky a ženy vo vzťahu ku
kňazskému povolaniu jej manžela.
Vyvrcholením bola liturgická slávnosť v miestnej kaplnke, na ktorej
sa zúčastnil aj väzenský vikár
ZVJS mjr. Mons. Bartolomej Juhás
SDB. Po jej skončení sa účastníci
obnovy stretli pri spoločnom obede
s nitrianskym väzenským dekanom
kpt. Petrom Halkocim. Obnova bola prejavom starostlivosti
Vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR
v ZVJS o manželky gréckokatolíckych kaplánov pôsobiacich v jeho
štruktúre, ktorí popri plnení svojho
kňazského poslania za múrmi
väzníc sa prirodzene musia venovať
aj svojim rodinám.

Novým predsedom správnej rady Katolíckej univerzity
v Ružomberku je Mons. Andrej
Imrich, spišský pomocný biskup.
Rozhodli o tom počas rokovania
9. mája členovia SR KU. Vystriedal
tak na tomto poste doterajšieho
predsedu správnej rady Mons. Jána
Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu, ktorému sa
za jeho obetavú prácu poďakoval
rektor univerzity prof. Tadeusz
Zasępa.
Správna rada je podľa vysokoškolského zákona orgán, ktorý
podporuje posilňovanie väzby
verejnej vysokej školy a spoločnosti. Správna rada KU pracuje
v súčasnosti v tomto zložení:
predseda Mons. Andrej Imrich,
podpredseda Ing. Michal Slašťan
a členovia Mons. ThDr. Ján Babjak
SJ, PhD., Mons. doc. ThDr. Tomáš
Galis, PhD., Ing. Andrej Sočuvka,
Ing. Igor Vida, Ing. Juraj Blanár,
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., Ing. Miloslav Čurilla,
Mgr. art. Andrej Hrnčiar, Ing. Peter
Jakubík, Ing. Ľubomír Sidor, Dušan
Škrábek, ICLic., a Mgr. Stanislav
Rusnák.
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Boli sme pri tom... alebo
Úsmev bl. Jána Pavla II.
Reportáž z púte do Ríma na slávnosť blahorečenia Jána Pavla II.
v nedeľu 1. mája 2011

Z

važoval som, či ísť, alebo
nie... Nakoniec som veľmi
rád, že som sa správne
rozhodol. Šiel som. Autobusom
s našimi bohoslovcami a niekoľkými kňazmi.
Bola to skutočná púť. Dvakrát
noc v autobuse, raz vonku pod
nebom a raz v spacom vaku
na karimatke v pastoračnej
miestnosti neďaleko Ríma.
Niektorí naši bohoslovci sa počas blahorečenia ani nedostali
na Námestie sv. Petra.
Do Ríma sme došli v sobotu
popoludní. Počas cesty často
pršalo.

Blízkosť bl. Jána Pavla II.
Samotnej nedeľnej slávnosti
predchádzala modlitbová vigília
na Circo Massimo, na ktorej sa
zúčastnili aj naši seminaristi.
Aj v sobotu v Ríme bolo pod
mrakom, sem-tam dážď. Všetky
predpovede na nedeľu v Ríme
boli tiež o daždi. Nedeľné ráno

však bolo iné. Obloha bola
stále čistejšia a nakoniec bol
horúci slnečný deň bez mračien na oblohe. Aj keby pršalo,
slávnosť blahorečenia by bola
zaiste krásna, ale predsa sme
v tom videli určité znamenie
symbolizujúce nezabudnuteľný
úsmev Jána Pavla II. A keď sa
po beatifikačnej formule, ktorú
slávnostne predniesol Svätý
Otec Benedikt XVI., odkryl
na priečelí Baziliky sv. Petra
obraz s veľkou fotografiou blahoslaveného Jána Pavla II., jeho
typický milý úsmev naozaj naplnil celé námestie. V tej chvíli
ste možno aj vy pri televíznych
obrazovkách, podobne ako ja
na Námestí sv. Petra, boli dojatí.
Keď som si uvedomil, čo pre
mňa, ale aj pre Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku znamenal
jeho pontifikát, nemohol som
nemať v očiach slzy.
Keď Svätý Otec Benedikt
XVI. v homílii povedal: „A hľa,
očakávaný deň nadišiel, nadi-

šiel rýchlo, pretože tak sa to
páčilo Pánovi − Ján Pavol II. je
blahoslavený!“, nastal dlhotrvajúci potlesk na znak vďačnosti
Božieho ľudu za dar blahoslaveného pápeža, ktorý nám bol
taký blízky. Slovan ako my, zo
susedného Poľska. Pamätám
si, že keď bol 16. októbra 1978
zvolený na pápežský stolec,
spolu s rodičmi sme počúvali
Vatikánsky rozhlas. Vysielanie
bolo rušené, ale predsa sme
počuli tú radostnú správu. Ako
trinásťročný chlapec som veľmi
intenzívne prežíval tú blízkosť!
Veď Rím bol pre mňa vtedy
neskutočne ďaleko... Na myseľ mi však stále prichádzala
jedna myšlienka: nový pápež
je z Poľska, v ktorom som už
niekoľkokrát bol, je spoza
hraníc, zblízka... A to ma veľmi
oslovovalo.
Naozaj nám bol veľmi blízky.
A stále je! Mnohí sme sa s ním
stretli počas jeho pontifikátu aj
osobne.
A teraz, keď nám Cirkev ústami jeho nástupcu na Petrovom
stolci slávnostne potvrdila, že
je v nebi, je s nami a my s ním
ešte viac. Pekne to vyjadril
dlhoročný hovorca Jána Pavla II.
Joaquín Navarro-Valls, keď

na novinársku otázku odpovedal: „Predtým som mohol byť
s Karolom Wojtyłom dve až tri
hodiny za deň, ale teraz s ním
môžem byť v kontakte 24 hodín
denne. Prosím ho o pomoc
tak, ako som sa usiloval, veľmi
skromne, ja jemu podať pomocnú ruku v oblasti komunikácie“.
Je to jedna veľká pravda. Naozaj,
teraz je nám bl. Ján Pavol II.
ešte bližšie ako vtedy. Modlime
sa k nemu o príhovor na rôzne
úmysly! Ako povedal aj otec
arcibiskup a metropolita Ján
kňazom na kňazskom dni 11.
mája 2011 v Ľutine: „Využime
tú milosť, že žil medzi nami,
že sme žili v dobe jeho pontifikátu, veď Slovensko mal tak
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na 5 minút
Rozhovor so Svätým Otcom
Benediktom XVI. o priateľstve s Jánom Pavlom II., ktorý
poskytol poľskej televízii
v deň výročia zvolenia svojho
predchodcu za Petrovho
nástupcu.

V tomto hlavnom mariánskom chráme
sveta vladyka v závere povedal: „Mária, ty
naša drahá matka! Zverujeme ti minulosť,
prítomnosť i budúcnosť našej cirkvi i našej
drahej vlasti.“

Poslední pútnici pri rakve
bl. Jána Pavla II.

rád...“ Jeho blahorečenie nám pripomína,
že svätosť nie je iba fenomén staroveku či
stredoveku, ale je aktuálna aj pre človeka
súčasnosti, teda aj pre nás.

Ďakovná archijerejská
svätá liturgia

V pondelok 2. mája sme navštívili pápežské baziliky. Aj Baziliku sv. Klementa.
Popoludní o 16. hodine sme slávili ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu v bazilike
Santa Maria Maggiore v kaplnke, v ktorej je
známa zázračná ikona Božej Matky Salus
populi Romani (Spása rímskeho ľudu).
Hlavným slúžiteľom bol otec arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, koncelebrovali
biskupi John Kudrik a Irenej Bilyk, ako aj
prítomní kňazi – pútnici zo Slovenska a tí,
ktorí v Ríme pôsobia a študujú. V úvode
liturgického slávenia všetkých milo privítal
arcikňaz baziliky kardinál Bernard Francis
Law. V homílii vladyka Ján vyzdvihol veľké
dary, ktorých sa dostalo Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku – dar bl. pápeža Jána
Pavla II., dar našich troch blahoslavených mučeníkov, povýšenie našej cirkvi
na metropoliu sui iuris či pridruženie
našich troch pútnických miest v Žiline,
Litmanovej a Ľutine práve k tejto bazilike.

Rakvu s telom bl. Jána Pavla II. v Bazilike sv.
Petra sme si chceli uctiť v pondelok večer,
ale baziliku zatvorili pred 19. hodinou. Vladyka Ján nám však vybavil, že sme si mohli
nakrátko uctiť relikvie bl. Jána Pavla II. v už
zatvorenej bazilike tesne pred obradom ich
prenesenia a uloženia pod oltár Kaplnky sv.
Šebastiána, ktorá je hneď vedľa oltára s Michelangelovou Pietou. Vošli sme cez sakristiu baziliky. Rakvu s telom bl. Jána Pavla II.
už zamestnanci inštitúcie Fabrika sv. Petra,
ktorá má na starosti správu baziliky, práve
zložili z podstavca na vozík, aby ju previezli
k oltáru Kaplnky sv. Šebastiána a mohol
sa začať obrad za prítomnosti niekoľkých
kardinálov. Na chvíľu sme v bázni pokľakli
a dojatí ďakovali Bohu za bl. Jána Pavla II.
a prosili o dar viery a svätosti. Bolo to iba
ako mihnutie, ale aj tak to bola tá najkrajšia
bodka za našou púťou. Boli sme vlastne
poslednými pútnikmi, ktorí mali tú milosť
byť pred vystavenou rakvou. Naplnení
týmto obrazom, ktorý sa nám vryl do srdca
a do pamäti, sme síce unavení, ale zároveň
šťastní, že sme boli pri tom – pri blahorečení milovaného Jána Pavla II., opúšťali Večné
mesto.
Cestou domov v mojom vnútri rezonovali a doteraz rezonujú slová modlitby, ktoré
na konci svojej homílie povedal Svätý Otec
Benedikt XVI.: „Blažený si, milovaný pápež
Ján Pavol II., lebo si veril! Prosíme ťa, aj
z neba naďalej napomáhaj vieru Božieho
ľudu. Amen.“ n
Ľubomír Petrík
snímky: Marek Baran, Dominik Petrík,
Mikuláš Jančuš, Lukáš, Homoľa

Aký bol váš vzťah s pápežom Jánom Pavlom II.?
Od začiatku som cítil
veľké sympatie a ďakujem Bohu, že
som požíval od samého začiatku jeho
priateľstvo. Som vďačný za túto dôveru,
ktorú mi preukazoval bez toho, aby som
si to zaslúžil. Bol som ohromený z jeho
srdečnosti bez predsudkov, s ktorou ma
vždy prijímal.
Ktoré sú najvýznamnejšie body pontifikátu Jána Pavla II.?
Čo sa týka sveta, zdá sa mi, že svojimi
prejavmi, osobou, prítomnosťou a schopnosťou presviedčať druhých vzbudil vo
svete novú citlivosť na morálne hodnoty
a úlohu náboženstva vo svete, a predovšetkým posilnil význam rímskeho
biskupa. Nikto iný na celosvetovej úrovni
nemôže tak hovoriť v mene kresťanstva
a dať hlas a silu dianiu vo svete z pohľadu
kresťanstva. Dokonca aj pre nekresťanov
a iné náboženstvá bol ohlasovateľom
základných ľudských hodnôt.
Pozrime sa teraz na situáciu v Cirkvi.
Podarilo sa mu nadchnúť mládež pre
Krista. Toto je nová vec a bolo ju možno
dosiahnuť len vďaka osobnosti s mimoriadnou charizmou. Vytvoril „novú lásku“
k Eucharistii, pre veľkosť Božieho milosrdenstva prehĺbil lásku k Panne Márii
a priviedol nás k zvnútorneniu viery.
Mohli by ste nám povedať o vašich
posledných stretnutiach s pápežom
Jánom Pavlom II.?
Spomínam si na posledné dve stretnutia.
Prvé bolo na poliklinike Gemelli niekedy
okolo 5. – 6. februára. Na stretnutí očividne trpel, no mal jasnú myseľ a bol pri
plnom vedomí. Prišiel som tam na pracovné stretnutie. Venoval veľkú pozornosť tomu, čo som mu hovoril. Stručne
vyjadril svoje rozhodnutia, dal mi svoje
požehnanie, pozdravil ma po nemecky
a uistil o jeho dôvere a priateľstve. Druhé
stretnutie bolo deň pred jeho smrťou
v jeho izbe. Trpel ešte väčšími bolesťami obklopený lekármi a priateľmi. Mal
veľmi jasnú myseľ a dal mi svoje požehnanie. Nedalo sa mu hovoriť veľa. Táto
jeho trpezlivosť s utrpením bola pre mňa
veľkou lekciou.
(RV)
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Nositelia dedičstva
Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach si 29. mája
na svojom 6. valnom zhromaždení pripomenie dve okrúhle výročia
svojej existencie. Prvé − 70. výročie sa týka vzniku spolku pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda v roku 1941. Druhé − 20. výročie
zasa obnovenia spolkovej činnosti v roku 1991. Pri tejto príležitosti spolok vydal publikáciu s názvom Pamätnica Spolku sv.
Cyrila a Metoda a ďalšie tituly.

Pamätnica

Každá inštitúcia alebo združenie hľadá primeraný spôsob,
ako prezentovať svoju činnosť
navonok. Obnovený spolok
pôsobí v Gréckokatolíckej
cirkvi už dvadsať rokov. To
je dosť dlhý čas na to, aby
dozrela potreba na vydanie takejto publikácie.
V minulosti sumarizoval
dejiny i prítomnosť
spolkového života Ján
Poprik. Medzitým sa
spolok zasa o niečo
posunul, a preto je
vydanie pamätnej
publikácie namieste. Publikácia obsahuje
20 samostatných príspevkov na osemdesiatich
stranách. Je v nej niekoľko
vzácnych historických fotografií
a desiatky farebných situačných
záberov a portrétov. V úvode je
vzácna báseň Mikuláša Kasardu

a perokresba sv. Cyrila a Metoda
sláviacich sv. liturgiu od majstra
Edmunda Bachmanna. Pozdravné slovo

napísal otec arcibiskup a sekretár z Ríma Cyril Vasiľ, s ktorým
spolok udržuje dlhoročnú plod-

nú spoluprácu. Ďalej obsahuje
správu predsedu k valnému
zhromaždeniu a vysvetlenie
zmyslu existencie spolku.
Dokumentačne zachytáva prehľad členstva vo všetkých
formách. Je potešiteľné,
že počas dvadsiatich
rokov spolok získal 126
zakladajúcich a 85 skupinových členov. Publikácia
prehľadne uvádza aj členov
jednotlivých výborov spolku
a kontrolných komisií, ako
aj medailóny doterajších
predsedov spolku. Recenziu
vydavateľských produktov spolkového vydavateľstva BYZANT
Košice, s.r.o., napísal prof. Peter
Liba, ktorý je v literárnej vede
na Slovensku známym pojmom. Publikácia zachytáva aj
osvetovú činnosť spolku ako
odhaľovanie pamätných tabúľ,
organizovanie odborných seminárov a spoluprácu s partnerskými inštitúciami. Osobitne
prínosným článkom je zhodnotenie spolkovej iniciatívy

spojiť gréckokatolícke cirkevné
(chrámové) zbory a vytvoriť
jedno veľké ľudské i profesionálne spoločenstvo spievajúce
na oslavu Boha a propagujúce
krásu byzantského obradu.
V závere tejto prezentačnej časti je súhrnný výpočet finančnej
podpory spolku pre zachovanie
a rozvoj kultúrno-hmotného
dedičstva našich predkov.
V druhej časti je niekoľko
príspevkov na tému cyrilo-metodskej tradície a významu činnosti spolku v miestnej cirkvi.
O svoje myšlienky sa podelili
doc. A. Slodička, prof. T. Zasępa
a Mons. J. Tóth. Zhrnutie celej
publikácie urobil PhDr. E.
Sirochman a grafickú prílohu o stave členstva spracoval
Ing. V. Miroššay.

Portrét spolkovej
činnosti

Dnes je ťažko predstaviteľné,
že všetci v spolku pracujeme
na báze dobrovoľnosti bez
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osobných nárokov. S úctou sa
skláňam pred tými, ktorí stáli
pri obnove spolkového života
a vydržali pracovať vo výbore
dvadsať rokov. Po finančnej
stránke sú aktivity spolku
viazané na prílev členských
príspevkov a skromný zisk
z predaja kníh. Pritom sa urobil
kus práce na organizačnom,
vydavateľskom a vzdelávacom
poli. Len pre ilustráciu spomeniem, že sa nám podarilo
odhaliť desať pamätných tabúľ
významným osobnostiam našej
cirkvi. Sú to pamätníky, ktoré
budú niesť posolstvo, aj keď
tu my nebudeme. Osobitne
si cením iniciatívu spolku pri
propagácii duchovnej poézie,
bez ktorej by bol svet slovesnej
kultúry omnoho chudobnejší.
Samozrejme, na hĺbku duchovnej poézie treba dozrieť.
Veľa úsilia nás stojí každoročná
distribúcia kalendárov a podielových kníh do takmer celého
Slovenska. Spomínam to preto,
aby som nabádal zodpovedných vo farnostiach na seriózny
prístup a plnenie si finančných
záväzkov voči spolku. K novým
aktivitám na poznanie svojich
gréckokatolíckych koreňov
môžeme popri vydavateľskej
činnosti pripojiť záujem spolku
o výskum, dokumentáciu a záchranu hmotného kultúrno-náboženského dedičstva. Z tohto
uhla pohľadu ide skutočne
o hodinu dvanástu, keď sa
najmä knižné dedičstvo našich
otcov a dedov dostáva do stavu

prirodzeného zničenia. V spolupráci
so Slavistickým
ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave sa podarilo
v nadväznosti
na terénny výskum pracovníkov
ústavu zozbierať
vo farnostiach zachované i zničené
liturgické knihy,
predmety a ďalšie
sakrálne artefakty
vysokej historickej hodnoty.
Pomocou finančnej podpory
z grantov sa spolok podujal
reštaurovať tie najvzácnejšie
a uchovať ich pre nasledujúce
generácie.
Osobne môžem povedať,
že mňa pre spolkovú činnosť
objavil už nebohý prof. Pavol Kušnír. S jemu vlastným
jemnocitom vedel získavať ľudí
pre správne ideály a sám šiel
vždy príkladom. Veľa som sa
od neho naučil najmä v redaktorskej práci. Ako michalovský
kaplán v časoch po páde totality
som bol prakticky od prvého
momentu v spolkovom hnutí.
V roku 1995 som prevzal úlohu
zodpovedného redaktora
spolkového kalendára a ďalšej tlače, v čom pokračujem
doteraz. Za ten čas som stretol
veľa dobrých spolupracovníkov
a nadšencov. Z úcty k prof. Kušnírovi v duchu venujem novú
pamätnicu jeho pamiatke.

