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V rámci predstavovania 
cirkevných hnutí a no-
vých spoločenstiev, ktoré 

pôsobia aj v Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku, ponúkame 
pohľad na Neokatechume-
nátnu cestu, ktorá však nie je 
v pravom zmysle slova hnutím, 
ale kresťanským uvedením do 
dospelej viery, ktoré prináleží 
biskupom a ich spolupracovní-
kom – farárom. Nie je to teda 
nejaké osobitné združenie, ale 
katechumenát pre súčasnosť.

V prvých kresťanských 
storočiach predchádzal 
zrodeniu kresťana vo vodách 
krstu určitý proces – seriózny 
katechumenát, ktorý trval aj 
niekoľko rokov a mal svoje 
etapy. Katechumen bol pokrs-
tený, až keď vydával konkrétne 
znaky obrátenia, a to na základe 
toho, že počúval Božie slovo 
ohlasované Cirkvou a uveril 
mu. Samozrejme, od počiatku 
sa udeľoval krst aj deťom, ak 
boli v nebezpečenstve smrti. 
Aj s ohľadom na to, že krst je 
nevyhnutne potrebný na spásu, 
boli postupne stále viac krstené 
deti. Ich rodičia už boli kres-
ťanmi a prirodzene sa od nich 
očakávalo, že im budú po krste 
ohlasovať Ježiša Krista na zákla-
de osobnej skúsenosti a uvádzať 
ich tak do živej viery. To sa aj 
určitý čas dialo. Postupne sa 
však katechumenát začal zo 
života Cirkvi vytrácať.

Aká je realita dnes? Kto 
z nás prešiel katechumenátom 
alebo serióznym uvádzaním do 
viery a do spoločenstva Cirkvi 
po krste? Mnohí z nás môžu 
hovoriť o svojich rodičoch 
ako o skutočných kresťanoch. 
Ďakujeme im za sprostredko-
vanie daru viery. Skúsenosť nás 
však presviedča, že kresťanská 
výchova v súčasnosti, ak vôbec 
môžeme hovoriť o kresťanskej 
výchove, vedie často skôr k pri-
rodzenej náboženskosti, ktorá 
nemá veľký vplyv na každoden-
ný život a hodnotové postoje 
človeka. Ale Boh nám ponúka 
nadprirodzenú vieru, ktorá sa 

však nedá zdediť. Zdediť možno 
prirodzenú náboženskosť. Nad-
prirodzenú vieru možno získať 
jedine ako dar cez živé ohla-
sovanie a počúvanie Božieho 
slova. „Teda viera je z hlásania 
a hlásanie skrze Kristovo slovo.“ 
(Rim 10, 17) Ak naša kresťanská 
formácia nie je biblická, teda 
založená na existenciálnej 
skúsenosti s Božím slovom, ako 
ho pre náš život ohlasuje Cirkev, 
veľmi ľahko sa môže stať, že 
nedokážeme našim deťom ani 
tomuto svetu zdôvodniť nádej, 
ktorá je v nás, a odovzdávať 
vieru (porov. 1 Pt 3, 15). Ba aj 
pre nás samotných sa viera bez 
ukotvenia v Božom slove môže 
stať iba súhrnom právd, nie 
však svetlom a životom.

„Dnes sa vo všetkých la-
tinských a východných obra-
doch uvádzanie dospelých do 
kresťanského života začína ich 
vstupom do katechumenátu 
a vrcholí v jedinom slávení 
troch sviatostí: krstu, birmova-
nia (myropomazania) a Eucha-
ristie.“ (Katechizmus Katolíckej 
cirkvi, 1233) Je to zatiaľ skôr 
v deklaratívnej ako reálnej po-
dobe. Akoby sme stále nenašli 
ten správny kľúč k dverám 
katechumenátu pre súčasnosť. 
Možno však nie celkom.

Nad možnosťami obnovenia 
katechumenátu v Gréckokato-
líckej cirkvi sa totiž stále viac 
začínajú zamýšľať teológovia 
u nás i v zahraničí. Potrebujeme 
hľadať formy, ktoré ho budú 

aktualizovať. Bez seriózneho 
katechumenátu stále budujeme 
život viery akoby bez základu. 
Dôležité je hľadať aj možnosti 
a formy, ako pomôcť už pokrs-
teným kresťanom, ktorí prijali 
krst bez katechumenátu, teda 
väčšine z nás.

V tomto kontexte nám pri-
chádza na pomoc Neokatechu-
menátna cesta, ktorá je známa 
aj v niektorých gréckokatolíc-
kych farnostiach na Slovensku.

Neokatechumenátna cesta 
vo farnosti ponúka pokrstný 
katechumenát. Nenárokuje si 
vytvárať pre seba nejaké hnutie. 
Chce pomáhať diecézam a epar-
chiám vo farnostiach otvoriť 
cestu uvedenia do viery a do 
Cirkvi, ktorá by slúžila evanje-
lizácii súčasného človeka, teda 
nášmu obráteniu. Jej cieľom je 
vytvoriť vo farnosti prostredie, 
v ktorom už pokrstení ľudia 
môžu postupne, po etapách 
objaviť veľkosť krstu a stať sa 
v nej skrze lásku a jednotu 
znakom vzkrieseného Ježiša 
Krista. Takto sa farnosť môže 
stať skutočne misijnou a umož-
niť ľuďom vzdialeným od Cirkvi 
stretnúť sa s Pánom, víťazom 
nad hriechom a smrťou.

V štatúte Neokatechumenát-
nej cesty čítame, že sa začala 
v roku 1964 medzi chudobnými 
z Palomeras Altas v Madride 
za pôsobenia Francisca (Kika) 
Arqüella a Carmen Hernánde-
zovej, ktorí na žiadosť chudob-
ných, medzi ktorými žili, začali 
ohlasovať evanjelium Ježiša 
Krista, ktoré ich formovalo do 
živého spoločenstva, v ktorom 
sa veľmi reálne ukázala Cirkev 
ako mystické telo Ježiša Krista. 
Postupom času sa táto kerygma 
skonkretizovala do katechetic-
kého zhrnutia založeného na 
trojnožke Božie slovo – Liturgia 
– Spoločenstvo, a to s konečným 
zámerom priviesť ľudí k brat-
skému spolužitiu a zrelej viere. 
Obnova katechumenátu pre 
súčasnosť tak postupne dostala 
reálnu podobu. n

Ľubomír Petrík
snímka Francisca (Kika) Arqüel-

la: www.farm7.staticflickr.com

Mojou farnosťou 
je skauting
„Pravý apoštol hľadá príležitosť ohlasovať Krista aj slovami tak neveriacim, aby ich priviedol 
k viere, ako aj veriacim, aby ich poučil, utvrdil a povzbudil do horlivejšieho života.“

(Apostolicam Actuositatem, Dekrét o laickom apoštoláte) 

V aktívnom prežívaní Roka viery, ktorý 
vyhlásil emeritný pápež Benedikt XVI. na 
50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho 
koncilu, treba, aby si laici v Cirkvi neustále 
pripomínali úlohu, ktorú v Cirkvi majú 
a ktorú aj samotná Cirkev od nich očakáva. 
Apoštolský list Porta fidei vyzýva všetkých 
členov Cirkvi k novému obráteniu k Pánovi 
Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby sa 
všetci členovia Cirkvi stali dôveryhodnými 
a radostnými svedkami zmŕtvychvstalého 
Pána v dnešnom svete a boli schopní ukázať 
dvere viery mnohým hľadajúcim. Jedno-
ducho povedané, všetci sme vyzvaní, aby 
sme sa stali živými svedkami prijatej viery 
a svojím aktívnym životom boli Ježišovými 
svedkami. K tomu, aby sme prijali Svätého 
Ducha a boli jeho svedkami, nás vyzval sám 
Kristus (porov. Sk 1, 8). Je evidentné, ako je 
prepojený apoštolský list k prežívaniu Roka 
viery s koncilovým dekrétom o apoštoláte 
laikov, pretože dekrét už 50 rokov prízvu-
kuje generáciám, že „uprostred svetských 
záležitostí majú laici od Boha povolanie, aby 
zapálení kresťanským duchom, na spôsob 
kvasu uskutočňovali vo svete svoj apoštolát“ 
(čl. 6). Dekrét nás tak upozorňuje, že každý 
laik v Cirkvi musí nájsť svoje povolanie, 
ktoré pochádza od Boha.

V súčasnej dobe sú veľké možnosti, ako sa 
podieľať na apoštoláte. Naše svedectvo a po-
moc potrebujú rôzne cirkevné spoločenstvá, 
rodiny, rôzne hnutia či občianske združenia. 
Preto je dôležité, aby sme aj my odpovedali 
na Božie volanie. Tak ako to urobili staro-
zákonní proroci, ktorých si Boh povolával 
do služby z rôznych zamestnaní, sociálnych 
postavení a životných situácií. Nehľadí na 
to, či sme mladí, alebo starí, zdraví, alebo 
chorí, bohatí, či chudobní. V prvom rade sa 
pozerá na to, čo sa stane so srdcom človeka, 
keď zavolá.

Neskôr apoštol Pavol napíše: „Len sa 
pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet 
veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, 
ani veľa urodzených, ale čo je svetu bláznivé, 
to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo 
je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahan-
bil silných;  čo je svetu neurodzené a čím 
pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, 
aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik 
nevystatoval.“ (1 Kor 1, 26 – 29)

Zmŕtvychvstalý Kristus nás zvlášť vo 
veľkonočnom období vyzýva vyjsť z našich 
„vnútorných večeradiel“, zo stereotypov 
a zaužívaných cestičiek, do ktorých nás 
tlačí svet. Prijatý Boží Duch nás vyháňa von 
svedčiť svojou aktívnou činnosťou v Cirkvi 
i mimo nej, a tak prinášať zmŕtvychvstalého 
Krista celému svetu. Aj skautské hnutie je 
možnosťou, ako sa dá vykonávať apoštolát 
laikov. Teším sa, že na Slovensku máme 
skauting, ktorého duchovná rada sa stala čle-
nom Pápežskej rady pre laikov. No zároveň 
som uvítal, že na našom území existuje aj 
Federácia skautov Európy, ktorého Zdru-
ženie katolíckych vodkýň a skautov Európy 
na Slovensku sa rozšírilo aj vďaka aktivitám 
arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ, s ktorým 
ako predseda duchovnej rady aktívne spolu-
pracujem.

Aj toto je jedna z ciest, ako možno napĺňať 
laický apoštolát a byť svedkom vzkrieseného 
Krista.

Christos voskrese! Voistinu voskrese!
Parati semper!

doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
predseda duchovnej rady slovenského skautingu
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�� V Severnej Dakote zakázali in-
terrupcie v šiestom týždni gravidity. 
Guvernér amerického štátu Severná 
Dakota podpísal zákon zakazujúci 
umelé prerušenie tehotenstva, ak sa 
dá zistiť tlkot srdca plodu, uviedla 26. 
marca tlačová agentúra AP. (TASR)

�� Hlavným mestom Spojených 
štátov amerických 26. marca prechá-
dzal Pochod za manželstvo inšpi-
rovaný každoročným Pochodom za 
život. Pochod organizovala Národná 
organizácia pre manželstvo vedená 
otcom siedmich detí B. Brownom 
a katolícka biskupská konferencia.

�� Prvý taliansky preklad kníh Jor-
geho Maria Bergoglia bol prezento-
vaný 26. marca. Prvá sa volá Pokora 
– cesta k Bohu a druhá Uzdravenie 
z korupcie. (RV)

�� Vatikánska televízia natočila 
dokumentárny film Pápež František. 
Zachytáva najdôležitejšie momenty 
konca minulého a začiatku nového 
pontifikátu – od abdikácie Benedikta 
XVI. po stretnutie pápežov v Castel 
Gandolfe 23. marca. Prezentácia 
filmu prebehla 27. marca v tlačovom 
stredisku Svätej stolice.

�� Šokujúci rozsudok o legálnosti 
pedofilného klubu vyniesol  3. apríla 
odvolací súd v holandskom Leeuwar-
dene. Stanovil, že nesmie byť zaká-
zaná činnosť organizácie Stitching 
Martijn, ktorá propaguje sexuálny 
styk s deťmi. (RV)

�� 7. apríla a počas nasledujúcich 
nedieľ zaznie evanjelium na 10-tisíc 
námestiach na celom svete. Na túto 
misiu vyslal 20-tisíc členov hnutia 
Neokatechumenátnej cesty kardinál 
Agostino Vallini v Bazilike sv. Pavla za 
hradbami.

�� Svätý Otec prijal 8. apríla na 
osobitnej audiencii predsedu rady 
evanjelických cirkví v Nemecku 
Nikolausa Schneidera s manželkou 
a sprievodom, ktorý bol od 6. do 9. 
apríla na návšteve Ríma.

�� Najvyšší súd v Pakistane oslobodil 
po ôsmich rokoch väzenia Younisa 
Masiha, kresťana odsúdeného na 
trest smrti na základe zákona o rúhaní. 
Dôvodom falošného obvinenia bolo 
upozornenie adresované moslimským 
susedom, ktorých Masih požiadal, aby 
stíšili nahlas pustenú hudbu. Polícia 
vzniesla obvinenie z blasfémie, aby 
utíšila rozvášnený dav.

�� Prof. Pavol Dancák bol ocenený 
čestným titulom doctor honoris 
causa udeleným zahraničnou ve-
deckou inštitúciou ako prvý profesor 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
v Prešove. Titul mu udelila ruská 
Krasnodarská štátna univerzita kultú-
ry a umenia za prínos v oblasti vedec-
kej spolupráce zameranej na štúdium 
a poznávanie ruskej teologickej 
filozofickej školy. (Peter Krajňák st.)

�� Pravidelné modlitebné stretnu-
tie kňazov a veriacich Svidníckeho 
protopresbyterátu sa uskutočnilo 7. 
marca vo Vyšnom Orlíku. Chrám sa 
naplnil veriacimi z miestnej farnosti 
i z okolia. Program sa začal modlitbou 
Molebenu k sv. Cyrilovi a Metodovi, 
ktorého súčasťou bola katechéza 
otca Michala Kuruca ml. Záver tradič-
ne patril modlitbám príhovoru, keď 
každý z prítomných mohol prijať do 
svojej konkrétnej situácie požehna-
nie od každého z kňazov. (František 
Sochovič)

�� V Centre pre rodinu na Sigorde 
sa 8. – 10. marca konal Kurz Rút. Na 
kurze sa zúčastnilo 22 manželských 
párov, ktoré cez prednášky o manžel-
skom živote, modlitbu a ďalšie aktivi-
ty mohli prežiť obnovu a uzdravenie 
svojho manželstva. (Jozef Greško)

�� V pastoračnom centre v Prešove 
sa uskutočnila duchovná obnova 
s exorcistom. V prešovskom Uni-
verzitnom pastoračnom centre Dr. 
Štefana Héseka sa 13. marca stretli 
študenti s exorcistom otcom Jozefom 
Marettom. Po skončení svätej omše 
sa uskutočnila duchovná obnova na 
tému Boj so zlom. (Mária Pihuličová)

�� Životné príbehy sv. Cyrila a Me-
toda spoznávalo 8. – 10. marca viac 
ako 50 detí z protopresbyterátov 
Bardejov a Hrabské. Pod vedením 
bardejovského protopresbytera otca 
Jána Hroma a piatich animátorov na-
stúpili účastníci na víkendový kurz do 
Bárky v Juskovej Voli s cieľom naučiť 
sa čo najviac o spomenutých svätých 
a osvojiť si ich svätý spôsob života. 
(Slavomír Zahorjan)
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Kňazi Pražského exarchátu sa stretli so svojím biskupom
Tradičné veľkonočné stretnutie 
biskupa s kňazmi Pražského 
exarchátu sa uskutočnilo 26. 
marca v Katedrále svätého 
Klimenta v Prahe. Na litur-
gii biskup posvätil myro. Vo 
svojom príhovore biskup Mons. 
Ladislav Hučko povzbudil 
prítomných kňazov k tomu, 
aby ešte horlivejšie pristupo-
vali k plneniu svojich záväzkov 
k Bohu aj k blížnym, aby nikdy 
nezanedbávali modlitbu, ale ani 
štúdium a praktickú prípravu 
na homíliu a liturgiu. (www.
exarchat.cz)

Aleppo v Sýrii zomiera hladom
Podľa chaldejského biskupa 
Mons. Antoina Auda SJ, predse-
du sýrskej charity, mesto Aleppo 
zomiera hladom. Pre agentúru 
Fides 10. apríla povedal: „Mám 
dojem, že obyvatelia sú zo dňa 
na deň malátnejší. Všetci sa stali 
chudobní a každý je neustále 
na nohách, aby našiel niečo na 
jedenie pre seba a svoju rodinu. 
V uliciach Aleppa možno vidieť 
ľudí s taškami, ktorí hľadajú 
kúsok chleba...“ Núdzový režim 
funguje aj v nemocniciach. 
Mnohí lekári zo strachu z vyhrá-
žok z mesta utiekli.

Situácia je hrozivá. Vyše 
300-tisíc kresťanov uteká nielen 
z dedín a miest zasiahnutých 
vojnou, ale aj z utečeneckých 
táborov OSN. Issam Bishara, 

regionálny riaditeľ Katolíckej 
sociálnej asociácie pre Blízky 
východ Catholic Near East Wel-
fare Association (CNEWA) pre 
Libanon, Egypt, Sýriu a Irak, 
sa vyjadril, že nikto z rodín 
vysídlených za hranice neprijal 
útočisko v utečeneckých tábo-
roch OSN v Turecku a Jordán-
sku, kde sú ľudia bez domova 
registrovaní ako rebeli a z medi-
álneho hľadiska zneužívaní.

Väčšina týchto rodín sú 
utečenci z Libanonu a patria 
do Arménskej katolíckej cirkvi 
Aleppa a do gréckokatolíckej 
komunity Homsu a Quasyru. 
Prvých 500 rodín našlo prijatie 
v kresťanskej komunite v Bourj 
Hammoude neďaleko Bejrútu. 
550 gréckokatolíckych rodín sa 

utiahlo do údolia Bekaa, kde 
je aktívna Libanonská charita 
a ďalšie kresťanské organizácie. 
Bkerke, sídlo Maronitského 
patriarchátu, ponúklo pohos-
tinnosť 75 sýrsko-katolíckym 
rodinám z Homsu. Bishara 
zdôrazňuje, že postupom času 
hostiteľské rodiny nemajú dosť 
zásob na pomoc sýrskym rodi-
nám. Potreba rastie zo dňa na 
deň. Čoskoro si nebudú môcť 
dovoliť ani potravinovú pomoc. 
Po dvoch rokoch sa konflikt 
premenil na skutočnú občian-
sku vojnu.

Od roku 2003 islamisti 
neustále útočia na menšiny cez 
vraždy a diskrimináciu každého 
druhu, ktoré donútili státisíce 
rodín opustiť krajinu navždy.

Francúzska horná komora hlasovala za legalizáciu 
manželstiev homosexuálov
Francúzsky senát 12. apríla hla -
soval v prospech zákona o lega-
lizácii homosexuálnych man-
želstiev. Stalo sa to aj napriek 
mnohým protestom odporcov 
tohto zákona. Už niekoľkokrát 
sa v Paríži uskutočnili masívne 

demonštrácie, na ktorých sa 
schádzali státisíce ľudí. Orga-
nizátori protestnej manifes-
tácie, ktorá sa uskutočnila 24. 
marca v centre Paríža, hovoria 
o 1 400 000 účastníkoch. Rodiny, 
veriaci aj neveriaci, ale aj niekto-

rí homosexuáli prejavili svoj ne-
súhlas s možnosťou manželstiev 
pre páry rovnakého pohlavia 
a následnej adopcie detí.

V máji sa návrh zákona vráti 
do dolnej komory parlamentu, 
ktorý ho už raz podporil. Zákon 
by tak mohol po konečnom 
schválení vstúpiť do platnos-
ti tento rok. Proti návrhu sa 
postavili nielen konzervatívci, 
ale aj francúzski moslimovia 
a evanjelici. Opozícia oznámi-
la, že plánuje podať odvolanie 
na Ústavnú radu Francúzska 
(obdoba Ústavného súdu).

