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Neokatechumenátna cesta

N

eokatechumenát sa
realizuje
spravidla vo farnosti. V jej vnútri je
prežívaný v malom
spoločenstve nazývanom neokatechumenátne
spoločenstvo, pretože úplnou alebo
zvyčajnou formou
uvedenia dospelých
do kresťanského
života je komunitárna forma. Keďže
pastorácia uvedenia
do kresťanského
života je pre farnosť
životne dôležitá,
farár je v centre realizácie Neokatechumenátnej cesty a je
najlepšie, keď práve
on, aj v spolupráci
s inými presbytermi, vykonáva pastoračnú starostlivosť
o tých, ktorí ňou
prechádzajú.
Ako vzniká neokatechumenátne
spoločenstvo vo farnosti? Na pozvanie
farára, respektíve správcu farnosti prídu putujúci katechisti
(skupinu katechistov obyčajne
tvorí jeden kňaz, manželský pár
a slobodný jedinec), ktorí vydaním svojho svedectva pozvú
všetkých veriacich bez rozdielu
veku, vzdelania, pohlavia, angažovania vo farnosti či stupňa
viery počúvať vstupné katechézy. Vhodným spôsobom pozvú
aj ľudí, ktorí sú vzdialení od
Cirkvi. Obyčajne sa konajú dve
katechézy týždenne v priebehu
dvoch mesiacov, najčastejšie
pred Vianocami alebo pred Veľkou nocou. Na zakončenie katechéz býva víkendové spoločné
stretnutie účastníkov katechéz,
ktorí prijali pozvanie sa na ňom
zúčastniť. Takéto stretnutie sa
volá konvivencia, čo znamená
spoločné prežívanie. Katechézy
majú kerygmatický charakter.

Sú zamerané na paschálne
tajomstvo Krista. Obdobie katechéz sa končí zrodením spoločenstva, ktoré vzniklo v úplnej
slobode. Nové spoločenstvo je
uvedené na cestu. Katechisti
zoznámia spoločenstvo s konkrétnymi skutočnosťami, aby
sa mohlo spolu s farárom alebo
iným kňazom stretávať. Neokatechumenátna cesta pokračuje
jednotlivými etapami, ktorých
dĺžka vyplýva predovšetkým
z toho, aké viditeľné sú znaky
obrátenia v spoločenstve. Celý
priebeh neokatechumenátu sa
opiera o trojnožku: slovo, liturgia a spoločenstvo. Vďaka sviatostnému charakteru môže byť
spoločenstvo na danom mieste
soľou, svetlom a kvasom.
Prvé spoločenstvá cestu už
ukončili. Na Paschu v roku 1983
si obnovili krstné sľuby bratia

prvého spoločenstva z Farnosti
kanadských
mučeníkov v Ríme.
V súčasnosti je to
už množstvo ďalších spoločenstiev
z celého sveta. Na
konci cesty sa naskytá otázka, kam
sa zaradia kresťania, ktorí po dlhom
neokatechumenáte znovuobjavia
bohatstvo a zodpovednosť plynúcu
z krstu. V prvom
rade sa musia
zaradiť do farnosti, do miestnej
cirkvi, vnútri ktorej
dozreli vo viere; ale
situácia mnohých
farností je v súčasnosti dlžníčkou
prvotného obrazu
Cirkvi. Cirkev
existuje skôr vo
forme organizovania náboženských
služieb ako vo forme spoločenstiev.
Z tohto dôvodu
má niekedy nové
víno väčšiu kvasnú schopnosť
ako „matka“, do ktorej lona sa
vylieva.
Druhý vatikánsky koncil vyzýva kňazov k prehĺbeniu života
farnosti. Tento koncil vniesol
nový dynamizmus do života
Cirkvi aj na úrovni farností.
Je to evidentné zo všetkých
koncilových dokumentov. Ako
príklad môžu poslúžiť slová:
„Preto kňazom ako vychovávateľom vo viere pripadá úloha
osobne alebo prostredníctvom
iných sa starať, aby boli jednotliví veriaci vedení v Duchu
Svätom k zveľaďovaniu svojho
povolania podľa evanjelia,
k úprimnej a činorodej láske
a k slobode, ktorou nás Kristus
oslobodil. Málo osožia ceremónie, čo ako pekné, a organizácie,
čo ako prekvitajúce, ak nie sú
schopné vychovávať ľudí k do-

