slovo

časopis gréckokatolíckej cirkvi · 44. ročník · číslo 12 · 10.06.2012

Slávnosť novovyhlásenej
baziliky v Michalovciach
Naši novokňazi

2 | predstavujeme

slovo 12 | 2012

Zahraničná spolupráca
prešovskej charity a projekty

Z

ačiatky spolupráce so
zahraničím siahajú
do obdobia samotného
obnovenia služby Gréckokatolíckej charity v roku 1992. Bola
to hlavne humanitárna pomoc
pre Ukrajinu (šatstvo, základné
potraviny, domáce spotrebiče
a pod.), ktorá sa pripravovala
spolu s dobrovoľníkmi, potravinové balíčky pre Chorvátsko
počas občianskej vojny a rôzna
pomoc pre Spolok Slovákov
v Užhorode, rodiny v Mukačeve,
ľvovskú i kolomyjsko-černiveckú charitu v spolupráci s ADCH
Košice i sestrami baziliánkami
z Prešova.
Mesačné pobyty v rodinách
s cieľom ozdravenia v rokoch
1994 – 1996 absolvovalo 183
ukrajinských detí z černobyľskej oblasti. Projekt financovala
francúzska charita Secours
Catholique. Skupina sa rozšírila
aj o deti z našich viacdetných
a sociálne odkázaných rodín.
Spolupráca s otcom Petrom
Krenickým v oblasti humanitárnej pomoci pre farnosť
Usť-Čorna sa začala v roku 1994
a od roku 1997 pokračovala
pri príprave projektu evanjelizačno-charitatívneho centra.
Materiálna humanitárna pomoc
pretrvávala až do roku 2000
a potom pokračovala najmä

pomocou pri vybavovaní dokladov pre vstup na Slovensko
a Ukrajinu, vedením účtu pre
prijímanie darov farnostiam
Zakarpatskej Ukrajiny a vytvorením kontaktného miesta pre
ČKCH a dekanát Ťačiv.
Vďaka finančnej pomoci
nemeckej charity a nadácie
Renovabis Freiburg bolo v roku
1999 zrekonštruované Centrum Gréckokatolíckej charity
v Prešove.
Písanie a realizácia projektov
patrí neodmysliteľne k činnosti
Centra GKCH. Najrozsiahlejším
projektom bol projekt cez Európsky sociálny fond IS EQUAL
Šanca na nový začiatok. Mal
za cieľ uľahčiť prístup a návrat
na trh práce znevýhodneným
osobám postihnutým sociálnym
vylúčením cez vytvorenie siete
piatich sociálnych centier v Prešovskom samosprávom kraji.
Jeho súčasťou bola nadnárodná
spolupráca s poľským Bratstvom sv. Alberta Wyprowadzić
na prosta (projekt aktivizácie
nezamestnaných) a holandským projektom Tussenvoorziening (projekt pracovnej terapie
u drogovo závislých), ako aj
domáce rozvojové partnerstvá.
Ďalšie projekty boli zamerané
na pomoc migrantom a utečencom v spolupráci s hraničnými

oddeleniami Cudzineckej
polície Ministerstva vnútra SR
v Uliči, Ubli a Topoli, na vyhľadávanie zamestnania pre ľudí
so zmyslovým postihnutím,
na podporu terénnej a komunitnej práce a mnohé ďalšie
projekty.
Spolupráca so zahraničím
tvorí nevyhnutnú súčasť činnosti charity. Najdlhšia spolupráca prebiehala so zariadením
Cité Miriam, ktoré patrí pod
francúzsku charitu a poskytuje
resocializačné služby osobám
bez domova na predmestí
Paríža. K vytvoreniu prvých
kontaktov došlo v roku 1992
a spolupráca najmä formou
recipročných stáží pracovníkov obidvoch strán prebiehala
v rokoch 1996 až 2006. Spoluprácu so skupinou Anonymných
alkoholikov, samosprávou
a duchovnou obcou v meste
Rymanow z Poľskej republiky sa
podarilo nadviazať v roku 2001
a uskutočňuje sa najmä účasťou
na rôznych akciách a výmenou
skúseností z oblasti riešenia problematiky závislosti.
K ďalším zahraničným partnerom patria ELIM Vsetín, ktorej
činnosť je zameraná na pomoc
osobám bez domova, Vyššia odborná škola Charitas pri ADCH
v Olomouci, ktorá sa zameriava

na vzdelávanie sociálnych a charitatívnych pracovníkov.
V roku 2005 sa nadviazalo
partnerstvo s Talianskou katolíckou misiou vo švajčiarskom
Lucerne a nadáciou Alessandra
Marzano Uster. Podieľali sa
na rekonštrukcii Sociálneho
centra a Domu sv. Faustíny vo
Svidníku a Domu sv. Anny pre
deti s kombinovaným postihnutím v Starej Ľubovni. Objekt
sa začal rekonštruovať za výdatnej pomoci Caritas Schweiz.
Spolupráca sa prehlbuje aj so
zariadením pre hendikepovaných Wagerenhof Uster.
Charita sprostredkovala aj
finančnú pomoc a dohľad nad
rekonštrukciou nemocnice
v Koroleve na Ukrajine v rokoch
2009 – 2011 pre nadáciu Alessandra Marzano Uster. Projekt
je už ukončený v plánovanom
rozsahu. Okrem iného sa podarilo opraviť oddelenie pediatrie,
poskytnúť prostriedky na zakúpenie špeciálnych liekov pre
deti s ochoreniami srdca, pľúc
či neurologickými problémami.
Pomoc povodňami postihnutým domácnostiam sa realizovala od roku 1998 vo forme
čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov, odvlhčovačov,
pracovnej obuvi a šatstva.
V druhej fáze sa charita zapojila
do medzinárodného projektu
ECHO, vďaka ktorému poskytli domácnostiam ďalšiu
pomoc. Na riešení tejto situácie
sa podieľali aj ďalší darcovia.
V januári 1999 a v roku 2004 sa
charita opätovne zapojila do poskytnutia pomoci povodňami
postihnutým domácnostiam.
Aj v roku 2010 celé Slovensko
postihli povodne a zosuvy. S pomocou mnohých darcov i dobrovoľníkov sa charita zapojila
do tejto pomoci s jednotlivými
gréckokatolíckymi farnosťami.
Počas týchto rokov charita pomohla viac ako 544 rodinám.
Činnosť charity vo veľkej
miere závisí aj od spolupráce so
štátnou správou, samosprávou,
cirkevnými organizáciami
i mimovládnymi organizáciami
na domácej i medzinárodnej
úrovni. n
Mária Rajňáková
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Pamätám si, ako nám kedysi v škole hovorili,
že žijeme v socialistickej krajine, kde sú si
všetci rovní, kde si vládneme sami v spravodlivosti a pravde, každý je slobodný, každý
má prácu, bývanie... O nesocialistických
krajinách nám hovorili ako o nespravodlivých spoločnostiach, kde človek vykorisťuje
človeka a nikto sa o nikoho nestará. Toto
bola oficiálna verzia, ktorej verilo len pár
ľudí, pretože v skutočnosti sa tu žilo v korupcii, klamstve, podvodoch, falošnosti, ba
dokonca v duchu hesla Kto nekradne, okráda
svoju rodinu. Boli sme zavretí za železnou
oponou a spoza plota sme závistlivo hľadeli
na našich „nešťastných“ imperialistických
susedov, ktorí mali neporovnateľne vyššiu
životnú úroveň a pre nás nedosiahnuteľné
možnosti. Dnes si môžeme naplno vychutnávať kapitalizmus, naplno si užívať
slobodu slova, pohybu, názoru, slobodu
pracovať v zahraničí, dokonca i slobodu nič
nerobiť, a byť pritom dotovaný štátom. Teda
konečne ten pravý raj!
Lenže zapneme televíziu, prečítame
si noviny, pripojíme sa na internet a čo
zisťujeme? Všade je plno nespokojnosti.
Vysoká nezamestnanosť, málo peňazí,
korupcia na najvyšších miestach, nízka
životná úroveň, zlé zdravotníctvo, nedocenené školstvo, najlepšie „mozgy“ utekajúce
na západ. Neustále počúvame o prehlbujúcej
sa hospodárskej kríze. Ale aj o kríze rodín,
manželstiev. Rodí sa málo detí, rozpadajú sa
manželstvá, nové vznikajú už len akoby opatrne, zvyšuje sa kriminalita, kríza hodnôt,
kríza autorít, ba dokonca i na už tradične
katolíckom Slovensku kríza viery. Došlo
to až tak ďaleko, že aj mnohí veriaci ľudia
na Slovensku prepadli spomienkovému optimizmu a s hlbokými vzdychmi spomínajú
na nádherné časy socialistického raja. Čo
na tom, že nemohli slobodne vyznávať vieru!
Ale bola práca i dôchodky. Položme si teda
otázku, ako je možné, že v čase doteraz netušených možností, ktoré nám prináša veda,
pri takej úrovni farmaceutického priemyslu
a podobne žijeme v takomto maximálne
krízovom období. Odpoveď je veľmi jednoduchá, a predsa sa do praxe nedá previesť
čisto ľudskými silami. Keď si otvoríme Božie
slovo, nájdeme tam nielen príčinu dnešných
problémov, ale i návod na to, ako ich vyriešiť.
Už v Starom zákone Boh viedol nepoddajný

izraelský ľud z otroctva do zasľúbenej zeme.
Tento ľud si však neposlušnosťou privodil
množstvo ťažkostí. V Novom zákone sa
situácia nezmenila. A napriek dvetisícročnej
kresťanskej histórii vidíme, že do raja máme
stále ďaleko. Napriek tomu, že nám ho
Boh v Ježišovi Kristovi priniesol znova, my
žijeme naďalej v krízach, ktoré tu boli stále,
len menili formu a intenzitu. Pozerajúc sa
na slová a skutky Boha vidíme, že jedinou
krízou, ktorá ľudstvo v skutočnosti trápi, je
hriech. Ten istý hriech, ktorý nás zbavil raja
v Adamovi a ktorý sme neopustili ani vtedy,
keď ho Kristus porazil na kríži. Hriech,
ktorý sa nám stále zdá „na jedenie chutný,
na pohľad krásny a na poznanie vábivý“ (Gn
3, 6a). A tak stále uveríme tejto lži diabla
a Božie „nejedz!“ (porov. Gn 2, 16 – 17) sa
nám zdá vzdialené a neaktuálne. A predsa
i dnes platí Božie slovo bezo zvyšku a iba
„v ňom máme život“ (porov. Jn 1, 4). Blíži
sa sviatok Božského Srdca Ježiša Krista. 30.
novembra 2011 zasvätil najosvietenejší vladyka Ján, prešovský arcibiskup a metropolita,
našu archieparchiu Božiemu milosrdenstvu.
Tieto dve skutočnosti veľmi úzko súvisia. Veď práve Božie milosrdenstvo, ktoré
vytryskuje zo srdca Ježiša Krista, nás môže
v tejto dobe zachrániť. Lebo jedine prijatie
tohto neuveriteľného odpustenia množstva
našich hriechov nás môže zbaviť samoľúbosti a egoizmu, ktorý ničí naše rodiny i celú
spoločnosť. Jedine láska nášho Boha zoslaná
na nás v Svätom Duchu nás môže vytrhnúť
zo skutočnej biedy. Iba ak sa naše srdce,
premožené Božím Duchom, bude podobať
srdcu Boha, bude schopné konať dielo lásky.
Toto je liek na naše krízy. Nie sú nevyhnutné
ekonomické riešenia, hospodárske, politické
zmeny či zmeny v inštitúcii manželstva, ale
zmena srdca každého jedného z nás podľa
obrazu Božieho Srdca. Nech nás „Kristus,
náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dovolil
na Kríži kopijou prebodnúť svoj bok, aby
nám do krajnosti prejavil svoju lásku...“
(porov. Moleben k Nasvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu) spasí a zmiluje sa nad nami!

Jaroslav Matoľák, ThLic.
sabinovský protopresbyter
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Oslavy 450. výročia obnovenia
Pražského arcibiskupstva po husitských vojnách v roku 1562 sa konali
12. mája v Svatovítskej katedrále
v Prahe. Svätú omšu v deň výročia
posvätenia pražskej katedrály celebroval kardinál Christoph Schönborn
OP, pápežský legát, spolu s biskupmi
z mnohých kútov sveta. (TS ČBK)

Viac ako 300 hnutí a kresťanských spoločenstiev sa zúčastnilo
na 3. stretnutí Spoločne pre Európu,
ktoré sa konalo 12. mája v Bruseli
a paralelne v 144 rôznych mestách
Európy.

Národný pochod za život v Ríme
sa konal 13. mája. Sedemtisíc pro-life
účastníkov všetkých vekových kategórií absolvovalo pochod od Kolosea až na Svätopeterské námestie vo
Vatikáne.

Vyše 300-tisíc pútnikov prišlo
na pútnickú slávnosť do Fatimy, kde
13. mája uplynulo 95. rokov od prvého zjavenia Panny Márie. Tohtoročné
oslavy viedol kardinál Gianfranco
Ravasi, predseda pápežskej rady pre
kultúru. (RV)

25 rokov od biskupskej vysviacky
si 25. mája pripomenul Mons. Jozef
Viktor Adamec, emeritný americký biskup slovenského pôvodu.
V súčasnosti žije v americkej diecéze
Altoona – Johnstown. Biskup Adamec aktívne pracoval vo viacerých
americko-slovenských organizáciách.
Bol predsedom Združenia slovenských katolíkov v USA a dodnes je
jeho biskupským moderátorom.

Prvý povojnový eucharistický
kongres na Ukrajine sa konal v Kyjeve 26. mája – 3. júna pod heslom
Ježiš Kristus, stále ten istý, včera,
dnes a naveky. Kongresové stretnutia
prebiehali aj v najväčších ukrajinských mestách. (RV)

Svätorečenie Jána Pavla II. by
malo prebehnúť pri príležitosti Svetových dní mládeže v Krakove v roku
2015. O návrhu prejednávanom
na najvyššej úrovni písalo vydanie
poľského denníku Rzeczpospolita 11.
mája. Bola by to symbolická udalosť.
Ku kanonizácii by došlo na desiate výročie smrti Jána Pavla II. na miestach
jemu blízkych a počas akcie, ktorú sám v roku 1985 inauguroval.
Posledné slovo povie až Benedikt
XVI. po splnení všetkých náležitostí
kanonizačného procesu. (RV)
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Slováci navštívili duchovné centrá v ČR
Už tretia púť slovenských gréckokatolíkov po českých pútnických miestach sa uskutočnila
4. – 6. mája. Púť organizoval
otec Ľubomír Novák z farnosti
Sečovská Polianka. Tohto roka
navštívili příbramskú Svätú
Horu, Prahu a Starú Boleslav.
4. mája v ranných hodinách
pútnici slávili svätú liturgiu
v příbramskej mariánskej
bazilike na Svätej Hore a po nej
zaspievali gréckokatolícke piesne a tropár Vzkriesenia. Pozreli
si aj múzeum, kde je venovaná
značná pozornosť bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi, ktorý
pôsobil v reholi redemptoristov
na Svätej Hore. V múzeu sú
vystavené aj kňazské rúcha
byzantského obradu.
Ďalším zastavením bola
Praha. 50 pútnikov sa ubytovalo
v kláštore kapucínov v pražskej
Lorete neďaleko Pražského hradu. V Prahe navštívili mnoho
milostivých miest: vyšehradskú
katedrálu, Strahovský kláštor,
Katedrálu sv. Víta, gréckokatolícku Katedrálu sv. Klementa.
Počas sprievodu spolu s českými mariánskymi pútnikmi si
uctili relikvie sv. Anežky Českej
a v sobotu večer boli v sprievode s milostivým Pražským
Jezuliatkom po malostranských
uliciach,   čo bola príležitosť

verejne vyznať svoju vieru aj
pred neveriacimi. Vrcholom
púte bola slávnostná nedeľná
liturgia, ktorú celebroval mladý
jezuita otec Miroslav Herold SJ
z Brna. Liturgiu snímala aj Česká televízia. Po nej nasledovalo
srdečné prijatie a štedré pohos-

Zomrel prvý podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda
Ing. Vladimír Miroššay

tenie pútnikov v kláštornom
átriu, obsluhovali domáci kňazi
a rehoľníci. Počas spiatočnej
cesty sa zastavili v Bazilike sv.
Václava v Starej Boleslavi, kde
zomrel mučeníckou smrťou
sv. Václav a ktorú v roku 2009
navštívil aj Svätý Otec Benedikt
XVI. počas svojej návštevy Českej republiky. Pútnici si uctili aj
nádherné Palladium země české
(reliéf Bohorodičky), ktoré
podľa povesti daroval sv. Metod
sv. Ľudmile pri jej krste.
V prvý májový víkend budúceho roka sa táto púť zopakuje
už po štvrtýkrát.
(Marta Sabolová, Helena
Jesenská, Ľubomír Novák)

Vatikán zverejnil Normy
a rozlišovanie údajných videní a zjavení
Kongregácia pre náuku viery
publikovala na svojich internetových stránkach 21. mája Normy nas rozlišovanie údajných
videní a zjavení. Boli vydané 25.
februára 1978, ale až teraz boli
sprístupnené pre širšiu verej-

nosť okrem latinčiny aj v ďalších piatich jazykoch (po anglicky, francúzsky, taliansky,
nemecky a španielsky) s novým
predslovom terajšieho prefekta
kongregácie kardinála Williama
Levadu. Normy majú pomôcť

pastierom Katolíckej cirkvi
v rozlišovaní údajných videní,
zjavení, posolstiev, odkazov,
mimoriadnych javov, príp. nadprirodzeného pôvodu. (RV)

EP žiada uznať homosexuálne manželstvá
Európsky parlament (EP) 24.
mája odhlasoval rezolúciu
proti tzv. homofóbii v Európe.
Rezolúcia – schválená 430 hlasmi, proti bolo 105 hlasov a 59
poslanci sa zdržali hlasovania –
žiada, aby členské štáty umožnili homosexuálnym párom
prístup k „právnym inštitútom

ako ko-habitácia, registrované
partnerstvá alebo manželstvá“.
Rezolúcia ďalej vyzýva Európsku komisiu a vlády členských
štátov, aby „bez akejkoľvek diskriminácie založenej na sexuálnej orientácii“ zaviedli smernicu EÚ o slobodnom pohybe.
Rezolúcia tiež vyzýva Európsku
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komisiu, aby „navrhla opatrenia na vzájomné uznávanie účinnosti dokumentov
o civilnom (rodinnom) stave“.
Ide teda o výzvu na uznávanie
homosexuálnych partnerstiev
a manželstiev uzavretých
v iných štátoch EÚ.

Vladimír Miroššay sa narodil
30. mája 1948 v obci Brezina
v rodine gréckokatolíckeho
kňaza, ktorý pôsobil vo farnosti Nižné Repaše pri Levoči.
V čase totality bola rodina
trpko skúšaná vyhostením
do pohraničnej obce Arnoltice
v Čechách. Nátlaky ani vyhrážky bezcharakternej politickej
moci neoblomili ich skalopevnú vieru v Boha, vďaka čomu
sa stala základnou a neoddeliteľnou súčasťou aj jeho života.
Po uvoľnení situácie sa vrátili
na Slovensko, do Spišskej Novej Vsi. Po maturite pokračoval

v štúdiu na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave.
Po doštudovaní sa prisťahoval
do Košíc a našiel si zamestnanie vo vtedajších Východoslovenských železiarňach, neskôr
v Podniku výpočtovej techniky
a ďalších.
Neustále žil a obetavo
pracoval pre Gréckokatolícku
cirkev nielen v Košiciach, ale aj
na celom území Slovenska, ba
dokonca aj na bývalej Podkarpatskej Rusi. V roku 1991 stál
pri obnovení Spolku sv. Cyrila
a Metoda a bol jeho prvým
a dlhoročným podpredsedom.
Túto funkciu vykonával 21 rokov až do svojej smrti. V rokoch
1997 – 2005 pomáhal v ťažkých
začiatkoch novorodiaceho sa
Košického apoštolského exarchátu. Od začiatku pastierskej

služby vladyku Milana Šášika
v roku 2003 ponúkol svoje
skúsenosti a pomoc pri obnove
farností a správe Gréckokatolíckej cirkvi na území Podkarpatskej Rusi na Ukrajine. Svoju
realizáciu našiel aj v Košickom
katolíckom kruhu, kde bol jeho
dlhoročným členom a členom
výboru. V každej zverenej
službe bol oddaný milovanej
Cirkvi, zodpovedný a osobne
nenáročný. Zosnulý Ing. Vladimír Teodor Miroššay bol
laickým veriacim v duchu dokumentov Magistéria, laikom
všestranne činným, odborne

zdatným, ochotným niesť svoj
diel zodpovednosti v poslušnosti hierarchii. Pre svojich
kolegov bol skvelý, dobrosrdečný a pracovitý človek, ktorý sa
často stával aj ich priateľom.
V rodinnom živote bol
nadovšetko milujúci manžel
a otec. S manželkou Elenou,
s ktorou tento rok oslavovali
40. rokov manželstva, im Pán
Boh požehnal tri deti.
Aj počas posledných dní
svojho života, ktoré trávil
na nemocničnom lôžku, plánoval mnoho ďalších aktivít,
no Pán si ho k sebe nečakane
povolal v nedeľu 13. mája vo
večerných hodinách.
Posledná rozlúčka s nebohým sa uskutočnila 18. mája
v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky.