Sviatky Paschy s metropolitom Jánom Babjakom SJ

Tohtoročné sviatky Paschy 
začal vladyka Ján tradičnou 
archijerejskou svätou liturgiou 
s kňazmi Prešovskej archiepar-
chie  na Veľký štvrtok dopo-
ludnia a pokračoval večernými 
strasťami. Ráno na Veľký piatok 
sa zúčastnil v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove na spoločnej 
modlitbe kráľovských hodiniek 
a popoludní predsedal Veľkej 
večierni s uložením plaščenice 
do hrobu. V homílii poukázal 
na Ježiša, ktorý priniesol obetu, 
ale už celkom odlišnú od sta-
rozákonných, pretože priniesol 
obetu seba samého, ktorá sa 
sprítomňuje vo svätej liturgii. 
Vyzval k pohľadu na východný 
byzantský kríž, na ktorom sa 

prekrýva rovina utrpenia a ro-
vina vzkriesenia tak, že na ňom 
vidíme už osláveného Krista.

Ráno na Veľkú sobotu 
v katedrále veriaci za účasti vla-
dyku Jána slávili Jeruzalemskú 
utiereň a večer Svätú liturgiu 
sv. Bazila Veľkého s večierňou. 
V homílii sa Božiemu ľudu 
prihovoril súdny synkel Juraj 
Popovič, ktorý priblížil skutoč-
nosť zostúpenia Krista do pod-
svetia a atmosféru blížiaceho sa 
vzkriesenia.

V nedeľu pred svitaním vla-
dyka Ján slávil Utiereň vzkriese-
nia. Po nej posvätil veľkonočné 
pokrmy. V homílii na archi-
jerejskej svätej liturgii pozval 
Boží ľud prijímať milosti od 

Boha. „Všetci potrebujeme zažiť 
už počas pozemského života 
duchovné vzkriesenie a začať 
život s Bohom, aby sme mohli 
prijímať milosť za milosťou.“ 
Popoludní nechýbalo spoločné 
slávenie Veľkonočnej večierne.

Vo Svetlý pondelok má otec 
arcibiskup metropolita vo zvy-
ku navštíviť niektorú z farností. 
V tomto roku zavítal do Giralto-
viec. Slávnosť sa začala sprievo-
dom z farskej budovy a pokra-
čovala slávením archijerejskej 
božskej liturgie za prítomnosti 
protopresbytera otca Štefana 
Pacáka a vicerektora kňazského 
seminára otca Jozefa Urvinitku. 
Otec arcibiskup sa v homílii 
zameral na objasnenie posol-
stva Svätého Otca Františka pri 
príležitosti slávenia Kristovho 
vzkriesenia a požehnania Urbi 
et orbi. Zdôraznil pravdu o Kris-
tovom vzkriesení a prechode 
z otroctva zla do slobody dobra. 
Veriacim adresoval slová vďaky 
za vzornú starostlivosť o Boží 
chrám. Liturgickú slávnosť 
spevom sprevádzal aj domáci 
mládežnícky spevácky zbor.

Vo Svetlý utorok slávil svätú 
liturgiu na hore Zvir pri Litma-
novej za dobrodincov, priateľov, 
známych a za tých, ktorí mu 
zaslali blahoprianie k sviatkom. 
V ten deň bola medzi pútnikmi 
aj rodina, ktorá sa zišla vo väč-
šom počte a na púť do Litma-
novej si objednala autobus, čo 
bolo veľmi milé a inšpiratívne. 
(Ľubomír Petrík, Štefan Pacák; 
snímka: Viktor Zamborský)

Sviatky Paschy s vladykom Milanom Chauturom CSsR
Na Veľký štvrtok sa kňazi Ko-
šickej eparchie stretli pri slávení 
božskej liturgie v katedrále, 
aby tak vyjadrili svoju vďaku 
za milosť kňazstva a vzájom-
nú jednotu. V úvode vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, posvätil antimenziony. 
V kázni upriamil pozornosť na 
Kristovo gesto pokory a služby 
pri umývaní nôh učeníkom. Na 
príklade Svätého Otca Františka 
aplikoval pokoru a skromnosť 
pri kňazskej činnosti.
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�� Kurz prípravy na manželstvo pre 
snúbencov sa v Centre pre rodinu na 
Sigorde uskutočnil 14. – 17. marca. 
Na kurze, ktorý spolu s tímom lek-
torov a animátorských párov viedol 
otec Peter Jakub, sa zúčastnilo 18 
snúbeneckých párov. (Jozef Greško)

�� Združenie FEMAN (Slovensko-
-európska kultúrna spoločnosť) so 
sídlom v Košiciach usporiadalo 20. 
marca v priestoroch hotela Kapi-
tula v Spišskej Kapitule pracovný 
workshop, ktorého riaditeľom bol 
Ing. Eduard Buraš. Cieľom bolo 
vytvoriť pracovné prostredie na vý-
menu odborných poznatkov z praxe 
a akademickej pôdy k problematike 
destinačného manažmentu, mar-
ketingu náboženského cestovného 
ruchu, sakrálnych pamiatok a pamia-
tok UNESCO na Spiši. Na stretnutí sa 
zúčastnil aj otec František Dancák, 
ktorý vystúpil s témou Náboženský 
turizmus – história a súčasnosť. (-red)

�� Do tajomstiev východného 
obradu a spirituality voviedol počas 
víkendu 22. – 24. marca v GMC 
Bárka v Juskovej Voli Andrej Škoviera 
32 budúcich animátorov. Hovorili 
o východnom obrade a prakticky ho 
spoznávali slávením liturgie vopred 
posvätených darov, večierne, utierne 
a Liturgie sv. Jána Zlatoústeho. (Sla-
vomír Zahorjan)

�� Sestra Paula Eva Ivančová OSBM 
zložila 23. marca večné sľuby v Ráde 
sestier sv. Bazila Veľkého, v Provincii 
bolestnej Božej Matky v Prešove. 
Slávnosť sa konala v prešovskom Ka-
tedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. 
Archijerejskej svätej liturgii predsedal 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ. Sestra Paula zložila večné 
sľuby v prítomnosti provinciálnej 
sestry Josify Heleny Šimovej OSBM 
a ďalších spolusestier, rodičov, prí-
buzných, viacerých kňazov a veria-
cich. (Ľubomír Petrík)

�� Na záverečných animátorských 
skúškach sa 23. marca zúčastnilo 
v Juskovej Voli šesť absolventov. 
Päťčlenná komisia na čele s otcom 
Slavomírom Zahorjanom preve-
rila dvojročné úsilie absolventov 
animátorskej školy. Po absolvovaní 
testov z vierouky a z prebratých tém 
ich čakala prezentácia dvojročného 
projektu a ústny pohovor. (Slavomír 
Zahorjan)

Počas svätej liturgie vladyka 
posvätil aj myro. Jedinečným 
úkonom liturgie Veľkého štvrt-
ka je umývanie nôh. Vladyka 
Milan symbolicky umyl nohy 
dvanástim kňazom Sobranec-
kého protopresbyterátu. Ide 
o sprítomnenie gesta najvyš-
šej pokory. Bohatú liturgiu 
ukončilo mnoholitstvie Sväté-
mu Otcovi a všetkým rádom 
duchovenstva i veriacich.

Na Veľký piatok slúžil vladyka 

Milan v košickej katedrále veľkú 
večiereň s uložením plaščenice 
do hrobu a na Veľkú sobotu 
Liturgiu sv. Bazila Veľkého.

Utierňou vzkriesenia, 
po ktorej nasledovalo posvä-
tenie veľkonočných jedál, 
vstúpili veriaci spolu so svojím 
vladykom do veľkonočného 
rána. Dopoludnia v katedrále 
slávil s kňazmi eparchiálnej 
kúrie slávnostnú archijerejskú 
liturgiu v cirkevnoslovanskom 

jazyku, ktorú spevom sprevá-
dzal katedrálny zbor. V homílii 
povedal, že dnešný človek je 
zmätený rôznymi pohľadmi 
na život. Prejavuje sa to najmä 
v rodine, ktorá sa v mnohých 
štátoch Európy destabilizuje.

V pondelok slávil vladyka 
Milan svätú liturgiu vo far-
skom chráme v Michalovciach. 
(Michal Hospodár; snímka: 
Radoslav Hospodár)

Pascha s vladykom Petrom Rusnákom

Na Veľký štvrtok o 9.00 hod. 
predsedal bratislavský vladyka 
Peter Rusnák archijerejskej 
svätej liturgii v Katedrálnom 
chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave za účasti kňazov 
eparchie a troch kňazov z Me-
dzinárodného teologického 
inštitútu (ITI) v Trumaue (Ra-
kúsko). V homílii sa zameral na 
evanjeliovú lásku k blížnemu, 
ktorá patrí k podstate Cirkvi, 
a pre tento svet je jej najvidi-
teľnejším znamením. Vyzval 

kňazov, aby sa nechali pre-
niknúť Božou láskou, ktorá sa 
zjavila v Kristovi. Počas liturgie 
vladyka posvätil myro, ktoré sa 
používa pri vysluhovaní myro-
pomazania. Na záver sa konal 
obrad umývania nôh.

Na Veľký piatok o 16.00 hod. 
predsedal vladyka Peter veľkej 
večierni. V homílii sa zameral 
na 22. žalm, ktorý sa Ježiš Kris-
tus modlil na kríži, a na zmysel 
utrpenia. Aj napriek chladnému 
počasiu sa na záver večierne 

konal sprievod okolo chrámu 
s plaščenicou.

Na Veľkú sobotu poobede 
predsedal vladyka Peter veľkej 
večierni s Liturgiou sv. Bazila 
Veľkého.

Na sviatok Paschy v skoré 
nedeľné ráno o 5.30 hod. slávil 
Utiereň vzkriesenia. Slávenie sa 
začalo prenesením plaščenice 
zo svätého hrobu na prestol. 
Po utierni nasledovalo tradičné 
posvätenie veľkonočných jedál. 
Vrcholom liturgického slávenia 
bola Liturgia sv. Jána Zlato-
ústeho. Popoludní o 17.00 hod. 
vladyka predsedal paschálnej 
večierni, počas ktorej si veriaci 
uctili bozkom kríž a ikonu 
Kristovho vzkriesenia.

V pondelok vladyka Peter 
slúžil v katedrále archijerejskú 
liturgiu o 9.00 hod., po ktorej 
nasledovalo myrovanie a tra-
dičný sprievod okolo chrámu 
s čítaním štyroch voskresných 
evanjelií. (Stanislav Gábor; 
snímka: Ľubo Michalko)

V Sečovciach otvorili pamätnú izbu Jánovi Murínovi
Pri príležitosti 100. výročia 
narodenia Jána Murína sa 15. 
marca konala spomienková 
slávnosť, ktorá sa začala svätou 
liturgiou v gréckokatolíckom 
Chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Sečovciach, ktorú celebroval 
otec Vladimír Tomko, protosyn-
kel Košickej eparchie. Po svätej 
liturgii sa v dome kultúry kona-
la prednášková časť. Odzneli na 
nej referáty na témy: Na margo 
odkazu sv. Cyrila a Metoda, 
Zo života ThDr. Jána Murína 

a Poslanie Spolku sv. Cyrila 
a Metoda, ktoré pripravil riadi-
teľ Slovenského historického 
ústavu Matice slovenskej Pavol 
Mačala, pracovník SHÚMS Voj-
tech Kárpáty a predseda Spolku 
sv. Cyrila a Metoda doc. Michal 
Hospodár. V závere prednáš-
kovej časti požiadala o slovo 
Viera Michalková, dcéra otca 
Jána Murína. Hovorila o viere 
v Boha, ktorú jej otec nikdy 
nezradil. Po prednáškovej časti 
prebiehalo v rodnom dome Jána 

Murína slávnostné otvorenie 
pamätnej izby. Vystavené foto-
grafie zobrazujú rodičov, jeho 
detstvo, záujmy, priateľov, škol-
ské a študentské roky, fotografie 
s vlastnou rodinou, ale aj tie, 
ktoré dosvedčujú jeho „krížovú 
cestu“ životom. Dokumenty 
majú trvalú výpovednú hodno-
tu a aj po rokoch upovedomujú 
o zložitosti doby, v ktorej otec 
Ján Murín žil. Vystavené pub-
likácie, ktoré vydal Spolok sv. 
Cyrila a Metoda, obsahujú in-
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�� Nižšie svätenia – podstrihnutie 
udelil 25. marca prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ deviatim 
bohoslovcom 4. ročníka a subdiako-
nát bohoslovcovi, ktorý už skončil 
štúdium na Gréckokatolíckej teologic-
kej fakulte Prešovskej univerzity 
a formáciu v Gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári bl. biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove. Nižšími sväteniami 
boli seminaristi Prešovskej archiepar-
chie Michal Fedin, Peter Fučo, Peter 
Lazorík, Ľuboš Pavlišinovič, Ján Pav-
lovský, Martin Snak, Michal Sopko, 
Peter Šturák a Rastislav Zápach prijatí 
do duchovného stavu. Poddiakonát 
prijal Metod Zorvan. (Ľubomír Petrík)

�� 24. marca slávili gréckokatolíci 
v Poprade Kvetnú nedeľu v spo-
ločenstve s arcibiskupom metro-
politom Jánom Babjakom SJ, ktorý 
po skončení archijerejskej svätej 
liturgie posvätil bahniatka. V homílii 
povedal, že slávenie tejto nedele 
je v byzantskom obrade radostné. 
Všetkých povzbudil k hlbokému 
duchovnému prežitiu Veľkého týždňa 
a radostnému sláveniu Paschy. Za 
jeho pastoračnú návštevu sa mu po-
ďakoval miestny farár a protopresby-
ter otec Miroslav Bartoš. Nový chrám 
zasvätený sv. apoštolom Petrovi 
a Pavlovi bude slávnostne posvätený 
29. júna tohto roka. (Ľubomír Petrík)

�� V marci sa v areáli baziliky minor 
v Ľutine začali práce na výstavbe 2. 
etapy miniskanzenu drevených chrá-
mov. Hlavnou myšlienkou projektu 
Miniskanzen drevených chrámov – 2. 
etapa je priblížiť drevené chrámy 
ako duchovné a kultúrne pamiatky 
širokej verejnosti, na jednom mieste 
prezentovať sakrálnu architektúru 
a pokračovať doplnením miniskan-
zenu ďalšími desiatimi maketami 
drevených chrámov z okresu Barde-
jov. Súčasťou plánovaných aktivít je 
aj pracovný workshop u cezhranič-
ného partnera, tvorba a distribúcia 
propagačných materiálov a publicita 
projektu. Vyvrcholením projektu je 
slávnostné otvorenie 2. etapy minis-
kanzenu, ktoré je naplánované na 
august 2013. Projekt je spolufinanco-
vaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 
2013. (Daniel Dzurovčin)
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formácie o živote Jána Murína, 
eseje či úvahy o jeho charizme, 
utrpení i nábožensko-kultúr-
nom prínose.

Ján Murín sa narodil 12. 
januára 1913 v Sečovciach. Bol 

gréckokatolíckym kňazom, 
priekopníkom cyrilo-metod-
ského hnutia slovenských 
gréckokatolíkov, profesorom 
náboženstva a spoluzakladate-
ľom Jednoty spolku sv. Cyrila 

a Metoda v Michalovciach. Na 
vzniku pamätnej izby sa po-
dieľalo mesto Sečovce, Spolok 
sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach, Matica slovenská a rodina 
Murínovcov. (Ingrid Lukáčová)

Mladých oboch obradov spojila krížová cesta
Netradičnú krížovú cestu v čase 
pôstu 5. marca zorganizovalo 
Gréckokatolícke mládežnícke 
pastoračné centrum v Prešo-
ve spolu s rímskokatolíckym 
Univerzitným pastoračným 
centrom Dr. Štefana Hése-
ka (UPC). Po mládežníckej 
svätej liturgii sa mladí oboch 

obradov, ktorí sa podieľali na 
príprave jednotlivých zasta-
vení aj hudobného sprievodu, 
spoločne pomodlili krížovú 
cestu. Okrem domácich kňazov 
pri oltári slúžil aj otec Marek 
Varga, kaplán UPC, ktorý sa 
prítomným prihovoril v homí-
lii. Svojím spevom liturgiu aj 

krížovú cestu dopĺňali domáci 
speváci a hudobníci, ktorým 
pomohli priatelia z UPC. Bolo 
to vzácne stretnutie, ktoré po-
tvrdili biblické slová otca Petra 
Tirpáka: „Aké je dobré a milé, 
keď bratia žijú pospolu“. (Mária 
Pihuličová)

Výstava liturgických kníh putovala do Trebišova
Po úspešnej výstave liturgických 
kníh a predmetov v Michalov-
ciach sa 17. marca v kaštieli tre-
bišovského múzea uskutočnila 
nová vernisáž tejto putovnej 
výstavy. Organizátormi výstavy 
s názvom Múdrosť v kresťan-
skej histórii ukrytá boli Spolok 
sv. Cyrila a Metoda v spolu-
práci s Múzeom a kultúrnym 
centrom južného Zemplína 
v Trebišove.

Podujatie otvorila riaditeľ-
ka múzea Beáta Kereštanová. 
Podujatie spevom spestril Zbor 
sv. archanjela Michala z gréc-
kokatolíckej farnosti v Trebi-
šove. Kurátor výstavy Michal 
Hospodár vo svojom príhovore 
uviedol skutočnosť, že v jubilej-
nom cyrilo-metodskom roku si 
aj cez vystavené exponáty lepšie 
uvedomujeme hodnotu viery 
a jej kontinuitu počas stáročí. 

Výstava obsahuje približne 60 
kníh, najmä evanjeliárov, ale aj 
služobníky, trebníky, zborníky 
a knihy s historickou problema-
tikou. Najvzácnejším exponá-
tom je tzv. Baškovský evanjeliár 
pochádzajúci z 15. stor. z Baško-
viec pri Sobranciach, ktorého 
osudy  prítomným predstavil 

krátky filmový dokument.
Zaujímavosťou výstavy je, že 

väčšina kníh sa objavila takmer 
náhodne pri terénom výsku-
me. Zásluhou spolku boli tieto 
knihy odborne zreštaurované 
a sprístupnené širšej verejnosti. 
Výstava potrvá do začiatku 
júna. (Michal Hospodár)

Čičavskí veriaci oboch obradov sa stretli  
na modlitbe krížovej cesty
Na Veľký piatok sa 150 veria-
cich obidvoch obradov stretlo 
v Čičave pri pobožnosti krížovej 
cesty, ktorú sa Čičavčania mod-
lili na uliciach svojej obce spolu 
s miestnym kňazom otcom 
Martinom Labanom. Zastavenia 
boli ozvláštnené divadelným 
stvárnením v podaní čičavských 
detí a mládeže. (Anna Laba-
nová)
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Stretnutia mladých 
s biskupmi

Košice
V piatok 22. marca sa 48 mladých z Košic-
kej eparchie stretlo s radosťou jeruzalem-
ských detí v Chráme sv. sedmopočetníkov 
v Sobranciach na liturgii vopred posväte-
ných darov, ktorou vladyka Milan Chautur 

CSsR, košický eparcha, a kňazi zo Sobraniec 
a okolia odštartovali program Kvetného 
víkendu. Po liturgii sa so svojím pastierom 
stretli v pastoračných priestoroch sobra-
neckej farnosti, kde vladyka Milan privítal 
každého z nich osobne počas večere vo 
forme agapé. Správne naladení sa po večeri 
presunuli do Inoviec, kde sa začala druhá 
časť programu pod vedením otca Marka 
Jeníka a otca Martina Mihalča. V kateché-
zach a aktivitách sa účastníci snažili hľadať 
radosť z ohlasovania, kládli si otázky, kde sa 
stratila radosť a ako ju znova nájsť.

Vladyka Milan prišiel medzi mladých aj 
v sobotu. Spolu navštívili drevený Chrám sv. 
archanjela Michala, ktorý bol v Inovciach 
postavený v prvej polovici 19. storočia. Svätá 
liturgia slávená v tomto chráme bola pre 
účastníkov výnimočná. Skrze Božie slovo sa 
v nej spojila minulosť s prítomnosťou.

