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Odpustenie a priateľstvo
Mladí stretli biskupov



Boží dotyk
V istom americkom štáte sa rozhodli urobiť 
experiment s bábätkami. Kŕmili ich, preba-
ľovali ich, ale nikto ich nesmel vziať na ruky, 
nosiť ich a prejavovať nežnosť fyzickým 
kontaktom. Zistili, že deti začínali chradnúť, 
chorľavieť a spomalil sa ich vývin.
Dotyk je dôležitá súčasť nášho života. 

Tak ako ostatnými zmyslami, aj dotykom 
vnímame okolitý svet. Dotykom spoznávame 
a zakúšame čosi, čo je pre nás nové a nepo-
znané.  Dotknúť sa iného človeka je znakom 
prijatia a dôvery.
Prežívame veľkonočné obdobie a pred 

časom sme oslavovali Ježišovo zmŕtvych-
vstanie. Postupne, ako ubiehajú dni, život sa 
nám vracia späť do starých koľají. So svojou 
všednosťou a starosťami. Ježišovo zmŕtvych-
vstanie pre mnohých už zostane len opa-
kovaním pozdravu Christos voskrese! alebo 
spevom tropára na úvod liturgie.
Je Kristovo zmŕtvychvstanie len o veľko-

nočných pokrmoch, pozdrave alebo litur-
gických obradoch? Ak áno, po niekoľkých 
dňoch alebo týždňoch vybledne a stratí sa. 
A potom už zostane len peknou spomien-
kou na slávenie, ale nás osobne to obíde. 
A do nášho života sa vráti strach, nepokoj, 
rezignácia a prehra.
Takto zmýšľal aj apoštol Tomáš, ktorý 

nebol s ostatnými, keď sa im zjavil zmŕt-
vychvstalý Ježiš. Nestačilo mu len počuť 
od apoštolov, že videli vzkrieseného Krista. 
A vyhlasuje: „Ak neuvidím na jeho rukách 
stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán 
po klincoch, a nevložím svoju ruku do jeho 
boku, neuverím.“ (Jn 20, 25b)
Inými slovami Tomáš vyhlasuje: „Chcem 

sa s ním stretnúť, chcem ho zakúsiť vzkriese-
ného, chcem sa ho dotknúť“. Nestačia mi len 
slová o Ježišovi, chcem ho stretnúť a dotknúť 
sa ho. Cítiť ho.
Možno sa pohoršuješ nad Tomášom a nad 

jeho zmýšľaním. Ale ako  reaguje Ježiš? 
O osem dní prichádza práve kvôli Tomášovi 
a hovorí mu: „Vlož sem prst a pozri moje 
ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! 

A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20, 27) 
Inými slovami: „Dotkni sa ma a uver!“ 
Známy taliansky maliar Caravaggio, ktorý 

namaľoval obraz, ako sa Tomáš dotýka Ježi-
šových rán, zobrazil Ježiša, ako pevne drží 
Tomášovu ruku a doslova ju tlačí do svojej 
rany v boku. 
Ježiš, víťaz nad smrťou, hriechom, choro-

bou, chudobou, trápením, rozdelením, sa 
dáva zakúsiť Tomášovi. Dáva sa mu zakúsiť 
ako víťaz, ako Pán. Nevyčíta mu jeho neveru, 
ale volá ho k viere a zakúseniu.
To isté chce zmŕtvychvstalý Ježiš urobiť 

s tebou. On už pre teba vybojoval odpuste-
nie, víťazstvo, pokoj, prijatie, jednotu. Uver 
mu a dotkni sa ho.
Po jednom z kurzov povedala žena svojmu 

manželovi: „Prepáč, ale dnes ma pri modlit-
be Ježiš objal silnejšie, ako to robíš ty.“ Táto 
žena svedčila o novej skúsenosti s dotykom 
Boha.
Ja, ty, každý z nás potrebujeme mať túto 

skúsenosť s dotykom zmŕtvychvstalého 
Ježiša. Táto skúsenosť nás navždy poznačí. Je 
to čosi, čo nevybledne a nepadne do zabud-
nutia. Čo ti nikto nevezme.
Ak potrebuješ túto skúsenosť, volaj ako 

Tomáš. Volaj, kým sa ti Ježiš nedá zakúsiť. 
Vojdi do spoločenstva, kam prichádza Ježiš 
len kvôli tebe. Aby sa ti zjavil.
Tak pre teba Ježiš nebude len obrazom 

alebo informáciou z knihy, ikony, alebo roz-
právania iných, ale stane sa reálnym a živým, 
tak ako pre apoštolov, ktorí svedčia:
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo 

sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli 
a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: 
Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme vi-
deli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný 
život“ (1 Jn 1, 1 – 2).

Mgr. Damián Saraka
duchovný vyčlenený pre pastoráciu  

v Koinonii Ján Krstiteľ 
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�� V Lurdoch sa zišli predstavení 
reholí na plenárnom zasadnutí Únie 
členských konferencií vyšších pred-
stavených z Európy UCESM (UCE-
SM). Stretnutie na tému Život ako 
povolanie trvalo od 19. do 25. marca 
v blízkosti Masabielskej jaskyne 
v Lurdoch. Na zasadnutí sa zúčastnila 
aj sr. Júlia Milčová CJ, podpredsed-
níčka Konferencie vyšších predstave-
ných ženských reholí na Slovensku.

�� Desaťtisíce koptských kresťanov 
sa 20. marca rozlúčili v Katedrále 
sv. Marka v Káhire so Shenoudom 
III. Koptský patriarcha zomrel 17. 
marca vo veku 88 rokov. Na pohrebe 
sa zúčastnili cirkevní hodnostári z ce-
lého sveta, ako aj egyptskí ministri 
a politici iného vierovyznania.

�� Apoštolská cesta Benedikta XVI. 
v Mexiku a na Kube prebiehala 
od 23. do 29. marca. Mexický senát 
tri dni po návšteve Benedikta XVI. 
schválil zmeny v ústave, ktoré budú 
občanom garantovať práva na verej-
ný prejav náboženského kultu s ob-
medzením, že sa tieto slávnosti ne-
smú využívať na predvolebné akcie. 
Kuba uznala Veľký piatok ako štátny 
sviatok. Pracovné voľno mimoriadne 
schválila priamo vláda; definitívne 
rozhodnutie o trvalom zavedení toh-
to dňa do zoznamu voľných dní patrí 
kompetentným štátnym úradom.

�� Americkí biskupi vítajú schvále-
nie formulácie požehnania ne-
narodeného dieťaťa vatikánskou 
Kongregáciou pre Boží kult a disciplí-
nu sviatostí. Vatikánske dikastérium 
zverejnilo schválenie 25. marca.

�� Historicky prvú európsku ob-
čiansku iniciatívu Nevzdávame sa: 
Chránime nenarodené deti predsta-
vila skupina 25 europoslancov z 15 
členských štátov EÚ 29. marca na tla-
čovej konferencii v Bruseli. Jej členmi 
sú aj slovenskí europoslanci Anna 
Záborská a Miroslav Mikolášik. Obaja 
patria k hlavným organizátorom 
konferencie zameranej na ochranu 
nenarodených detí, ktorou vyvrcholi-
lo podujatie Týždeň za život na pôde 
Európskeho parlamentu.

�� Vo veku 82 rokov zomrel 7. apríla 
v Ríme emeritný sýrsky patriarcha 
Antiochie kardinál Ignace Moussa I. 
Daoud. Pohrebné obrady za zosnu-
lého sa konali 10. apríla v Bazilike sv. 
Petra v Ríme.

�� Vo Farnosti sv. apoštolov Petra 
a Pavla v Bardejove sa 2. – 4. marca 
uskutočnila trojdňová pôstna obno-
va pod vedením otcov redemptoris-
tov zo Stropkova. Vyvrcholením bola 
spievaná krížová cesta v podaní mlá-
deže zo Stropkova. (Tomáš Molčan)

�� Na Gréckokatolícku teologickú fa-
kultu Prešovskej univerzity v Prešo-
ve (GTF PU) zavítali hostia z Poľska. 
V rámci programu Erasmus dekan 
Teologickej univerzity v Katovicach 
prof. Andrzej Żądło a prof. Andrzej 
Pastwa sprostredkovali 8. marca vo 
svojich prednáškach témy z liturgiky 
a  kánonického práva. 
V piatok 9. marca bola dekanom 
GTF PU prof. Petrom Šturákom 
a prof. Andrzejom Żądłom podpísaná 
zmluva o spolupráci medzi fakultami. 
Po podpísaní zmluvy spoločne navští-
vili baziliku minor v Ľutine. (Monika 
Slodičková)

�� Obnova svätých misií sa uskutoč-
nila 8. – 11. marca v Abranovciach 
a 10. – 18. marca vo filiálke Lesíček. 
Obnovu viedli otec Milan Záleha 
CSsR a Jozef Troja CSsR. (Ľuboš 
Kohút)

�� Obnova svätých misií vo farnosti 
Vyšná Olšava sa uskutočnila 8. – 
11.marca pod vedením otcov redem-
ptoristov M. Tressu a M. Čajku. (-ab)

��Medzinárodná vedecká konfe-
rencia s názvom Výchova ako kon-
štitutívna súčasť práce pedagóga 
sa uskutočnila 13. marca v Prešove. 
Hlavným organizátorom bola Grécko-
katolícka teologická fakulta Prešov-
skej univerzity v Prešove (GTF PU). 
Konferenciu otvoril dekan GTF PU 
prof. Peter Šturák, ktorý poukázal 
na dôležitosť výchovy v súčasnej 
dobe, v ktorej prevláda kríza hodnôt, 
individualizmus a strata zmyslu živo-
ta. Konferencia pokračovala vystúpe-
ním 52 odborníkov z 10 zahraničných 
inštitúcií a 3 domácich univerzít. 
Z konferencie bude publikovaná 
monografia. (Andrej Slodička)

�� Biblický kurz Rút, ktorý sa usku-
točnil 16. – 18. marca v Centre pre 
rodinu na Sigorde, viedol k obnove 
a posilneniu 19 manželských párov. 
(František Sochovič)

�� Ďalší z víkendov Archieparchiál-
nej animátorskej školy sa uskutočnil 
16. – 18. marca v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Jus-
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V Ríme slávili liturgiu za pátra Michala Lacka SJ 
Sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi Cyril Vasiľ 
SJ slávil 25. marca, na sviatok 
Zvestovania Presvätej Boho-
rodičke, Liturgiu sv. Bazila 
Veľkého v Chráme sv. Antona 
Pustovníka, ktorý patrí Pápež-
skému ruskému kolégiu v Ríme. 
Touto liturgiou sa v Russicu 
spomínalo na pátra Michala 
Lacka SJ, prvého slovenského 
gréckokatolíckeho jezuitu, pri 
príležitosti 30. výročia jeho 
smrti. Zároveň na tento deň 

pripadlo 85 rokov od biskupskej 
vysviacky bl. Pavla Gojdiča, 
ktorý 25. marca 1927 prijal 
biskupskú chirotóniu v Bazilike 
sv. Klimenta v Ríme.
Na slávnosti sa okrem sloven-

ských gréckokatolíckych kňazov 
študujúcich v Ríme zúčastnili 
aj pútnici z farnosti Lekárovce. 
Vladyka Cyril v kázni poukázal 
na medziosobné stretnutia, 
ktoré majú veľký vplyv na život 
človeka. Príkladom je stretnutie 
Boha s človekom, ktoré sa odo-
hráva pri vtelení Slova. Na záver 
liturgie, po modlitbe panychídy 
za dušu zosnulého, sa prítomní 
v spomienkach vrátili k osobe 
pátra Michala Lacka, ktorý bol 
nielen profesorom na rímskych 
univerzitách a konzultorom va
tikánskych dikastérií, ale hlavne 
„hlasom“ slovenských gréckoka-
tolíkov vo svete v čase komu-
nizmu, keď sa Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku nemohla 
slobodne rozvíjať. (Martin 
Mráz; snímky: archív, www.
newliturgicalmovement.org)

Napriek chudobe vo svete končí na skládkach 50% potravín
Napriek tomu, že v Európe 
žije asi 79 miliónov ľudí pod 
hranicou chudoby a 16 miliónov 
ľudí je závislých od potravino-
vej pomoci, na celom svete sa 
plytvá jedlom a polovica z neho 
končí v odpadkových košoch 
a na skládkach. S takouto 
správou prišli medzinárodní 
experti, ktorí sa 13. – 15. marca 
stretli v Chicagu na summite 
o výžive a poľnohospodárstve 
s názvom Reuters Food and 
Agriculture Summit.

Podľa údajov prezento-
vaných na summite každý 
obyvateľ USA vyhodí mesačne 
asi 15 kíl jedla v hodnote 40 
dolárov. Ani Európania na tom 
nie sú lepšie. Na základe úda-
jov Európskej komisie 27 krajín 
Európskej únie vyhodí kaž-
doročne dokopy 89 miliónov 
ton jedla, čo predstavuje 179 kg 
na jednu osobu.
Podľa Bruselu nesú zodpo-

vednosť za plytvanie jedlom 
v prvom rade rodiny, ktoré 

vytvárajú 42% týchto strát, 
pričom vo väčšine prípadov 
by sa im dalo predísť. Po nich 
nasledujú výrobcovia (39%), 
reštaurácie (14%) a nakoniec 
maloobchodníci (5%). Experti 
poukazujú na skutočnosť, 
že tento ekonomickosociálny 
problém sa stáva čoraz vážnej-
ším vzhľadom na prognózy, 
podľa ktorých by mal počet 
obyvateľov na Zemi v roku 
2050 vzrásť zo 7 miliárd na 9 
miliárd.

Slovinci zrušili zákon redefinujúci rodinu
Nedávne referendum (25. mar-
ca), ktoré si vynútili občania 
Slovinska, sa vyslovilo za zruše-
nie zákona o rodine, ktorý prijal 
tamojší parlament. Zákon mal 
zaviesť novú definíciu rodiny 
tak, aby do nej vošlo aj spolu-
žitie osôb rovnakého pohlavia 
vrátane práva na adopciu detí. 
Na referende sa zúčastnilo 26% 
obyvateľov.

Proti zákonu sa postavili 
predovšetkým veriaci, ktorí si 
petíciou vynútili usporiadanie 
referenda. Predseda Slovinskej 
biskupskej konferencie, ľubľan-
ský arcibiskup Anton Stres sa 
poďakoval všetkým, ktorí sa 
osobne zasadili za práva detí 
byť vychovávané v rodine, ktorá 
je založená na manželstve muža 
a ženy. (Snímka: www.delo.si)

Zomrel otec Ján Škoviera,  
najstarší kňaz Bratislavskej eparchie
Na Lazarovu sobotu 31. marca 
odovzdal v skorých ranných 
hodinách v Bratislave svoju 
dušu Stvoriteľovi najstarší kňaz 
Bratislavskej eparchie, titulárny 
arcidekan, titulárny kanonik, 
protojerej otec Ján Škoviera 
vo veku nedožitých 98 rokov 
a v 68. roku kňazstva.
Otec Ján Škoviera sa naro-

dil 22. júna 1914 vo Vernári. 
Pretože cítil povolanie stať sa 
misionárom, vstúpil do malého 
seminára otcov redemptoristov 
v Libějoviciach pri Vodňanoch 
v južných Čechách. Zmaturoval 
na arcibiskupskom klasickom 
gymnáziu v Prahe a po rozde-
lení Československej republiky 
v roku 1939 sa vrátil na Slo-
vensko. Po ročnom pôsobení 
v rímskokatolíckej ľudovej škole 
v Kľačanoch vstúpil do kňaz-
ského seminára v Prešove, kde 
vyštudoval Gréckokatolícku 
bohosloveckú akadémiu. Pred 
vysviackou sa oženil s Má-
riou Tressovou. Za kňaza bol 
vysvätený bl. Pavlom Gojdičom 
OSBM, prešovským biskupom, 
25. mája 1944 v Prešove. Jeho 

prvým pôsobiskom bola farnosť 
Vyšná Jedľová, potom Miku-
lášová a excurrendo spravoval 
aj Dubovú. Po zákaze činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi bol 
v októbri 1951 vysťahovaný 
do Čiech a určený pracovať 
v poľnohospodárstve. Po návra-
te na Slovensko v roku 1963 sa 
s rodinou usadil v Malej Vieske 
neďaleko Košíc, kde pracoval 
na psychiatrii, resp. na záchyt-
ke, až do znovuobnovenia Gréc-
kokatolíckej cirkvi. Po znovu-
obnovení bol 29. augusta 1968 
ustanovený do farnosti Belža. 
Potom pôsobil ako správca 
farnosti Šumiac, kde mu bol 
odňatý štátny súhlas. Niekoľko 
mesiacov bol bez finančného 
príjmu. Ďalším pôsobiskom 
boli farnosti Malé Zalužice 
a nakoniec Jasenov. Spolu 
s manželkou Máriou vychovali 
štyroch synov, z ktorých všetci 
vyštudovali vysoké školy. Po od-
chode do dôchodku v roku 1991 
otec Ján aktívne vypomáhal 
v bratislavskej gréckokatolíckej 
farnosti.
Pohrebné obrady za zosnu-

lého sa konali na Svetlý utorok 
10. apríla v Katedrále Povýšenia 
sv. Kríža v Bratislave. Obradom 
predsedal bratislavský eparcha 
vladyka Peter Rusnák za účasti 
vyše dvadsiatich kňazov, rodiny 
zosnulého a veľkého počtu ve-
riacich. Prítomní kňazi potom 
v sprievode vyniesli z chrámu 
truhlu s telesnými ostatkami , 
ktoré boli uložené na cintoríne 
v Slávičom údolí.
Večná mu pamiatka! (Sta-

nislav Gábor)

Zomrel gréckokatolícky kňaz Jozef Gduľa,  
titulárny arcidekan
Otec Jozef Gduľa, titulárny 
arcidekan, zomrel zaopatrený 
sviatosťami vo Veľký štvrtok 5. 
apríla vo veku 73 rokov života 
a v 52. roku kňazstva.
Otec Jozef Gduľa sa naro-

dil 18. marca 1939 v Malcove. 
Po základných a teologických 
štúdiách sa oženil so Zuza-
nou, rodenou Bockovou, a 13. 
augusta 1960 bol v Prešove 
ordinovaný za kňaza. S man-
želkou dali život dvom deťom. 
Po kňazskej vysviacke bol 
ustanovený za správcu farnosti 
Šarišský Štiavnik. Od roku 1979 
až do odchodu na dôchodok 
v roku 2006 pôsobil ako správca 
farnosti v Nižnom Tvarožci.
Osobitne si treba všimnúť 

jeho kňazský život. Vstával sko-
ro ráno, aby mal čas pomodliť 

sa kňazské hodinky a svätý 
ruženec, ktorý mal stále pri 
sebe. Bol starostlivým, obeta-
vým a zodpovedným kňazom 
všade tam, kde pôsobil. V čase, 
keď bol nedostatok kňazov, 
s ochotou vykonával bohosluž-
by aj v iných farnostiach, ako 
napr. Andrejová, Rešov, Kružlov 
a inde, kde ho poveril okres-
ný dekan alebo vtedajší otec 
ordinár. V obetavej kňazskej 
službe pokračoval aj po svo-
jom odchode do dôchodku, 
keď pôsobil ako výpomocný 
duchovný v Bardejove. Ochotne 
a rád spovedal. Zodpovedne 
vykonával bohoslužby podľa 
potreby farnosti, najmä sestrám 
baziliánkam. Bol vyrovnaný 
s ťažkou chorobou a pripravený 
kedykoľvek prijať smrť. Tak 

napokon vo Veľký štvrtok ráno 
o pol šiestej dokonal v prítom-
nosti najbližších. Pochovaný 
bol prešovským arcibiskupom 
a metropolitom Jánom Bab-
jakom SJ na Veľkú sobotu 7. 
apríla v Malcove. Večná mu 
pamiatka! (František Dancák)
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kovej Voli. Víkend bol tematicky 
rozdelený. Prvou témou bolo BOZP, 
zdravá výživa a kurz prvej pomoci 
s prednášajúcou MUDr. Zuzkou Haš-
čínovou. Druhou témou bol Okultiz-
mus, o ktorom účastníkom prednášal 
otec Slavomír Palfi. O duchovné 
sprevádzanie sa staral otec Slavomír 
Zahorjan. (Slavomír Zahorjan)

�� Tím Petra Liptáka z Košíc viedol 
ďalší Kurz Filip, ktorý sa konal 16. – 
18. marca v GMC Bárka v Juskovej 
Voli. Na kurze sa zúčastnilo 52 mla-
dých z farností Prešovskej archiepar-
chie. (Slavomír Zahorjan)

��Mons. Jozef Haľko, prvý pomoc-
ný biskup Bratislavskej arcidiecézy, 
prijal 17. marca počas slávnostnej 
svätej omše v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave biskupskú konsekráciu.

�� Farnosť Presvätej Bohorodičky 
v Levoči sa zapojila do celosloven-
skej kampane Deň počatého dieťaťa 
nosením bielych stužiek od 18. do 25. 
marca. V deň vyvrcholenia kampane 
na sviatok Zvestovania Presvätej 
Bohorodičke 25. marca sa veriaci 
v chráme modlili krížovú cestu, ktorú 
obetovali za všetky počaté, ale nena-
rodené deti. (Daniela Višňovská)

�� Vo veku nedožitých 88 ro-
kov zomrel 20. marca v Trenčíne 
prof. Ján Komorovský. Tento po-
predný slovenský religionista pôsobil 
na Univerzite Komenského v Bratisla-
ve. Posledná rozlúčka so zosnulým sa 
uskutočnila 23. marca.