siahnutiu kresťanskej zrelosti.
Dospieť k takejto zrelosti im
pomáhajú kňazi, keď ich učia,
aby v udalostiach samých – tak
vo významných, ako aj všedných – poznávali, čo si okolnosti
vyžadujú a aká je vôľa Božia“
(Presbyterorum ordinis 6).
Ponúkam vám svedectvo
niektorých gréckokatolíckych kňazov, ktorí sú na ceste
niekoľko rokov. Toto svedectvo vydali písomne pri jednej
príležitosti. „Naša skúsenosť
je, že sme za roky pôsobenia v týchto spoločenstvách
videli množstvo oslobodení od
závislostí, obnovenie manželstiev, otvorenie sa manželov na
prijatie ďalších detí, množstvo
kňazských a rehoľných povolaní
a horlivosti pre evanjelizáciu.
Pre nás kňazov toto pôsobenie
umožnilo prácu a úzku spätosť
s Božím slovom, čo mnohým
pomohlo aj v osobných krízach.
V neposlednom rade spojenie
s laikmi a poznanie ich konkrétnych problémov, čo umožňuje
reagovať priamo na ich život
radou i materiálnou pomocou,
a to sa deje, samozrejme, aj medzi bratmi navzájom. Vidíme
celé rodiny, ktoré slávia domáce
modlitebné liturgie, spoločne sa zúčastňujú na slávení
eucharistie, študujú dokumenty
Cirkvi. Rodiny, kde postava otca
znova dostáva zodpovedné a úctyhodné postavenie. Rodiny,
kde sa vážne začína presadzovať
Božia vôľa a centrom ich života
sa postupne stáva vzkriesený
Ježiš Kristus. Rodiny, kde rastie
láska, úcta a poslušnosť k Cirkvi
a jej hierarchii. Rodiny, kde
domáca náboženská katechéza
skrze rodičov ide ruka v ruke so
školskou a farskou pri príprave
na prijatie sviatostí.“
Neokatechumenátna cesta je
veľmi vhodná na evanjelizáciu
v našom svete, ktorý je vo veľkej
miere sekularizovaný a často
bez viery. Len jasná zhoda
medzi vierou a životom, život
kresťanov v láske a jednote
môže byť dnes znakom, ktorý
priťahuje a pozýva.  n
Ľubomír Petrík
ilustračná snímka: www.caal.it
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V jednej populárnej pesničke od slovenského interpreta sa spieva: „Prvý jún má deti
rád...“ A myslím si, že je to vzájomné. Lebo
všetky deti vedia, že posledný školský mesiac
sa začína dňom, ktorý je určený im.
Ako učiteľka v strednej škole sa stretávam
s väčšími žiakmi, ktoré už deťmi nechcú byť,
no ich správanie občas nenasvedčuje tomu,
že ich vek sa blíži k dospelosti. Vždy sa 1.
júna pokúsia pripomenúť, že majú sviatok.
Veľmi im to neprejde a vyučovanie prebieha podľa plánu. Základné školy aj radnice
za pomoci rôznych organizácií pripravujú
v tieto dni podujatia práve pre tých najmenších. Dovolím si povedať, že v každom z nás
sa skrýva kúsok dieťaťa. A práve toho 1. júna
si môžeme spomenúť na vlastné detstvo,
a ak sme už sami rodičmi, spraviť tento deň
svojim deťom pekným a zaujímavým.
Určite by to však nemalo zostať len pri
tomto jednom dni. Deti si zaslúžia pozornosť rodičov neustále. Potrebujú cítiť ich
lásku a záujem každý deň.
Asi pred 10 rokmi sa vo mne zrodila
túžba pracovať s deťmi a mládežou. Vďaka
animátorskej škole som nadobudla schopnosti a zručnosti potrebné na túto službu.
A dnes ďakujem Bohu, že mi to umožnil.
Vidím potrebu venovať sa deťom aj mimo
školy či rodiny práve v tejto dobe, keď sú
presycované konzumizmom, informáciami
z internetu, často a ľahko ovplyvniteľné
a manipulovateľné, a veľmi zraniteľné.
Ak človek robí niečo nezištne a bez
nároku na odmenu, práca sa stáva službou,
ktorá prináša pokoj a radosť. Treba obetovať vlastný čas, vlastné záujmy, ale nebeský
Otec to potom premení na bohaté ovocie.
„Boh bohato požehnáva tých, ktorí pracujú
pre dobro detí.“ (sv. Ján Bosco) A najväčšou
odmenou je spokojnosť detí, ich úsmev či
úprimné objatie. Ani svoju prácu učiteľky
neberiem len ako povolanie, ale skôr ako
poslanie byť medzi konkrétnymi ľuďmi.