Po panychíde prečítal predseda
Spolku sv. Cyrila a Metoda
otec Michal Hospodár nekrológ, v ktorom sa poďakoval
zosnulému za príkladný život,
za neustálu ochotu pomôcť
a za všetko čo pre túto cirkev
urobil. Ocenil aj jeho službu
pri posilnení cyrilo-metodskej
tradície skrze službu v Spolku
sv. Cyrila a Metoda. V závere
vyjadril presvedčenie, že pamiatka a krásne spomienky
na zosnulého zostatnú hlboko
zapísané v srdciach tých, čo ho
poznali.
Zádušnú svätú liturgiu
za prítomnosti päťdesiatich
kňazov viedol vladyka Ján
Babjak, prešovský arcibiskup
a metropolita. V kázni sa s nebohým rozlúčil vladyka Milan
Chautur, košický eparcha.
Zaspomínal si na prvé vzájomné stretnutie, ťažkosti pri
počiatočnom rozbehu nového
subjektu a poďakoval sa za jeho
aktívnu pomoc. Konštatoval,
že Boh má s nami často iné
plány ako my sami.
V závere sa prihovoril aj
vladyka Ján, ktorý poďakoval zosnulému za priateľstvo
a horlivú službu pre Gréckokatolícku cirkev. Vladyka Milan
Šášik, mukačevský eparcha,
udelil zosnulému vyznamenanie Rád bl. Teodora (Romžu)
III. stupňa, ktoré rodine odovzdal Nikolaj Badidov. Telesné
ostatky nebohého boli uložené
na verejnom cintoríne v Košiciach. Večná mu pamiatka!
(Michal Hospodár)


Žiaci navštevujúci náboženskú
výchovu na sídlisku Vinbarg v Bardejove zavítali 26. apríla do Žakoviec.
Pod vedením učiteľky Jany Harčárovej a Daniely Katušinovej navštívili
Inštitút Krista Veľkňaza a vypočuli
si príbehy mnohých ľudí, ktorí sa
dopustili viacerých chýb. Stretli sa aj
s otcom Mariánom Kuffom, rímskokatolíckym kňazom, ktorý tento
inštitút vedie. Po ukončení návštevy
Žakoviec pokračovali v ceste na pútnické miesto v Litmanovej. Veľkým
obohatením bolo osobné svedectvo
bývalého alkoholika a narkomana,
ktorý už 17 rokov býva vo vlastnoručne postavenom zrube na hore Zvir.
(Lenka Rimárová)

Predposledný víkend Archieparchiálnej animátorskej školy v tomto
školskom roku sa uskutočnil 11. – 13.
mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.
Prednášajúcim bol otec Milan Zaleha
CSsR, ktorý hovoril o hnutiach, reholiach a spiritualite laikov. Poukázal
na poslanie laikov v Cirkvi, ktoré je
kľúčové pri novej evanjelizácii. Mnohých oslovila myšlienka, že jedine
vtedy bude animátor schopný plodiť
život v iných, ak on sám má život.
Na víkende sa zúčastnilo 11 budúcich
animátorov. (Mária Kravčáková)

Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa a mučeníka Vasiľ Hopka v Brezne
slávila 13. mája odpustovú slávnosť.
Slávnosti predchádzala krátka duchovná príprava. V nedeľu po Molebene k bl. Vasiľovi nasledovalo
slávenie archijerejskej svätej liturgie.
Spolu s vladykom Petrom Rusnákom
koncelebroval otec Peter Sabol,
kancelár Bratislavskej eparchie, vdp.
Jozef Fričovský, dekan rímskokatolíckej farnosti v Brezne, a domáci
gréckokatolícky farár otec Ján Kovaľ.
Na slávnosť prišli aj veriaci z okolitých
obcí, ktoré patria do breznianskej
farnosti. Agapé, ktoré pripravilo pre
všetkých hostí miestne malé, ale živé
farské spoločenstvo, veriaci využili
na vzájomné stretnutie aj na osobné
stretnutie s vladykom Petrom. (Ján
Kovaľ)
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Na hore Zvir sa konalo stretnutie
matiek. Na Deň matiek 13. mája
a zároveň pri príležitosti 95. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime
sa za účasti vyše dvesto pútničiek
a pútnikov začala modlitbou ruženca
púť matiek. Po ruženci nasledovala
svätá liturgia. V homílii sa pútnikom
prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Medzi pútnikov
zavítala aj pani Anna Kolivošková, koordinátorka Modlitieb matiek, ktorá
po svätej liturgii v pastoračnej miestnosti Spovedného domu bl. Metoda
Dominika Trčku viedla modlitbu
za rodiny. Prítomné matky odovzdávali svoje deti v spoločnej modlitbe
do Božích rúk. (Michal Sopko)

Na víkendovom výlete animátorov do Vysokých Tatier sa 18. – 20.
mája zúčastnilo 15 animátorov Prešovskej archieparchie pod vedením
otca Slavomíra Zahorjana. Program
sa začal túrou na Téryho chatu.
Po celodennej túre oddychovali v bazénoch a saunách Akvacity v Poprade
a nedeľu väčšiu časť dňa strávili
na levočskej Mariánskej hore, kde
osobnými modlitbami, mládežníckymi piesňami a slávením Najsvätejšej
Eucharistie oslávili Boha. (Zahorjan
Slavomír)

Kurz Život viery sa uskutočnil
18. – 20. mája v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli pod vedením tímu Petra
Liptáka z Košíc. Na kurze sa zúčastnilo 49 mladých ľudí z rôznych kútov
Prešovskej archieparchie. Cieľom
víkendu bolo vzbudiť túžbu v mladých ľuďoch žiť život viery – hlbokej
dôvery v Boha v týchto časoch podľa
vzoru biblických postáv. Nosným
textom, v ktorom bol zakotvený celý
kurz, bola stať z Listu Hebrejom,
ktorá hovorí o biblických hrdinoch.
O takúto biblickú vieru prosili aj
pri nedeľnom slávení Najsvätejšej
Eucharistie. (Slavomír Zahorjan)

Pri príležitosti štvrtého ročníka
púte katolíckych médií, ktorá sa
uskutočnila 19. mája v Bratislave,
slávil v Katedrále sv. Martina spolu
s ďalšími kňazmi ďakovnú omšu
predseda Konferencie biskupov
Slovenska arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský, ktorý po svätej omši
požehnal novú satelitnú techniku
TV Lux. V homílii sa veriacim, medzi
ktorými boli aj riaditelia a členovia
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Na hore Zvir sa stretli mariánski ctitelia
12. mája, deň pred 95. výročím zjavení vo Fatime, sa zišli
mariánski ctitelia a členovia
Mariánskeho kňazského hnutia
Prešovskej archieparchie
na hore Zvir, aby sa spoločne aj
s ostatnými veriacimi pomodlili
Večeradlo s Pannou Máriou.
Súčasťou programu bolo
okrem modlitieb ružencov
a adorácie slávenie Eucharistie,
ktorú viedol otec Juraj Popovič,
súdny vikár, v zastúpení vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského
arcibiskupa a metropolitu,
a všetkým veriacim odovzdal
jeho pozdrav. Na celodennom

programe sa zišlo vyše päťsto
pútnikov z celej Prešovskej

archieparchie. (Michal Sopko)

V Hrabskom posvätili novú farskú budovu
V nedeľu 13. mája sa v Hrabskom uskutočnila spomienková
archieparchiálna odpustová
slávnosť k výročiu biskupskej
vysviacky bl. hieromučeníka
Vasiľa Hopka. Pri tejto príležitosti bola aj posviacka novej farskej budovy. Program slávnosti
sa začal modlitbou ruženca,
ktorý viedla skupinka mladých
farnosti. Nasledoval Moleben
k biskupovi Vasiľovi a posviacka

novej farskej budovy s pastoračnou miestnosťou, ktorá bola
vybudovaná na tomto pútnickom mieste v priebehu piatich
rokov. Cirkevnoslovanskú archijerejskú svätú liturgiu, ktorej
predsedal vladyka Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
a metropolita, a koncelebroval
emeritný biskup Ján Eugen
Kočiš, sprevádzali liturgickým
spevom bohoslovci z Grécko-

katolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove.
Homíliu predniesol protosynkel
Prešovskej archieparchie otec
Michal Onderko. V závere slávnosti zazneli slová poďakovania
tým, ktorí sa pričinili o výstavbu
novej farskej budovy v rodisku
biskupa Vasiľa Hopka. (Radovan Kuzmiak)

Petržalskí gréckokatolíci ďakovali za bl. biskupa Vasiľa
V nedeľu 20. mája v Kostole
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke predsedal vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha,
slávnostnej odpustovej svätej
liturgii. Spolu s ním ďakovali
Bohu za nebeského patróna farnosti bl. biskupa Vasiľa Hopka
aj koncelebrujúci kňazi otec Peter Sabol, kancelár Bratislavskej
eparchie, otec Ľubomír Matejovič, dekan a farár miestnej
gréckokatolíckej farnosti, otec
Jozef Duc, farár rímskokatolíckej farnosti, spolu s kaplánom

Jánom Behulom a otec Stanislav
Diheneščík za účasti veriacich
obidvoch obradov. Svätá liturgia
bola zároveň poďakovaním
za 25 rokov kňazstva otca Ľubomíra Matejoviča.
Dôležitosť jednoty v Cirkvi
pripomenul aj otec biskup
vo svojej homílii. Na príklade
úspechu hokejistov poukázal
na to, ako je dôležité myslieť
na spoločné dobro a svoje sily
vkladať do služby jednoty. Jednota bola zahrnutá aj v biskupskom hesle bl. Vasiľa Aby všetci

jedno boli!
Počas svätej liturgie bola
na oltári umiestnená ikona
patróna farnosti bl. Vasiľa, dar
rehoľnej sestry Marty Kataríny
Kozákovej z Donecka. Týmto
starobylým kresťanským spôsobom bola posvätená. Po svätej
liturgii bola spolu s relikviárom
bl. Vasiľa vystavená k úcte
veriacich.
Na záver vladyka Peter zablahoželal otcovi Matejovičovi
k jeho okrúhlemu kňazskému
jubileu. (Ľubomír Matejovič)

Vladyka Peter sa stretol s eparchom Paulom Chomnyckym
O náboženskej situácii vo
svojich eparchiách, ako aj
ďalších témach spolu hovorili
bratislavský eparcha Peter
Rusnák a stamfordský eparcha
Paul Chomnycky OSBM, ktorí
sa stretli 20. mája na Eparchiál-

nom úrade Bratislavskej eparchie v Bratislave. Eparchovia
si vymenili aj svoje skúsenosti
z rozvíjania východnej kresťanskej tradície v diaspóre.
Eparcha Chomnycky sa
v uplynulých dňoch zúčastnil

na návšteve ad limina apostolorum v Ríme. Počas návštevy
si prezrel aj Katedrálu Povýšenia svätého Kríža a uctil si
relikvie bl. P. P. Gojdiča, ktorý
bol tiež členom baziliánskeho
rádu. Na Slovensko zavítal
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vladyka Chomnycky na pozvanie duchovného otca Martina
Pavúka MSC, ktorý ho spoznal
počas svojho pobytu v noviciáte
v Dubline v Írsku. V rámci svojho krátkeho pobytu stihol navštíviť Biskupský úrad v Nitre,
kde sa stretol s nitrianskym
biskupom Viliamom Judákom
a navštívil diecéznu charitu.
V pondelok večer slávil liturgiu
v miestnom gréckokatolíckom
chráme na Párovciach, kde sa
veriacim prihovoril v ukrajinskom jazyku. Vyjadril nesmierne potešenie, že môže sláviť
liturgiu na takom starobylom,

redakcií celoslovenských, farských
a diecéznych médií a inštitúcií, prihovoril vladyka Peter Rusnák. Vyzval
ich, aby sa vo svojom živote naladili
„na vysielač Božej lásky“.

premodlenom mieste. Po svätej
liturgii sa veriaci mohli s vla-

dykom Paulom porozprávať.
(Peter Jambor)

Kňazský deň Košickej eparchie
22. mája sa stretli kňazi Košickej eparchie na kňazskom dni
v Košiciach. Stáva sa už pomaly
tradíciou, že pred programom
kňazského dňa sa kňazi Košickej eparchie stávajú darcami
krvi. Aj tentoraz prišla pojazdná
transfúzna jednotka do priestorov biskupskej rezidencie, kde
vyše tridsať kňazov darovalo
svoju krv. Za príkladnú aktivitu
kňazom poďakovala MUDr. A.
Slivková. Po modlitbe tretieho
času sa kňazom prihovoril
vladyka Milan, košický eparcha,
ktorý označil chápanie právd

viery za dôležitejšie ako ich
strohé poznanie. „Evanjelium
berieme ako peknú zbožnú
teóriu, ale už ju nežijeme...“
Kňazov vyzval k väčšej vzájomnej jednote a praktickej
láske ako svedectve, ktoré ešte
má moc osloviť dnešný svet.
V prednáške na tému novej
evanjelizácie riaditeľ BÚ Marko
Rozkoš analyzoval kultúrnu klímu dnešného postmoderného
človeka. Poslucháčov previedol
hlavnými filozofickými prúdmi
v dejinách a svoju prednášku
zavŕšil poukázaním na fenomén

postmodernizmu. Do tejto
klímy je Cirkev poslaná ohlasovať Krista. V druhej prednáške
biblista Róbert Jáger na príklade
vybraných biblických príbehov
abstrahoval metódy evanjelizácie u Ježiša Krista i u sv. Pavla.
Téma stretnutia bola ladená
s blížiacou sa biskupskou
synodou o novej evanjelizácii
a priniesla i v diskusii nové
inšpirácie pre kňazov eparchie.
Praktické informácie o letných
aktivitách a modlitba ukončili
toto stretnutie. (Michal Hospodár)

Kňazský deň Prešovskej archieparchie
Približne 200 kňazov Prešovskej archieparchie sa 25. mája
stretlo v bazilike minor v Ľutine
na kňazskom dni. Duchovný
program stretnutia sa začal
o 9.00 hod. archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita. V homílii sa prítomným
kňazom prihovoril otec Daniel
Dzurovčin, synkel pre ekonomiku. Zdôraznil atribúty dobrého
pastiera, na ktorých vrchol
postavil základnú úlohu každého kňaza – zachraňovať ľudské
duše. Povzbudil kňazov, aby
vo svetle blížiaceho sa sviatku
Zoslania Svätého Ducha aj oni
radostne očakávali naplnenie
darmi Svätého Ducha.
Po svätej liturgii bol priestor
na krátku prestávku, po kto-

rej nasledoval príhovor otca
Jána Buca, riaditeľa TV Lux.
Priblížil fungovanie katolíckej
televízie a načrtol plány a vízie
do budúcnosti. Taktiež apeloval na prítomných, aby správne
vysvetlili veriacim potrebu
kresťanského média v dnešnej
dobe. Po ňom sa slova ujal otec
Marián Kuffa, riaditeľ Inštitútu
Krista Veľkňaza v Žakovciach.
V hodnotnom príhovore
konkrétne poukázal na jeho
vlastné povolanie do kňazskej
služby, ako aj na momenty
s veľkým duchovným rozmerom, ktoré zažil počas špeciálnej pastorácie. Snažil sa
povzbudiť k väčšej horlivosti
presbyterov vo farnostiach,
pričom zdôraznil obrovský
význam poslušnosti v živote
kňaza vo vzťahu k biskupovi.

Po príspevkoch nasledovali
hodnotné diskusie.
Popoludní sa prítomným
prihovoril otec arcibiskup Ján
Babjak SJ. V krátkosti predstavil výstavbu v areáli baziliky
a načrtol plány do budúcnosti.
Nabádal k väčšej propagácii
pastoračných centier vo farnostiach. Ďalej sa venoval otázke
personálií, pri ktorej vyjadril
vďaku všetkým horlivým
kňazom, a nabádal všetkých
ostatných, aby nasledovali
príklad svojich bratov v kňazskej službe.
Po príhovore vladyku nasledovala krátka prednáška otca
Jozefa Voskára. Po nej sa všetci
pomodlili Moleben k Presvätej
Bohorodičke. (Ľuboš Pavlišinovič)


Cenu Andreja Radlinského si 19.
mája počas slávnostného udeľovania cien v Katedrále sv. Martina
v Bratislave rámci 4. ročníka púte
katolíckych médií prevzali traja noví
laureáti. Ceny boli udelené biskupovi Mons. Rudolfovi Balážovi in
memoriam za celoživotnú podporu
katolíckych médií, pedagógovi a redaktorovi Alojzovi Čobejovi za prínos
v oblasti médií a softvérovému inžinierovi Jurajovi Vidékymu za prínos
pre katolícke médiá. Za zosnulého
biskupa Baláža prevzal pamätnú
plaketu diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián
Bublinec. V rámci programu bola
zároveň predstavená kniha o národnom buditeľovi, jazykovedcovi,
vydavateľovi, redaktorovi a zakladateľovi spolku Andrejovi Radlinskom,
ktorého autorom je prozaik a dramatik Jozef Repko.

Spevácky zbor Stauros zo sídliska
Sekčov v Prešove spieval v Brežanoch. V nedeľu 20. mája v jedinom
drevenom chráme v okrese Prešov
členov zboru privítal otec Emil Lechman, ktorý v tejto stále funkčnej historickej pamiatke slúži raz v mesiaci
svätú liturgiu. (Anna Tabačáková)

Celoslovenskú konferenciu s názvom Nasleduj Krista pripravuje Katolícka univerzita v Ružomberku (KU)
v spolupráci s redemptoristami, salezánmi dona Bosca, spoločenstvom
Calvary a Riekou života. Stretnutie
vedúcich spoločenstiev, animátorov
a aktívnych mladých sa uskutoční 25.
a 26. augusta v Aule Jána Pavla II.
na KU. Ako hlavný hosť vystúpi Dave
Nodar z amerického evanjelizačného spoločenstva Christlife. Cieľom
je pripraviť animátorov, aby mohli
robiť kurz Nasleduj Krista vo svojich
farnostiach. Jeho originalita spočíva
v tom, že dáva jasne vyznieť katolíckym aspektom našej viery. Pripravovaná konferencia je tréningové
stretnutie, ktoré potrvá dva dni. Dave
Nodar a jeho organizácia Christlife
je schváleným laickým apoštolátom
Baltimorskej diecézy. Zakladatelia
tak v roku 1995 odpovedali na výzvu
Jána Pavla II. k novej evanjelizácii.
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Rozhovor s vladykom Paulom Chomnyckym OSBM,
stamfordským eparchom
(USA)
Vladyka, čo vás privádza
do Európy a na Slovensko?
Pricestoval som do Ríma
na návštevu ad limina
apostolorum východných
katolíckych biskupov USA.
Je to významná udalosť,
lebo po prvýkrát v dejinách všetci katolícki
biskupi východných obradov z USA – ukrajinskí
a ruténski biskupi, dvaja chaldejskí, jeden maronitský, arménsky, sýrsky a grécko-melchitský
– spolu pätnásť biskupov spoločne navštívilo
Svätého Otca. Zo Slovenska cestujem do Poľska
na zasadnutie stálej synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vo Wrocławe.