�� Členky skupiny z Katolíckej 
strednej pedagogickej školy sv. 
Cyrila a Metoda z Košíc sa 20. – 22. 
marca zúčastnili na celoštátnej 
prehliadke záujmovej umeleckej 
činnosti študentov cirkevných škôl 
v Českej republike. Organizátormi 
prehliadky boli Stredná pedagogická 
škola a Stredná zdravotnícka škola 
svätej Anežky Českej. Popri češtine 
tak z pódia v Odrách neďaleko Brna 
zaznievala v divadelných, literárnych 
a hudobných vstupoch aj slovenčina. 
(Marek Jeník)

��Memorandum o spolupráci pod-
písali 21. marca na pôde Gréckoka-
tolíckej teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove (GTF PU) predse-
da Matice slovenskej (MS) Ing. Ma-
rián Tkáč a dekan fakulty prof. Peter 
Šturák. Podpisu predchádzala pred-
náška predsedu MS, v ktorej hovoril 

V Humennom odhalili pamätnú tabuľu  
ThDr. Pavlovi Russnákovi
V gréckokatolíckom Chráme 
sv. apoštolov Petra a Pavla 
v HumennomPod Sokole-
jom sa 3. marca uskutočnila 
slávnosť odhalenia pamätnej 
tabule venovanej ThDr. Pavlovi 
Russnákovi, ktorú dala vyho-
toviť a osadiť Oblastná organi-
zácia Konfederácie politických 
väzňov Slovenska (OO KPVS). 

Slávnostnú archijerejskú 
liturgiu slávil a pamätnú tabuľu 
požehnal vladyka Mons. Peter 
Rusnák, bratislavský eparcha, 
syn Pavla Russnáka.
Vladyka Peter v homílií 

zdôraznil, aké sú dôležité naše 
rozhodnutia. Po svätej liturgii 
sa veriacim a hosťom prihovorili 
p. Ján Čemsák, predseda OO 

KPVS, zástupca primátorky 
mesta Humenné Ing. arch. 
Andrej Semanco a Anton Srho-
lec, predseda KPVS. Slávnosť 
pokračovala obedom, semi-
nárom a rozhovormi o živote 
ThDr. Pavla Russnáka. (Ján 
Frandofer)

Relikvie sv. Konštantína putovali ulicami Trebišova
Po celodennom uctení si 
relikvií sv. KonštantínaCyrila 
veriacimi a Molebene k sv. 
Cyrilovi a Metodovi v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodič-
ky v Trebišove boli relikvie 12. 
marca v slávnostnom sprievode 
mestom Trebišov prenesené 
do kaplnky pri kláštore otcov 
baziliánov. Procesiu spevom 
striedavo sprevádzali miestni 
kantori a mládežnícky zbor. 
Za hojnej účasti veriacich, kňa-
zov z okolitých farností i kňa-
zov rímskokatolíckej farnosti 
relikvie prijal otec Polykarp Š. 
Jacoš OSBM, igumen kláštora, 
ktorý zdôraznil, že obaja solún-
ski bratia sa v kláštore na Olym-
pe v Grécku riadili regulou sv. 
Bazila Veľkého.
Božie slovo na liturgii ohlásil 

rímskokatolícky dekan otec 
Jozef Gnip. Okrem vykreslenia 
faktov historického prierezu 
života sv. Cyrila a Metoda a ich 
misijného poslania vyzdvihol 

aj cyrilometodskú tradíciu 
východnej cirkvi na Slovensku. 
(Tomáš Mikunda)

Rozjímali o utrpení Krista a bl. biskupa Vasiľa
Veriaci oboch obradov 25. 
marca po svätej liturgii v Kos-
tole Svätej rodiny v Bratislave-
Petržalke meditovali o utrpení 
Pána počas krížovej cesty, ktorú 

pripravil otec Ľubomír Ma-
tejovič na podnet miestneho 
rímskokatolíckeho farára Jozefa 
Duca. V meditáciách krížovej 
cesty mali veriaci možnosť po-

pri Ježišovom utrpení rozjímať 
aj o utrpení patróna farnosti 
bl. Vasiľa Hopka. (Ľubomír 
Matejovič)

Vladyka Ján Babjak SJ putoval s veriacimi do Svätej zeme
24. – 31. marca sa uskutočnila 
5. archieparchiálna púť s vlady-
kom Jánom Babjakom SJ, pre-
šovským arcibiskupom a metro-
politom, do Svätej zeme.
Päť kňazov a päťdesiat veria-

cich navštívilo aj miesta, ktoré 
neboli v programe predchá-
dzajúcich pútí, napr. studňu 
patriarchu Jakuba v Nabluse 
v Samárii. Krstné sľuby si 
na tejto púti obnovili pri jed-
nom z troch prameňov Jordánu 

v Baňase pod horou Hermon 
v Golanských výšinách.
Pútnici taktiež spoznali 

pamätník Jad Vašem, ktorý je 
venovaný záchrancom židov-
ských obyvateľov počas druhej 
svetovej vojny. Medzi 22 000 
zapísanými záchrancami sú za-
písaní aj bl. Pavel Peter Gojdič 
OSBM, ktorý bol v roku 2007 
ocenený ako prvý katolícky bis-
kup, gréckokatolícki kňazi otec 
Michal Mašlej, otec Jozef Borov-

ský a jeho manželka Eva či otec 
Peter Dudinský, ktorí pomáhali 
pri záchrane Židov.
Navštívili aj klasické pútnické 

miesta, ako sú napr. Bazilika 
Zvestovania a Chrám sv. Jozefa 
v Nazarete, Kána Galilejská, 
Hora Premenenia alebo Bazilika 
Narodenia, Múr nárekov, Horu 
pokušení pri Jerichu a ďalšie 
známe miesta. Nechýbalo ani 
kúpanie sa v Mŕtvom mori. 
(Peter Lach)

Na Slovensko zavítala zakladateľka Modlitieb matiek
Celoslovenské stretnutie 
matiek, ktoré organizovala 
komunita Útecha – modlitby 
matiek, sa uskutočnilo 16. – 18. 
marca vo Svite. Zúčastnilo sa 
na ňom 1 200 matiek z celého 
Slovenska.
Na stretnutie zavítala aj 

zakladateľka Modlitieb matiek 
Veronika Williamsová z An-
glicka. 
Na sobotnej svätej omši sa 

prítomným prihovoril otec 
Mikuláš Tressa CSsR. V nedeľu 
slávil svätú omšu Mons. Sta-
nislav Zvolenský, bratislavský 

arcibiskup metropolita.
V programe boli zahrnuté 

spoločné modlitby, krížová 
cesta, príhovor otcov z hnutia 
Modlitieb otcov, eucharistic-
ká adorácia. Zazneli aj silné 
svedectvá prítomných matiek. 
(Beáta Jakubová)

V Košiciach spomínali na pátra Lacka
V Košiciach sa 21. až 24. marca 
konali spomienkové slávnosti 
pri príležitosti 30. výročia úmr-
tia pátra Michala Lacka SJ. Sláv-
nosti začali v stredu 21. marca, 
vo výročný deň smrti, zádušnou 
svätou liturgiou v Chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Krásnej nad 
Hornádom, 23. marca pokra-
čovali panychídou pri jeho 
hrobe na Cintoríne sv. Rozálie. 
Po nej nasledovala prezentácia 

knihy Ondreja Miháľa o živote 
Slovákov v Kanade. Slávnosti 
vyvrcholili 24. marca seminá-
rom, na ktorom sa účastníkom 
prihovorili pamätníci, ktorí 
Michala Lacka osobne pozna-
li, aj tí, ktorí čerpajú z jeho 
odkazu. Po seminári nasledo-
vala prezentácia knihy Michala 
Lacka Užhorodská únia, ktorá 
po prvýkrát vyšla v slovenskom 
jazyku. Na slávnosti sa zúčast-

nili aj súrodenci Michala Lacka. 
Program ukončila slávnostná 
liturgia v Chráme Božského 
Srdca Ježišovho v Košiciach, 
ktorú slávil protosynkel Ko-
šickej eparchie otec Vladimír 
Tomko.
Touto spomienkou Centrum 

spirituality Východ – Zá-
pad vzdalo hold významnej 
osobnosti Slovenska. (Šimon 
Marinčák) 

Na púti v bazilike minor v Ľutine sa zišlo takmer 200 mužov
V rámci Púte mužov zavítalo 17. 
marca do baziliky minor v Ľuti-
ne takmer 200 mužov. Program 
sa začal archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorú celebroval 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup a metropolita, spolu 
s ďalšími tridsiatimi kňazmi ar-

chieparchie. Vladyka v homílii 
vyzdvihol osobu sv. Jozefa ako 
vzor pre mužov a otcov kresťan-
ských rodín.
Po bohoslužbe nasledovala 

prednáška otca Milana Zálehu, 
ktorý na príklade bohabojných 
mužov Starého zákona načr-

tol atribút tvorivej vernosti. 
Po nej nasledoval Moleben k sv. 
Jozefovi, ktorý viedol otec Jozef 
Novický. Po programe sa muži 
stretli na agapé pred bazilikou. 
(Ľuboš Pavlišinovič)

Vysokoškoláci putovali do Ľutiny
Vysokoškoláci a mládež 
z Gréckokatolíckeho mládež-
níckeho pastoračného centra 
v Prešove (GMPC) sa 20. marca 
vydali na pešiu púť z Pečovskej 
Novej Vsi do Ľutiny, ktorá bola 
spojená s duchovnou obnovou 
študentov Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulty PU v Prešove.
Prezentáciu pútnického 

miesta pre 46 pútnikov viedol 
koordinátor mladých v GMPC 
Peter Fučo. Po nej nasledoval 
Veľkopôstny moleben a ka-
techéza otca Petra Tirpáka 
na tému Zmýšľajte tak ako Ježiš 
Kristus. Vyvrcholením bola 
svätá liturgia, ktorú celebroval 
miestny farár otec Jozef Novic-
ký. Posledným bodom progra-
mu bolo stretnutie v skupinách. 
(Peter Fučo)

aj o niektorých historických faktoch, 
ktoré svedčia o konkrétnych vzťa-
hoch medzi gréckokatolíkmi a MS, 
a pozval ich aj na Prvú púť grécko-
katolíkov na Devín. Na slávnostnej 
udalosti podpisu sa zúčastnili aj 
predseda Krajskej rady MS v Prešove 
Ladislav Matisko, podpredsedníčka 
Mária Murdzíková a vedenie GTF PU. 
(Ľubomír Petrík)

�� Kurz Nový život sa 23. – 25. mar-
ca konal v Centre pre rodinu na Sigor-
de. Zúčastnilo sa na ňom 43 ľudí 
rôzneho veku. Kurz viedli členovia 
Gréckokatolíckej evanjelizačnej školy 
sv. Mikuláša. (František Sochovič)

�� Pietna spomienka na nespravod-
livo väznených v ilavskej väznici v ro-
koch 1948 – 1989, ktorú pripravila 
Konfederácia politických väzňov Slo-
venska, sa konala 24. marca v Ilave. 
Hlavným celebrantom svätej omše 
v Kostole všetkých svätých bol otec 
Pavol Repko, bývalý biskupský vikár 
prešovského biskupa Mons. Jána 
Hirku, ktorého spomienky na ilavskú 
väznicu prečítal na záver bohoslužby. 
(Peter Sandtner)

�� Vladyka Peter Rusnák, brati-
slavský eparcha, vystúpil 28. marca 
v diskusii v Dome Quo vadis v Brati-
slave. Hovoril o detstve a mladosti, 
štúdiách, práci, vysviacke za kňaza 
i biskupa, o vedení Bratislavskej epar-
chie, ako aj ďalších témach. V závere 
odpovedal na otázky prítomných.

�� V Prešove sa konala vedecká 
konferencia o religionistike, ktorú 
pod názvom Dejiny religionistiky 
na Slovensku 29. marca usporiadala 
Gréckokatolícka teologická fakulta 
(GTF PU) v Prešove. Konferencia bola 
venovaná pamiatke zomrelého religi-
onistu Jána Komorovského. Domáci 
i zahraniční prednášatelia priblížili 
autorov, ktorí sa zaslúžili o vznik tejto 
akademickej disciplíny na Slovensku, 
prezentovali stav religionistiky a po-
ukázali na jej perspektívy v sloven-
skom kontexte. Z konferencie bude 
publikovaná monografia, reflektujúca 
dejiny religionistiky na Slovensku. 
(Monika Slodičková)

��Modlitbové trojdnie Modlitieb 
matiek východného i západného ob-
radu po prvýkrát spoločne usporia-
dali v minoritskom a v gréckokatolíc-
kom Chráme Presvätej Bohorodičky 
v Levoči 30. marca až 1. apríla. (-ľ)

6 |  | 7slovo   9 | 2012 slovo   9 | 2012



Rozhovor o najstaršom gréc-
kokatolíckom kňazovi otcovi 
Jánovi Škovierovi, ktorý odo-
vzdal dušu Stvoriteľovi 31. 
marca 2012, s jeho synom 
prof. Danielom Škovierom

Pán profesor, ako by ste 
v krátkosti opísali svojho 
otca?
Otec venoval svoje sily Cirkvi 
a rodine. Výkon tandemu, 
ktorý vytváral s mamou, sa 
dá doceniť až v zrelom veku. Otec bol vzorom 
dôslednosti. Miloval liturgiu a nikoho nesúdil.

Váš otec zostal v roku 1950 verný Gréckokato-
líckej cirkvi. Aký to malo dosah na vašu rodinu 
a ako ste to ako deti vnímali?
Vedeli sme, prečo musíme byť v Čechách, ale 
ufňukanosť sme nepestovali. Núdza dolieha-
la i na iných a nenávisti museli čeliť aj českí 
katolíci. Ich svedectvo nás posilňovalo. Žili sme 
v kraji mučeníka Josefa Toufara a doživotne 
odsúdeného opáta Víta Tajovského. Detstvo 
sme mali pekné, ba ideálne. Exponentom KSČ 
iste nebola po vôli naša účasť na živote farnosti 
v Herálci. Zažili sme veľa dobrého od ľudí 
v okolí a zlé sa obrátilo na dobré. Verše 123. 
žalmu: „Vari by nás živých boli prehltli, keď pro-
ti nám blčala ich zúrivosť“ a „Naša duša unikla 
ako vtáča zo siete poľovníka“ hovoria aj o našej 
rodine. Režim nás chcel zasiahnuť na citlivom 
mieste, znemožniť vzdelanie. A výsledok? Dva-
ja univerzitní profesori a jeden docent. „Veľké 
veci s nami urobil Pán a máme z toho radosť.“ 
(Ž 125)

Ako prežíval otec rok 1968 a obnovu Grécko-
katolíckej cirkvi?
Prvou udalosťou po mojom návrate na prázd-
niny bola liturgia na odpuste v Levoči. Po ro-
koch frustrácie sa otec naplno zapojil do diela 
obnovy. Nepatril medzi protagonistov, ale bol 
verným služobníkom. Trápili ho pomery v jeho 
farnosti Mikulášová. Tak bol určený do Belže. 
Je to slovenská dedina v susedstve národ-
nostne zmiešanej Sene, preto sa začal učiť 
po maďarsky. Už v roku 1970 sa začala ďalšia 
anabáza, ktorú zavŕšilo vyše šestnásťročné 
pôsobenie v Jasenove.

Máte nejakú osobitnú spomienku týkajúcu sa 
jeho pastorácie?
Spomínam si na cestu z Malej Viesky do Belže 
a späť pomedzi okupačné jednotky 29. augusta 
1968. Bolo to stiesňujúce. A predsa, nové zro-
denie našej cirkvi bolo vlastne popri federácii 
štátu jediným výsledkom tzv. Pražskej jari.

Stanislav Gábor
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Bratislavská eparchia
Cez Kvetný víkend sa v rámci 27. sveto-
vého dňa mládeže, ktorý sa každoročne 
slávi v Katolíckej cirkvi, konalo stretnutie 
mládeže Bratislavskej eparchie s vladykom 
Petrom Rusnákom, bratislavským epar-
chom, na dvoch miestach: na Lazarovu 
sobotu 31. marca v Šumiaci a na Kvetnú 
nedeľu 1. apríla v Bratislave.

Šumiac
Stretnutie sa začalo archijerej-
skou svätou liturgiou za účasti 
viacerých kňazov v miestom 
Chráme Nanebovstúpenia Pána, 
ktorej predsedal vladyka Peter 
Rusnák. Po liturgii a krátkom 
občerstvení nasledoval ďalší 
program. Mladí zo Šumiaca 
a z blízkeho Telgártu v rámci 
programu predstavili niekoľ-
ko dramatizácií a pantomímu 
na biblické témy, napríklad 
o bohatom mladíkovi. Zaují-
mavou bola scénka o hriechu, 
ktorý symbolizovala stolička, 
od ktorej sa nebolo možno 
„odlepiť“. Mladí si pripravili aj 
zaujímavú krížovú cestu, ktorej 
rozjímania pri jednotlivých 
zastaveniach spočívali v dialógu 
s Ježišom, pričom sa Spasiteľa 
pýtali na zmysel jeho utrpenia 
a obety. Súčasťou programu bola 
diskusia detí a mladých s vladykom Petrom.

Bratislava
Na Kvetnú nedeľu 1. apríla sa stretnu-
tie mladých s bratislavským eparchom 
začalo archijerejskou liturgiou v Katedrále 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave o 9.00 hod. 
a pokračovalo poobede o 15.30 hod. v neďa-
lekom pútnickom mieste Marianka, kde sa 
mladí pomodlili pobožnosť krížovej cesty. 
Po nej nasledovala večiereň s kajúcimi 

poklonami sv. Efréma Sýrskeho v miestnej 
Bazilike Narodenia Panny Márie, ktorú 
slúžil protosynkel eparchie otec Vladimír 
Skyba.
Na záver sa vladyka prihovoril mladým. 

Vychádzal z nedeľného evanjelia, ako Ježiš 
poslal učeníkov po osliatko, ktoré „Pán 
potrebuje“. „Boh ťa potrebuje, si vzácny 
v jeho očiach,“ zdôraznil a pokračoval: „To 
je slovo, ktoré si musíme zapamätať. Boh ťa 
potrebuje. Bez teba by bol svet prázdnejší. 

Bohu by si chýbal.“ Na záver vyzval mladých 
k úprimnej osobnej modlitbe, k tomu, aby 
sa pýtali Boha na svoj život a boli otvorení 
prijať kríž a Božiu vôľu vo svojom živote. 
Pretože len Boh môže dať človeku „pra-
vé šťastie, ktoré modly tohto sveta dať 
nemôžu“. Stretnutie sa skončilo spoločným 
agapé. n

Stanislav Gábor
Snímky: archív, Radoslav Hospodár

Mladí stretli biskupov
Témou stretnutia bol citát, ktorý na tento rok vybral Svätý Otec Benedikt XVI.  

z Listu Filipanom: „Ustavične sa radujte v Pánovi“ (Flp 4, 4).  

Prešovská archieparchia
Juskova Voľa
Počas víkendu 30. marca – 1. apríla sa 
v GMC Bárka v Juskovej Voli konal tretí 
ročník Kvetného víkendu. O program 
v Bárke pre 107 účastníkov sa postaralo 
spoločenstvo mládeže Hnutia Svetlo – Ži-
vot. Mocné ohlasovanie kerygmy v jed-
notlivých blokoch sa prelínalo s osobnými 
svedectvami a skúsenosťami s ohlasova-
nou evanjeliovou pravdou. Modlitby chvál, 
práca v skupinkách, workshopy, sviatosť 
zmierenia, slávenie Eucharistie, radostný 
večer, prijatie Ježiša za svojho Pána a osob-
ného Spasiteľa, toto všetko bolo náplňou 
víkendového programu.

Prešov
V nedeľu po svätej liturgii a obede sa všetci 
účastníci Kvetného víkendu spolu s ostat-
nými mladými z celej Prešovskej archie-
parchie presunuli do Prešova na spoločné 
poobedňajšie slávenie Kvetnej nedele 
s vladykom Jánom Babjakom SJ. V úvode 
programu sa vyše 850 mladým prihovoril 
vladyka Ján, ktorý zdôraznil, že ustavične 
sa radovať môžeme len vtedy, ak žijeme 
v Božej prítomnosti – v spoločenstve 
s Pánom. Povedal, že radosť pochádzajúca 
z Boha je mocným evanjelizačným prvkom 
v dnešnom svete. Pritom použil výrok 
Matky Terézie: „Radosť je ako sieť lásky, 
ktorou môžete zachytiť duše. Boh miluje 
toho, kto rozdáva radosť“. Po príhovore 
vladyku animátori zahrali a spolu s cho-

reografiou predstavili novú mládežnícku 
hymnu s názvom Radosť v Bohu, ktorá 
vyšla z produkcie sestier Jalčákových z Hu-
menného. V programe vystúpili rómske 
gospelové skupiny GPS, F6 a divadelné 
zoskupenie Dik pod vedením otca Martina 
Mekela z Rómskeho pastoračného centra 
v Čičave. Prostredníctvom divadelných 
scénok priblížili rôzne druhy radosti 
v živote človeka. Súčasťou programu boli 
workshopy pod vedením otca Slavomíra 
Pálfiho a otca Ľubomíra Kohúta, pre-
zentácie Ľutiny a Litmanovej, najväčších 
pútnických miest gréckokatolíkov, a aktivít 
GMC Bárka v Juskovej Voli. Nechýbali vi-
deopozvánky na letné stretnutia mladých, 
Bárkafest či turistický deň a rôzne iné. Sú-
časťou programu bolo ocenenie Dominiky 
Komišakovej, ktorá z rúk vladyku prevzala 
medailu bl. P. P. Gojdiča OSBM za dlho-
ročné formovanie animátorov a prácu 
s mládežou Prešovskej archieparchie. n

Slavomír Zahorjan

Košická eparchia
Michalovce
Pozvanie prežiť kresťanskú radosť prijali 
počas Kvetného víkendu 30. marca – 1. 
apríla mladí z Košickej eparchie. Stretli 
sa v kláštore redemptoristov v Michalov-
ciach, kde sa im počas programu veno-
valo niekoľko kňazov. Na Kvetnú nedeľu 
v rehoľnom Chráme Svätého Ducha 
vytvorili atmosféru radostnej oslavy 

príchodu Krista. Zapojili sa do spevu 
archijerejskej liturgie, ktorú slávil vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha. V homílii 
zdôraznil, že pravá radosť človeka môže 
prichádzať iba zo spojenia s Pánom. Ak 
mladí opúšťajú Boha, nutne hľadajú radosť 
iba vo vonkajších impulzoch, neviazanej 
zábave a drogách. To však je len umelé pre-
krytie túžby človeka po radosti. Na druhej 
strane, „koľkí zažívajú radosť pri východe 
zo spovedníc alebo úprimnom stretnutí 
s blížnym, či poskytnutí pomoci − takáto 
radosť je vnútorná a netrvá iba chvíľku“. 
Na záver vyzval mladých, aby svoju radosť 
rozdávali aj iným, lebo tým sa znásobuje 
v nich samých a iných priťahujú k Bohu.
Po obedňajšej prestávke sa spoločne 

pomodlili Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi 
pri relikviách sv. Konštantína Filozofa, 
ktorý viedol otec Karol Knap. Vladyka Mi-
lan predstavil mladým posolstvo Svätého 
Otca. Ako vzor múdreho života vyzdvihol 
práve mladého Cyrila, učeného a skrom-
ného mnícha, od ktorého prišlo pred 
1150timi rokmi svetlo viery pre našich 
predkov. Zástup mládeže aj rodičov s deť-
mi sa potom vydal v sprievode s relikviami 
mestom do veľkej sály kultúrneho stredis-
ka. Tam mladí predstavili svoj kultúrno-
zábavný program. Nechýbali gospelové 
piesne, hrané scénky i príbeh s poučným 
obsahom. Záverečné požehnanie ukončilo 
tohtoročný Kvetný víkend. n

Michal Hospodár
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Gréckokatolíci 
a druhá svetová vojna
Obdobie druhej svetovej vojny je v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku veľmi 
problematické. Často je preto aj rozporuplne hodnotené, podobne ako aj existencia prvej 
Slovenskej republiky. 