Stretávam sa s rôznymi osudmi mladých
a snažím sa o to, aby vyučovanie nebolo len
vzdelávacím procesom, ale aj vzájomným
prijímaním jeden druhého, odovzdávaním
ľudskosti, zodpovednosti či iných hodnôt.
Snažím sa v každom z nich nachádzať niečo
pozitívne.
Je rozdiel, či pracujeme s deťmi na stretku
alebo v tábore, kam prišli preto, lebo chceli,
alebo v škole, kde je časť z nich preto, lebo
musí. Vtedy je to ťažšie. Je to však vždy na
rozhodnutí človeka. My mu však môžeme ukázať „druhú stranu mince“. Preto je
dobré, ak sa deti už od detstva stretávajú
s inými deťmi na stretkách či v kresťanských
krúžkoch, kde sa prehlbujú hodnoty získané
v rodine, či na hodinách náboženstva, kde
sa prehlbuje ich vzťah k Bohu. Takto sú deti
vo vyššom veku odolnejšie proti nástrahám
súčasnej spoločnosti.
Nedostatok času venovaný deťom v detstve sa odzrkadlí v neskoršom veku, keď
dieťa nachádza zázemie v partii, ktorá mu
môže uškodiť.
Chcela by som všetkých povzbudiť
k tomu, aby sme sa nebáli venovať viac času
deťom a mladým. Zvlášť v čase, ktorý je pred
nami. Prázdniny sú na to vhodným časom.
Niekedy je to náročné. No deti dnes veľmi
potrebujú, aby niekto bol pri nich a pre ne.
Človek nemusí byť animátorom, učiteľom
či psychológom. Stačí, ak bude človekom.
Ak bude rozdávať lásku vôkol seba a prijímať
druhých takých, akí sú. Každý z nás je iný,
ale všetci sme Boží. Aj keď to nie je vždy
jednoduché, v každom človeku by sme mali
vidieť Krista. A nezabudnime: láska rozdávaním rastie. Nielen v Medzinárodný deň detí.

Mgr. Beáta Baranová
stredoškolská učiteľka, členka komisie pre mládež
Prešovskej archieparchie
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Na celosvetovej púti Maltézskeho rádu v Lurdoch sa od 2. do 6.
mája zúčastnilo 10-tisíc maltézskych
rytierov a dám z celého sveta, medzi
ktorými nechýbalo 13 reprezentantov Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku a 5 chorých
pútnikov.