Valné zhromaždenie
a výročia

Najvyšším orgánom spolku
je valné zhromaždenie, ktoré
chystáme na koniec mája. Jeho
priebeh má svoj postup zakotvený v stanovách. Okrem tohto
povinného programu pripravujeme prezentáciu niekoľkých
nových knižných titulov. Popri
pamätnici to budú samostatné
knižné biografie o kanonikovi Jozefovi Knežovi, prvom
predsedovi obnoveného spolku,
a JUDr. Jozefovi Pichonskom,
právnikovi a kulturológovi.
Ďalej to budú menšie publikácie z pera Ernesta Sirochmana
o básnickej tvorbe M. Kasardu
a J. Tótha, ako aj J. Pada. Všetky
tieto publikácie chceme venovať
ako prejav našej vďaky tým,
ktorí prijmú naše pozvanie
na oslavu spolkových výročí
spojenú s valným zhromaždením. Chceme sa predovšetkým
poďakovať Pánu Bohu za uplynulé roky a myslieť aj na tých,

ktorí sú už vo večnosti alebo
pre svoj vek už nebudú pôsobiť
v štruktúrach spolku. A tiež
sa zamýšľať nad účinnosťou
evanjelizácie prostredníctvom
písaného slova.
Budúcnosť spolku je do určitej miery závislá od toho, ako
pochopíme dar kresťanskej
viery. Viera je osobné a slobodné stretnutie s Ježišom Kristom
a rozhodnutie sa pre neho. K tomuto stretnutiu sa človek dostáva cez rôzne poryvy a upevňuje
si ho modlitbou, vhodným
čítaním a pod. Tu vidím význam
spolku pre ľudí dneška. Veľkou
príležitosťou na vyzdvihnutie
významu cyrilo-metodského
dedičstva bude blížiace sa 1 150.
jubileum príchodu solúnskych
bratov. Kiež by sme ho chápali
ako výzvu k prehĺbeniu osobnej
viery a lásky k Cirkvi! Potom
o budúcnosť spolku nemám
obavy. n
Michal Hospodár
snímky: B. Voroňák

WEBOVÉ STRÁNKY

www.vyveska.sk
Býva odvekou pravdou, že tie najjednoduchšie veci bývajú najkrajšie a dlho sa
na ich objavenie musí čakať. Presne takto
to je aj s internetovou doménou www.
vyveska.sk, ktorá je elektronickou podobou
farských oznamov v našich chrámoch.
Úplne nový portál nie je vôbec zložitým systémom odkazov a priečinkov. Plní
jedinú, no veľmi dôležitú funkciu: informovať a sprostredkovať aktuálne termíny
podujatí, ktoré organizujú rôzne kresťanské spoločenstvá. Podujatia sú na webovej
stránke prehľadne usporiadané podľa

dátumov konania alebo − ak si navolíme
iné filtre − podľa vlastného výberu. Taktiež
ich možno zoradiť podľa toho, ktoré sú

najbližšie alebo najnovšie pridané. Celkové
ovládanie stránky je ľahko zvládnuteľné
aj pre úplných začiatočníkov.
Čo je však na tejto webovej stránke
najlepšie, je to, že jej tvorcami sú všetci,
ktorí prispievajú svojimi informáciami
o pripravujúcich sa podujatiach. Stačí ak
o svojom podujatí napíšete správcom stránky na adresu vyveska@vyveska.sk a istotne
sa i vaše podujatie ocitne na výveske, ku
ktorej majú prístup všetci. Neváhajte teda
a sami sa presvedčte, ako jednoducho sa dá
informovať, propagovať a pozývať na aktivity, ktoré sami pripravíte.
Mikuláš Jančuš

12 | slovo svätého otca

slovo 11 | 2011

Svätý Ján z Kríža 1
J

án z Kríža sa narodil v roku
1542 v malej dedinke
Fontiveros neďaleko Avily
v Starej Kastílii Gonzalovi de
Yepes a Cataline Alvarezovej.
Rodina bola chudobná, jeho
otec pracoval ako jednoduchý
tkáč hodvábnych látok. Hoci
pochádzal z jedného z toledských šľachtických rodov,
rodičia ho vyhnali a vydedili,
pretože sa oženil s Catalinou.
Ján prišiel o otca ako deväťročný, žil s jeho matkou a bratom
Franciscom v Medine del
Campo neďaleko obchodného
a kultúrneho centra Valladolid.
Tu navštevoval Colegio de los
Doctrinos a zároveň vypomáhal s jednoduchými prácami
u mníšok z kláštora a kostola.
Potom vďaka svojim vlastnostiam a výsledkom v štúdiách bol
najskôr prijatý ako ošetrovateľ
v Nemocnici nepoškvrneného
počatia, potom do kolégia jezuitov, ktoré bolo práve založené
v Medine del Campo. Ján sem
prišiel ako osemnásťročný a tri
roky tu študoval humanitné
vedy, rétoriku a klasické jazyky.
Na konci formácie si bol istý, že
jeho povolaním má byť rehoľný život a cítil, že spomedzi
viacerých kláštorov v Medine je
povolaný do Karmelu.
V lete 1563 začal noviciát
u miestnych karmelitánov
prijímajúc rehoľné meno
Matej. V nasledujúcom roku bol
prijatý na prestížnu univerzitu
v Salamanke, kde študoval tri
roky umenie a filozofiu. V roku
1567 bol vysvätený za kňaza
a vrátil sa do Mediny del Campo
celebrovať svoju primičnú svätú
omšu, obklopený náklonnosťou
členov svojej rodiny. Práve tu
došlo k prvému stretnutiu medzi Jánom a Teréziou Ježišovou.
Stretnutie bolo rozhodujúcim
pre oboch: Terézia mu predostrela svoj plán reformy karmelitánskeho rádu a jeho mužskej
vetvy a Jánovi dokonca navrhla,
aby sa k nej pridal „na väčšiu
Božiu slávu“. Mladý kňaz bol
fascinovaný myšlienkami Teré-

zie a stal sa veľkým podporovateľom jej plánu. Obaja pracovali spolu niekoľko mesiacov,
zdieľali svoje nápady a návrhy,
ako otvoriť prvý konvent bosých
karmelitánov tak rýchlo, ako
je to možné. To sa udialo 28.
decembra 1568 v Duruele,
na opustenom mieste v provincii Avila. S Jánom vytvorili túto
prvú zreformovanú komunitu
ďalší traja spolubratia. Pri
obnovovaní svojich rehoľných
sľubov podľa pôvodnej regule
všetci štyria prijali nové mená:
Ján si vybral prívlastok „z Kríža“,
a tak bude aj neskôr všeobecne
známy. Na konci roku 1572 sa
na žiadosť sv. Terézie stal spovedníkom a vikárom Kláštora
Vtelenia v Avile, v ktorom bola
svätica predstavenou. Boli to
roky úzkej spolupráce a duchovného priateľstva, ktoré oboch
obohatili. Z tohto obdobia pochádzajú aj najdôležitejšie diela
Terézie a prvé spisy Jána.
Priľnutie ku karmelitánskej

reforme nebolo jednoduché
a stálo Jána veľké ťažkosti. Najtraumatickejšou epizódou bol
v roku 1577 jeho únos a uväznenie v Konvente karmelitánov
prastarej poslušnosti v Tolede
pre nespravodlivé obvinenie.
Svätec tam zostal niekoľko
mesiacov uväznený, podrobený
fyzickému i morálnemu strádaniu. Tu vytvoril – spolu s inými
básňami – slávny Duchovný
spev. Nakoniec sa mu v noci zo
16. na 17. augusta 1578 podarilo
veľmi dobrodružným spôsobom
utiecť a utiahnuť sa do kláštora
bosých karmelitánok. Sv. Terézia a zreformovaní spoločníci
s veľkou radosťou oslavovali
jeho oslobodenie. Po krátkom
čase zotavenia Ján odišiel
do Andalúzie, kde prežil 10
rokov v rôznych kláštoroch, predovšetkým v Granade. Prijímal
stále dôležitejšie úlohy v ráde,
až sa stal vikárom provincie. Zároveň dokončil písanie svojich
duchovných traktátov. Potom sa

vrátil do rodnej zeme a ako člen
generálnej rady tereziánskej
rehoľnej rodiny požíval plnú
jurisdikčnú autonómiu. V roku
1591 bol zbavený všetkých povinností a pripravoval sa na založenie novej provincie v Mexiku. Kým sa pripravoval na dlhú
cestu s desiatimi spolubratmi,
utiahol sa do opusteného
konventu blízko Jaén, kde vážne
ochorel. Čelil enormnému
utrpeniu s príkladným pokojom
a trpezlivosťou. Zomrel v noci
z 13. na 14. decembra 1591, zatiaľ
čo sa jeho spolubratia modlili
ranné chvály. Rozlúčil sa s nimi
slovami: „Dnes idem spievať
liturgiu hodín do neba“. Jeho
telesné ostatky boli prenesené
do Segovie. Bol blahorečený
Klementom X. v roku 1675
a svätorečený Benediktom XIII.
v roku 1726.
Ján je považovaný za jedného
z najdôležitejších lyrických
básnikov španielskej literatúry.
Jeho najvýznamnejšie diela sú
Výstup na horu Karmel, Temná
noc, Duchovný spev a Živý
plameň lásky.
V Duchovnom speve sv. Ján
predstavuje cestu očisťovania
duše, čiže postupné radostné
uchopenie Boha, zatiaľ čo duša
pociťuje, že miluje Boha tou
istou láskou, ktorou je ona ním
milovaná. Živý plameň lásky
napreduje v tejto perspektíve
bližšie opisujúc stav jednoty s Bohom, ktorý postupne
pretvára dušu. Obraz používaný
Jánom je vždy oheň, ktorý čím
viac horí, tým viac žiari. Tak
Svätý Duch, ktorý počas temnej
noci očisťuje a obmýva dušu,
ju postupom času prežaruje
a ohrieva, ako by bol plameňom. Život duše je neustálym
sviatkom Svätého Ducha, ktorý
dovoľuje uvidieť slávu zjednotenia s Bohom vo večnosti.n
TK KBS
preložil Ľubomír Rebek
upravil Juraj Gradoš
(dokončenie v budúcom čísle)
snímka:
www.catholictradition.org
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Za promile rok natvrdo
Novela zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je v súčasnosti na prerokovaní v našom parlamente, zavádza zmeny
ohľadom používania alkoholu pri vedení motorového vozidla. Alkohol za volantom už nebude
iba priestupkom, ale trestným činom. Ak sa napríklad vodič pustí na cestu s jedným promile
alkoholu v krvi (0,4762 mg/l) alebo pod vplyvom inej návykovej látky, bude mu hroziť rok
väzenia.

P

odobne rovnako prísne sa
budú posudzovať prípady
tých, čo odmietnu dychovú skúšku alebo vyšetrenie
na zistenie návykovej látky. Postoj vlády vysvetlil jednoducho
minister vnútra Daniel Lipšic:
„Ak si šofér sadne za volant pod
vplyvom alkoholu, tak sa z auta
stáva nebezpečná zbraň, zabíjajúca nevinných ľudí“.
Ak sa však vodič nepoučí
nielen na cudzích chybách, ale
ani na svojich, môže sa tešiť
na novú známu zásadu slovenskej polície − trikrát a dosť. Ak
totiž vodič v priebehu desiatich
rokoch trikrát poruší pravidlá
cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky,
alebo sa odmietne podrobiť
vyšetreniu na ich zistenie, príde
o vodičský preukaz doživotne
a už nikdy nebude môcť viesť
motorové vozidlo. Na takéhoto

človeka sa v zmysle zákona
hľadí ako na recidivistu. Ak sa
mu to stane dvakrát za 5 rokov,
príde o vodičský preukaz, no
po splnení prísnych podmienok
ho môže znova získať. „Ak niekto sústavne sadá za volant auta
po tom, ako má v tele alkohol,
stáva sa z neho nebezpečný
človek pre nevinných ľudí,“
hovorí Lipšic.
Návrh zákona prináša aj
ďalšie zmeny, ktoré by mali
znížiť počet dopravných nehôd.
Napríklad vodič vozidla je
pred jazdou povinný odstrániť
z vozidla a z nákladu kusy ľadu
a snehu, ktoré by sa počas jazdy
mohli uvoľniť. To sa týka najmä
vodičov kamiónov.
Na diaľnici musí vodič
osobného vozidla za vozidlom
idúcim pred ním dodržiavať
bezpečnú vzdialenosť, ktorú
vozidlo prejde za dve sekundy.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo
vodičské oprávnenie skupiny B
udelené pred dovŕšením veku
18 rokov, v prípade schválenia
zákona bude môcť do dovŕšenia
veku 18 rokov, najmenej však tri
mesiace, viesť motorové vozidlo
skupiny B, a to len v prítomnosti osoby sediacej na mieste
spolujazdca vedľa vodiča,
ktorá je držiteľom vodičského
oprávnenia skupiny B najmenej
10 rokov.
Toto opatrenie je inšpirované
skúsenosťami zo zahraničia, napríklad z Nemecka, kde počet
nehôd mladých po takomto
opatrení klesol. „Je aj psychologicky zrejmé, že ak bude mať
mladý vodič takúto skúsenosť, tak skôr naberie návyky
skúseného vodiča,“ konštatoval
Lipšic s tým, že je to lepšie, než
keď šoféruje so spolujazdcom

rovesníkom.
Ďalšou zmenou je zámer zvýšiť ochranu chodcov a cyklistov
na priechodoch pre chodcov.
Ak vodič nedá chodcovi alebo
cyklistovi prednosť, pokuta dosiahne 60 až 300 eur, prípadne
môže prísť na dva roky o vodičský preukaz.
Zmeny čakajú aj na chodcov.
Tí sú povinní napríklad umožniť električke plynulý prejazd.
Návrh novely prináša aj ďalšie
zmeny smerom k bezpečnosti
premávky, napríklad povinnosť
zúčastňovať sa na doškoľovacích kurzoch pre tzv. notorických porušovateľov pravidiel,
teda ak je vodič za jeden rok
trikrát potrestaný za porušenie
dopravných pravidiel. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka: SXC. hu
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Hospodi,
pomiluj!
PhDr. Viera Michalková, dcéra gréckokatolíckeho kňaza
ThDr. Jána Murína, matka troch detí, babička troch vnukov,
pracuje v oblasti rodinného a výchovného poradenstva
v Bratislave.

Nedá mi nezačať otázkou,
týkajúcou sa spomienky
na vášho otca. Čím bol pre
vás váš otec?
Otec bol človekom, ktorý dal
ľuďom okolo seba pocítiť, že
ich miluje. Jeho charizma tkvela
v srdečnosti, v spontánnosti
a zemplínskej vrelosti. Ľudia sa
cítili pri ňom prijatými.
My so sestrou sme sa narodili
po oteckovom návrate z väzenia
počas núteného vysídlenia našej rodiny do severných Čiech,
na vyľudnené Sudety. Nazýval
nás svojím „českým pokladom“,
pretože si už nemyslel, žeby im
Pán Boh požehnal ďalšie deti.
Nebol už najmladší, mal 42
rokov, žil vo vyhnanstve, mimo
domova, mimo svojej práce, bez
finančných prostriedkov, bez
ľudskej istoty, a tak sme boli
pre neho nielen radosťou, ale
aj starosťou, či nás bude vedieť
vychovať.
V tom čase bol zaradený
na prácu kŕmiča hovädzieho
dobytka na štátnom majetku
v Kličnove v Severočeskom kraji, ktorý nebol ani samostatnou
obcou, iba samotou s niekoľkými domami. Ten náš bol v neobývateľnom stave. Vysídlenie
gréckokatolíckych kňazov sa
udialo v decembri pred Vianocami v roku 1951. Rodičia v tom
kraji nikoho nepoznali, nuž
otec musel opravu „rodinného
hniezda“ zvládnuť sám. Dokázal to, lebo bol aj manuálne

zručný. Otec bol dominantným
človekom nielen pre nás. Pre
všetkých, ktorých vychovával,
ktorých viedol, s ktorými spolupracoval, i pre nás, jeho deti,
bol osobnosťou, ktorú si ľudia
pamätajú. Charakterizovala ho
radostná povaha, nekonečný
optimizmus, obrovské pracovné nasadenie, vitalita, ale
najmä viera, zbožnosť a kňazské
zmýšľanie.
Bol pre nás aj učiteľom, ktorý
vedel zaujať svojich „žiakov“,
nuž sme sa na toto „vyučovanie“
tešili. Učil nás históriu, jazyky,
veľa sa u nás čítalo, ale trávil
s nami čas aj pri hre a s ním sme
privoňali aj k športu. Možno
zohrával v jeho prístupe k nám
svoju úlohu jeho vyšší vek,
možno skúsenosti s mládežou,
ale je isté, že sme ho milovali
a keď otvoril dvere so zvyčajným: „Ta to ja to tu!“, radostne
sme k nemu bežali. Pri našej
tichej a pokojnej matke to
bol práve on, kto bol zdrojom
detinskej radosti, ale aj istoty
vyriešenia všetkých našich
problémov.
Viac ako päť rokov pásol
dobytok, kydal hnoj, zabehol
pár kilometrov do obchodu
a na chrbte vyniesol nielen
tovar, ale často aj nášho brata
zo školy, lebo cesta domov bola
v zime pre množstvo snehu
hore kopcom neschodná.
Viedol obrovskú korešpondenciu, ktorou počas osemnástich

rokov udržiaval kontakty
s mnohými spolubratmi.
V Ostravsko-karvinskom
banskom revíri sme prežili šesť
rokov, vyučil sa tu za strojného
zámočníka, čo mu umožnilo
získať prácu v bratislavskej
Tatrovke. Pracoval roky
v trojzmennej prevádzke, ale
nikdy nevynechal svätú liturgiu
a nevideli sme, že by zanedbal
predpísané kňazské modlitby
z časoslova.
V Bratislave sme žili v malometrážnom byte ôsmi, no nepokoj u nás neprebýval. Rodičia
a starí rodičia úzkostlivo dbali
na plnenie pracovných povinností i povinností stavovských,
ako to otec nazýval.
Túto zodpovednosť nielen
za seba, ale i za druhých sme
si odniesli z domova i my. Učil
nás, že máme prijímať na seba
aj starosť o druhých, ak to
situácia vyžaduje, i keď je to
ťažké alebo spojené s námahou,
lebo v núdznom sa skrýva Boh.
Rodičia sa tomuto presvedčeniu sami nikdy nespreneverili,
a tak bol náš dom otvorený pre
všetkých, ktorí to potrebovali.
Rozkladacia posteľ bola u nás
vždy pripravená a nocľažníkov
z východu sa vystriedalo veľa.
V súčasnosti sa to mnohým
javí takmer nemožné, ale my
sme mali doma dennú katechézu a spoločnú večernú
modlitbu. Toto zostalo pre nás
nezabudnuteľným a vo všet-

kých nás to pretrváva dodnes.
Žijeme z toho a odovzdávame
to ďalej. Dnes z toho žijú i naše
deti a vnuci.
Základom pre otca bol citát
z Písma: „Hľadajte kráľovstvo
Božie a všetko ostatné sa vám
pridá“. Bola v tom skrytá dôvera
našich rodičov v Božiu prozreteľnosť a dobrotu.
Pamätáte sa na oteckove spomienky na Michalovce?
Isteže sa pamätám. Michalovce,
jeho gymnázium, Jednota sv.
Cyrila a Metoda sa stali v našom
detstve synonymom „strateného raja“, do ktorého sa raz všetci
vrátime a budeme konečne
doma. Otecko nikdy nepripustil
myšlienku, že by sme sa tam
nevrátili. Nazýval naše vyhnanstvo Egyptom a na príklade
Svätej rodiny nám opisoval osud
našej cirkvi i našej rodiny.
Nezabudnuteľným spôsobom
nám priblížil prenasledovanie
Pána Ježiša Herodesom. Učil
nás, že ateizmus je len iné
meno Herodesa. Veriaci, kňazi,
naša rodina i rodiny ostatných
kňazov tvoríme tajomné Kristovo telo, tajnú Cirkev, ktorú
prevtelený Herodes chce zničiť,
zahubiť, ale nemôže, lebo sme
chránení Bohorodičkou a anjelmi. Jeho výklad bol taký sugestívny, že sme si napriek strachu
z eštebákov boli detsky úplne
istí, že nám sa nič nemôže stať,
lebo nás Ježiško zachráni. Ani
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v dospelosti sme nestratili silnú
vieru v Božiu ochranu a nikto
z nás nemal krízu viery.
Do Michaloviec sme sa však
už nikdy nevrátili. Otecko mal
najskôr zákaz návratu na východné Slovensko a keď bol už
návrat domov možný, povolal
ho Pán do večného domova
k sebe. Zomrel 17. novembra
1990, ale Boh mu doprial dožiť
sa toho, že po štyridsiatich
rokoch mala naša cirkev opäť
sídelného biskupa. Neustále sa
modlil, aby sa toho dožil.
Hovoril váš otec o začiatkoch
vzniku prebudenia Slovákov
v našej cirkvi a o Jednote sv.
Cyrila a Metoda?
O začiatkoch prebudenia Slovákov v našej cirkvi sa zmieňoval
často, pretože sa tým zapodieval
od mladosti. Nebol prvolezcom,
pretože v tejto oblasti už pred
ním pracovali význační kňazi

našej cirkvi, ako otec P. Spišák,
otec dekan M. Ďurišin, jeho
syn profesor P. Ďurišin, otec
J. Škoviera, profesor J. Fedák
a mnohí iní. Otec však patril
medzi priekopníkov v presadzovaní odkazu sv. Cyrila a Metoda,
aby „každý národ vo svojom
jazyku velebil Boha“. Nesmierne
rád „spolkáril“ a mal tú danosť,
že vedel okolo seba združiť
zapálených a schopných kňazov
i laikov, ktorí pre myšlienky
Jednoty neváhali nasadiť svoje
sily, čas i financie.