Spoločenstvo, ktoré sa počas víkendu bu-
dovalo, sa v nedeľu presunulo do Sobraniec, 

kde bol pripravený program Kvetnej nedele. 
Slávnostnou svätou liturgiou sa odštartoval 
program stretnutia vladyku Milana s mla-
dými, ktorí sa zišli z celej Košickej eparchie. 
Pre účastníkov Kvetného víkendu bolo 
po liturgii pripravené občerstvenie. Mladí 

zo Sobraneckého protopresbyterátu sa na 
tento deň dôkladne pripravili a v priesto-
roch MsKS v Sobranciach ponúkli zábavný 
program zložený z piesní, divadla i tanca, 
ktorým do sŕdc ostatných zasiali jedno zo 
semienok radosti. n

Števka Čepová

Bratislava
V Bratislavskej eparchii sa počas Kvetné-
ho víkendu 23. – 24. marca uskutočnilo 
stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rus-
nákom, bratislavským eparchom, v rámci 
slávenia 28. svetového dňa mládeže, ktorý 
sa každoročne slávi v Katolíckej cirkvi. 
Stretnutie sa tradične konalo na dvoch 
miestach: v Marianke (na Lazarovu sobotu) 
a v Telgárte (na Kvetnú nedeľu).

Marianka. Stretnutie v mariánskom 
pútnickom mieste Marianka pri Bratislave 
sa začalo 23. marca popoludní krížovou ces-
tou. Zvláštnosťou krížovej cesty, umiestne-
nej v prírode, je to, že každému zastaveniu 
je venovaná osobitná kaplnka so sochami 
v životnej veľkosti. V miestnej mariánskej 
Bazilike Narodenia Panny Márie si vladyka 
Peter pripravil katechézu, v ktorej upria-
mil pozornosť mladých na večný život. 
„Sme nasmerovaní k smrti, naprojektovaní 
k smrti. Máme skúsenosť, že všetko vo 
svete fakticky umiera... A je to aj pravda, ale 
naša viera, ako hovorí Pán Ježiš, je tým, čo 
premáha svet. Vidieť za túto oponu, vidieť 
za túto hranicu, to je Cirkev.“

Po katechéze nasledovala večiereň zo 
sviatku Zvestovania, ktorú slúžil protosyn-
kel otec Vladimír Skyba. Stretnutie bolo 
ukončené radostným agapé v priestoroch 
miestneho exercičného domu.

Telgárt. Stretnutie v Telgárte pre deti 
a mládež z Banskobystrického protopresby-
terátu sa začalo na Kvetnú nedeľu 24. mar-
ca doobeda archijerejskou svätou liturgiou, 

ktorej predsedal vladyka Peter vo farskom 
Chráme Najsvätejšej Trojice. V homílii 
priblížil symboliku ratolestí ako symbolu 
nového života, ktorý prináša Kristus. Tak 
ako kvet, ktorý prinášame chorému do 
nemocnice, mu pripomína, že existuje život 
za múrmi jeho nemocničnej izby, tak aj 
pre nás sú tieto ratolesti obrazom nového, 
večného života. Po liturgii a požehnaní 
bahniatok vladyka posvätil drevenú plas-
tiku Svätej rodiny, ktorá je umiestnená pri 
farskej budove. Po požehnaní sa poďakoval 
autorovi Ing. Jánovi Šipulovi za jej zhotove-
nie a pripomenul Dostojevského myšlien-
ku: „Krása spasí svet“.

Po obede s členmi hospodárskej rady 
farnosti sa uskutočnilo stretnutie vladyku 
s mládežou. Počas stretnutia sa mládež zo 
Šumiaca a Telgártu prezentovala evanjeli-
začným programom. Mladí zahrali scénky 
na biblické a liturgické témy. Biskup sa 
potom mladým prihovoril. Opýtal sa na 
čítanie Božieho slova, o ktorom rozprával 
pred rokom, lebo v ňom môže každý mladý 
človek nájsť odpovede na svoje otázky 
a problémy. Potom rozvinul myšlienku hľa-
dania a nasledovania Božích zámerov pre 
život človeka. Záver stretnutia patril agapé 
v pastoračnej miestnosti na fare, kde bol 
priestor na osobné rozhovory s vladykom 
Petrom a nadväzovanie nových vzťahov. n

Stanislav Gábor, Marián Sabol

Happy (week)end  
v Prešovskej archieparchii
Mladí z Prešovskej archieparchie sa 5. – 7. 
apríla stretli v Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre Bárka v Juskovej Voli 
na podujatí Happy (week)end. Podujatie 
sa uskutočnilo v radostnom čase, týždeň 
po slávnom Kristovom vzkriesení. Mot-
tom stretnutia bolo: „Choďte a získavajte 
učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt 
28, 19). O program v Bárke sa starali hostia 

z komunity Nový Jeruzalem zo Žiliny. 118 
mladých účastníkov malo možnosť vypočuť 
si prednášky na témy Ako sa môžeme 
stať Ježišovými učeníkmi, Čo nám v tom 
bráni a Nové stvorenie je Božím dielom, 
ktoré striedali osobné svedectvá členov 
komunity, workshopy, práca v skupinkách, 
modlitby chvál, adorácia a slávenie Eucha-
ristie. Nechýbala ani možnosť prijať sviatosť 
zmierenia či absolvovať duchovný rozhovor. 
Hudobne víkend sprevádzala gospelová 
kapela Jonah z Dlhého Klčova.

Na konci víkendu sa všetci presunuli 
do Prešova, kde spolu s ostatnými mla-
dými Prešovskej archieparchie vytvorili 
spoločenstvo vyše 700 mladých ľudí 
s prešovským arcibiskupom Jánom Bab-
jakom SJ. Poobedňajší program režírovali 
animátori na čele s Ivetkou Sejnovou. Obsa-
hovú náplň programu sprevádzalo motto 
skombinované s témou Roka viery a 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Táto 
historická udalosť bola v programe pod-
čiarknutá tým, že účinkujúci a moderátori 
boli oblečení v krojoch.

Po úvodnom privítaní vladyku Jána 
starým slovanským zvykom chlebom 
a soľou sa vladyka prihovoril mladým. 
Okrem iného povedal: „Horlivé rozprávanie 
(svedectvo) druhým o Bohu závisí od nášho 
rozprávania sa s Bohom, teda od modlitby.“ 
Na tohtoročnom stretnutí nechýbali mladí 
z Pastoračného centra pre Rómov v Čiča-
ve, ich hudobná skupina F6 a divadelné 
zoskupenie DIK. Odznela aj nová hymna 
mladých, ktorá vzišla z dielne Janky Dem-
čákovej a jej tímu. Popoludnie programovo 
vyplnili modlitby, spev, workshopy otca 
Františka Sochoviča a Richarda Vašečku, 
poslanca Národnej rady SR, prezentácie 
a odovzdávanie certifikátov novým animá-
torom. Záver patril poďakovaniu, spoločnej 
modlitbe a výzve získavať nových učeníkov 
pre Pána Ježiša. n

Slavomír Zahorjan

Svätý Otec František 
prijal 22. marca veľvyslancov 
akreditovaných pri Svätej 
stolici. Medzi diplomatmi bol 
aj veľvyslanec SR pri Svätej 
stolici Jozef Dravecký.

Ako vnímate dnešné prija-
tie u nového Svätého Otca?

Osobné stretnutie s pápe-
žom Františkom potvrdilo môj 
doterajší dojem o jeho udivujúcej bezprostred-
nosti. Prekvapil ma veľký počet veľvyslancov, 
ktorí nesídlia v Ríme, ktorí napriek krátkemu 
času od oznámenia prijatia naň prišli.

Na ktoré jeho výzvy by ste chceli zvlášť 
upozorniť?

Svätý Otec konštatoval, že diplomatické 
styky štátov so Svätou stolicou sú príležitos-
ťou robiť dobre všetkým ľuďom. Povedal, že 
jedným z dôvodov, pre ktorý si vybral meno 
podľa sv. Františka z Assisi, je láska k chudob-
ným, pričom poukázal na chudobu materiálnu 
aj duchovnú a na nemožnosť budovať pokoj 
bez pravdy. Keďže latinský titul pápeža pontifex 
znamená budovateľ mostov, pápež František 
chce budovať mosty medzi ľuďmi aj medzi 

náboženstvami. Všimli sme si, že pritom dal na 
prvé miesto islam, akoby chcel vyvážiť doteraj-
šie uvádzanie najmä židovského náboženstva 
ako partnera na dialóg. Nakoniec poďakoval 
diplomatom za prácu a zaželal Božie dary im aj 
národom, ktoré zastupujú.

Aký rok čaká veľvyslanectvo SR pri Svätej 
stolici?

Rok 2013 je rokom 20. výročia vzniku sa-
mostatnej Slovenskej republiky aj nadviazania 
jej diplomatických vzťahov so Svätou stolicou. 
Zároveň je rokom 1150. výročia príchodu sv. 
Cyrila a Metoda k našim predkom na naše 
územie. Činnosť veľvyslanectva Slovenskej 
republiky pri Svätej stolici bude teda naďalej 
v znamení týchto výročí, ale bude reagovať aj 
na všetko nové, čo v nasledujúcich mesiacoch 
prinesie nový pápež.

TK KBS
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13. Prihovorenie sa Cirkvi 
v rôznych regiónoch sveta
Pohľad biskupov, ktorí sa zišli na synodál-
nom zhromaždení, objíma všetky cirkevné 
spoločenstvá rozptýlené po celom svete. 
Tento pohľad ich chce zjednotiť, pretože aj 
výzva na stretnutie s Kristom je len jedna, 
hoci neprehliada odlišnosti.

Biskupi zídení na synode sa s osobitnou 
pozornosťou, s bratskou láskou a vďačnos-
ťou obracajú na vás, kresťania z východných 
katolíckych cirkví, ktorí ste dedičmi prvého 
šírenia evanjelia – skúsenosti uchová-
vanej s láskou a vernosťou, a tiež na vás, 
cirkvi vo východnej Európe. Dnes sa vám 
evanjelium pri novej evanjelizácii znova 
predkladá prostredníctvom liturgického 
života, katechézy, každodennej modlitby 
v rodine, pôstu, solidarity medzi rodinami, 
ale aj účasti laikov na živote spoločenstiev 
a dialógu so spoločnosťou. Na mnohých 
miestach sa vaše partikulárne cirkvi 
nachádzajú uprostred skúšok a súženia, 
dosvedčujúc svoju účasť na Kristovom kríži; 
niektorí veriaci boli prinútení emigrovať, 
no uchovávajú si živú príslušnosť ku ko-
munite, z ktorej prichádzajú, a tým môžu 
byť prínosom v pastoračnej starostlivosti 
i v diele evanjelizácie v krajinách, ktoré ich 
prijali. Nech Pán naďalej požehnáva vašu 

vernosť a nech sa nad vašou budúcnosťou 
rozprestrie jasný horizont vyznávania 
a praktizovania viery v podmienkach mieru 
a náboženskej slobody.

Hľadíme na vás kresťania, muži i ženy, 
ktorí žijete v krajinách Afriky, a vyslovuje-
me vám našu vďaku za svedectvo o evanje-
liu, ktoré ponúkate často v ľudsky ťaživých 
životných situáciách. Vyzývame vás, aby ste 
dávali novú energiu evanjelizácii, ktorú ste 
prijali pomerne nedávno, a aby ste utvá-
rali Cirkev ako „Božiu rodinu“, posilňovali 
identitu rodiny a podporovali úsilie kňazov 
a katechétov, zvlášť v malých kresťanských 
komunitách. Okrem toho sa ukazuje potre-
ba rozvíjať stretnutie evanjelia s dávnymi 
i novými kultúrami. S očakávaním a dôraz-
nou výzvou sa obraciame aj na svet politiky 
a na vlády rôznych afrických krajín, aby 
v spolupráci so všetkými ľuďmi dobrej vôle 
presadzovali základné ľudské práva a oslo-
bodili tento kontinent od násilia a konflik-
tov, ktoré ho stále sužujú.

Biskupi zhromaždení na synode vyzý-
vajú vás, kresťania Severnej Ameriky, aby 
ste s radosťou odpovedali na výzvu novej 
evanjelizácie, zatiaľ čo s uznaním hľadia 
na to, ako vaše kresťanské spoločenstvá 
v ich pomerne mladej histórii priniesli už 
hojné plody viery, lásky a misií. Treba však 
zároveň priznať, že mnohé prejavy súčas-
nej kultúry sú dnes v krajinách vášho sveta 
veľmi vzdialené evanjeliu. Preto je aktuálna 
výzva na také obrátenie, z ktorého sa rodí 
úsilie nestavajúce vás mimo vašej kultúry, 
ale doprostred nej, a všetkým ponúkajúce 
svetlo viery a silu života. Pokým do vašich 
krajín veľkodušne prijímate nové zástupy 
imigrantov a utečencov, buďte tiež pri-
pravení otvoriť dvere vášho domova viere. 
Buďte verní záväzkom prijatým na syno-
dálnom zhromaždení pre Ameriku a buďte 
solidárni s Latinskou Amerikou pri trvalej 
evanjelizácii spoločného kontinentu.

Rovnaká vďačnosť synodálneho zhro-
maždenia patrí aj cirkvám Latinskej 
Ameriky a Karibiku. Zvlášť nás oslovili 
formy ľudovej zbožnosti stále zakorenené 
v mnohých srdciach, služba lásky a dialóg 
s kultúrami, ktoré sa počas stáročí rozvi-
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nuli vo vašich krajinách. Cirkev v Latinskej 
Amerike a Karibiku zoči-voči mnohým 
súčasným výzvam – v prvom rade chudobe 
a násiliu – povzbudzujeme, aby prežívala 
stav trvalých misií, ohlasovala evanjelium 
s nádejou a radosťou, vytvárala spoločen-
stvo skutočných misijných učeníkov Ježiša 
Krista a v úsilí svojich detí ukazovala, ako 
môže byť evanjelium zdrojom novej spra-
vodlivej a bratskej spoločnosti. Rovnako je 
pre vaše cirkvi výzvou náboženský pluraliz-
mus, ktorý si vyžaduje obnovené hlásanie 
evanjelia.

Slová povzbudenia a podpory chceme 
ponúknuť aj vám, kresťania v Ázii. Ste len 
malou menšinou na kontinente, kde žijú 
temer dve tretiny svetovej populácie, no 
vaša prítomnosť je plodným semenom 
zvereným moci Ducha Svätého, ktoré rastie 
v dialógu s rôznymi kultúrami, starobylými 
náboženstvami a s mnohými chudobnými. 
Aj keď sa ázijská cirkev často dostáva na 
okraj spoločnosti a na mnohých miestach 
je prenasledovaná, predsa svojou pevnou 
vierou predstavuje vzácnu prítomnosť Kris-
tovho evanjelia hlásajúceho spravodlivosť, 
život a harmóniu. Ázijskí kresťania, kiež 
pocítite bratskú blízkosť kresťanov ostat-
ných krajín sveta, ktorí nesmú zabúdať, 
že na vašom kontinente, vo Svätej zemi, sa 
narodil, žil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš.

So slovami vďačnosti a nádeje sa biskupi 
obracajú aj na cirkvi európskeho kontinen-
tu, ktorý je dnes sčasti poznačený silnou, 
ba niekedy až agresívnou sekularizáciou, 
a tiež sčasti zranený dlhými desaťročiami 
vlády ideológií nepriateľských voči Bohu 
a človeku. Vďačnosť patrí tak vašej prítom-
nosti, ako aj minulosti, v ktorej evanjelium 
vytvorilo v Európe jedinečné poznatky 
a skúsenosti viery, často prekypujúce 
svätosťou, ktoré sa stali rozhodujúcimi 
pre evanjelizáciu celého sveta: bohatstvo 
teologického myslenia, rôznosť charizma-
tických prejavov, rôzne formy charitatívnej 
služby chudobným, hlboké kontemplatívne 
skúsenosti, výtvory humanistickej kultúry, 
ktorá prispela k odhaleniu dôstojnosti ľud-
skej osoby a k vytváraniu spoločného dobra. 
Ťažkosti dnešnej doby nech vás, drahí 
európski kresťania, nepremôžu, chápte ich 
skôr ako výzvu na prekonanie a príležitosť 
na radostnejšie a živšie ohlasovanie Krista 
a jeho evanjelia života.

Biskupi zhromaždení na synode nako-
niec pozdravujú aj národy Oceánie, ktoré 
žijú pod ochranou Južného kríža, a ďakujú 
im za ich svedectvo o Ježišovom evanjeliu. 
Modlíme sa za vás, aby ste tak ako Samari-
tánka pri studni pocítili živý smäd po no-
vom živote a mohli začuť Ježišove slová: 
„Keby si poznala/poznal Boží dar!“ (Jn 4, 

10). Kiež pocítite horlivú túžbu ohlasovať 
evanjelium a zvestovať Ježiša dnešnému 
svetu. Vyzývame vás, aby ste sa s ním stretá-
vali vo vašom každodennom živote, aby ste 
ho počúvali a skrze modlitbu a meditáciu 
objavili milosť, ktorá vám umožní povedať: 
„Vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta“ (Jn 
4, 42).

14. Máriina hviezda ožaruje púšť 
Na záver našej skúsenosti spoločenstva 
biskupov celého sveta a spolupráce s úra-
dom Petrovho nástupcu pociťujeme, s akou 
aktuálnosťou pre nás opäť zaznieva príkaz, 
ktorý dal Ježiš svojim apoštolom: „Choďte 
teda, učte všetky národy[...] A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ 
(Mt 28, 19. 20). Misie Cirkvi sa nezameria-
vajú len na geografické regióny, ale chcú 
zachytiť aj tie najskrytejšie záhyby srdca na-
šich súčasníkov, aby ich priviedli k stretnu-
tiu so živým Ježišom, ktorý sa sprítomňuje 
v našich spoločenstvách.

Táto prítomnosť napĺňa naše srdcia ra-
dosťou. Vďační za dary, ktoré sme od neho 

v týchto dňoch prijali, vznášame k nemu 
modlitbu chvály: „Velebí moja duša Pána, 
[...] lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je 
mocný“ (Lk 1, 46. 49). Máriine slová sú aj 
našimi slovami: Pán urobil počas stáročí 
pre svoju Cirkev v rôznych častiach sve-
ta skutočne veľké veci a my ho chválime 
s istotou, že ani v dnešných časoch nepre-
stane hľadieť na našu biedu, aby vyjavil silu 
svojho ramena a pomohol nám na ceste 
novej evanjelizácie.

Nech nám na tejto ceste udáva smer 
Mária. Hoci sa nám táto cesta môže javiť 
ako púšť, ako povedal Benedikt XVI., vieme, 
že ju dokážeme prekonať, ak budeme mať 
so sebou to podstatné: dar Ducha, Ježiša za 
sprievodcu, pravdu jeho slova, eucharistic-
ký chlieb, ktorý nás živí, bratstvo cirkevné-
ho spoločenstva, nadšenie lásky. Voda zo 
studne umožňuje púšti, aby zakvitla. A tak, 
ako sú v noci na púšti hviezdy najjasnejšie, 
aj na nebi nad našou cestou najmocnejšie 
žiari svetlo Márie, hviezdy novej evanjelizá-
cie, ktorej sa s dôverou zverujeme. n

(dokončenie z minulých čísel)

NOVÁ
EVANJELIZÁCIA

XIII. biskupská synoda

slovo   9 | 2013slovo   9 | 2013



padol. Ak si upadol vlastnou vinou, obnoví 
ťa ten, ktorý ťa utvoril. Ak z vlastnej viny 
padáš, ten, čo ťa stvoril, znova ťa pretvorí. 
Lenže ako budeš môcť byť pretvorený skrze 
Slovo, ak si si o ňom vytvoril pomýlený 
názor? Evanjelista vraví: ,Na počiatku bolo 
Slovo‘ (Jn 1, 1), ty však tvrdíš, že na počiat-
ku bolo stvorené Slovo. Evanjelista tvrdí: 
,Všetko povstalo skrze neho‘, a ty vravíš, že 
samo Slovo bolo stvorené. Evanjelista mo-
hol povedať, že na počiatku bolo stvorené 
Slovo. Lenže čo hovorí? ,Na počiatku bolo 
Slovo.‘ Ak ,bolo‘ znamená to, že nebolo 
stvorené, ale všetky veci boli stvorené skrze 
neho a bez neho nepovstalo nič. (Augustín, 
Komentár na Jána, 1, 12).