Na Dni bratstiev a ľudovej zbožnosti prišlo 50-tisíc členov laických
združení. Stretnutie sa konalo od
3. do 5. mája v Ríme v súvislosti
s prežívaním Roka viery. Témou
medzinárodnej iniciatívy bolo motto
Po cestách sveta svedkami viery:
Bratstvá na púti k hrobu sv. Petra za
novú evanjelizáciu. (RV)

Svätý Otec František prijal
8. mája 900 rehoľníčok, účastníčok
zhromaždenia Medzinárodnej únie
vyšších rehoľných predstavených
ženských reholí v Ríme, ktoré sa
konalo od 3. do 7. mája. Nieslo sa
v duchu motta z Matúšovho evanjelia (Mt 20, 26) Medzi vami to tak
nebude s podtitulom Služba autority
podľa evanjelia.

Stovky veriacich z Čiech, Moravy
a Slovenska putovali 4. mája na Velehrad, moravské pútnické miesto.
V rámci púte sa konalo aj pravidelné stretnutie členov mariánskeho
hnutia Rodiny Nepoškvrnenej.
Medzi pútnikmi nechýbalo ani Rádio
Lumen.

Vo Vatikáne zaznela 6. mája prísaha 35 nových členov Švajčiarskej
gardy v štyroch jazykoch: francúzštine, taliančine, nemčine a rétorománčine. Vo vatikánskej Aule Pavla
VI. zložili regrúti za prítomnosti
švajčiarskeho prezidenta prísahu
vernosti pápežovi do rúk substitúta
Štátneho sekretariátu arcibiskupa
Mons. Angela Becciu.

Koptský patriarcha pravoslávnej
cirkvi Tawadros II. navštívil 9. – 13.
mája Večné mesto. Šesťdesiatročný
patriarcha Alexandrie 9. mája zavítal
do Baziliky sv. Petra, 10. mája sa
stretol so Svätým Otcom Františkom.
Okrem tejto audiencie navštívil aj
ďalšie úrady Rímskej kúrie vrátane
Pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Koptský patriarcha sa modlil pri
hroboch apoštolov sv. Petra a Pavla
a stretol sa s veriacimi koptskej
komunity sídliacej v Ríme.
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V Poľsku vystavili fotografie z putovania ikony Panny Márie
Čenstochovskej
V poľskej Jasnej Góre sprístupnili koncom apríla fotografickú
výstavu Od oceánu k oceánu
– prvá etapa púte kópie ikony
Panny Márie Čenstochovskej
po svete na obranu života. 25.
apríla vystúpila Eva Kowalewská, koordinátorka púte, ktorá
zhrnula informácie o doterajšej
trase putovania. Podľa zozbieraných údajov prešla ikona
65-tisíc kilometrov po 24 krajinách Ázie a Európy. Navštívila
75 katedrál, 73 svätýň, približne
50 pravoslávnych chrámov
a zhruba 400 miest. Takáto púť
zameraná na podporu civilizácie života a lásky nemá vo
svete obdobu, sprevádzalo ju

množstvo svätých omší, konferencií, prednášok, workshopov,
diskusií, modlitbových vigílií
v chrámoch a pred potratovými klinikami a nemocnicami,
koncertov.
Podľa Kowalewskej iniciátormi projektu a jeho koordinátormi v jednotlivých štátoch
boli laickí pro-life lídri. Zdôraznila jeho ekumenický rozmer,
nakoľko sa doň zapojili okrem
Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi aj pravoslávni
veriaci. Svedectvo viery priniesli
účasťou na púti a uctením
si ikony asi 4 milióny ľudí,
distribuovaných bolo približne
250 000 letákov v pätnástich

jazykoch s obrázkom Panny
Márie Čenstochovskej a modlitbou zverujúcou otázku ochrany
života jej orodovaniu.
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Gréckokatolíci putovali na Devín
V posledný aprílový víkend 27.
– 28. apríla sa konala na Devíne
národná slávnosť pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda a 150. výročia
založenia Matice slovenskej.
Podujatie zorganizoval Dom
Matice slovenskej v Bratislave
v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom. V Devíne nechýbali liturgické bohoslužby, vystúpenia folkloristov
i tradičné remeslá. Podľa slov
predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča sa púť koná v apríli,
vždy posledný aprílový víkend,
pretože „v apríli umrel Metod
a v apríli bol Štúr na Devíne“.