Jednota sv. Cyrila a Metoda
si dala za cieľ zvýšiť duchovnú
i kultúrnu úroveň slovenských
gréckokatolíkov, ktorá bola
taká žalostná, že nemali vo
svojom národnom jazyku ani tú
najelementárnejšiu náboženskú
knihu – modlitebnú knižku.
Jednota chcela prispieť k rozvoju náboženskej literatúry
a chcela sa zapojiť aj do cyrilo-metodského hnutia, aké mali
rímskokatolícki veriaci na Morave. Jednota bola podporovaná
veriacimi, študentmi, kňazmi,
rehoľníkmi a slovenskou
inteligenciou. K jej založeniu
došlo 4. mája 1941 v kláštore
otcov redemptoristov v Michalovciach. Dnes si pripomíname
jej 70-ročné jubileum. Zišla sa
tu skupina nadšencov, ako boli
Dr. J. Pichonský, Dr. J. Danko,
prof. M. Čollák, riaditeľ školy
J. Erby, Dr. E. Siničák, otec J.
Fedorko, michalovský farár,
otec J. Zorvan, otec M. Dudič,
otec P. Spišák, otec M. Ďurišin
a Jednotu podporili otcovia
redemptoristi, priatelia nášho
otca a dlhoroční spolupracovníci – otec Fail, otec Fiala, otec
Zakopal, otec Kozelský, otec
Lazor a iní.
Jednota sv. Cyrila a Metoda
mala aj svoju opozíciu, ktorú
tvorili veriaci, kňazi a rehoľníci zastávajúci vtedy rozšírený
názor, že „čo gréckokatolík, to
Rusín“. Preto sa všetky gréckokatolícke časopisy, modlitebné
knižky, katechizmy i duchovná
literatúra vydávali len v ukrajinskom alebo rusínskom jazyku.
Tieto národnostné rozpory sa
prejavovali aj pri uprednostňovaní „starého kalendára“ a spomínanej tlače, písanej v ukrajinskom alebo rusínskom jazyku,
čo bolo pre mladú slovenskú
generáciu a slovenskú inteligenciu úplne neprijateľné. Ukázalo
sa to hneď po vydaní prvých
slovenských gréckokatolíckych
kalendárov. Prvý náklad v počte
5 000 kusov bol ihneď rozobraný a dopyt narastal. Jednota
sv. Cyrila a Metoda pristúpila
neskôr aj k vydávaniu vlastného časopisu a náboženských
brožúr. Otec pokladal túto prvú

náboženskú a kultúrnu ustanovizeň slovenských gréckokatolíkov za vzkriesenie diela sv. Cyrila a Metoda. Bol presvedčený, že
tento názov gréckokatolíckemu
spolku na Slovensku právom
patrí. Videl v tom „Boží prst“.
Nemýlil sa pri vysokom hodnotení slovanských apoštolov, lebo
40 rokov od založenia Jednoty
sv. Cyrila a Metoda blahoslavený
pápež Ján Pavol II. vyhlásil našich vierozvestcov za patrónov
Európy. Prišli na naše územie
hlásať Božie slovo a ich dedičmi
sme my, Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku.
Niektorí ešte aj dnes považujú gréckokatolíckych
Slovákov za poslovenčených
Rusínov. Ako sa k tomu staval váš otec?
Náš otec vysvetľoval, že naša
cirkev, tak ako celá Katolícka
cirkev, je mnohonárodnou
cirkvou v malom, že gréckokatolíkmi sú Poliaci, Maďari,
Rumuni, Ukrajinci, Rusíni, Česi
a my – Slováci. O tom, že Slováci ako gréckokatolíci tu popri
iných národnostiach existovali
nepretržite, niet pochýb. Hodnoverne to dokazujú záznamy
v našich cirkevných spisoch
v Užhorode i v Prešove. Napriek
tomu v tejto veci mnohí nemali jasno. Pokladali všetkých
gréckokatolíkov za jednoliate
spoločenstvo, ktorým aj Gréckokatolícka cirkev bola, ale iba
v otázke vierouky a obradu.
Samozrejme, že sa pamätám,
ako nám otec a jeho priatelia
kňazi približovali prvé snahy
o zavádzanie živej reči do cirkevného života. Predchádzali
tomu rôzne nedorozumenia.
Medzi nimi najvypuklejšou
bola hypotéza, ktorá pokladala všetkých gréckokatolíkov
za Rusínov. Bolo to spôsobené
ľudovým zvykom nazývať
gréckokatolíckych veriacich
„Rusnákmi“. Toto pomenovanie však označovalo obradovú
príslušnosť a nie príslušnosť národnú. Náš otec presadzoval používanie pomenovania našich
gréckokatolíckych veriacich
ich pravým menom – grécko-

katolíci. Dnes sa to zdá celkom
prirodzené, ale staršia generácia
si pamätá, že to tak nebolo.
Nešťastným bolo aj vnímanie
kňazov slovenského cítenia ako
narušiteľov „jednoty Cirkvi“.
Za jednotu Cirkvi sa považovala
jazyková jednota! Staroslovienčina bola účelovo presadzovaná
ako zjednocujúci princíp. Čas
však potvrdil, že jednota Cirkvi,
nielen gréckokatolíckej, nespočíva v jazykovej jednote, ale
v jednote viery v Boha a vernosti Katolíckej cirkvi.
Nebolo hnutie Slovákov –
gréckokatolíkov vyvolané
vtedajšou vojnovou politickou situáciou?
Istotne nie. Hnutie sa začalo
prirodzene rozvíjať za priaznivých okolností prvej Československej republiky, keď
sa zaviedol český štátny jazyk
v Čechách a slovenský na Slovensku. Počas dvadsiatich rokov
trvania Československa vyrástla
na Slovensku nová generácia,
ktorá už používala štátny jazyk
v celom verejnom živote, teda
i v tlači.
Nepriatelia Cirkvi často
obviňujú biskupov a kňazov
z politického prepojenia. Je
to nesmierne nespravodlivé
posudzovanie kňazov a biskupov, ktorí stoja na čele nejakej
cirkevnej organizácie a horlia
za šírenie dobrej zvesti. Ten, kto
pozná dejiny sveta a tým aj dejiny Cirkvi, vie, že politike, teda
svetskému verejnému životu, sa
kresťania nielenže nemohli vyhnúť, ale ani nesmeli vyhýbať,
pretože aj tam by sa mal vnášať
kresťanský duch. Možno to však
niekto myslí tak, že politika
vždy zasahovala do cirkevných
udalostí a vtedy mu musíme
dať za pravdu. Dejiny sú toho
svedkami. Od čias odsúdenia
Pána Ježiša Pilátom cez misiu
našich vierozvestcov, likvidáciu
našej cirkvi a jej obnovenie až
po súčasnosť, keď musí aj Konferencia biskupov Slovenska
neustále hľadať modus vivendi
s predstaviteľmi politických
štruktúr. Zo spoločnosti sa teda
Cirkev nemôže vyčleniť, ale
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v nej musí a chce žiť, lebo má
byť, podľa učenia nášho Pána,
jej kvasom.
Na všetky námietky a otázky
ľudí, ktorí spochybňujú verejné
účinkovanie Cirkvi a kňazov
v spoločnosti, je správnou len
jedna odpoveď, tá, ktorá je
neomylná, lebo ju dal Kristus
presne tomuto druhu ľudí:
„Dajte cisárovi, čo je cisárovo,
a Bohu, čo je Božie“.
Máte od otca vedomosti
o tom, aké boli počiatky zavádzania živých liturgických
jazykov v našej cirkvi?
Áno, otec neraz rozprával
o týchto udalostiach a mnoho
ráz sme v našom malom byte
boli účastníkmi diskusií, aj
búrlivých, s kňazmi rôznych
národností i názorov. Otec
tieto udalosti popisoval zhruba
takto: Naši slovanskí apoštoli
nepriniesli nášmu národu liturgiu či Písmo v celým kultúrnym
svetom uznávanej gréčtine.
Neváhali pre vzdialený pohanský ľud vytvoriť písmo a použiť
jeho živý jazyk. Nezdalo sa im
nedôstojné používať reč toho
ľudu, ktorý Boh stvoril. Nadchýnali sme sa múdrosťou sv.
Cyrila a Metoda, ktorí predbehli
Druhý vatikánsky koncil o 1 100
rokov.

Neraz sme s napätím počúvali o „trojjazyčnom blude“, ktorý
bránil ľuďom v rímskokatolíckom obrade rozumieť radostnej
zvesti. Otec však medzi bludy
rátal aj „konzervovanie staroslovienčiny“, ktorá má nespochybniteľne obrovský význam,
ale len taký, aký má latinský
jazyk pre Rímskokatolícku
cirkev, teda ako „drahé a cenné
historické dedičstvo“. Staroslovienčina je jazykom, ktorý
dokazuje našu starobylosť,
z ktorého ešte stále prekladáme
texty do živých jazykov a ktorý
hudobne dokonalo ladí v našich
prekrásnych spevoch. Tým
všetkým staroslovienčina je. Ale
sv. liturgia je stretnutie so živým
Bohom, so živým Slovom, čo
chápu už všetky národy. My nie
sme dedičmi mŕtvej litery, ale
dedičmi živého Ducha.
Páter Dr. Michal Fedor, častý
hosť našej domácnosti, nás učil,
že sú to práve sv. Cyril a Metod,
ktorí nás Slovanov zrodili podľa
vzoru sv. Pavla z Krista. Je to
dodnes nedocenený historik
a znalec dejín východnej Cirkvi.
Dobre sa na neho pamätám,
lebo bol dokonca istý čas,
do normalizácie, i mojím vysokoškolským učiteľom. Bol to
skutočný vedec, historik, zbožný kňaz, ktorý nás naplnil hr-

dosťou, že Slovania a my Slováci
zvlášť máme meno od Slova,
pod ktorým sa rozumie Ježiš.
Lebo: „Na počiatku bolo Slovo
a to Slovo bolo Boh...“ Prof. Michal Lacko bol presvedčený
o tom, že „Božie slovo pôsobí
vnútri človeka a vynára sa
v situácii, keď ho človek najviac
potrebuje, lebo je živé“.
Pre čitateľskú verejnosť je
nutné dodať vysvetlenie, že
v časoch založenia Jednoty sv.
Cyrila a Metoda, ale i v časoch
obnovy našej cirkvi v roku 1968
sa nielen sv. liturgia konala
v cirkevnej staroslovienčine, ale
i Sväté písmo, teda prvé i druhé
liturgické čítanie, sa čítalo
v tomto starobylom jazyku.
Mám s tým osobnú skúsenosť
z nášho detstva i mladosti.
Dodnes to pokladám za traumatizujúcu skúsenosť. Nerozumeli sme ničomu, hoci sme sa
nesmierne sústreďovali zachytiť
aspoň nejaké slovíčko. Dokonca
sme sa tak učili i katechizmus,
hoci náš otecko nám čítaval
články viery aj zo svojho prvého
Gréckokatolíckeho katechizmu
pre slovenské deti.
Celkovo to viedlo medzi
gréckokatolíckymi veriacimi
k základnej neznalosti Svätého písma, ale aj k neznalosti
toho, čo sa na sv. liturgii spieva.

Veriaci nerozumeli ani obradom krstu, sobáša, pohrebu.
Vedeli texty spievať iba podľa
melódie. Opakujem, neexistoval slovenský preklad! Zdôrazňujem to preto, lebo dnes pri
spevoch v staroslovenčine všetci
poznáme obsah textov a nedokážeme sa už vžiť do vtedajších
pomerov.
Kňazi, ktorí milovali im zverený ľud, hľadali z tejto situácie
východisko. Prvými boli maďarskí kňazi ešte za Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorých
veriaci sa dožadovali zmeny,
najmä ak mali po svojom boku
protestantov, ktorí používali
maďarský jazyk.
Otec nám vysvetľoval, že
naša cirkev, žijúca v monarchii,
bola silno zasiahnutá maďarizáciou a vplyv maďarčiny bol
u nej badateľný. V našej cirkvi
nebolo kňaza, ktorý by tento
jazyk neovládal. Bol to štátny
jazyk, v tomto jazyku prebiehalo vyučovanie vo všetkých
vyšších školách. Výsledkom
bolo, že aj naša slovanská,
cyrilo-metodská cirkev strácala
svoj slovanský charakter. Mnoho kňazov a veriacich žijúcich
v maďarskom prostredí sa cítilo
byť Maďarmi. Približne pred
150 rokmi pristúpili gréckokatolícki kňazi a biskupi hlásiaci
sa k maďarskej národnosti
k prekladu sv. liturgie i obradov.
Preložili všetky pobožnosti,
časoslov, liturgiu kňazských
hodín a vznikla gréckokatolícka
cirkev, ktorá používala maďarský bohoslužobný jazyk. Mala
právo na život, lebo vychádzala
z potrieb a požiadaviek veriacich na zrozumiteľnosť bohoslužieb. Ich príklad nasledovala
rumunská gréckokatolícka
cirkev.
Tento moment v kňazoch
našej cirkvi, ktorí mali slovanské zmýšľanie, vyvolal podobné
túžby, ktoré sa už nedali zastaviť. Boli to túžby po zrozumiteľnosti, po „Slove života“. Postupne sa začal proces národného
uvedomovania a vzniku ukrajinských, poľských, rusínskych,
českých a slovenských prekladov bohoslužobných textov.
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Slováci boli medzi poslednými,
ktorí načúvali Božiemu slovu
v jazyku, ktorý im dal Stvoriteľ.
Už som spomínala, že v čase
založenia Jednoty sv. Cyrila
a Metoda slovenskí veriaci
nemali k dispozícii ani jednu
slovenskú modlitebnú knižku,
časopis či katechizmus. Bola
však už preložená Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho, ktorá dostala
imprimatur v roku 1941 a ktorú
zostavil otec Pavol Spišák. Táto
sa stala základom pre ďalšiu
prácu na prekladoch bohoslužobných textov. Plodná práca,
na ktorej sa podieľal aj známy
jazykovedec prof. Stanislav, však
bola v 50-tych rokoch minulého
storočia prerušená nadlho, ale
brány pekelné nezvíťazili.
Na prekladoch sa síce pracovalo aj počas osemnástich
rokov umlčania našej cirkvi, no
boli to zlomky tej práce, ktorá
na ťažko skúšaných kňazov
a laikov po roku 1968 čakala.
Nemožno toto dielo pripísať
jednotlivcovi. Bola to kolektívna práca mnohých vzácnych,
zbožných kňazov a vzdelaných
laikov, ktorí dlhodobo pracovali, ale i teraz pokračujú v práci
na prekladoch svätých textov.
Dnes ich jednoznačne pokladáme za význačných dejateľov
našej cirkvi. Nemôžem tu
nespomenúť aspoň niektorých:
otcovia Š. Lazor, J. Knežo, M.
Čintala, A. Zima, Dr. Š. Ujhelyi,

Prokopovič, A. Mihalovič, J. Mihalovič, V. Skorodenský, Dr. J.
Seman, Vasilčák, J. Ďurkáň, E.
Zorvan, M. Tirpák, M. Šutaj,
páter Dr. M. Fedor, J. Fitz, B.
Huľva, Dr. Korba, J. Škoviera,
Mons. Dr. J. Tóth, prof. Krajňák,
prof. Mati, Demko, Dr. Májovský, J. Krafčík, Dr. Leško, ale
aj otec nášho bratislavského
eparchu Petra Dr. Pavol Rusnák,
ktorý stál na čele liturgickej
komisie. Nemožno zabudnúť
ani na pátra profesora Lacka
z Ríma, ktorý nejeden text
korigoval, ale ani na laikov −
prof. P. Kušníra, prof. Dr. D.
Škovieru, prof. Dr. Ďurišina,
ktorí chápali, že živý liturgický jazyk je charakteristickým
znakom východných cirkví.
Nemožno vymenovať všetkých, ktorí horlili za slovenskú liturgiu, ktorí pracovali
na prekladoch, ktorí nacvičovali spevy s veriacimi či písali
rôzne pripomienky. Sme však
svedkami toho, že ich dielo je
požehnané. Neznamená to, že
nemilovali staroslovienčinu, ale
za viac pokladali túžbu Krista,
aby všetci jeho slovu rozumeli.
Pamätám sa, ako sa u nás
schádzali kňazi pracujúci
v liturgickej komisii na čele
s Dr. Pavlom Rusnákom. Pri
klavíri im asistovala naša
mama, a tak sa precvičovali
preklady a ich hudobné prepojenie. Dr. Rusnák neraz hovoril

o obrovskom nadšení veriacich
a o dojatí, keď precítili texty,
ktoré síce roky poznali, ale ich
obsah bol pre nich akoby „uložený v hrobe“. Až ich oživenie,
teda zrozumiteľnosť, priniesla
svoje plody. Do našich chrámov
sa vrátili mnohí, ktorí počas
osemnástich rokov už zabudli
alebo nepoznali náš obrad
a navštevovali rímskokatolícke
chrámy. Krása nášho obradu
v živom jazyku zažiarila.
Zavedenie cirkevne schválených prekladov nebolo ľahké.
Vyžadovalo si to nesmiernu
trpezlivosť a prácu navyše
u kňazov i veriacich. Nebolo to možné bez vzájomnej
spolupráce a nadšenia, v čom
vynikali najmä otec Š. Lazor,
otec Ďurkáň, otec A. Mihalovič, otec Zima a iní, ktorí
s veriacimi nové texty neúnavne
nacvičovali. Ich referencie,
návrhy na zmeny, ale aj úspechy
v podobe radosti veriacich boli
otcovi balzamom. Náš otec sledoval túto činnosť v našej cirkvi
už len sprostredkovane.
Ako sa dá charakterizovať
rok 1968 z hľadiska našej
cirkvi?
Rok 1968 bol zápasom najmä
o existenciu našej cirkvi. Išlo
v ňom o obnovenie cirkvi,
ktorá bola nielen zrušená, ale
postavená mimo zákonov štátu.
Slovo gréckokatolík bolo do-