Všetko bolo stvorené 
prostredníctvom Slova a Ducha
„Je len jeden Boh Otec, nestvorený, nevidi-
teľný, tvorca celého vesmíru. Nad ním už 
nie je žiaden boh a ani po ňom nie je žiaden 
boh. Boh je tiež rozumný, preto stvorenie 
všetkých vecí bolo dielom múdrosti. Boh je 
duch, a preto skrze Ducha usporiadal všet-
ko, ako hovorí prorok: ,Pánovým Slovom 
povstali nebesia a jeho dychom (Duchom) 
všetky ich voje‘ (Ž 32, 6). Ak teda Slovo 
tvorí, totiž koná v tele, kým Duch stvárňu-
je a formuje rozličné anjelské sily, potom 

sa právom Slovo nazýva Synom a Svätý 
Duch Božou múdrosťou. Tak aj Pavol, jeho 
apoštol, hovorí jasne: ,Jeden je Boh a Otec 
všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých.‘ (Ef 4, 6) Teda nad 
všetkými je Otec, všetkých preniká Slovo, 
lebo skrze neho Otec všetko stvoril, a v nás 
je Duch, ktorý volá: ,Abba, Otče! ‘ (Gal 4, 6) 
a formuje človeka na Božiu podobu.“ (Irenej 
z Lyonu, Epideixis, 5)

Puto medzi Kristom a stvorením
Pravým stvoriteľom sveta je Boh Slovo, 
totiž náš Pán, ktorý sa v plnosti času stal 
človekom v tomto svete, kým neviditeľne 
obsahuje v sebe všetko tvorstvo a je vtlačený 
do každej stvorenej veci ako Slovo Boha, 
ktorý všetko riadi a spravuje. Vstúpil do 
viditeľného sveta, stal sa človekom a bol 
zavesený na drevo, aby v sebe rekapitulo-
val všetko. ,A svoji ho neprijali,‘ ako to aj 
vyjadril slovami Mojžiš, keď povedal ľudu: 
,Tvoj život bude visieť pred tebou a nebudeš 
si istý životom.‘ (Dt 28, 66) Preto tí, ktorí ho 
neprijali, neprijali život. ,Tým však, ktorí ho 
prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.‘ Totiž 
on dostal od Otca všetku moc ako Boh Slo-
vo a pravý človek. To on sám robí, že všetky 
veci idú podľa svojho poriadku. On viditeľ-
ne kraľuje nad každou viditeľnou a ľudskou 
vecou a súdi všetko podľa spravodlivosti.“ 
(Irenej z Lyonu, Proti bludom, 5, 18)

Božie Slovo – Logos uskutočňuje 
harmóniu vo svete
„Vďaka moci Božieho Slova a z jeho vôle to 
on, Otcovo Slovo, všetko riadi a spravuje. 
Hýbu sa nebesia, pohybujú hviezdy, slnko 
žiari, mesiac prechádza svojimi fázami, 
vzduch je osvetľovaný slnkom, ovzdušie 
otepľované a dujú vetry. Hory sa týčia do 
výšav, more sa vzdúva a živí tvory, ktoré 
v sebe nosí, zem pevne stojí a dáva plody, 
človek sa rodí, žije a keď nadíde jeho hodi-
na, zomiera. Jedným slovom, všetky bytosti 
sú obdarené životom a hýbu sa. Oheň 
poskytuje teplo, voda osviežuje, pramene 
prýštia, rieky plynú, doby a obdobia sa 
striedajú, padá dážď... Pôvodcom všetkých 
týchto vecí a ešte mnohých ďalších je Boh 
Slovo. On je pôvodca týchto zázrakov, 
prameň svetla a života, to on ich uvádza do 
pohybu a svojou vôľou ich usmerňuje, a tak 
realizuje jediný vesmír. Z jeho starostlivosti 
nie sú vyňaté ani neviditeľné mocnosti. Aj 
tie objíma spolu s vesmírom ako ich stvori-
teľ a dáva im život zo svojej vôle a vo svojej 
prozreteľnosti.“ (Atanáz z Alexandrie, Proti 
bludom, 43 – 44) n

Marko Durlák

Pohľad Boha 
na realitu
V úvode listu kresťanom do Efezu apoštol 
Pavol prednáša modlitbu dobrorečenia Bohu, 
Otcovi nášho Pána Ježiša. Robí to kvôli tomu, 
že hľadí na Božie pôsobenie v dejinách spásy, 
ktoré vyvrcholilo v Ježišovom vtelení, smrti 
a zmŕtvychvstaní, a zároveň kontempluje, ako 
si nás nebeský Otec vyvolil ešte pred stvore-
ním sveta, aby sme boli jeho adoptovanými 
synmi, v jeho jednorodenom Synovi Ježišovi 
Kristovi.

Už od večnosti jestvujeme v Božej mysli, vo 
veľkom pláne, ktorý Otec uchovával a rozho-
dol uskutočniť a zjaviť „v plnosti času“. V ňom 
jestvujeme už od večnosti. Boh nás kontem-
pluje v Kristovi ako adoptované deti. Čo je 
posledným cieľom tohto tajomného plánu? 
Čo je centrom Božej vôle? Je ním „zjednotiť 
v Kristovi ako v hlave všetko“, celú realitu.

Toto „dobrotivé rozhodnutie“ nezostalo, 
takpovediac, v Božom mlčaní, vo výšinách 
jeho neba. Naopak, dal ho spoznať, vstúpiac 
do vzťahu s človekom, ktorému nezjavil iba 
niečo, ale seba samého. Svätý Pavol píše 
i kresťanom do Korintu: „Ani oko nevidelo, ani 
ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevy-
stúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. 
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch 
skúma všetko, aj Božie hlbiny.“ A svätý Ján 
Chryzostom v jednom zo svojich slávnych ko-
mentárov k úvodu do Listu Efezanom pozýva 
vychutnávať celú nádheru tohto „dobrotivého 
rozhodnutia” a hovorí: „Čo ti chýba? Stal si 
sa nesmrteľným, stal si sa slobodným, stal si 
sa synom, stal si sa spravodlivým, stal si sa 
bratom, stal si sa spoludedičom, s Kristom 
kraľuješ, s Kristom si oslávený. Všetko sme 
dostali – a ako je napísané – „akože by nám 
s ním nedaroval všetko?“ Tvojej prvotine sa 
klaňajú anjeli (...): čo ti chýba?“

V tejto perspektíve sa môžeme opýtať, čo 
je skutkom viery. Je ním odpoveď človeka na 
zjavenie Boha, ktorý sa dáva poznať, ktorý 
zjavuje svoje dobrotivé rozhodnutie o ľud-
stve. Táto skutočnosť ho privádza k základnej 
zmene spôsobu správania sa k celkovej realite. 
Všetko sa javí v novom svetle, ide o ozajstné 
„obrátenie“. Viera je „zmenou mentality“, 
pretože Boh, ktorý sa zjavil v Kristovi a oznámil 
svoj plán lásky, nás priťahuje k sebe, stáva sa 
zmyslom života, skalou, na ktorej možno nájsť 
stabilitu.

TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Skrze neho bolo 
všetko stvorené
Pohania vyčítali kresťanom prvých storočí, že zavádzajú do 
Rímskej ríše nové náboženstvo, preto sa bránili poukázaním 
na skutočnosť, že Kristus bol prítomný už v Starom zákone, 
len iným spôsobom. Neskôr zasa bolo treba dokázať sekte 
manichejcov, že medzi Starým a Novým zákonom nie je roz-
por. Táto pravda bola vyslovená vo forme slov: skrze neho 
(Krista) bolo všetko stvorené.

Kristus je skutočne alfou 
a omegou všetkého
„Pavol hovorí: ,Všetko je stvorené skrze 
neho a pre neho‘ (Kol 1, 16). Význam slov 
,skrze neho‘ a ,pre neho‘ je identický. Lebo 
hneď po slovách ,skrze neho‘ dodáva: ,pre 
neho‘. Čo znamená ,skrze neho‘? To, že 
bytie všetkých vecí je od neho závislé. Nie 
iba to, že ich priviedol z nebytia k bytiu, ale 
všetko v ňom spočíva, a keby sa stvorenie 
vymanilo z jeho prozreteľnosti, úplne by 
zaniklo. Nevraví, že ho udržuje; bolo by to 
totiž príliš materialistické vyjadrenie, ale 
vyjadruje trocha hlbší zmysel, keď hovorí, 
že ,všetko v ňom spočíva‘. (Ján Zlatoústy, 
Komentár na List Kolosanom, 3).

Ako bolo stvorené všetko skrze 
Krista, tak len skrze neho môže 
byť všetko pretvorené
„Nesnaž sa uveriť, že ten, skrze ktoré-
ho bolo všetko stvorené, sám bol kedysi 
stvorený, aby si sa nepozbavil možnosti 
byť pretvorený skrze Slovo, vďaka ktorému 
všetko býva pretvorené. Bol si utvorený skr-
ze Slovo, ale treba, aby si skrze Slovo bol aj 
pretvorený. Ak totiž tvoja viera v Slovo ne-
bude pravá, nebudeš môcť byť ním pretvo-
rený. Pokiaľ si začal jestvovať vďaka Slovu, 
ak si bol ním utvorený, je to tvoja vina, že si 
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On je obraz neviditeľného Boha, 
prvorodený zo všetkého stvorenia,
lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi  
a na zemi, viditeľné i neviditeľné,
tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

(Kol 1, 15 – 16)
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Výzva 
premiérovi 
SR na úpravu 
dotačného 
systému 
pre neziskový 
sektor
Zástupcovia 43 neziskových organizácií 
a občianskych združení, vrátane Fóra živo-
ta, podpísali a  10. apríla 2013 zaslali list 
premiérovi SR Róbertovi Ficovi, v ktorom ví-
tajú ochotu vlády a štátnych rezortov užšie 
spolupracovať s tretím sektorom, deklaro-
vanú začiatkom apríla tohto roka. Zároveň 
sa na predsedu vlády obracajú so žiadosťou 
„upraviť súčasný verejný dotačný systém 
pre neziskový sektor tak, aby bol solidárny, 
transparentný a najmä slúžiaci verejné-
mu záujmu a nie politickým a lobistickým 
záujmovým skupinám“. Signatári poukazujú 
na to, že štát za rok 2012 dal vyše 480-tisíc 
eur na ideologické aktivity rodovej LGBTI 
loby (zdroj: www.zakrestanske.sk) a žiadajú 
o obmedzenie dostupnosti dotácií pre lo-
bistické mimovládne organizácie. Argumen-
tujú presvedčením, že každé štátne financo-
vanie takýchto záujmových skupín, či už na 
základe rasovej, marxistickej, alebo rodovej 
ideológie „je v jasnom rozpore s princípom 
slobody a občianskej spoločnosti“.

Podľa výzvy by štátne dotácie mali slúžiť 
nepolitickým a neideologickým organizáci-
ám, ktoré podľa platnej legislatívy vykoná-
vajú služby vo verejnom záujme v oblasti 
školstva, sociálnej oblasti, zdravotníctva, 
kultúry či vedy a výskumu. „Je paradoxné, 
že vďaka nejasným grantovým pravidlám si 
týchto požadovačných lobistov a aktivistov 
štát sám financuje, a tak vytvára.“

Signatári vyjadrujú súhlas s nedávnou 
kritikou zo strany premiéra na pôde Matice 
slovenskej, týkajúcou sa problému rastúcej 
„požadovačnosti“ lobistických skupín voči 
štátu a vyzývajú k zadefinovaniu „jasných, 
transparentných a jednotných pravidiel 
na rozdeľovanie verejných financií, aby 
nedochádzalo k zneužívaniu štátnej správy 
na financovanie lobistov a politických 
aktivistov“.

Dana Jacečková

Začneme tým, čo je najčerstvejšie. 
V marci ste sa zúčastnili na odovzdávaní 
významnej ceny Sestra roka 2012. Aké 
dojmy ste si z tohto podujatia priniesli 
domov?
Galavečer, ktorý sa konal v činohre Sloven-
ského národného divadla v Bratislave, bol 
naozaj nádherný, moje ocenenie v kategórii 
manažérka v podobe strieborného ružo-
vého púčika sv. Alžbety z rúk ministerky 
zdravotníctva ma nesmierne potešilo, lebo 
som s tým vôbec nerátala. Veľmi si to vá-
žim. Dostať sa do finále medzi tri najlepšie 
sestry a stáť pred zrakmi zhruba 450 hostí 
bol veľmi silný emotívny zážitok. 

Psychickou podporou pred galavečerom 
bola Vlasta Husárová, ktorá celú súťaž 
zabezpečovala. A pár dní po galavečere som 
zažila ďalšie prekvapenia. Od istej spoloč-
nosti ma na charite čakal veľký balík, bola 
v ňom prekrásna kytica kvetov s blahože-
laním. Potešila ma dvojnásobne, nakoľko 
som kyticu z finále musela nechať v Brati-
slave. Dostala som novú. Neuveriteľné.

Od ministerky zdravotníctva SR mi 
došiel blahoprajný list, ďalší list dostal aj 
riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove. 
To nás potešilo a povzbudilo.

O akú cenu ide a kto stál za vaším nomi-
novaním?
Poslaním súťaže Sestra roka – profesionálne 
a ľudsky, ktorú pripravuje vydavateľstvo 
Ecopress, je zvýšiť spoločenskú prestíž ošet-
rovateľskej profesie na Slovensku a morálne 

oceniť prácu sestier. Súťaž je koncipovaná 
tak, aby ukázala nielen odborné kvality 
sestier a ich profesionálnu úroveň, ale zá-
roveň aj ľudský prístup, ochotu a obetavosť 
predstaviteliek tohto povolania. Najvyššie 
ocenenie – titul Sestra roka – a striebornú 
ružu sv. Alžbety dostali víťazi. Finalistky 
boli ocenené strieborným ružovým púči-
kom.

Do súťaže ma navrhol výbor sekcie sestier 
pracujúcich v agentúrach domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti (ADOS) Slovenskej 
komory sestier a pôrodných asistentiek (SK 
SaPA).

Ako vyzerá priebeh nominácie a výberu?
Trinásťčlenná odborná porota šiesteho 
ročníka vybrala z nominovaných sestier 
z celého Slovenska šesť finalistiek v kategó-
rii Sestra poskytovateľka ošetrovateľskej 
starostlivosti a Sestra manažérka, určila aj 
nositeľku ceny za celoživotné dielo v ošet-
rovateľstve. Po prvýkrát v tomto ročníku 
odborná aj laická verejnosť vybrala pros-
tredníctvom on-line ankety Sestru sestier. 

Priamo na galavečere sa potom táto po-
rota po zhliadnutí videovizitiek i osobných 
vystúpení finalistiek rozhodla o víťazkách 
v oboch kategóriách.

Byť finalistkou súťaže s celoslovenským 
záberom nie je každodennou záležitos-
ťou. Ako vnímate tento úspech vy osob-
ne a ako ho vnímate v širšom rozmere?
V domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

dokážeme pacienta manažovať v jeho 
domácom prostredí, ale aj na ulici, v útul-
ku... Napĺňame tým koncepciu komunit-
ného ošetrovateľstva a to mi po všetkých 
stránkach umožňuje práve gréckokatolícka 
charita. Správnosť tejto cesty potvrdilo aj 
ocenenie. To všetko vnímam ako Božie 
dobrodružstvo a drobnými skutkami lásky 
sa snažím do nej vnášať duchovný rozmer. 
Vidieť všetkých ľudí vo svetle evanjelia ako 
blížnych, ktorým treba pomáhať. Stačí 
otvoriť srdce, ktoré všetko vidí, analyzuje, 
plánuje a rieši.

Snažím sa vo všetkých vidieť Ježiša, 
pretože Ježiš sám povedal, že je prítomný 
v každom človeku – napr. rany, ktoré obvä-
zujem, sú jeho rany, v ťaživých situáciách 
prijímam týchto ľudí s láskavosťou, aj keď 
oni sami sa už nedokážu prijať a všetci 
ostatní ich už odpísali, snažím sa k nim 
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Nie je sestra 
ako sestra

priblížiť a rozdávať svoju lásku, pričom 
hľadám to dobré a nevšímam si ich chyby. 
Je to viditeľné gesto uznania všetkých 
sestier a signál, že sme v správny okamih na 
správnom mieste, tam, kde nás potrebujú. 
Ocenenie patrí aj všetkým mojim kolegy-
niam a všetkým sestrám, ktoré ošetrovateľ-
skú starostlivosť vykonávajú profesionálne 
s otvoreným srdcom, láskou, hoci veľakrát 
so sebazaprením pri prekonávaní rôznych 
prekážok. 

Pracujete v Gréckokatolíckej charite 
v Prešove. Mnohí nemajú predstavu, čo 
to znamená. Môžete nám priblížiť svoju 
prácu?
Ako sestra manažérka v ADOS Charitas 
v Prešove poskytujem spolu s piatimi ses-
trami komplexnú ošetrovateľskú starost-
livosť v domácom prostredí a v sociálnych 
zariadeniach. Je určená osobám so zdravot-
nými problémami, ktoré vzhľadom na svoj 
fyzický stav nemôžu samostatne opustiť 
domáce prostredie a majú problém dostaviť 
sa k lekárovi. Ide o ošetrovanie rán, deku-
bitov, aplikácie injekčnej a infúznej liečby, 
ošetrovateľskej rehabilitácie... Klientom 
v Nízkoprahovom dennom centre v Prešove 
jeden deň v týždni ošetrujem rany a s terén-
nymi pracovníkmi vyhľadávam na uliciach 
mesta chorých, robím pre nich aj prednášky 
na témy ako napr. omrzliny, chrípka... Bola 
som aj členkou monitorovacieho tímu 
po veľkých povodniach v roku 2010, výboru 
sekcie ADOS a regionálnej komory sestier 
SK SaPA v Prešove. V súčasnosti som člen-
kou zdravotníckeho kolégia pri Slovenskej 
katolíckej charite. No a popritom admi-
nistratíva, rôzne rokovania ohľadne chodu 
ADOS, prednášky...

Čo vás nasmerovalo na cestu služby cho-
rým, núdznym a opusteným, ktorá bola 
takto výnimočne ocenená?
Neviem vysvetliť, či to bola choroba môjho 
tatka, ktorá ovplyvnila moje detstvo. Prvú 
prihlášku som si dala na Strednú zdravot-
nícku školu v Prešove a druhú na tú istú 
školu v Košiciach. Už počas štúdia som 
tatka ošetrovala. Ďalšie rozšírené nasmero-
vanie priniesol čas a potreby ľudí okolo nás. 

Ako vnímate s odstupom času svoje 
rozhodnutie?
Že bolo správne. Vnímam aj to, že vývoj 
ošetrovateľstva ide ďalej a stále mám na 
sebe čo zlepšovať. 

Práca s ľuďmi prináša aj neľahké okami-
hy. Čo je najťažšie na vašej službe a čo 
vám naopak pomáha zvládať všetky 
situácie, ktoré prichádzajú?

Nakoľko každý človek je jedinečný, nie je 
len niečím, ale niekým, všetci zanechali vo 
mne neopakovateľné situácie. Napr. ľudia 
s onkologickými chorobami a ich sprevá-
dzanie v posledných dňoch života, ktoré sú 
fyzicky a najmä psychicky veľmi náročné. 
Napriek tomu pociťujem zadosťučinenie 
a radosť, keď prechádzajú do večnosti 
v pokoji a zaopatrení, v prítomnosti svojich 
najbližších.

Keď ide o tých skôr narodených, imobil-
ných alebo o ľudí bez domova s rôznymi 
zdravotnými a sociálnymi problémami, ich 
problémy sú vždy niečím špecifické. Srdce 
mi vždy pookreje, keď zažívajú svoje malé 
znovuzrodenie – keď vyhrajú boj s choro-
bou, majú svoj komfort, súkromie, starost-
livosť, nie sú opustení.