nás môžu len utvrdiť v dobrom,
vo viere a posilniť nás na tej
ceste k dosiahnutiu večného
cieľa.“ Na liturgii boli prítomní aj pražský gréckokatolícky
exarcha vladyka Ladislav Hučko
a emeritný trnavský arcibiskup
Ján Sokol.
Homíliu na slávnostnej
archijerejskej svätej liturgii,
ktorú svojím spevom v cirkevnej slovančine sprevádzal zbor
Kyrillomethodeon pod vedením
dirigenta Ladislava Sabolčáka,
predniesol bratislavský vladyka
Peter Rusnák. Priblížil v nej svätých Cyrila a Metoda ako pilier
aj pre súčasnosť. „Cyril a Metod

Benedikt XVI. sa vrátil do Vatikánu
Emeritný pápež Benedikt XVI.
sa 2. mája po viac ako dvoch
mesiacoch vrátil do Vatikánu.
Helikoptérou sa previezol
z Apoštolského paláca v Castel
Gandolfe do Vatikánu. Po prílete ho krátko pred 17. hodinou
privítal súčasný Svätý Otec
František. Následne sa spolu
odobrali do kaplnky kláštora
Mater Ecclesiae, kde v krátkosti
zotrvali v modlitbe. Od toho
momentu tak vo Vatikáne žijú
v tesnej blízkosti dvaja nástupcovia sv. Petra. Kým pápež
František pôsobí v Apoštolskom
paláci a v Dome sv. Marty,
niekdajší pápež žije v bývalom
kláštore, ktorý bol vo Vatikáne

zriadený 13. mája 1994. Spolu
s Benediktom XVI. sú v budove ubytované štyri rehoľné
sestry, mladý diakon hovoriaci

po nemecky a Mons. Georg
Gänswein, osobný sekretár
emeritného pápeža a súčasný
prefekt Pápežského domu.

Vatikán sa vyjadril k problematike ženských reholí v USA
Kongregácia pre náuku viery vydala 7. mája spoločné vyhlásenie s Kongregáciou pre inštitúty
zasväteného života týkajúceho
sa Konferencie ženských rehoľných rádov v USA (LCWR).
Toto americké združenie
vyšších predstavených ženských
reholí reprezentuje 80 percent
rehoľných sestier v Spojených
štátoch a je už dlhšiu dobu
poplatné radikálnemu feminizmu, ktorý priviedol jeho
predstaviteľky k viac či menej
otvorenej opozícii voči cirkev-

nému učeniu a biskupom USA,
zvlášť vo vzťahu k interrupciám
a homosexualite. To viedlo
k apoštolskej vizitácii tejto
inštitúcie, po ktorej skončení
vlani pápež dosadil zvláštneho
delegáta, ktorý bude dohliadať
na reformu spomínanej konferencie.
Obe vatikánske kongregácie
sa podľa vyhlásenia plne zhodujú v otázke obnovy rehoľníčok
v Spojených štátoch. Dosvedčuje, že Svätej stolici záleží na
podpore krásnych a vznešených

povolaní amerických rehoľných
sestier v prospech budúcich
generácií. Prefekti oboch kongregácií, kardinál Braz de Aviz
a arcibiskup Gerhard Ludwig
Müller sa 6. mája stretli a opätovne potvrdili spoločnú snahu
o obnovu rehoľného života,
najmä v zmysle doktrinálneho
hodnotenia a programu reformy, ktorý si obnova vyžaduje,
v súlade so zámermi Svätého
Otca.