Na pôde Gréckokato-
líckej cirkvi sa v tom 
čase otvorilo viacero 

dôležitých otázok, týkajúcich 
sa širokého spektra oblastí, či 
už duchovného, politického, 
morálneho, kultúrneho, národ-
nostného, organizačného, alebo 
administratívneho. Mnohé 
z týchto otázok neboli nové, ale 
boli výsledkom ich dlhodobé-
ho neriešenia, resp. odsúvania 
do úzadia, a to aj v predchádza-
júcej medzivojnovej Českoslo-
venskej republike.
Najviditeľnejším a zvlášť 

problematickým sa javil najmä 
vzťah politických a vládnych 
predstaviteľov Slovenskej 
republiky k najvyššej hierarchii 
Gréckokatolíckej cirkvi. Viac či 
menej zreteľné napätie tu exis-
tovalo počas celej doby existen-
cie Slovenskej republiky. Bolo 
to zapríčinené najmä celospo-
ločenskými postojmi vedenia 

Cirkvi, ktoré sa často odlišovali 
od viacerých vnútorných, ale aj 
zahraničných postojov sloven-
skej vlády. Zjednodušene by sa 
tieto rozdielne postoje dali zara-
diť do troch oblastí. Tou prvou 
bola oblasť politická, druhou 
oblasť národnostná a treťou 
oblasťou tzv. židovská otázka.
Na druhej strane, v spomína-

nom období došlo k relatívne-
mu posilneniu pozícií Grécko-
katolíckej cirkvi, čo sa prejavilo 
na mierne rastúcom počte 
farností, kňazov, bohoslovcov, 
misií, spolkov či časopisov.

Územnosprávne 
usporiadanie 
gréckokatolíkov
V rokoch 1939 – 1945 boli gréc-
kokatolícki veriaci na Slovensku 
organizovaní v dvoch územ-
nosprávnych jednotkách: v Pre-
šovskom gréckokatolíckom 
biskupstve a v Mukačevskom 

gréckokatolíckom biskupstve 
(tu v podstate išlo iba o strednú 
a južnú časť Zemplínskej župy 
a najvýchodnejšiu časť Užskej 
župy).
Mníchovská konferencia (29. 

– 30. september 1938) a z nej 
vychádzajúca Viedenská arbit-
ráž (2. november 1938) priniesla 
odrhnutie južného Slovenska 
a juhozápadnej časti Podkar-
patskej Rusi od Československa 
a ich pripojenie k Maďarsku. 
Z Prešovského gréckokatolíc-
keho biskupstva tak pripadlo 
Maďarsku päť farností Ko-
šického dekanátu. Tento stav 
však netrval dlho, po známych 
udalostiach v marci 1939 nastal 
rozpad Československa a 14. 
marca vznikla samostatná 
Slovenská republika. Neskoršie 
dôsledkom tzv. malej vojny 
v roku 1939 muselo Slovensko 
Maďarsku odstúpiť na východe 
republiky územie celého okresu 

Sobrance a väčšiu časť okresu 
Snina. Zo 71 gréckokatolíckych 
farností na Zemplíne a Uhu, 
ktoré patrili do Mukačevskej 
eparchie, 24 zostalo po tomto 
dátume v Maďarsku. Následne 
Svätá stolica 13. apríla 1939 vy-
dala dekrét, ktorým tie farnosti 
Mukačevského biskupstva, kto-
ré zostali na Slovensku, vyňala 
spod jurisdikcie mukačevského 
biskupa a zriadila pre ne sa-
mostatnú apoštolskú adminis-
tratúru, pričom jej duchovnou 
správou bol dočasne poverený 
administrátor Prešovského 
biskupstva, biskup P. P. Gojdič. 
Do Mukačevskej administratúry 
patrilo 47 farností, ktoré biskup 
Pavel Gojdič spravoval prostred-
níctvom generálneho vikára, 
ktorým bol otec Anton Tink. 
Administratúra bola v správe 
prešovského biskupa až do 28. 
októbra 1944, keď sovietska 
armáda oslobodila Užhorod. 
29. júna 1945 však ČSR od-
stúpila Sovietskemu zväzu 
Podkarpatskú Rus a správu tejto 
časti Mukačevského biskupstva 
(už aj s tými 24 farnosťami, 
ktoré po Viedenskej arbitráži 
až do oslobodenia v roku 1944 
patrili Maďarsku), prevzal (via 
facti, bez akéhokoľvek dekrétu 
Svätej stolice) prešovský biskup 
P. P. Gojdič. Tento postup 
v plnom rozsahu odobrila aj 
Svätá stolica dekrétom Kongre-
gácie pre východné cirkvi z 15. 
januára 1946.

Slováci verzus Rusíni
Významnou oblasťou, v ktorej 
vznikali rozpory slovenského 
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politického vedenia a gréckoka-
tolíckej hierarchie, bola národ-
nostná problematika. Po roku 
1918 sa na pôde Gréckokatolíc-
kej cirkvi stretlo niekoľko roz-
dielnych, ba až protichodných 
národnostných a politických 
koncepcií, čoho výsledkom bol 
vznik rôznych nedorozumení 
v rámci Cirkvi, ale najmä vo 
vzťahu k štátu.
V 30tych rokoch 20. storočia 

sa zviditeľnil etnodiferenciačný 
proces gréckokatolíkov sloven-
skej národnosti, ktorí sa začali 
výraznejšie vyčleňovať z masy 
gréckokatolíckych veriacich. 
Prešovský administrátor 
P. P. Gojdič, ako aj celé vedenie 
Cirkvi sa takmer úplne hlásilo 
k rusínskej národnosti. Keďže 
slovenskí gréckokatolíci nemali 
ani na konci 30tych rokov 
zastúpenie v žiadnych cirkev-
ných orgánoch, kultúrnych či 
školských inštitúciách, niek-
torí slovenskí národovci, isté 
politické kruhy, médiá, ale aj 
časť gréckokatolíckych kňazov 
slovenskej národnosti začali 
najvyššiu hierarchiu Cirkvi 
obviňovať z toho, že úmyselne 
preferuje Rusínov a popritom 
potláča práva Slovákov. Otec 
biskup sa týmto obvineniam 
bránil okrem iného aj vyjadre-
ním, že sa musí venovať tým, 
ktorých záujmy nemá kto 
obhajovať. Tŕňom v oku bola 
najmä jeho prílišná angažova-
nosť, keďže počas existencie 
Slovenskej republiky sa stal 
najvýznamnejším ochrancom 
rusínskej menšiny, jej jazyka, 
školstva a kultúry. Podobne 
bolo potom aj duchovenstvo 
Gréckokatolíckej cirkvi najmä 
Ministerstvom školstva a ná-
rodnej osvety neustále kontro-
lované, ako sa stavia k veriacim 
slovenskej národnosti vo svojich 
farnostiach.
Politicky bola Gréckokatolíc-

ka cirkev upodozrievaná napr. 
aj z toho, že podporuje rôzne 
iniciatívy, ktoré chceli zmeniť 
hranice Slovenska. Už krátko 
po vyhlásení autonómie Slo-
venska v októbri 1938 niektorí 
politickí predstavitelia rozvinuli 
túto myšlienku až k požiadav-
ke pripojenia východného 

Slovenska k Podkarpatskej Rusi. 
Negatívne bolo chápané naprí-
klad aj to, že sa gréckokatolícke 
duchovenstvo a veriaci nechceli 
výraznejšie angažovať v poli-
tických štruktúrach štátostrany 
– HSĽS. Tento postoj preferoval 
aj samotný biskup P. Gojdič. Zá-
važnou skutočnosťou bolo aj to, 
že časť duchovenstva Grécko-
katolíckej cirkvi bola ešte stále 
upodozrievaná z nelojálnosti 
a napádaná z promaďarského 
zmýšľania. 
Po vzniku Slovenskej repub-

liky nedôvera voči biskupovi 
P. Gojdičovi ešte vzrástla. Bis-
kup bol napríklad obviňovaný 
z diskriminácie bohoslovcov 
slovenskej národnosti. S tým 
potom súvisela snaha slovenskej 
vlády zasahovať do riadenia 
Cirkvi, za čo možno považovať 
angažovanie sa Ministerstva 
školstva a národnej osvety 
v prospech kňazských svätení 
bohoslovcov slovenskej národ-
nosti. Pretrvávajúcim problé-
mom bola aj otázka zriadenia 
nového gréckokatolíckeho 
biskupstva so slovenským bis-
kupom pre veriacich slovenskej 
národnosti. Takmer súčasne 
sa objavili návrhy niektorých 
slovenských politických kruhov 
preložiť sídlo biskupa P. Gojdiča 
z Prešova do kompaktnejšieho 
rusínskeho prostredia, napr. 
do Medzilaboriec, príp. do Svid-
níka. Po rôznych obvineniach 
médií sa biskup obrátil o pomoc 
k prezidentovi Jozefovi Tisovi, 

aby proti tomu zakročil. Keďže 
náprava neprichádzala, otec 
biskup P. Gojdič sa po vlastnej 
úvahe rozhodol podať abdi-
káciu z vedenia biskupstva. 
Vychádzal pritom aj z toho, 
že ako apoštolský adminis-
trátor spravuje biskupstvo len 
dočasne. Toto svoje rozhod-
nutie zaslal 12. novembra 1939 
predsedovi vlády Dr. Vojtechovi 
Tukovi a 22. novembra 1939 aj 
pápežovi do Ríma. Pápežovi 
vysvetľuje, že sa tak rozho-
dol z politických a osobných 
dôvodov. Argumentoval tým, 
že nechce byť prekážkou dob-
rých vzťahov medzi Gréckoka-
tolíckou cirkvou a slovenskou 
vládou, a preto prosí pápeža, 
aby vymenoval do čela biskup-
stva takého človeka, ktorý bude 
mať väčšiu dôveru vlády. Svätá 
stolica sa však s odpoveďou 
neponáhľala. Kongregácia pre 
východné cirkvi celú záležitosť 
starostlivo prešetrovala. Výsle-
dok vyšetrovania bol známy 
až v júli 1940 a pre mnohých 
bol prekvapivý. Svätá stolica 
P. P. Gojdiča uvoľnila z titulár-
neho biskupstva i prešovskej 
administrácie, no súčasne ho 19. 
júla 1940 vymenovala za sídel-
ného prešovského biskupa, čo 
zobrala na vedomie aj slovenská 
vláda.

Židovská otázka
Ďalším dôležitým bodom, 
v ktorom sa rozchádzali názory 
slovenskej vlády a biskupa 

P. Gojdiča, bola tzv. židovská 
otázka. Vážnejší rozpor nastal 
začiatkom leta 1941, keď vláda 
pripravovala návrh nariadenia 
s mocou zákona, ktorým by sa 
upravovalo uzatváranie manžel-
stiev medzi Židmi a Nežidmi. 
Vyjadriť sa k tomuto zákonu 
poveril biskup P. Gojdič Kated-
ru cirkevného práva Gréckoka-
tolíckej bohosloveckej fakulty 
v Prešove. Tá po preskúmaní 
návrhu vydala jednoznačné sta-
novisko, s ktorým sa stotožnil 
aj biskupský ordinariát, ktoré 
však vôbec nekorešpondovalo 
s názorom vlády. V záverečnom 
uznesení sa doslova uvádza: 
„Osnova návrhu sa protiví 
prirodzenému a cirkevnému 
právu. Stojí v protive aj ľudskos-
ti, je teda neprijateľná !“
Keď 9. septembra 1941 sloven-

ská vláda vydala nariadenie, 
ktoré obsahovalo súhrn protiži-
dovských opatrení, tzv. židov-
ský kódex, biskup P. Gojdič 
s jeho obsahom ostro nesúhla-
sil. 16. mája 1942 dokonca poslal 
vatikánskemu charge d’affaires 
v Bratislave Giuseppe Burziovi 
známy list, v ktorom kritizoval 
barbarstvá pri deportáciách 
Židov zo Slovenska. Za nezištnú 
pomoc pri záchrane Židov bol 
P. P. Gojdičovi 27. januára 2008 
v Bratislave udelený titul Spra-
vodlivý medzi národmi. n

Jaroslav Coranič
ilustračné snímky:  
archív Petra Borzu

Vladyka Pavel a utečenci z Ukrajiny

Aj takto skončili gréckokatolícke cerkvi po fronte.
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Kauza samozvaných 
ukrajinských biskupov
Kongregácia pre náuku viery vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom neuznáva platnosť bis-
kupských vysviacok Eliáša Dohnala OSBM, Markiana V. Hitiuka OSBM, Metoda R. Špiříka 
OSBM a Róberta Oberhausera. Ide o samozvaných gréckokatolíckych biskupov v ukrajinskej 
dedine Pidhirci. Kongregácia v oznámení zároveň uvádza, že po dlhom študovaní tejto kauzy 
neuznáva ani prípadné vysviacky, ktoré títo samozvaní biskupi vykonali alebo v budúcnosti 
vykonajú.

Neuznanie vysviacky kongregácia 
zdôvodňuje tým, že vlastní doku-
menty, ktoré spochybňujú ich plnú 

platnosť. Zároveň vyhlasuje, že na základe 
ich pretrvávajúceho falošného obviňovania 
cirkevných autorít, predovšetkým predsta-
viteľov Svätej stolice a miestnej ukrajinskej 

cirkvi, ich neústupného konania, spôso-
bujúceho zmätok a rozdelenie v Božom 
ľude, bola potvrdená exkomunikácia týchto 
samozvaných biskupov na základe Kódexu 
kánonov východných cirkví 1459 §1.
Kongregácia svojím vyhlásením upozor-

ňuje veriacich, predovšetkým tých krajín, 

z ktorých exkomunikovaní pochádzajú, 
že sa pod všetkými kánonickými dôsled-
kami nesmú pripájať k tejto skupine, ktorá 
je mimo spoločenstva s Cirkvou. Veriaci sú 
pozvaní, aby sa modlili za členov tejto sku-
piny, aby sa vrátili do plného spoločenstva 
s Katolíckou cirkvou. (TK KBS, TS ČBK)

VYHLÁSENIE KONGREGÁCIE PRE NÁUKU VIERY 
O KÁNONICKOM STATUSE SAMOZVANÝCH GRÉCKOKATOLÍCKYCH BISKUPOV Z DEDINY PIDHIRCI, 

KŇAZOCH ELIÁŠOVI DOHNALOVI OSBM, MARKIANOVI V. HITIUKOVI OSBM, METODOVI R. ŠPIŘÍKOVI OSBM 
A RÓBERTOVI OBERHAUSEROVI 

1) Svätá stolica veľmi starostlivo sledovala 
aktivitu kňazov Eliáša DOHNALA OSBM, 
Markiana V. HITIUKA OSBM, Metoda R. 
ŠPIŘÍKA OSBM a Róberta OBERHAUSE-
RA, ktorí sa po vylúčení z Baziliánskeho 
rádu sv. Jozafáta následne sami vyhlásili 
za biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi. Títo klerici svojím tvrdohlavým sprá-
vaním pokračujú vo vzdorovaní cirkevnej 
autorite, pričom morálne a duchovne ško-
dia nielen Baziliánskemu rádu sv. Jozafáta 
a Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ale aj 
Apoštolskej stolici a celej Katolíckej cirkvi. 
To spôsobuje medzi veriacimi rozdelenie 
a zmätok. Títo klerici vytvorili skupinu 
„biskupov“ z dediny Pidhirci a následne sa 
usilovali, aby boli uznaní a zaregistrovaní 
u kompetentných civilných autorít, ako 
Ukrajinská pravoverná gréckokatolícka 
cirkev. 
2) Cirkevní predstavitelia na rôznych 
úrovniach sa ich od začiatku tejto bolestnej 

kauzy márne snažili primäť k tomu, aby ne-
pokračovali v takom správaní, ktoré môže 
okrem iného priviesť veriacich do omylu – 
čo sa u istého počtu veriacich aj stalo.
3) Svätá stolica, ktorá naliehavo dbá 

o ochranu jednoty a pokoja Kristovho stáda, 
dúfala, že dôjde k oľutovaniu a následne 
k návratu spomínaných klerikov do plnej 
jednoty s Katolíckou cirkvou. Žiaľ, ostatný 
vývoj – nevydarený pokus skupiny z dediny 
Pidhirci o registráciu na štátnych úradoch 
pod názvom Ukrajinská pravoverná gréc-
kokatolícka cirkev – ukázal, naopak, ich 
neústupnosť.
4) Aby sa ochránilo všeobecné dobro 

Cirkvi a salus animarum (spása duší) – 
keďže samozvaní biskupi z dediny Pidhirci 
nevykazujú žiadny znak nápravy, ale po-
kračujú vo vytváraní zmätku a nesvornosti 
v spoločenstve veriacich, pričom ohovárajú 
predstaviteľov Svätej stolice a miestnej 
cirkvi – a potvrdzujúc, že najvyššia autorita 

Cirkvi vlastní dokumenty, ktoré spochyb-
ňujú úplnú platnosť ich biskupskej vysviac-
ky,
Kongregácia pre náuku viery po prijatí 

žiadosti cirkevnej autority Ukrajinskej gréc-
kokatolíckej cirkvi, ako aj ďalších dikastérií 
Svätej stolice rozhodla týmto vyhlásením 
informovať veriacich – osobitne v krajinách, 
odkiaľ pochádzajú títo klerici, samozvaní 
biskupi – o ich aktuálnom kánonickom 
postavení.
5) Kongregácia sa úplne dištancuje 

od konania spomínaných samozvaných bis-
kupov a ich vyššie spomenutých falošných 
vyhlásení a formálne vyhlasuje, že ne-
uznáva platnosť ich biskupských vysviacok 
a všetkých vysviacok, ktoré na ich základe 
boli udelené alebo budú udelené. Okrem 
toho oznamujeme, že kánonický status 
týchto štyroch spomínaných samozvaných 
biskupov je stavom exkomunikácie na zá-
klade kán. 1459 Kódexu kánonov východ-
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ných cirkví (CCEO), keďže výrokom druhej 
inštancie Riadneho tribunálu Ukrajinskej 
cirkvi väčšieho arcibiskupstva z 10. septem-
bra 2008 boli uznaní za vinných z deliktov 
podľa kán. 1462, 1447 a 1452 CCEO, čiže 
z deliktov nezákonnej uzurpácie úradu; 
z podnecovania rozbrojov a nenávisti 
voči niektorých hierarchom a z vyzývania 
k neposlušnosti voči nim; ako aj z deliktu 
poškodenia dobrej povesti iných prostred-
níctvom ohováračských vyhlásení.
6) Okrem toho upozorňujeme, že ozna-

čenie „katolícky“ používané skupinami, 
ktoré na to nemajú súhlas kompetentnej 
cirkevnej autority, sa považuje za nelegitím-
ne a za protiprávne v zmysle kán. 19 CCEO.
7) Preto upozorňujeme veriacich, aby sa 

pod hrozbou všetkých kánonických dô-
sledkov nepripájali k tejto skupine, ktorá je 
mimo spoločenstva Cirkvi. Vyzývame veria-
cich k modlitbe za členov tejto skupiny, aby 
sa mohli napraviť a vrátiť do plnej jednoty 
s Katolíckou cirkvou.