konca vymazané i zo Slovníka
slovenského jazyka. Všetci
kňazi i veriaci bez rozdielu
národnosti pomáhali, pracovali,
modlili sa, aby Gréckokatolíckej cirkvi boli priznané všetky
práva, ktoré jej boli neprávom
upierané. Bol to zápas o prežitie
nášho cirkevného spoločenstva.
Bol to zápas o vieru, o skutočné „dedičstvo našich otcov“,
že patríme do jednej, svätej,
apoštolskej Cirkvi, že sme
verní Kristovmu námestníkovi
rímskemu pápežovi. Bol to
zápas o Kristovu prosbu, „aby
všetci boli jedno“. Bol to zápas
aj o naše postavenie v Katolíckej
cirkvi, aby už nikto nemohol
spochybniť Gréckokatolícku
cirkev v tom, či je rovnocenná
s rímskokatolíckym obradom.
Potvrdil to aj pápež Pavol VI.,
ktorý nášmu otcovi pri audiencii povedal: „Synu, povedz
veriacim, že za pápežský primát
v 20. storočí trpela len Gréckokatolícka cirkev. Pán Ježiš bol
najväčší, keď visel na kríži, trpel, umrel a bol pochovaný.
Tak i vaša cirkev bola s Kristom
na kríži ukrižovaná, trpela, bola
ako mŕtva, umlčaná a pochovaná. Kameň bol na jej hrobe
osemnásť rokov privalený, ale
s Kristom zažila i vzkriesenie“.
Všetko úsilie akčného výboru
sa skoncentrovalo na prebratie jednotlivých farností, a to
priamym hlasovaním za účasti zástupcov Cirkvi i štátu.
Prebiehali rokovania, náročné
jednania na všetkých úrovniach
so štátnymi predstaviteľmi aj
s predstaviteľmi Pravoslávnej
cirkvi.
Na mnohých miestach
prepukli nepokoje, ktorých sa
akčný výbor obával, pretože
mohli viesť k obvineniu našej
cirkvi z „rozvracania republiky“.
Hoci zákon bol na našej strane,
naše plné práva neboli vymožiteľné. Mnohokrát predstavitelia
Pravoslávnej cirkvi a ich veriaci
nerešpektovali nariadenia
úradov a podpísané dohovory.
Pocit osemnásťročnej krivdy, bolesti, nespravodlivosti
v srdciach ľudí rástol. Akčný
výbor tíšil veriacich a nabádal
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kňazov k opatrnosti, aby nikto
nezadal zámienku na provokácie a zásahy štátnych orgánov
proti nášmu spoločenstvu.
Napätie vyvrcholilo, keď vojská
Varšavskej zmluvy obsadili republiku. Zavládol strach. Otec
upokojoval nielen druhých,
ale ako priznal, i seba. Neraz
spomínal: „Cítil som obrovskú
zodpovednosť za Cirkev i celé
dielo obnovy. Zo všetkých strán
prichádzali zlé predpovede,
mnohí podliehali pesimizmu. Bál som sa, lebo sa nám
vyhrážali väzením a opätovnou
likvidáciou. Ustavične som sa
modlil, aby to Pán Boh nedovolil. Posilňoval som sa myšlienkou, že práve nový útok zlého
ducha je znakom, že zažívame
skutočné vzkriesenie. Nestrácal
som dôveru v Božiu ochranu
a pomoc.“
Hneď, ako to situácia dovolila, vybral sa otec na cestu
do Prahy, kde vyhľadal Dr. Husáka. Po rôznych ťažkostiach sa
s ním stretol a žiadal od neho
písomné vyjadrenie, že zmenená politická situácia nebude
znamenať našu opätovnú
likvidáciu. Dr. Husák ako
politik, komunista, právnik sa
takémuto vyjadreniu vyhol, ale
rozhovor ukončil prísľubom: „Ja
som vás už raz zrušil, druhý raz
vás už rušiť nebudem“.
Bolo to ich posledné osobné
stretnutie. Náš otec Dr. Husákovi napriek jeho nepriateľskému postoju voči našej
cirkvi v minulosti, napriek jeho
komunistickému presvedčeniu,
napriek jeho rečiam o vernosti
ideám socializmu uveril, že
likvidáciu našej cirkvi už druhý
raz nedopustí. Často prízvukoval, že pri ekténii „za tých, čo
spravujú a ochraňujú našu krajinu“, sa vrúcne modlí aj za to,
aby Dr. Husák nebol nahradený
Vasiľom Biľakom, ktorý našej
rehabilitácii neprial. Jeho dobrý
priateľ otec J. Knežo si ho neraz
u nás doberal, že to len jeho
modlitby udržujú Husáka pri
moci.
Od roku 1965 do roku 1968
sa zavádzali reformy Druhého vatikánskeho koncilu

v rímskokatolíckom obrade
a celé Slovensko prešlo na živý
liturgický jazyk. O to ťažšie
prijímali mnohí veriaci staroslovienčinu v našich obradoch.
Najmä na Zemplíne, v Košiciach, ale
i v Prešove vyrástla
generácia bez našich obradov, našej
spirituality, našich
kňazov. Začiatky
boli ťažké. Zomrelo
vyše sto kňazov. Tí,
ktorí sa vrátili, boli
zostarnutí, chorí,
unavení. Po osemnásťročnom
prerušení kňazskej činnosti mali
mnohí už problémy
verejne liturgizovať,
niektorí sa nevedeli
prispôsobiť zmeneným podmienkam,
viacerí boli vystavení nepokojom
a rozbrojom medzi
gréckokatolíkmi
a pravoslávnymi
veriacimi.
Riaditeľ nášho biskupského
úradu v Košiciach otec A. Zima
dostával nejednu žiadosť celých
farností o zavedenie slovenského liturgického jazyka, čo však
nebolo možno splniť. Situácia
bola ťažká. Farnosti neboli
skonsolidované a vždy sa našli
aj rozdielne postoje medzi
veriacimi, čo viedlo k stupňovaniu napätia. Časť veriacich
bola spokojná už aj s tým, že
naša cirkev je povolená a že
po rokoch sa môže v drahých,
milovaných chrámoch spievať
Christos voskrese. Úplný návrat
k prerušenej tradícii po toľkých
rokoch však už nebol možný.
Prvým krokom bolo čítanie
Svätého písma v živom jazyku.
Postupne nasledovalo zavedenie vyznania viery, otčenáša,
modlitby pred prijímaním.
Všetky tieto premeny sa už
diali bez verejnej účasti nášho
otca, s cirkevným schválením
a požehnaním z Ríma. On sám
takúto sv. liturgiu verejne nikdy
neslávil. Len my sme s ním

na ôsmom poschodí „dvíhali
hore svoje srdcia“.
Živý liturgický jazyk je dnes
neodmysliteľnou súčasťou
nášho života v Cirkvi. Všetky

ťažkosti, ktoré s tým boli spojené, sa pre našich vnukov stávajú
vzdialenou históriou, ktorej už
ani celkom nerozumejú. Dobre,
že je to tak! Dôležité je, aby
našu vieru i obrad milovali a pokladali ich za to najcennejšie, čo
sme im odovzdali. Kiež Boh dá,
aby tak raz urobili i oni.
Aký postoj zaujal režim k otcovi po roku 1969?
V apríli roku 1969, na výročné
obnovenie našej cirkvi po osemnástich rokoch likvidácie, sa
podarilo vymôcť od štátnych
orgánov zriadenie nášho
ordinariátu, do čela ktorého bol
s požehnaním pápeža Pavla VI.
vymenovaný otec Ján Hirka.
Štátna moc si však stanovila pre
nového ordinára podmienky,
ktoré musel prijať. Prvou bolo
odobratie štátneho súhlasu pre
pastoráciu v Gréckokatolíckej
cirkvi Dr. Jánovi Murínovi.
Otca toto rozhodnutie
veľmi zronilo. Neraz žalostil,

že nemôže pôsobiť ako kňaz.
Hoci v tajnosti vysluhoval rôzne
sviatosti, vlastné deti nemohol
zosobášiť ani vnukov verejne
pokrstiť. Všetci boli pokrstení
len v tajnosti
dedom a Dr. Š.
Ujhelyim zapísaní
do matriky. Len
raz sme videli
nášho otca verejne
liturgizovať, a to
v Košiciach pri
preberaní košického chrámu,
pretože my sme
žili v Bratislave
a on celý rok 1968
býval v Košiciach.
Po odobratí
štátneho súhlasu
ministerstvom
kultúry, pod ktoré
patril vtedajší
cirkevný úrad,
bol už náš otec až
do konca života
vyradený z akejkoľvek verejnej
činnosti v našej
cirkvi.
Nastúpil do práce najskôr v knižnom veľkoobchode a neskôr ako
bibliograf bol prijatý do Univerzitnej knižnice v Bratislave, aby
spracoval jezuitskú knižnicu,
ktorá po rokoch skladovania pod
holým nebom, v daždi a snehu,
znehodnotená a poškodená,
bola konečne uznaná za hodnú
spracovania. Neraz poznamenal,
že len štúdium teológie v latinskom jazyku na univerzite v Olomouci ho kvalifikovalo na túto
prácu a so smutným úsmevom
pridával: „Predsa len využívajú
moje teologické vedomosti“.
Napriek tomuto odsunu do zabudnutia nezatrpkol a neupadol
do depresie.
Neustal ani v práci pre Cirkev.
Zostavil prvú liturgickú príručku pre našich bohoslovcov,
ktorú vydali pod menom Dr. Š.
Ujhelyiho, prekladal, korigoval
preklady. Denne po práci chodil
do nášho chrámu na sv. liturgiu
a snažil sa kontaktovať s každým bohoslovcom, ktorý študoval za našu diecézu. Poznal
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ich po mene, aj to, odkiaľ prišli
a aké majú ťažkosti. Bál sa, aby
nezlyhali alebo aby ich nevylúčili zo štúdia, ako sa to vtedy
často stávalo. V jeho pozostalosti sú viaceré kópie listov, kde
píše o nich ako o „záchrane
našej cirkvi“, pretože sme mali
v tom čase obrovský nedostatok
kňazov.
Ako vnímala vaša mama
otcovo kňazské povolanie
a jeho utrpenie?
Naša mama Magdaléna
Murínová sa narodila v rodine
gréckokatolíckeho kňaza. Ako
väčšina detí kňazov našej cirkvi,
aj ona vo svojom desiatom roku
života odišla do Užhorodu, aby
sa tu pripravila na svoj budúci
život. Bol to kláštor sestričiek
vincentiek, kde prežila osem rokov svojho dievčenského života
v štúdiu na učiteľskom ústave.
Kláštorná výchova a rodičovský duchovný život vplývali
na celý osobnostný vývin našej
mamy. Keď vstúpila do manželstva s naším otcom, bola mu
nielen duchovne vyspelou, ale
aj láskavou manželkou, ktorá
stála po jeho boku vo všetkých
ťažkostiach a protivenstvách
života. Už na začiatku manželstva boli vystavení prvej ťažkej
skúške – chorobe, ktorá trvala
celé desaťročie. Mama bola chorá na vtedy smrteľnú chorobu –
tuberkulózu a keďže vtedy ešte
nebolo na túto chorobu lieku,
podrobila sa ťažkej operácii,
pri ktorej jej odstránili značnú
časť pľúc. V dôsledku toho mala
mimoriadne malú kapacitu
pľúc a ťažkosti s dýchaním. Jej
desaťročný pobyt v tatranských
sanatóriách sa skončil, keď
prišli prvé penicilínové injekcie
a mamička prestala byť pre
svoje okolie infekčnou.
Počas obdobia maminej dlhej
choroby žil náš otec v Michalovciach sám. Pri hodnotení tejto
etapy života vždy poznamenával,
že to bol istý Boží zámer v ich
živote, aby sa mohol celkom
venovať Cirkvi a kňazskej pastorácii. Spomínal, že toto obdobie
vyplnil obrovským pracovným
nasadením, ale ako manžel trpel

obavou o život milovanej ženy.
V tom čase už nikto z ich okolia
neveril v uzdravenie našej matky
a jej zdravotný stav nevykazoval
žiadne znaky nádeje na potomstvo. „Ale Boh v našom živote
všetko riadil,“ spomínali naši
rodičia. „Keď sa zmrákalo nad
našou cirkvou, keď zakázali časopis Cyril a Metod, keď pomaly
začali odstraňovať vyučovanie
náboženstva zo škôl a všetci sme
pociťovali obavy z budúcnosti,
vtedy nám Pán daroval vyvrcholenie našej manželskej lásky
narodením syna Jána.“ Zdalo sa,
že osobné šťastie manželov speje
k radostnému obdobiu. V skutočnosti však netrvalo viac ako
pätnásť mesiacov.
Nastali päťdesiate roky. Cirkev sa dostala na čiernu listinu.
Táto smutná história zasiahla
aj život našich rodičov. Prežili
otcovo zatknutie, vyšetrovaciu
väzbu, väzenie, internačné tábory. No obaja manželia svedčili
spoločne svojím utrpením. Jeden vo väzení, druhý na slobode. Ako sa otecko neraz vyjadril:
„Aj manželky väzňov a ich deti
to mali ťažké“.
Mamičku vyložili aj s dieťaťom na ulicu. Zostala bez bytu,
bez finančného zabezpečenia a bez akejkoľvek ľudskej
perspektívy, pretože zatknutý
bol aj jej otec. Matka a babička
hľadali nejaké prístrešie. Pritúlila ich rodina Dr. Pichonského,
ale podobný údel o krátky čas
postihol i túto rodinu verných
priateľov. Viackrát sa obe ženy
s malým dieťaťom sťahovali,
až ich prichýlili súcitní ľudia
v dedinke Topoľany. Bola to teta
Zuzka Petraničová so svojím
manželom. Ich čin zostal
podnes vzorom pre celú rodinu.
Keď sme my deti niekedy
šomrali na prítomnosť nejakého
nocľažníka u nás doma, pokarhali nás rodičia poukázaním
na túto rodinu, ktorá nielenže
prijala ľudí nepohodlných režimu, ale prenechala im dokonca
jednu zo svojich dvoch izieb.
Takýchto šľachetných veriacich
mala naša trpiaca cirkev! Sú to
tí, ktorí dnes už tvoria „spoločenstvo svätých“.

Naša mama bola nielen
zbožnou, ale aj nábožensky
vzdelanou ženou. Bola ustálenej, vyrovnanej povahy. Vedela
i tie najťažšie chvíle prežívať vyrovnane. Nepočuli sme ju reptať
na ťažkosti života, sťažovať
sa na nedostatok. Bola prísna
na seba a láskavá k svojmu okoliu. Rada sa starala o druhých.
Veď len s jej súhlasom mohlo
k nám prichádzať toľko ľudí.
Po celý čas svojho života bola
naša mama svojmu manželovi
pomocníčkou. Ona prvá počúvala jeho plány a on si vážil jej
názor či pripomienky. Nesmierne otcovi dôverovala a nedovolila, aby sme ho v niečom neposlúchli. Milovali sa a cítili sme
to nielen my, ale i okolie. Stála
pri svojom mužovi po celý život
v tichosti, ale odhodlane ho
podporovala. Málo rozprávala
a vždy stála v úzadí, ale podala
nám krásne svedectvo o tom, že
manželstvo má byť súzvukom
duší i tiel.
Pred svojou smrťou sa akoby
otvorila a spomínala na sľuby,
ktoré si oni dvaja dali v užhorodskej katedrále: „Ukázať,
že kňazské manželstvo môže
byť sväté“. Zdá sa to naivné,
ale tí dvaja neboli naivní, len
horeli čistotou a láskou. Otec
jej vykreslil svoje sny o práci
s mládežou, o obrode v Cirkvi
a ona ho práve pre tú zanietenosť, pre nadšenie z Boha
milovala. Ona mala osemnásť
a on dvadsaťsedem rokov. Boli
si v tomto zanietení rovní. Len
pri takejto žene mohol prežiť
život náš otec.
Aj posledné utrpenie a bolesti
vedela naša mama premeniť
na požehnanie. Zhromaždila
k sebe celú rodinu a žehnala nás. Zomierala pri plnom
vedomí, sýta svojich dní,
celkom pokojná. Pochovaní sú
spolu na Martinskom cintoríne
v Bratislave. Podľa ich priania je
na náhrobnom kameni vyryté:
„Hospodi, pomiluj!“
za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš
snímky: archív V. Michalkovej,
B. Voroňák

kultúra

Výstava Pramene byzantskej
tradície na Slovensku
17. mája 2011 – 30. septembra 2011 sprístupnilo
Zemplínske múzeum v Michalovciach (Kostolné nám.
1) pod patronátom Dr. Viliama Záhorčáka, primátora
mesta Michalovce, výstavu
s názvom Pramene byzantskej tradície na Slovensku.
Výstava predstavuje prevažne rukopisné pamiatky
späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou.
Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15. – 20.
storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú
neoddeliteľnou súčasťou
slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Sú
usporiadané do tematických okruhov podľa obsahu
alebo uplatnenia sa v cirkevnej či mimocirkevnej
sfére. Faksimile prameňov
prezentované na výstave sú
súčasťou korpusu digitalizovaných písomností, ktoré
sa podarilo zhromaždiť
v Slavistickom ústave Jána
Stanislava SAV v Bratislave
v rokoch 2000 – 2010 pod
vedením doc. PhDr. Petra
Žeňucha, DrSc. Prezentované pamiatky vznikli alebo
sa viažu k regiónu východného Slovenska. Cieľom
výstavy je priblížiť tradičné
duchovné a kultúrne hodnoty, ktoré sa na Slovensku
opierajú o cyrilo-metodské
kultúrne dedičstvo.
Výstava je prístupná
v čase otváracích hodín
Zemplínskeho múzea.
Organizátori: Mesto
Michalovce; Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV;
Zemplínske múzeum
v Michalovciach; Mestské
kultúrne stredisko v Michalovciach; Spolok sv. Cyrila
a Metoda.
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Rodičia
a svokrovci

Raz nám istá žena žijúca v manželstve povedala: „My sa s manželom
často nehádame a keď sa hádame, tak je to o ulici Myškovej 189.“
Uhádnete, kto býval na tej ulici? Tí, ktorí odpovedali, že svokrovci, trafili do čierneho. Téma, ktorú dnes otvárame, je dosť háklivá,
a možno aj nebezpečná. Veľa manželstiev bojuje práve na tomto poli.
Svokrovci

Na túto tému sa rozpráva
množstvo historiek a vtipov
typu: „Láska k svokre je priamo
úmerná vzdialenosti − čím
ďalej, tým je väčšia“. No keďže
je to dôležitá téma, venujú sa
jej aj niektoré kresťanské knihy.
Aby sme sa v našom článku čo
najviac priblížili objektívnemu
pohľadu na túto oblasť rodinných vzťahov, siahli sme okrem
vlastných skúseností aj po kresťanskej literatúre.

Nový druh vzťahu,
nový druh lásky

Keď sa mladí ľudia vydávajú a ženia, automaticky sa

očakáva, že rodičov svojho
nastávajúceho/ nastávajúcej
budú od svadobného dňa volať
mamka, otec. Zvyčajne to tak
aj skutočne je. Ale čo vyjadruje toto familiárne oslovenie
ľudí, ktorí im ani zďaleka nie
sú takí blízki ako ich rodičia?
Veľa ľudí si myslí, že s rodičmi
svojho manžela/ manželky
bude mať taký vzťah ako so
svojimi rodičmi, prípadne, že
v jeho bratoch a sestrách získal
nových súrodencov. Dokážu
mať výčitky, ak sa to nedarí
uskutočniť, ak napriek všetkým
vonkajším prejavom vnútro
reaguje inak. Málokto si uvedomuje, že tento vzťah je úplne
nový a iný ako ktorýkoľvek
dovtedy nadobudnutý. Rodičia

manželského partnera totiž nie
sú ani kamaráti, pre ktorých
sme sa rozhodli, lebo s nimi
máme spoločné záľuby, ani
kolegovia, s ktorými nás spája
rovnaká pracovná činnosť atď.
To jediné, čo nás s nimi spája, je
životný partner. Toto poznanie
je pre mladých manželov jedno
z kľúčových. Netreba sa snažiť,
aby vzťah s rodičmi partnera
bol rovnaký alebo podobný ako
vzťah s vlastnými.

Začínajú sa problémy
Na začiatku sa rodičom zdá,
že zať či nevesta sú nádejní,
úspešní, milí. No v mnohých
rodinách sa neskôr stávajú
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cudzími živlami. Majú pocit,
že ich syn alebo dcéra sa zrazu
zmenili a sú pod zlým vplyvom
svojho partnera. Nedáva rodičov
na prvé miesto, stavia si hlavu,
už im toľko nepomáha...
Medzi samotnými manželmi
taktiež dochádza k nedorozumeniam. Zisťujú, koľko vecí si
partner doniesol zo svojej rodiny, a vznikajú hádky, lebo každý
je zvyknutý na iný systém (napr.
pri odkladaní vecí, pri stolovaní,
pri starostlivosti o domácnosť,
o financie...). Samozrejme, tie
naše spôsoby sa nám zdajú
lepšie, praktickejšie, logickejšie
než tie partnerove.
Niekedy medzi nevestou
a svokrovcami vzniká skryté
súperenie o to, kto to vie lepšie
– upratať, vychovávať, postarať
sa o syna (manžela), rozvrhnúť
si čas, kto viac zvládne a podobne.
Rodičia sa s najlepšími úmyslami tlačia do života rodiacej
sa rodiny a doslova jej nedajú
dýchať, keď mladým viac alebo
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menej direktívne naznačujú,
aké rozhodnutia majú urobiť.
Neváhajú pritom použiť manipuláciu.
Tieto a podobné vzťahové
problémy často vedú k nepekným situáciám.