Slávnosť novovyhlásenej
baziliky v Michalovciach
Na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha zavítal do Michaloviec arcibiskup Cyril Vasiľ,
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Vatikánu, aby vyhlásil
miestny rehoľný chrám za baziliku minor.
Svätodušná vigília

V predvečer Päťdesiatnice 26. mája sa stretlo vyše päťdesiat kňazov Košickej eparchie
v Michalovciach, aby spolu s Božím ľudom
v modlitbe očakávali príchod Svätého Ducha. Igumen komunity otec Jozef Jurčenko
viedol liturgickú modlitbu večierne s čítaniami Svätého písma, po ktorej nasledovala
archijerejská liturgia. Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, sa v homílii zameral
na zmenu vnútorného postoja apoštolov.
Boli to oni, ktorí po zoslaní Svätého Ducha
dostali odvahu a uvedomili si zodpovednosť
za Kristom zverenú evanjelizáciu celého
sveta. „Kiež by si aj dnešní rodičia uvedomovali zodpovednosť za svoje deti a dali vo
výchove niečo ľudské i božské. Keby si aj
kňazi viac uvedomovali svoju zodpovednosť
za zverené duše, inakšie by vyzeral svet.“
V ďalšej časti apeloval na konanie dobra
za každých podmienok, lebo bez toho človek nemôže byť šťastný. Prítomných vyzval
k zodpovednému prežívaniu viery s pomocou a oporou Svätého Ducha. Súčasťou

V zmysle dekrétu Domus ecclesiae z 9. novembra 1989 o titule bazilika minor vladyka
Milan Chatur CSsR, košický eparcha, ustanovil nasledovné dni v roku, v ktorých možno
získať plnomocné odpustky v michalovskej bazilike:
a. v deň výročia posvätenia baziliky – 29. september;
b. v deň liturgickej oslavy titulu (odpust) – Nedeľa Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého
Ducha;
c. na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla – 29. júna;
d. na výročie udelenia titulu baziliky – 2. februára;
e. raz za rok na deň, ktorý určí miestny ordinár – 25. augusta na sviatok bl. mučeníka
Metoda D. Trčku CSsR;
f. raz za rok na deň slobodne zvolený každým z veriacich.
slávenia bolo aj udelenie diakonátu dvom
kandidátom S. Činčárovi z Michaloviec
a J. Girovskému zo Zemplínskej Teplice.
Po svätej liturgii nasledovala videoprezentácia výstavby chrámu, ktorý očakával svoje
povýšenie. Vladyka Milan vysvetlil aj symboliku erbu, inštalovaného na kazateľnici.
Svätého Ducha vyjadruje na erbe holubica,
rehoľnú kongregáciu nástroje umučenia a písmená K a M vyjadrujú patrónov
Košickej eparchie a spolupatrónov Európy.

Do večerného pokoja sa ozývala modlitba
akatistu a jeho vrúcne volanie: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu, a prebývaj v nás!

Svätodušná nedeľa v novej
michalovskej bazilike minor

Nedeľu Zostúpenia Svätého Ducha prežívala rehoľná komunita gréckokatolíckej
viceprovincie redemptoristov i široké okolie
Zemplína tohto roka o čosi slávnostnejšie.

Do Michaloviec zavítal 27. mája vzácny
hosť, arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Vatikánu,
aby v spoločenstve ďalších štyroch biskupov
vyhlásil miestny rehoľný chrám za baziliku
minor (menšiu). Po zverejnení dekrétu
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu
sviatostí v latinčine i slovenčine nasledovala archijerejská svätá liturgia. V homílii
arcibiskup Vasiľ vysvetlil dejinné súvislosti vzniku bazilík až po ich kresťanskú
konotáciu. Ale sakrálny priestor nadobúda
plný význam cez živý chrám kresťanského
spoločenstva, ktoré tu vzdáva kult Bohu.
Ďalej sa venoval obrazu Cirkvi, ktorá je síce
z „krehkého materiálu“, ale má istotu viery,
že na jej dejinných cestách ju vedie, potešuje a chráni Svätý Duch. V zmysle učenia
sv. Jána Zlatoústeho o obraze vlka a ovečiek
povzbudil prítomných, aby sa nebáli žiť
a vyznávať vieru. „Buďme spokojní, že sme
ako ovce medzi vlkmi. Ak sa sami staneme
vlkmi, prehráme, lebo nám bude chýbať
ochrana pastiera.“ Nakoniec vyslovil prosbu
o príchod Svätého Ducha a jeho darov
do sŕdc všetkých veriacich.
Pri svätej liturgii účinkoval Zbor sv. Jozefa
a do spevu sa zapájal aj preplnený chrám
veriacich. Po bohoslužbe protosynkel
Vladimír Tomko prečítal pozdravné slovo
apoštolského nuncia v SR Mons. Maria
Giordanu, ktorý sa ospravedlnil za neúčasť.
Vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup,
vyjadril radosť nad novou bazilikou a zaželal veriacim do ďalších rokov duchovný
rozkvet. Vladyka Milan Šášik z Mukačevskej eparchie pripomenul históriu výstavby
baziliky v Michalovciach, na ktorej mali
podiel aj veriaci z Podkarpatska na čele
s vtedajším biskupom Alexandrom Stojkom
– svätiteľom chrámu. Prihovoril sa aj pro-

vinciál redemptoristov z Čiech otec Jozef
Michalčík CSsR. Ďalšie písomné pozdravy
poslali generálny predstavený Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa otec Michal Brehl CSsR a arcibiskup Michalovsko-košickej
pravoslávnej eparchie kyr Juraj Stránský.
Na záver vladyka Milan Chautur vyhlásil
privilégiá spojené s novou bazilikou minor
a vyjadril svoje poďakovanie všetkým,
ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohto
procesu. Odteraz bude v bazilike niekoľko
príležitostí na získavanie plnomocných
odpustkov a iných cirkevných dobrodení.
Mnoholitstvije Svätému Otcovi Benediktovi
XVI. vyjadrilo užšie spojenie novej baziliky
s katedrou sv. Petra. Dôstojne pripravená
slávnosť priniesla nové impulzy do opravdivého kresťanského života jednotlivcov
i rodín.

Z histórie

Výstavba terajšej baziliky napredovala
veľmi rýchlo. Základy chrámu sa začali
kopať 2. júla 1934. Koncom augusta bol
objekt zvonku dokončený a k záveru sa
blížili aj práce v interiéri. Posviacka chrámu
sa uskutočnila 29. septembra 1935 za účasti
veľkého zástupu ľudí. Vykonal ju mukačevský biskup Alexander Stojka spolu s vladykom Nikolajom Čarneckým. Na zariadení
interiéru sa podieľali projektant Vladimír
Sičinský, užhorodský maliar Jozef Bokšay
a otec Ján Cyril Zakopal CSsR. V novodobej
histórii chrám v roku 1950 prevzala Pravoslávna cirkev a dala vymaľovať dnešné
ikony. Po nežnej revolúcii ho dostala späť
kongregácia redemptoristov. Odvtedy slúži
pastoračným potrebám širokého okolia. n
Michal Hospodár
Snímky: Radoslav Hospodár

Môžete nám predstaviť Stamfordskú eparchiu?
V USA sú štyri ukrajinské gréckokatolícke
eparchie. Stamfordská eparchia sa nachádza
v štátoch New York a New England. Z ukrajinských eparchií je najmenšia, ale zahŕňa veľké
mestá ako New York City či Boston.
V dejinách Ukrajiny boli rôzne vlny emigrácie
po prvej a druhej svetovej vojne. Najnovšie
po páde Sovietskeho zväzu prišlo z Ukrajiny
do Ameriky veľa nových emigrantov. Prichádzajú za prácou, pretože v krajinách bývalého
Sovietskeho zväzu je veľká nezamestnanosť.
Takže našou úlohou je poskytnúť duchovnú
starostlivosť tým veriacim, ktorí sa už narodili
v Amerike (ktorí možno už tak dobre nerozprávajú po ukrajinsky a pre ktorých sú bohoslužby
v angličtine), ale aj tým, ktorí prichádzajú teraz,
vedia len po ukrajinsky a s Ukrajinou ich viažu
silné putá. Biskupom a kňazom to prináša
určité ťažkosti, pretože musia slúžiť dvom
skupinám veriacich, medzi ktorými vznikajú
isté napätia.
Stamfordská eparchia má 55 farností a 60
kňazov. Veriacich je od 25 do 50-tisíc, ale je
to veľmi ťažké odhadnúť, pretože práve noví
emigranti neprichádzajú do chrámu tak často
a majú ťažkosti s tým, aby sa riadne zapísali
do farnosti.
Aký je v ukrajinskom svete vzťah medzi
Cirkvou a národnou identitou?
Ukrajinská národnosť bola v ZSSR viac ako 50
rokov zakázaná. Národné povedomie a identita, jazyk a kultúra sa uchovali v našej cirkvi
a práve vďaka nej. Neviem, či by bez nej dnes
existovala Ukrajina ako samostatný štát. Existuje veľmi silné puto medzi národom a Cirkvou.
Ale poslaním Cirkvi je v prvom rade ohlasovať
Ježiša Krista.
Stanislav Gábor
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Naši novokňazi
Prešovská archieparchia

Košická eparchia

Kňazská vysviacka: 17. jún 2012 (Prešov)
Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ

Kňazská vysviacka: 29. jún 2012 (Košice)
Svätiteľ: Mons. Milan Chautur CSsR

Hlboké uznanie
redemptoristom
V

Martin Kozej
Vek: 26 rokov
Primície: 24. jún 2012 (Humenné-Sídlisko pod Sokolejom)

Patrik Maľarčík
Vek: 26 rokov
Primície: 30. jún 2012 (Sulín)

Stanislav Činčár
Vek: 26 rokov
Primície: 1. júl 2012 (Michalovce)

Jaroslav Girovský
Vek: 25 rokov
Primície: 1. júl 2012 (Zemplínska
Teplica)

Kňazská vysviacka: 12. august 2012 (Klokočov)

Vladislav Marčák
Vek: 27 rokov
Primície: 24. jún 2012 (Ľutina)

Lukáš Šoltýs
Vek: 26 rokov
Primície: 1. júl 2012 (Malý
Lipník)

Miroslav Sentivan
Vek: 27 rokov
Primície: 23. jún 2012 (Pčoliné)

Martin Terkanič
Vek: 28 rokov
Primície: 23. jún 2012 (Matiaška)

Tomáš Mikunda
Vek: 31 rokov
Primície: 19. august 2012 (Trebišov)

Martin Mráz
Vek: 30 rokov
Primície: 18. august 2012 (Trhovište)

Jeho brata Árona, z pokolenia Léviho,
zvelebil jemu podobne.
Ujednal s ním večne platnú zmluvu
a dal mu kňazskú dôstojnosť v národe;
slávnym rúchom blaženým ho urobil:
lebo ho opásal ozdobným opaskom,
obliekol ho do slávnostného rúcha
a ozdobil ho znakmi kňazskej moci.
(Sir 45, 7 – 9)
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Pozdrav apoštolského nuncia
pri príležitosti vyhlásenia chrámu redemptoristov v Michalovciach
za baziliku minor

aša Vysokopreosvietenosť vladyka Cyril Vasiľ,
sekretár Kongregácie pre
východné Cirkvi, preosvietený
vladyka Milan Chautur, košický
eparchiálny biskup, drahí
spolubratia v biskupskej službe,
vsečestnijšij otec Jaroslav Štelbaský, protoigumen Michalovskej viceprovincie redemptoristov, spolu so svojimi rehoľnými
spolubratmi, kňazi, rehoľníci
a rehoľné sestry, predstavitelia občianskeho a verejného
života, milovaní bratia a sestry
v Kristovi!
V mene Svätého Otca
i v mene svojom chcem srdečne
pozdraviť všetkých vás, ktorí ste
sa zišli v tomto chráme redemptoristov pri slávení takej významnej udalosti, akou je jeho
vyhlásenie za baziliku minor.
Tento akt zo strany Svätého
Otca je predovšetkým aktom
jeho hlbokého uznania všetkej
práce, ktorú redemptoristi roky
vykonávali tak v tomto regióne,
na Zemplíne, ako aj v iných kútoch východného Slovenska, aj
pre celú Gréckokatolícku cirkev
na Slovensku vôbec.
Už v prvých desaťročiach
minulého storočia totiž s príchodom prvých otcov na toto
územie, medzi ktorými bol aj
dnes už blahoslavený mučeník
Metod Dominik Trčka, ktorého
hrob a relikvie sa nachádzajú
v tomto chráme, sa začalo veľké
misijné dielo, ktoré malo za cieľ
udržať živú vieru v srdciach
vašich predkov.
A história si dobre pamätá,
s akým misijným zápalom im
títo otcovia hlásali Božie slovo,
a to najmä prostredníctvom

ľudových misií, ale aj inými
spôsobmi.
Špecifickú etapu histórie
Michalovskej viceprovincie
redemptoristov tvorí obdobie
tvrdého prenasledovania počas
komunistického totalitného
režimu. Museli vtedy zanechať
svoje misijné pôsobenie, opustiť
tento chrám i priľahlý kláštor
a niektorí dokonca boli odsúdení a museli ísť do väzenia.
Ale napriek tomu všetkému
zostali verní Bohu, Cirkvi a Svätému Otcovi. Pán Boh požehnal
ich vernosť i všetky obety, ktoré
priniesli preňho a pre duše tých,
ku ktorým sa cítili byť povolaní
a ktorým chceli slúžiť.
Po páde železnej opony sa
totiž okamžite vrátili tu do Michaloviec a začali ďalšiu etapu
svojej histórie medzi vami.
S podobným misionárskym
zápalom, aký bol vlastný ich

úctyhodným predchodcom, sa
opäť chopili práce pre dobro
všetkých veriacich, najmä gréckokatolíkov.
Svätý Otec sa s uznaním
skláňa pred dielom, ktoré tu
redemptoristi vykonali a vyjadruje nádej, že bude pokračovať
i naďalej, pretože súčasný
človek podobne ako ten pred
ním má rovnakú potrebu počuť
radostnú zvesť o spáse a zakúsiť
hojnosť Kristovho vykúpenia,
ako to naznačuje aj motto vyryté v erbe rehole redemptoristov:
Mnohoje u neho izbavlenije –
Hojné je uňho vykúpenie.
Aj vyhlásenie tohto chrámu za baziliku minor nech je
na duchovný prospech všetkým,
ktorí sem prichádzajú na liturgické slávenia, na modlitbu,
na sviatosť zmierenia či uctiť si
relikvie blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku.

Želám vám, Vaša Preosvietenosť vladyka Milan ako
pastierovi eparchie, na území
ktorej sa tento chrám nachádza,
takisto všetkým vám, ctihodní
otcovia a bratia redemptoristi,
i celej redemptoristickej rodine
veriacich laikov, ako aj všetkým
vám, milovaní bratia a sestry
v Kristovi, aby Božia milosť,
ktorá sa vždy na nás bohato
rozlieva, vás stále sprevádzala
vo vašom živote a aby vám pomohla dosiahnuť posledný cieľ
života každého človeka, a teda
spásu duše a večný život v nebi.
Amen. n
Mons. Mario Giordana
apoštolský nuncius
na Slovensku
27. máj 2012
Snímka: Maroš Dupnák CSsR
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O Ježišovej
modlitbe spojenej
s uzdravovaním

D

Drahí bratia a sestry!
nes by som sa s vami chcel zamyslieť nad Ježišovou modlitbou
spojenou so zázračným uzdravením
chorých. V evanjeliách nachádzame viaceré
situácie, keď sa Ježiš modlí, vzdávajúc vďaky za dobrodenia a spásne činy Boha Otca,
ktorý koná prostredníctvom neho. Vždy je
to modlitba, v ktorej sa odráža jedinečný
vzťah poznania Otca a spoločenstva s ním.
Ježiš často prejavuje veľkú účasť na utrpení svojich priateľov, napríklad v prípade
Lazára a jeho rodiny alebo pri stretnutí
s chudobnými a chorými, ktorým chce
konkrétnym spôsobom pomôcť.
Príznačnou udalosťou je aj uzdravenie
hluchonemého (porov. Mk 7, 32 – 37). Rozprávanie evanjelistu Marka, ktoré sme práve

počuli, nám ukazuje, že Ježišov skutok
uzdravenia sa u neho spája s intenzívnym
vzťahom – tak k blížnemu, k chorému, ako
aj k Bohu Otcovi. Scéna zázraku je opísaná
veľmi starostlivo: „On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich
a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol
oči k nebu, vzdychol a povedal mu: ,Effeta’,
čo znamená: ,Otvor sa’“ (7, 33 – 34). Ježiš
chce, aby sa toto uzdravenie uskutočnilo
„bokom od zástupu“. Zdá sa, že to nie je len
preto, že zázrak mal zostať utajený pred
ľuďmi, aby nedošlo k šíreniu čiastkových či
nesprávnych interpretácií Ježišovej osoby.
Rozhodnutie zobrať chorého preč od zástupu má predovšetkým za následok, že v okamihu uzdravenia je Ježiš s hluchonemým
sám: majú priestor na vytvorenie osobného

vzťahu. Pán sa tu dotýka uší a jazyka chorého, teda miest postihnutých chorobou.
Intenzitu Ježišovej pozornosti vidíme aj
v neobyčajnom spôsobe, ktorým uzdravenie uskutočňuje: robí to prostredníctvom
vložených prstov, dokonca aj slín. Takisto
skutočnosť, že evanjelista opakuje pôvodné slovo, ktoré Ježiš v danej chvíli vyslovil
(Effeta), poukazuje na jedinečný charakter
celej situácie.
Centrálnym bodom tejto udalosti je však
tá skutočnosť, že Ježiš v okamihu uzdravenia zdôrazňuje svoj vzťah s nebeským
Otcom. Rozprávanie hovorí, že Kristus
„pozdvihol oči k nebu a vzdychol“ (v. 34).
Pozornosť venovaná chorému a Ježišova
starosť o neho sú hlboko spojené s modlitbou k Bohu. Ježišovo vzdychnutie je
vyjadrené slovesom, ktoré v Novom zákone
opisuje túžbu po dobre, ktoré v danej chvíli
ešte človeku chýba (porov. Rim 8, 23). Celé
rozprávanie teda ukazuje, že ľudská starosť
o chorého vedie Ježiša k modlitbe. Znova
sa tu prejavuje jedinečný vzťah s Otcom,
Ježišova identita jednorodeného Syna.
V ňom a prostredníctvom jeho osoby sa
sprítomňuje dobrotivé, spásne konanie
Boha. Nie je to jediný prípad, keď záverečný
komentár ľudí po zázračnom uzdravení
pripomína hodnotenie stvorenia na začiatku Knihy Genezis: „Dobre robí všetko“
(Mk 7, 37). Do Ježišovho skutku uzdravenia
jasným spôsobom vstupuje modlitba – je
to v okamihu, keď upriamuje svoj zrak
na nebo. Sila, ktorá uzdravila hluchonemého, určite vychádza aj zo súcitu s ním, ale
jej najdôležitejším prameňom je Boh Otec.
Stretávajú sa tu tieto dva vzťahy: ľudský
vzťah účasti na utrpení blížneho, ktorý
vstupuje do vzťahu s Bohom, a prostredníctvom toho sa stáva uzdravením.
V Jánovom rozprávaní o vzkriesení
Lazára je rovnaká dynamika opísaná s ešte
väčšou zrejmosťou (porov. Jn 11, 1 – 44). I tu
sa stretáva Ježišova účasť na priateľovom
utrpení s jeho synovským vzťahom k Bohu
Otcovi. Ježišova účasť na Lazárovej smrti
má niekoľko zvláštnych znakov. V celom
rozprávaní sa viackrát spomína jeho priateľstvo s ním, ako aj s jeho sestrami Máriou
a Martou. Sám Ježiš hovorí: „Náš priateľ
Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“ (Jn 11, 11)
Lazárove sestry, ale aj všetci Židia si všímajú
Ježišovu úprimnú účasť na tom, čo sa stalo
jeho priateľovi (porov. Jn 11, 3; 11, 36): vidno
ju v Ježišovom dojatí z pohľadu na Martu,
Máriu a na Lazárových priateľov; toto dojatie prerastá do plaču, tak hlboko ľudského,
keď sa Ježiš priblíži k hrobu. Svätý Ján
hovorí: „Keď Ježiš videl, ako (Marta) plače
a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel
sa v duchu a vzrušený sa opýtal: ,Kde ste
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ho uložili?’ Povedali mu: ,Pane, poď sa
pozrieť!’ A Ježiš zaslzil.“ (Jn 11, 33 – 35) Tento
vzťah priateľstva, Ježišova účasť a jeho dojatie nad bolesťou Lazarových príbuzných
a známych sú v celom rozprávaní spojené
so stálym a intenzívnym vzťahom k Bohu
Otcovi. Od samého začiatku Ježiš interpretuje celú udalosť v spojení s vlastnou
identitou a poslaním, a tiež so slávou, ktorá
ho očakáva. Keď mu povedia o Lazárovej
chorobe, Kristus odpovedá: „Táto choroba
nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou
bol oslávený Boží Syn“ (Jn 11, 4). Aj oznámenie o Lazárovej smrti Ježiš prijíma s hlbokou ľudskou bolesťou, ale vždy s jasným
odvolaním sa na vzťah s Bohom a na úlohu,
ktorá mu bola zverená: „Lazár zomrel.
A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol,
aby ste uverili“ (Jn 11, 14 – 15). Okamih, keď
sa Ježiš pred hrobom modlí k Otcovi, je
vyvrcholením celej udalosti, v ktorej cítiť
napätie medzi jeho priateľstvom k Lazárovi
a jeho synovským vzťahom k Bohu Otcovi.
Aj tu však oba vzťahy idú dohromady. „Ježiš
pozdvihol oči k nebu a povedal: ,Otče,
ďakujem ti, že si ma vypočul.’“ (Jn 11, 41) Je
to Eucharistia.
Táto veta ukazuje, že Ježiš ani na chvíľu
neopustil modlitbu prosby za Lazárov život.
Ježišova neprestajná modlitba teda nielenže
posilnila jeho vzťah s priateľom, ale zároveň
aj potvrdila jeho rozhodnutie zostať v spoločenstve s Otcovou vôľou, s jeho plánom
lásky, v ktorom Lazárovu chorobu a smrť
treba chápať ako prostriedky, čo umožnili
zjavenie Božej slávy.
Drahí bratia a sestry, keď čítame toto
rozprávanie, každý z nás je povolaný
pochopiť, že v prosebnej modlitbe k Pánovi nemáme očakávať okamžité splnenie
toho, čo si želáme, vyplnenie našej vôle,
ale spoliehať sa s dôverou na Otcovu vôľu,
vnímajúc každú udalosť z pohľadu jeho
slávy, z pohľadu plánu spásy, ktorý je pre
naše oči ešte zahalený rúškom tajomstva.
V našich modlitbách by sa prosby mali
spájať so vzdávaním vďaky a chvál, i keď
sa nám niekedy zdá, že Boh neodpovedá
na naše konkrétne priania. Odovzdanie sa
do Božej lásky, ktorá nás vždy predchádza
i sprevádza, je jednou z najdôležitejších
vecí pre náš dialóg s Bohom. Katechizmus
Katolíckej Cirkvi Ježišovu modlitbu pri
vzkriesení Lazára komentuje takto: „Tak
nám Ježišova modlitba, založená na vzdávaní vďaky, ukazuje, ako máme prosiť:
skôr ako je dar udelený, Ježiš sa odovzdáva
tomu, ktorý dáva a ktorý dáva seba samého
vo svojich daroch. Darca je vzácnejší ako
udelený dar; je poklad, v ktorom je srdce
jeho Syna; dar sa udeľuje navyše (porov.
Mt 6, 21 a 6, 33)“ (b. 2604). Toto sa mi zdá