V Paláci Sant‘Uffizio 22. februára 2012

Kardinál William Levada, prefekt 
Luis F. Ladaria SJ, titulárny tibický  

arcibiskup, sekretár n 

Zdroj: Kongregácia pre náuku viery
press.catholica.va 

z taliančiny preložil Stanislav Gábor
TKKBS

Vysvetlenie ku kauze bývalých  
členov baziliánskeho rádu
Kongregácia pre náuku viery vydala 
29. marca 2012 dekrét týkajúci sa stavu 
„samozvaných biskupov v Pidhirkách“ 
Eliáša Antonína Dohnala, Markiana 
Vasyla Hitiuka, Metoda Richarda Špiříka 
a Róberta Oberhausera, bývalých členov 
baziliánskeho rádu. Ide o dvoch Čechov, 
jedného Ukrajinca a jedného Slováka. 
Okrem vyššie spomenutých sú členmi ich 
skupiny aj niektorí ďalší príslušníci českej 
a slovenskej národnosti. Pretože pôsobili 
a v súčasnosti opäť niektorí pôsobia aj 
na území Českej republiky, považujeme 
za potrebné oboznámiť veriacich s ich 
históriou. Hlavou tejto skupiny je bývalý 
rímskokatolícky kňaz Olomouckej arci-
diecézy Antonín Dohnal (nar. 1946), ktorý 
po páde komunizmu opustil svoju diecézu 
a vstúpil v roku 1991 na Slovensku do Rádu 
sv. Bazila Veľkého. Okolo seba postupne 
sústredil niektorých svojich priaznivcov, 
ktorých školil vo svojom pohľade na vieru 
a Cirkev... Pre nezhody s ostatnými členmi 
rádu a pre vyvolávanie napätia a rozdelenia 
medzi veriacimi ich generálny predstavený 
poslal do Českej republiky na výpomoc 
Gréckokatolíckej i Rímskokatolíckej 
cirkvi. Časť tejto skupiny prišla v roku 1999 
do Pražského exarchátu a začala pôsobiť 
v gréckokatolíckej Katedrále sv. Klementa. 
Potom im bola zverená aj duchovná správa 
v rímskokatolíckej farnosti na Sázave. 
Na Sázave nejakú dobu pôsobil aj A. Do-
hnal, ktorý tu formoval svojich nasledovní-
kov. V istom čase skupina pozostávala z asi 
20 osôb. Veľké úsilie smerovali na to, aby 
niekto z nich zaujal miesto biskupa v Prahe 
po odchode gréckokatolíckeho biskupa I. 

Ljavinca. Keď sa im to nepodarilo, vyvolali 
pri svätení vymenovaného biskupa Mons. 
ThDr. Ladislava Hučka nepokoje a protesty 
pred budovou nunciatúry v Prahe, a do-
konca zabránili tomu, aby bol 31. mája 2003 
vysvätený vo vlastnej katedrále. Vďaka jas-
nému postoju väčšiny veriacich a všetkých 
kňazov exarchátu ich proticirkevná činnosť 
narazila na rozhodný odpor, a tak na príkaz 
ich generálneho predstaveného musela 
väčšina z nich opustiť územie Českej repub-
liky a odísť na Ukrajinu. Nezmenili sa však 
a ďalej postupovali svojou pomýlenou ces-
tou. Ich neposlušnosť postupne vyvrcholila 
tým, že boli vylúčení z baziliánskeho rádu. 
Nejaký čas sa ešte prezentovali ako ľudia 
verní Svätému Otcovi. Usídlili sa v ukrajin-
skej dedine Pidhirci. V roku 2008 vyhlásili, 
že ich niekto (doteraz neuviedli kto!) vysvä-
til za biskupov, lebo v Katolíckej cirkvi je 
všetko zlé a ich úlohou je zreformovať ju. To 
však spôsobilo – v súlade s kánonickým prá-
vom – ich verejnú exkomunikáciu a ocitli sa 
mimo Cirkvi. Ich odpoveďou však nebolo 
pokánie, ale vyhlásenie tzv. Ukrajinskej 
pravovernej gréckokatolíckej cirkvi a tzv. 
Katolíckeho byzantského patriarchátu. 
Neuznávajú žiadneho katolíckeho bisku-
pa na svete ani Svätého Otca. Žiaľ, vďaka 
neposlušnosti, domýšľavosti a nezdravým 
ambíciám skončila táto skupina mimo 
Cirkvi a stala sa z nej sekta. n

Mons. Tomáš Holub, generálny sekretár 
ČBK, v spolupráci a apoštolským exarchom 

Mons. Ladislavom Hučkom
TS ČBK

Reality šou 
Marcové parlamentné voľby boli veľkým 
prekvapením pre všetkých. Nič nebolo tak, 
ako sa predpokladalo. Dokonca predpovede 
novodobých politických prorokov z prvých 
chvíľ po uzatvorení volebných miestností 
nevyšli. Ba čo viac, nevyšiel ani odhad, 
že po voľbách sa politici skultúrnia a začnú 
sa k sebe správať ak nie už kresťansky, veď 
sme kresťanský národ, tak aspoň ľudsky.

Naši politici sa začali zasa medzi sebou 
ruvať. A o čo? Nová opozícia o miesta, ktoré 
im láskavo prenechal nový premiér, a zasa 
vo vládnej strane to len sršalo v bojoch 
o množstvo teplých stoličiek. A samozrejme, 
nadovšetko sa tieto dva tábory ruvali medzi 
sebou a odkazovali si, kto nás viac okrádal, 
okráda a bude okrádať.

Milan Lasica raz satiricky navrhol, aby kaž-
dý politik mohol obsadiť miesto, po ktorom 
túži. Nech sa zriadi patričný počet úradov, 
ministerstiev, poslaneckých výborov. Nech 
sa každý realizuje. Možno potom by nastal 
pokoj. Každý by sa zašil do svojho teplého 
kresielka a dal nám jednoduchým ľuďom 
pokoj. Konečne by sme nepozerali správy 
s hnevom, na spovedi by sme nemuseli ho-
voriť o tom, ako sme sa kvôli tomu či onému 
politikovi nazlostili, ba dokonca aj pohádali, 
a v krčme by chlapi nemali dôvod zostávať 
dlhšie, lebo by im chýbala téma na ich vyso-
ko odborné politické rozhovory.

Lenže toto si dobrý gazda nemôže dovoliť. 
Nemôže rozdávať to, čo mu nepatrí a nedá 
sa uspokojiť neukojiteľné požiadavky všet-
kých. Veď by sme mali možno aj dve desiat-
ky premiérov, prezidentov a tisíce poslancov. 
A tak sa vraciame z pokojného sveta satiry 
pána Lasicu do reality Slovenska. Do hádok, 
škriepok a ohováraní. A či chceme, alebo 
nie, sme toho účastní. Sype sa to na nás 
zo všetkých strán, veď nás dnes médiá 
doslova obkľučujú, kde sa len pohneme. 
Ich vplyv na človeka, mladého i starého, je 
obrovský. Lož sa stáva v ich podaní pravdou 
a pravda bezcennou informáciou, po ktorej 
neštekne ani pes. A tak nám podávajú tieto 
žabomyšie vojny našich politikov ako to naj-
dôležitejšie, čo si máme všímať. Je to jedna 
veľká reality šou, ktorú si platíme.

Nádej však zomiera posledná. Na Slo-
vensku sa znova začína vláda jednej strany 
a ak Boh dá, budeme mať v médiách menej 
hádok než po minulé desaťročia. A Slováci 
sa začali zobúdzať a žiadať aj menej násilia 
a krvi v správach. Možno tí v Bratislave či 
v Záhorskej Bystrici pochopia, že raz sami 
budú musieť zožať všetko zlo, ktoré cez 
obrazovky v našich rodinách nasiali.

Juraj Gradoš
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Ekumenický  
rozmer
Nadväzujeme na prvú časť témy o ekume-
nizme, kde sme poukázali na to, ako hľadeli 
na Cirkev solúnski bratia. Aj keď v ich časoch 
ešte Cirkev nebola rozdelená tzv. východ-
ným rozkolom (r. 1054), už sa nad ňou 
zbiehali mračná nepochopenia, obviňovania 
a roztržky. Cyril a Metod poznali situáciu 
vo svojej vlasti (Byzantskej ríši) a boli si 
vedomí toho, že na veľkomoravskú misiu ich 
cirkevne vyslal konštantínopolský patriar-
chát. Súčasne zo zachovaných písomných 
prameňov, pápežských dokumentov a ďalšej 
korešpondencie je zrejmé, že vo svojom 
poslaní uznávali najvyššiu autoritu Apoštol-
ského stolca v Ríme. Tak sa stali v zložitých 
dejinných súvislostiach budovateľmi mostu 
medzi týmito dvoma cirkevnými celkami. 
Jednotu a dobro Cirkvi povýšili nad všetky 
ostatné čiastkové záujmy.

Vieme, že podľa učenia Druhého vatikán-
skeho koncilu „pod ekumenickým hnutím sa 
rozumejú činnosti a iniciatívy, ktoré vznikajú 
a sú zamerané podľa rôznych potrieb Cirkvi 
a časových okolností k napomáhaniu jed-
noty kresťanov“ (Dekrét o ekumenizme, 4). 
Pápež Ján Pavol II. chváli zásluhy solúnskych 
bratov aj v tejto oblasti, keď v encyklike píše: 
„Preto sa vôbec nezdá anachronizmom, ak 
vo sv. Cyrilovi a Metodovi vidíme opravdi-
vých predchodcov ekumenizmu, pretože sa 
účinne usilovali, aby odstránili alebo zmen-
šili každú skutočnú, ako aj čo len zdanlivú 
roztržku medzi jednotlivými spoločenstvami 
veriacich patriacimi do jednej a tej istej 
Cirkvi“ (SA 14).

My gréckokatolíci môžeme byť právom 
hrdí na to, že patríme do cirkvi, ktorá v ne-
dávnych dejinách trpela za neporušenosť 
katolíckej viery a ostala verná jej cyrilo-me-
todskému modelu. Popri vernosti nástup-
com apoštola Petra si zachovávame vlastnú 
obradovú identitu. Obradová rôznosť je dnes 
všeobecne chápaná ako zvláštny dar pre 
Cirkev, lebo zviditeľňuje jej krásu a pestrosť 
najmä vonkajších liturgických foriem. Máme 
sa modliť, aby rôzne trhliny rozdelenia medzi 
vyznávačmi Krista, nakopené počas stáročí, 
boli prekonané vzájomnou láskou, ktorá je 
dokonalým spojivom.

Michal Hospodár

Chystáte sa spolu s ďalšími rodinami 
na svetové stretnutie rodín, ktoré sa 
tohto roka uskutoční na prelome mája 
a júna v Miláne. Kedy padlo rozhodnutie 
o vašej účasti?
Monika: Naše rozhodnutie má dlhšiu 
históriu. Siaha v podstate do roku 2000, 
keď bolo v rámci Jubilejného roka svetové 
stretnutie rodín v Ríme. Asi mesiac pred 
jeho konaním pozýval Ing. Pavol Hric 
po nedeľnej svätej liturgii k účasti na tomto 
stretnutí. Oslovilo nás to a rozhodli sme 
sa na ňom zúčastniť. Po rýchlej príprave 
(ja som nemala platný pas) sme sa spolu 
s manželom vydali v októbri 2000 na púť 
do Ríma. Účasť na tomto stretnutí bola 
pre nás požehnaním a dodala nám veľa síl 
do ďalších dní. Zároveň v nás ostala túžba 
zúčastniť sa na ďalších stretnutiach. Keďže 
ďalšie bolo v ďalekej Manile, nebolo možné 
sa na ňom zúčastniť. Pred ďalším stretnu-
tím vo Valencii sa nám dostala do rúk 
brožúrka o katechézach pred svetovým 
stretnutím so Svätým Otcom. Na jej zákla-
de sa aj v našej farnosti pod vedením otca 
Marka Rozkoša začali v roku 2005 konať raz 
mesačne stretnutia rodín. Na stretnutí vo 
Valencii sme osobne prítomní neboli, ale 
sedem rodín z nášho farského spoločen-

stva bolo účastných na stretnutí v Banskej 
Bystrici, ktoré organizovala v čase konania 
svetového stretnutia vo Valencii Rada pre 
rodinu pri KBS. Boli sme plní očakávania, 
kde bude ďalšie stretnutie. Na rok 2009 
bolo vybraté Mexiko, takže nám bolo jasné, 
že tam nepôjdeme. Z Mexika prišla správa, 
že ďalšie plánované stretnutie bude v roku 
2012 v Miláne. A to sme si ako rodina, ale 
aj v spoločenstve rodín, ktoré sa naďalej 
stretávame pod vedením otca Pavla Bard-
záka, povedali, že ak Pán Boh dá, tak by 
sme tam radi išli. Bezprostredne sme o tom 
začali hovoriť v septembri minulého roka 
a otec Pavol sa do toho pustil. Oslovil otca 
Vladimíra Vargu, ktorý v spolupráci s otcom 
Petrom Labaničom všetko dohodol. A tak 
by sme všetci šiesti mali 30. mája začať spo-
lu s ostatnými rodinami Košickej eparchie 
púť do Milána.

Čo očakávate od tohto stretnutia pre 
vaše manželstvo a rodinu a čo v širšom 
meradle pre dnešnú spoločnosť?
Ivan: Požehnanie nášho spoločného úsilia 
a načerpanie nových síl pre našu rodinu. 
A v širšom meradle? Ukázať, že kresťanská 
rodina nie je anachronizmus, že nepatrí 
do starého železa, ale že je životaschopným 

a veľmi potrebným článkom spoločnosti 
a nádejou pre dnešný svet.

V rámci programu stretnutia ste boli 
poverení aj nejakou konkrétnou službou, 
úlohou?
Monika: Nie.
Ivan: (úsmev) Zatiaľ nie, ale necháme sa 
prekvapiť...

Vo svojom okolí vás vnímajú ako an-
gažovaný manželský pár. Čo vás viedlo 
k tomu, že popri svojej práci a rodine 
venujete čas ďalším ľuďom?
Monika: Myslím si, že sa iba snažíme deliť 
sa o niečo, čo sme – bez našich zásluh – 
dostali.
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Spoločné 
putovanie

Ivan: Aktivity v rámci nášho farského spolo-
čenstva vnímame v dnešnom uponáhľanom 
živote ako skvelú možnosť vzájomného 
obohatenie sa o radosti, starosti a skúse-
nosti. Teší nás, že sa môžeme pravidelne 
každý mesiac stretávať na našej fare v rámci 
stretnutia rodín. Výborný ohlas majú aj iné 
jednorazové akcie, napríklad jarné výlety 
do prírody, Deň otcov, jesenná šarkaniáda, 
zimná sánkovačka alebo predvianočná 
charitatívna burza.

Čo najviac potrebujú dnešné kresťanské 
rodiny?
Monika: Vieru, odvahu a spoločenstvo 
Cirkvi. Potrebujeme veriť v Boha, ale aj veriť 
Bohu – veriť tomu, že jeho vôľa je pre nás to 
najlepšie. Potrebujeme sa modliť za to, aby 
sme rozpoznali Božiu vôľu a dokázali ju pri-
jímať (nie je to jednoduché, niekedy nám to 
ide lepšie, niekedy horšie, niekedy nám to 
nejde vôbec). Potrebujeme odvahu preko-
návať prekážky, nezutekať pri prvej ťažkosti 
v manželstve, odvahu vychovávať naše deti 
– hľadať tú správnu cestu. A všetko to robiť 
v spoločenstve Cirkvi, pod vedením kňazov 
a biskupov. Bez ich vedenia by sme ľahko 
mohli skĺznuť na nesprávnu cestu.

Akú pomoc pre svoju rodinu by ste ako 
zamestnaný otec najviac privítali od spo-
ločnosti?
Ivan: Niekedy radšej žiadnu.

Štatistiky populačného vývoja na Sloven-
sku sú nelichotivé. Náš národ vymiera. 
Ako konkrétne môžu kresťania ovplyvniť 
ďalšie smerovanie krajiny?
Ivan: Bolo by treba, aby jasnejšie a dôraz-
nejšie zaznel hlas našich kresťanských 
osobností, politikov i predstaviteľov Cirkvi 
k zásadným etickým a morálnym otázkam, 
ako sú potraty, homosexuálne zväzky, 
výhrada vo svedomí, eutanázia... Dnes sa 
prevažne hovorí o  ekonomickej kríze, ale 
mám pocit, že toto je asi skôr kríza hodnôt. 
Dnes možno slobodne hovoriť, prezento-
vať a vyznávať hocičo, ale vekmi overené 
kresťanské hodnoty dnešný tzv. moderný 
svet nerád počúva, vysmieva sa z nich, prí-
padne nech vôbec nezaznejú. Viem, že to 
nie je v dnešnom liberálnom svete ľahké, 
ale aj v minulosti to často nemali kresťania 
jednoduché.

Čo v súčasnosti vnímate ako to, čo naj-
viac okrem nízkej pôrodnosti ohrozuje 
rodinu v našej spoločnosti?
Ivan: Relativizácia a znehodnocovanie 
úlohy rodiny. Ja si myslím, že stále platí: 
rodina = otec + mama + deti. Treba si 
uvedomiť dnešnú realitu: ak toto hovoríte 

v dnešnej EÚ alebo v Amerike, môžete byť 
označený za spiatočníka, netolerantného 
človeka. Podsúvajú sa tu aj iné modely tzv. 
rodiny – dve ženy a dieťa, dvaja muži a die-
ťa. A ide to aj ďalej. Napríklad Španielsko, 
ktoré bolo tradične katolícke, už nepozná 
matku a otca, ale rodiča A a rodiča B. Sme 
v EÚ. Tlaky budú silnieť. Len sa nenechaj-
me učičíkať štatistikami o počte kresťanov 
na Slovensku.

Ako vnímate snahy štátu čoraz viac 
vstupovať do rodinného života, naprí-
klad ohľadne práv dieťaťa a znižovania 
autority rodičov?
Ivan: To je problém chápania, či má byť štát 
tzv. silný, alebo slabý. Ja si myslím, že štát 
má zabezpečiť potrebný a nevyhnutný 
servis a nechať rokmi overený inštitút 
rodiny plniť si svoju úlohu, nakoľko rodina 
predchádza štát. Ten by nemal preberať 
úlohu rodiny a zasahovať do jej fungovania 
(to sme tu v minulosti zažili a niekedy cítiť 
nejakú tú nostalgiu).

Ako pri výchove svojich detí odolávate 
negatívnym morálnym prechmatom spo-
ločnosti: tendencia legalizovať homose-
xuálne partnerstvá, legalizácia potratov, 
spolužitie pred manželstvom, rozvody, 
sexuálna výchova v školách...? Čo vidíte 
ako najúčinnejší prostriedok, aby ich tie-
to trendy nezlomili alebo nejakým spôso-
bom negatívne nezasiahli do ich života?
Monika: Podľa mňa je nevyhnutná mod-
litba s deťmi, ale aj naša modlitba za deti 
a rozhovor. Treba s deťmi hovoriť, keď sa 
pýtajú, ale treba, aby boli aj účastníkmi na-
šich rozhovorov o problémoch, aby počuli 
naše názory a naše skúsenosti.

Čo vám najviac pomáha upevňovať vaše 
vzťahy v manželstve a v rodine?
Monika: Spoločná modlitba, spoločný 
rozhovor, spoločne strávený čas. Každý deň 
sa spoločne modlíme – je to pre nás veľmi 
dôležité, pretože v pracovný a školský deň 
je málo času na spoločný čas, a tak ešte pred 
modlitbou sa porozprávame. Dohodneme 
sa, čo kto má na starosti na ďalší deň, za-
smejeme sa. Často je to čas, keď sa od na-
šich detí dozvieme, čo ich teší, čo ich trápi, 
čím práve žijú. V nedeľu po obede máme 
tzv. debatu, na ktorej si preberieme, čo 
nás čaká v nasledujúci týždeň, čo chceme 
a čo potrebujeme urobiť, zariadiť, kam by 
sme chceli ísť. No a spoločný čas na výlete, 
na koncerte, u starých rodičov, počas sviat-
kov je nádherný a vnímam ho ako Boží dar.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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Monika a Ivan Rudíkovci 
prežívajú svoje požehnané 
manželstvo už 23 rokov. 
Napriek tomu, že sú typic-
kou mestskou rodinou, pod 
strechou ich domu v Ko-
šiciach vyrastá na dnešné 
pomery nie celkom typic-
ký počet detí – 21-ročná 
Kamila, o dva roky mladšia 
Júlia, 14-ročný Daniel 
a najmladšia Klára. V roz-
hovore s týmito zaujíma-
vými ľuďmi sme poodkryli 
ich rodinný život aj dôvod, 
prečo sa spolu s ďalšími 
rodinami rozhodli putovať 
do Milána na celosvetové 
stretnutie rodín.
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Investovať 
do tela?
Profesionálna jasnovidka takto diagnostikuje 
svoju klientku, ktorá má bolesti chrbtice, 
nôh a rúk: „Žijete v neustálom vnútornom 
napätí. Odmietate názory druhých, i keď 
by mohli byť pravdivé. Cítite sa byť nepo-
chopená, pričom sama odmietate pochopiť 
druhých.“

Na jej bolesti jej naordinovala veľa: denne 
vypiť liter bylinkového čaju, minimálne liter 
čistej prírodnej stolovej vody, pred každým 
jedlom polievkovú lyžicu ľanového semena, 
2 kávové lyžičky javorového oleja, dávať 
si detoxikačné náplasti na chodidlá, celú 
chrbticu dva razy denne masírovať, mini-
málne dvakrát do týždňa si urobiť vaňový 
kúpeľ, do ktorého treba pridať pár kvapiek 
levanduľového, citrónového alebo santalo-
vého oleja a dodržiavať delenú stravu.

No na adresu vnútorného napätia a vzťa-
hu k ľuďom jasnovidka povedala neporov-
nateľne menej: „Venujte sa meditácii alebo 
joge, chodievajte s rodinou často do prírody 
a dajte si odrušiť byt proti geopatogénnym 
zónam“.

A čo na to Pán Ježiš? On by ten pomer 
zmenil. Veď hovorí: „Nezháňajte sa za pomi-
nuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý 
ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn 
človeka.“ (Jn 6, 27) Rovnako aj sv. Pavol píše: 
„Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať 
porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha 
bude žať večný život.“ (Gal 6, 8)

A hoci zdravie patrí medzi Božie dary, 
prehnaná starostlivosť o ľudské telo nesmie 
zacloniť hľadanie Božieho kráľovstva. Ono 
je jedinou zónou, ktorú má človek hľadať, 
a nie upriamovať pozornosť na geopatogén-
ne zóny, pred ktorými nás Pán Boh vôbec 
nevystríha. Z toho vyplýva, že žiadne takéto 
zóny nemusíme hľadať.