Silu (nielen fyzickú, ale aj psychickú 
a hlavne duchovnú) zvládať všetky situá-
cie, ktoré prichádzajú, nachádzam hlavne 
v modlitbe. Ale nie vždy sa to darí. Som 
len človek so svojimi chybami, slabosťami. 
A nesmiem pri tom zabudnúť ani na aktivi-
ty sústavného vzdelávania v rámci ošetro-
vateľskej starostlivosti, ktoré mi pomáhajú 
po profesionálnej stránke.

Neľahké situácie sme zažívali v priebehu 
ostatných rokov. Nové zákony nás prinútili 
zamyslieť sa nad zmenami, smerovaním 
a financovaním ADOS. Predchádzali tomu 
nespočetné stretnutia a rokovania, aby sme 
stabilizovali stav, za čo patrí veľká vďaka 
práve sestrám a vedeniu charity v Prešove.

Väčšinou sa v rámci služby núdznym 
hovorí o tom, čo im ostatní môžu 
poskytnúť, čím im môžu pomôcť. Túto 
myšlienku obrátim naruby. Čím obohatili 
a obohacujú váš život práve títo ľudia?
Pomáhajú mi odbúravať vzájomné predsud-
ky, oceniť na druhom, čo je pre neho špeci-
fické. Majú životné skúsenosti, ktorými nás 
dopĺňajú. Zmenil sa môj pohľad na pravé 
hodnoty v ľudskom živote. Učím sa prijímať 
ľudí takých, akí sú, a nerobiť medzi nimi 
rozdiely. Obdivujem ich silu a húževnatosť 
pri zvládaní neľahkých životných situácií, 
keď ja to hocikedy idem vzdať aj pri oveľa 
menších ťažkostiach.

Slávnostné okamihy pominuli. Čo vás 
čaká v najbližšom čase a aké sú vaše 
plány do budúcnosti?
Pokračovať v normálnom pracovnom 
a osobnom živote ako doteraz s vedomím, 
že povolanie sestier sa zviditeľnilo pozi-
tívnou prezentáciou, že sa ocenila krásna, 
náročná, zmysluplná práca, ktorá je neod-
deliteľnou súčasťou zdravotníctva.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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PhDr. Dagmar Chanátho-
vá pracujúca ako sestra 
v Gréckokatolíckej charite 
v Prešove stála pri zrode 
troch agentúr domácej 
ošetrovateľskej starostli-
vosti a v súčasnosti sa za-
pája do projektu Resocia-
lizačný systém Cesta k do-
movu, ktorý je zameraný 
na opätovné začlenenie do 
spoločnosti ľudí bez domo-
va a závislých. Ako jedna 
z finalistiek ceny Sestra 
roka 2012 sa 25. marca 
stala majiteľkou striebor-
ného ružového púčika.
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  Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,

ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu

a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,

a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká. Ž 1, 1 – 3

16 | slovo v rodine

Nová religiozita
Fenomén novej religiozity je spojený s kon-
zumným spôsobom života – masovou 
zábavou, televíznou kultúrou, pôžitkárstvom. 
Fakticky odtrhol západného človeka od tradič-
ných hodnôt a spoločnosť sa tak dostáva do 
morálnej krízy, ktorá sa prejavuje vo všetkých 
oblastiach. V rodinnej oblasti – jednotlivec po-
važuje partnera za nástroj realizácie osobných 
egoistických záujmov a potrieb na úkor obeto-
vania sa druhej osobe a realizácie jej potrieb. 
V politickej sfére pozorujeme tzv. politické prí-
živníctvo. Jeho prvoradým cieľom je realizácia 
egoistických záujmov a nie spoločného dobra. 
Máme do činenia s vulgárnou demokraciou 
odmietajúcou základné hodnoty a dôstojnosť 
ľudskej osoby. Preniká aj sféru náboženstva. 
Pozorujeme jeho tzv. konzumovanie. Dôsled-
kom je nárast náboženských symbolov mimo 
tradičných kontextov a široká ponuka služieb 
v oblasti spirituálneho trhu. Objavujú sa 
noví náboženskí podnikatelia, poskytovatelia 
spirituálnych služieb (proroci, zakladatelia no-
vých kultov, charizmatickí vodcovia, guruovia 
duchovného života, kňazi astrálnych kultov), 
ktorí ponúkajú zjednodušené odpovede na 
existenciálne otázky. Jednotlivec si nábožen-
stvo vytvára na svoj obraz a podobu.

Nové náboženské hnutie považujeme za 
inštitúciu, sociálnu skupinu alebo organizáciu, 
ktorá vznikla na základe náboženskej idey 
a ktorá je v spoločnosti považovaná za novú. 
Je prejavom inovácie duchovného života, 
hľadania odpovedí na existenciálne otázky 
a dôsledkom desekularizácie, v ktorej sú staré 
náboženské idey považované za nevyhovujúce. 
Ide o protestné hnutie, ktoré sa prejavuje v od-
lišnostiach vo vzťahu k spoločenským normám, 
v náboženskej praxi, etike a spôsobe života.

Termín sekta sa používa na pomenovanie 
protispoločenskej a psychomanipulačnej 
skupiny, ktorá poškodzuje základné práva 
človeka a zásady spoločného dobra. Má 
výrazne deštrukčný charakter. Používa rafino-
vané, neetické metódy manipulácie – fyzické, 
psychické aj materiálne. To vedie k tomu, že 
sa jedinec stáva závislým od skupiny alebo jej 
ambiciózneho vodcu.

Najčastejšie typy nových hnutí: západné 
kulty – skupiny, ktoré sa odtrhli od kresťanstva 
a popierajú jeho základné pravdy; západný 
ezoterizmus a okultizmus; orientálne systémy 
a východné kulty; nové synkretické tendencie 
– spojenie myslenia západu a východu, zmes 
rôznych náboženstiev a filozofií s ponukou 
panteizmu a monizmu, ktorý predpokladá jed-
notu všetkého bytia; kulty a hnutia ľudských 
potencií alebo nábožensko-psychoterapeutic-
ké hnutia.

Kamil Kardis
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Zomrela dlhoročná 
spolupracovníčka Slova 
Mária Pešeková
Mária Pešeková, rod. Horňáková sa narodila v roku 1949 
v dedine Choňkovce.  Jej otec Michal Horňák tam pôsobil ako 
gréckokatolícky kňaz. Zakrátko na rodinu doľahol tlak komu-
nistického režimu. Po tom, čo otec Michal nesúhlasil s akciou 
P, bol väznený v Bratislave, Ilave a Leopoldove. V roku 1955 
sa celá rodina vysťahovala do Karlových Varov.

Mária tu vychodila základnú školu 
aj gymnázium. Hoci boli začiatky 
v Karlových Varoch pre rodinu 

nesmierne ťažké, nakoniec na to spomínali 
všetci ako na najkrajšie obdobie svojho 
života. V roku 1968, keď sa otec Michal 
mohol vrátiť späť do svojej farnosti v Choň-
kovciach, Mária nastúpila na štúdium 
sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia sa 
usadila v Košiciach a vydala za Ladislava 
Pešeka.

Pracovala v Krajskej knižnici v Košiciach 
a až po roku 1989 sa mohla opäť venovať 
sociológii. Prednášala ju na Technickej 
univerzite v Košiciach až do roku 2009, keď 
odišla do dôchodku.

Po roku 1989 sa 
naplno venovala aj 
publikačnej činnosti. 
V časopise Slovo začala 
prinášať rozhovory 
s osobnosťami z poli-
tického, ale i kultúrne-
ho života. Ako socio-
logička sa venovala 
predovšetkým téme 
rodiny, ktorú spracová-
vala vo svojich úvahách 
pre Slovo, ale aj pre 
redakciu košického 
Slovenského rozhlasu. Spoluprácu s nie-
kdajším šéfredaktorom Slova Františkom 
Dancákom v prelomových deväťdesiatych 
rokoch a s Blažejom Krasnovským v rokoch 
1992 – 1999 považovala za veľmi významnú, 
prínosnú a dôležitú. Publikovala aj v čes-
kých gréckokatolíckych periodikách. V roku 
2005 vyšla v Řeckokatolickém kalendáři jej 
poviedka Cesta do Ilavy, kde Mária popi-
suje, ako navštívila svojho otca v ilavskej 
väznici. Pôsobivá poviedka vyšla aj v slo-
venskom vydaní, dočkala sa rozhlasovej 
dramatizácie a v roku 2011 vyšla v zbierke 

poviedok Osudová kaňka, ktorá popisu-
je osudy dcér politických väzňov. Práve 
občianske združenie Dcéry 50. rokov ju 
v posledných rokoch zamestnávalo najviac, 
jazdila s ním na besedy po celom bývalom 
Československu. Vo svojej publikačnej čin-
nosti sa snažila pokračovať v odkaze svojho 
otca a obhajovať hodnoty ako viera, pravda, 
čestnosť.

Zomrela po dlhej chorobe v kruhu svojej 
rodiny 9. marca 2013. n

Česť jej pamiatke!
Kamila Schusterová

OTCOVSTVOOTCOVSTVO
Som otec!
Bol to mladý manželský pár z mojej farnosti 
a čakali prvé dieťa. Pred pôrodom sa situ-
ácia skomplikovala a ako dobrí kresťania 
ma zavolali, aby som vyspovedal budúcu 
mamu, kým pôjde na operačnú sálu. Keď 
som skončil, z priateľstva som sprevádzal 
do čakárne nervózneho manžela. V tej 
nemocnici mali zvyk oznamovať otcom na-
rodenie dieťaťa červeným svetielkom, ktoré 
sme celý čas sledovali. Konečne sa červené 
svetielko rozsvietilo a môj dobrý priateľ, 
čerstvý otec, sa pustil do plaču a dookola 
si opakoval, akoby o tom chcel presvedčiť 
seba samého: „Som otec, som otec“.

Jeho city a jeho radosť na mňa urobili veľ-
ký dojem a uvedomil som si, aké je dôležité 
byť otcom alebo matkou a ako rodičovstvo 
premieňa a skrášľuje život manželov.

„Keď sa mi narodil syn, prestal som byť 
chlapcom a stal som sa chlapom,“ povedal 
mi ďalší priateľ.

A čo povedať o žene? Vo svojich génoch 
nesie túžbu po materstve a pre ňu je jej 
dieťa všetkým. Jedna z mojich farníčok 
ostala slobodná. Dosiahla vek, v ktorom 
prijala tento fakt a žila elegantne, stala sa 
ekonomicky nezávislou, aj keď naďalej žila 
so svojou rodinou ako morálnou oporou 
a spoločenstvom. Jedného dňa sa rozhodla 
adoptovať si dieťa a nehľadiac na prekážky 
to uskutočnila. Zmenila sa! Veľmi dobre jej 
padlo stať sa mamou a teraz sa teší zo syna, 
ktorého prijala ako dar od Boha.

Vedieť byť rodičmi
„Otcom nie je ten, kto splodí, ale ten, 
kto vychováva,“ hovorí ľudová múdrosť, 
poukazujúc na tú najťažšiu, ale aj naj-
uspokojujúcejšiu časť ľudského otcovstva: 
sprevádzať dieťa, kým sa o seba nedokáže 

postarať samo. Je to úloha, ktorá si vyžaduje 
veľmi veľa, čo sa dá pochopiť len prirodze-
nou láskou rodičov k deťom. Je rodičovstvo 
len živočíšnym inštinktom? Je to samot-
ná príroda, ktorá chráni mláďatá skrze 
rodičovskú lásku, ale boli by sme nevďační 
voči svojim rodičom, keby sme povedali, že 
nás milujú len pudovo. Ich láska, posilnená 
každodennou službou a starostlivosťou, sa 
nekončí v okamihu, keď deti odchádzajú 
z domu. Trvá večne. Povedzte matke, že 
jej materstvo sa končí, keď sa deti oženia 
alebo vydajú! Sú matkami až po hrob, ba až 
za hrob!

A to, čo hovoríme o materstve, musíme 
povedať aj o mužovi, ktorý je otcom, ak ním 
dokázal byť so zodpovednosťou.

Je právom a prvou povinnosťou rodi-
čov vychovávať svoje deti. Štát a samotná 
Cirkev s nimi iba spolupracujú, podporujúc 
ich v uskutočňovaní tohto ich práva. Táto 
výchova nespočíva len v školskom učení, 
ale zahŕňa predovšetkým princípy a návyky, 
ľudské a kresťanské hodnoty, ktoré prispie-
vajú k tomu, aby urobili z každého dieťaťa 
muža alebo ženu pripravených na život 
a užitočných pre svet. Šťastie detí závisí od 
tejto špeciálnej výchovy. Aj ich večné blaho!

Úcta k deťom (Ef 6, 4)
Jedna zúfalá mama nadáva dcére, bije ju 
pred spolužiačkami a necháva ju s plačom 
vojsť do školy. K obeti sa hneď priblížia spo-
lužiačky a hovoria jej: „Nedaj sa, udaj ju!“

Bolo treba deti naučiť, ktoré sú ich práva, 
aby mohli čeliť kultúre zneužívania zdede-
nej z minulosti, keď sa hovorilo, že deti sú 
majetkom rodičov a že si s nimi môžu robiť, 
čo sa im zachce. Heslom učiteľov bolo: „La 
letra con sangre entra“ („Písmeno vchádza 
krvou“), teda dieťa sa učí bitkou.

V úcte k deťom sme veľmi pokročili a na 
tejto ceste kresťanským rodičom pomáha 
vedomie, že ich deti sú aj Božími deťmi 
a „živými obrazmi dieťaťa Ježiša“, ako hovo-
ril blahej pamäti Ján Pavol II.

Dnešní rodičia musia nájsť nové metódy 
výchovy bez použitia násilia. Samotné deti 
nám ukazujú cestu, keď hovoria: „Rozprá-
vajte sa s nami, my rozumieme“.

Dôležitosť byť rodičmi
Pre nás kresťanov je zdrojom všetkého 
otcovstva Boh Otec a počiatočný obraz 
Boha ako Otca je obraz našich pozemských 
rodičov. Aké dôležité je vedieť byť rodičmi!

Dobrí rodičia...
• Vedia, že kto prijíma dieťa, prijíma Ježiša 

(Mt 18, 5).
• Prijímajú deti ako jedinečný a neopako-

vateľný dar od Boha.
• Rešpektujú jedinečnosť svojich detí a ne-

snažia sa z nich urobiť svoje klony.
• Dávajú svojim deťom tú najlepšiu výcho-

vu − manželskú lásku.
• Učia sa od svojich detí, ako vojsť do neba 

(Mk 10, 15).
• Zariadia si to tak, aby trávili viac kvalitné-

ho času so svojimi deťmi.
• Vedia viesť svoje deti k Bohu Otcovi.
• S láskou a múdrosťou čelia chvíli, keď 

deti vyletia, aby si postavili vlastné 
hniezdo.

• Sú bodom stretávania sa svojich detí. n

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

ilustračná snímka: Milan Malast
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Cesta môjho života
Ako pätnásťročný mladík som 

po prvýkrát počul o Neokatechume-
nátnej ceste, keď na pozvanie farára 

prišli do našej dedinskej farnosti katechisti 
ohlasovať katechézy. Už len samotné slová 
– neokatechumenát, katechisti, katechézy 
– boli nezrozumiteľné a cudzie. Ale Boh 
cez ne vstúpil do môjho života. Keď dvakrát 
v týždni po večerných svätých liturgiách ho-
vorili o Bohu tak živo a bytostne, ako som 
ešte nepočul, tešil som sa na každú ďalšiu 
katechézu. Nakoniec sa to skončilo tak, 
že po katechézach nás na cestu nastúpilo 
niekoľko desiatok bratov a sestier. Vlastne 
neskončilo, ale začalo. Začal sa nový život, 
nová, dlhotrvajúca a verím, že nekončiaca 
každodenná skúsenosť s Bohom. Dob-
rodružstvo viery. Skrze túto cestu ma Pán 
postupne učil počúvať Božie slovo. Cez 
neho mi Boh dáva odpovede, usmernenia, 
povzbudenia, ale i poznanie, že so mnou 
komunikuje cez udalosti môjho života, že 
môj život smeruje k ozajstnému vzťahu 
s Ježišom Kristom.

Skrze Neokatechumenátnu cestu ma 
Pán pomaly pripravoval aj na povolanie do 

manželstva. Cez manželstvá bratov a sestier 
zo starších spoločenstiev som mohol vidieť 
a zakúsiť, aké je dôležité, aby v dnešnom 
svete existovala kresťanská rodina. Pomá-
hali mi v tom cez ďalšie katechézy a etapy 
na ceste odovzdávaná múdrosť Cirkvi a dary 
Svätého Ducha. Postupne mi Boh našiel 
manželku, ktorá síce nebola veriaca, ale 
práve cez Neokatechumenátnu cestu obja-
vila vieru a ako dospelá bola pokrstená. Boh 
nám dal sviatostné manželstvo a v ňom po-
žehnal štyri deti. Nebyť Neokatechumenát-
nej cesty, nebolo by ani nášho manželstva, 
ani detí. Samozrejme, zažívame v živote 
a vo vzťahu nielen krásne, ale aj ťažké chví-
le. Vďaka formácii, ktorou spolu kráčame, 
však viem, že všetko má zmysel. Že Boh 
robí veci a udalosti v našom živote dobre. 
To, čo som si veľakrát predstavoval alebo 
naplánoval, dopadlo úplne inak. Ale ak som 
do toho vložil Pána, vždy to bolo lepšie ako 
moje predstavy. A z ťažkých a krízových si-
tuácií Boh vyvádza nové, dobré veci. Vďaka 
Neokatechumenátnej ceste vidím, že láska 
je obrovský dar. To, že môžem milovať svoju 
manželku po viac ako pätnástich rokoch 

manželstva viac a ináč ako na začiatku, je 
naozaj Božím darom. On je ten, kto dáva 
nové a lepšie víno podobne ako v Káne 
Galilejskej.

Denne zažívame, aké je ťažké vychová-
vať naše deti vo viere. Aj preto, že Pán dal 
celej našej rodine povolanie odísť na misie 
do prostredia, kde viera prakticky vôbec 
nie je. Dal nám silu opustiť dom, prácu, 
rodinu a odísť na misie do Česka, do Plzne. 
Odpovedali sme na pozvanie plzenského 
otca biskupa F. Radkovského, ktorý prosil 
Neokatechumenátnu cestu o dve rodiny 
s deťmi na misie. Dnes sme tu tretí rok 
a som vďačný Bohu za dar cesty, dar viery, 
ktorej ma učí každý deň, a dar Cirkvi, 
v ktorej môžem byť. A ďakujem aj za naše 
spoločenstvo v Prešove. Cítim, že za nami 
stojí, modlí sa za nás a pomáha nám. 

Neviem, kde by som bol a aký by bol môj 
život, keby som na začiatku (i keď mnohým 
veciam vtedy nerozumejúc) nepovedal 
Bohu: „Áno, chcem“. n

Ivo
snímka z Paschy 2013 v Plzni
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Služba svätému Metodovi
Služba svätému Metodovi, ktorú zostavil 
zakladateľ bulharského učilišťa pri kniežacom 
dvore v Prieslave Konštantín Presbyter, má vy-
sokú umeleckú i obsahovú úroveň. Jej autor, 
ktorý svoje meno zachoval v akrostichu, bol 
Metodov žiak. Text služby zostavil hneď, ako 
sa dozvedel o skone svojho učiteľa Metoda, 
na bulharskej pôde, ako to vyplýva zo zmien-
ky, v ktorej spomína antický názov severobul-
harskej oblasti Moesia, Mézia. Skutočnosť, 
že autor Služby Metodovi neuvádza vyhnanie 
Metodových žiakov z Veľkej Moravy, nám 
pomáha bližšie určiť dátum vzniku (rok 885). 

Zdá sa, že Konštantín Presbyter pochádzal 
z Panónie, keď hovorí o „nových ľuďoch“ z tej-
to krajiny, odkiaľ museli odísť pred franským 
duchovenstvom. Možno aj on je jeden z tých, 
čo sprevádzali Metoda na cisársky dvor do 
Carihradu v roku 882 a odtiaľ ho poslali na 
dvor bulharského cára Borisa-Michala. Je aj 
tvorcom cyrilského písma.

O skutočnej hodnote tejto jeho služby 
hovoria aj nasledujúce texty.