veľmi dôležité. Priľnúť k tomu, čo dáva
dar ešte skôr, než dar dostaneme, pretože
darca je vzácnejší než dar samotný. Teda
aj pre nás, okrem toho, čo nám Boh dáva,
keď sa k nemu modlíme, najväčším darom,
ktorý od neho môžeme dostať, zostáva jeho
priateľstvo, jeho prítomnosť, jeho láska. On
je najvzácnejším pokladom, ktorý si treba
vždy žiadať a chrániť.
Modlitba, ktorú Ježiš hovorí v okamihu,
keď z Lazárovho hrobu odvaľujú kameň,
predstavuje jedinečný, neočakávaný zvrat.
Po tom, čo sa poďakoval Otcovi, Ježiš
dodáva: „Ja som vedel, že ma vždy počuješ,
ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby
uverili, že si ma ty poslal“ (Jn 11, 42). Touto
modlitbou chce Ježiš priviesť ľudí k úplnej dôvere Bohu a jeho vôli; chce ukázať,
že tento Boh, ktorý tak veľmi miloval človeka a svet, že mu poslal svojho jednorodeného Syna (porov. Jn 3, 16), je Bohom života,
Bohom, ktorý prináša nádej a je schopný
zmeniť situácie, čo sa človeku javia ako beznádejné. Dôverujúca modlitba veriaceho je
teda živým svedectvom o prítomnosti Boha
vo svete, o jeho záujme o človeka, o jeho
neustálej práci na uskutočnení plánu spásy.
Dve Ježišove modlitby, ktoré sprevádzajú
uzdravenie hluchonemého a vzkriesenie
Lazára, nám hovoria, že hlboký vzťah medzi láskou k Bohu a láskou k blížnemu by
sa mal prejaviť aj v našej modlitbe. Ježiša,
pravého Boha a pravého človeka, pozornosť
voči druhému, osobitne pozornosť voči
chudobnému a chorému, pohýna k obráteniu sa k Otcovi – v tom istom vzťahu, ktorý
riadi celý jeho život. Ale platí to aj naopak:
spoločenstvo s Otcom a neustály dialóg
s ním vedú Ježiša k tomu, aby bol jedinečným spôsobom pozorný na konkrétne situácie, v ktorých sa nachádza človek, aby mu
vždy sprostredkoval Božiu útechu a lásku.
Vzťah s človekom nás teda vedie k vzťahu
s Bohom. A vzťah s Bohom nás opätovne
privádza k nášmu blížnemu.
Drahí bratia a sestry, naša modlitba
otvára dvere Bohu, ktorý nás učí, aby sme
neustále vychádzali zo seba, a tak sa stávali schopnými byť druhým nablízku, a to
predovšetkým vo chvíľach skúšky: aby sme
im prinášali útechu, nádej a svetlo. Nech
nám Boh pomáha, aby sme sa dokázali vždy
intenzívnejšie modliť, a tak posilňovali náš
vzťah s Bohom Otcom, otvárajúc srdcia pre
potreby ľudí, čo sú okolo nás a vnímajúc
krásu toho, že sme Božím deťmi v spoločenstve mnohých bratov a sestier. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
ilustračná snímka:
gregorynyssa.wordpress.com

Boj s krízou
Veľa dnes dôležitých a možno aj nenahraditeľných celosvetových projektov vzniklo
ako myšlienka jednotlivca a vo svojich
počiatkoch sa tieto idey realizovali najmä
vďaka nezištným a obetavým ľuďom. Aj dnes
v čase vysokej nezamestnanosti a rastúcej
finančnej neistoty sa začína vo svete realizovať projekt, vďaka ktorému môžu odkázaní
nájsť pomoc, ktorá druhých skoro nič nestojí,
no im pomôže.
O čo ide? O vzájomnú pomoc, požičiavanie si vecí, ktoré potrebujete krátkodobo a nemáte na to, aby ste si ich kúpili či
požičali v požičovni náradia. Vďaka podpore
komunity si tak môžete zlepšiť svoj život
a svojou vlastnou prácou skvalitniť napríklad
svoje bývanie.
Najčastejšie ide o rôzne stroje a nástroje,
ktoré sa dajú požičať zadarmo alebo za malý
poplatok.
Do tohto projektu sa už zapojili aj tri
desiatky slovenských obcí. Okrem toho
existuje portál OdKomunity.sk. Ten vám
pomôže nájsť niekoho vo vašom okolí, kto je
vám ochotný zadarmo či za malý poplatok
požičať, čo potrebujete.
Rovnako sa dnes bežne stretávame
s darovaním nepotrebných vecí, zväčša
šatstva po deťoch, ktoré už vyrástli. Aj tento
projekt významnou mierou pomáha bojovať
s chudobou a nízkymi príjmami väčšiny
obyvateľstva.
Obidva projekty však vytvárajú aj niečo
viac ako nádej na lepší život. Učia nás spolupatričnosti. Kedysi bolo bežné požičať si
od suseda pílu či ísť si k susede upiecť koláč,
lebo sa nám pokazila rúra na pečenie. Lebo
tak ako na tomto portáli či v spomínaných
obciach môžete niečo potrebné nájsť, môžete tam aj niečo svoje ponúknuť. Bez toho by
tieto projekty rýchlo našli svoj koniec.
Ďalšou vecou, ku ktorej nás tieto aktivity
privádzajú, je váženie si vecí a zdrojov tejto
planéty, teda ekologické zmýšľanie. Veď
to moje kladivo môže pomáhať susedovi
a nemusí ležať v debničke na náradie. A tak
netreba vyrobiť dve kladivá, ale iba jedno.
Vďaka tomu môžeme pomôcť uchrániť túto
modrú planétu svojim deťom.
Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku,
sa vyjadril o tomto fenoméne ako o hlavnej
myšlienke 21. storočia. Pre kresťanov by
malo byť toto niečím samozrejmým a celá
táto aktivita by nám mala byť na česť, no
i hanbu. Česť, že kresťanské myšlienky sa realizujú aj v modernej spoločnosti. A hanbu,
lebo toto už dávno malo byť súčasťou nášho
bežného života.
Juraj Gradoš
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Život v seminári
Kňazský seminár je miestom všestrannej
formácie budúcich kňazov. Kto všetko
a akým spôsobom sa podieľa na tejto
neľahkej úlohe?

V procese formovania ku kňazstvu najdôležitejšia povinnosť patrí semináru. Semináre
sú založené preto, aby tým, ktorých Pán
povoláva do apoštolskej služby, umožnili
prežiť svedectvo formácie, aké dal Kristus
Dvanástim. Formácia budúcich kňazov sa
vzťahuje na štyri oblasti: ľudskú, duchovnú,
intelektuálnu a pastoračnú. Hlavné miesto
na tejto ceste pripadá arcibiskupovi a metropolitovi, ktorý je prvým predstaviteľom
Krista v kňazskej formácii. Jemu prináleží
vybrať predstavených kňazského seminára, ktorými sú rektor, vicerektor, prefekti
a špirituáli.

Ako vnímate svoje postavenie a miesto
rektora v kňazskom seminári? Čo všetko
patrí medzi vaše každodenné povinnosti?
Svoje postavenie a miesto rektora v kňazskom seminári vnímam ako službu, ku kto-

rej treba pristupovať veľmi zodpovedne,
nakoľko rektor je z poverenia arcibiskupa
bezprostredne zodpovedný za celú formáciu života v seminári. V prvom rade je tu
povinnosť starať sa o to, aby formácia seminaristov prebiehala v zhode so zásadami
Cirkvi. Ďalej treba skúmať úmysly seminaristov, ich morálnu i intelektuálnu úroveň
a tiež ich fyzické a psychické zdravie, aby
mohli znášať kňazské ťarchy pri vykonávaní budúcich dušpastierskych povinností.
Treba sa s nimi rozprávať, vypočuť ich
a zvážiť mienky a úvahy ostatných predstavených.

Pre koľkých seminaristov sa seminár stal
dočasným domovom?

V tomto akademickom roku sa kňazský
seminár stal domovom pre 61 seminaristov.

Ako dlho trvá ich formácia v seminári
a akým spôsobom sa zakončuje?

Formácia v kňazskom seminári trvá šesť
rokov. Zakončuje sa ukončením štúdií
na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove a následne tí, ktorí
spĺňajú podmienky na prijatie vyšších svätení, prijímajú
diakonskú a potom kňazskú
vysviacku.

Čo všetko zahŕňa každodenný
povinný program seminaristov? Čím sa odlišuje program
počas pracovných dní a cez
víkend?

Ako som už spomenul v odpovedi na prvú otázku, formácia seminaristov sa vzťahuje
na štyri oblasti: ľudskú,
duchovnú, intelektuálnu
a pastoračnú. Tomu je prispôsobený aj program kňazského
seminára. Možno málokto vie,
ale seminaristi vstávajú ráno
o piatej a ak odchádzajú do školy, sú na ranných modlitbách
a liturgii. Popoludní je osobné
voľno, čítanie Svätého písma,
štúdium a deň končia modlitbami. Cez víkend je v programe
viac osobného voľna a priestor
na osobné aktivity. Pri rozvíjaní

skú službu je dosť, seminaristi si nájdu
čas na návštevu chorých v nemocnici či
v neďalekom Hospici sv. Kozmu a Damiána. Tiež sa vo voľnom čase venujú športu,
zahrajú si futbal, basketbal alebo stolný
tenis. Máme aj takých, ktorí obľubujú
historický šerm, ďalší sa venujú písaniu
ikon a podobne.

V čom je formácia budúcich kňazov
v súčasnosti iná?

Kňazský seminár v dnešnej dobe nie je
úkrytom, kde sa pestuje povolanie budúceho kňaza, ale má charakter „spoločenstva

Seminárny život je náročný
nielen pre seminaristov,
ale aj pre tých, ktorí ich
na ceste ku kňazstvu vedú.
Najväčšiu ťarchu zodpovednosti v Kňazskom seminári bl. Pavla Petra Gojdiča
v Prešove nesie na svojich
pleciach rektor seminára
ThDr. Miroslav Dancák,
PhD., s ktorým sme sa porozprávali nielen o seminárnej formácii a bežnom
živote v seminári.
intelektuálnej oblasti seminaristov úzko
spolupracujeme s Gréckokatolíckou teologickou fakultou.

Aké ďalšie aktivity vypĺňajú život v seminári?

Seminaristi popri formácii na kňazskú službu majú priestor aj na rôzne ďalšie aktivity.
Mnohí spievajú v Zbore svätého Romana
Sladkopevca alebo v menšom zbore pod
názvom Dvanástka, ďalší pracujú pri tvorbe
seminárneho občasníka Prameň. Taktiež
máme gospelovú skupinu Anastazis, ktorá
je v súčasnosti obľúbená medzi mladými
ľuďmi. Popri týchto všetkých aktivitách sa
kladie hlavný dôraz na to, prečo sú v kňazskom seminári a čo má byť ich hlavnou
náplňou.

Čomu sa majú možnosť venovať vo
voľnom čase?

Aj keď samotné štúdium je náročné a aj
aktivít súvisiacich s formáciou na kňaz-
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hľadajúceho cestu, ktoré má ponúknuť
sprevádzanie pri životnom rozhodnutí“.
Ján Pavol II. spomína, že seminár nemôže
byť spoločným vzdelávacím centrom alebo
kláštorným objektom, ale z ľudského
hľadiska má byť spoločenstvom stmeleným hlbokým priateľstvom a láskou, aby
sa mohol považovať za skutočnú rodinu,
a z kresťanského hľadiska má byť spoločenstvom, ktoré prežíva skúsenosť Dvanástich zjednotených okolo Ježiša.

V rámci seminárnej formácie odchádzajú seminaristi v polovici štúdia na tzv.
pastoračný ročník. Čo vnímate ako najväčší prínos pastoračného ročníka?

Aj keď formácia v kňazskom seminári je
zameraná na pastoračnú prípravu, predsa
je nutné dlhšie obdobie pastoračnej praxe.
Kandidát kňazstva po treťom ročníku preruší svoje štúdium, aby sa počas jedného
roka venoval práci na arcibiskupskom
úrade, vo farnostiach, charite, v pastoračných centrách, v domovoch pre dlhodobo
chorých alebo v inom apoštoláte. Tu môže
zakúsiť, aký bude jeho kňazský život v budúcnosti. Prínosom je to, že v priamom

kontakte s ľuďmi a ich potrebami objavuje
pravý zmysel svojej formácie a kňazského
poslania.

Keďže gréckokatolíckymi kňazmi sa
môžu stať aj ženatí muži, venujete sa
špeciálne aj ich príprave na manželstvo?

Tu úzko spolupracujeme s Centrom pre
rodinu na Sigorde pri Prešove. Popri tom
sa stretávame aj s dievčatami, budúcimi
manželkami seminaristov, rozprávame sa
s nimi o tom, čo znamená byť manželkou
kňaza, čo si to vyžaduje a podobne. Pozývame aj kňazov, ktorí  vydávajú svedectvo

o svojom manželskom živote a zdieľajú sa
so svojimi skúsenosťami.

Ktorá aktivita sa stala pre chlapcov
v seminári najpríťažlivejšou, na ktorú sa
najviac tešia?

Nedá sa povedať o nejakej jednej aktivite,
je to individuálne, ale určite mnohí si radi
zašportujú či idú na turistiku.

Rozvíja sa nejakým spôsobom spolupráca s ostatnými seminármi na Slovensku
alebo aj za hranicami našej krajiny?

Spolupráca s ostatnými seminármi
na Slovensku má už svoju tradíciu. Sú
to každoročné stretnutia seminaristov Slovenska na pútnických miestach
jednotlivých diecéz. Každý druhý rok je
to stretnutie seminaristov Čiech, Moravy
a Slovenska na Velehrade. V ostatných
rokoch je to  stretnutie východných seminaristov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska
a je dlhoročná spolupráca so seminaristami, ktorí študujú v Collegium Orientale
v Eichstätte.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Svätí
sedmopočetníci
Spolu so sv. Klementom Ochridským sa zliali
životné osudy aj sv. Nauma Ochridského.
Pravdepodobne pochádzal zo slovanskej
časti Byzantskej ríše. Spolu so solúnskymi
bratmi prišiel na Veľkú Moravu, kde im
zaiste všemožne pomáhal. Po Metodovej
smrti (v r. 885) odišiel do Bulharska, kde sa
venoval pedagogickej činnosti pri výchove
kléru a kázaniu. Na sklonku života sa utiahol
do kláštora pri Ochride. Prijal najvyšší
stupeň mníšskeho zasvätenia – veľkú
schimu. Zomrel v roku 910 a jeho ostatky
spočívajú v bočnej predsieni hlavného
chrámu Monastiera sv. Michala. Najmenej
prameňov sa zachovalo o sv. Angelárovi
(Vavrincovi). Podľa A. Škovieru, autora knihy
o sv. sedmopočetníkoch, nevieme ani, kedy
sa narodil, odkiaľ pochádzal, či bol rodom
Grék, alebo Slovan, či sa k bratom pridal ešte
v Grécku, alebo až na Veľkej Morave. Isté je,
že patril k ich najbližším spolupracovníkom,
a preto bol aj nemilosrdne vyhnaný z Veľkej
Moravy. V evanjelizačnom diele pokračoval
v Bulharsku, kde aj pravdepodobne v roku
886 zomrel. Posledným z pätice blízkych
spolupracovníkov svätých bratov je sv. Sáva.
Jeho meno naznačuje, že bol mníchom. Aj
keď sa o ňom zachovalo viacero pamiatok,
s istotou nevieme rekonštruovať jeho život.
Niektorí autori sa domnievajú, že ho arcibiskup Metod ponechal v Konštantínopole
ako svojho významného a schopného žiaka.
Hrob sv. Sávu sa nepodarilo objaviť.
Z odstupom času môžeme konštatovať,
že drastické vyhnanie učeníkov sv. Cyrila
a Metoda malo aj svoju pozitívnu stránku.
Spomenutí učeníci a ďalší ich spolupracovníci rozvinuli svoju evanjelizačnú a literárnu
činnosť v Bulharskej ríši, kde ich vľúdne prijal
vtedajší panovník cár Boris. Tým sa zapísali
zlatými písmenami do dejín slovanských
národov a zaslúžia si ich úctu a vďaku. Osobitne si ich máme uctievať my gréckokatolíci
na Slovensku, a to nielen na ich sviatok,
ktorý v liturgickom kalendári pripadá na 27.
júl. V Košickej eparchii je im zasvätený chrám
v Sobranciach z roku 2000.
Michal Hospodár
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• Si potrebný pre tých, ktorí ťa milujú
a od teba závisia; oni s tebou počítajú.
• Napriek všetkému… život je krásny! n

Esterka

Boli sme
na farskom
úrade, keď sme
zrazu pocítili,
že sa chveje zem.
U nás v Mexiku
nás naučili, že ak
je to možné, máme
vyjsť von. A taká
bola aj naša reakcia.
Keď otrasy prestali,
vrátili sme sa k svojim
činnostiam a komentovali sme to, čo sa stalo. Esterka nie. Dostala
neurotický záchvat a neprestajne plakala, zatiaľ
čo jej mama sa ju snažila
upokojiť. Esterka bola
mladá katechétka, ktorá
študovala vychovávateľstvo. Jej mama nám vysvetlila, že prežila zemetrasenie
v roku 1985 a bola to pre ňu
neprekonateľná trauma. Prešiel čas a jedného dňa k nám
prišla čerstvá učiteľka Esterka,
plná hrdosti, a povedala mi,
čo sa jej stalo. O tom, ako bola
s deťmi v škole a zem sa začala
triasť. Bolo treba opustiť triedu.
Trauma ju naplnila strachom, ale zo zodpovednosti, ktorú cítila za deti, prekonala
svoj strach, zoradila deti a vyviedla ich von
na bezpečné miesto. Keď osamela, pustila
sa do plaču. To je statočnosť!