Ak máme problémy s ľuďmi, musíme bo-
jovať tak ako Boží Syn: „Milujte svojich ne-
priateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, 
žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa 
za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie 
po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie 
plášť, neodopri ani šaty. Tak bude vaša od-
mena veľká a budete synmi Najvyššieho“ (Lk 
6, 27n). To je Boží spôsob riešenia problé-
mov, ktorý si máme osvojovať. Potom každé 
nepochopenie, nesympatia, či dokonca 
zlomyseľnosť zo strany druhých sa pre nás 
stanú príležitosťou preukazovať lásku. A keď 
milujeme, stávame sa zdravšími duchovne 
a často aj fyzicky.

Marek Badida

vaRovanIE | 17

že dôveryhodnosť je pod-
statným znakom priateľa. 
Nuž som sa opýtal jedné-
ho muža, ktorý vie toho 
o priateľstve veľa, a hľa, čo 
mi odpovedal: „Priateľstvo 
je trpezlivé, priateľstvo 
je dobrotivé; nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje 
sa, nie je nehanebné, 
nie je sebecké, neroz-
čuľuje sa, nemyslí 
na zlé, neteší sa z ne-
právosti, ale raduje 
sa z pravdy. Všetko 
znáša, všetko verí, 
všetko dúfa, všetko 
vydrží. Priateľstvo 
nikdy nezanikne.” 
(porov. 1 Kor 13, 
4 – 8)

„Á, to je vtipné, veď to je 
zo svätého Pavla,” poviete mi a máte úplnú 
pravdu. Ide o hymnus na lásku, ktorá nie 
je ničím iným než priateľstvom. Ale máme 
tu názor ešte väčšej autority, osobnosti, 
ktorá je najlepším priateľom, akého naša 
história pamätá. A ten hovorí: „Nik nemá 
väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život 
za svojich priateľov.” (Jn 15, 13) Áno! Hovorí 
to náš Pán Ježiš Kristus. On vie byť priate-
ľom a dokazuje svoje priateľstvo skutkami, 
nielen slovami.

Byť priateľom znamená robiť 
priateľovi všetko dobré
Sťažujeme sa, že v našom svete už nik ne-
dokáže byť priateľom. Možno je to tak, ale 
skôr by sme sa mali sťažovať na to, že my 
nevieme byť priateľmi! A ak je to tak, je 
na nás, aby sme to napravili.
Priateľstvo nie je nič iné než náklonnosť, 

ktorú cítime k niekomu a ktorá spôsobuje, 
že sa usilujeme o jeho dobro. Existujú priro-
dzené priateľstvá. Sú to tie, ktoré vznikajú 
z rodinných pút a ktoré sa ľahko pestujú, 
hoci ich často zanedbávame pre sebectvo 
vždy prítomné v našich skutkoch. Existujú 
aj iné priateľstvá, ktoré by sme mohli na-
zvať povinné. Vznikajú z kolegiality v škole 
alebo v zamestnaní, prípadne v susedstve 
alebo kvôli častému stretávaniu sa, ktoré je 
ovplyvnené životnými potrebami. Všetky 
priateľstvá sú dobré a k týmto ľuďom cíti-
me náklonnosť. Je to náš okruh priateľov.
A nakoniec, existuje ešte jeden veľmi 

osobitný druh priateľstva s jedným alebo 
niekoľkými ľuďmi. Nie je ich veľa. Sú to 
ľudia, s ktorými sa dokážeme stotožniť na-
toľko, že často o nich hovoríme, že sú „moje 
druhé ja“. Dokonale si s nimi rozumieme 
a v ich prítomnosti sa cítime veľmi dobre.

Dá sa takéto priateľstvo definovať? Mys-
lím si, že nie. Takéto priateľstvo sa dá iba 
žiť. Títo priatelia často nezapadajú do de-
finícií diktovaných romantizmom, pretože 
sú to obyčajní a bežní ľudia, plní ľudských 
chýb, ktoré však neznemožňujú tú zvlášt-
nu komunikáciu medzi dvoma osobami, 
ktoré sa majú radi. Ak ich máme radi, sú 
našimi priateľmi. Ak nás navyše majú radi 
aj oni, sú pravdepodobne našimi najlepšími 
priateľmi.

Priateľstvo je potrebné
Nemôžeme žiť bez priateľov. Je životne dô-
ležité milovať a byť milovaný. Táto potreba 
je obvykle naplnená prirodzeným pria-
teľstvom, ktoré vzniká v rodine, ale tento 
krásny rodinný kruh sa potrebuje rozšíriť, 
aby obohatil náš život. A aby obohatil aj 
životy iných! Pretože naše priateľstvo je 
skutočným pokladom.
Samota škodí. Nemať priateľov a myslieť 

si, že ich nemôžem mať, spôsobuje chorobu 
duše. Priateľstvo povzbudzuje, oživuje, 
posilňuje a lieči choroby duše.
Aké bezpečie dáva vedomie, že sa môžeš 

spoľahnúť na priateľa každý čas!

A ako získavame priateľov?
Ako sa učíme plávať? Tak, že sa ponoríme 
do vody!
Jediný spôsob, ako získať priateľov, je 

otvoriť sa druhým, byť prívetivý a ochotný 
poslúžiť.
Miesta, ktoré obvykle navštevujeme kvôli 

povinnostiam nášho každodenného života, 
sú baňami. Ak v nich hľadáme, môžeme 
nájsť dobré priateľstvo – hrudu zlata. Ale 
nič nám nebráni, aby sme vstúpili do dob-
rodružstva a skúšali aj v iných (dobrých) 
prostrediach, kde môžeme nájsť ľudí, 
ktorým sa páči to, čo aj nám.

Ako pestovať priateľstvo...
•  Priateľstvá sú cenné, vyžadujú si zapustiť 
korene v domove. Keď sa sťahujeme, 
obetujeme mnoho dobrých vzťahov.

•  Priateľstvo si vyžaduje čas. Byť priateľom 
znamená mať čas.

•  Tvoje priateľstvo za niečo stojí vtedy, ak si 
schopný počúvať, nielen hovoriť.

•  Priateľstvo nepozná bariéry. Ani vek, ani 
náboženstvo, ani politické názory, ani 
jazyk nie sú preňho prekážkami.

•  Je isté, že priateľstvo sa pozná vo väzení 
a v chorobe. Mohli by sme dodať, že aj 
v chudobe.

•  Priateľstvo prichádza od Boha a k Bohu 
sa musí vrátiť.  n

P. Sergio G. Román 
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)

ilustračná snímka: sxc.hu

Odpustenie 
a priateľstvo
Nicolás Bravo, hrdina 
odpustenia
Don Leonardo Bravo veľmi milo-
val svoju vlasť. Preto keď sa začal 
boj o nezávislosť, on, jeho brat Mi-
guel a jeho syn Nicolás sa zapísali 
za vojakov, ochotní dať aj svoj život. 
Dona Leonarda zajali a priviezli 
do hlavného mesta Mexika, kde bol 
13. septembra 1812 zastrelený.
Medzitým jeho syn don Nicolás 

porazil Španielov v bitke pri Palmare 
a zajal 300 z nich. V ten istý deň dostal 
správu o poprave svojho otca. Jeho 
prvá reakcia bola ovplyvnená hlbokou 
bolesťou. Rozkázal, aby nasledujúci deň 
na svitaní zastrelili všetkých zajatcov. 
Z ľudského hľadiska to bolo logické, ale v tú 
noc vyhral don Nicolás ďalšiu bitku. Naj-
dôležitejšiu vo svojom živote. Bitku proti 
svojej túžbe pomstiť sa. Nielenže daroval 
život všetkým zajatcom, ale rozkázal ich 
prepustiť!

Odpustenie a milosť
Odpustenie znamená nebrať do úvahy vinu. 
Milosť znamená odpustiť aj trest. Z dobrej 
vôle, z lásky toho, kto odpúšťa.
Ak ma niekto urazí, je vinný a zaslúži 

si trest. Ak je vina ťažká, trest vykonáva 
autorita určená na výkon spravodlivosti. 
Ak je vina ľahká, trestom býva to, že sa už 
nerozprávam s tou osobou, že ju vyma-
žem zo zoznamu svojich priateľov a už jej 
nikdy viac nepreukážem dobro. Ale ak jej 
začnem robiť zle, vtedy hovoríme o pomste, 
ktorá často býva ešte nespravodlivejšia ako 
pôvodná urážka. Opakom lásky je nenávisť. 
Je to pocit, ktorý nás vedie k prechovávaniu 
nekonečnej zloby a plánovaniu pomsty, 
ktorá nás robí ešte nehodnejšími než je ten, 
kto nám ublížil. Nenávisť sa rodí z pre-
hnanej lásky k sebe samému, teda z nášho 
egoizmu. Hovorí sa, že viac trpí ten, kto 
nenávidí, než nenávidený. A je to určite 
pravda.

Prečo odpúšťať? 
Odpustenie sa rodí z prirodzeného dobra 
osoby alebo z prirodzenej lásky k tomu, kto 
sa dopustil viny. Rodičia s ľahkosťou  

 
 

 
odpúšťajú svojim deťom, lebo ich milujú.
Keď sa odpustí veľká vina, hovorí sa, 

že ten, kto odpustil, je veľkodušný. Ak 
navyše odpustí aj zaslúžený trest, vtedy je 
milostivý.
My kresťania odpúšťame aj pre naše 

evanjeliové zásady. Na chlopni jedného 
katolíka som videl odznak, na ktorom 
bol nápis 77x. Najprv som nechápal jeho 
zmysel, preto som sa ho na to opýtal. Hrdý 
na svoje biblické vedomosti odpovedal: 
„Ježiš povedal Petrovi, aby odpustil sedem-
desiatsedemkrát. ” (porov. Mt 18, 21)
My, ktorí nasledujeme Ježiša, odpúšťame 

vždy. Odpúšťame tak, ako nám odpúšťa náš 
Boh Otec (porov. Mt 6, 12).

Odpustenie a trest
Ak učíme deti, aby sa ospravedlnili, učme 
ich aj odpúšťať. Odpustenie má úzky vzťah 
k spravodlivosti. Lenivý syn môže žiadať 
odpustenie, že zanedbal školu. Rodičia mu 
istotne odpustia, ale podľa spravodlivosti 
musia syna pokarhať a uložiť mu nápravný 
trest, ktorý by ho naučil byť svedomitým 
v plnení svojich povinností. Vina sa odpúš-
ťa, ale od syna sa vyžaduje, aby neodchá-
dzal z domu, aby nešiel von s priateľmi, 
aby nepozeral televíziu, aby tak dohnal to, 
čo zameškal v učení. Nie je to pomsta, je to 
spravodlivý trest, ktorý by mal syn prijať 
dokonca s radosťou, lebo rodičia mu od-
pustili. Pozor však na trest, ktorý ponižuje. 
Taký trest sa stáva pomstou.

Odpúšťam ti, ale 
nemysli si, že na to zabudnem

Keď toho, kto nám ublíži, veľmi milujeme, 
spôsobí nám to veľkú bolesť a prirodzené 
rozčarovanie zo straty dôvery v milovanú 
osobu. Dá sa odpustiť aj chceme odpustiť, 
ale ako máme obnoviť dôveru? Stratili sme 
ju a znova sa bude rodiť ťažko.
Ten, kto ublížil a žiada o odpustenie, 

musí pochopiť, že uplynie veľa času, kým 
sa pôvodná dôvera obnoví. Je na ňom, aby 
si zaslúžil „zabudnutie“ urážky milovanej 
osoby.

Vaše deti sa naučia odpúšťať...
•  Ak vy, manželia, nedovolíte, aby slnko 
zapadlo nad vaším hnevom.

•  Ak nepoužívate ten „ľadový zákon“ od-
platy, od ktorého hynie zimou manželská 
láska.

•  Ak ste schopní zmieriť sa aj s tými prí-
buznými, ktorí vás nemajú radi.

•  Ak sa nenecháte prosiť a nekladiete pod-
mienky, keď vás deti prosia o odpustenie.

•  Ak vy sami si priznáte svoju vinu a v po-
kore žiadate svoje deti o odpustenie.

•  Ak sa modlíte so svojimi deťmi za ľudí, 
ktorí vám škodia.

•  Ak od nich žiadate, aby si vzájomne od-
púšťali len preto, že sa majú radi. n

Na priateľstvo sme odborníci
Pýtal som sa niektorých ľudí, čo pre nich 
znamená priateľstvo. Všetci mi dali veľmi 
pekné definície, medzi ktorými sa zvlášť 
vynímala tá, ktorá hovorila, že priateľstvo 
znamená niekomu dôverovať. Zdá sa, 

Odpustenie 
a priateľstvo
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Soľ pre každý vzťah
Prečo je dobré 
komunikovať?
Sú chvíle, keď potrebujeme 
a chceme byť sami. Chceme 
sa na chvíľku stíšiť a zachytiť 
tok myšlienok, hlas vnútra 
alebo jednoducho len na chvíľu 
„vypnúť“. To je fajn. Je však 
dobré vyhýbať sa komunikácii 
s inými natrvalo? O čo sa ochu-
dobňujeme, keď sa vyhýbame 
komunikácii? A vôbec, čo 
rozumieme pod týmto slovom? 
Hm, možno na prvé počutie sa 
nám zdá, že ide len o výmenu 
informácií. Áno aj, ale to nie je 
všetko. V komunikácii nejde 
iba o informácie, ale aj o osoby. 
Komunikovať znamená zároveň 
zdieľať. Zdieľať svoj život s iný-
mi a počúvaním prijímať účasť 
na živote iných. Komunikácia 
je totiž zároveň vyjadrením 
vzťahovosti človeka. V škole sa 
už odmala učíme, že človek je 
tvor spoločenský. Je to tak. Ale 
môže existovať spoločnosť bez 
komunikácie, bez vzťahov, bez 
zdieľania? Nie. Medzi základné 
črty každej osoby patrí túžba 
a potreba mať vzťahy. Veď aj náš 
život sa realizuje vo vzťahoch: 
s rodičmi, priateľmi, susedmi, 

a napokon aj s Bohom. A tu je 
dobré vedieť, že kvalita nášho 
života je taká, aké kvalitné sú 
naše vzťahy.
Aby sme ich nielen udržali, 

ale aj rozvíjali, a tak napokon 
sami osobnostne rástli, potre-
bujeme komunikovať. Viesť 
dialóg. Ak vidíme, že sa nám 
kazí vzťah s rodičmi, známymi 
či priateľmi, pozrime sa, na akej 
úrovni je naša vzájomná komu-
nikácia. Je vôbec nejaká? Niet 
divu, že tam, kde sa nekomu-
nikuje, vzťah upadá. Je preto 
dobré vedieť, že komunikácia, 
respektíve schopnosť vstúpiť 
do dialógu a viesť ho, je pre 
vzťahy potrebná ako soľ. V dia-
lógu sa napokon ukazuje aj naše 
zameranie. Je to miesto, kde sa 
ukáže náš postoj k blížnym – 
nakoľko je preniknutý láskou.

Ako komunikujeme?
Asi najjednoduchším dele-
ním komunikácie a zároveň 
kritériom lásky v nás samých 
je to, či je naša komunikácia 
empatická, alebo egocentric-
ká. Skúsme sledovať, či pri 
komunikácii nám ide o nás 
samých, alebo o blížneho. Pri 

egocentrickej komunikácii sa aj 
napriek tomu, že sme s niekým, 
stojíme pri ňom alebo sa naňho 
pozeráme, sústreďujeme stále 
na seba. Niekedy si dokonca ani 
nevšímame potreby a rozpolo-
ženie druhého, ale stále chceme 
riešiť náš život, naše potreby, 
naše zážitky a skúsenosti. V po-
predí stojí naše ja, ktoré chce 
byť prezentované. Aj keď nám 
niekto niečo hovorí, stále svoju 
pozornosť orientujeme na seba.
Pri empatickej komunikácii 

nám ide o blížneho. Bez toho, 
aby sme ho porovnávali so 
sebou či posudzovali, snažíme 
sa nielen pochopiť to, čo nám 
hovorí, ale ho aj vnímať ako 
osobu. Ako človeka, ktorý niečo 
prežíva, pociťuje. Takáto komu-
nikácia vedie k tomu, že naše 
počúvanie sa stáva zároveň 
aj prijímaním blížneho. Lebo 
do dialógu je zapojené aj srdce.

Iná komunikácia
Komunikovať sa dá nielen 
verbálne. Technika a virtuálny 
svet takisto ponúkajú možnos-
ti komunikácie. Ba môžeme 
povedať, že mobily a internet 
sú dnes už temer nevyhnutnos-

ťou. Jedným dychom však treba 
dodať, že komunikácia bez 
fyzickej prítomnosti je ukrátená 
a nemôžeme ju nahradiť ani 
uprednostniť pred priamym 
kontaktom a stretaním sa s ľuď-
mi. Je ochudobnená o telesný 
kontakt a možnosť gestom 
vyjadriť blízkosť, zachytiť 
vnútorné rozpoloženie, mimiku 
či očný kontakt blížneho. Toto 
všetko dokáže niekedy povedať 
viac ako samotné slová. To už 
hovoríme o neverbálnej komu-
nikácii, ktorá sprevádza slovnú 
– verbálnu.
Napokon je tu ešte veľmi 

výrazný spôsob komunikácie, 
ktorý slová nepotrebuje. Je 
to komunikácia činmi. Nimi 
môžeme – a je to oveľa presved-
čivejšie – vyjadriť nielen svoj 
postoj k blížnemu, ale aj svoj 
záujem a to, akú má pre nás 
človek hodnotu.

Tip na záver
O komunikácii nájdeme veľa 
kníh a článkov. Veľmi sa mi 
však páči brožúrka Spiritualita 
dialógu, ktorá na niekoľkých 
stranách jednoducho a výstižne 
približuje, čo je dialóg. Okrem 
iného poukazuje na podmienky 
dobrého dialógu a prostriedky 
na krotenie jazyka. n

Mirón Duda
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Pôjdeš  
a budeš zdravý
Vážená redakcia Slova, posielam vám svoj zážitok z hory Zvir 
v Litmanovej na sviatok sv. Petra a Pavla minulého roka. 

Do Litmanovej som sa chystal už 
dávnejšie, lebo som o nej videl re-
portáž v televízii a aj som si o tom, 

aj o iných miestach zjavení niečo prečítal. 
Keďže som dosť citlivý na slnko a úpal schy-
tám aj skoro na jar alebo aj v jeseni počas 
babieho leta, čakal som na svoju príleži-
tosť, keď sa počasie trocha ochladí. Podľa 
predpovedí v televízii takéto ochladenie 
malo prísť okolo sviatku sv. Petra a Pavla, čo 
sa aj stalo. 
No stalo sa aj to, že sa mi vrátilo moje 

chronické ochorenie prostaty, z ktorého 
som sa nevedel dostať už tretí rok. Toto 
ochorenie, tzv. prostatitída, mi vznikla 
podľa môjho lekára vekom, ale aj dôsled-
kom prechladení, pod ktoré sa podpísali aj 
moje predošlé povolania, vykonávané v čase 
aj nečase väčšinou vonku. Toto ochorenie 
je sprevádzané silnými bolesťami. Je nutné, 
aby som sa chránil pred chladom, vyvaroval 
sedenia na chladnej lavičke, hoci aj v lete, 
a pitia studenej vody. Keďže sa mi znova 
ohlásilo moje ochorenie, začal som uvažo-
vať o tom, že do Litmanovej vôbec nepôj-
dem, ale radšej pôjdem k lekárovi po lieky. 
Rozhodnúť som sa chcel až na ďalší deň 
podľa toho, ako sa budem cítiť nasledujúce 
ráno. Zrazu mi hlavou prebehla myšlienka, 
ako by mi niekto chcel v mojej nerozhod-
nosti pomôcť. Bolo to asi takto: „Pôjdeš 

tam, napiješ sa studenej vody z prameňa, 
sadneš si na studenú lavicu počas svätej 
liturgie, a nič sa ti nezhorší, budeš zdra-
vý.“ Nerozumel som tomu, ale vzal som si 
so sebou aspoň utišujúci liek a išiel som 
do Litmanovej.

Všetko od začiatku prebiehalo presne 
tak, ako mi to ráno prebehlo hlavou. Najprv 
som bol navštíviť miesto zjavenia v malej 
izbičke, potom som sa schuti opakovane 
napil studenej vody z prameňa a po celý čas 
som počas svätej liturgie sedel na studenej 
lavičke. 
Na začiatku svätej liturgie som ešte 

pociťoval bolesti na známom mieste, ale 
postupne som sa venoval svätej liturgii 
a prestal som myslieť na svoje zdravotné 
ťažkosti. Po liturgii som sa spolu s veriacimi 
ešte pomodlil Ruženec k Božiemu milosr-
denstvu a potom som odišiel z hory preč.
Po odchode z areálu som si začal uvedo-

movať, že ma už akosi nič nebolí. Stláčal 
som si miesto, kde ma zvyčajne bolelo, ale 
bolesť žiadna. Ostal som neveriacky stáť, 
musel som sa z toho šoku spamätať. Vedľa 
mňa si do auta práve sadal kňaz, ktorý 
slúžil svätú liturgiu. Pozrel som sa naňho 
a pomyslel som si: „Keby tento vedel, čo sa 
mi dnes stalo“. 
V ten deň som pocítil vo svojom srdci 

veľkú vďačnosť Pánovi za všetko, čo mi dal, 
a tiež Panne Márii za jej mocný príhovor. 
Do dnešného dňa sa mi už tieto zdra-

votné problémy neobjavili. Vtedy som 
si spomenul na slová zo Svätého písma, 
že najdôležitejšie je uzdraviť dušu a potom 
sa uzdraví aj telo.
Som Bohu veľmi vďačný za to, že ma 

na tomto milostivom mieste uzdravil. n
čitateľ      

ilustračná snímka: M. Žarnayová

Svätý Atanáz Alexandrijský
Tento veľký svätec je nepochybne jedným 
z najvýznamnejších a najuctievanejších ot-
cov starovekej Cirkvi. Okrem iných viacerých 
jeho diel je veľmi známy Život svätého Anto-
na, ktorý napísal podľa vlastných skúseností 
s týmto svätým mužom egyptskej púšte.