Tropár v tretej piesni kánona na utierni 
znie takto: „Ó, preslávny, kto môže vypovedať 
Metodove skutky a príkoria, ktoré okúsil od 

diabolských trojjazyčníkov...“ a v ôsmej takto: 
„Ty si bol archijerejom v hodnosti Árona, 
blahoslavený, obetného Baránka si rozdával 
verným“ a tropár na koniec utierne takto: 
„Veľký obyvateľ moravskej krajiny, sláva i chvá-
la severného kraja, totiž svätec Metod, pozýva 
teraz povzneseným kázaním: Príďte, milovníci 
pamiatky, s vierou sa stretnime a veseľme 
sa s ním vo sviatok jeho preslávneho skonu, 
nech ti prináša ustavičnú modlitbu ku Kristovi, 
nášmu Bohu, aby naše duše zbavil všetkej 
biedy a pokušenia.“

Jozef Gača
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Smäd a voda
Je veľmi zaujímavé sledovať, ako múdro 
svätí otcovia usporiadali cirkevný rok našej 
cirkvi – sú dni pokánia a dni veselosti; sú 
dni svätých a dni Pána, sú dni všedné a dni 
sviatočné, nedeľné. Prednedávnom sme 
slávili Pánovu Paschu a po nej rôzne nede-
le, keď sa čítajú evanjelia s istým presne 
daným obsahom. Tento obsah však nie je 
vybratý len tak, ale veľmi prezieravo a cie-
lene, aby poukázal na myšlienku celého 
daného obdobia Paschy a Päťdesiatnice.

Ak si lepšie všimneme obsah väčšiny nedieľ tohto obdo-
bia a zamyslíme sa nad ním, zistíme, že v nich často ide 
o vodu a smäd po nej samotnej alebo po nejakom jej 

účinku. Samotná Pánova Pascha je odkazom na starozákonnú 
Paschu, keď Izraeliti prešli cez Červené more – boli smädní 
po slobode, našli more vody, prešli cezeň a dostali Boží zákon 
– záruku ľudskej slobody. Nie náhodou je tento sviatok dňom 
krstu nových kresťanov, lebo kresťan túži po slobode od otroc-
tva hriechu, nájde more krstnej vody, prejde cezeň a dostane 
Boží zákon. Nasleduje Tomáš a jeho nevera – tiež je ponorený 
do vody Božej trpezlivosti a vloží ruku na miesto, odkiaľ „vyšla 
krv a voda“ – uverí v Ježiša ako Pána a Boha. Nedeľa ozdravenia 
ochrnutého je evidentným obrazom smädu po zdraví, tom te-
lesnom – a to sa ukrýva len vo vode, kde zostupuje z času na čas 
anjel. No Kristus ukáže seba ako skutočnú vodu, ba prameň vody 
uzdravenia nielen z telesného, ale najmä duchovného ochrnutia. 
A môžeme pokračovať Polovicou Päťdesiatnice a Samaritánkou 
pri studni – tu počujeme Ježišove slová, že je prameňom živej 
vody − a nakoniec slepec a jeho smäd po svetle uzdravený slinou. 
(Tieto skutočnosti obšírne objasňuje Nikeforos Xantopoulos 
v synaxároch na jednotlivé nedele a sviatky.)

„Kristus robil skutky znamení v soboty a vo všetky dni, uzdra-
voval tých, ktorých trápili rozličné neduhy. No oklamaní ľudia sa 
nadúvali hnevom.“ (tropár kánona Polovice Päťdesiatnice)

Všetky tieto a mnohé iné myšlienky sú vlastne katechézou pre 
katechumenov, ktorí prijali krst v predvečer Paschy, no aj pre nás 
samotných sú nenahraditeľným pokladom čerpania duchovných 
síl do nášho boja so smädom našich sŕdc po pokoji a porozume-
ní. Tento smäd nemožno zahasiť ničím iným, len prameňom 
živej vody, ktorým je Kristus. n

Michal Bučko
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Milovník úzkych 
ciest
Veľa piesní je inšpirovaných textom: 
„Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší 
než iných tisíce. Radšej chcem stáť na 
prahu domu svojho Boha, ako prebývať 
v stanoch hriešnikov“ (Ž 84, 10). V návale 
emócií neraz vyznávame Bohu, že pri ňom 
je lepšie ako hocikde inde. Ale čo hovorí 
Bohu naše srdce, keď emócie pominú?

Nehovorí zrejme nič. Lebo keď emócie pominú, o Božie 
nádvoria sa veľmi nestaráme. Žijeme svoje životy 
najlepšie, ako vieme, čo je fajn. Snažíme sa dať v nich 

priestor Bohu, čo je výborné. Z času na čas zažijeme počas 
modlitby, že v Božej prítomnosti je naozaj lepšie ako inde. 
A tak sa celé dni motáme medzi „životom po svojom“ a „časom 
pre Pána“, a dlhé roky nevstupujeme do Božích nádvorí ako na 
miesto, kde máme mať trvalý pobyt. Chybou nie je ani tak to, 
že nechceme žiť, ako sa páči Bohu, ale že do Božích nádvorí 
kráčame po zlej ceste.

Božie slovo hovorí: „Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie 
do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ (Mt 7, 14) Nedáv-
no som čítala knihu z patristickej knižnice, kde autor vysvet-
ľoval rozdiel medzi úzkou a širokou cestou. Neraz si myslíme, 
že po širokej ceste kráčajú neveriaci, ktorí nie sú obmedzovaní 
prikázaniami a pravidlami. Ale širokou cestou pomenúva 
autor knihy život kresťana, ktorý si chce žiť „po svojom“ 
a zároveň dodržiavať prikázania. Samozrejme, že taký človek 
vníma obmedzenia kresťanského života, ktoré mu bránia uží-
vať si podľa svojvôle. Morálne mantinely, cirkevné prikázania 
a pod. žiadajú zrieknutie sa, sebazaprenie. Vzhľadom na tieto 
ťažkosti sa kresťanovi zdá, že kráča po úzkej ceste, lebo sa po-
rovnáva so svojvôľou neveriacich. V skutočnosti ide po širokej 
ceste vlastnej vôle, ktorá do Božích nádvorí nevedie.

Predstavte si iný uhol pohľadu. V meste je známy umelec. 
Alebo sa hrá výnimočný zápas. Alebo máš inú možnosť stráviť 
výnimočný čas s výnimočným človekom. Ale v práci máte prá-
ve vtedy poradu alebo je koniec marca a robíš daňové prizna-
nie. Musíš sa príjemností jednoducho zrieknuť. Bolí to. Pamä-
táš si ešte citát z úvodu článku? „Jeden deň v tvojich nádvo-
riach je lepší než iných tisíce.“ Ak je pre teba vzťah s Bohom, 
stretnutie s ním v osobnej modlitbe výnimočnou príležitosťou 
strávenou s výnimočnou osobou, denne budeš zažívať tisícky 
obmedzení, ktoré ti nedovolia užívať si toto stretnutie. Lebo 
sa musíš starať o rodinu, chodiť do práce, nakupovať, tráviť 
čas s ľuďmi a pod. Všetko toto ťa síce obmedzuje v užívaní si 
súkromia s Pánom, ale zároveň sa všetko toto stáva možnosťou 
robiť veci preňho a s ním. Toto je úzka cesta. Keď nemôžeš byť 
s Bohom toľko a tak, ako by si chcel. Táto cesta ťa do Božích 
siení povedie s veľkou istotou. Túžiš po tom? Chce to zamilo-
vať sa do Pána tak, ako sa on zamiloval do teba. n

Valéria Juríčková
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Semeno sváru
Raz do mesta Morava zavítal 

knieža Svätopluk, aby pre-
bral so strýkom bojové plány. 

Nezdieľal Rastislavovu myšlienku 
o dôležitosti tejto výučby a vlastného 
písma v správnych ani v liturgických 
záležitostiach. A tak, keď sa stretol 
s Metodom, povedal mu:

„Stále nechápem, čo to tu robíte. 
Vari nás modlitby k Bohu v našom 
jazyku viac ochránia ako tie v latinči-
ne? A nie je najlepšou ochranou meč 
a moc? A namiesto toho, aby Rastislav 
zbieral bohatstvo na vojnu, míňa ho 
na toto,“ zamyslel sa, aby neurazil 
Metoda a po krátkej odmlke dodal: 
„vaše učenie.“

„Vy si myslíte, že meč a zlato všetko 
vyriešia?“ opýtal sa ho Metod.

„A vari nie? Kto má moc a zlato, 
toho každý počúva a váži si ho.“

„A viete, prečo ho počúvajú? Buď 
zo strachu, alebo z vypočítavosti. 
Takí priatelia sú ako plášť – idú tam, 
kde veje vietor. No ten, kto spozná 

múdrosť a zamiluje si ju, ako môj brat 
Filozof, ten je stály a neopúšťa svojich 
priateľov.“

„Ak by vám franský kráľ Ľudovít 
ponúkol bohatstvo, moc a slávu, vari 
by ste to odmietli a zostali tu?“

„Áno!“ energicky odvetil Metod.
„Tomu neverím, to sú iba reči. Slová, 

ktoré plynú do prázd-
na. No život je iný.“

„Neveríte? Poviem 
vám niečo o brato-
vi, ktorý je naozaj 
Filozof. Veď ho u nás 
ani nijako inak nezvú. 
Cisársky dvorný učiteľ 
chodil niekedy na 
hodiny do školy, kde 
sa brat učil.

Keď videl, aký je, 
dal mu moc nad svo-
jím domom a dovolil 
mu dôverne vchádzať 
do cisárskeho paláca. 
I opýtal sa ho raz: 
,Filozof, chcel by som 
vedieť, čo je filozo-
fia.‘ On však hneď 
pohotový odpovedal: 
,Poznávanie ľudských 
i božských vecí, 
pokiaľ sa človek môže 
priblížiť k Bohu, 
a cnosťou učí človeka 
stať sa obrazom a po-
dobou toho, ktorý ho 
stvoril.‘ Preto si ho 
ešte väčšmi zamiloval 
a neprestajne sa ho 
vypytoval na všetko, 

taký muž, veľký a ctený. On mu však 
podal filozofickú náuku a nemnohými 
slovami odhalil jej hlboký zmysel. 
Čím väčšmi sa páčil Bohu pre svoju 
čistotu, tým ľúbeznejším sa stával 

všetkým. A logotet, to je ten učiteľ, 
preukazoval mu všetku poctu a úctu, 
dával mu mnoho zlata, ale on ho 
neprijal. Raz mu povedal: ,Tvoja krása 
a múdrosť ma veľmi i neobyčajne 
povzbudzuje, aby som ťa ľúbil; mám 
duchovnú dcéru, ktorú som dvíhal 
z krstiteľnice, krásnu i bohatú, z rodu 
dobrého a veľkého; ak chceš, dám ti ju 
za ženu; od cisára hneď teraz dostaneš 
veľkú hodnosť i kniežatstvo a čakaj 
viacej, lebo onedlho budeš stratégom.‘ 
Odpovedal mu Filozof: ,Dar je to iste 
veľký pre tých, čo ho potrebujú, ale pre 
mňa niet väčšieho nad učenie, ktorým, 
keď nazbieram vedomosti, chcem 
hľadať slávu a bohatstvo pradeda.‘ 
Keď logotet počul jeho odpoveď, šiel 
k cisárovnej Teodore a povedal: ,Tento 
mladý filozof nemá rád tento život; no 
nepusťme ho z nášho spoločenstva, 
ale ostrihajme ho na kňaza a dajme 
mu službu; nech bude biblioteká-
rom u patriarchu Ignácia pri Chráme 
svätej Múdrosti. Hádam aspoň tak si 
ho udržíme.‘ A to aj urobili. Keď však 
celkom málo s nimi pobudol, odišiel 
na Úzke more a skryl sa v kláštore. Ne-
mal rovnaký pohľad ako patriarcha na 
mnohé veci týkajúce sa bežného života 
kresťana, zvlášť na ikony. Hľadali ho 
šesť mesiacov, a ledva ho našli. Keď ho 
nemohli prinútiť na tú službu, uprosili 
ho, aby prijal učiteľskú stolicu a učil 
filozofiu tuzemcov i cudzincov so 
všetkými právami a zaopatrením. A to 
prijal. No povedzte, či ten Ľudovít by 
nám mohol ponúknuť viac než rímsky 
cisár?“

Vtedy sa Svätopluk urazene otočil 
a zahanbený v hneve odišiel. Nepáči-
lo sa mu, že ho Metod takto ponížil 
a poučoval ho. n

Juraj Gradoš
snímka ikony M. Klimčáka Svätopluk

Kedy bude dosť?
Pracovný deň je v plnom prúde. Zapnutá kopírovačka chrlí dokumenty a hodin-
ky neúprosne odmeriavajú pracovné termíny. „Keby som nebola hlúpa, mohla 
som byť v živote úspešnejšia,“ počujem šéfkin vzdych. „A potom? Čo by bolo 
potom?“ vyletí mi spontánne z úst. Prekvapene sa otáča a opakuje: „Čo potom? 
Dobrá otázka.“ Dlhú chvíľu počuť len zvuk stroja. Myšlienky sú nemé. Kedy si 
človek povie, že je dosť úspešný, dosť šťastný, dosť bohatý? Že mu stačí? Keď 
dosiahne.... A potom? Čo bude potom?

Valéria Juríčková
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Vtáka poznáš po perí, človeka po reči. 
Ako vyzerajú naše stretnutia s priateľmi? 
O čom sa bavíme pri našich každodenných 
stretnutiach? Nájde sa v našich rozho-
voroch aj priestor na témy duchovného 
života, povzbudzovanie a rozprávanie 
o viere? Ak áno, svedčí to o našej láske 
k Bohu a ľuďom. Biblia hovorí: „Z plnosti 
srdca hovoria ústa.“

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo 
prvá a druhá antifóna Paschy a tretia každ. 
s nedeľ. pripivom). Tropár z 5. hlasu, Sláva, 
I teraz, kondák z triódy. Ostatné z Nedele 
slepého. (HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

UTOROK 7. máj
Spomienka na znamenie  
svätého Kríža v Jeruzaleme

Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 
– 36a, zač. 42a

Lebo ani jeden Aténčan, ani cudzinec, 
čo tam bývali, nemali na nič toľko času, 
ako rozprávať alebo počúvať niečo 
nové. (Sk 17, 21)

Apoštol Pavol mal v Aténach zaujímavé 
publikum. Nadšene sa usadili, lebo mali radi 
nové veci, ale len málo z nich uverilo v Ježi-
ša. Väčšina ho vysmiala a nebola ochotná 
prijať zvesť evanjelia. Skúmajme sami seba, 
či nie sme podobne dychtiví po novotách, 
správach a pletkách, no málo otvorení pre 
rozhovory o veciach povznášajúcich ducha.

Liturgia: Všetko ako 6. mája

STREDA 8. máj
Zakončenie sviatku Paschy. Apoštol 
a evanjelista Ján Teológ

Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 
47, zač. 43 (radové); 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68b; 
Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (svätému)

... a povzbudzoval všetkých učeníkov. (Sk 
18, 23b)

Apoštol Pavol si uvedomoval dôležitosť po-
vzbudzovania. Sila povzbudenia je veľká. Ak 
človek dostane pochvalu a je povzbudzovaný 
k vytrvalosti v konaní dobra, robí to rád 
a s menšou námahou. Dnes si všimni na ľu-
ďoch okolo seba pekné a dobré veci, a nešetri 
slovami pochvaly a povzbudenia. Urobíš im 
tak veľkú službu, ktorá ťa veľa nestojí.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo 
prvá a druhá antifóna Paschy a tretia každ. 
s nedeľ. pripivom). Tropár z 5. hlasu a tro-
pár Jánovi, Sláva, kondák Jánovi, I teraz, 
kondák z triódy. Ostatné z Nedele Paschy 
a Jánovi. (HS: 241, 380, 229; PZ: 208, 359, 
194; HP: 224, 378, 209)

ŠTVRTOK 9. máj
Pánovo nanebovstúpenie

Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, 
zač. 114 

Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, 
ktoré Otec určil svojou mocou. (Sk 1, 7)

Poznať budúcnosť, to je často nezriadená 
túžba človeka, ktorý siaha po vešteckých 
praktikách a vrhá sa do satanových pascí. 
Brať svoju budúcnosť do vlastných rúk je 
opakom dôvery voči nebeskému Otcovi, 
ktorý hovorí: „Dám vám budúcnosť a nádej“. 
On má pre nás správne veci v správny čas.

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Nane-
bovstúpenia Pána. Prikázaný sviatok. 
Myrovanie. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK 10. máj
Apoštol Šimon Horlivec

Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, 
zač. 47 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 
13, 54 – 58, zač. 56 (svätému)

Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. (Sk 
19, 2b)

Učeníci z Efezu nevedeli o dare Svätého 
Ducha. My o ňom vieme. Dostali sme 
ho v sviatosti myropomazania. Bol nám 
daný, aby nás robil schopnými žiť Ježišov 
život. No je v nás prítomný podobne ako 
kocka cukru v káve. Káva je horká, kým ju 
nezamiešame. Popros dnes Svätého Ducha, 
aby pôsobil v každej oblasti tvojho života 
a viedol tvoje kroky.

Liturgia: Predobr. ant. a blažen. (alebo prvá 
a druhá antifóna sviatku Nanebovst. a tretia 
každ. s pripivom sviatku). Vchod, Poďte, po-
kloňme sa... čo si slávne vstúpil na nebesia... 
Tropár zo sviatku a svätému, Sláva, kondák 
svätému, I teraz, kondák zo sviatku. Ostat-
né sviatku a svätému. Na miesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviat-
ku. Namiesto Videli sme pravé svetlo, Nech 
sa naplnia a Nech je požehnané sa spieva 
Bože, vznes sa nad nebesia... (HS: 243, 383; 
PZ: 210, 362; HP: 225, 381)

SOBOTA 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b – 
21, zač. 48a

Pamätajte na svojich predstavených, 
ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si 
všimnite, aký bol koniec ich života, a na-
podobňujte ich vieru. (Hebr 13, 7)

Dnešná stať z Listu Hebrejom nás vyzýva, 
aby sme nezabúdali na tých, ktorí zohrali 

nejakú úlohu v našom duchovnom napre-
dovaní. Máme za nich ďakovať a žehnať im. 
Spomeňme si na rodičov, starých rodičov, 
kňazov, katechétov a na všetkých tých, 
ktorí slovom alebo osobným príkladom 
pozitívne ovplyvnili naše duchovné smero-
vanie. Bez nich by sme dnes neboli vo viere 
tam, kde sme.

Liturgia: Poriadok menlivých častí ako 10. 
mája. (HS: 243; PZ: 210, 364; HP: 225, 383)

NEDEĽA 12. máj
Siedma nedeľa po Pasche  
– svätých otcov 1. nicejského snemu

Čítania: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn 
17, 1 – 13, zač. 56

Ba aj z vás samých povstanú muži, čo 
budú prevrátene hovoriť, aby strhli 
učeníkov za sebou. (Sk 20, 30)

Apoštol Pavol týmito prorockými slovami 
upozorňoval nielen na situáciu v Efeze, 
ale aj na skutočnosť, ktorá je prítomná 
v kresťanstve v každej dobe. Aj dnes sa stre-
távame s rôznymi náukami samozvaných 
duchovných vodcov. Ich zákernosť je často 
v tom, že vyšli z nás, z kresťanských zákla-
dov a používajú kresťanskú terminológiu. 
Z rôznych dôvodov vniesli do biblického 
pohľadu na život s Bohom veľa subjektív-
nych dojmov či svojských výkladov a pre-
zentovali ich populárnou formou ako pravú 
náuku. Zdá sa, že žijeme v dobe, keď sme 
vďaka nebývalej rýchlosti šírenia informácií 
vystavení množstvu vplyvov. Nebezpe-
čenstvo nekritického prijímania takýchto 
prúdov z celého sveta je pre duchovný život 
nevyjadriteľné. Pred tým, než si prečítaš 
knihu, než navštíviš internetovú stránku či 
podujatie údajne kresťanského charakteru, 
modli sa a prijmi Ježišovu výzvu: „Buďte 
teda opatrní ako hady a jednoduchí ako ho-
lubice“ (Mt 10, 16) a odporúčanie apoštola 
Pavla: „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho 
sa držte“ (Sol 5, 21). 
Raz sa ma jedna dievčina spýtala, či je 
hriech, keď ju oslovil rozhovor s členmi 
sekty Jehovových svedkov. Povedal som 
jej, že neviem, či je to hriech, ale je určite 
nezodpovedné vstúpiť do takéhoto rozho-
voru nepripravený. Vstúpila do nerovného 
boja, lebo oni sa na to pripravili dobre. 
Porovnávajme ponúkaný duchovný obsah 
so Svätým písmom a učením Cirkvi.