Odpútanie
a prilipnutie

Riešenie týchto a mnohých ďal
ších problémov je ukryté v biblickom verši: „Preto muž opustí
svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú
jedným telom“ (Gn 2, 24).

Fyzické odpútanie

Odporúča sa, ak je to aspoň trocha možné, aby mladí manželia
čo najskôr po svadbe začali žiť
oddelene od rodičov. Ideálne je,
ak si túto otázku vyriešia ešte
pred manželstvom. Ide o fyzické, priestorové odpútanie sa.
Ak sa nedá odísť z rodičovského
domu, tak je dôležité jasne
určiť hranice. Či už stavebnými
úpravami, alebo dohodami, aby
bolo jasné, do čoho mladým
nikto nebude hovoriť – kde je
ich kúsok súkromia. V knihe
Waltera Trobischa Vzali sme
sa, ktorú vrelo odporúčame,
autor opisuje situáciu, keď sa
ho istý muž, ktorý žil so svojou
matkou a pomýšľal na ženbu,
pýtal na radu, či má skutočne
opustiť matku, ktorá by tým

ostala sama. Dostáva zvláštnu
radu. Má sa oženiť, ako manželia si majú kúpiť byt a matku
má pozvať do ich bytu. Je totiž
rozdiel v tom, či mladomanželia
prídu bývať k matke, kde je ona
gazdiná a oni sú za hostí, alebo
naopak. Istý kňaz opisuje situáciu, ktorú zažil: „Na faru prišiel
muž okolo 40-tky, že sa potrebuje súrne rozprávať. V podstate sa potreboval vyrozprávať.
Išlo o to, že už nevládal znášať
kontrolu a riadenie svojej vyše
70-ročnej svokry, v ktorej dome
spolu so svojou rodinou bývali.“
Kňaz túto ženu poznal ako
pokojnú, správnu a nábožnú
ženu, ktorá chodila každý deň
do chrámu. Podľa slov jej zaťa
však bola priam neznesiteľná.
Chlap ako hora sa rozcitlivel
a len-len že sa nezrútil. Bolo
vidno, že situácia je vážna, že
u nich vládne veľké napätie.
Z pokračovania rozhovoru vyplynulo, že jediným problémom
a dôvodom narastajúcich konfliktov bola skutočnosť, že spolu
žili dve rôzne generácie. Ani
jeden z nich to nemyslel zle, len
pre svokru ako reprezentantku
staršej generácie boli dôležité
iné hodnoty než preňho, ktorý
ako hlava rodiny mal úplne
iné priority. A keďže žili u nej
a pravidlá neboli dostatočne
dohodnuté vopred, dochádzalo k nezhodám. Zatiaľ čo ona
nedokázala pochopiť, ako si
mladá rodina môže urobiť výlet

do prírody, keď okolo domu je
toľko práce, on nevedel prehltnúť, že by mal po náročnej práci
v zamestnaní, keď mu konečne
vyšiel čas na rodinu, zostať
doma a uprednostniť prácu
okolo domu pred rodinou.

Citové odpútanie

Kým človek žije ako dieťa v rodine so svojimi rodičmi, prijíma
od nich zabezpečenie a starostlivosť nielen po stránke telesnej,
ale aj po stránke citovej. Oni sú
zodpovední za jeho emocionálne potreby: náklonnosť, prijatie,
nehu, pocit bezpečia, povzbudzovanie, pohodlie a pod. Všetko toto vytvára hranice, ktoré
rodičia stanovujú kvôli bezpečnosti dieťaťa. V manželstve sú
tieto emocionálne potreby napĺňané cez manželského partnera.
Treba zanechať všetku citovú
závislosť od rodičov! Táto zmena
neznamená odrezať sa od rodín,
ale vytvoriť vzťah vzájomnej
podpory medzi manželmi a ich
rodinami.

Prilipnutie

To biblické prilipnutie znamená, že manželia vytvárajú
zvláštnu a úplne špeciálnu
jednotu. Z dvoch jedno. Ide
o náročný proces, keď ľudia
z dvoch rôznych domácností
majú vytvoriť jedno, nové,
špeciálne puto.

To, čo si prinášame do manželstva z našich rodín, sú
nemalé rozdielnosti v oblasti
stravovania (teplá večera/studená večera), v oblasti citového
prejavu (pohladenie od rodičov
– bežná vec/zriedkavo), nehovoriac o spôsoboch fungovania
domácnosti (umývanie riadu –
hneď po jedle/až keď sa nakopí;
starostlivosť o domácnosť – len
na žene/delenie úloh). Treba sa
oddeliť, resp. zladiť a vytvoriť si
vlastné návyky. Zvládnutiu tejto
náročnej úlohy však neprospievajú neustále zásahy rodičov.

Zrelosť

V zmysle odporúčania, ktoré
povedal Boh už pri stvorení
Adama a Evy, vyjadreného
v spomínanom biblickom verši,
je známkou zrelosti na strane
rodičov, ak dokážu byť hrdí
na to, že ich dieťa vie nabehnúť
na samostatné prežívanie svojho života so svojím manželským
partnerom. Na strane mladých
manželov je známkou zrelosti,
ak sa vedia zriecť zaužívaných
spôsobov zo svojej rodiny
a spolu s manželským partnerom vytvárať jednotu postavenú
na spoločných hodnotách. n
Miroslava a František
Sochovičovci
ilustračná snímka:
www.SXC.hu

varovanie

Duchovná výzbroj 10: Chrbát bojovníka

P

ostupne sme si prešli všetky časti
obrannej výzbroje v duchovnom boji,
ktoré vymenoval apoštol Pavol v Liste
Efezanom (Ef 6, 10 – 17).
Ak sa oblečieme do celej tejto Božej výzbroje, budeme chránení od hlavy po päty
okrem jednej časti – chrbta.
Vojaci v rímskych légiách bojovali tesne
pri sebe v radoch. Táto bojová formácia
sa volala phalanx. Vojaci boli vycvičení
bojovať v tesne zomknutých radoch. Kládli
veľký dôraz na to, aby v boji nebol tento
tesne zomknutý šík ani na jednom mieste
prerušený.

Táto skutočnosť ukazuje na dve podstatné veci duchovného boja:
• Ak sa protivníkovi (diablovi) ukážeš chrbtom, dovoľuješ mu zraniť ťa v nechránenej oblasti. Toto sa deje vo chvíli, keď
hovoríš: „Už nevládzem! Nemá zmysel
bojovať! Už mám toho dosť!“ a pod. Takto
ukazuješ protivníkovi zraniteľné miesto.
Buď si istý, že on to využije.
• Nie sme schopní chrániť si vlastný chrbát
sami. Rímsky vojak stojaci v šíku poznal
spolubojovníkov po svojej pravici a ľavici. Takže vojaci tým, že bojovali spolu,
chránili si navzájom zraniteľné miesta.

Ani ty sa nemôžeš postaviť proti diablovi
ako jednotlivec. Preto si zavolaný kráčať
za Ježišom v spoločenstve. Je to miesto,
kde dôverne poznáš svojich bratov, ktorí
kráčajú rovnakou cestou za Kristom.
Dôverne poznať znamená, že tvoje srdce
a ústa sú otvorené na zdieľanie a povzbudzovanie. Toto je Cirkev. Mnoho kresťanov prehráva v duchovných bojoch,
lebo sa snažia sami riešiť svoje boje (len
ja a Ježiš). A prežijú celý život osamelí
v Cirkvi – úplný opak toho, k čomu sme
povolaní – žiť spoločenstvo (pozri 1 Kor
12,12 – 29).
Damián Saraka
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Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

A

k aj vo vašej farnosti
funguje spoločenstvo
a privítali by ste pomoc
pri jeho vedení alebo by ste
sa chceli pridať k aktívnym
členom ZKSM, OC Bárka,
radi vám poskytneme bližšie
informácie o možnostiach
zapojiť sa.

ZKSM, OC Bárka je oblastné centrum ZKSM združujúce spoločenstvá z Prešovskej
archieparchie, čo je v podstate
severovýchodné Slovensko.
Mladí tohto OC sa venujú
najmä:
• voľnočasovým aktivitám,
• aktívnemu a efektívnemu
využívaniu voľného času,
• športu,
• kreatívnym činnostiam,
• turistike,
ale tiež rozvoju osobnosti
jednotlivca formou neformálneho vzdelávania v rôznych,
pre mladých zaujímavých
a charakter formujúcich oblastiach.
OC Bárka aktívne spolupracuje s:
• Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie,
• CVČ v Juskovej Voli, kde sa
nachádza aj Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Bárka, v ktorom sa realizuje
väčšia časť najmä pobytových, resp. víkendových
aktivít.
V spolupráci s týmito inštitúciami organizujeme a realizujeme aj školu pre animátorov,
ktorá sa teší veľkému úspechu
nielen z radov mladých, ktorí
ju absolvujú, ale aj ich okolia,
kde uplatňujú získané poznatky.
Hlavným zámerom týchto
aktivít v jednotlivých farnostiach aj v OC je, aby každý člen

zažil spoločenstvo, pocit, že nie
je sám a patrí do „partie“, že sú
ľudia, ktorým na ňom záleží.
Združenie pomáha svojim
členom nielen po stránke
formálnej, ale aj finančnej. Aktivity združenia a jednotlivých
spoločenstiev sú podporované vo veľkej miere dotáciou
z Ministerstva školstva SR
a z rôznych grantov, 2% daní,
darov fyzických i právnických osôb. Aj vďaka finančnej podpore ZKSM sa mladí
z našej archieparchie môžu
zúčastňovať na spoločných
celoeparchiálnych aktivitách,
ako sú napr. Kvetná nedeľa,
turistický deň, letné stretnutia
v Juskovej Voli. V rámci svojich
spoločenstiev si môžu zakúpiť
materiálno-technické zabezpečenie na pravidelnú prácu
a využiť finančné prostriedky
na aktivity organizované v rámci spoločenstva – jednodňové

alebo pobytové výlety.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je občianske združenie s celoslovenskou
pôsobnosťou.
• Cieľ činnosti: pomáhať osobnostnému rozvoju mladého
človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život.
• Hlavný cieľ napĺňa začleňovaním mladých a detí vo
veku do 30 rokov do konkrétneho spoločenstva,
základného kolektívu, kde
sa pravidelne stretávajú, systematicky pracujú, zapájajú
sa do sociálnej, charitatívnej
a dobrovoľníckej činnosti vo
svojom okolí, čo prispieva
k občianskej participácii
mladých ľudí na živote spoločnosti.
• Vďaka pravidelnej práci
v spoločenstvách chce
vytvoriť efektívne fungujúcu
sieť mládežníckych lídrov
v komunitách.

• Pomáha rozšíriť variabilitu
sociálnych služieb a terénnej
sociálnej práce s mládežou.
• Aktivizuje mladých ľudí
a vedie ich k zdravému a bezpečnému spôsobu života.
• Pomáha osvojiť si a nacvičiť
si tímovú spoluprácu.
• Buduje vzťah mladých ľudí
k dobrovoľníckej činnosti.
Do ZKSM v rámci archieparchie patrí aj OC AETOS,
oblastné centrum združujúce
spoločenstvá z Košickej eparchie, a OC Kéfas, kam patria
spoločenstva z Bratislavskej
eparchie. n
Ak vás táto forma práce
s mladými zaujala a chceli by
ste sa pridať, radi vám poskytneme bližšie informácie.
Vedúca OC Bárka: Mgr. Terézia Komišáková
Telefón: 0905 643 984
Mail: terkakom@gmail.com
Terézia Komišáková

Aktívnymi členmi sú mladí z týchto spoločenstiev:

Názov
Diecézny tím pre pastoráciu povolaní
Divadielko
God´s family
Hviezdičky
Imanuel
Joel
Koráb
Kvapka
MAXIM
Noemova archa
Šalamún
Šikovné ruky
Smajlík
Tvorivé dielne
Verní priatelia
Vierka

Mesto
Humenné
Zámutov
Prešov
Prešov
Kyjov
Zámutov
Malý Lipník
Havaj
Sabinov
Snina
Sabinov
Zámutov
Ňagov
Zámutov
Prešov
Zámutov

Vedúci
Hieronyma Renáta Kaščíková
Júlia Ondková
Marek Baran
Ivana Potočňáková
Jozef Greško
Slavomír Pálfi
Mária Kravčáková
Viktória Žolnová
Peter Komišak
Mária Petrišová
Dominika Komišaková
Vladimíra Palfiová
Adriana Licková
Ľubica Nováková
Ivana Potočňáková
Viera Vasiľová
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Nikdy nie je neskoro
J

edno staré príslovie hovorí,
že život je škola. Mnohí
z nás môžu toto príslovie
potvrdiť, ale aj vyvrátiť. Záleží
na každom z nás, kto aký život
vedie a čo sú jeho priority. Prioritou kresťanov sú modlitby,
ktoré vznášame k nebeskému
Otcovi a Božej Matke.
Každodenné modlitby
prinášajú úľavu, neviditeľné
pohladenie a pokoj v duši.
Aj moje denné modlitby ma
z času na čas prinútia k tomu,
aby som premýšľala o spôsobe
môjho života, mojej rodine, ale
aj o mojich priateľov a známych. Porovnávam, hodnotím
a s veľkou ľútosťou a pokorou
priznávam, že mnohé moje
rozhodnutia, moje konania neboli správne. Tápala som v tme.
Nechala som sa unášať prúdom
plným bahna, v ktorom som
sa potápala stále viac a čoraz
hlbšie. No pri svojej pasivite,
slabosti som nerobila nič pre
svoju záchranu. Trápila som
sa, mala som ťažké sny. Boli to
roky, keď bol môj Stvoriteľ pri
mne blízko, ale pre mňa veľmi
vzdialený. Zúfalo som túžila pri-

jať ho do svojho srdca, ale bola
som slabá a veľmi som sa bála.
Najviac ma bolia spomienky
na to, ako som prechádzala okolo Božieho chrámu a nezdvihla
som ruku, aby som sa prežehnala, aby som vošla dnu a vzdala
poklonu a úctu tomu, komu
môžem byť vďačná za neoceniteľný dar, za zdravé a krásne
deti a za dobrého manžela.

Som rada, že to obdobie je
už dávno za mnou. V nemalej
miere k tomu prispeli duchovní
otcovia, ktorí pôsobili v našej
dedinke.
Dnes s veľkou radosťou
prichádzam do Božieho chrámu
vypočuť si Božie slovo, ktoré
nám sprostredkuje náš duchovný otec. Vekom mladý.
Mnohým nám môže byť synom,

vnukom, no všetkým nám je
otcom. Svojím vystupovaním,
vrodenou inteligenciou, pokojom a charizmou si získal srdcia
mnohých, aj tých skôr narodených. n
(-v)
ilustračná snímka:
Ráno v hanigovskom chráme
(Jozef Kron)

slovo o biblii

Ozdoba starcov

S

tarých ľudí si vážili nielen na Blízkom
východe pre ich múdrosť a mnohé skúsenosti. Biblia nás učí ctiť si starších ľudí
a nepohŕdať nikým pre jeho starobu. Neúcta k starcom svedčila o úpadku spoločnosti.
V Izraeli boli šediny a dosiahnutie vysokého veku pokladané za znamenie Božej
priazne. O to viac, ak starci viedli čestný
a nepoškvrnený život, dodržiavali Pánove
príkazy, mali bázeň pred Bohom a múdrosť.
Tak hovorí aj Kniha múdrosti: „Veď nie dlhé
roky robia starobu hodnou cti, ani sa ona
nemeria počtom liet. Šediny sú človekovi
múdrosťou, starým vekom život nepoškvrnený.“ (4, 8 – 9) Alebo Kniha Sirachovcova:
„Vencom pre starcov je bohatá skúsenosť
a ich slávou je bázeň pred Pánom.“ (25, 8)
Statočnosť a vernosť pravde do konca
života vykresľuje príbeh o 90-ročnom

Eleazarovi, ktorý odmietol pohanstvo, a tak
podstúpil mučenícku smrť. „On však urobil
rozhodnutie ozaj hodné svojho veku a dôstojnosti starca, prirodzenej šľachetnosti
svojich šedín i krásneho života od mladi, ba
viac, v úplnom súlade so svätým, od Boha
daným zákonom. ... ,Preto sa teraz mužne
rozlúčim so životom a ukážem sa hodným
svojej staroby. Mladíkom zase zanechám
šľachetný príklad...’“ (2 Mach 6, 23 – 28)
Ak niet v nejakej krajine mudrcov
a starcov, môže to znamenať, že jej Boh
pre hriechy odňal svoju podporu. Veľkou
hanbou je, keď starcom chýba schopnosť úsudku, keď sú pochabí a bez rozumu (porov. Sir 25, 4), chlipní (porov. Dan
13), neprispôsobiví a prejavujú sa u nich
sebecké starecké sklony.
V Knihe Kazateľ (12, 3 – 7) sú zobrazené

slabosti staroby ako strata zraku, sviežosti
a zubov, nespavosť, úzkostlivosť, neistá
chôdza... Slepota postihla Izáka, Jakuba,
Héliho a proroka Ahiáša. Berzelai stratil
chuť a sluch a kráľ Dávid trpel poruchou
krvného obehu, takže sa nevedel zohriať.
Staroba je náročné obdobie života, v ktorom starý človek veľmi potrebuje pomoc
Boha a ostatných ľudí. „Neodožeň ma
v čase staroby, neopusť ma, keď mi sily
ochabnú,“ prosí žalmista Boha. (71, 9)
Každý starý človek má svoje poslanie
a môže vykonať veľké veci. Ľudia vo všetkých historických obdobiach navštevovali
múdrych starcov, keď potrebovali radu
a pomoc. Prorok Joel vyzýva starcov, aby
volali k Bohu za záchranu svojich detí,
vnukov a národa. (porov. Joel 1, 14)
Marica Kipikašová
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Princezná chudobných
K
eď sa v roku 1864 narodila v rodine hesenského vojvodu druhá
dcéra, dali jej meno Alžbeta.
Táto vnučka britskej kráľovnej
Viktórie bola svojou matkou vychovávaná v hlbokej kresťanskej
viere. Neboli to iba modlitby
a bohoslužby, ale aj dobročinné
aktivity, na ktoré ju matka brávala. Práve táto výchova vtlačila
do srdca mladej šľachtičnej obraz Krista milujúceho každého
človeka.
Prvú ranu dostala ešte v detstve, keď sa jej mladšia sestra

nakazila týfusom. V štrnástich jej zomrela matka práve
na týfus po tom, čo sa starala
o jej chorú sestru. Alžbeta bola
veľmi pekná a elegantná. Mala
hudobné nadanie a veľmi pekne
kreslila. Dokonca si dovolila
jemne odmietnuť ruku nemeckého cisára Vilhelma II. Napriek
tomu sa snažil ju i jej rodinu
stále chrániť.
Zlom v jej živote prišiel v roku
1883, keď sa zasnúbila s ruským