Domov bez televízora
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Čo je to?

Keď som žiadal príklady statočnosti, jedno
dievča mi povedalo: „Všetky mamy sú obdivuhodne statočné. Napíšte, že všetky majú
veľkú silu.“ A to je pravda. Zodpovednosť
a predovšetkým láska dávajú silu na prekonanie prekážok. Statočnosť je pevnosť
a vytrvalosť v hľadaní dobra v ťažkých
situáciách (pozri KKC 1808). Je to veľmi
dôležitá hodnota, ktorá podporuje ostatné
hodnoty. Pre katolíkov je to jedna z čností
zvaných kardinálnymi, hlavnými, a jeden
zo siedmich darov Svätého Ducha.

Statočnosť v každodennom živote

Bolesť môže byť taká silná, že nás zdrví
a zničí, dokonca nás núti vzdať sa samotného života. Tí, ktorí sa poddávajú bolesti,
upadajú do beznádeje a sú porazení. Už sa
s nimi nedá počítať, unikli zo života, stávajú

sa príťažou pre tých, ktorí
ich milujú. Naopak, tí, ktorí prekonajú
protivenstvo, sú plní sily a dokážu prebudovať, obnoviť, utešiť i byť utešení.
Líšia sa jedni od druhých? Sú jedni z nich
supermani a druhí úbohí smrteľníci, ktorým chýba pevnosť a odvaha?
V žiadnom prípade. Medzi nami niet
supermanov, všetci sme rovnakí, ale nepochybne niektorí majú mravnú silu a iným
chýba.

Odkiaľ pochádza statočnosť?

My kresťania hovoríme, že každé dobro
pochádza od Boha, ale aj keď to povieme
len ľudsky, táto hodnota pochádza z veľkej
lásky k životu a z istoty, že v ňom máme
svoje miesto.
Tí, ktorí milujú a sú milovaní, ktorí sa
cítia potrební, ktorí poznajú svoju hodnotu
a milujú sami seba správnym spôsobom,
budú vedieť získať silu zo svojich slabostí
a pokračovať v boji aj napriek prekážkam.
Egoisti, tí, čo sa izolujú, ktorí nikoho nemilujú, ktorí sa starajú len o svoj prospech,
necítia potrebu bojovať, odporovať, zvíťaziť.
Pre nich je jednoduchšie vzdať sa.

„U nás doma televízor nepozeráme,“
povedal mi hrdo môj dobrý priateľ,
keď som ho stretol s manželkou
a ich dvoma deťmi pri hre s loptou
v parku.
„Raz sa nám pokazila telka
a nemali sme peniaze na opravu;
tak sa nám začal nový život.
Uvedomili sme si, ako veľmi
sme boli závislí od televízie
a zo začiatku sme boli až nervózni, lebo sme nevedeli, čo
máme robiť vo voľnom čase.
U drogovo závislých sa tomu
hovorí abstinenčný syndróm.
Spravili sme poradu, aby
sme sa o tom porozprávali
a rozhodli sme sa lepšie
plánovať svoj čas. Teraz
trávime viac času spolu,
moje deti sa lepšie učia,
sedíme pri stole a jeme
dobré jedlo, nielen chlebíčky
pred obrazovkou; chodíme spať skôr, často
chodíme von, a ja a moja manželka spolu
lepšie vychádzame.“
„A deti s tým súhlasia?“ opýtal som sa ho.
„Pozri sa sám. Deti, chcete, aby som dal
opraviť televízor?“ opýtal sa otec a obrátil sa
k deťom.
„Nie!“ odvetili jednohlasne.
Deťom sa tento experiment veľmi páčil.

ť
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Najťažšie skúšky

Vojna, hlad, terorizmus i kataklizmy skúšajú mravnú silu ľudstva. Tomu všetkému
je vystavený nielen jednotlivý človek, ale aj
celá spoločnosť. Z popola povstáva človek
spevnený ohňom bolesti.
Smrť drahej osoby, choroba vlastná alebo
našich milovaných, nezamestnanosť, bieda,
väzenie, násilie, závislosti, to všetko sú
skúšky, s ktorými sa stretávame každý deň
a z ktorých musíme vyjsť posilnení napriek
zraneniam. Byť statočný neznamená byť
necitlivý voči bolesti, ale dokázať napredovať napriek nej.
Znovuvybudovať život nie je ľahké, nedá
sa to bez pomoci ostatných. Nie je nedostatkom sily vedieť požiadať a prijať túto
pomoc, aby mohli byť uzdravené telesné
i duševné rany.

Aby si bol statočný…

• Buď silný Božou silou.
• Nezarmucuj sa ako tí, ktorí nemajú
nádej.
• Poznaj svoje slabosti.
• Dôveruj si.
• Cíť sa istý, že miluješ.
• Buď si vedomý svojich príbuzenských
zväzkov.
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Čo sú to závislosti?

Príroda je veľmi múdra, a preto obklopila
pôžitkom skutky, ktoré sú potrebné na prežitie človeka. Medzi inými vecami nám spôsobuje slasť jedlo, pitie, spánok, fantázia,
obdivovanie krásy, príjemné vône, harmonické zvuky, sviežosť v horúčave a teplo
v zime, príjemná spoločnosť, nežnosti,
poznanie toho, čo nás zaujíma, sexualita
a mnohé iné zážitky, ktoré obohacujú náš
život. Život vo všetkom hovorí k našim
pocitom a to prispieva k našej plnosti.
Problém nastáva, keď zneužívame tento
pôžitok a vnášame do svojho života neporiadok. Keď premeníme na cieľ to, čo nám
príroda dala ako prostriedok.

Zneužívanie

Prejedajúci sa, alkoholici, narkomani,
neurotici, násilníci, fajčiari a všetci ostatní,
ku ktorým zvyknú pridávať slovo „anonymní“, sú svedectvom úsilia zanechať zneužívanie dovolených pôžitkov nášho života.

Nie je zlé piť opojné nápoje, ale je zlé opiť
sa a stratiť svoj život i životy iných.
Keď sa nejaký pôžitok zneužíva neustále,
stáva sa z toho chorobná obsesia, ktorá zahmlieva rozum a schopnosť rozhodovať sa.
Zneužívanie zotročuje a spôsobuje chorobu.

Príčiny

Prečo sa stávame závislými? Je to chyba
hodnôt! Keď nemáme prečo žiť a nemáme vyššie ideály, náš život sa stáva obsesívne egocentrický a žijeme len v zhone
za pôžitkami: „Jedzme a pime, lebo zajtra
zomrieme,“ ako hovorievali hedonisti, ktorí
si mysleli, že smrťou sa všetko končí.
Svätý Pavol hovoril o pôžitkároch, že ich
bohom je brucho. Moderní hedonisti tiež
vytvorili svoje príslovie: „Čo je na tom zlé,
keď sa mi to páči?“ a urobili zo zmyslového
pôžitku kritérium morálnosti.

Tu prichádza miernosť

Miernosť je rovnováha v užívaní zmyslových pôžitkov. Pomáha nám nenechať sa
uniesť osudnou príťažlivosťou zneužitia.
Čo spôsobuje, že máme miernosť? V prvom rade úcta k našej vlastnej dôstojnosti.
Láska k blízkym je tiež silnou motiváciou
na oslobodenie sa od závislosti. Láska
k Bohu a chcenie žiť plniac jeho vôľu je pre
nás veriacich mocnou silou, ktorá pomáha
vyjsť z pekla, ktorým je každá závislosť.
Pôst a zdržanlivosť, ktoré sa od nás
katolíkov požadujú v období Štyridsiatnice,
sú prostriedkami praktizovania miernosti
a dokázania toho, že jedenie a pitie nie je
pre nás to najdôležitejšie.
Domov, kde vládne triezvosť, je najlepšou formou, ako sa vyhnúť upadnutiu detí
do alkoholizmu alebo narkománie.

Nemiernosti, ktoré poškodzujú
rodinu:

• Nezriadená láska k peniazom. Lakomstvo.
• Prepiata zamestnanosť prácou, ktorá
spôsobuje zanedbávanie detí rodičmi.
• Koníčky, ktoré sa stávajú neresťami:
šport, stávkovanie, zberateľstvo, hudba,
samotné štúdium.
• Pornografia je virtuálnou neverou.
• Prílišná starostlivosť o telo, ktorá privádza k narcizmu a anorexii.
• Pestovanie exkluzívnych priateľstiev
a diskriminácia.
• Posadnutosť poriadkom a čistotou.
• Radikálne vlastenectvo, ktoré sa stáva
xenofóbiou. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Domino efekt
„Kyvadlo funguje takým spôsobom, že sa
vychyľuje na jednu alebo druhú stranu
podľa položenej otázky. Napríklad v miestnosti sú traja ľudia. Veštec, ktorý drží
kyvadlo, sa opýta, či sú prítomní traja ľudia.
Kyvadlo sa pohne na stranu, ktorá znamená
áno. Druhou otázkou môže byť napríklad,
či je otvorené okno a podobne. To sa deje
preto, aby dotyčný zákazník videl, že to
funguje. Po týchto skúšobných otázkach sa
ide k dôležitejším otázkam. Napríklad, či
mu je partner neverný, či je nezvestný syn
mŕtvy, alebo mnohé iné otázky. Hneď sa
nám vynára otázka: Kto dáva odpovede cez
kyvadlo? Otázky nie sú smerované Bohu, nie
sú smerované ani strážnemu anjelovi, Panne
Márii, ani svätcom. Všetko nasvedčuje tomu,
že odpovede pochádzajú od zlého ducha
(démona). Ducha, ktorý neváha pred podsunutím úplne mylnej a niekedy až zdrvujúcej
informácie poskytnúť na oklamanie niekoľko
pravdivých rád.“ (Jozef Maretta: Odpoveď
Cirkvi na fenomén zlého vo svete)
Zlý duch nemá problém rozhýbať kyvadlo.
Nekončí sa to však jednorazovým pohybom,
ale ide o tzv. domino efekt. Pán zakazuje takéto „hry“, lebo vie, že mocnosti zla sa nikdy
neskončia iba pri nevinnom rozkývaní kyvadielka. Od jedného prechádzajú k druhému
a zrazu sa pred človekom otvára veľká
ponuka ezoteriky, numerológie, feng-šui,
tarotu, jasnovidectva, vyvolávania mŕtvych,
cigánskych kariet, astrológie, biorytmu,
čakier, energií, snára a omnoho, omnoho
viac. Je to veľký svet lží. Otcom všetkého
je ten, o ktorom Ježiš povedal: „On bol
vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo
v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba,
lebo je luhár a otec lži.“ (Jn 8, 44)
Teda za všetkým tým je úsilie klamať. Satan chce ukryť a poprieť pravdu. A my veľmi
dobre vieme, že pravdou je Ježiš. Satan chce
odviesť ľudí od pravdy – od Ježiša, od Božieho kráľovstva. Je len jedna pravda, cesta a život. Ježiš! A ak satan ponúka mnohé pravdy,
cesty a životy, robí to len preto, aby odviedol
ľudí od Ježiša do tmy, zmätku a smrti.
Ježiš je absolútny víťaz. On už zvíťazil a my
s ním. „Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby
sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša
Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili
spolu s ním.“ (1 Sol 5, 9 – 10)
Marek Badida
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Slnko
nad naším domom
Animaškola v Bárke

„P

Finančná samostatnosť
študenta

eniaze dnes hýbu
svetom.“ Známy
výrok. Kedysi stačilo
mať zopár kusov dobytka, kože
zo zvierat a kúsok obilia, a človek bol bohatý. O peniazoch
nebolo ani chýru, ani slychu.
Ale odkedy sú na svete, je život
bez nich nemožný. Potrebujeme
ich na všetko: na jedlo, bývanie,
oblečenie, cestovanie. A to sa
netýka len dospelých, zamestnaných ľudí, ale aj študentov.
„Som študent. Yéés, budem
bývať sám, nikto ma nebude
kontrolovať, peniaze si zarobím a miniem, ako chcem. To
bude život!“ Mnoho mladých
ľudí má o študentskom živote
presne takúto predstavu. Odídu
od rodičov, budú chodiť, kam
chcú, žiadna večierka pre nich
nebude platiť, nijaké pravidlá či
podmienky. Ale je to skutočne
tak? Pozrime sa na to z iného
uhla pohľadu. Môžeme to
vyjadriť v rovnici: peniaze + samostatnosť = sloboda. Lenže už
zo základnej školy vieme, že ak
v rovnici chýba jedna časť, je
neplatná. A tu vzniká problém.
Na vysokej škole máme síce

slobodu, bývame bez rodičov
a bez kontroly, ale často chýba
podstatný prvok: peniaze. Ak
študent chce ísť večer do baru,
do kina, na pizzu, potrebuje nemalé peniaze. A to ešte
nepočítame klasické výdavky
na ubytovanie, stravu, cestovanie a oblečenie. Potom zrazu
vysvitne, že už to nie je len ten
skvelý život, o akom sníval.
Ideály spľasnú ako bublina a nastupuje tvrdá realita. Študent
musí šetriť, učí sa hospodáriť
(napríklad aj lacnejšou kúpou
akciových potravín), odoprie si
kino (stačí aj notebook).
Skúsme si to predstaviť
na konkrétnej situácii. Študent
dostane mesačne 150 eur: 60 eur
na ubytovanie, 40 eur mesačne
na jedlo, 30 eur na cestovanie.
Zostane mu 20 eur, čo v dnešnej
dobe vystačí na kredit do mobilu a nejakú mikinu. Žiadna rezerva na študijný materiál, drogériu, nečakané položky. Viem,
nevyzerá to vábivo, človek občas
až stráca chuť vzdelávať sa. Ale
ako je to v živote už mnoho ráz
dokázané, prvý pohľad nemusí
byť až taký tragický.

Pozrime sa na to z iného uhla
pohľadu. Mladý človek príde
študovať do cudzieho mesta.
Vie, že ten život niečo stojí,
a preto sa snaží urobiť všetko
pre to, aby to zvládol. Pokúsi sa
o získanie sociálneho štipendia. Rozhodne sa, že si nájde
nejakú brigádu, ktorú by časovo
popri škole zvládal. Takto môže
mesačne spolu zarobiť niekoľko
desiatok eur navyše. A k tomu
má dobrú skúsenosť s prácou.
Naučí sa šetriť, kupovať len
potrebné veci, nemíňať peniaze
na zbytočnosti a čo je najpodstatnejšie, vážiť si to, na čo si
sám zarobil. Zrazu zistí, že to
nie je až také ťažké, ako sa zdalo. A stačilo iba trocha ochoty,
sebazaprenia a sily. Je to veľmi
dobrá príprava do budúcnosti.
Človek je odkázaný už iba sám
na seba, nemá pri sebe rodičov, ktorí by sa oňho postarali,
navarili mu a vyprali. Hoci býva
na internáte, na priváte s viacerými, musí sa o seba postarať
sám. Nakúpiť si, upratať, navariť
a iné dôležité veci. Pre mnohých
študentov je to dosť negatívna
skúsenosť, ale stále je viac tých,

pre ktorých je to obohatenie
a nadobudnutie cenných skúseností do budúcnosti.
Môžeme si to všimnúť
na dvoch príkladoch. Juraj žil
počas štúdia z peňazí, ktoré
mu posielali rodičia, nezarábal,
míňal, kde chcel a koľko chcel.
Založí si rodinu a zrazu zistí,
že sa o ňu nevie postarať, lebo
nevie, ako čo najlepšie zarobiť
peniaze potrebné na život a ako
s nimi hospodáriť. Naopak
Jano si počas štúdia zarábal
brigádami, nelenil a šetril.
Získal skúsenosti a kontakty.
Nájde si manželku, dokáže sa
o ňu postarať a majú nádherné
manželstvo.
Študentský život je náročný,
hlavne ak chýbajú peniaze.
Ale ak človek skutočne chce
študovať, chce sa naučiť nové
veci a získať skúsenosti, vždy sa
nájde spôsob, ako sa finančne
zabezpečiť, aj keď už nebýva
s rodičmi. Nič nie je v živote zadarmo, ale všetko sa dá získať.
Stačí trocha obetavosti a ochoty.
Jn
Pavol Pihulič

P

red časom som mala možnosť počuť
veľmi mocné svedectvo istého muža,
ktorého sa Boh dotkol a zmenil celý
jeho dovtedajší život.
Goran Čurikovič, muž v stredných
rokoch, pochádza zo Splitu v Chorvátsku.
Narodil sa v kresťanskej rodine, no bez živej
viery. Vo svojej rodine sa stretol s ťažkými
situáciami – jeho 4-ročná sestra vypadla
z piateho poschodia a zomrela. Jeho brat
dostal ako ročný meningitídu a ostal hluchonemý. Otec bol stále preč, lebo bol námorníkom, a mama po týchto udalostiach
začala trpieť depresiami a neskôr padla
do područia alkoholu. Malý Goran utekal
z domu za slobodou. Pod vplyvom priateľov začal v 11 rokoch piť a fajčiť. Keď mal 13
rokov, mama mu zomrela a otec sa veľmi
skoro znova oženil. Vďaka tomu v ňom rástla nenávisť voči otcovi, voči jeho novej žene
aj voči hluchonemému bratovi. K otcovi
nemal vzťah a nikdy sa s ním nerozprával.
Na výročie smrti matky sa chcel rozprávať
so svojím otcom, ale ten ho poslal do svojej
izby. V nej Goran vytiahol pištoľ a strelil si
do hlavy. Po operácii mu povedali, že všetko
je v poriadku, ale nebolo. Guľka mu zostala
v hlave a to zvýšilo jeho nenávisť. Utápal sa
v alkohole, tabletkách, neskôr v drogách.
Začal mať strach, depresie. Pociťoval nenávisť ľudí z okolia, čo ho privádzalo do šialenstva. Preto si dal prvú dávku heroínu.
Konečne sa cítil slobodný. Trvalo to celých
12 rokov. V tom čase potreboval stále viac
peňazí, preto začal kradnúť, najprv doma,
neskôr vykrádal byty, autá... Čoskoro sa
dostal na dva mesiace do väzenia. Vo väzení
sa ešte viac priučil. Keď si už s ním otec nevedel poradiť, umiestnil ho na psychiatriu.
Vedel však tak šikovne klamať, že presvedčil lekárov o svojej nevine. Otec sa ho snažil
zamestnať. Pracoval v jednom skladisku
na lodné súčiastky. Aj tam vykradol, čo sa

dalo, raz dokonca vytiahol na svojho šéfa
nôž, preto ho vyhodili. Keď v jeden večer
prišiel podnapitý domov, chcel od otca
peniaze. Ten mu ich odmietol dať a udrel
ho. Vtedy vytiahol nôž a otca bodol. Keď ho
pustili z väzenia, chcel sa vrátiť domov, ale
otec ho dnu nevpustil. Bol už v takom zlom
stave, že mal aj epilepsiu, každú chvíľu
padal na hlavu a rozbil si ju. Potom počas
deviatich rokov sa pretĺkal na ulici ako bezdomovec. Stratil úctu voči sebe i druhým.
Zo zúfalstva si žiletkou rezal tvár a ruky.
Znova a znova sa dostával do väzenia. Znova
ho poslali do psychiatrickej liečebne. Keď sa

z nej dostal, bol ako živá troska a znova začal drogovať. Vážil okolo 50 kíl a už nemal
ani silu kradnúť. Raz keď ležal na kúsku
kartónu a pozeral sa na oblohu, došiel
k záveru, že nemôže obviňovať iných, že on
sám je za všetko vinný. Rozmýšľal o otcovi,
bratovi, sestre, druhej matke a začal plakať.
Predtým nadával na Boha, na Máriu, a teraz
sa začal modliť. Miešal Otče náš a Zdravas’,
ale modlil sa srdcom. Pokorený plakal. Dva
dni potom sedel v jednom parku, kde ho
zrána našla jedna žena. Hľadala práve jeho.
Keď zistila, že je to on, rozplakala sa. Bola
to matka jedného z priateľov, ktorý tiež
drogoval. Rozprával jej o Goranovi a ona sa
mu rozhodla pomôcť. Povedala: „Tu máš
lístok do Medžugoria, tam je Gospa. Ona ti
pomôže.“ n
pokračovanie v budúcom čísle
podľa rozprávania Gorana Čurikoviča
spracovala D. Kolesárová
ilustračná snímka:
blessedmotherguideus.wordpress.com