Liturgia: Hlas 6. Antifóny ako 10. mája. Tro-
pár z hlasu, zo sviatku Nanebovst. a otcom, 
Sláva, kondák otcom, I teraz, zo sviatku. 
Prokimen a pričasten z hlasu a otcom. Os-
tatné zo sviatku. (HS: 246; PZ: 213; HP: 229)

František Sochovič
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PONDELOK 29. apríl
Deviati mučeníci z Kyzika 
Prepodobný divotvorca Memnón

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

Oni jej povedali: „Šalieš!“ Ona však tvr-
dila, že je to tak. (Sk 12, 15)

Kresťanská komunita sa modlila za 
oslobodenie apoštola Petra, ktorý bol 
uväznený. Boh ho vyslobodil. Keď im dievča 
prišlo oznámiť, že je pri dverách, obvinili 
ju z blúznenia. Keď sa modlíme za obrá-
tenie či uzdravenie, pamätajme na Ježišov 
prísľub: „Verte, že všetko, o čo v modlitbe 
prosíte, ste už dostali, a budete to mať“.

Liturgia: Menlivé časti z polovice Päťde-
siatnice (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

UTOROK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa

Čítania: Sk 12, 25 –13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 
59, zač. 33 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Lk 
5, 1 – 11, zač. 17 (svätému)

A keď pritiahli lode k brehu, opustili 
všetko a išli za ním. (Lk 5, 11)

Po neúspešnom nočnom love Ježiš káže ry-
bárom zatiahnuť na hlbinu a skúsiť to zno-
va. Na jeho slovo spustia siete. Výsledkom je 
veľký úlovok. Títo muži získavajú skúsenosť, 
po ktorej opúšťajú všetko a idú bezvýhradne 
nasledovať Ježiša. Živá viera sa nededí, ale 
rodí zo skúsenosti. Prosme o skúsenosť 
Božej lásky, starostlivosti a moci.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár z polovice Päťdesiatnice 
a Jakubovi, Sláva, kondák Jakubovi, I teraz, 
kondák z polovice Päťdesiatnice. Ostat-
né z polovice Päťdesiatnice a Jakubovi. 
(HS: 238, 376; PZ: 205, 355; HP: 220, 371)

STREDA 1. máj
Zakončenie polovice Päťdesiatnice

Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 18

Po čítaní zo Zákona a Prorokov im pred-
stavení synagógy odkázali: „Bratia, ak 
máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, 
hovorte!“ (Sk 13, 15)

Keď Pavol s družinou dostali v synagóge 
túto výzvu, nenechali si ujsť príležitosť 
svedčiť o viere v Krista a stretli sa s pozitív-
nou reakciou poslucháčov. Prekonať strach, 
hanbu či obavu a svedčiť o Bohu môže pre 
niekoho z nášho okolia znamenať zrod vie-
ry a záchranu nesmrteľnej duše. Pohotovo 
využime každú možnosť!

Liturgia: Menlivé časti z polovice Päťde-
siatnice (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 2. máj
Svätý Atanáz Veľký

Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 
10, 9, zač. 35a

Posilňovali srdcia učeníkov a povzbu-
dzovali ich, aby vytrvali vo viere a že 
do Božieho kráľovstva máme vojsť cez 
mnohé súženia. (Sk 14, 22)

Slová apoštolov sa nápadne podobajú na 
Ježišovo: „Kto chce ísť za mnou...“ Táto 
podobnosť je zaiste spôsobená duchovnou 
jednotou apoštolov s ich Majstrom. Ak 
chceš byť v jednote s Ježišom, nemôžeš vy-
nechať dôležitosť odriekania, sebazaprenia, 
zriekania sa svojich predstáv. To je často 
to najväčšie súženie, za ktorým sa stretneš 
s ním.

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

PIATOK 3. máj
Odchod do večnosti  
prepodobného otca Teodóza

Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 
28a, zač. 37 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 
334; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (svätému)

Lebo Duch Svätý a my sme usúdili... (Sk 
15, 28a)

Život je plný rozhodovaní. Apoštoli vedeli, 
že pre správne rozhodovanie je dôležitý 
postoj odovzdanosti, motív lásky k Bohu 
a ľuďom, schopnosť zrieknuť sa svojho 
názoru a hľadať Boží názor. Potom môžu 
vyhlásiť: „Duch Svätý a my ....“ Ak sa dnes 
budeš musieť rozhodovať, čo povedať, čo 
urobiť, kam ísť, nezabudni na chvíľu stíše-
nia pred Bohom.

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Božské-
ho srdca Ježišovho. Zdržanlivosť od mäsa. 
(HS: 258; PZ: 228; HP: 243)

SOBOTA 4. máj
Mučenica Pelágia

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

Židia znova zdvihli kamene a chceli ho 
kameňovať. (Jn 10, 31)

Pre Ježišove slová vznikla medzi židmi roz-
tržka, až ho chceli ukameňovať – umlčať. 
Umlčať pravdu od Boha. A až dodnes sú pre 
Ježišove slová roztržky, lebo je ľahké roz-
právať to, čo sa druhým páči. Čo nedráždi, 
neusvedčuje. My však buďme služobníkmi 
pravdy, ktorá niekedy môže byť nepríjemná, 
bolestivá.

Liturgia: Všetko ako 2. mája

NEDEĽA 5. máj
Šiesta nedeľa po Pasche  
– Nedeľa slepého

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

O polnoci sa Pavol a Sílas modlili 
a spievali Bohu chválospevy, a väzni ich 
počúvali. (Sk 16, 25)

Pavol a Sílas sedia v noci v páchnucej väzni-
ci so zločincami s nohami zamknutými do 
klady. Poľutovaniahodná situácia. V živote 
prichádzajú situácie, ktoré nás vrhajú do 
väzenia bezmocnosti, keď sa všetko okolo 
nás javí ťažké a beznádejné. Vtedy prichádza 
úzkosť, depresia, strach a smútok, ktoré 
sa časom zväčšujú, až nás úplne paraly-
zujú a my nie sme schopní ďalej fungovať 
v každodenných záležitostiach. Božie slovo 
upriamuje našu pozornosť na Pavla a Sílasa. 
Ich postoj v takejto situácii bol úplne odliš-
ný. Nepodľahli tlaku okolností a nesnažili 
sa ich kŕčovito riešiť svojimi silami. Napriek 
všetkému spievajú oslavné piesne Bohu. 
Vedia, kto je ich Boh. Poznajú jeho lásku aj 
jeho moc. Vedia, že sú pod jeho ochranou, 
a preto sú slobodní od vonkajších vplyvov. 
Oslavujú Boha nielen v čase, keď je všetko 
v poriadku, ale aj vtedy, keď je ťažko. A čo sa 
vtedy deje? Prejavuje sa Božia moc. Väzenie 
sa rozpadlo, oni sú slobodní. A vojak, ktorý 
strážil väzenie, sa dokonca stáva kresťanom. 
Keď je srdce zamerané na Krista, vtedy ne-
zasahujú vnútornú stabilitu vonkajšie ťažké 
okolnosti, ale naopak.

Liturgia: Hlas 5. Predobr. antif. a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna Paschy 
a tretia každ. s nedeľným pripivom). Tropár 
z hlasu, Sláva, kondák z Nedele slepého, 
I teraz, kondák z Paschy. Ostatné z Nedele 
slepého. (HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

PONDELOK 6. máj
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57, 
zač. 40

Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim 
a po tri soboty im hovoril o Písmach. (Sk 
17, 2)
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Päťdesiatnica
Sviatok Päťdesiatnice oslavuje uda-

losť zostúpenia Svätého 
Ducha na apoštolov. 

Cirkev ho slávi v päťde-
siaty deň po Pasche, 
čo vyjadruje aj 
samotné pome-
novanie sviatku. 
Grécky názov 
Pentekostes zna-
mená päťdesia-
ty. Tento sviatok 
má svoj počia-
tok už v Starom 
zákone, kde sa 
spočiatku slávil 
ako obetovanie 
prvotín úrody. 
Neskôr bol v dô-
sledku centrali-
zovania kultu do 
Jeruzalemského 
chrámu ustano-
vený dátum aj 
detaily obradov 
či pomenova-
nie ako Sviatok 
týždňov, čo nariaďuje Boh Mojžišovi: „Za-
svätíš aj sviatok týždňov, prvotín pšenič-
nej žatvy...“ (Ex 34, 22). Boh poukazuje aj 
na spôsob, ako si vyrátajú čas osláv tohto 
sviatku: „Sedem týždňov rátaj odo dňa, 
keď si priložil kosák k obiliu, a potom 
sláv sviatok Pánovi, svojmu Bohu, a dob-
rovoľne prines obetu svojich rúk...“ (Dt 
16, 9 – 10). Zákon predpisuje aj samotný 
spôsob prežívania sviatku: „Odo dňa, 
keď ste po sobote obetovali svoj podávací 
snop, budete počítať sedem plných týž-
dňov až do dňa, ktorý nasleduje po sied-
mej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy 
prineste obetu prvotín z nového obilia...V 
ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. 
Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služob-
nú prácu. To je večný príkaz pre všetky 
pokolenia vo všetkých vašich bydliskách“ 
(Lv 23, 15 – 16, 21). A tak na základe textov 
Starého zákona je zreteľné, že v tom 
čase bol sviatok Päťdesiatnice sviatkom 
poďakovania Bohu za prvú úrodu. Ale 
iným starozákonným prameňom sviatku 
Päťdesiatnice je udalosť, keď Izrael dostal 
prostredníctvom Mojžiša na hore Sinaj 
zákon v podobe Desatora a uzavrel zmlu-
vu s Bohom (Ex 19 – 20). A keďže Sviatok 
týždňov pripadal na to isté obdobie ako 
niekdajší príchod Izraelitov na vrch Sinaj, 
stal sa pamiatkou zmluvy. E. Sendler 

poukazuje na zaujímavú súvislosť 
medzi zostúpením Boha na Sinaji v čase 
odovzdania zákona a uzavretia zmluvy 
s vyvoleným národom a na Päťdesiatnicu 
vo večeradle. Na Sinaji Boh zostúpil na 
vrch za dunenia hromu, na Päťdesiatnicu 
v podobe ohnivých jazykov, no v oboch 
prípadoch išlo o sprostredkovanie tej istej 
spásy, a to najprv prostredníctvom záko-
na, a potom skrze Ducha. Táto paralela je 
značná, keďže ohnivé jazyky bezpochyby 
súvisia s Božím slovom a jeho ohlasova-
ním, keďže Ježiš zoslal Svätého Ducha 
na apoštolov v deň, keď Mojžiš odovzdal 
zákon vyvolenému národu. Túto skutoč-
nosť opisuje aj sv. apoštol a evanjelistu 
Ján vo svojom prológu: „Lebo ak zákon 
bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda 
prišli skrze Ježiša Krista“ (Jn 1, 17). Toto 
zostúpenie Ducha v deň Sviatku týždňov, 
ako uvádza E. Sendler, je zostúpením 
v deň, ktorý symbolikou siedmich týž-
dňov a jedného dňa vyjadroval Jahveho 
plnosť. A práve táto symbolika privádza 
do Jeruzalema Židov, ktorí mali účasť na 
zostúpení Svätého Ducha v podobe ohni-
vých jazykov – Božom zjavení určenom 
všetkým národom. n

Milan Gábor
snímka: www.grk-trhoviste.estranky.sk
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 KOINONIA SV. JáN KRSTITEĽ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie 
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
05.05. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
10.05. Spišská Belá, cerkev (18.00 h)
Stretnutie pre mladých
02.05. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.00 h)
Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
18.05. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo 
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov-Sekčov – Opál, pastoračná miest-
nosť, štvrtok o 17.00 hod., kontakt na e-
-mail: gbvideo@gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 hod.
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 hod.
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 hod.
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 hod, e-mail: pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 
hod.

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši – jubilanti – máj
50 rokov: Anna Babinčáková, Jastrabie; 
Anna Jurková, Kazimír
60 rokov: Mária Kellerová, Sečovce; Bo-
žena Mojžišová, Ďačov; Anna Papcunová, 
Ruská Nová Ves; Štefan Vaško, Hlinné
70 rokov: Juraj Bučko, Sečovce; František 
Dráb, Chmeľov; Mária Podhajecká, So-
boš; Ján Straka, Milpoš
75 rokov: MUDr. Mikuláš A. Halko, USA; Má-
ria Hricová, Nižný Hrabovec; Pavlína Krom-
páková, Humenné; Anton Šalapa, Lesné
80 rokov: Mária Baranová, Sačurov; He-
lena Chromá, Sečovce; Zuzana Ihnátová, 
Bánovce nad Ondavou; Michal Sukov-
ský, Vranov nad Topľou; Anna Šoltesová, 
Nový Ruskov; Ján Voroňák, Brezina
85 rokov: Mária Grigorová, Košice; Ing. 
Jozef Makohus, Michalovce
90 rokov: Helena Ihnátová, Hlinné

 JuBILEá KňAZOV
Ján Karas, titulárny arcidekan, právo 
nosiť nábederník, špirituál Kňazského 
seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove – 18. 
máj – 65 rokov života; Emil Sičák, titu-
lárny arcidekan, výpomocný duchovný 
v Humennom – 29. máj – 65 rokov života; 
Kamil Dráb, duchovný rehoľného rádu 
v kláštore v Stropkove – 30. máj – 20 ro-
kov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽELáME
15. marca 2013 sa dožil 75 rokov života 
pán kostolník Ing. Michal Dorčák z far-
nosti Helcmanovce. Pri tejto príležitosti 
vám vyprosujeme veľa Božích milostí 
a ochranu Božej Matky, ktorej tak veľmi 
ďakujete a na ktorú sa obraciate so svoji-
mi prosbami. Chceme sa vám poďakovať 
za vašu službu v chráme a milé slová. Na 
mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Helcmanoviec_________________________________
Duchovný otec Michal Bučko, správca 
farnosti Žakovce, sa 6. apríla dožil 30 ro-
kov života.
Chceme sa mu poďakovať za modlitby 
a všetko, čo robí pre spásu našich duší 
a duší všetkých svojich veriacich. Praje-
me mu pevné zdravie, veľa Božích milostí 
a plnosť darov Svätého Ducha. Nech ho 
Presvätá Bohorodička ochraňuje a ne-
beský Otec sprevádza aj v ďalších rokoch 
jeho života. Mnohaja i blahaja lita!

manželka Jana, deti Ester a Michal, 
rodičia a svokrovci_________________________________

12. apríla oslávila 
svoje požehnané 85. 
narodeniny Mária 
Čandíková z Komá-
ran. Drahej mamke, 
babke a prababke 
ďakujú za materin-

skú lásku a starostlivosť a do ďalších ro-
kov pevné zdravie, lásku a Božie požehna-
nie prajú vďačné deti Mária, Bartolomej, 
Anna a Katarína s rodinami.

Na mnohaja i blahaja lita!
_________________________________
13. apríla oslávila 
krásne životné jubi-
leum ctihodná sestra 
Bazília Kužmíková 
z Veľkých Ozoroviec, 
pôsobiaca v Sečov-
ciach.
Do kroniky tvojho života sa zapisuje po-
čet vzácnych liet
a inej cesty v živote pre teba veru niet.
Vyprosujem Božiu pomoc, ochranu Pan-
ny Márie a náruč plnú milostí Ducha Svä-
tého. Ďakujeme za modlitby a lásku.

Stázka s rodinou_________________________________
21. apríla oslávi 38 
rokov života náš du-
chovný otec Rado 
Záhorský.
Drahý duchovný 
otec, k tomuto 
sviatku vám blaho-

želáme, v modlitbách za vás ďakujeme 
a vyprosujeme vám pevné zdravie, hoj-
nosť Božích milostí, dary Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Ďaku-
jeme vám za prácu vo farnosti a za vaše 
kázne, ktoré prenikajú do našich sŕdc.
Do ďalších rokov vám zvolávame mnoha-
ja i blahaja lita.

vďační veriaci z Nacinej Vsi_________________________________

25. apríla 1953 prijali v gréckokatolíckom 
chráme v Hlinnom sviatosť manželstva 
Michal a Margita Balogovci zo Zlatníka.
Drahí rodičia, kráčate bok po boku už 
šesťdesiat rokov. Ďakujeme Pánu Bohu, 
že vás sprevádza a ochraňuje. Do ďalších 
rokov vám prajeme veľa Božích milostí.

Na mnohaja i blahaja lita!
deti Michal, Boženka a Jožko s rodinami_________________________________

„Vezmi si, Bože, hviezdy nado mnou,
slnko si vezmi, oblohu, hviezdy, vezmi si 
kvety,
len seba nechaj tu, aby netrpeli deti.“
Kyticu vďaky uvitú z modlitieb posiela-
me nášmu drahému otcovi Františkovi 
Drábovi, ktorý sa 8. mája dožíva požeh-
naných 70 rokov života. Pri tejto príle-
žitosti mu zo srdca ďakujeme za lásku 
a obetavosť a do ďalších rokov života vy-
prosujeme pevné zdravie, pokoj a Božie 
požehnanie.

vďačná rodina

 na slovo darovali
bohuznámy – 50 eur; Spolok ruženca, 
Dúbravka – 35 eur; Arcibratstvo ruženca, 
Trhovište – 35 eur; Arcibratstvo ruženca, 
Sabinov – 30 eur; bohuznáma Mária, Po-
prad – 30 eur; Mária Ihnátová, Jastrabie 
pri Michalovciach – 20 eur; Monika Kan-
dráčová, Krásna Lúka – 20 eur; bohuzná-
my, Košice – 11 eur; Helena Svatová, 
Janov – 10 eur; Mária Petriľáková, Fijaš 
– 10 eur; Mária Ihnátová, Jastrabie pri 
Michalovciach – 10 eur; Ervín Madunický 
– 6 eur; Martin Krišš, Abranovce – 5 eur

Srdečne ďakujeme!

 OZNAMY
Stretnutie prvoprijímajúcich detí 
v Ľutine
Pozývame všetky prvoprijímajúce deti 
Prešovskej archieparchie na tradičné 
stretnutie s otcom arcibiskupom met-
ropolitom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 15. júna 2013 v Ľuti-
ne. Pripravený je aj program pre rodičov.
Metropolitná púť do Krakova
Srdečne pozývame všetkých kňazov, re-
hoľníkov a veriacich Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku na 4. metropolitnú 
púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove-Lagievnikoch, ktorá sa usku-
toční v sobotu 25. mája 2013.
Metropolitná púť na Velehrad
Pri príležitosti Roka sv. Cyrila a Metoda 
vás pozývame na Metropolitnú púť na 
Velehrad, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. 
júna 2013. 
Pešia púť do Compostely
18. – 29. augusta 2013 organizujeme pe-
šiu púť gréckokatolíkov k hrobu sv. apoš-
tola Jakuba do Santiaga de Compostela 
(115 km). Cestou tam a späť navštívime 
aj Fatimu a Lurdy. Podrobné informácie 

sa dozviete na www.santiago.estranky.sk 
alebo na t.č.: 0911711217.
Deň otvorených dverí v kňazskom 
seminári
4. mája 2013 sa uskutoční v Gréckoka-
tolíckom kňazskom seminári blahoslave-
ného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove Deň 
otvorených dverí, na ktorý pozývame mi-
ništrantov, záujemcov o kňazskú formá-
ciu, mládež a všetkých, ktorých zaujíma 
priebeh formácie v kňazskom seminári.