veľkokniežaťom Sergejom.
Svadba sa uskutočnila v máji
1884 v Zimnom paláci v Petrohrade. Naučila sa ruský jazyk
a obdivovala duchovnú spiritualitu východných cirkví, čo je
zrejmé z jej listov otcovi.
Keďže nemali deti, adoptovali si deti Sergejovho mladšieho
brata Pavla, ktorý sa po smrti
svojej prvej manželky oženil
s menej urodzenou Oľgou
Karnovičovou.
V tom istom roku sa jej
manžel stal gubernátorom
Moskvy, kde si získal veľa
nepriateľov v snahe vyhnať
z mesta židovské obyvateľstvo
a pre tvrdé útoky na nelegálne
ľavicové organizácie. Tento jeho
tvrdý postoj viedol k viacerým
atentátom. V roku 1905 hodená
bomba auto i telo veľkokniežaťa
úplne roztrhala.
O niekoľko minút prišla
na miesto nešťastia aj Alžbeta a sama osobne, nehľadiac
na následky a riziká, prehľadávala trosky auta. Niekoľko
dní po atentáte navštívila vraha
svojho manžela, aby mu odpustila. Doniesla mu aj evanjelium
dúfajúc, že bude činiť pokánie,
aby zachránil svoju dušu. Odmietol. Napriek tomu požiadala ruského cára Mikuláša II.
o milosť. Ten však neodpustil
vraždu svojho strýka a o mesiac
nariadil vykonať popravu atentátnika. On aj pred popravou
odmietol pokánie rovnako, ako
odmietol pobozkať kríž.
Jej nemecká rodina ju vyzvala, aby odišla z Ruska. Odmietla. Rodine svojho manžela
vrátila všetky šperky a tie svoje
predala. Za získané peniaze
kúpila v Moskve malú usadlosť
so štyrmi domami a veľkou
záhradou. Tu založila v roku
1909 Kláštor sv. Márie a Marty.
Úlohou sestier bola pomoc
najúbohejším všestrannou
charitatívnou a lekárskou starostlivosťou. Ešte predtým, než
sama zložila rehoľné sľuby, sa
stiahla zo spoločenského života

a začala pracovať ako milosrdná
sestra.
Osudnou sa pre ňu stala prvá
svetová vojna a ruská revolúcia.
Nesúhlasila s mnohými krokmi
svojej mladšej sestry a ruskej
cárovnej Alexandry. Rovnako
nesúhlasila ani s tvrdými krokmi a ťažkým bremenom, ktoré
musel znášať jednoduchý ruský
ľud. Keďže svoj život zasvätila
službe Bohu v jeho najbiednejších synoch a dcérach, po revolúcii sa rozhodla neopustiť
Rusko. V jari 1918 ju boľševici
uväznili a zvyšné dni svojho
života strávila vo viacerých
väzniciach. Odtiaľ sa zachovali
listy, v ktorých nabádala svoje
sestry zachovávať lásku k Bohu
a blížnym.
Deň po vražde ruského cára
Mikuláša II. a jeho rodiny
vtrhli vojaci v noci do budovy
základnej školy v Apalajevsku,
kde bola Alžbeta internovaná,
zviazali väzňom ruky a zaviazali oči s prísľubom prevozu
na lepšie miesto. Potom väzňov
hnali pred sebou po drevených
doskách až k otvoru šachty,
kam ich nemilosrdne strčili. Kto
sa bránil, dostal úder do hlavy. Za väzňami potom vhodili
dva odistené granáty, ktorých
výbuch šachtu uzavrel. Alžbeta
zomrela medzi prvými. Niektorí umierali postupne aj niekoľko
hodín alebo dní.
Keď vojaci Bielej armády
o štyri mesiace neskôr šachtu
znova otvorili, zistili, že mnohí
pád aj výbuch prežili a umie-

rali dlho na následky zranení
a od hladu. Roľníci potvrdili, že
zo šachty sa niekoľko dní ozýval
hlas a spev modlitieb. Ostatky Alžbety putovali s Bielou
armádou na východ, až skončili
v Pekingu. Odtiaľ boli prevezené do Getsemanskej záhrady
na úpätí Olivovej hory v Jeruzaleme, čím sa splnila túžba tejto
rehoľníčky, aby tu našla miesto
svojho odpočinku. n
Jeremy
snímky: www.wikipedia.com

Studňa
V čase sucha je v našej studni
menej vody. Ale vždy nejaká
natečie. Neraz si vtedy spomenieme na babkino rozprávanie
o tom, ako sa studňa kopala.
Keď narazili na prameň vody,
bol taký silný, že ho museli
privaliť veľkou kamennou
platňou. Vody je v studni
dostatok, ale my vieme, že

kamenná platňa prikrýva
mocný prúd.
Ako často je naše srdce ako
táto studňa! Necháme z neho
tiecť len úzky prameň lásky.
Kedy sa konečne stane niečo,
čo tú kamennú platňu v ňom
prelomí?!
Valéria Juríčková
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Strata neslobody
Skrytosť tvojho vzťahu s Bohom je svedectvom, že si mu dal seba. Zároveň sa prejaví v tom, ako žiješ svoje vzťahy a ako narábaš s časom.
Bez darovania seba Bohu nemožno efektívne dať mu aj „jeden druhého“, ako nás vyzýva druhá časť ekténiovej výzvy.

P

redstavte si pár príkladov. Zaľúbila si sa
do cudzinca. Vzali ste
sa. Prisťahovali sa svokrovci.
Ale partner aj svokor zomrú.
Ostávaš ty a svokra. Chce sa
vrátiť. Ty môžeš ostať doma pri
svojich, vo vlastnej kultúre, ju
nechať, nech si ide. Ostaneš?
Rút šla.
V práci ťa poprosia, aby si sa
postaral o kolegu zo zahraničia.
Rátal so štipendiom, ktoré ale
bude meškať. Pôjdeš k bankomatu a dáš mu zo svojich?
Samaritán ranenému dal.
Do mesta prichádza známy
kazateľ. Organizovanie čosi
stojí. Nemáš veľký dom ani príjem. Nikto ťa nežiadal, nenúkaš
sa. Sunamitka si Elizea všimla
a ponúkla sa.
Cestuješ na dlhé prednáškové
turné. Čakajú ťa prednášky,
rozhovory. Je náročné byť stále
na očiach, rozprávať, reagovať.
Túžiš po dobrom hoteli, chvíli
pokoja. Len nech už nikto nič
nechce. Vybral by si si vtedy
spoločnosť dvanástich neohrabaných chlapov? Ježiš si vybral.

Prečo tieto príklady? Uvažovala som o niečom tak často
skloňovanom, ako je láska
k blížnemu. Prečo tak málo
prejavujeme praktickú lásku?
Napadli mi tri veci: 1. z lenivosti
a potreby vyberať si spôsob
trávenia času podľa svojho gusta, 2. zo strachu, že nás budú
súdiť z rôznych motívov a 3. zo
strachu, že sa ten druhý na nás
naviaže. V pozadí nelásky je
túžba žiť tak, ako chcem, robiť,
čo chcem, tráviť čas, s kým
chcem. Bránime sa, aby nám
niekto túto slobodu nenarušil.
Paradoxné je, že straty slobody
sa bojíme preto, že slobodní nie
sme. Ak by sme boli, slobodne
by sme prijali akýkoľvek variant
dňa.
Predchádzajúce príklady
spája odvaha milovať tak, že
to čosi stojí. Keď sa zamyslíte
nad ľuďmi, ktorí nás obohatili,
budú to tí, ktorí nám prejavili
nezištnú lásku, ktorá bolela.
Kdesi som čítala, že „čo nič
nestojí, za nič nestojí“. Je fakt,
že máme obavu, že prídeme
o voľný čas, oddych. Že nás

život služby zhltne. Napríklad
pri pohľade na Matku Teréziu
z Kalkaty a jej sestry máme
skreslenú predstavu, že všetok
čas trávia uprostred bolesti,
špiny, chudoby. Lenže pravidlá
ich rádu vytvárajú každej sestre
až napodiv veľa času na oddych.
Svet sleduje len výkony. Ale ak
má byť „výkonná láska“ účinná,
musí byť vyvážená odpočinkom. Boh o tom vie lepšie ako
my. A bude sa o tvoj odpočinok
starať tak dôsledne, ako sa ty
budeš starať o to, aby si poslúžil
všade, kam ťa pošle.
Iste, ľudia nie sú dokonalí
a budú na tvoj život reagovať
rôzne. Hlavne očakávaniami,
ktoré nie vždy budú v rozumných medziach. Neraz vyvoláš
závislosť a neraz budeš stanovovať hranice, zraníš a nebudeš
pochopený. Riešenie nájdeš len
vnútri tvojho vzťahu s Pánom.
To, že sa budeš zodpovedať
jemu, ti dá slobodu robiť nepopulárne kroky. A tvoje svedomie bude spokojne odpočívať
v poslušnosti voči tomu, čo ti
povedal. Poslušnosť ťa zbaví

obáv aj v prípade, že od teba
bude chcieť prejavy pomoci,
ktoré presahujú štandardné
predstavy. V istej knihe autor
opisuje jeho reakciu na tvrdenia
ľudí, že žijú podľa princípu „čo
by na mojom mieste spravil
Ježiš“. Pýta sa ich, či by zareagovali ako on na prosbu Lazárovej
sestry pred jeho smrťou. Čakali
by? Prijali pokojne výčitky,
že k nemu nebeží? Kým je
naše správanie postavené len
na vlastnom úsudku o tom, čo
„by spravil Ježiš“, kým si sami
zostavujeme diár, nie sme
slobodní a žijeme život strachu
pred obmedzovaním vlastnej
vôle.
A opäť sme tam, kde pri
každej z katechéz. Reálne žitý
vzťah s Bohom ti totiž slobodu
dá. Keď život stratíš, získaš ho.
Keď budeš poctivým chodením s ním vytrénovaný v tom,
aký je a ako k tebe hovorí,
budeš vedieť, ako žiť. A budeš
prinášať iných k Bohu praktickou láskou, ktorá ťa niečo bude
stáť a bude bolieť, ale táto cena
dá moc aj tvojim modlitbám,
keď ľudské sily stačiť nebudú.
Ekténiová výzva ťa k takémuto
životu povzbudzuje. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Cyril Alexandrijský

V

eľká osobnosť sv. Cyrila Alexandrijského je úzko spätá s riešením kristologických sporov, ktoré viedli k Efezskému
koncilu v roku 431. Cyril bol významným
predstaviteľom alexandrijskej tradície.
Na gréckom Východe ho označovali
za „strážcu presnosti“ (čomu treba rozumieť ako „strážca pravej viery“ – ba dokonca
„pečať otcov“). Tieto starobylé pomenovania vyjadrujú skutočnosť, že sa vo svojich
dielach stále odvoláva na predošlých
cirkevných spisovateľov (najviac na Atanáza), aby tým ukázal spojitosť svojej vlastnej
teológie s tradíciou. Vedome sa otvorene

začleňuje do tradície Cirkvi, v ktorej uznáva
záruku kontinuity s apoštolmi a samotným
Kristom. Ako svätca ho uznáva tak Východ,
ako aj Západ a pápež Lev XIII. ho v roku
1882 vyhlásil za učiteľa Cirkvi.
Základom Cyrilovho učenia je tradícia
Cirkvi, jeden z prameňov Božieho zjavenia.
Bol neúnavným a odhodlaným svedkom
Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova. Zdôrazňoval predovšetkým jeho jednotu ako
Bohočloveka. Píše: „Veríme, že práve ten,
ktorý bol pred vekmi, sa narodil aj podľa
tela zo ženy,“ teda z Theotokos – Bohorodičky Márie, vždy Panny. V tomto duchu

napísal Nestoriovi, bludárovi, ktorý popieral práve to, že Mária je Bohorodička, list
o tom, že pastieri sú povinní chrániť vieru
Božieho ľudu, ktorá je vyjadrením tradície
a zárukou zdravej náuky. Okrem iného
v tomto liste napísal: „Náuku a výklad viery
treba ľudu predkladať tým najnenapadnuteľnejším spôsobom. Musíme si spomenúť,
že kto pohorší čo i len jedného z týchto
maličkých, čo veria v Krista, podstúpi neznesiteľný trest.“
Jozef Gača
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PONDELOK 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Čítania: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51,
zač. 32

Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť
naveky. (Jn 8, 51)
Ježiš nám prisľúbil, že každý, kto zachováva jeho slovo, neuvidí smrť naveky. Aké
slová zachovávaš vo svojom srdci ty? Aké
vychádzajú z tvojich pier? Naozaj veríš, že
tieto slová majú moc priniesť buď duchovný
život, alebo smrť? Možno práve dnes je ten
pravý čas na skúmanie svojich slov – aké
slová používame pri zábave, akými hovoríme v bežnom živote a ako tieto slová
vplývajú na ľudí okolo nás.
Liturgia: Menlivé časti z Polovice Pätdesiatnice s výnimkou irmosu – spieva sa
Anjel zvestoval. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

UTOROK 24. máj
Prepodobný Simeon
Čítania: Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 –
59, zač. 33

Prv ako bol Abrahám, Ja Som. (Jn 8, 58)
Ako by som reagoval, keby niekto prišiel
za mnou a povedal, že je Božím Synom?
Uveril by som mu? Na to, aby sme spoznali
v niekom Božieho služobníka, potrebujeme
byť pokorní, čistí a duchovne silní.
A čo moja pokora, čistota, duchovná sila?
Pokora – pravda o sebe. Niektoré veci mi je
ťažko prijať. Musím sa s nimi naučiť žiť alebo v modlitbách túžiť po tom, aby ma Pán
uzdravil. Čistota – ak padám do hriechu,
prežívam nepokoj po páde. Niekedy však
nenachádzam silu na spoveď. Duchovná
sila – niekedy je problémom, že mám svoje
povinnosti, ale neplním si ich poriadne.
Povzbudzujem ťa v duchovnom živote. Tiež
mám obdobia duchovnej prázdnoty a neistoty. Je čas, aby sme z tejto prázdnoty vstali.
Liturgia: Menlivé časti z Polovice Pätdesiatnice s výnimkou irmosu – spieva sa
Anjel zvestoval. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

STREDA 25. máj
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14,
zač. 18 (rad.); zač. 176. (2 Kor 4, 6 – 15) Mt
zač. 40. (11, 2 – 15) (sv.)

Kde nakúpime chleba, aby sa títo
najedli? (Jn 6, 5)
Jeden veľmi známy „prirodzený“ výklad
rozmnoženia chlebov a rýb hovorí, že ľudia
pohnutí Ježišovým učením sa začali deliť
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o jedlo, ktoré si priniesli. My však veríme, že
sa to stalo presne tak, ako to opísal Ján. Chcel
nám tak ponúknuť predobraz zázračného eucharistického chleba, z ktorého sa nasýti každý. Tento príbeh zobrazuje, ako je v Božom
kráľovstve sebectvo a nedostatok nahradené
milosrdenstvom, spolucítením a hojnosťou.
A to je skutočne radostná zvesť!

Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája. Zdržanlivosť od mäsa.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Polovice a Jánovi, Sláva
kondák Jánovi, I teraz kondák z Polovice.
Prokimen, Aleluja a pričasten z Polovice
a Jánovi. Namiesto Anjel zvestoval sa spieva
9. irmos z Polovice. (HS: 238, 155; PZ: 205,
109; HP: 220, 387)

Ukázal som vám veľa dobrých skutkov
od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?! (Jn 10, 32)

ŠTVRTOK 26. máj
Apoštol Karpos
Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 –
10, 9, zač. 35

... ovce idú za ním, lebo poznajú jeho
hlas. (Jn 10, 4)
Ľudia, ktorí počuli toto podobenstvo, vedeli,
že pastieri svoje ovce na noc dávali do spoločnej ohrady s ostatnými čriedami. Ako
však potom rozoznali svoje ovce? Jednoducho. Každý pastier mal iný hlas a svojský pokrik, ktorý rozpoznali len jeho ovce. Tie ho
potom nasledovali. Výstižná metafora pre
Ježišov vzťah k nám! On je Dobrý pastier,
ktorého ovce poznajú jeho hlas. Pozornosť,
ktorú venujeme Písmu a učeniu Cirkvi, nám
pomôže rozoznať Boží hlas.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár zo štvrtého hlasu, Sláva,
I teraz kondák z Nedele o Samaritánke.
Ostatné časti z Nedele o Samaritánke. (HS:
239; PZ: 206; HP: 221)

PIATOK 27. máj
Hieromučeník Terapont
Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 –
28a, zač. 37

„Dokedy nás chceš držať v neistote?!
Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“
Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal,
a neveríte.“ (Jn 10, 24 – 25)
Židia, ktorí sa s Ježišom zhovárali, boli znechutení. Ale aj Ježiš mal dôvod na sklamanie. „Už som vám povedal, a neveríte.“ Často
kladieme nesprávne otázky. Vyhľadávame
informácie, ktoré by sme mohli proti niekomu použiť. Hľadáme odpovede na teologické
hlavolamy. Sklame nás, keď sa nám vidí, že
Boh je hluchý k našim prosbám, alebo keď
nám odpovie napomenutím. Namiesto toho
sa usilujme horlivo objavovať, kde Boh koná
a ako by sme sa mohli zapojiť do jeho diela.

SOBOTA 28. máj
Prepodobný Nikita
Čítania: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38,
zač. 38

Židovskí vodcovia museli pripustiť, že
v Ježišovi je aj niečo dobré. Prebudil úprimnú vieru v mnohých ľuďoch. Bol schopný
presvedčiť hriešnikov, aby sa vrátili k Bohu.
Ale jedno nedokázali strpieť: nazval sa
Božím Synom –  rovným Bohu! Vzali do rúk
kamene s úmyslom umlčať jeho rúhanie.
Kiežby sme nikdy nezapreli Ježiša! Ako
môžeme byť ticho a nehovoriť o ňom? Je
za každým skutkom milosrdenstva.
Liturgia: Menlivé časti ako 26. mája.

NEDEĽA 29. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom.
Prepodobná mučenica Teodózia
Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38 Jn 9, 1 – 38,
zač. 34

Ale jedno viem: že som bol slepý, a teraz vidím. (Jn 9, 25)
Všimnite si, ako sa na slepca spočiatku
pozerali ľudia. Učeníci vnímali jeho slepotu ako následok hriechu. Jeho susedia ho
vnímali ako žobráka. Farizeji videli iba to,
že bol uzdravený v sobotu. Židia si mysleli,
že ide o podfuk – neverili, že bol uzdravený,
kým si to neoverili u jeho rodičov. A rodičia
verili, že bol uzdravený, ale nevedeli povedať ako. Iba Ježiš vnímal podstatu: tento
muž bol Božie dieťa. Boh nespôsobil, že bol
slepý, ale použil jeho slepotu, aby sa oslávil.
Vďaka uzdraveniu si mnohí všimli, že Ježiš je
skutočne prisľúbený Mesiáš, ktorého poslal
Otec. Nezabudni, že si milované Božie dieťa.
Dokonca aj keď si uvedomíš vlastnú duchovnú slepotu, pamätaj, že Ježiš ťa miluje.
Nikdy ťa neodsúdi! Preto sa mu neobávaj
priniesť dnes svoje „slepé miesta“.
Liturgia: 5. hlas. Evanjelium na utierni
ôsme. Menlivé časti z Nedele o slepom.
(HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

PONDELOK 30. máj
Prepodobný Izák
Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57,
zač. 40

Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho
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všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto
miesto, i národ. (Jn 11, 47 – 48)
Postoj Ježišových protivníkov k všetkým
zázrakom je takmer ľahostajný. Nepopierali
fakty, iba sa zdá, že sa o to viac nezaujímali.
Namiesto toho sa krátkozrako zameriavali
na vlastné záležitosti – Ježiš by mohol spôsobiť isté problémy s Rimanmi.
Nestáva sa nám presne to isté, keď stratíme
vo svojom živote kontakt s Pánom? Stane
sa zázrak, ale prehliadneme ho, pretože
sa zameriame na to, aby sme si ho nejako
vysvetlili. Niekto koná pokánie a zmení svoj
život, ale my ho podrobujeme skúškam.
Príliš veľa špekulujeme... Zoznámme sa
s tichým nenápadným hlasom Svätého
Ducha v maličkých veciach v našom živote.
A buďme pripravení, že priamo pred našimi
očami urobí niečo ohromujúce.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele o slepom.
(HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

UTOROK 31. máj
Apoštol Hermas
Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 –
36a, zač. 42a

Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
(Jn 12, 24)

Ježiš sa rozhodol zomrieť na kríži, aby sme
my mohli žiť. To je jadro evanjeliového
posolstva. Zrno, ktoré padlo do zeme, odumrelo. A prinieslo množstvo ovocia. Tí, čo sú
pokrstení v jeho smrť a zmŕtvychvstanie, sú
povolaní podriadiť mu svoj život – zomrieť
hriešnemu životu a prinášať ovocie. Niekedy
nás to odstrašuje. Máme strach, čo by nás
toto mučeníctvo stálo. Ani Ježiš, Syn Otca,
sa nevyhol obavám z takejto budúcnosti:
„Teraz je moja duša vzrušená,” (Jn 12, 27) povedal predvídajúc svoju agóniu v Getsemanskej záhrade. Svojou smrťou zrušil dlžobný
úpis hriechu a získal nám večný život.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele o slepom.
(HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