Toto dielo sa rýchlo stalo známym tak 
na Východe, ako aj na Západe a je duchov-
ným bestsellerom starovekej literatúry do-
teraz. Atanáz si bol vedomý toho, aký veľký 
vplyv bude mať Antonov príklad na kresťan-
ský ľud. V závere svojho diela totiž píše: „To, 
že ho všade poznali, že ho všetci obdivovali 
a túžili ho stretnúť, a to aj tí, čo ho nikdy ne-
videli, je znamením, že jeho život bol čnost-
ný a že jeho duša bola Božou priateľkou. 
Veď Anton sa nestal známym ani svojimi 
spismi, ani svojou svetskou múdrosťou, ani 
nijakou inou svojou schopnosťou. Svoj chýr 

nadobudol iba svojou nábožnosťou. Nikto 
nemôže poprieť, že toto je Boží dar. Lebo 
ako by bolo možné, že o tomto mužovi, kto-
rý sa utiahol do vrchov, sa hovorí v Hispánii 
i v Galii, v Ríme i v Afrike, keby ho všade 
nepreslávil Boh, ktorý tak robí tým, čo mu 
patria, a ktorý to od začiatku ohlásil aj Anto-
novi? A hoci takíto ľudia pôsobia v skrytosti 
a v skrytosti chcú aj zostať, Pán ich ukazuje 
všetkým ako lampu, aby tí, čo o nich počujú, 
vedeli, že možno zachovávať prikázania, 
a dostali odvahu kráčať po ceste čností.“

Život svätého Atanáza či Antona, alebo 
ďalších nespočetných svätých nám ukazuje, 
že ten, „kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa 
od ľudí, ale stáva sa im skutočne blízkym“ 
(Deus caritas est).

Jozef Gača

Kurz Filip v Bárke
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 Jar v srdci
Ticho pozorovala lastovič-

ky prilietajúce na elek-
trické drôty. Pripravo-

vali sa na dlhú cestu. Nikdy 
nedokázala pochopiť, ako vedia, 
kam majú letieť, a poznajú aj 
spiatočnú cestu. 
„V tých malých hlávkach je 

toľko múdrosti,“ pomyslela si 
Emma. Znenazdajky začala 
vtáčence počítať. „Dva, tri... 
pätnásť, dvadsať.“ Narátala 
ich veľa. V jednom okamihu 
už nepozerala na ne, ale kdesi 
do diaľky. Tam, kde ostali jej 
spomienky.
Aj pred rokom sedela takto 

na balkóne v činžiaku a pozo-
rovala lastovičky. Jej dvojizbový 
byt sa akoby tiež lúčil s vo 
fraku odetými letcami. Záclo-
ny z otvorených okien viali vo 
vzduchu a všade vládlo ponuré 
ticho. Šesťdesiatročná Emma 
čakala v ten deň návštevu. 
Takú malú, maličkú, a vzácnu. 
Bola to jej kamarátka z detstva. 
Hm... Pri tej myšlienke jej 
mimovoľne myklo kútikmi úst 
a pousmiala sa. Uvedomovala 
si, že málokto má také vzác-
ne priateľstvo, pretrvávajúce 
od rozbitých kolien, nedo-
zretých čerešní až do staroby. 
Emma a Linda boli nerozlučná 
dvojka. Iba ostatných pätnásť 
rokov sa im akosi nedarilo 
stretnúť.
„Zvláštne,“ rozmýšľala. „Ako 

tie roky ubehli, a ja mám pocit, 
akoby to bolo dnes,“ putovala 
ďalej svojimi myšlienkami.
Linda sa odsťahovala do iné-

ho mesta za dcérou. Bolo jej 
veľmi ťažko. Nechcela odísť, 
no mala len ju. Už len ju. Evka 
bola celá jej rodina. Emma si 
ešte dnes spomínala, ako veľmi 
sa tešila na jej príchod. Pätnásť 
rokov v nej vôbec nevyvolávalo 
pocit odcudzenia.

„Kedy si dáme spolu kávu 
v mojej kuchyni? Príď, upečie-
me si makové záviny, navarí-
me chutný segedín, pôjdeme 
na dobrú kozmetiku a po veče-
roch môžme piť červené víno 
pri telke, ak budeš chcieť, alebo 
tancovať tango. Zapneme si 
náš starý magnetofón. Uvidíš, 
bude ti u mňa ako v bavlnke. 
Už sa na teba teším,“ trilkovala 
Emma do telefónu. Linda sa tak 
nakazila spomienkami do bu-
dúcnosti a prísľubmi včerajška, 
že už mala v priateľke úplnú 
istotu a tiene pochybností, 
či sa nezmenila, či ju prijme, 
boli jednoducho preč. Naba-
lila obrovský kufor oblečenia, 
darčekov, fotografií a poď ho. 
Nastúpila do vlaku svižným 
krokom mladice a už sa viezla 
štyristo kilometrov k Emme. 
Vyzdvihol ju jej syn Rudo.
„Ahoj, Rudko! Ale si vyrástol. 

Je z teba chlap ako hora,“ smiala 
sa Linda a objímala urasteného 
štyridsiatnika. Neuvedomila si, 
že sa s ním baví ako so stredo-
školákom. Prijal to s úsmevom.
„Vitaj, teta Linda!“ Objali 

sa, naložil batožinu a už sa 
hnali na vyblýskanom tátošovi 
k Emme. Počas rozprávania 
s Lindou, keď si chceli všetko 
povedať, si veselo pískal. Zrazu 
vyletelo zo zákruty auto... Príliš 
rýchlo... Pískanie pneuma-
tík. Rinčanie plechov. A dlhé 
sekundy hrôzy... Bolo počuť iba 
šuchot krídel anjelov. Nastalo 
ticho...
Rudo vyviazol s odreninami 

a škrabancami, Linda ostala 
na vozíčku.
Emma vo veľkej bolesti 

pripisovala všetku vinu Rudovi. 
Po niekoľkých hádkach s ňou 
prestal komunikovať. Zaťato 
tvrdila, že to ona sa rozhodla 
s ním neudržiavať kontakt. 

Veľmi ju bolel pohľad na Lindu, 
ktorá sa namáhala s obrovskými 
kolesami na vozíčku. No ona aj 
napriek tomu mala stále na pe-
rách živý úsmev.
„Nehádaj sa s ním, ty si tam 

nebola! Nevieš, aké to bolo 
rýchle,“ často jej vravievala.
„Zavolaj ho na obed. Tvojim 

rezňom by neodolala ani an-
glická kráľovná. Máš len jeho. 
Staraj sa oň. Potrebuje ťa.“ Lin-
da sa ju napriek svojmu stavu 
pokúšala zmieriť so synom. Iba 
ona vedela, že medzi farebnými 
vitrážami na tichom, posvät-
nom mieste pod krížom našla 
útočisko a odpovede na svoje 
otázky.
Emma si veľmi dobre pamä-

tala, ako pri poslednej hádke 
tresol dvermi. Aj lastovičky 
pripravené na odlet sa po tom 
buchnutí rozpŕchli na všetky 
strany. Ozvenu počula ešte 
dobrú pol hodinu. Ostala jej 

v duši a nedala sa vymazať. 
Dnes, keď videla tie švitorky, 
ktoré statočne prilietali domov, 
si zrazu uvedomila, aká bola 
hlúpa. S námahou a obavami 
vyťukala telefónne číslo.
„Prídeš zajtra na obed? Po-

zývam ťa a ... priveď aj Moniku 
s deťmi,“ zneli váhavé slová 
Emmy. Na druhej strane nastalo 
ticho. Rudo stroho súhlasil 
a hneď zložil. Bál sa, aby mama 
nepostrehla, že sa mu chveje 
hlas. Keď ho potom uvidela 
vchádzať, v očiach sa jej zaleskli 
slzy. Padli si do náručia. Neboli 
potrebné slová.
Na drôtoch sedeli lastovičky. 

Nebolo ich ešte veľa, ale už sa 
vyhrievali na jarnom slniečku 
a rozprávali si nové zážitky 
z ciest.
Emma ich spozorovala z okna 

v kuchyni, keď pripravovala 
polievku do slávnostnej misy. 
Ticho sa usmiala. Spolu s nimi 
sa vrátil aj jej Rudo. Pokoj v srd-
ci a vďačnosť z jeho prítom-
nosti v nej rozohrali nový pocit 
kvitnúcich snežienok a lastovi-
čiek. n

Katarína Kopnická
ilustračná snímka:  

sxc.hu
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Jedinečný profesor
Smrť pátra Michala Lacka prišla náhle. Prišlo mu zle a odpadol. 
Lekárom sa stav nezdal kritický. Keď však zistili, že mu praskla 
aorta, už bolo neskoro. Zomrel na operačnom stole. Vykrvácal. 
Keď ho mali operovať, bol pri vedomí. Opýtal sa: „Nedala by sa 
tá operácia odložiť? Zajtra majú prísť za mnou študenti, ktorí 
budú robiť doktorské skúšky a ja by som ich nechcel sklamať.“ 
Jeho veľký priateľ biskup Pavol Hnilica ho charakterizoval týmito 
slovami: „Páter Lacko bol skutočne tvor spoločenský, ktorý mal 
rád ľudí a rád ich videl veselých a šťastných. Bol samý žart a spev. 
Mal veľkú zásobu vtipov, žartov a piesní. Jeho priateľ a krajan 
Mons. František Fuga, ktorý pôsobil v Kanade, ho prehovoril, aby 
tieto veselé príhody spísal, a tak vznikla veľmi zábavná knižočka 
s názvom Najkrajšie klapancie.
Po pohrebe sa uskutočnilo smútočné stretnutie Lackových pria-
teľov. Pri stole prehovoril aj páter Kolvenbach, ktorý povedal aj 
to, že teraz okrem smútku máme aj povinnosť nájsť nového pro-
fesora. Vtedy sa ku mne naklonil jeden spolubrat, ktorý mnoho 
rokov pracoval na Pápežskom orientálnom inštitúte, a povedal: 
,Profesorov môžu nájsť aj sto, ale druhého pátra Lacka nikdy. To 
bol človek, ktorý sa zodral v práci pre inýchʻ“.

Marko Durlák

Voda  
ako symbol Ducha
Ako nás pôst pripravoval na radostné slávenie 
Paschy – Pánovej smrti a vzkriesenia, tak nás 
obdobie, ktoré nazývame Päťdesiatnicou, pripra-
vuje na slávenie sviatkov Svätého Ducha.

Čím viac sa blížime k svätodušným sviatkom, tým viac v čítaniach 
i v liturgických textoch vystupuje do popredia téma vody. Je to 
preto, lebo voda je symbolom Svätého Ducha. Na spresnenie 

treba povedať, že Svätý Duch sa nikdy nevtelil. Vtelenie v dejinách 
uskutočnil jedine Ježiš Kristus, večné Otcovo Slovo, ktoré sa stalo telom. 
Holubica, ktorá sa ukázala nad Jordánom pri Pánovom krste, bola 
viditeľným znakom prítomnosti Svätého Ducha, ktorý zostúpil na Je-
žiša, ale nemožno povedať, že Duch sa vtelil do holubice. Viditeľným 
znakom zostúpenia Ducha boli aj ohnivé jazyky nad hlavami apoštolov, 
no rovnako nemožno povedať, že Duch sa vtelil do ohňa. Okrem týchto 
znakov Svätého Ducha nám byzantskoslovanský obrad so svojou 
spiritualitou poukazuje na iný, nemenej dôležitý znak jeho prítomnosti, 
ktorým je voda.
Prvým signálom tejto postupnej katechézy Cirkvi je Nedeľa o uzdra-

vení ochrnutého. Ten leží pri kúpeli Betsata v nádeji, že sa azda aj jemu 
podarí nájsť v tejto vode uzdravenie. Táto voda však uzdraví iba prvého, 
kto do nej pri zvírení zostúpi. Po tejto nedeli slávime sviatok Prepolo-
vénija – Polovicu Päťdesiatnice, kde sa téma vody postupne stupňuje. 
Po celý čas tohto sviatku spievame v tropári: „Uplynula polovica sviat-
kov. Spasiteľ, napoj moju dušu vodou múdrosti“. Katechéza pokračuje 
ďalej. Od vody v kúpeli Betesda, ktorá mohla dať zdravie iba jednému, 
sa postupne dostávame k živej vode, ktorá tu je pre všetkých. Upozor-
ňuje na to Nedeľa o Samaritánke. Pán jej vraví: „Keby si poznala Boží 
dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ,Daj sa mi napiť,’ ty by si poprosila 
jeho a on by ti dal živú vodu.“ O tom, že táto živá voda je naozaj pre 
všetkých, nie iba pre niekoľkých vyvolených, nás presviedča skutočnosť, 
že o tom Ježiš hovorí práve Samaritánke, teda človeku, žene, ktorá nie je 
z „pravoverného“ židovského ľudu. Tu sa však katechéza Cirkvi nekončí. 
Dostávame sa k Nedeli o uzdravení slepého od narodenia, kde má téma 
vody tiež svoje miesto. Po tom, čo Pán pomazal slepému oči vlastnými 
slinami a blatom, posiela ho umyť sa k rybníku Siloe.
Toľkokrát spomínanou vodou nás chce Cirkev poučiť o tom, že čím 

je voda pre túto zem, tým je Svätý Duch pre človeka. Tak ako voda 
v prírode dáva silu, zdravie i život, to isté dostávame od Svätého Ducha 
v duchovnom rozmere. Preto na samotný sviatok Svätého Ducha čítame 
v evanjeliu Pánove slová: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde 
ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo: Z jeho vnútra potečú prúdy živej 
vody. To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili“. n

Marko Durlák; ilustračná snímka: sxc.hu

Šija
Muži sú hlavou ženy. A o ženách sa 
hovorí, že sú krkom, ktorý tou hlavou 
hýbe. Šija naozaj slúži telu na to, aby 
otáčala hlavou, robí hlavu pohybli-
vou. Ak má človek problém s krkom, 
musí zapojiť do otáčania hlavy celú 
svoju chrbticu alebo nohy.

V Biblii Boh často nazýva vyvolený národ 
národom nepoddajnej, tvrdej šije. Národom, 
ktorý sa nechcel podriadiť Božiemu vedeniu 

a jeho slovu. „A Pán hovoril Mojžišovi: ,Choď, zostúp, 
lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí 
zle! Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. 
Urobili si liate teľa, klaňali sa mu, priniesli mu obetu...’ 
Potom Pán povedal Mojžišovi: ,Videl som, čo je to 
za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnej šije! ’“ (Ex 32, 7– 9)
Tento obraz sa netýka len starozákonného izraelské-

ho ľudu, ale ukazuje na náš postoj k Pánovi a k tomu, 
čo nám hovorí.
To, o čom čítame v Biblii, sa nám veľakrát zdá ako 

rozprávka, mnohí to považujú za nereálne udalosti. 
Možno si vieme povzdychnúť: „To ani nemôže byť 
pravda,“ alebo „to sa mohlo diať len v prvotnej Cirkvi“. 
O prisľúbeniach, ktorých je Biblia plná, si myslíme, 
že sa nás nemôžu týkať, lebo sme tak veľmi nehodní 
a hriešni. A často zakúšame, že Božie slovo v našich 
životoch nefunguje.
Ale toto nie je Boží plán pre náš život. V Liste Hebre-

jom apoštol Pavol píše, že Božie slovo je živé a účinné 
(porov. Hebr 4, 12). Má účinok, ktorý je viditeľný a pri-
náša do života zmenu. Môžem ho vidieť a zakúšať.
Ako teda uvoľniť moc a účinok Božieho slova? 

Použi svoju šiju a načúvaj mu! To je prvý a najdôleži-
tejší krok. Ak chcem niekomu načúvať, potrebujem 
nakloniť svoj sluch. A to sa bez sklonenia šije nedá. 
To sklonenie sa, aby som mohol počuť, je postojom 
poddajnosti a ochoty nechať sa vyučovať a viesť.
Mať poddajnú šiju znamená, že prijímam to, čo mi 

môj Pán hovorí. Bez výhrad. Tvrdosť šije sa prejavuje 
výhovorkami typu: „Ale ja mám takú skúsenosť... Ja 
som študoval teológiu a toto sa mi nezdá... Toto sa 
prieči môjmu rozumu... Ja si to predstavujem takto... 
Som príliš nehodný...“ a podobne.
Zohni šiju!
Vyhoď staré zmýšľanie a starý postoj k Božiemu 

slovu a k tomu, čo ti chce odovzdať. Uver mu a na-
čúvaj, čo ti Pán cez neho chce ukázať. Zlož zaujatosť 
a predsudky. Neodmietaj ho len preto, že sa nezhoduje 
s tvojimi predstavami, ale prijmi ho v jednoduchosti, 
také, aké je – živé a účinné. Dovoľ Bohu, aby ti mohol 
povedať, aké úžasné veci má pre teba pripravené. A po-
tom si ich zober a užívaj. n

Damián Saraka
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PONDELOK 7. máj
Spomienka na znamenie svätého Kríža 
v Jeruzaleme. Mučeník Akakios

Čítania: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, 
zač. 32

Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha. (Jn 
8, 47)

Slová, ktoré tvrdo zneli pre Ježišových sú-
časníkov, ale aj pre nás patriacich do Cirkvi 
v súčasnosti. Veď neraz vidno, že človek 
je pokrstený aj do chrámu zájde, ale jeho 
život nie je pravým svedectvom priateľstva 
s Bohom. Chyba je v nás. Mnohokrát počú-
vame kadečo, len nie slovo večného života.

Liturgia: Všetko ako 2. mája.

UTOROK 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján Teológ

Čítania: Sk 12, 25 –13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 
59, zač. 33 (rad.); 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68b; Jn 
19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (sv.)

Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť 
naveky. (Jn 8, 51)
Pre židov to bolo nepochopiteľné alebo 
len ťažko zrozumiteľné slovo. O to ťažie 
sa toto slovo chápe v dnešnej konzumom 
naplnenej dobe. Nevidieť smrť, keď všetko 
okolo nás podlieha času a zmene? Nezabú-
dajme však, že Boh nemá čas a je nemenný. 
Jeho slovo prijaté do nášho srdca má moc 
nás spasiť a získať pre nás život na veky.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna Paschy a tre-
tia každodenná s nedeľným pripivom). 
Menlivé časti z poprazdenstva a svätému. 
(HS: 238, 380; PZ: 205, 359; HP: 220, 378)

STREDA 9. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice. 
Prenesenie ostatkov Mikuláša Divo-
tvorcu do Bari

Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18 (rad.); Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 
6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)

Toto je naozaj ten prorok, ktorý má 
prísť na tento svet. (Jn 6, 14)
Stále dokáže ľudí ohúriť niečo, čo sa vymy-
ká normálnemu životu. Nasýtenie zástupu, 
uzdravenia chorých, vzkriesenie mŕtveho 
– v tom všetkom ľudia videli iba proroka, 
ktorý má prísť na tento svet. Nedokázali 
spoznať Božieho Syna prichádzajúceho 
spa siť naše duše. Nehľadám aj ja v živote 
iba nejakú senzáciu? Pri Kristovi však hľa
dajme v prvom rade spásu a pokoj pre dušu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Menlivé časti z poprazdenstva 
a svätému. (HS: 238, 381; PZ: 205, 361; HP: 
220, 380)

ŠTVRTOK 10. máj
Apoštol Šimon Horlivec

Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 
10, 9, zač. 35 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; 
Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (sv.)

... a ovce idú za ním, lebo jeho hlas po-
znajú. (Jn 10, 4)
Pastierom je ten, koho ovce počúvajú 
a za kým idú. Podľa Ježiša pastier ide prvý 
a ukazuje cestu, po ktorej treba kráčať. 
Práve on nám ukázal cestu do večného 
života. My, ktorí cestu poznáme, máme 
ísť po nej pre našu spásu, ale aj pre to, aby 
sme boli príkladom pre tých, ktorí idú oko-
lo nás. Dajme si preto pozor, aby sme boli 
príkladom hodným nasledovania.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár zo štvrtého hlasu 
a svätému, Sláva, kondák svätému, I teraz, 
kondák z triódy. Prokimen, Aleluja a pri-
časten z Nedele o Samaritánke a apošto-
lovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval. (HS: 239, 383; PZ: 206, 362; HP: 
221, 381)

PIATOK 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 
28a, zač. 37 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; 
Lk 12, 32 – 40, zač 67 (sv.)

Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám 
od seba. (Jn 10, 18)
Prečo Kristus dáva svoj život? Pretože nás 
nesmierne miluje. A čo máme robiť my? 
Dávať svoj život do rúk nebeského Otca, 
aby sme si ho zachovali celý a predĺžili ho 
na večnosť. Hľaďme na tento cieľ a každý 
deň sa spoliehajme na slová nášho Pána 
a nie na našu múdrosť.

Liturgia: Schéma liturgie ako 10. mája. Voľ
nica. (HS: 239; PZ: 206, 364; HP: 221, 383)

SOBOTA 12. máj
Biskupi Epifanos a Germanos

Čítania: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 
38, zač. 38

Ukázal som vám veľa dobrých skutkov 
od Otca. (Jn 10, 32)
Skutky, ktoré Ježiš konal, svedčili o tom, 
že je jedno so svojím Otcom. Ak som uveril 
v Krista, mám konať skutky, ktoré budú 
svedčiť o mojej jednote s ním. Teraz je 
na mne, aby som sa zamyslel nad svojimi 
skutkami, komu ako kresťan vydávam 
svedectvo. Či je to svedectvo jednoty s Bo-
hom, alebo jednoty so zlým. Vždy máme 
možnosť a čas zmeniť svoj život!