Svätý Hieronym
„Nepoznať Písma znamená nepoznať
Krista,“ hovorí svätý Hieronym. Preto
je dôležité (takto s dôrazom rozmieňa
na drobné túto krátku a najslávnejšiu
Hieronymovu vetu Svätý Otec Benedikt
XVI.), aby každý kresťan žil v kontakte
a v osobnom dialógu s Božím slovom,
ktoré nám bolo darované vo Svätom
písme. Tento náš dialóg s ním musí
mať vždy dva rozmery: na jednej strane
to musí byť osobný dialóg, lebo Boh
hovorí cez Sväté písmo s každým z nás
a pre každého z nás má posolstvo.
Sväté písmo máme čítať nielen ako
slová z minulosti, ale ako Božie slovo,
ktoré sa obracia aj na nás, a usilovať sa
pochopiť, čo nám Pán chce povedať.
Aby sme neupadli do individualizmu,
musíme mať na pamäti, že Božie slovo
sme dostali práve na to, aby sme budovali spoločenstvo, aby sme sa zjednotili
v pravde na našej ceste k Bohu. Teda
hoci Božie slovo vždy zostáva osobným

slovom, je aj slovom na budovanie
spoločenstva, buduje Cirkev. Preto ho
musíme čítať vždy v spoločenstve so
živou Cirkvou. Privilegovaným miestom
na čítanie a počúvanie Božieho slova je
liturgia, v ktorej slávením Božieho slova
a slávením prítomnosti Kristovho tela
vo sviatosti uskutočňujeme Božie slovo
v našom živote a sprítomňujeme ho
medzi nami. Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že Božie slovo je nadčasové.
Ľudské názory prichádzajú a odchádzajú. To, čo je dnes supermoderné, zajtra
bude zastarané. Božie slovo je však
slovom večného života, nosí v sebe večnosť, platí vždy. Ak teda v sebe nosíme
Božie slovo, nosíme v sebe večnosť,
večný život.
A sv. Hieronym hovorí: „Usilujme sa
naučiť sa na zemi tie pravdy, ktorých
pevnosť pretrvá aj v nebi.“
Jozef Gača
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Majstrovský ošiaľ
J

ano sa konečne tešil domov.
Nočná smena sa skončila
a on bol mysľou na zápase
Slovenska s kanadskou reprezentáciou na tohtoročných
majstrovstvách sveta. Celkom
ho potešilo, že bude mať čas
na hokej a podvečer pokojne
zájde na liturgiu do cerkvi – veď
bol prikázaný sviatok. Trocha
si pospal a potom, o pol druhej
popoludní začal nával informácií a emócií devastovať jeho
inak pokojnú povahu.
Keď sa zápas skončil, bol
šťastný. Únavu a napätie zhodil
až pred koncom, keď dal Handzuš  štvrtý gól. Vtedy už pri
ňom sedeli aj deti, ktoré prišli
zo školy. Po zápase im pomohol
urobiť úlohy, poobliekali sa,
počkali na mamku a vybrali
sa spolu do cerkvi. Na ceste
stretával iných chlapov a všetci
hovorili o jednom a tom istom
– ako sme vyhrali nad Kanadou.
V srdciach všetkých sa začínal
ožívať sen o medaile.
V cerkvi sa nemohol sústre-

diť. Hokej ho stále mátal. Počas
kázne sa zamyslel a začal Boha
prosiť, aby Slováci vyhrali aj
ďalší zápas. Nachádzal na to
množstvo dôvodov. Od toho,
že Slovensko je kresťanský
národ až po kríž na slovenskej
zástave, ktorý by tak čnel vysoko nad inými zástavami. Manželka si všimla jeho roztržitosť
a zamyslenosť a sem-tam doňho
jemne šťuchla. To ho vrátilo
do reality, aj keď nie nadlho.
Keď odchádzali z cerkvi,
deťúrence sa rozbehli po ceste
za kamarátmi. Ona schytila
muža a spýtala sa ho: „Kde si
bol cez službu?“
„Veď pri tebe!“ prekvapene sa
na ňu pozrel.
„Ale, nemohol som sa sústrediť. Stále som myslel na hokej
a modlil som sa, nech vyhráme
aj ten ďalší zápas.“
„A myslíš, že ťa Boh vypočuje?“
„Prečo nie!?“ odvetil a zopakoval jej všetky svoje argumenty.

„Hmm. Ty si myslíš, že oni
sa nebudú modliť? Že oni tiež
nemajú svoje argumenty? Veď
či to budú Česi, alebo Švédi, je
ich viac ako Slovákov.“
„Ale veď oni sa ani modliť nevedia. Len si spomeň, ako boli
na návšteve susedovie vnúčence
z Prahy. Veď sa nevedeli ani
poriadne pozdraviť.“
„No to, že sa nemodlia ako
ty, neznamená, že sa nemodlia
vôbec. A navyše si nemyslím,
že toto je vôbec modlitba.“

Pozrel sa na ňu a chcel sa
ukázať múdrym: „Veď aj Pán
Ježiš povedal, že kde sa modlia
dvaja alebo traja, je on medzi
nimi! A že o čo prosíme, to aj
dostaneme.“
„No zabudol si povedať, že sa
máme modliť v jeho mene.
A nie som si istá, či on nadŕža
slovenskému hokeju. A či vôbec
nadŕža hokeju.“
Stíchli. Zvyšok cesty kráčali
síce spolu, no každý mal svoj
okruh myšlienok. Keď si hlboko
v noci išiel ľahnúť k spiacej
manželke, už poznal súpera
Slovenska v semifinále. No nemohol zaspať. Bol plný nepokoja, nervozity. Veď s Čechmi sme
už toľkokrát prehrali! V tomto
rozpoložení sa začal modliť. No
slová Otčenáša išli z neho veľmi
ťažko von. Akoby ich nemyslel
vážne a on si to uvedomoval.
Zisťoval, že z nich vyníma
Čechov. K nim Boh nemal byť
milostivý, im nemal žehnať.
Po chvíľke zastal a mysľou sa
vrátil k slovám svojej manželky:
„Ty si myslíš, že oni sa nebudú
modliť?“ Zamyslel sa. Uvedomil
si, že to, čo potrebuje v tejto
chvíli a čo pomôže jeho rodine,
a dokonca aj hráčom, nie je víťazstvo, ale pokoj. Ten pomôže
všetkým, aby vydali zo seba
maximum. Začal sa modliť znova, no v jeho vnútri už dozneli
trúbky a hlasné volanie z tribún
a začalo sa tam rozliehať mocné
ticho pokoja od toho, s kým sa
rozprával. n
Jeremy
ilustračná snímka:
SITA/Marián Peiger

Pridaná hodnota
Počuli ste niekedy o zákonoch vodcovstva? Jeden z nich hovorí
o pridanej hodnote. Človek, ktorý vedie tím, by mal dať čosi viac
než iba strohé informácie a plat. Niečo navyše. Mohli by sme to
nazvať dar, ktorý nebol povinný dať, ale ponúkol ho. Prečo? Lebo
mu záleží na tých, ktorých vedie. Aj vďaka tomu ho potom ľudia
rešpektujú ako vodcu. Hĺbku a dôležitosť pridanej hodnoty som
si uvedomila nedávno. K narodeninám som dostala celkom malý,
nenápadný a nečakaný dar. No tento okrem bežnej „povinnej“
formálnosti mal v sebe ďalšiu pridanú hodnotu: nefalšované
priateľstvo a priazeň človeka.
Dada Kolesárová
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Dve cesty,
jeden cieľ
Týmto názvom by som chcel vysvetliť
niektoré skutočnosti, ktoré nám môžu
pomôcť pochopiť úctu k Ježišovi Kristovi
– Čelovikoľubcovi – alebo, ako je to zaužívané medzi ľudom, k Božskému Srdcu,
keďže tento kult je v júni výraznejší.

S

vätý evanjelista Ján píše: „Boh je láska.“ Jeho láska
k nám sa prejavuje mnohorakým spôsobom, no najvýraznejšie sa prejavila vtedy, keď „dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život“ (Jn 3, 16). Celý kresťanský svet, vedomý si tejto
lásky, chce na ňu odpovedať tiež láskou, preto sa aj Cirkev
vo svojom kulte usiluje osláviť Božiu lásku spôsobom, ktorý
zodpovedá mentalite Božieho ľudu. Kresťanský svet dýcha
„dvoma pľúcami“, premýšľa dvoma mentalitami, čo navonok
aj vyjadruje spôsobom, ktorý zodpovedá jeho mysleniu.
Presne tak je to aj s úctou, o ktorej tu hovoríme.
Božia láska k nám sa naplno prejavila v osobe Ježiša
Krista. Môžeme si všimnúť, že západná tradícia v oslave
tejto lásky kladie väčší dôraz na Ježišovo človečenstvo. Chce
poukázať na ľudský rozmer jeho lásky, ktorá je bolestne
dotknutá tým, že necíti takú istú ozvenu zo strany ľudí.
„Pozri,“ vraví Ježiš Márii Margite Alacoqueovej, „srdce, ktoré
tak veľmi ľudí milovalo, že sa pre nich úplne vyčerpalo, ale
zakúša iba chlad a nevďak.“ Azda ani jeden aspekt z Ježišovho života nie je vyzdvihovaný tak ako jeho utrpenie a veriaci
sú pozývaní, aby o Pánovom utrpení nielen rozjímali, ale
aby sa s ním aj duchovne spájali. Preto sa v súvislosti s úctou
k Božskému Srdcu hovorí o praktizovaní tzv. svätej hodiny,
kde je v centre práve rozjímanie o Pánovom utrpení a odporúča sa konať zmierne obety a odprosujúce modlitby. V obľube sú pobožnosti ku Kristovým ranám, ku Kristovej krvi
atď. V západnej tradícii nájdeme nemálo mystikov, ktorí
priam až fyzicky na svojom tele prežívali Kristovo utrpenie.
Spomeňme sv. Bernarda, sv. Brigitu alebo tých, ktorým
Pán doprial nosiť na tele znaky jeho utrpenia, počnúc sv.
Františkom.
Všetky tieto veci by sme ťažko hľadali u kresťanov s mentalitou Východu, a to preto, lebo kresťanský Východ kladie
väčší dôraz na Ježišovo božstvo. Na Východe nenájdeme
zobrazeného Krista celého strýzneného a zakrvaveného,
lebo východní kresťania vnímajú jeho utrpenie vo svetle
vzkriesenia. Stačí spomenúť nám veľmi dobre známy spev:
„Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie
oslavujeme.“ Namiesto drastického zobrazovania fyzických
múk Východ miluje ikonu Pánovho krstu v Jordáne, ikonu
premenia na Tábore, keďže tam sa nám vo svojej láske
k ľudstvu zjavila celá Trojica so svojím božstvom. Ježiš je
predovšetkým víťaz nad smrťou a hriechom. Urobil to z nesmiernej lásky k nám, za čo ho oslavujeme ako Čelovikoľubca, ktorého láska je bez konca. n
Marko Durlák

Strategické brány
Drvivá väčšina našich miest má bohatú históriu. Každé väčšie mesto na Slovensku bolo
v dávnejších časoch opevnené a ohradené.
Nutnou súčasťou takýchto miest bola v minulosti brána. Každé mesto malo minimálne
dve brány. Boli to jediné miesta, cez ktoré sa
dalo vojsť alebo vyjsť z mesta.

T

ak to bolo aj v Ježišových časoch v Izraeli. Mestská brána
bola strategickou časťou mesta. Bolo to miesto obrany, ale aj
spravovania celého mesta. V mestských bránach sa sústreďoval celý trh a obchod mesta. Tu sa uzatvárali všetky obchodné
zmluvy a zasadali tu súdy a verejná správa. To bolo jediné miesto,
kde sa dali zistiť najnovšie správy a kde sa zhromažďovalo najviac
ľudí. Tu sa vyhlasovali všetky oznamy. Okolo brán sa sústreďovala
aj najdôležitejšia časť obrany mesta, pretože brána bola najzraniteľnejšou časťou hradieb. Preto sa na noc zatvárali, opevňovali
a boli strážené elitou vojska.
Možno sa pýtaš, aký význam má staroveká brána pre teba a tvoj
duchovný život. My dnes žijeme v otvorených a prístupných
mestách, do ktorých má každý rýchly prístup. Ale často dnes počuť
rozličné výroky o tomto svete – aký je zlý, skazený, plný násilia
a tmy. Ale takto to bolo so svetom vždy. Aj v Ježišovej dobe. Mnohokrát nás toto zistenie zvádza k postoju utiecť a skrývať sa. Lenže
pravdou je, že pred svetom sa nedá ujsť. A nie je to ani Božím
plánom pre nás. Preto chcem našu pozornosť upriamiť na bránu.
V Biblii sa používa pre  slovo brána rovnaký výraz pre ako pre
slovo dvere. Je zrejmé, že nemáme moc uzatvárať moderné mestá,
ale každý z nás má moc nad dverami svojho vlastného domu alebo
bytu. Mávame ich cez noc zamknuté, aby nás nevykradli, a ak
niekto klope na dvere nášho domu, tak si vždy overujeme, kto je
za nimi, a až potom sa rozhodneme, či ho vôbec vpustíme.
A tento jednoduchý spôsob spravovania vlastného obydlia
potrebujeme dostať do spravovania každej oblasti nášho života.
Uvedomiť si: ja som ten, kto drží v rukách dvere svojho života.
Ja rozhodujem, kto vstúpi a kto nie. Toto potrebujeme dostať
do vzťahu k televízii, internetu, časopisom alebo rečiam. Nie, nie
sme vydaní napospas svetu, aby nás všetkým, čo ponúka, prevalcoval. Ale ja som ten, kto si vyberá. Ja si vyberám reláciu, internetovú
stránku alebo časopis, ktorý pozerám. Ja si vyberám reči, ktoré
počúvam, a miesta, na ktoré chodím. Ja otváram alebo zatváram
bránu. Pretože ak dovolím všetkému, čo je okolo mňa, vstupovať
do môjho vnútra, tak sa nemôžem čudovať, že to potom prináša aj
svoje ovocie.
Preto sa modli: „Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku
na okraj mojich perí.“ (Ž 141, 3)
Prijmi to, že Boh ti dáva autoritu vládnuť nad svetom. Dominovať svetu a nie sa nechať ním zmiesť. n
Damián Saraka
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PONDELOK 11. jún

STREDA 13. jún

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Mučenica Akvilína a biskup Trifylios

Čítania: Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 –
10, 8, zač. 34 (rad.); Sk 11, 19 – 30, zač. 28;
Lk 10, 16 – 21, zač. 51a

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

... lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo
v zajatí, aby sme tak slúžili po novom,
v Duchu, a nie po starom, podľa litery.
(Rim 7, 6)

Svojho času médiami znela reklama na jednu motoristickú značku. Vymeňte staré
za nové! Božie slovo nás samotných vyzýva
žiť po novom, no nie z hľadiska módy či nejakého trendu, ale v Duchu. Nielen naoko
hovoriť otrepané slová, ale byť uskutočňovateľmi Božieho plánu, nežiť v strachu,
ale nechať sa viesť Božími cestami v plnej
dôvere v jeho lásku a starostlivosť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku). Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Tropár zo sviatku a apoštolom,
Sláva, kondák apoštolom, I teraz, kondák
zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten
zo sviatku a apoštolom. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku Eucharistie. (HS: 254, 385; PZ: 223,
365; HP:239, 388)

UTOROK 12. jún
Prepodobní Onufrios Veľký a Peter
Atoský
Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10,
9 – 15, zač. 35

A hriech už nebude panovať nad vami,
lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. (Rim 7, 14)
Koľkí poznáme výrok: „Chcem, ale mi to
nejde!“ Túžime sa meniť, ísť nanovo vo
svojom živote, ale ak zlyháme, tak sme
z toho sklamaní, pýtame sa, prečo to
nevyšlo. Boj proti sebe samému je najťažší,
lebo útočíme na vlastné ja, na vlastné ego.
Ale je úchvatné počuť slovo, ktoré nám
dáva nádej, že sme síce nešťastní zo svojho
konania, ale šťastní v Kristovi, ktorý nám
dáva silu prejsť cestou k plnosti života.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku). Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Tropár, Sláva, I teraz, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 254; PZ:
223; HP: 239)

A zmýšľať podľa tela je smrť, kým
zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
(Rim 8, 6)

Skupina Elán v jednej zo svojich piesní
spieva: „Moje telo si so mnou robí, čo chce!“
Je to obrovský problém, ak by sme všetci
povedali, že za nič nemôžeme, lebo na vine
je telo. Každý, kto pozná iba telo, bude spĺňať žiadosti tela. To mu prinesie smrť, lebo
nič iné nepozná. Kto však prijme Božieho
Ducha, v ňom už nepôsobí jeho moc, ale
sám Boh. A tak život v spokojnosti môžeme
mať len pod vládou Ducha a nie tela. Lebo
čo je nemožné nám, je možné Bohu.

bol muž zachránený, lebo nebol
zvyknutý dávať, len
prijímať. Toto treba
vidieť i v dnešný
deň, keď nám
Boh do krajnosti
prejavil svoju lásku,
aby nás vyrval
z našej sebeckosti.
On každému z nás
vraví: „Vezmi si
moje srdce, lebo
ťa chcem urobiť
novým, milujúcim
človekom.“
Liturgia: Menlivé časti sviatku. Odporúčaný sviatok. Voľnica. Myrovanie. (HS:
257; PZ: 226; HP: 242)

SOBOTA 16. jún
ŠTVRTOK 14. jún
Prorok Elizeus
Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23
– 31, zač. 37

Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo... (Mt 10, 26)
Zažili ste situáciu, keď ste boli v spoločnosti, kde sa hanobilo Božie meno? Hoci vám
srdce hovorilo, aby ste sa zastali svojho
Pána, strach vám to nedovolil. Hanbíme
sa priznať ku Kristovi. Veď čo by na to
povedali oni? Nevysmejú sa? Každý strach
pochádza od zlého, ak človek uprednostní
seba pred Bohom. Strápniť sa pre Boha je
len odrobinka vďaky za to, čo pre nás urobil
Boh. Posmeľujme sa slovami Jána Pavla II.:
„Nebojte sa!“
Liturgia: Všetko ako 12. júna

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
Biskup Tychón Divotvorca
Čítania: Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7, 24
– 8, 4, zač. 24 (rad.) Flp 2, 5 – 11, zač. 240;
Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Spolutrpiteľke)

... ale dom sa nezrútil, lebo mal základy
na skale. (Mt 7, 25)
Skúška správnosti prináša nielen v matematike, ale aj v bežnom živote uistenie,
že to, čo máme „životne“ vyrátané, nám
vyjde alebo nie. Preto aj naša viera potrebuje prejsť rôznymi búrkami – skúškami
správnosti, aby vyšlo najavo, kto počúva
a uskutočňuje, a kto počúva a neuskutočňuje slovo Boha. Boh nás chce držať
v istote aj v zlých časoch, preto uvádzajme
do života to, čo nám vraví.

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

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

Raz jeden bohatý muž spadol do fontány
a nijako sa z nej nemohol dostať. Ľudia
mu núkali pomoc a vraveli: „Podajte mi
ruku!“ Ale on na to nereagoval. Jeden muž
sledoval celú situáciu. Pochopil, o čo ide,
tak pristúpil k tomuto mužovi a povedal:
„Vezmite si moju ruku!“ V tom momente

SOBOTA 23. jún

Hieromučeník Metod Patarský

Mučenica Agripína

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

Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 –
23, zač. 26

Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje
oltáre zborili. Len ja sám som ostal; a aj
na môj život striehnu. (Rim 11, 3)

Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi
hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.

Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni
tretie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu,
I teraz, podľa predpisu, ostatné z hlasu.
(HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

Často počujeme horekovať ľudí nad tým,
že dnes svet žije bez Boha, že málo ľudí
chce kráčať podľa Božích pravidiel. Svätý
Pavol nás však uisťuje, že Boh má všetko
pod kontrolou skrze svojich verných. Preto
sa nezarmucujme a neklesajme na duchu,
že sme zostali sami, pretože Boh sa vždy
v dejinách postaral o svoj ľud.