 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
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – 
grapefruitové kvapky, masti na reumu 
a bolestivé kĺby a iné produkty tradič-
ného ľudového liečiteľstva. www.lie-
civemasti.com

_________________________________
Šitie bohoslužobných rúch, košieľ, pre 
kňazov, miništrantov a vybavení do chrá-
mu. Za prijateľné ceny. Prevádzka: Ďurďoš 
8, okres Vranov n/T, mobil: 0948 860 993 
marta.jurcova@centrum.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
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Vysluhovateľ 
krstu
Krst je najzákladnejšia sviatosť. Ním vstu-
pujeme do spoločenstva Cirkvi. Bez krstu 
nemôžeme platne a dovolene prijímať ostatné 
sviatosti. V Cirkvi sa tiež od prvoti hlása téza, 
ktorá hovorí, že bez krstu niet spásy. Preto 
sa má krst prijať čím skôr. Cirkev ho ponúka 
veriacim už v detstve. Aby človek nezomrel 
bez krstu, možnosť krstiť v nebezpečenstve 
smrti dáva okrem riadnych vysluhovateľov aj 
mimoriadnym vysluhovateľom.

Riadnym vysluhovateľom vo východných 
katolíckych cirkvách je biskup alebo presbyter. 
V Rímskokatolíckej cirkvi je okrem biskupa 
a presbytera riadnym vysluhovateľom krstu aj 
diakon. 

Prijatiu krstu má za zvyčajných okolností 
predchádzať príprava. Pri krste dieťaťa ju majú 
absolvovať rodičia a krstní rodičia. Dospelí, 
ktorí žiadajú o krst, majú pred jeho prijatím 
absolvovať obdobie katechumenátu. Obdo-
bie predstavuje určitý čas, ktorý môže trvať 
niekoľko mesiacov alebo rokov. Nestačí totiž, 
aby bol človek pokrstený, ale očakáva sa, že 
bude zároveň prinášať aj plody viery, ktorú 
krstom prijal. Katechumenát má byť preto 
školou kresťanského života. Tí, ktorí ho absol-
vujú a následne prijímajú krst, majú dokonale 
poznať večné pravdy, ohlasované Cirkvou, ale 
zároveň mať osvojený kresťanský životný štýl. 

Keďže krst je dôležitý pre samotnú spásu 
človeka, je dovolené, aby ho v čase nutnosti, 
najmä ak ide o nebezpečenstvo života, udelil 
aj iný vysluhovateľ ako biskup alebo presbyter. 

Podľa učenia Rímskokatolíckej cirkvi môže 
byť mimoriadnym vysluhovateľom krstu každý 
človek. 

Podľa učenia východných katolíckych cirkví 
môže byť mimoriadnym vysluhovateľom ten, 
kto prijal aspoň krst, pričom má byť zachova-
ná hierarchia. Ak nieto kňaza a treba udeliť 
krst, potom má krst udeliť diakon. Ak tam nie 
je, potom má krst udeliť rehoľník, a ak tam 
nie je ani on, krst má udeliť človek, ktorý je 
pokrstený. 

V našom prostredí, najmä v pôrodniciach 
a dojčenských ústavoch, krstia aj veriace 
nemocničné sestričky. Ak sa krst vysluhuje 
mimoriadnym vysluhovateľom, stačí, ak sa 
leje na hlavu krstenca čistá voda, pričom sa 
hovorí formula krstu: „Krstí sa služobník Boží 
(meno) v mene Otca i Syna, i Svätého Ducha, 
amen“. Ak takto pokrstený prežije, krst sa 
doplní o slávnostnú liturgickú formu a v prí-
pade pochybností sa podmienene opakuje aj 
samotné krstenie.

František Čitbaj
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a Metoda v Michalovciach 14.45 Orientá-
cie 15.10 Slovo 02.35 Slovo R

RáDIO SLOVENSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekumé-
na vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň 
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 05.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici
 12.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach

RáDIO REGINA
Pondelok  02.30 Cesty R
utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
 19.05. (nedeľa)  09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Chrámu Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky v Žakovciach; slúži 
otec Michal Bučko
 25.05. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Rastislav Baka, Prešov-
-Sekčov)
 26.05. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

 Zmena programu vyhradená.

 29.04. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda: 
Bod prístupný dobru – sr. Katarína Bere-
šová FMA, Inštitút dcér Márie Pomocnice 
15.40 Univerzita tretieho veku: Cirkev – au-
tor: Anton Ziolkovský 17.30 Doma je doma: 
Doma je žena – popoludňajšia publicistika
 30.04. (utorok) 17.30 Doma je doma: Čo 
dokáže úcta? – popoludňajšia publicistika 
19.00 Listy z osamelého ostrova: List 
do Sárd ⓬ – v dokumentárnom seriáli 
navštívime miesta v Turecku a na ostrove 
Patmos, ktorým boli určené najznámejšie 
a najprekladanejšie listy
 01.05. (streda)  19.00 Kandahárske sirény 
⓬ – v rámci vojenskej operácie NATO v Af-
ganistane pôsobí aj slovenský kontingent. 
Súčasťou 14. rotácie je aj gréckokatolícky 
kňaz Slavko Ganaj. Bojová misia je pre neho 
znesiteľnejšia, lebo vie, že ho doma majú 
radi a že sa na jeho návrat teší manželka 
a traja synovia. Vojakom dáva prítomnosť 
duchovného istotu v situáciách, keď sa 
nemôžu spoliehať ani na zbrane, ani na 
veliteľov, ani na vlastné schopnosti 19.30 
Storočie reforiem: Náboženské vojny ⓬ 
– seriál dokumentárnych filmov približuje 
kľúčové roky od krízy na konci stredoveku 
cez nárast protestantizmu v Nemecku až 
po Tridentský koncil 20.10 Prehľad kato-
líckych periodík na Slovensku
 02.05. (štvrtok)  08.40 Kandahárske sirény 
⓬ R 20.15 Lectio divina – Kniha žalmov 
21.00 Medzi nebom a zemou – publicistika 
Mariána Gavendu

 03.05. (piatok)  17.35 Prežili sme gulag 
⓬ – päť mužov rozpráva príbeh svojho 
zavlečenia do sovietskych táborov. Ich zá-
žitky z cesty na Sibír, život v tábore a návrat 
do vlasti ostanú živou výčitkou pre nasle-
dujúce generácie. Podobným scenárom 
vstúpilo KGB do osudu viac ako 7 000 slo-
venských občanov. 19.00 Taliansko: Z Ríma 
cez Neapol do Matery ⓬ – cestopis 20.25 
EFFETA (Jn 14, 23 – 29) – relácia otvára naše 
vnútro na lepšie pochopenie nedeľného 
evanjelia 20.55 Kandahárske sirény ⓬ R 
22.00 Popieluszko ⓬ – film o živote a smrti 
katolíckeho kňaza Jerzyho Popieluszka od 
raného detstva, služby v armáde, vznik 
jeho legendy v dobe vyhlásenia stanného 

práva až po jeho beštiálnu vraždu uskutoč-
nenú poľským komunistickým režimom 
v roku 1984
 04.05. (sobota)  16.55 Kandahárske 
sirény ⓬ R 19.10 Závislosti: Návrat ⓬ – 
v protidrogovom centre v Kráľovej, blízko 
Zvolena, žije niekoľko mužov, ktorí sa učia 
znova rozumieť životu pomocou doživotnej 
abstinencie
 05.05. (nedeľa)  07.20 Klbko – pri krste 
sa nám v srdci zapálil malý plameň viery, 
vyznaním viery si to všetci pripomíname 
10.00 Svätá omša z Vatikánu – priamy 
prenos 21.25 Kandahárske sirény ⓬ R

 26.04. (piatok)  20.30 Hemofília – poruchy 
zrážanlivosti krvi; hostia: lekár a členovia 
Slovenského hemofilického združenia
 27.04. (sobota)  11.00 Priamy prenos z 2. 
púte gréckokatolíkov na Devín v rámci 
osláv Roka sv. Cyrila a Metoda 18.00 
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Prešova 20.30 Sviatosť manželstva
 28.04. (nedeľa)  13.00 Rudolf Čižmárik – 
básnik, prozaik, publicista a prekladateľ 
14.00 Katarína zo Sieny 15.30 Rozprávanie 
o vzniku materského centra v Pukanci 
21.00 Základná umelecká škola sv. Cecílie
 04.05. (sobota)  10.00 Svätá omša a prí-
hovor pri príležitosti stretnutia Rodiny 
Nepoškvrnenej na Velehrade
 05.05. (nedeľa)  13.00 30. výročie Kysuckej 
knižnice v Čadci 14.00 Kam ideš, Pane?
 07.05. (utorok)  20.30 Mária v dejinách 
spásy a mariológia v Katolíckej cirkvi; hosť: 
Anton Adam
 12.05. (nedeľa)  14.00 Fatimské deti
 14.05. (utorok)  20.30 Príprava na púť do 
Krakova a mariánska úcta v liturgii; hosť: 
Anton Červeň
 18.05. (sobota)  09.00 Otvorenie púte, 
privítanie pútnikov 09.45 Modlitba ruženca 
10.30 Svätá omša spojená s eucharistickou 
adoráciou; hlavný celebrant: Mons. Tomáš 
Galis, žilinský diecézny biskup 13.30 Kon-
cert gospelových piesní – Pavol Jenčo 14.00 
Prednáška rehoľných sestier z Kongregácie 
sestier Matky Božieho milosrdenstva 14.50 
Príprava na Hodinu milosrdenstva 15.00 
Hodina Božieho milosrdenstva 15.30 Poďa-
kovanie, požehnanie devocionálií, rozlúčka
 19.05. (nedeľa)  13.00 Edith Steinová – 
život a dielo
 21.05. (utorok)  20.30 Nicejsko-carihradské 
vyznanie viery; hosť: Gabriel Brendza, 
cirkevný historik
 25.05. (sobota)  20.30 Mesiac s pápežom 
Františkom
 28.05. (utorok)  20.30 K prameňom 
viery solúnskych bratov; hosť: František 
Trstenský

DVOJKA
 26.04. (piatok)  07.30 Moja misia – príbeh 
kňaza, filmára Juraja Töröka 18.40 Encyklo-
pédia slovenských obcí – Obručné
 27.04. (sobota)  07.30 Moja misia – príbeh 
gréckokatolíckeho kňaza Slavka Ganaja pô-
sobiaceho vo vojenskej misii v Afganistane
 28.04. (nedeľa)  09.55 Encyklopédia 
slovenských obcí – Obručné R 13.35 
Orientácie 14.00 Slovo – príhovor grécko-
katolíckeho kňaza Ľubomíra Matejoviča 
02.00 Slovo R
 30.04. (utorok)  15.30 Orientácie R
 04.05. (sobota)  09.25 Cesta 
 05.05. (nedeľa)  00.35 Slovo 00.40 Orientá-
cie – Veľká noc v Pravoslávnej cirkvi
12.05. (nedeľa)  09.00 Pravoslávna svätá 
liturgia – priamy prenos z Chrámu sv. Cyrila 

Pomôcky: 
Artaba, Neh, 

Soma
4. časť 

tajničky Iránske mesto Urobí 
chromým slovo Venovala Preber sa 

k životu
Kartársky 

výraz
Autorský 

hárok, skratka
Oxid cínu, 

vzorec
Hovorí 

nezmysly
Autor:  

Vladimír  
Komanický

2. časť 
tajničky

Iránska miera 
na obilie

Spodok 
nádoby

Dorastajúca 
mládež Predpona 

nepraviek
Rúbala

1. časť 
tajničky

Plošná miera

Nástenný 
gobelín

Hrali,  
básnicky

Ihličnatý 
strom

Symbol 
kresťanov
Domácke 

ženské meno

slovo Obráti 
smerom dole

Olympia, 
po domácky

Tlak krvi, 
skratka

Zdvih nohy 
pri tanci

Klesol 5. časť 
tajničky Omyl

Turecké mesto
Študent Pracuj

Český 
spisovateľ Ľúbostný cit

Citoslovce, 
hlas prasaťa

Umývala sa

Pešky

Čínske 
mužské 
meno

Súhvezdie 
Pavo, skr. Voľajaká

Severské 
zvieraRímske 

číslo 55
Lesný koleso

vý traktor

Stratil zrak
Citoslovce 

sykotu Symetrála

Ja, 
po španielsky Ír, po česky

3. časť 
tajničky Biograf

Mastná hlina Nápadne Ušľachtilý kôň
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krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
Блгcви1тъ тS гDь t сіHна вс‰ дни6 животA.________________________________________________

legenda: akcent, ananÁs, balet, banÁny, beletria, 
brada, celina, citara, citÁt, drÁha, enter, etín, 
hadík, chlieb, chvÁlospev, jasot, kanec, karamel, 
kocúr, koliby, krab, kritika, metanol, mozoG, 
odvoz, patina, pilník, rizoto, schody, sietnica, sla-
nina, slede, snaha, snina, svaly, svati, tabak , tenis, 
testament, úraz, vina, vrana, výlov, zÁkaz, žalÁr.

tajničku osemsmerovky tvorí  49  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 05 – 06. Krížovka: ukáž mi, pane, 
cestu života. Osemsmerovka: kto verí bohu, nikdy nebude sám.

Výherca: Štefan varholík zo staškoviec. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slo-
vo1@grkatpo.sk. 
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n Slon sa kúpe vo vode. Príde 
mravec a presviedča ho, aby 
vyšiel von. Nakoniec slon vyjde 
a mravec hovorí:
„Dobre, len som chcel vedieť, či 
nemáš moje plavky.“

n „Viete, aká je na Záhorí najkrat-
šia veta?“
„Éééé.“
„A viete, čo to znamená?“
„No predsa: Prosím vás, mohli by 
ste mi to zopakovať? Nerozumel 
som.“

n Kurz lyžovania sa skladá z troch 
častí:
1. Pripnúť si lyže.
2. Spustiť sa po svahu.
3. Naučiť sa chodiť s barlami.

n Učiteľ dáva žiakom slovnú úlo-
hu: „Z mesta A vyrazí auto rých-
losťou 150 km za hodinu. Z mesta 
B vyrazí auto rýchlosťou 180 km 
za hodinu. Kde sa stretnú?“
Jeden zo žiakov pohotovo zarea-
guje: „Na dopravnom inšpektorá-
te, pán učiteľ!“hu
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Sydna Masséová: Ona si zvolila uzdravenie 
Sydna Masséová sa po sklamaní z manželstva rodičov vyberie cestou promiskuity. Potra-
tom dieťaťa sa jej pád nekončí. Jedna úprimná modlitba však spôsobí zmenu a začiatok 
uzdravenia. Autorka pomenováva priamo problémy, s ktorými ženy po potrate zápasia. 
Svoj príbeh dopĺňa odbornými komentármi i pohľadmi Písma. Úprimnosť vyznania ide 
ruka v ruke s fundovanosťou v problematike a vedie k uzdraveniu nielen ženy. Masséová 
upozorňuje aj na bolesť mužov, ktorí sa na potrate istou mierou podieľali alebo prišli 
o dieťa, keď im partnerka uprela možnosť ich podielu na rozhodnutí. Vkusný autorský štýl sprevádza pria-
mosť, duchovná múdrosť a praktické postoje k opísanej skúsenosti. (Valéria Juríčková)

Pritči (Podobenstvá)
V roku 2011 priniesol ruský režisér Vitalij Ľubetskij na filmový trh zaujímavú trojsnímku 
inšpirovanú novozákonnými podobenstvami. Každá z častí je inšpirujúcim príbehom, 
ktorý vtipným spôsobom núti diváka zamyslieť sa. Prvá časť hovorí o hriechu pýchy 
a hodnote kresťanského zmierenia. Druhá časť hovorí o ľuďoch, ktorí síce do chrámu 
chodia aj sa modlia, ale ich život sa nemení. Kratučký príbeh je odpoveďou na otázku: 
Pane, prečo nás nevypočuješ? V tretej časti žena, ktorá chodí do chrámu, číta evanjelium 
a postí sa, dá almužnu žobrákovi. Ten jej oznámi, že ju ešte v ten deň navštívi sám Kristus. Ak sa túžite dozve-
dieť viac, určite si tieto „duchovné cukríky“ pozrite. (Dada Kolesárová)

Skillet: Awake
Kresťanská rocková skupina Skillet vznikla v roku 1996. Album, ktorý prezentujeme, nie 
je nový, no stojí za to, aby sme ho odprezentovali. Album Awake (Prebudiť sa) je ôsmy 
album a bol nominovaný na niekoľko prestížnych cien v Amerike. Líder kapely John 
Cooper hovorí, že „žijeme v ťažkých časoch, sme obkolesení mnohými zlými správami. 
Niekedy to vyzerá, že tu nie je miesto na nádej. Skrze skladbu Awake and Alive túžime povedať svetu, aby 
sa zobudil a videl, že aj keď zúri proti nám príšera – zlý (skladba Monster), je tu nádej, ktorá je obsiahnutá 
v Kristovom vykupiteľskom diele.“ Osobne sa mi album veľmi páči. Odporúčam vypočuť si ho a zahĺbiť sa do 
textov s veľkou dávkou nádeje. (Dominik Petrík)
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 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRuM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

01.05. Archieparchiálny športovo-turistický deň
10. – 12.05. Zbav nás zlého – Boj. Pokračovanie kurzu. 
Ako účinne bojovať so zlým duchom. Veková kategória 
účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef Maretta)
10. – 12.05. AŠAD 
17. – 19.05. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život len 
tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? 
Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spa-
siteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy 
a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi 
aj svojich neveriacich kamarátov! Veková kategória 
účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
24. – 26.05. Fórum služobníkov mladých. Formačný 
víkend pre animátorov z rôznych spoločenstiev, ktorí 
slúžia mladým. (otec Milan Záleha)

 CENTRuM PRE RODINu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

03. – 05.05. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy 
– prvá časť. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať 
tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plod-
nosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na 
stvoriteľskom diele.
09. – 12.05. (20. – 23.06.) Kurz prípravy na manžel-
stvo. Dajte vašej vysnívanej svadbe kvalitnú prípravu. 
Viac o kurze na www.domanzelstva.sk.
24. – 26.05. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jed-
ným veľkým umením. Kurz Samuel vám pomôže pln-
šie porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom 
na princípoch Božieho slova.
07. – 09.06. Kurz Nový život. Na tento kurz je po-
zvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť vo Svätom 
Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas 
krátkeho víkendu konania kurzu môže človek získať 
odpovede na otázky: Kto ma má neustále rád? Kto mi 
naozaj ubližuje? Kto je jediným rozmotaním mojich 
problémov? ... Tento kurz sa organizuje pre ľudí, kto-
rí žijú v spoločenstve a pre tých, ktorí ako manželia 
plánujú prísť alebo už boli na Kurze Rút alebo Samuel 
pre manželské páry.

 PúTNICKé MIESTA

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

04.05. Fatimská sobota (10.00 h)
05.05. Púť matiek (10.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

04.05. Fatimská sobota (08.30 h)
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643

04.05. Fatimská sobota (10.30 h)
05.05. Malá púť – kňazský seminár (10.30 h)

 GR.KAT. MLáDEŽ. PASTOR. CENTRuM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Marek Čan: marek.can@centrum.sk

Utorok – Mládežnícka svätá liturgia – Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa (16.30 h)
30.04. Beseda. Téma: Náboženskosť verzus vzťah. 
Hosť: Peter Lipták
V máji sa začína zápočtový týždeň a centrum končí 
svoje aktivity na tento akademický rok.

 EVANJELIZAČNá ŠKOLA SV. MIKuLáŠA

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

 ŠKOLA V PRÍRODE SV. LuKáŠA
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

PáPEžSKé MISIJNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrih-
núť s min 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou. 

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť 
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,  

Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce 
známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí 

za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však 
Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto for-
mou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, 
že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne 

vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

  
Turíce s Koinoniou  

Ján KrsTiTeľ
Sobota 18. mája 2013 

Ľutina, bazilika minor
Príď zakúsiť premieňajúcu moc Svätého Ducha, 
ktorá sa prejavuje novou skúsenosťou, radosťou, 

pokojom a uzdravením duše i tela.

Program 15.00 modlitba chvál
  16.00 prednáška, modlitba
  17.30 prestávka
  18.00 svätá liturgia s modlitbou za uzdravenie
  20.00 záver

Viac informácií: 0905 382 260, www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk