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna Paschy a tre-
tia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár zo štvrtého hlasu, Sláva, I teraz, 
kondák z triódy. Ostatné z Nedele o Sa-
maritánke. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval. (HS: 239; PZ: 206; HP: 221)

NEDEĽA 13. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. 
Mučenica Glykéria

Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, 
zač. 34

... majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. 
(Jn 9, 3)

To, čo bolo kedysi hlboko zakorenené 
v srdci starozákonného človeka, je svojím 
spôsobom kdesi hlboko aj v nás: ak bola 
v živote človeka nejaká choroba, ťažkosť, 
tak to iba pre jeho hriech. Prešlo vyše 2 000 
rokov a náš pohľad na problém je stále 
ten istý. „Pre jeho hriechy sa mu to stalo,“ 
zvyknú poznamenať ľudia okolo nás. Aj keď 
sme veriaci a mnohokrát počúvame o tom, 
že Boh je láska, predsa pred ťažkosťami 
akosi rezignujeme, akoby tam už viera 
v Boha nefungovala. Ježiš uisťuje, že prichá-
dza k nám preto, aby nám pomohol. „Majú 
sa na ňom zjaviť Božie skutky.“ Niekedy 
tomu ťažko veríme, zvlášť, keď všetci vôkol 
nás tvrdia čosi iné. Ale iba viera v Boha 
dáva pochopiť zmysel ťažkostí. Iba s ňou 
dokážeme premiestňovať „vrchy a moruše“ 
nášho života. Je na nás, či uveríme Božiemu 
slovu a necháme, aby sa na nás prejavila 
Božia láska. Staňme sa ľuďmi svedčiacimi 
v tomto svete o Božej prozreteľnosti a ot-
covskej starostlivosti o nás.

Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni 
piate. Predobr. antifóny a blaženstvá (ale-
bo prvá a druhá antifóna Paschy a tretia 
každodenná s nedeľným pripivom). Tropár 
z piateho hlasu, Sláva, kondák z Nedele 
o slepom, I teraz, kondák z Paschy. Ostat-
né z Nedele o slepom. (HS: 241; PZ: 208; 
HP: 224)

Radoslav Záhorský

PONDELOK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa

Čítania: Sk 10, 1 – 20, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, 
zač. 24 (rad.); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Lk 5, 1 – 
11, zač. 17 (sv.)

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opusti-
li... (Jn 6, 66)
Ak si v živote chceme niekoho získať, 
používame milé slová, ktoré ho dokážu 
osloviť. Ježiš sa však nechce zaliečať, hovorí 
pravdu. Je iba na človeku, či túto pravdu 
prijme, alebo nie. Tak ako učeníkov nevolal 
späť, keď od neho odišli, tak ani nás nenúti, 
ale stále povoláva k jeho nasledovaniu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár z hlasu a Jakubovi, Sláva, 
kondák Jakubovi, I teraz, kondák z triódy. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z nedele 
a Jakubovi. (HS: 236, 376; PZ: 203, 355; HP: 
218, 371)

UTOROK 1. máj
Prorok Jeremiáš

Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, 
zač. 25

Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je 
stále tu. (Jn 7, 6)
Dokážeme sa pochváliť mnohými vecami, 
len vieru si stále chceme nechať akosi pre 
seba. A tu je aktuálna Ježišova výzva: „... 
ale váš čas je stále tu“. Zvlášť v tejto dobe 
treba svedčiť o vzkriesenom Kristovi, aby 
sme sa stali verejne známymi. Aby naša 
viera nemenila iba náš život, ale aj životy 
iných okolo nás.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár z tretieho hlasu, Sláva, 
I teraz, kondák z triódy. Ostatné z triódy. 
(HS: 236; PZ: 203; HP: 218)

STREDA 2. máj
Polovica Päťdesiatnice. Svätý Atanáz 
Veľký

Čítania: Sk 14, 6 – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, 
zač. 26

Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa 
neučil?! (Jn 7, 15)
Sú dva spôsoby poznania Boha: z kníh 
a od učiteľov, ktorí túto vedu vyučujú, alebo 
priamo od Boha. Bolo by dobré, keby sme 
začali viac hľadať ten druhý spôsob. Toto 

poznanie prichádza iba cez osobný kontakt 
s Bohom, stíšenie sa a počúvanie Božieho 
hlasu v našom živote. Dajme prednosť 
tomuto druhému spôsobu, hoc aj náročnej-
šiemu, ale o to osožnejšiemu pre náš život.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Menlivé časti z Polovice Päťde-
siatnice. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 3. máj
Odchod do večnosti prepodobného 
Teodóza Pečerského

Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 
20, zač. 29 (rad.); Hebr 13, 7 –16, zač. 334; 
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)

Kdeže je tvoj Otec? (Jn 8, 19)
Keď sa opýtate dieťaťa, kde má svojho otca, 
zaiste vám ukáže miesto, kde ho nájde-
te. My sme Božie deti a tiež by malo byť 
všetkým jasné, kde je náš Otec. Nie kdesi 
vysoko, prípadne ďaleko, ale priamo v na-
šom srdci, prítomný v našich životoch.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Menlivé časti z poprazdenstva 
a svätému (ak sú texty). (HS: 238; PZ: 205; 
HP: 220, 374)

PIATOK 4. máj
Mučenica Pelágia

Čítania: Sk 10, 44 – 11, 18, zač. 27; Jn 8, 21 
– 30, zač. 30

Kto si ty? (Jn 8, 25)
Na túto otázku dáva Ježiš tým, čo sa ho pý-
tali, pravdivú odpoveď. Aj nám je položená 
táto otázka, hoc aj nepriamo od ľudí v na-
šom okolí. Kto sme? Dávam ako kresťan 
svojím životom pravdivú odpoveď alebo sa 
snažím pred svojím okolím iba čosi hrať? Aj 
keby sme boli tí najlepší herci, pravda vyjde 
najavo. Preto si dnes v pravde odpovedzme, 
kto naozaj sme.

Liturgia: Všetko ako 2. mája. Zdržanlivosť 
od mäsa.

SOBOTA 5. máj
Mučenica Irena

Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42, 
zač. 31

Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy 
sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: 

Budete slobodní?! (Jn 8, 33)
Dnes sa veľa hovorí o slobode z rôznych po-
hľadov. Sloboda človeka, pohybu po svete, 
tlače, názoru atď. Sme skutočne slobodní? 
Neotročíme aj my pre niekoho alebo niečo, 
napríklad internet, hudbu, kamarátov, 
hazard či alkohol? Pravá sloboda je ukrytá 
v Kristovi a v jeho slove. Iná sloboda nie je 
tá pravá, po ktorej túži naša duša. Preto 
znova tá istá otázka: Sme naozaj slobodní?

Liturgia: Všetko ako 2. mája.

NEDEĽA 6. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritán-
ke. Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Čítania: Sk 11, 19 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 – 42, 
zač. 12

Mnoho Samaritánov z toho mesta uveri-
lo v neho pre slovo ženy. (Jn 4, 39)
Žena Samaritánka z dnešnej state evanjelia 
nepatrila medzi ľudí s najlepším duchov-
ným profilom. Predsa na jej slovo mnoho 
Samaritánov uverilo v Ježiša Krista. Natís-
ka sa otázka, ako to dosiahla. Jednoducho. 
Uverili tomu, čo vychádzalo z jej osobnej 
skúsenosti. Zdá sa, že toto je cesta aj pre 
naše ohlasovanie Ježiša. Mať s ním osobnú 
skúsenosť. Táto skúsenosť by sa dala vy-
jadriť ako živé uvedomenie si jeho prítom-
nosti, jeho lásky a starostlivosti o každého. 
Ako však dôjsť k takémuto poznaniu 
Boha? Nijak inak, len cez osobné stretnu-
tie s Bohom cez modlitbu, Sväté písmo, 
Eucharistiu a osobné stíšenie sa a počúva-
nie Božieho hlasu. Toto sa však dnešnému 
človeku javí ako problém, lebo dnes chce 
mať všetko hneď. Tak ako sa vzťah k inému 
človeku nedá vybudovať narýchlo, o to viac 
to platí vo vzťahu k Bohu. Je na nás, aby 
sme pracovali na sebe cez spoznávanie sa 
a uvedomenie si všetkého vo svojom živote. 
V pravde sa postavili pred Krista, priznali 
všetko, čo sme urobili, aby sme precítili 
jeho lásku a odpustenie a na základe svojej 
skúsenosti mohli o ňom svedčiť. Tak to 
urobila Samaritánka, keď pred Ježišom pri-
znala temnú stránku svojho života. Potom 
naše ohlasovanie viery bude stáť na tom, čo 
pre nás osobne Boh urobil.

Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni 
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár zo štvrtého hlasu a z poprazden-
stva, Sláva, kondák z Nedele o Samari-
tánke, I teraz, z poprazdenstva. Ostatné 
z Nedele o Samaritánke. (HS: 147, 238, 239; 
PZ: 100, 205, 206; HP: 101, 220, 221)
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Ukrižovanie
Kríž – v centre výjavu a kompozície 

ikony ukrižovania je kríž. Okrem 
vertikálneho (zvislého) a hori-

zontálneho (vodorovného) ramena má 
aj nižšie rameno, tzv. podnožku, akýsi 
podstavec, na ktorom sú pribité Kristove 

nohy. Na mnohých ikonách sa toto rame-
no zobrazuje v šikmej polohe. Symbolic-
ky vyjadruje osud dvoch lotrov ukrižova-
ných po Kristovej pravici a ľavici. Spodná 
časť tohto ramena smerujúca z pohľadu 
nazerajúceho vpravo nadol je osudom 
zatratenia lotra, ktorý sa Kristovi rúhal, 
a časť ramena smerujúca vľavo hore je 
vyjadrením spásy a záchrany kajúceho 
lotra. Potvrdzujú to aj slová evanjelia: 
„A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, 
sa mu rúhal: ,Nie si ty Mesiáš?! Zachráň 
seba i nás!’ Ale druhý ho zahriakol: ,Ani 
ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to 
isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostáva-
me, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on 
neurobil nič zlé.’ Potom povedal: ,Ježišu, 
spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho 
kráľovstva.’ On mu odpovedal: ,Veru, 
hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji’“ 
(Lk 23, 39 – 43).
Golgota – Lebečné miesto – vertikálne 

rameno kríža osadené v zemi je miestom 
zostúpenia a povýšenia Božieho Slo-
va, spojnicou medzi nebom a zemou, 
aby sa nebeské zjednotilo s tými, ktorí 
prebývajú na zemi a v podsvetí, píše 

P. Evdokimov. Preto aj spodná časť kríža 
je nie náhodou vsadená do zeme, do skaly 
s tmavou jaskyňou, kde sa nachádza 
Adamova lebka. Táto skala je Golgota. 
Má tri vrcholy, čo je tradičným prvkom 
na ikonách, kde sa symbolicky pouka-
zuje na skutočnosť, že spása je dielom 
všetkých troch osôb presvätej Trojice. 
Zo stredného vrcholku hory vystupuje 
kríž, ktorý ospevuje Cirkev na utierni 
v kánone sv. Krížu: „(náš Pán) zasa-
dil nám životodarné drevo kríža“. Ako 
uvádza E. Sendler, Golgota pripomína 
legendu, podľa ktorej tam mal byť pocho-
vaný Adam ako predpoveď obety kríža. 
Z tohto dôvodu zakaždým nachádzame 
kríž vztýčený na skale nad jaskyňou, 
v ktorej leží Adamova lebka označená 
písmenami ΓΑ (Glava Adamova). Ide 
o symbolizmus inšpirovaný Listom sv. 
Pavla Rimanom: „Teda ako previnenie 
jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľu-
ďom, tak spravodlivosť jedného priniesla 
všetkým ľuďom ospravedlnenie a život“ 
(Rim 5, 18). Na niektorých ikonách je 
tento symbolizmus ešte zvýraznený, 
keď Adamovu lebku obmýva Kristova 
krv, stekajúca z Kristových nôh. Tento 
symbolický detail, píše P. Evdokimov, 
poukazuje na to, že hlava prvého Adama 
a v ňom celé ľudstvo je obmyté Kristovou 
krvou na znak odpustenia. Potvrdzu-
jú to aj symbolické litery buď na kríži 
pod podnožkou Kristových nôh, alebo 
okolo Adamovej lebky: M Л Р Б – Misto 
Lobnoje Rájem Bysť (Lebečné miesto sa 
stalo rajom). V niektorých ikonách sa pod 
Adamovou lebkou stretávame aj s litera-
mi Д Р - Drevo Rajskoje (Rajský strom). 
Dokresľujú to aj bohoslužobné texty: 
„Lebečné miesto sa stalo rajom. Veď len 
čo bolo vztýčené drevo kríža, hneď vyrás-
tol vinič života na našu veselosť, teda ty, 
Pane. Sláva tebe“ (sedalen, streda).
Adamovu lebku môžeme prirovnať 

k pšeničnému zrnku, ktoré vložené 
do zeme odumrie, ale vyrastá z neho 
nový život (porov. Jn 12, 24). Takto aj 
z Adamovej lebky vyrastá drevo života. 
A apoštol Pavol nás poúča takto: „Lebo 
ako je skrze človeka smrť, tak je skrze 
človeka zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci 
umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú 
v Kristovi“ (1 Kor 15, 21 – 22). n

Milan Gábor
snímka: www.cirota.ru
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 KOiNONiA SV. JáNA KRSTiTeľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
06.05. ľutina, bazilika minor (09.00 h)
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
03.05. Prešov, Opál (17.00 h)
Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
26.05. ľutina, bazilika minor (15.00 h.)
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježi-
šom Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými 
by si sa mohol modliť a zažiť priateľstvo, 
pozývame ťa na Dom modlitby.
Prešov – každý štvrtok o 17.00 hod. v ka-
viarni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 hod. v Ka-
tolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00 hod. 
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 hod. 
v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – každý štvrtok v me-
siaci o 18.30 hod. v gr. kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15 
hod. v gr. kat. chráme

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

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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – máj
50 rokov: Juraj Bilík, Stakčín; Mária Exen-
bergerová, Kamenná Poruba; Ing. Andrej 
Hančuľak, Sačurov; Ján Hauz, Sobrance; 
Marta Lorincová, Sečovce; Marta Miga-
ľová, Dlhé Klčovo; Gabriela Onofrejová, 
Trnkov
60 rokov: Božena Babjaková, Hažín nad 
Cirochou; Viera Dandarová, Zemplínske 
Hradište; Mária Gočiková, Košice; Mária 
Guzová, Spišská Nová Ves; Mária Molča-
nová, Malcov; Mária Sakalová, Rudlov; 
Mária Vrabeľová, Veľká Tŕňa

70 rokov: Jolana Benetinová, Dúbravka; 
PhDr. Ján Bodnár, Trebišov; Matej Hlo-
hin, Michalovce; Mária Kollárová, Spišská 
Nová Ves; Matrona Lučanská, Brezina; 
Štefan Neupauer, Košice; Mária Timuľá-
ková, Vyšná Olšava; Ján Žatkovič, Stropkov
75 rokov: Helena Filipová, Košice; otec 
Petr Helísek,Valtice, ČR; Mária Ihnátová, 
Dlhé Klčovo; Anna Kiniková, Poráč; Irena 
Kiselovičová, Suché; Helena Konárová, 
Košice; Ignác Korytár, Lastovce; Juraj Sliv-
ka, Baškovce; Helena Titková, Rakovec 
nad Ondavou
80 rokov: Irena Dankaninová, Nacina Ves; 
Anna Peštová, Sačurov; Katarína Poldru-
háková, Stakčínska Roztoka; Ján Štenko, 
Vysoká nad Uhom
85 rokov: Anna Bačíková, Dlhé Klčovo; 
Johana Hrabkovská, Košice; Mária Ma-
cášková, Michalovce; Anna Sekeráková, 
Priekopa
90 rokov: Mária Obrinová, Sačurov

Mnoho rokov, šťastných rokov!

 JUBiLeá KňAzOV
František Mrákava, misionár v Českej re-
publike – 4. mája 1952 – 60 rokov života; 
ľubomír Matejovič, dekan, farár v Brati-
slave-Petržalke – 24. mája 1987 – 25 ro-
kov od kňazskej vysviacky

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOžeLáMe
Milý náš duchovný otec igor zimovčák, 
k vašim narodeninám, ktoré ste oslávili 
14. apríla, vám chceme vyprosiť od ne-
beského Otca pevné zdravie, veľa šťastia 
a hojnosť Božích milostí. Nech vaša milá 
tvár a vaše isté kroky sú vždy sprevádzané 
ochranou našej nebeskej Matky Márie. 
Všetko najlepšie vám vyprosujú veriaci 
z filiálky Nižný Hrušov.

5. máj je narodeninovým dňom p. Anky 
Loziňákovej, dirigentky Zboru Presvätej 
Bohorodičky vo Svidníku. Tohto roka je 
o to slávnostnejším, že je jubilejným se-
demdesiatym.
Milá Anka, oceňujeme tvoju prácu, tvoju 
nezištnú pomoc, tvoju obetavosť a trpez-
livosť, lebo i napriek neľahkému osudu sa 
vždy dokážeš vzchopiť a ísť ďalej.
Blahoželáme ti a vyprosujeme do ďalších 
rokov pevné zdravie, pokoj, radosť, nech 
ťa sprevádza Božie požehnanie a ochrana 
Presvätej Bohorodičky, ku ktorej sa vždy 
utiekaš a ktorú si vybrala za patrónku 
nášho chrámového zboru.

rodina Nastišinovcov  
a členovia Zboru Presvätej Bohorodičky

 OzNAMy
Misijná púť detí v Levoči  
a v Rajeckej Lesnej
eRko – Hnutie kresťanských spoločen-
stiev detí pozýva všetkých koledníkov 
Dobrej noviny na misijnú púť detí, ktorá 
sa uskutoční 12. mája v Rajeckej Lesnej 

a Levoči. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na stránke www.erko.sk. Kontakt na pri-
hlásenie do Rajeckej Lesnej: eRko – Ivan 
Kňaze, 018 52 Pruské 381, sms: 0905/ 
532 597, e-mail: ivan@erko.sk. Kontakt 
na prihlásenie do Levoče: eRko – Barbora 
Kaliková, 052 01 Spišská Nová Ves, La-
borecká 33, sms: 0907/ 994 619, e-mail: 
barbora.kalikova@gmail.com.

TK KBS
Pozvánka na 9. celoslovenskú púť 
učiteľov
Združenie kresťanských pedagógov Slo-
venska pozýva učiteľov, vychovávateľov, 
katechétov, animátorov i všetkých, ktorí 
pracujú s deťmi a mládežou, na 9. celo-
slovenskú púť učiteľov, ktorá sa uskutoční 
8. mája 2012 v Kostole sv. Gorazda a spo-
ločníkov v Košiciach-Terase.
Program:
09.00 hod. Privítanie
09.20 hod. V škole je úžasná klíma (ZŠ sv. 
Cyrila a Metoda, Košice)
10.00 hod. Učiteľ, rozdúchajme to! Syn-
dróm vyhorenia z biblického pohľadu 
(Martin Harčár, ThLic.)
11.00 hod. Slávnostná svätá omša (Mons. 
Bernard Bober, košický arcibiskup metro-
polita)
Eucharistické požehnanie

Anna Behulová

 na slovo darovali
Anna Kmeťová, Humenné – 6 eur; Adolfí-
na Jacevičová, Humenné – 6 eur; Franti-
šek Čornej, Kusín – 6 eur; Ondrej Šimšaj, 
Margecany – 6 eur; MUDr. Mária Barán-
ková, Komárno – 6 eur; Helena Kupcová, 
Košice – 6 eur; Katarína Semaníková, Ko-
šice – 6 eur; MUDr. Viera Tereková, Koši-
ce – 6 eur; Milan Torma, Košice – 6 eur; 
Anna Raffáčová, Košice – 6 eur; Alžbeta 
Vyžinkárová, Košice – 6 eur; Helena Za-
vacká, Ľubica – 6 eur; Mária Balabasová, 
Ľubica – 6 eur; Jozef Mikula, Ľubovec – 6 
eur; Mária Bukvová, Turčianske Teplice – 
6 eur; Mária Tabaková, Martin – 6 eur; 
Margita Kostovčíková, Michalovce – 6 
eur; otec Michal Moskaľ, Michalovce – 6 
eur; Anna Tančáková, Mrázovce – 6 eur; 
Lenka Polaščíková, Mrázovce – 6 eur; 
JUDr. Miroslav Duda, Fintice – 6 eur; Jo-
lana Jakubčáková, Poprad – 6 eur; Helena 
Buffová, Prešov – 6 eur; Juraj Sedlák, Pre-
šov – 6 eur; Anna Knutová, Svinia – 6 eur; 
František Pancurák, Prešov – 6 eur; Mária 
Kuzmová, Varechovce – 6 eur; Grécko-
katolícky farský úrad, Sabinov – 6 eur; 
Magdaléna Timurová, Sabinov – 6 eur; 
Helena Švedová, Sačurov – 6 eur; Mikuláš 
Kasarda, Sečovce – 6 eur; Margaréta Jal-
čová, Zemplínske Hámre – 6 eur; Marián 
Šiška, Stará Ľubovňa – 6 eur; Gréckoka-
tolícky farský úrad, Streda nad Bodrogom 
– 6 eur; Michal Minďak, Stropkov – 6 eur; 
Anna Vatraľová, Svidník – 6 eur; Anna Ke-
reštanová, Trebišov – 6 eur; Ing. Pavol Ko-
lesár, Trebišov – 6 eur; Róbert Cíbik, Ga-
lanta – 6 eur; Igor Ďuriš, Pobedim – 6 eur; 

Jozef Kučera, Vranov nad Topľou – 6 eur; 
MUDr. Pavol Čandík, Vranov nad Topľou – 
6 eur; Marta Gombošová, Trebišov – 5,50 
eura; Albína Harišová, Považská Bystrica 
– 5 eur; Irena Miklošová, Jastrabie nad 
Topľou – 5 eur; Ján Slávik – 5 eur; Bernat-
ka Dudová, Sedliská – 5 eur; Ján Slávik – 5 
eur; Gréckokatolícky farský úrad, Hlivištia 
– 4,50 eura; Ing. Ján Uhrin, Bratislava – 4 
eurá; Gréckokatolícky farský úrad, Dvo-
rianky – 4 eurá; Anna Štefaniková, Fijaš 
– 4 eurá; Mária Hamadejová, Jasenov – 
4 eurá; Mária Múdra, Klenov – 4 eurá; 
Janka Struňáková, Porúbka – 4 eurá; Juraj 
Andrek, Rudlov– 4 eurá; Anna Šuťaková, 
Sabinov – 4 eurá; Mária Uhlárová, Žakov-
ce – 4 eurá; Marianna Chudíková – 3,30 
eura; Mária Paľková, Nižný Kručov – 3 
eurá; Štefan Kužma, Jasenov – 3 eurá; 
Ing. Pavol Lejko, Košice – 3 eurá; Mária 
Hromuľáková, Nižný Hrušov – 3 eurá; Jo-
zef Maretta, Prešov – 3 eurá; Eva Sekeľo-
vá, Prešov – 3 eurá.