Každý človek, ktorý prejde cez rôzne choroby a ťažkosti, čo ho ničia, prežíva úžasnú
radosť vtedy, ak je uzdravený. Podobne aj
každý z nás, kto prijme Kristovu uzdravujúcu lásku a slobodu od hriechu. Toto
uzdravenie nás robí radostnými v zmýšľaní,
že patríme Bohu a nie hriechu.

PONDELOK 18. jún

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

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

ŠTVRTOK 21. jún

Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou,
aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? (Rim 9, 21)

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

Mnohokrát sa ľudský úspech posudzuje
podľa toho, kto čo dosiahol, kto čo má,
ako sa mu darí. Výsledkom toho je pýcha
a často aj vzájomné odcudzenie. Pritom
Boh nás volá k sebe takých, akí sme, či už
nádobou na vznešené ciele, alebo všedné,
pretože najpodstatnejšie je to, že sme v rukách hrnčiara, ktorý nás miluje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

Mučeník Julián Tarzský

Nenamýšľaj si, radšej sa boj! (Rim 11, 20)
Pozor na to, keď nás zdvihnú hore, keď
dostaneme funkciu, keď dostaneme úrad.
Dávajme si na tom vrchole veľký pozor.
Na vrchole nie je bodka, tam je len križovatka. Kríži sa tam pokora s pýchou.
Peklo vzniklo vetou: „Nebudem slúžiť“.
Čím vyššiu funkciu máme, tým väčšiu
máme zodpovednosť, nielen pred ľuďmi,
ale hlavne pred Bohom, ktorý nám dal túto
autoritu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

UTOROK 19. jún

Liturgia: Menlivé časti zo soboty alebo
Spolutrpiteľke. (HS: 160, 260; PZ: 115, 229;
HP: 115, 245)

Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

PIATOK 22. jún

Čítania: Rim 10,11 – 11,2a, zač. 104; Mt 11,
16 – 20, zač. 41 (rad.); Júd 1, 1 – 10, zač. 77;
Jn 14, 21 – 24, zač. 48b (apoštolovi)

Hieromučeník Eusebios

NEDEĽA 17. jún

A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?
A ako počujú bez kazateľa? (Rim 10, 14)

PIATOK 15. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Prorok Amos

STREDA 20. jún

že Božia láska je faktom. Boh je láska a len
láska. Jeho láska nás predchádza. Jeho láska
nás mení. Sami zo seba nič dobré nevydáme. Potrebujeme veriť v túto lásku tak, ako
zrno potrebuje zem, aby mohlo vyrásť. Bez
vedomia a viery v túto lásku neurobíme nič.
„Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte
hriešnici.“ Sme ospravedlnení jeho krvou.
Nie svojimi zásluhami, ale jeho krvou. To
nám dáva slobodu, že jeho lásku si ničím
nemusíme vydobýjať, ale ju prijať.

Mučeník Leontios

Liturgia: Všetko ako 12. júna
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3. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci
Manuel, Sabel a Izmael
Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 –
33, zač. 18

Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte
hriešnici. (Rim 5, 8)
Niekedy si myslíme, že Božiu lásku musíme
predísť svojím kvalitným životom. Postupne
sa ale čudujeme, že napriek najlepšiemu
úsiliu sa nám to v duchovnom živote vôbec
nedarí. Postupne sme nervózni, často žijeme
vo vedomí svojho beznádejného položenia,
a tak len bezradne hľadíme na niečo, čoho
nie sme schopní. Dnes sa však dozvedáme,

Niekedy nám stačí jedno slovo, jedna veta,
ktorá nám zmení celý náš život, keď ju
počujeme a uveríme jej. Mnohí to poznáme,
keď sme vstupovali do manželstva a partner nám vyznal lásku. Tak aj Boh vo svojej
láske posiela každý deň k nám slovo života,
ktoré má moc nás viesť do večného šťastia.
Preto buďme vďační za každého Božieho
posla.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. (HS: 387;
PZ: 367; HP: 390)

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

Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby
sa nad všetkými zmiloval. (Rim 11, 32)
Známy český spevák Karel Kryl vo svojej
piesni Děkuji ospevuje bolesť, nezdar,
neúspech ako jasný podnet k tomu, aby
človeka naučil ísť ďalej, a tak spoznal,
že v bolesti sa nič nekončí, ale posúva
človeka k väčšiemu zmyslu života. Preto
spoznávajme Božiu cestu, ktorá nás aj cez
prehry vedie k víťazstvám.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

(Rim 6, 11)

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

NEDEĽA 24. jún
4. nedeľa po Päťdesiatnici. Narodenie
Jána Krstiteľa.
Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 –
13, zač. 25 (rad.); Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112;
Lk 1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80, zač. 1 (svätému)

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží
dar je večný život v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi. (Rim 6, 23)
Zaiste sme niektorí zažili v televíznom
športovom prenose, či už v hokejovom,
alebo futbalovom, situáciu, keď bol útočiaci hráč pred prázdnou bránkou súpera,
a netrafil ju. Jednoducho ju minul. Na prvý
pohľad nemožné sa stáva možným či už
pre nepozornosť, alebo príliš veľké sebavedomie hráča. Minúť cieľ. Grécke slovo hamartia sa prekladá ako stratiť, minúť cieľ.
V športe sa to berie športovo. Niekedy sme
úspešní, inokedy nie. Ale na ihrisku nášho
života ide o našu spásu, o večné rozhodnutie. Rozhodnutie kam ísť, k akému cieľu,
má svoje dôsledky – buď vo večnej radosti,
alebo trvalom smútku. Potrebujeme preto
vedieť, že každé naše rozhodnutie, ktoré
je mimo Božej vôle, je vlastne rozhodnutie minúť cieľ – stratiť nebo. Odmenou
za hriech je smrť, ale večný život, náš cieľ,
je v Kristovi Ježišovi. Jedine s ním zaznamenáme víťazstvo, ktoré nám dá radosť
v plnosti.
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a Jánovi, kondák
z hlasu, Sláva, kondák Jánovi, I teraz, podľa predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten
z hlasu a Jánovi. Myrovanie. (HS: 145, 388;
PZ: 99, 369; HP: 100, 391)
Peter Milenky
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Pod krížom
M
atka, presvätá Bohorodička –
sa vždy zobrazuje po pravici
Krista, ktorého hlava je k nej
mierne naklonená. Pravou rukou ukazuje
na kríž. Výraznosť tohto gesta sa zdôrazňuje nehybnosťou ľavej ruky, ktorej prsty
akoby chceli uľaviť hrudi od ťažiaceho
a neznesiteľného zármutku.
V polohe prstov
zaznieva tragický
hlas mlčania.
Bohorodička
ustrnula vo svojom zármutku.
Jej dušu prebodol
meč. Jej tradičný
tmavý odev je
v kontraste s bledým telom Syna.
Na niektorých
zobrazeniach má
ľavú ruku na líci,
čo je typickým
gestom, ktorým
ikonopisci zobrazujú smútok,
rozpaky a pochybnosť. Jednoduchšie formy zobrazenia znázorňujú Bohorodičku, ktorá
stojí pod krížom celkom osamotená, len
s apoštolom Jánom stojacim z druhej
strany kríža. Na ikonách obohatených
o detaily z evanjelia je Bohorodička
zobrazená spoločne so skupinou žien.
Nie je presne povedané, o koho ide, ale
tak ako uvádzajú evanjelisti, ide o Máriu
Magdalénu, o Máriu, matku apoštola
Jakuba a Jozesa, a Salome, matku Zebedejových synov Jakuba a Jána, a „mnohé iné,
čo s ním prišli do Jeruzalema“ (Mk 15, 41).
Zostali s Ježišovou matkou. Podopierajú
ju a potešujú.
Apoštol Ján – milovaný Kristov učeník
ako jediný z apoštolov zostal pod krížom.
Zvyčajne je zobrazený po ľavici Krista,
najčastejšie v červenom alebo tmavočervenom až bordovom vrchnom odeve,
spodný odev má svetlý, zväčša modrý. Výnimku tvoria ikony, kde je Ján zobrazený
po pravici Krista spoločne s Bohorodičkou a zástupom žien. Takáto ikona zo začiatku 14. storočia sa napríklad nachádza
na gréckom ostrove Patmos, v Kaplnke
Zvestovania. Má mierne sklonenú hlavu
a pravicu položenú na hrudi, čo, ako
píše T. Špidlík, vyjadruje kontemplatív-

ny postoj človeka, ktorý z toho, čo vidí,
prijíma myšlienku do svojho srdca. Je to
postoj učeníka, ktorého hlava v predvečer
Kristovej smrti spočívala na jeho hrudi
a ktorý ho teraz kontempluje v tajomnej agónii. Niekedy je poloha jeho rúk
zhodná so zobrazením Bohorodičky, kde
pravicou buď
ukazuje na Krista, alebo sa dotýka líca, vhĺbený
do svojho vnútra
vnímajúc tajomstvo Kristových
strastí.
Vojaci – nachádzajú sa zvyčajne
po ľavici Krista.
Za sv. apoštolom
Jánom je zobrazený stotník buď
so štítom, alebo
kopijou v ruke.
Dôležitým detailom na postave
stotníka je gesto
jeho pravej ruky,
v ktorej nie je
kopija prebodávajúca Kristov bok, ako to
bolo v prvopočiatkoch zobrazovania, ale
rukou ukazuje na Krista. Pred prítomnými vojakmi a ostatnými svedčí o ňom
slovami: „Tento človek bol naozaj Boží
Syn“ (porov. Mk 15, 39). V niektorých
zobrazeniach je hlava stotníka ovinutá
akýmsi bielym plátnom. Tento ikonopisecký detail nie je náhodný. Biela farba,
ako uvádza T. Špidlík, predstavuje v ikonopisectve duchovnú skutočnosť – poukazuje na to, že má duchovnú myšlienku,
čiže uprostred scény Golgoty sa díva
na ukrižovaného Krista a dokáže vidieť
duchovný zmysel, ktorý sa odohráva pred
jeho očami. A tak z toho, čo vidí vonkajšími očami, dokáže vnútorne rozpoznať
božskú dimenziu. Podľa tradície sa volal
Longín (Longinos – meno odvodené z gr.
slova lonché – kopija) a mal zomrieť spoločne s dvoma vojakmi, ktorí sa obrátili
podobne ako on. Ak je scéna ukrižovania
obohatená o rozprávačské detaily z evanjelia, v takomto prípade nechýbajú pod
krížom vojaci, ktorí si delia Kristove šaty,
ako to uvádza svätý evanjelista Ján (porov.
Jn 19, 23 – 24). n
Milan Gábor
snímka: www.pistevo.free.frjpg

oznamy | 25

slovo 12 | 2012

Cirkev a ja

chal.hospodar@mail.t-com.sk. Redakcia
uprednostňuje príspevky poslané elektronickou formou. Vítané je priložiť k textu aj obrázok.

S

blahoželáme
Drahý náš otec Kamil Fech, k vašim 33.
narodeninám vám
prajeme a od všemohúceho Boha vyprosujeme, aby bol váš
život príťažlivým svedectvom života s Bohom. Nech vás Pán
požehná zdravím, naplnením zo služby,
spokojnosťou v súkromí, povzbudivými
vzťahmi a všetkým potrebným, aby ste
žili radostný a spokojný život v každom
ohľade. Z celého srdca prajú veriaci zo Šašovej.

polucestujúci vo vlaku sa vyslovil,
že on vie, že musí čosi nad nami
existovať. On aj verí v Boha, dokonca
číta Bibliu, ale nepotrebuje Cirkev. Boh
predsa vidí do jeho srdca a to je najdôležitejšie. S týmto kresťanským, ale aj náboženským relativizmom sa stretneme často.
Nebezpečné je to, že tieto tvrdenia vyzerajú
logicky a argumenty nepriestrelne. Ako to
však v skutočnosti je a kde sa to začalo?
Pripomeňme si logiku Krista, ktorú predovšetkým máme napĺňať. Prišiel do tohto
sveta ako učiteľ a zjavoval človeku pravdy,
ktoré by bez jeho ohlasovania nikdy nebol
poznal. Vyslovil želanie založiť Cirkev, ktorá
je strážkyňou autentického ohlasovania
jeho učenia. Preto ustanovil apoštolov,
ktorí ako jediní mali v jeho diele pokračovať vtedy, keď on tu už viditeľne nebude.
Poverenie bolo spečatené počas prvých
Turíc. Tento deň bol narodeninami Cirkvi
a odvtedy sa zároveň traduje, že len apoštolská autorita má moc nad vysvetľovaním
Božieho slova. Apoštoli si od počiatku svoju
úlohu uvedomovali. Už na Prvom apoštolskom sneme v Jeruzaleme v r. 49 rozhodli,
že do Cirkvi môžu byť prijímaní nielen
Židia, ale aj pohania. Urobili to na základe
Kristovho poverenia: „Choďte a učte všetky
národy a krstite ich...“ Nekonali podľa
vlastného vkusu, ale podľa vnuknutia, ktoré
im dával Duch Kristových slov. Apoštoli
na miestach, kde zakladali nové kresťanské
spoločenstvá, svoju autoritu vkladaním rúk
odovzdávali nástupcom, biskupom. A tak
to pokračuje do dnešných dní. Biskupi pri
zabezpečovaní autentickosti učenia a plnenia apoštolského úradu dodnes rozhodujú
podobne ako apoštoli – spoločne, na všeobecných konciloch. Ani oni sa neriadia
vlastným vkusom, ale vychádzajú z Kristovho posolstva, ktoré aplikujú do jedinečnosti
situácie každej generácie. Tak je počas celej
existencie Cirkvi zabezpečené ohlasovanie
autentickej pravdy Božieho slova. Jednotlivec túto autoritu nikdy nemal. Mohol
Sväté písmo čítať, ale vykladať ho mohli len
tí, ktorí mali toto poverenie, čiže biskupi,
autentickí nástupcovia apoštolov. Pamätajme preto, že máme veriť, máme čítať Božie
slovo, ale zároveň sa máme nechať vyučovať
týmto slovom autentickým spôsobom, ktorý z Božieho poverenia odovzdáva Cirkev
prostredníctvom úradu biskupov.
František Čitbaj

koinonia sv. jána krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
15.06. Levoča, gr. kat. chrám (17.00 h)
28.06. Humenné-mesto,
gréckokatolícky chrám (18.00 h)
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
14.06. Prešov – Opál (17.00 h)
21.06. Vranov nad Topľou,
Katolícky dom kultúry (18.00 h)
Kurz Filip
16. – 17.06. Prešov
Ježiš uzdravuje
16.06. Litmanová, hora Zvir (13.00 h)
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježišom 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 v kaviarni
Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 v Katolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – každý štvrtok v mesiaci o 19.00 v gr. kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15
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
Príspevky do kalendára
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára
2013 prosí všetkých prispievateľov, aby
svoje príspevky do budúceho kalendára
posielali na adresu zodpovedného redaktora otca Michala Hospodára o.mi-

12. júna sa duchovný
otec Ľuboš Repický
dožíva okrúhleho životného jubilea – 40
rokov. Pri tejto príležitosti ti vyprosujeme
hojnosť Božích darov,
silu Svätého Ducha, lásku, zdravie a pokoj. Keď Boh povoláva človeka, dá mu
na to i schopnosti a potrebné vnútorné
i vonkajšie milosti.
Teba si Boh povolal aj k službe deťom,
ktorým chýbajú rodičia či rodina. Želáme ti, nech každý, koho prijmeš, od teba
odchádza lepší a šťastnejší. Želáme ti
srdce, čo by sa otvorilo pre všetkých,
ktorí túžia po láske, ktorou je Boh.
Na mnohaja i blahaja lita!
s láskou manželka a celá tvoja rodina
oznamy
Púť do Lúrd
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke pozýva na mariánsku púť
do Lúrd a Turína.
Termín: 1. – 9. august 2012
Program:
1. deň: tranzit do Talianska
2. deň: Turín, La Salette
3. – 6. deň: Lurdy
7. deň: Monako, Monte Carlo
8. deň: Viedeň
Cena: 230 eur (doprava, 3-krát ubytovanie + raňajky, obedy a večere v Lurdoch,
odborný sprievod)
Prihlášky: GKFÚ Sečovská Polianka, otec
Ľubomír Novák
Tel: 057 – 44 710 07, 0907 353 021
Súťaž o mediálne granty za rok 2012
Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) vypisuje súťaž o príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Obsahom projektu môže byť podpora masmediálnych projektov (projekty
orientované na periodickú i neperiodickú
tlač, rozhlas, televíziu, film, internet)

a s masmédiami súvisiacich projektov
(napríklad mediálna výchova, súťaže
masmediálnych produktov, školenia, konferencie a pod.).
Projekt musí obsahovať názov projektu,
autora projektu, predkladateľa projektu,
adresu predkladateľa projektu s údajmi
o elektronickej pošte, telefónnom a faxovom spojení, ako aj bankovom spojení,
termín realizácie a ukončenia projektu,
prípadne jeho etapy, stručnú charakteristiku, ciele, popis a rozpočet projektu:
finančné zdroje, okrem požadovanej finančnej sumy, odobrenie kompetentnou
cirkevnou autoritou (farár, zodpovedný
duchovný).
Rozsah projektu nesmie v tlačenej podobe presiahnuť 10 normostrán. Projekt
sa musí realizovať najneskôr do 30. júna
2014. Príspevky budú rozdelené z celoslovenskej zbierky, ktorú vyhlásili otcovia
biskupi na 7. veľkonočnú nedeľu, na Deň
masmédií. Svoje projekty zašlite najneskôr do 30. augusta 2012 v elektronickej
forme (povinne) na e-mailovú adresu:
riaditel@tkkbs.sk a písomne na adresu:
Jozef Kováčik, TKKBS, Kapitulská 22, P.O.
Box 113, 814 99 Bratislava.
Výsledky súťaže budú zverejnené v Katolíckych novinách a na stránkach www.
tkkbs.sk. Úspešným uchádzačom aj prostredníctvom e-mailu.
TK KBS
Pozvánka na duchovné cvičenia
formou večeradla pre laikov
Srdečne vás pozývame zastupovať
vašu farnosť na duchovných cvičeniach vedených formou večeradla
v byzantskom obrade.
Milovaní, máte jedinečnú možnosť
zúčastniť sa na duchovných cvičeniach ako apoštoli vo večeradle s Presvätou Bohorodičkou. Uskutočnia
sa 27. – 29. júla v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča na Sládkovičovej ul. 23
v Prešove.
Cieľom duchovných cvičení je cez
modlitbu ruženca a úctu k Presvätej
Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána
Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosovať si na príhovor
Presvätej Bohorodičky nové zoslanie
Svätého Ducha. Prihlásiť sa môžete
telefonicky na t. č. 0904 738 048, kde
získate bližšie informácie. Tešíme sa
na spoločné stretnutie s vami.
-jd
Nemecký Anem vo Vrútkach
Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže pozýva mladých vo veku od 15
rokov v termíne 4. – 12. augusta 2012
na jazykový pobyt Nemecký Anem vo
Vrútkach. Program pozostáva z vyučovania v nemčine v malých skupinkách
s mladými z Rakúska, Nemecka a Ukrajiny, workshopy, duchovný program,
prednášky, hry. Viac informácií, ako aj

on-line prihláška je k dispozícii na adresách www.nemeckyanem.net alebo
www.zksm.sk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 8. júla 2012.
TK KBS
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
_________________________________
Hotel **SOREA ĽUBOVŇA Ľubovnianske Kúpele, pozýva seniorov na 7-dňové
pobyty so štátnou účelovou dotáciou
v krásnej prírode s najčistejším vzduchom,
prameňom minerálnej vody Ľubovnianka,
plnou penziou, bazénom, fytoterapiou,
svätou omšou, bohatou ponukou výletov.
Omnoho viac na www.sorea.sk.
Tel.: 052/43 217 51 – 54,
lubovna@sorea.sk
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
Ročník 44.
Adresa redakcie: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov, tel.: 051– 7731 481, 0911 711 263.
Číslo účtu: 400 684 72 51/7500
SWIFT KÓD: CEKO SK BX, špecifický symbol: 2012.
Vydavatelia:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1,
081 35 Prešov, IČO 00179205.
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622.
Cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo
v Prešove, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:
Juraj Gradoš, ThLic. (sefredaktor@grkatpo.sk).
Zástupca šéfredaktora:
Mgr. Drahomíra Kolesárová (slovo@grkatpo.sk).
Cenzori:
PaedDr. František Dancák, ThDr. Miroslav Dancák,
PhD., ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Redaktori:
PaedDr. Helena Krenická (slovo1@grkatpo.sk),
Mgr. Marica Kipikašová (slovo2@grkatpo.sk).
Jazyková úprava:
PhDr. Adriana Matoľáková (amatolakova@inmail.sk).
Redakčná rada:
PaedDr. František Dancák, ThDr. Michal Hospodár,
PhD., Marek Baran, Mgr. Daniel Dzurovčin, Juraj Gra
doš, ThLic., Mgr. Ján Hreško, PhDr. Valéria Juríčková,
PhD., ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., Mgr. Ma
rián Sabol, RNDr. Jozef Voskár.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Neoznačené snímky pochádzajú od autora článku.
Neoznačené správy sú zo servisu TK KBS. Za obsah
inzerátov nezodpovedáme.
Tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin.
ISSN 1335-7492. EV 182/08.
Uzávierka pre číslo 14: 18.06.2012
Titulná strana: Vyhlásenie baziliky minor v Micha
lovciach (Snímka: Maroš Dupnák CSsR)

15.06. (piatok) 20.25 Moja misia – magazín – Monike Gajdošovej Ukrajina ukradla
srdce
16.06. (sobota) 09.30 Diakonská a kňazská
vysviacka – priamy prenos z Dómu sv.
Martina v Bratislave 20.25 Karol: Človek,
ktorý sa stal pápežom (2) ⓬ – príbeh
Karola Wojtylu, človeka, ktorý sa mal stať
pápežom.
17.06. (nedeľa) 07.50 Klbko: Prosby veriacich – ako správne prosiť poradí Katka
a otec Marián 10.00 Gréckokatolícka liturgia s vysviackou z Prešova 18.40 Vlastná
cesta – povolanie k zasvätenému životu
a pôsobenie jezuitu pátra Jozefa Bartkovjaka 21.10 Večerná univerzita: Barbarská
noc (9) – kardinál Ján Chryzostom Korec
18.06. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Manželské pondelky – popoludňajšia
publicistika 19.00 Kresťania v spoločnosti:
Trhové hospodárstvo ⓬
19.06. (utorok) 19.00 Strážca hory ⓬ –
Jozef Hrenák je bývalý väzeň a narkoman,
ktorý obrátenie a pokoj v duši našiel
na hore Zvir. Tu trávi svoj voľný čas v modlitbách a pomocou pri zveľaďovaní tohto
miesta. Veľkým priateľom, pomocníkom
a duchovným radcom je mu Marián Kuffa,
kňaz a zakladateľ Inštitútu Krista Veľkňaza.
Jozef Hrenák mu pomáha v charitatívnej
a sociálnej práci s bezdomovcami.