STREDA 1. jún
Zakončenie Paschy. Mučeník Justín
Filozof a spol.
Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 –
47, zač. 43

Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby
nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.
(Jn 12, 46)

Týmito niekoľkými slovami nám Ježiš ponúkol pohľad na svoj životný cieľ, na ktorý
bol ako Bohočlovek plne sústredený a bol
mu verný vo všetkých slovách, myšlienkach

a skutkoch. Výsledkom bolo, že premieňal
životy ľudí. Nie je to presne to, čo by si očakával od Ježiša? Ale aj keď to môže vyzerať
akokoľvek nepravdepodobné, Boh má plán
aj pre tvoj život. Daroval ti Svätého Ducha,
aby ti otvoril oči a ty si spoznal tento plán.
Dovoľ Bohu, aby ti dal jasnejšie poznať plán
pre tvoj život. Pros ho o smer.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele o slepom.
(HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

ŠTVRTOK 2. jún
Nanebovstúpenie Pána. Patriarcha
Nikefor Vyznávač
Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53,
zač. 114

Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia
ducha. (Lk 24, 37)
Učeníci boli zdrvení Ježišovou smrťou
a presvedčením, že sa skončilo jeho poslanie. Očakávali by sme, že budú prekypovať
radosťou, keď ho opäť zbadajú. No ich prvou
reakciou nie je ani vďačnosť, ani úľava či radosť. Zdesenie. Potešujúce je, že to počiatočné zdesenie sa zmenilo na radosť a úžas.
Je náročné dovoliť, aby sa nášho obmedzeného ľudského života dotklo niečo božské.
Ale keď sa to stane, naše srdce sa zmení
a bude pozdvihnuté do neba.
Liturgia: Menlivé časti z Nanebovstúpenia
Pána. Prikázaný sviatok. (HS: 243; PZ:
210; HP: 225)

PIATOK 3. jún
Mučeník Lucián a spol.
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a,
zač. 47

Nech sa vám srdce nevzrušuje! (Jn 14, 1)
Pane Ježišu, utíš svojím pokojom moje utrápené srdce. Ty si premohol svet a odišiel si
mi pripraviť miesto v nebi. Verím ti, že znova prídeš, aby si ma vzal k sebe a aby som
mohol byť s tebou už navždy. Dôverujem aj
tvojmu plánu pre môj život, aj tomu, že máš
všetko správne načasované. Ježišu, chceš,
aby som ti zložil k nohám všetky svoje
bremená. A tak prichádzam k tebe s dôverou, že tvoje jarmo je príjemné a bremeno
ľahké. Pomôž mi vziať si k srdcu žalmistovo
povzbudenie: „Kedykoľvek ma popadne
strach, spolieham sa na teba. Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham,
a nebojím sa“ (Ž 56, 3 – 4).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Ostatné menlivé časti z Nanebovstúpenia Pána. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

SOBOTA 4. jún
Patriarcha Metrofanés
Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b –
21, zač. 48a

Ak ma milujete, budete zachovávať
moje prikázania. (Jn 14, 15)
Stará bájka hovorí, ako sa vietor a slnko
stavili, kto skôr vyzlečie človeku kabát.
Vietor začal fúkať a strhávať kabát z človeka. Čím silnejšie fúkal, tým pevnejšie sa
človek do kabáta zahaľoval. Nakoniec sa
vzdal. Slnko zasvietilo a človek si sám kabát
vyzliekol. Bájka veľmi dobre vystihuje rozdiel medzi motiváciou lásky a násilia. Láska
otvára dvere k človeku. Otvára dvere pravde,
ktorú je človek potom schopný prijať. Je tiež
najhlbšou motiváciou, s ktorou Ježiš Kristus
pristupuje k ľuďom.
Liturgia: Menlivé časti ako 3. júna. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

NEDEĽA 5. jún
Siedma nedeľa po Pasche – svätých
otcov Prvého nicejského snemu. Hieromučeník Dorotej
Čítania: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn
17, 1 – 13, zač. 56

A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe
slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako
bol svet. (Jn 17, 5)
Ježišova veľkňazská modlitba opisuje prekrásny tok života a lásky medzi Otcom a Synom. „Osláv svojho Syna“ – nie pre neho,
ale „aby Syn oslávil teba“. „Ja som ťa oslávil
na zemi,“ modlí sa Ježiš, „a teraz ty, Otče,
osláv mňa.“ Život, láska, poznanie, múdrosť,
moc, sláva... – Otec to všetko vylieva na Ježiša a on to vracia späť Otcovi. Tak ako deti
prelievajú vodu z jedného pohára do druhého a potom späť, aj Otec a Syn robia to isté
so všetkým bohatstvom svojho bytia. Ako
prijať to, čo do nás chce vliať Otec a Syn?
Je to také jednoduché! Rozprávaj sa s ním
o svojich obavách a túžbach. Klaď otázky
a počúvaj. Odpovie ti.
Liturgia: 6. hlas. Evanjelium na utierni
desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, z Nanebovstúpenia
Pána a otcom, Sláva kondák otcom, I teraz
z Nanebovstúpenia Pána. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a otcom. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 246, 149; PZ: 213, 103;
HP: 229, 104)
Peter Cap
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Bohozjavenie Pána 3
Rieka Jordán

Charakteristickým prvkom
na ikone Bohozjavenia Pána
je zobrazenie samotnej rieky
Jordán, ktorej vody zostupujú
od vrchu ikony a tvoria akoby
kulisu. Na niektorých ikonách
sa v Jordáne nachádzajú dve
postavy odvrátené od Krista.
Jednou je obnažený starší muž
s bradou a džbánom v ruke,
ktorý zosobňuje rieku Jordán.
Druhou je obnažená postava
ženy niekedy s korunou na hlave, ktorá sedí buď na delfínovi,
alebo morskom drakovi, či
hadovi. Ide o zosobnenie mora.
Zobrazenie mora v podobe ženy
vychádza z faktu, že slovo more
(thalassas) je v gréckom jazyku
ženského rodu. Týmto zobrazením ikona ilustruje slová 113.
žalmu: „More to videlo, Jordán
sa naspäť obrátil... Čo ti je more,
že utekáš, a tebe, Jordán, že sa
naspäť obraciaš?“ (113, 3.5). Výstižne s ikonou korešponduje aj
stichira: „Jordán, prečo vraciaš
späť svoje vody? Prečo obraciaš
svoje toky a netečieš tak, ako je
to prirodzené? Odpovedal: ,Nemôžem zniesť oheň, ktorý ma

stravuje. Čudujem sa a žasnem
nad nesmiernym ponížením,
lebo som nezvykol umývať
čistého ani som si nenavykol
obmývať bezhriešneho, no vo
mne krstený Kristus ma učí
očisťovať poškvrnené nádoby
a spaľovať tŕnie hriechov...’“ (4.
hodinka z Predvečera Bohozjavenia Pána).
Bohoslužobné texty sviatku
nazývajú Jordán neposvätenou
vodou, vodou smrti a vodou
hrobu, ktorá predstavuje smrť
– potopu. V skutočnosti ikona
znázorňuje Krista vstupujúceho
do vody akoby do hrobu. Jordán
má črty tmavej a pochmúrnej
jaskyne – ikonografickej predstavy Hádesu pekla, ktorý prijal telo
Krista. Analógiu ikony Bohozjavenia Pána a ikony Zostúpenia
do Hádesu (ikony vzkriesenia)
vyjadrujú aj slová sv. Jána Zlatoústeho: „Vstúpenie a vystúpenie
z vody pri krste je symbolom
zostúpenia Krista do predpeklia
(Hádesu) a jeho vzkriesenia“.

Anjeli

Na pravom brehu Jordánu, po ľavici Krista sú zobrazení traja

alebo
zástup
viacerých anjelov. Ako
zástupcovia nebeského tvorstva
sa klaňajú svojmu Stvoriteľovi,
ktorý sa stal človekom a prijíma
krst. Uctievajú Božieho Syna, čo
zvýrazňujú ich sklonené hlavy
a zahalené ruky – v Byzancii
to bolo vždy gesto úctivosti.
P. Evdokimov v súvislosti s prikrytými rukami anjelov uvádza,
že symbolizujú a predstavujú výrok sv. Pavla: „Ktorí ste v Kristu
pokrstení, Krista ste si obliekli“
(Gal 3, 27). Boh prostredníctvom
troch anjelov oznamuje Abrahámovi radostnú zvesť o narodení
Izáka a na ikone Bohozjavenia

KNIHA: Rovnako iný ako ja

FILM: Devil (Diabol)

(vyd. Kumran.sk; odporúčaná cena: 11,40 eur)
Novodobý otrok,
medzinárodný obchodník
s umením a neuveriteľná
žena, ktorá ich spojila.
Neuveriteľný príbeh,
ktorý by si netrúfol vymyslieť nijaký spisovateľ.
Začína sa pred horiacou plantážnou chatrčou
v Louisiane a bezpochyby v Božom srdci.
Drsný príbeh plný bolesti, zrady a brutality
napokon prežiari nečakaná láska, ktorá mení
životy.
„Príbeh Denvera Moora a Rona Halla patrí
k tým, čo ma dojali k slzám. Priateľstvo, ktoré
vzniká medzi týmito dvoma mužmi v čase,
keď obaja potrebovali pomoc a pochopenie,
je pre nás všetkých inšpiráciou, aby sme boli
milosrdnejší ku každému, s kým sa stretneme. Je to naozaj nádherná kniha!“ (Barbara
Bushová, manželka 41. prezidenta USA)

Naozaj zaujímavé spracovanie filmu o diablovi
predstavuje film Devil
(Diabol). Zaraďuje sa síce
do kategórie horor, no
pri dôkladnom zamyslení sa zistíme, že film
nesie obrovskú pravdu,
ktorú potvrdí každý
exorcista. Dej sa odohráva vo výťahu, ktorý
sa údajne pokazil. Uviazne v ňom niekoľko
osôb, ktoré postupne umierajú. Musíme
priznať, že niektoré zábery sú skutočne
krvavé, no posledné slová v závere zrúcajú
celú predstavu hororového filmu. Policajti
sa snažia vyslobodiť ľudí z výťahu, kým neumrie posledný pasažier. Postupne zisťujú,
že medzi nimi je niečo nadprirodzené. Prečo sa to ale všetko deje? Záver je postavený
na jednej z najväčších právd kresťanstva.

INZercia

Lukáš Petruš

Pána sa
anjeli skláňajú po boku
Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Na niektorých ikonách
sa Kristus nepozerá priamo, ale
odvracia sa od anjelov a pozerá
sa smerom k Jánovi, ktorý zastupuje celé ľudstvo, je v podobnej
úlohe ako Bohorodička pri
Zvestovaní. Týmto ikona poukazuje na bezhraničnú lásku Boha
k ľudskému rodu a zároveň jeho
pokoru, prostredníctvom ktorej
odhalil Kristus svoju božskú
i ľudskú prirodzenosť. n
Milan Gábor
Ikona Zjavenia Pána:
upload.wikimedia.org

HUDBA: Chris Slight – The
Anatomy of Broken

Chris Slight vydal
po dvojročnej príprave
svoj debutový album
The Anatomy of Broken
(Anatómia zronených).
Chris Slight bol jedným
z finalistov speváckej súťaže americkej
súťaže Idol, ktorú poznajú aj Slováci ako
Superstar. Víťazstvo v súťaži nezískal, no
jeho spevácka kariéra sa rozbehla práve
vďaka jeho vzťahu k Bohu. Tento kresťanský spevák napísal 14 piesní, z ktorých
každá pojednáva o inej forme ľudskej
slabosti a ľudskom páde, no vždy pokračuje v myšlienke Božej pomoci. Sám Chris
Slight pri uvádzaní CD povedal: „Cieľom
piesní bolo povedať, že je normálne priznať
si, že padáme, že sme hriešni, pretože ak by
sme neboli zlomení, nepotrebovali by sme
Krista, a to by bola naša katastrofa.“
Lukáš Petruš
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JEŽIŠ UZDRAVUJE
Koinonia Ján Krstiteľ v Prešove vás srdečne pozýva na Deň modlitieb za vnútorné a telesné uzdravenie. Stretnutie sa uskutoční
5. júna 2011 v Mestskej športovej hale v Sabinove.
Program stretnutia:
16.00 modlitba chvál
17.00 prednáška a modlitba za uzdravenie duše a tela
18.30 individuálne modlitby za rozličné potreby

TURÍCE V ĽUTINSKEJ BAZILIKE
Koinonia Ján Krstiteľ v Prešove vás srdečne pozýva na Modlitbovo-evanjelizačné stretnutie Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ.
Stretnutie bude prebiehať 11. júna v Bazilike
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine.
Program stretnutia:
17.00 modlitba chvál
18.00 prednáška
19.00 modlitby za vyliatie Svätého Ducha a uzdravenie
Srdečne pozývame, príďte všetci!
koinonia sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde
môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium“.
26.05. – Liturgia s modlitbou za uzdravenie, Humenné-mesto
Začiatok o 18.00 hod.
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
05.06. – Ježiš uzdravuje – deň modlitieb za vnútorné a telesné uzdravenie,
Mestská športová hala v Sabinove
- 16.00 modlitba chvál
- 17.00 prednáška a modlitba za uzdravenie
duše a tela
- 18.30 individuálne modlitby za rozličné
potreby
09.06. – Večer chvál s modlitbou
za uzdravenie, Prešov, Opál
Začiatok o 17.00 hod.
11.06. – Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ,
Ľutina, bazilika
- 17.00 modlitba chvál

- 18.00 prednáška
- 19.00 modlitby za vyliatie Svätého Ducha
a uzdravenie
17.06. – Liturgia s modlitbami
za uzdravenie, Levoča
Začiatok o 18.00 hod.
18.06. – 19.06 Kurz Filip – Vranov nad
Topľou-Čemerné, dom kultúry
Začiatok o 11.00 hod.
25.06. – 26.06 Kurz Filip, SOŠ podnikania v Prešove
26.06. – Koinonia – otvorená
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – jún
50 rokov: Magdaléna Berešová, Koňuš;
Kvetoslava Kašeľáková, Michaľany; Anna
Lipkošová, Komárany; Ing. Lýdia Mrvová,
Marianka
60 rokov: Antónia Baraniková, Oreské; Darina Dzurjovčinová, Zbudza; Margita Hricková,
Zbudza; Emília Kontra Palová, Lesné; Marcela
Kurucová, Zemplínske Hradište; Mária Oláho-

vá, Michalovce
70 rokov: Anna Eleková, Strážske; Anna
Kicová, Koňuš; Anna Kovalčíková, Košice;
Gabriela Leščáková, Fulianka; Anna Maliňaková, Staškovce; Marta Mihaľová, Zdoba;
Mária Vojteková, Vranov nad Topľou
75 rokov: Margita Hrubovská, Hraň; Jozef
Kizák, Košice; Ing. Ján Mudroň, Veľaty; Mária
Ondilová, Priekopa; Alžbeta Pašková, Koňuš;
Jozef Petričko, Košice; Ružena Sokolová,
Trebišov; Anna Soročínska, Hrabovčík; Jolana
Šecková, Marianka; Jolana Tačarová, Slivník
80 rokov: Anna Besterciová, Sečovce; Ján
Fodor, Košice; Mária Kandráková, Vojčice;
prof. Dr. Peter Liba, CSc., Nitra; Helena Romanová, Sirník; Mária Semanová, Jastrabie
85 rokov: Verona Fedorcová, Volica; Zuzana
Gidušková, Cabov; Mons. Ján Eugen Kočiš,
Prešov; Irena Lešková, Košice
90 rokov: Mária Bačovčinová, Lučkovce;
Mária Drotárová, Dlhé Klčovo; Juraj Marcin,
Dvorianky
Srdečne blahoželáme!
6. riadne valné zhromaždenie spolku sa uskutoční 29. mája 2011
v Michalovciach. Bude spojené s oslavou 70. výročia vzniku a 20. výročia
obnovenia spolkovej činnosti. Pri tejto
príležitosti bude aj prezentácia novej
publikácie s názvom Pamätnica Spolku sv.
Cyrila a Metoda. Pozývame na podujatie
delegovaných zástupcov jednotlivých
odbočiek spolku, ale aj radových členov.
Program
08.30 hod. valné zhromaždenie v hoteli
Mousson
11.00 hod. archijerejská svätá liturgia
v Chráme Svätého Ducha otcov redemp
toristov
jubileá kňazov
Vladyka Mons. Milan Chautur CSsR,
košický eparcha – 14. jún 1981 – 30 rokov
kňazstva; Ján Škoviera – 22. jún 1914 – 97
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
sPOMÍNAME
17. mája 2011 uplynulo 20 rokov od chvíle,
keď odišiel do večnosti pán Eliáš Duda,
cerkovník a kurátor
z Tichého Potoka.
V modlitbách s úctou
spomínajú vďačné
deti s rodinami.
oznamy
Prosba o duchovnú a finančnú pomoc
pri výstavbe nového farského chrámu
na sídlisku Vinbarg v Bardejove
Milí čitatelia časopisu Slovo,
obraciame sa na vás s prosbou o duchovnú
a finančnú pomoc pri výstavbe nového
farského chrámu, ktorý bude zasvätený
hieromučeníkom P. P. Gojdičovi a V. Hopkovi. Ďakujeme dobrotivému Bohu, že nám
pomohol všetko pripraviť a mohli sme začať
s výstavbou. Obraciame sa na vás so slovami
nášho Pána Ježiša Krista:„ Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám“.
Preto sa aj my na vás obraciame s prosbou