Srdečne ďakujeme!

 iNzeRCiA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny 
a elektromagnetický pohon, diaľkové 
ovládania zvonov, oprava starých systé-
mov. Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02 
Vranov n/T.
_________________________________
Máte poškodené liate zvony? Poškode-
nú statiku veže? Ponúkam elektronic-
ké zvony. Ukážka u vás doma zdarma. 
0905 679 092, stofanj@gmail.com
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Vzdelávanie 
s pridanou 
hodnotou

Dnešná doba prináša nielen nové 
podmienky, ale i nové výzvy. Týka sa 
to i výchovy mladej generácie. Dnes 

už sami cítime, že nie je jedno, kto vycho-
váva. Práve preto sa dnešní rodičia obzerajú 
po rozličných typoch škôl, skúmajú ich 
pozitíva i negatíva. Dnes svoju pozornosť 
sústreďme na cirkevné školstvo. Najprv si 
uvedomme, že Cirkev je matkou školstva 
v Európe. Ona bola prvou inštitúciou, 
ktorá začala vzdelanie odovzdávať širokým 
vrstvám spoločnosti. Má teda v tejto oblasti 
najväčšie skúsenosti. Cirkev však nielen 
vzdelávala. Jej poslanie spočíva v tom, 
že k vzdelávaniu vždy pripájala pridanú 
hodnotu, ktorou je výchova s poukázaním 
na overené a tisícročiami preverené hod-
noty: lásku, odpustenie, milosrdenstvo, 
slobodu a život podľa svedomia aj za cenu 
osobných obetí. Toto si vždy uvedomovali tí, 
ktorí sa snažili o manipuláciu človeka. Preto 
ktorýsi komunistický predstaviteľ na začiat-
ku päťdesiatych rokov s istou dávkou irónie 
povedal: „Vezmime Cirkvi školy, učiteľov 
a deti, a kríž sa sám zrúti“. Dnes vieme, 
že mal pravdu. Zásluhou presadzovania spo-
mínaných princípov totiž vyrástlo niekoľko 
generácií mimo spoločenstva Cirkvi. Sami 
si odpovedzte na otázku, či tieto generácie 
prežívali, alebo prežívajú v „oslobodení sa“ 
od viery šťastnejší život. Skutočne im nechý-
ba tá pridaná hodnota, ktorú dáva cirkevná 
škola? Cirkevné školstvo je preto skutočnou 
výzvou nielen pre našich hierarchov a uči-
teľov, ktorí sa cirkevnému školstvu venujú. 
Je výzvou i pre vás, rodičia a študenti. Tu 
za katedrou a na kolenách sa rodí skutočný 
chrám Svätého Ducha v srdciach našich 
detí a mladých. Nezabudnime preto! Cirkev 
znova aj tohto roka prichádza s ponukou. 
Aj u nás rozvíja cirkevné školstvo najmä 
preto, aby našim deťom a mladým ponúkala 
vzdelanie s pridanou hodnotou. Je tu dnes 
pripravených niekoľko vysokokvalitných cir-
kevných škôl na všetkých stupňoch: počnúc 
od materských, cez základné školy a stredné 
školy, predovšetkým gymnáziá, končiac 
vysokou školou, ktorou je Gréckokatolícka 
teologická fakulta v Prešove. Neskúsite pre-
to aj vy vzdelávanie s pridanou hodnotou?

František Čitbaj
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x 30.04. (pondelok)  08.45 Svätý František 
(19) – animovaný seriál pre deti 19.00 
Kresťania v spoločnosti: Rodina a spo-
ločnosť ⓬ – seriál dokumentov o zodpo-
vednosti kresťana v modernej globálnej 
spoločnosti 20.30 U Pavla – koncom apríla 
uplynie 65 rokov od popravy Jozefa Tisa. 
Aká je jeho zodpovednosť za to, čo sa 
dialo v Slovenskej republike v rokoch 1939 
– 1945? Mohol zabrániť neprávostiam?
 01.05. (utorok)  08.45 Svätý František (20) 
19.00 Dejiny kresťanstva: Eucharistický 
kongres (1) ⓬ – televízny dokument 
o histórii a význame eucharistických 
kongresov na Slovensku
 02.05. (streda)  08.45 Svätý František 
(21) 19.00 Laickí misionári v Iquitose ⓬ 
– v peruánskom Amazonskom pralese 
sa nachádza zaostalý a ťažko prístupný 
región Iquitos. Miestna cirkev nie je ani 
zďaleka schopná pokryť všetky duchovné 
a sociálne potreby obyvateľov roztrúse-
ných po obrovskom území. Laickí misioná-
ri zo zahraničia sú pre ňu veľkou oporou. 
Vyučujú v seminári, poskytujú právne 
a sociálne poradenstvo vo väznici, bojujú 
za dodržiavanie ľudských práv. 20.10 Pre-
hľad katolíckych periodík na Slovensku
 03.05. (štvrtok)  08.45 Svätý František (22) 
19.00 Augustiniánska rodina v Beneluxe 
⓬ – dokumentárny film z cyklu o kláš-
toroch po maďarsky s titulkami 19.45 
Rehoľná abeceda – Vladimír Peklanský 
ešte ako miništrant pocítil duchovnú 
spriaznenosť s pallotínmi a dnes je 

šťastný, že patrí práve medzi nich... 20.10 
Obnovme našu vieru a mravnosť (2) – Lec-
tio divina s bratislavským arcibiskupom 
Mons. Stanislavom Zvolenským
 04.05. (piatok)  07.00 Svätá omša spoje-
ná s prvopiatkovou pobožnosťou 19.00 
Z rýchlika – relácia pre mladých (stretnu-
tia, rozhovory, nápady...) 20.25 Moja 
misia – magazín ⓬ – rodený Peruánec 
Edy Vargas približuje svoju rodnú krajinu.
 05.05. (sobota)  20.25 Filip Néri (1) ⓬ – 
životný príbeh
 06.05. (nedeľa)  07.25 Mestečko nádeje 
– príbehy detí a ich kamaráta psa Bonka 
10.00 Svätá omša z Trnavy – priamy 
prenos 18.40 Vlastná cesta: Sestra Júlia 
SDR – moderátorka Zuzana Chanasová 
sa s rehoľníkmi a rehoľníčkami rozpráva 
o ich ceste k zasvätenému životu. 21.10 
Večerná univerzita: Barbarská noc (3) – 
kardinál Ján Chryzostom Korec
 07.05. (pondelok)  08.45 Svätý František 
(24) 17.30 Doma je doma: Manželský 
pondelok – popoludňajšia publicistika 
19.00 Kresťania v spoločnosti: Nástroje 
verejnej moci ⓬ – seriál dokumentov 
o zodpovednosti kresťana v modernej 
globálnej spoločnosti 20.30 U Nikodéma 
– moderátor Jozef Kováčik a jeho hostia 
rozoberajú spoločenské problémy v dis-
kusnej relácii
 08.05. (utorok)  08.45 Svätý František (25) 
19.00 Dejiny kresťanstva: Kresťanstvo 
na území Slovenska v rokoch 400 – 907 

⓬ – dokumentárny film o počiatkoch 
kresťanstva na území Slovenska
 09.05. (streda)  08.45 Svätý František (26) 
19.00 Elektronická kazateľnica ⓬ – doku-
mentárny film o potrebe kresťanských 
médií v Brazílii 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 20.20 Poltón klub: 
Fanuel – hudobný klub predstavujúci 
slovenský gospel
 10.05. (štvrtok)  08.45 Starý zákon: 
A na začiatku bolo svetlo… – animovaný 
seriál pre deti 19.00 Karmelitáni a brigi-
tínky v Holandsku ⓬ – dokumentárny 
film z cyklu o kláštoroch; po maďarsky 
s titulkami 19.45 Rehoľná abeceda – srd-
covou záležitosťou Adam Łubu SAC, pred-
staveného rehoľnej komunity pallotínov 
v Spišskej Novej Vsi, je svätyňa Božieho 
milosrdenstva... 20.10 Obnovme našu 
vieru a mravnosť (3)
 11.05. (piatok)  08.45 Starý zákon: V pote 
tváre… 20.25 Moja misia – magazín ⓬ – 
Jana Trávníčková strávila rok v Argentíne.
 12.05. (sobota)  18.45 Godzone magazín 
– relácia projektu Godzone o spoločen-
stvách a živote v nich 20.25 Filip Néri (2) 
⓬ – životný príbeh
 13.05. (nedeľa)  10.00 Svätá omša z Pre-
šova – priamy prenos 21.10 Večerná 
univerzita: Barbarská noc (4) – kardinál 
Ján Chryzostom Korec

 27.04. (piatok)  20.30 Život alergikov počas 
peľovej sezóny
 28.04. (sobota)  10.00 Cirkevné osobnosti 
Slovenska – Alfonz Paulen 18.00 Emauzy 
– gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 
20.30 Mesiac s pápežom Benediktom XVI.
 29.04. (nedeľa)  11.00 Hudobno-kritická 
reflexia albumu Od Poľany vetrík pofu-
kuje 13.00 Eva Pariľáková – poetka 14.00 
Na konci cesta – príbeh kňaza a biblistu 
A. Boteka 15.30 Norika a Nela – príbeh 
matky a dcéry, ktorá je onkologickou 
pacientkou s unikátnou diagnózou 21.00 
Je demokracia vrcholom civilizácie? Hosť: 
d.p. Jozef Vadkerti
 30.04. (pondelok)  20.30 Čo robia študenti, 
ak práve nie sú v škole?
 06.05. (nedeľa)  11.00 Rodinná folklórna 
skupina Janoštínovci zo Zuberca 13.00 Max 
Kašparů – O bludných kruhoch a bludných 
kameňoch 14.00 Apoštolka lásky – príbeh 
bl. Sáry Salkaháziovej 15.30 J. E. Miloslav 
kardinál Vlk – rozhovor pri príležitosti 80. 
narodenín
 12.05. (sobota)  8. rozhlasová púť RL 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove 03.30 Krížová cesta, ruženec, ma-
riánske piesne 06.00 Ranné spojenie. Hosť: 
Mons. Stanislav Stolárik 09.00 Otvorenie 
púte 09.30 Rozhovor s bratislavským arci-
biskupom Mons. Stanislavom Zvolenským 
09.45 Modlitba posvätného ruženca svetla 
10.30 Svätá omša spojená s eucharistic-
kou adoráciou. Hlavný celebrant: Mons. 
Stanislav Zvolenský 14.15 Fascinujúce 
tajomstvo – prednáška rehoľných sestier 
z Kongregácie sestier Matky Božieho 
milosrdenstva 15.00 Hodina Božieho milo-
srdenstva 18.00 Emauzy – gréckokatolícka 
svätá liturgia z Trebišova. Slávi otec Dávid 
zorvan.
 13.05. (nedeľa)  13.00 Paul Claudel v pre-
klade slovenských básnikov 14.00 Fatimské 
deti 21.00 Deň nespravodlivo stíhaných

DVOJKA
 28.04. (sobota)  19.53 (Ne)celebrity – por-
trét herečky Divadla Alexandra Duchnoviča 
v Prešove Ľudmily Kozmenkovej
 29.04. (nedeľa)  10.20 Kostol Svätého Du-
cha v Žehre – filmový dokument o národnej 
kultúrnej pamiatke 10.30 Archijerejská svä-
tá liturgia pri príležitosti 1. púte gréckoka-
tolíkov na Devín. Slávi vladyka Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. 
Sprevádza Gréckokatolícky chrámový zbor 
bl. P. P. Gojdiča z Vranova-Čemerného 16.20 
Orientácie 16.50 Slovo 18.00 Dedičstvo 
otcov – Kláštorisko. Dokument o snahe 
dobrovoľníkov zachrániť ruiny bývalého 
kláštora kartuziánov v Slovenskom raji 
00.10 Slovo R
 30.04. (pondelok)  11.40 Dedičstvo otcov 
– Kláštorisko R
 03.05. (štvrtok)  13.55 Orientácie
 06.05. (nedeľa)  09.30 Slávnostná svätá 
omša – priamy prenos z Kostola sv. Vavrinca 
v Jasovej pri príležitosti spomienky na kato-
líckeho kňaza a národovca Juraja Holčeka 
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Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby: Не 
tвeржи менE t лицA твоегw2 .________________________________________________

legenda: aKTéR, aTÓmY, baňa, baRdEJov, bEnzén, 
bRada, bRod, CIRKEv, čIsToTa, dECEmbER, ETYlén, 
HRaCH, HRom, JanUÁR, KabÁT, KalIGRaFIa, Klas, 
KRÁdEž, lEKÁR, malIna, maTEmaTIKa, obYčaJ, oHREv, 
osUd, PEKÁR, PlasT, PlÁn, PlÁž, PodPoRa, PoRada, 
PRÁCa, RodIčIa, RovIna, RYbÁR, sEKERa, sKalÁR, slo-
boda, sPaRa, sval, sUdCa, vIEToR, zInoK, žalm, žREb. 

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek Pataky. 

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 6: krížovka: deň čo deň zvestujte 
spásu nášho boha. osemsmerovka: najdlhšia cesta človeka ve-
die do vlastného vnútra. VýhERcA: Jozef vasiľ z Kožuchova. 
Riešenia zasielajte na adresu: slovo, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk. 
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13.50 Orientácie 14.15 Slovo 01.05 Slovo R

RáDIO SLOVEnSKO
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty 
 29.04. (nedeľa)  21.05 J. Hanúsková: Ako 
žiť v dnešnej dobe kresťanstvo?

RáDIO SLOVEnSKO A REGInA
 29.04. (nedeľa)  09.00 Bohoslužby Evanje-
lickej cirkvi metodistickej z Bratislavy
 06.05. (nedeľa)  09.00 Svätá omša (Bra-
tislava)
 13.05. (nedeľa)  09.00 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach

RáDiO ReGiNA (BA, BB, Ke)
Streda  21.00 Cesty R
Sobota  21.00 Viera v živote
Nedeľa  07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
 01.05. (utorok)  21.00 G. Mikulčíková: 
Duchovný magazín
 08.05. (utorok)  21.00 Š. Chrappa: Duchov-
ný magazín

RáDIO DEVín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich
 29.04. (nedeľa)  07.00 P. Gabriš: Jubilate!

Zmena programu vyhradená.

cyrilika
n zhovárajú sa dvaja prváčikovia 
po prvej hodine náboženstva.
„veríš, že je čert?“
„ani náhodou! To je ako s mikulá-
šom. samozrejme, že je to otec.“

n Predám šialenú kravu. nie je 
vhodná na dojenie, ale aspoň je 
s ňou sranda.

n Rozprávajú sa dvaja sedem-
roční: 
„my sa každý deň pred jedlom 
modlíme. a vy?“
„my nemusíme, naša mama vie 
variť.“

n Učiteľ na hodine náboženstva 
ponúkne žiakom za správnu 
odpoveď na otázku, kto bol 
najlepší človek na svete, 100 
dolárov. 
Prihlási sa Johnny: „no, americký 
prezident. nie?“
„ale nie!“ odpovie učiteľ. 
Tak sa prihlási José:  „Predsa 
španielsky futbalista!“
„nie, nie!“ zasa odpovie učiteľ. 
nakoniec sa prihlási malý Izák: 
„no predsa Ježiš Kristus!“
„Ó, správne Izák! ako si to vedel, 
veď ty si predsa žid?!“
a Izák na to: „nuž, biznis je 
biznis!!!“
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Michal Lacko SJ: Svätí Cyril a Metod
V roku 2011, pri príležitosti nadchádzajúceho výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľ-
kú Moravu, vyšlo už siedme vydanie  knihy gréckokatolíckeho kňaza Michala Lacka SJ 
s názvom Svätí Cyril a Metod. Autor patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského 
exilu. Život zasvätil formovaniu gréckokatolíckych veriacich, no cez toto dielo odkrý-
va pramene nielen slovenských gréckokatolíkov. Kniha rozpráva o pohnutých osudoch 
veľkomoravskej misie a dvoch výnimočných bratoch. Kapitoly dopĺňajú čiernobiele 
ilustrácie, historické mapy a fotografie. Ak sú vaše vedomosti o sv. Cyrilovi a Metodovi iba 
útržkovité, určite vám ich táto kniha pomôže rozšíriť. (Dada Kolesárová)

There Be Dragons
Názov tohto filmu sme nepreložili naschvál, pretože ide o obrazné označenie vojnového 
územia, ktoré je neprebádané. Film rozpráva príbeh troch mužov. Aj keď sa celým fil-
mom dominantne vinie príbeh jedného muža a ženy, na pozadí sa odohráva emotívnejší 
príbeh kňaza Josémariu Escrivu, ktorý bol zakladateľom spoločenstva Opus Dei. Film 
je skutočným príbehom jeho životného putovania v neprajných časoch druhej svetovej 
vojny a prerozprávaním nielen osudov kňaza, ale aj ľudí, ktorí sú v konečnom dôsled-
ku s ním spojení vnútorným putom. Príbeh vyúsťuje do krásneho obrazu odpustenia, ktoré je silnejšie než 
akákoľvek nenávisť. (Lukáš Petruš)

Kutless – Believer
CD skupiny Kutless sme si už viackrát predstavovali. Dnes ponúkam ich absolútne 
čerstvú novinku, ktorá mi bola doručená priamo z vydavateľstva. Musím potvrdiť, že sa 
oplatilo čakať. Skupina Kuttles svojím štýlom nesklamala. Stále viac hudobne dozrieva. 
Ich nové CD má príznačný názov Believer (Veriaci). Odkrýva ich podstatu. Piesne sú 
po hudobnej stránke prepracované a je pre ne charakteristický mix rocku, popu a chvál. Všetko v jednom. 
Textovo vsadili členovia na jednoduché texty bez zbytočných fráz. Tento fakt potvrdzujú aj jednoslovné 
názvy piesní. Toto CD je vynikajúcim hudobným darčekom pre každého veriaceho. (Lukáš Petruš)
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 GR.KAT. MLáDežNíCKe CeNTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

11. – 13.05. Archieparchiálna animátorská škola 
(AePAŠ). Víkend pre animátorov.
18. – 20.05. život viery. Ak si nadšený z hrdinov viery, 
o ktorých čítaš v Božom slove, a túžiš sa stať jedným 
z nich v týchto časoch, príď! Tento víkend sa bude-
me zaoberať otázkami, čo je viera a ako žiť život viery 
podľa vzoru, ktorý nám títo hrdinovia viery zanecha-
li. Podmienkou je absolvovaný minimálne Kurz Filip. 
(Peter Lipták a tím)
01. – 03.06. Biblia – kniha kníh. Čo je to Biblia, ako 
si ju zamilovať, praktické ukážky, ako čítať, študovať 
Bibliu a ako sa pomocou nej modliť, postavy v Biblii, 
ako si farebne značiť v Biblii, modlitba za pomazanie. 
(Slavomír Palfi a Valéria Juríčková)

 GR.KAT. MLáDež. PASTOR. CeNTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých: 

0908 302 814, 0903 982 846 (VPS)

 CEnTRUM PRE RODInU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

18. – 20.05. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jed-
ným veľkým umením a tým najlepším vychovávate-
ľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda 
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným 
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery s našimi 
ratolesťami. Kurz Samuel pomáha plnšie porozumieť 
výchove  a odovzdávaniu viery deťom na princípoch 
Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova a uzdra-
venie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.
15. – 17.06. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre man-
želov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdra-
viť vzťah manželov prostredníctvom poznania a ob-
rátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
21. – 24.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chys-
táte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uva-
žujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav 
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechá-
dzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte nie-
čo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe 
ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.

 PÚTNiCKé MieSTA

ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

05.05. Fatimská sobota (10.00 h)
06.05. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h)
26.05. Turíce. Koinonia Ján Krstiteľ (10.00 h)
02.06. Fatimská sobota (10.00 h)
10.06. Púť matiek (10.00 h)

Michalovce, bazilika zoslania Svätého Ducha

25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html, 

0911 105 908

05.05. Fatimská sobota (09.00 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

06.05. Malá púť. Kňazský seminár v Prešove (09.00 h)
12.05. Celoeparchiálne večeradlo (09.00 h)
13.05. Púť matiek. Výročie zjavenia vo Fatime (14.00 h)
02.06. Fatimská sobota (10.30 h)
03.06. Malá púť (09.00 h)

GR.KAT. MLáDež. PASTOR. CeNTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých: 

0908 302 814, Kaviareň: 0915558500

 ŠKOLA V PRíRODE SV. LUKáŠA
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

Archieparchiálne večeradlo 
v Litmanovej

Srdečne vás pozývame na Archieparchiálne večeradlo,
ktoré sa uskutoční 

v sobotu 12. mája 2012
na mariánskom pútnickom mieste Zvir.

Program
  09.00   Moleben k Presvätej Bohorodičke
  09.30   Radostný ruženec
  10.30   Archijerejská svätá liturgia
  12.00   Obedňajšia prestávka na hore Zvir
  13.15   Prednáška
  13.45   Slávnostný ruženec 
  14.30   Adorácia
  15.00   Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
  15.20   Príhovor vladyku Jána Babjaka SJ, 
             prešovského arcibiskupa a metropolitu

Zjednoťme sa spolu s Presvätou Bohorodičkou na modlitbách  
deň pred 95. výročím fatimských zjavení na tomto milostivom mieste  

a vyprosujme si spoločne nové zoslanie Svätého Ducha.

Stretnutie je bezplatné a kapacitne neobmedzené.  
Príďte všetci!

jd