20.06. (streda) 19.00 Dobrý pastier: Msgr.
Jesús Juarez ⓬ – dokument o brazílskej
diecéze v meste El Alto a ich prvom biskupovi, saleziánovi Mons. Jesúsovi Juarésovi
20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slovensku 20.20 Poltón klub: Richard Čanaky
– publicistická relácia s predstaviteľmi
slovenskej hudobnej gospelovej scény
21.20 Strážca hory ⓬ R
21.06. (štvrtok) 19.00 Augustiniánski
kanonici v Klosterneuburgu pri Viedni –
dokumentárny film z cyklu o kláštoroch;
po maďarsky s titulkami 19.45 Rehoľná
abeceda: Bod prístupný dobru – sr. Kati Berešová FMA, Inštitút dcér Márie Pomocnice
20.10 Obnovme našu vieru a mravnosť (9):
Sv. Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista
(Mt 16, 13 – 20) – Lectio divina s Mons.
Stanislavom Zvolenským
22.06. (piatok) 20.25 Moja misia – magazín – verbista Ján Kušnír strávil v Mexiku
6 rokov
23.01. (sobota) 10.30 Strážca hory ⓬ R
20.25 Karol: Pápež, ktorý ostal človekom (1)
⓬ – silný a pravdivý príbeh o Jánovi Pavlovi
II., charizmatickom pápežovi, ktorý obnovil
život Cirkvi, svojou láskou ku Kristovi hlboko zapôsobil na mládež na celom svete.
24.06. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Dómu
sv. Martina – priamy prenos 19.30 Strážca
hory ⓬ R 20.20 Odovzdávanie ceny Radlinského – záznam z Dómu sv. Martina v Bratislave 21.10 Večerná univerzita: Barbarská
noc (10) – kardinál Ján Chryzostom Korec

Rozprávanie nás vtiahne do sveta mladej židovky pred jej svadobným dňom. Po prvýkrát
zbadá svojho nastávajúceho a preskočí povestná iskra. No ani po desiatich rokoch napriek
láske a dôslednému dodržiavaniu Tóry nemôžu počať dieťa. Tlak židovskej obce na muža
je prisilný a boj medzi ich láskou a strohosťou zákona (ktorý odporúča ženu prepustiť) je
odsúdený na prehru. Kniha prináša pohľad na strohosť zákona, problematiku rituálnej
čistoty a na manželstvo. Bez Krista a slobody, ktorú priniesol, bol starozákonný život odsúdený na neustálu bolesť, lebo zákon postavil pritesné mantinely. Kniha je len umeleckým textom o židovskom manželstve, no vyvoláva vďačnosť za to, čo sme v Kristovi dostali.  (Valéria Juríčková)

Cár

Po krátkom čase od nečakaného úspechu filmu Ostrov predstavili Pavol Lungin (režisér)
a Peter Mamonov (hlavný protagonista) film o cárovi Ivanovi Hroznom. Mamonov sa
tentoraz „oblečie“ do postavy krutého cára. Tvorcom filmu išlo o viac ako len o históriu. Cár
vystupuje ako hlboko veriaca osoba (hoci paranoidná), ktorá ovláda Písmo, hlavne Apokalypsu, neustále odrieka modlitby a kajá sa. No zároveň tvrdo trestá nepriateľov, obviňuje
zo zrady každého, od koho zrada hrozí. Neraz povie priamo: „Nechcem sa zľutovať!“ Oproti
nemu stojí metropolita Filip (Oleg Jankovskyj), ktorý predstavuje evanjeliový princíp odpúšťania a nastavenia druhého líca. Film je neustálou konfrontáciou dvoch svetov. (Valéria Juríčková)

Michael W. Smith: Glory

Napriek tomu, že americký pianista Michael W. Smith má 55 rokov, patrí k najvýznamnejším tvorcom gospelovej hudby. Už ako 5-ročný napísal svoju prvú pieseň
a v desiatich odovzdal svoj život Kristovi. Jeho projekt s názvom Glory je nezvyčajný
tým, že autor sa vzdal textov a ukázal, že hudba má moc prehovoriť aj bez slov. V 12
skladbách ako Agnus Dei, The Blessing, Forever, The Romance alebo Redemption sólový klavír skvelo dopĺňa 71-členný orchester. Pôsobia niekedy melancholicky až sentimentálne, no prechádzajú aj do búrlivých
emócií, ktoré vyjadrujú lásku k Bohu, rodine a vlasti. Album vrelo odporúčam všetkým, ktorí majú citlivé
hudobné ucho. (Dada Kolesárová)

09.06. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Košíc
10.06. (nedeľa) 11.00 Fujarôčka moja:
Detský folklórny súbor Kremienok – hudobno-kritická reflexia albumu
11.06. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó:
Letná škola žurnalistiky
12.06. (utorok) 20.30 Duchovný obzor:
Liturgická teológia – diakonské a kňazské
vysviacky (otec Anton Červeň)
16.06. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu:
Misionár dnešnej doby – rozprávanie
o misijnom poslaní Cirkvi spolu s pátrom
Františkom Kapusňákom, vyučujúcim
misiológiu v Badíne.
17.06. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň:
Teodor Križka – Z novej básnickej tvorby
18.06. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó
– Hľadáme vhodnú brigádu na leto
19.06. (utorok) 20.30 Duchovný obzor:
Slovom žalmu k jubileu – osobnosť Jozefa
Murgaša a 69. žalm
22.06. (piatok) 16.30 Vyznania – životné
príbehy na povzbudenie a potešenie 22.00
Vyznania (R)
23.06. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30
Od ucha k duchu: Mesiac s pápežom
Benediktom XVI.
24.06. (nedeľa) 10.00 V sile slova: Evanjelium v živote dnešného človeka – hosť:
Mons. Marián Gavenda
24.06. (nedeľa) 11.00 Fujarôčka moja:
Piesne z Hornej Nitry – spieva Magdaléna
Vaňová a hostia – hudobno-kritická reflexia
albumu (Juraj Dubovec)

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

Abécassisová Eliete: Odvrhnutá
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07.06. (štvrtok) 14.35 Orientácie R 00.05
Sviatočné slovo – sviatočný príhovor riaditeľa rádia Lumen ThDr. Juraja Spuchľáka
k sviatku Božieho Tela
08.06. (piatok) 01.55 Sféry dôverné: 150.
výročie 1. memoranda slovenského národa – diskusná relácia R
09.06. (sobota) 02.55 Sféry dôverné:
Osobnosť skladateľa a tvorcu duchovnej
hudby Franza Liszta – diskusná relácia R
10.06. (nedeľa) 03.55 Trezor: Záhrada
biskupa Moyzesa – dokumentárny cyklus
o prvom predsedovi Matice slovenskej
09.15 Nitriansky hrad: Živé dedičstvo Katolíckej cirkvi – dokument 10.00 Božie Telo
a eucharistická procesia – priamy prenos
svätej omše s eucharistickou procesiou
v uliciach Nitry. Celebruje Mons. Viliam
Judák, nitriansky biskup. 13.40 Orientácie
– náboženský magazín zo života Katolíckej
cirkvi 14.10 Sviatočné slovo Juraja Spuchľáka k sviatku Božieho Tela R
12.06. (utorok) 01.10 Sféry dôverné:
O radostiach a starostiach seniorov na Slovensku R – diskusná relácia 02.10 O čom je
život podľa Antona Srholca R
13.06. (streda) 06.15 ... pokiaľ dýcham,
dúfam – autentická výpoveď kňaza,

saleziána dona Ernesta Macáka, ktorý
bol prenasledovaný a väznený pre svoju
vieru ❼ R
14.06. (štvrtok) 13.55 Orientácie R 00.25
Sféry dôverné: Pomoc Haiti – diskusná
relácia o projektoch Slovenskej katolíckej
charity R
16.06. (sobota) 10.30 Archijerejská svätá
liturgia na sviatok Presvätej Bohorodičky
Spolutrpiteľky – priamy prenos archijerejskej svätej liturgie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Slúži vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, káže
vladyka Milan Chautur, košický eparcha.
12.45 Z tvorby nezávislých producentov:
Oltárny obraz Korunovanie Panny Márie
17.06. (nedeľa) 13.05 Orientácie – náboženský magazín zo života evanjelikov
13.35 Slovo – príhovor zástupcu Reformovanej kresťanskej cirkvi 18.00 Staroslovanské kultúrne centrá: Stredoveká Bratislava
– dokumentárny film o počiatkoch kresťanstva na území Bratislavy 00.40 Slovo R
21.06. (štvrtok) 14.45 Orientácie R
24.06. (nedeľa) 12.20 Orientácie 12.45
Slovo dekana Ľudovíta Pokojného 23.55
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
10.06. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Noc
kostolov
rádio slovensko a regina
10.06. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
17.06. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke (Slovensko) / Gréckokatolícka svätá liturgia
z Krajnej Bystrej. Slúži otec Martin Tkačin.
(Regina)
24.06. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Vlachova
rádio regina
Utorok 21.00 Viera v živote
Streda 21.00 Cesty R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
10.06. (nedeľa) 07.55 Terézia Lenczová:
Božie telo
12.06. (utorok) 21.00 M. Bačová: Duchovný magazín
16.06. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Juraj Danko ml., Lukov)
17.06. (nedeľa) 07.55 E. Bachletová: Otcovia v našich životoch 21.00 Duchovné
slovo R
19.06. (utorok) 21.00 P. Gabriš: Jubilujúce
osobnosti
24.06. (nedeľa) 07.55 Marián Červený:
Jánsky deň

cyrilika

11.06. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Ako bolo na stretnutí rodín v Miláne –
popoludňajšia publicistika 19.00 Kresťania
v spoločnosti: Firma ⓬ – podnikateľská
etika aplikovaná v rôznych aspektoch života – politické a rodinné zázemie, pracovné
a obchodné prostredie.
12.06. (utorok) 19.00 Keď kamene hovoria – vo vojenskej Katedrále sv. Šebastiána
vytvoril Ivan Marko Rupnik s tímom 15
umelcov impozantnú mozaiku. Tri mesiace
práce v rímskom ateliéri, týždenný maratón
na lešení v Bratislave
13.06. (streda) 19.00 Semienka slova ⓬
– dokument o pomoci domorodým obyvateľom v Latinskej Amerike prostredníctvom
diecéznych tímov domorodej misie 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
20.20 LAJF: Muži (ne)plačú – strhnutie
falošných predstáv o emóciách muža
s Palim Dankom
14.06. (štvrtok) 17.30 Doma je doma (BB):
Nové výzvy Žilinskej diecézy – popoludňajšia publicistika 19.00 Cisterciánsky kláštor
sv. Honoráta vo Francúzsku – dokumentárny film z cyklu o kláštoroch; po maďarsky
s titulkami 19.45 Rehoľná abeceda: Priestor
pre všetkých – sr. Edita Rigasová 20.10
Obnovme našu vieru a mravnosť (8): Sv.
Ján Krstiteľ, neoblomný predchodca Pána
(MK 6, 14 – 29) – Lectio divina s Mons.
Stanislavom Zvolenským

slovo 12 | 2012

lumen

tv lux

26 | program

Pomôcky:
Inari, Raab, Označenie,
skratka
Reise

1. a 4. časť
tajničky

Relatívnosť

Alžírsky
prístav

Včelí produkt Fínske jazero Francúzsky
člen

Otec

5. časť
tajničky

Chovanec

Terigal sa

Veselosť

Obrnený
transportér

Poľské sídlo

Časový úsek

Sumerský boh
nebies

Textilná
surovina

EČV Rožňavy

Salmonova
manželka

Plúž

Patriace
Nerovi

Lesklá náter

2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

O

N

Úhor,
po nemecky

Hudobný štýl

Priraďovacia
spojka
Seknutie,
expr.

Český právnik

Kód Islandu
Potápal
Sibírsky
kozorožec

Mys

Cesta,
po nemecky

slovo

Citoslovce
nezáujmu

Bezkontaktné
motorové
zapaľovanie

Narušilo
chod

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Sloh
Noc

Pera

Sloha

Luxusný
kočiar

Zástup

Približne
Lepidlo

Textilný
podnik
vo Vrbovom

Kancelárska Chemické
skratka
závody, skr.

Osobné
zámeno

Pehra

6. časť
tajničky

Domácke
ženské meno

Domácke
meno Oľgy

	B	B	K	R	A	J	CH	E	P	T	M	A	L	H	I	Z	R
	O	A	Z	K	A	L	A	A	U	S	A	L	T	A	L	M	B
G	N	Č	S	B	E	R	E	C	E	M	T	I	E	J	A	S
	O	A	L	A	Z	T	I	E	O	I	O	E	O	F	R	B	S
	M	O	Š	V	I	E	T	D	P	P	N	M	A	D	Y	O	T
	S	T	N	A	Ť	C	A	R	O	E	A	R	E	V	B	M	R
	A	Á	R	N	A	S	Á	R	K	Ž	A	J	E	O	I	Y	E
	V	Ó	Y	A	S	C	O	N	O	U	O	N	T	M	B	T	T
	T	L	T	R	A	T	Š	N	I	V	L	A	I	O	S	E	N
	E	L	I	T	A	A	R	N	R	M	H	I	L	D	N	O	U

rádio devín

	M	E	E	I	C	O	V	O	A	E	I	O	C	I	E	Ľ	T

Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

	P	Č	R	B	L	A	T	O	M	D	V	L	S	A	M	D	I
	O	O	K	A	R	B	I	D	C	T	I	R	E	P	Y	Y	E

Kopanica

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Хвалите1
бGа съ нб7съ, хвалите1 є3го2 въ вhшнихъ.
________________________________________________
Legenda: ATLAS, BAČA, BARDEJOV, BAŠTA, BLATO, CIEĽ,
CMAR, DEDINA, DOMOV, ELIMINÁCIA, ELITA, FARA, FILM,
HLAS, CHARITA, IHLA, INVAR, IZBA, KARBID, KRAJ, KRÁSA,
LEČO, LETEC, MAČKA, MAMONA, METLA, ODBYT, OVOCIE, PARTIA, PERLA, PIEST, POROTA, PRÁCA, RYBOLOV,
RYTIER, SAVANA, SMERNICA, SMOG, SNEMY, SOBOTA,
STRETNUTIE, STROM, ŠTART, TEMPO, TENIS, TEROR, TÓRA,
ULICA, VERNOSŤ, YPERIT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 10. Krížovka: Úplne zmy zo mňa moju
vinu a očisť ma od hriechu. Osemsmerovka: Nedeľa je oddych
duše, spočinutie v Božom srdci. Výherca: Mária Vaľušová
z Lipian. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov
3, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
22. – 24.06. Bárkafest.  Koncertné vystúpenie gospelových kapiel, workshopy, divadlo, chvály, krátke filmy a svedectvá.
22. – 24.06. Ako maľovať slovami. Chceš sa dozvedieť, ako sa dá napísať dobrá poviedka, rozprávka,
či dokonca román? Či si začiatočník, alebo pokročilý,
je tu víkendový kurz, kde sa môžeš oboznámiť s rôznymi technikami tvorivého písania alebo sa naučiť,
ako dostať príbeh z hlavy na papier. Je tu priestor,
ako stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí, či dokonca
ťažkého profesionála (možno prijme pozvanie známy
slovenský spisovateľ Daniel Hevier). Lektorkou projektu je Zuzana Demčáková, ktorá žije a tvorí v Anglicku. Je autorkou divadelných hier o blahoslavených
P. P. Gojdičovi a V. Hopkovi. Veková kategória účastníkov je 17 a viac rokov.
30.06 – 01.07. Príprava dobrovoľníkov na Letné
stretnutia J. Voľa 2012. Pracovno-formačné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 2012.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Fotografická súťaž Slova
Podmienky súťaže
Tematické okruhy:
Univerzálne tematické okruhy: Rodina,
Pamiatka zosnulých, Dieťa a mladý
človek (ľudia), Príroda
Tematické okruhy so zameraním na byzantský obrad: Pôst a kríž, Pascha, Sakrálny objekt a ikona, Modlitba a spoločenstvo (liturgia, odpust...), Vianoce,
Svätenie vody a sviečok
Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej podobe
Forma zasielania: Elektronická na adresu
fotosutaz2012@gmail.com.

V predmete uveďte: Fotografická súťaž
2012 + tematický okruh (napr. Sakrálny
objekt).
Priamo v popise fotografie uveďte názov
fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu
autora.
Termín ukončenia súťaže: 1. február 2013
Prvé tri miesta v každej kategórii získavajú
vecné ceny.
Počet fotografií je neobmedzený.
Autor fotografie jej zaslaním súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách neziskovej organizácie Petra.
redakcia

15. – 17.06. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
21. – 24.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len
uvažujete, dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu.
29.06. – 01.07. Kurz Biblia a peniaze. Potrebujete
zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať
Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné
hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže.
Pre mnohých z nás kresťanov nie je ľahké vybudovať
most medzi Božím slovom a naším finančným životom. V Biblii je však dvakrát viac veršov o peniazoch
ako o viere a modlitbe dohromady. Vedeli ste to?
Súvislostí medzi Božím slovom a našimi financiami je
viac, ako si často myslíme. To, ako spravujeme svoje
peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.
16.07. – 22.07. Prázdninový tábor pre rodiny s deťmi
(1. termín). Pozývame vás prežiť čas letných prázdnin v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve
ďalších rodín. Čaká vás program naplnený zábavou
a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre deti.
Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery. Tešíme sa na vás.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
10.06. Púť matiek (10.00 h)
29.06. Sv. Peter a Pavol, púť baziliky
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
16.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
(09.00 h)
17.06. Čičava – predstavenie Archieparchiálneho pastoračného centra pre Rómov (14.00 h)
24.06. Púť žiakov – poďakovanie za uplynulý školský
rok (14.00 h)