o pomoc a vopred ďakujeme každému,
kto nám svojou pomocou skrze modlitbu
a finančný dar pomôže pri výstavbe nového
farského chrámu.
otec F. Potočňák a veriaci
farnosti Bardejov-Vinbarg
Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Bardejov-Vinbarg, A. Svianteka 7, 085 01,
Bardejov
Číslo účtu: 3659920001/ 5600
bardejov.vinbarg@grkatpo.sk
Prehliadka duchovných piesní
v Prešove-Sekčove
Občianske združenie bl. mučeníka Petra Pavla
Gojdiča a Gréckokatolícka farnosť Povýšenia
sv. Kríža Prešov-Sekčov vás pozýva na 1.
ročník Prehliadky duchovných piesní, ktorá sa
uskutoční 5. júna 2011 o 14.00 hod. v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov
v Prešove.
Vystúpia: Chrámový zbor CHRYSOSTOMOS
z Vranova nad Topľou, Chrámový zbor pri
Chráme sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova,
Veľký zbor Krista Kráľa z Prešova-Sekčova,
Chrámový zbor STAUROS z Prešova-Sekčova.
inzercia
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02
Vranov n/T.
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie
stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov
a zlátenie. Pokrývanie kostolných striech
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168,
www.reart.eu
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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30 | program
tv lux – doma je doma
Pondelok – Piatok 06.45 Správy / Spravodajský súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň
so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve
09.00 Doma je doma 10.00 Správy / Spravodajský
súhrn 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P 12.15
Krátke správy P 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
23.05. (pondelok) 08.30 Rozprávanie mlynára
Jána – Spoločenstvo 10.20 Z prameňa P 10.30
Poltón klub 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Liek na AIDS
⓬ 13.00 Civilizácia lásky – Ekumenizmus ⓬
13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava
dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón
16.30 Ichtis – antivírus pre deti 16.45 Lectio
divina 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Cirkev
v dobe rozpadu Rímskeho impéria ⓬ P 19.25
Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 Pri káve 22.25
Prví kresťania – Koniec prenasledovania – Cisár
Konštantín ⓬
24.05. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30
Prví kresťania – Koniec prenasledovania – Cisár
Konštantín ⓬ 13.00 Katechézy Benedikta XVI.
13.30 Rehoľná abeceda ⓬ 13.40 Celou vetou
13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00
Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30
Rozprávanie mlynára Jána – Spoločenstvo 17.00
Vlastná cesta (1) 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Civilizácia lásky – Po koncile P 19.25 Octava dies
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj názor
20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska misia 21.15
FILMiX ⓬ 21.45 Pri káve 22.25 Cirkev v dobe
rozpadu Rímskeho impéria ⓬
25.05. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
08.45 Ovce – Hlasná trúba P 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 12.30 Cirkev v dobe rozpadu Rímskeho
impéria ⓬ 13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita
14.15 Pri káve 15.00 Lectio divina 15.45 Tandem
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kvíz 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Sacro Convento v Assisi P 19.25 Štúdio AHA! 19.55 Prehľad
katolíckych periodík P 20.00 Správy P 20.10
Rehoľná abeceda P 20.20 Čaviareň live P 21.15
Vlastná cesta (1) 21.45 Pri káve 22.25 Civilizácia
lásky – Po koncile
26.05. (štvrtok) 08.30 Svätý František (18) 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30
U Pavla 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.30
Civilizácia lásky – Po koncile 13.00 Poltón klub
13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja
misia – magazín ⓬ 16.15 Kniha 16.15 Poézia
16.30 Klbko v chráme 16.45 Ovce – Ogrgeľ P 16.55
Octava dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Brazília – jar viery ⓬ P 19.25 Poltón P 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20
Lectio divina 21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri
káve 22.25 Sacro Convento v Assisi
27.05. (piatok) 08.30 Klbko v chráme 08.45
Muška Svetluška – O nešťastí v rokline P 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30
Vlastná cesta (1) 11.00 Večerná univerzita 11.40
Katechéza 12.30 Sacro Convento v Assisi 13.00
Cirkev v dobe rozpadu Rímskeho impéria ⓬
13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 15.00 Božie
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI.
15.45 Hudobné pódium 16.30 Svätý František
(18) 17.00 Štúdio AHA! 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Prví kresťania – Velikán viery – Svätý
Augustín ⓬ P 19.25 Saleziánsky magazín P 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Prehľad katolíckych
periodík 20.20 Moja misia – magazín ⓬ P 21.15
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25
Brazília – jar viery ⓬
28.05. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (19) P 07.25 Rozprávanie mlynára Jána –
Statočnosť P 07.50 Klbko v chráme 08.05 Centrum
nápadov P 08.35 Ichtis – antivírus pre deti P 08.50
Muška Svetluška – O zarmútenej Oriešici P 09.05
Tandem kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy 10.15
Štúdio AHA! P 10.50 Čaviareň live 11.50 Rehoľná
abeceda 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.25
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska

n Pán farár sa sťažuje miništrantovi: „V kostole nie je ani noha. Dokonca
ani organista tu nie je. Kto bude dnes hrať?“
Miništrant rozmýšľa a po chvíli vraví: „Slovensko – Kanada.“
n Nastúpi babka do autobusu a pýta sa šoféra:
„Nechcete oriešky?“
„Áno, ďakujem.“
Na druhý deň to isté a šofér hovorí:
„Dajte si aj vy!“
„Ja už nemôžem, ja už nemám zuby.“
Na tretí deň:
„Synček, nechceš oriešky?“
Šofér sa už celý zvedavý pýta:
„Babka, a odkiaľ máte tie oriešky?“
„Z Toffifee.“
n Starenka nastúpi do autobusu: „Jeden lístok, prosím.“
Vodič sa jej pýta: „Kam chcete lístok, teta?“
„Sem do ruky.“
„Ale kam cestujete?“
„Idem na svadbu.“
Naštvaný vodič sa nervózne pýta: „Ale babka, kde bude tá svadba?“
„Keď bude pekne, tak vonku, keď bude zima, tak vnútri.“
n Viete prečo sa Janko Hraško nemôže kúpať?
Lebo by vyklíčil.

sobota P 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15
Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00 Cirkev
v dobe rozpadu Rímskeho impéria ⓬ 16.30 Brazília – jar viery ⓬ 17.00 Prví kresťania – Velikán
viery – Svätý Augustín ⓬ 17.30 FILMiX ⓬ 18.00
Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.45 Tandem
kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy
Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20
Svätá Rita (2) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25
U Pavla 23.45 Spravodajský súhrn
29.05. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Rozprávanie mlynára Jána – Statočnosť 07.30
U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20
Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30
Luxáreň 10.00 Sv. omša P 11.25 Sacro Convento
v Assisi 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P 12.30
Poézia P 12.50 Slávnosť blahorečenia pápeža
Jána Pavla II. P 15.30 Svätá Rita (2) ⓬ 17.20
Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky
magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie
kalváriami 18.45 Vlastná cesta (2) P 19.15 Poézia
19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P 20.00
Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda 20.25
Civilizácia lásky – Po koncile 20.50 Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou
21.50 Moja misia – magazín ⓬ 22.50 Čaviareň
live 23.45 Spravodajský súhrn
30.05. (pondelok) 08.30 Rozprávanie mlynára
Jána – Statočnosť 10.20 Z prameňa P 10.30 Čaviareň live 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Brazília – jar viery
⓬ 13.00 Civilizácia lásky – Po koncile 13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30
Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Ichtis
– antivírus pre deti 16.45 Medzi nebom a zemou
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Kresťanstvo
na území Slovenska v rokoch 1300 – 1500 ⓬ P
19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Môj názor P 20.20 U Nikodéma P 21.45 Pri
káve 22.25 Prví kresťania – Velikán viery – Svätý
Augustín ⓬
31.05. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Prví
kresťania – Velikán viery – Svätý Augustín ⓬
13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná
abeceda 13.40 Môj názor 13.50 Gurmánska misia
14.15 Pri káve 15.00 Večerná univerzita 15.45
Hudobné pódium 16.30 Rozprávanie mlynára Jána
– Statočnosť 17.00 Vlastná cesta (2) 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Cez Matku k nádeji ⓬ P
19.25 Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Celou vetou 20.20 Tandem kvíz 21.00 Modlitba ruženca vo Vatikánskych záhradách P 22.00
Saleziánsky magazín 22.25 Kresťanstvo na území
Slovenska v rokoch 1300 – 1500 ⓬
01.06. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
08.45 Muška Svetluška – O statočnom mravčekovi P 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P
10.30 Generálna audiencia P 12.30 Kresťanstvo
na území Slovenska v rokoch 1300 – 1500 ⓬
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri
káve 15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem
kvíz 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza
18.40 Barberbieni P 19.40 Kniha P 19.55 Prehľad
katolíckych periodík P 20.00 Správy P 20.10
Rehoľná abeceda P 20.20 Poltón klub P 21.15
Vlastná cesta (2) 21.45 Pri káve 22.25 Cez Matku
k nádeji ⓬
02.06. (štvrtok) 08.30 Svätý František (19) 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30
U Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych periodík
12.30 Cez Matku k nádeji ⓬ 13.00 Čaviareň live
13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja
misia – magazín ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia

16.30 Klbko 16.45 Muška Svetluška – O veľkom
nebezpečenstve P 16.55 Octava dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pieseň o slobode ⓬ P
19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Môj názor 20.20 Medzi nebom a zemou P 21.00
Hudobné pódium 22.00 Pri káve 22.45 Cisteriánsky
kláštor Mount Melleray v Írsku P 23.15 Doma je
doma 23.55 Správy
03.06. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Muška Svetluška – O neobyčajnom predstavení P 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Vlastná
cesta (2) 11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza
12.30 Cisteriánsky kláštor Mount Melleray v Írsku
13.00 Kresťanstvo na území Slovenska v rokoch
1300 – 1500 ⓬ 13.30 Medzi nebom a zemou
14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15
Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné pódium
16.30 Doma je doma P 17.30 Festival LUMEN 2011
Trnava P 18.40 (v prestávke) Rozprávočka P 18.50
Festival LUMEN 2011 Trnava P 20.00 (v prestávke)
Správy P 20.10 Festival LUMEN 2011 Trnava P
21.15 Parachute Band P 22.45 Andy Hunter P
04.06. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (20) P 07.25 Rozprávanie mlynára Jána
– Pravda P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov
08.35 Ichtis – antivírus pre deti P 08.50 Muška
Svetluška – O nevydarenej pomste P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou vetou 10.00 Správy 10.15
Štúdio AHA! P 10.50 Benedikt XVI. na návšteve
Chorvátska P 11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 12.25 Prehľad katolíckych
periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio
divina 14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia
16.00 Kresťanstvo na území Slovenska v rokoch
1300 – 1500 16.30 Festival LUMEN 2011 Trnava
⓬ P 19.00 Rozprávočka P 19.20 Benedikt XVI.
na návšteve Chorvátska P 20.50 Festival LUMEN
2011 Trnava ⓬ P 22.00 Newsboys P
05.06. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Rozprávanie mlynára Jána – Pravda 07.30 U Pavla
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Rehoľná abeceda
09.45 Benedikt XVI. na návšteve Chorvátska P
12.50 Svätý František (20) 13.15 Rozprávanie
mlynára Jána – Pravda 13.40 Klbko 13.55 Centrum
nápadov 14.20 Ichtis – antivírus pre deti 14.55 Prví
kresťania – Prenasledovanie a obrana kresťanstva
⓬ 15.25 Octava dies P 15.55 Poltón 16.20
Vlastná cesta (2) 16.50 Benedikt XVI. na návšteve
Chorvátska P 18.15 Kniha 18.30 Rozprávočka P
18.40 Putovanie kalváriami 18.45 Katechéza P
19.05 Benedikt XVI. na návšteve Chorvátska P
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda
20.25 Cez Matku k nádeji ⓬ 20.50 Putovanie
kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj
názor 21.50 Moja misia – magazín ⓬ P 22.50
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn

STV – dvojka
20.05. (piatok) 17.00 Osobnosti duchovného
života – dokument o Antonovi Bernolákovi
21.05. (sobota) 15.10 Poltón – magazín
o gospelovej hudbe
22.05. (nedeľa) 11.40 Orientácie – príspevky:
Kniha Rút. Veľkonočné obdobie. Pozvánka na Semfest. Artikulárne chrámy. Obnovená škola v Dolných
Salibách. Spomienka na M. R. Štefánika 12.05
Slovo 23.10 Slovo R
24.05. (utorok) 13.50 Orientácie R
28.05. (sobota) 14.55 Poltón
29.05. (nedeľa) 11.50 Orientácie 12.20 Slovo
23.50 Slovo R
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31.05. (utorok) 14.15 Orientácie R
04.06. (sobota) 10.30 Bohoslužba – priamy

prenos svätej omše z pútnického miesta Staré Hory
pri príležitosti 300. výročia prenesenia milostivej
sochy Panny Márie na oltár baziliky minor. Slávnosť
celebruje Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický
diecézny biskup 12.20 Fatimské posolstvo 15.50
Poltón – magazín o gospelovej hudbe
05.06. (nedeľa) 11.30 Orientácie 11.55 Slovo
rádio lumen
21.05. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – 12.
slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd očami
pútnikov
22.05. (nedeľa) 11.00 Fujarôčka moja 13.00 Literárna kaviareň – básnik Pavel Koyš 14.00 Rozhlasová
hra Mladé letá 15.30 Svetlo nádeje – Misijná púť detí
v Rajeckej Lesnej 21.00 Karmel – Osobné hľadanie
vzkrieseného Krista R
23.05. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó – sila
dobrovoľníctva
24.05. (utorok) 20.30 Katechéza v živote detí
25.05. (streda) 20.30 Lupa – Rímskokatolícka
farnosť Smolenice 22.00 Pohoda s klasikou – Vzkriesenie Jána Cikkera
26.05. (štvrtok) 20.30 História a my – Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945
29.05. (nedeľa) 13.00 Básnik Ján Gavura 14.00
Rozhlasová hra Márnotratný syn 15.30 Moje oči –
príbeh Zuzany Kovalčíkovej, ktorá je od narodenia
nevidiaca, svoje pocity vyjadruje v básňach 20.30
Od ucha k duchu – Mesiac so Svätým Otcom Benediktom XVI. 21.00 Závislosti – reportážny návrat
k duchovným cvičeniam Kruciáty v Smižanoch
05.06. (nedeľa) 14.00 Zo života do života

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
29.05. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Služba diakonie
najmenším

rádio slovensko a regina
22.05. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Ratkovského Bystrého

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
rádio regina (KE)
12.06. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Katedrály Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach. Slúži otec Dipl. - Theol.
Univ Kamil Drozd.

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
22.05. (nedeľa) 07.55 D. Šovc: Emócie a rozum

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Enata, Ertl, Starogermán
Skul, Seida

1. časť
tajničky

Montovaný
dom

Autor:
Obrnený
Vladimír Svadobčianka transportér,
Komanický
skr.

Krik

Tvrdé čierne
drevo

Popevok

slovo

Otec
(familiárne)

Podstavec

Túz

Lesklý náter

4. časť
tajničky
Ihličnatý
strom

Prezent

Kartársky
výraz

Indický strom

Špeciálny lak

Český
jazykovedec

Plúžila

3. časť
tajničky

Meno
Hončara

Netrhal
(knižne)
Súhvezdie
Lepus, skratka

Ženské meno
Ja,
po cirkevno
slovansky

Cvičná loď

EČV Rožňavy

Ruský súhlas

Ženské meno

Norské mesto

Slovenský
spisovateľ

Atest

Newtonme
tersekunda,
skr.

Približne
Palma

Nemecké auto

Hardness
Mohs, skr.

Otec (fam.)

Typ auta Fiat
Lietajúce
taniere
Ázijské
pohorie

Vydal slabý
hlas (knižne)

Končatina

Kríženec
oslice a koňa
Žrde na voze

2. časť
tajničky

Čelná

Grécka
pohrebná
obeť

slovo

Patriaci Edovi

5. časť
tajničky
V poriadku

	C	O	C	I	E	 Ľ	H	P	O	Z	E	O	CH	A	R	H	D
	N	E	O	T	T	T	Ý	E	R	B	Č	L	L	R	A	V	Z
	Z	O	S	O	N	CH	V	A	D	C	I	E	I	 Ó	S	P	K
	A	R	N	T	A	E	D	R	E	E	O	L	Z	T	A	K	T
	K	H	N	V	A	A	O	N	B	L	K	D	N	L	A	J	U
	J	E	E	O	U	Č	T	O	O	I	P	A	CH	I	E	A	O
	C	Z	C	R	H	R	N	R	M	N	S	Á	N	V	N	Č	A

M

Krásavec,
prenesene

Legenda: ATRAMENT, CELINA, CEMENT, CENT, CENTRUM,
CESTA, CIEĽ, DEKANÁT, DEZERT, ELITA, ETNA, EZOP, HNEV,
HYMNA, HRACH, CHLAP, CHLIEB, KRÍŽ, KRST, LEČO, MAMONA, METLA, MIER, OBED, OBILNINY, OBUV, OBYČAJ,
OCEĽ, OTVOR, PANNA, PÝCHA, RASA, ROBOTNÍK, SEMENO,
SLOVO, SĽUB, SNEM, SONAR, STRACH, STRATA, SVET,TAKT,
TÓRA, URNA, VESLO, VLAK, ZMENA, ZRADA, ZRNO, ZVAR.
Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

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

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 09: krížovka: (pozri Iz 26, 12);
osemsmerovka: Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho
srdca. Výherca: Juraj Zelník z Banskej Bystrice. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo
slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
27. – 29.05. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež
10. – 12.06 Služba v spoločenstve Na tomto víkende
budeme hovoriť o tom, aké služby v spoločenstve fungujú, ako hovoriť o Kristovi iným, ako svedčiť o Ježišovi,
budeme hovoriť tiež o tom, ako viesť chvály v spoločenstve. (Mgr. Peter Lipták & hostia) Podmienka: vek nad
15 r. a min. Kurz Filip
17. – 19.06. Bárkafest – koncertné vystúpenie gospelových kapiel; workshopy, divadlo, chvály, krátke filmy,
zábava.

Deň rodiny v Prešove
15. máj je celosvetovým dňom rodiny. Pri tejto príležitosti sa na rôznych
miestach Slovenska koná tzv. Family Day (Deň rodiny). Ide o aktivitu, ktorej
cieľom je verejne upriamiť pozornosť spoločnosti na hodnotu zdravej rodiny – na jej formovanie, celistvosť, na jej nezastupiteľné miesto pri formovaní a výchove budúcich generácií. Záštitu nad týmto podujatím má Konferencia
biskupov Slovenska (KBS), myšlienkovo a propagačne ho zastrešuje Fórum
kresťanských inštitúcií (FKI). V jednotlivých lokalitách Slovenska ho realizujú
rôzne organizácie zamerané na rodinu.

29. mája 2011 (nedeľa)
Miesto: Prešov, Hlavná ul., pódium pred Ľudovou bankou
Pripravený je bohatý program na pódiu aj pod ním.
13.00 – 15.00 Detský program Deti deťom
•
ukazovačky, interaktívne divadlo, Cirkevná ZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča, historický
šerm, divadielko Rybka
15.00 – 18.00 Hlavný program
(súbežne s programom sú pripravené tvorivé dielne pre deti)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príhovor zástupcu Cirkvi a mesta
Predstavenie myšlienky Dňa rodiny
Interview a spev – Martin a Veronika Husovskovci a skupina Komajota
Prezentácia – Kurzy prípravy na manželstvo
Interaktívna prednáška – téma: Komunikácia – otec Ľuboš Kohút
Prezentácia – Projekt Sára – odbremeňovacie služby pre rodiny
Prezentácia – Manželské večery
Svedectvo – Hnutie Svetlo život (Oáza rodín)
Prezentácia – kurzy pre manželské páry – Kurz Rút, Kurz Samuel
Prednáška – téma: Hodnota rodiny – otec Jozef Maretta

18.20 – 19.00 Koncert skupiny Anastazis
V prípade nepriaznivého počasia sa program podujatia uskutoční v Kine Scala.
Príďte a svojou účasťou aktívne vyjadrite svoj postoj k hodnote rodiny.
Ukážme spoločne silu, životaschopnosť a pripravenosť zdravej rodiny čeliť aj nepriaznivým okolnostiam a vplyvom doby.
Na tento deň do Prešova vás srdečne pozýva Centrum pre rodinu – Sigord
(účelové zariadenie Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva).

Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
26. – 29. 05. – Duchovné cvičenia pre kňazov s manželkami (pod vedením Komunity blahoslavenstiev)
17. – 19.06. – Kurz Rút – evanjelizačný kurz pre
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre kresťanské manželstvo
26.06. – 01.07. – Škola Otcovo srdce. Zaži skúsenosť
s Otcovou láskou.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Streda 14.30 Študentské stretko
26.05. (štvrtok) – 13.00 Opekačka na Kvašnej vode
04.06. (sobota) – S batohom cez hory – výlet do
Vysokých Tatier
pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081
ERKO
Martina Stašková – erkarka@centrum.sk
11.06. – Narodeninový deň radosti – Objav poklad
(pri príležitosti 20. narodenín eRka)
Miesto: Šarišský hrad
Program: 9.00 – príchod účastníkov a registrácia; výstup
na hrad; 11.30 – sv. omša; program na jednotlivých
stanoviskách.
Prihlasovanie: do 3. júna
Podmienky: pozvaní sú všetci eRkári, ale aj iné deti,
ktoré by sa nimi chceli stať; na skupinu 15 detí musí byť
jeden vedúci; účastnícky poplatok: 1,50 eura.
Podujatie organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci z Občianskym združením
Rákocziho cesta a finančne je podporené MŠ SR.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
04.06. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.,
Stropkovský protopresbyterát)
05.06. – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie
(program sa začína o 9.30 hod.)		
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
04.06. – Fatimská sobota (program sa začína o 8.30
hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
29.05. – Púť pre vdovy
04.06. – Fatimská sobota (program na hore Zvir sa
začína o 13.30 hod.)
05.06. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína
o 9.00 hod.)
11.06. – Duchovná obnova
12.06. – Divadelné predstavenie – GMPC Prešov