V rámci slávností na Devíne
sa 27. apríla konala aj druhá
púť gréckokatolíkov na toto
starobylé pútnické miesto.
V programe nechýbala cirkevno-slovanská archijerejská svätá
liturgia, ktorú slúžil prešovský
arcibiskup metropolita vladyka
Ján Babjak SJ a ktorý o význame
pútí uviedol: „Všetci sme pútnici na tejto zemi a putujeme do
nebeskej vlasti. Takéto slávnosti

prišli so slovom. Prejavili nám
práve túto lásku, že sa dotkli
našich rúk, chytili nás okolo
pliec. Cítime ešte aj dnes to ich
láskavé objatie, tú obetu, ktorú
mali voči nám. Kiež by sme aj
my dnes toto slovo, ako hovorí
evanjelium, zachovali vo svojom
srdci a rozmýšľali o ňom. Potom
sa nebojím o budúcnosť slovenského národa, o našu národnosť, o našu národnú hrdosť.“

Podľa hovorcu Prešovskej
archieparchie Mons. Ľubomíra
Petríka má cyrilo-metodská misia velikánsky význam po celé
stáročia. „Svätý Cyril a Metod
prišli z Byzancie, teda boli
byzantského obradu. Takými
dedičmi tejto ich misie v plnom
zmysle slova sú gréckokatolíci.
Preto aj dnes slávime cirkevno-slovanskú svätú liturgiu
v jazyku, v ktorom ju slávili sv.
Cyril a Metod na našom území,
aj keď to bola ešte tá pôvodnejšia staroslovienčina.“
Na púti sa zúčastnili aj členovia redakcie, ktorí v prezentačnom stánku propagovali časopis
Slovo.
V nedeľu doobeda sa v miestnom Kostole sv. Kríža na Devíne
uskutočnila ekumenická
bohoslužba na po česť sv. Cyrila
a Metoda. Bohoslužbu spevom
sprevádzal zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. V jeho podaní
odznel starosloviensky Otče náš,
Viruju a oslavný spev na solúnskych bratov – Svjatiji apostoly.
Bohoslužbe predsedal biskup
František Rábek, vojenský
ordinár, ktorý vo svojej homílii
poukázal na nezištnosť našich
vierozvestov, ktorí nám – z ďalekej Byzancie, keď ešte Cirkev
nebola rozdelená – priniesli
vieru a kresťanstvo v zrozumiteľnom jazyku. Podľa biskupa
Rábeka je to aj úloha Cirkvi
v dnešnej dobe, keď sa hovorí
o novej evanjelizácii: hlásať
evanjelium takým spôsobom
a takým jazykom, aby ho dnešní
ľudia mohli pochopiť.
Na bohoslužbe sa zúčastnili
aj predstavitelia viacerých cirkví
združených v Ekumenickej rade
cirkví. Prítomný bol aj Mons.
Marián Gavenda, devínsky farár,
za Gréckokatolícku cirkev sa
zúčastnil otec Ľubomír Matejovič, bratislavský protopresbyter;
Cirkev československú husitskú reprezentoval biskup Jan
Hradil, Evanjelickú cirkev a. v.
zastupoval kancelár Ústredia
ekumenickej pastoračnej služby
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR Ján Ondrejčin.
(Stanislav Gábor)


Spomienková slávnosť pri príležitosti stého výročia narodenia otca
Jozefa Molčányiho sa uskutočnila 13.
apríla vo farnosti Repejov (Medzilaborce). Slávnosť sa začala liturgickým
sprievodom od farskej budovy do
Chrámu sv. archanjela Michala, kde
bola slávená svätá liturgia. Hlavným
celebrantom a kazateľom bol otec
Ján Blaško, medzilaborecký protopresbyter. Ešte pred začiatkom svätej
liturgie otec Ivan Molčányi, vnuk otca
Jozefa, predstavil život svojho starého
otca. Po skončení liturgie nasledovalo
posvätenie opraveného pomníka
a panychída. (Marek Valenčík)

Sviatočným dňom bol pre Cirkevnú základnú školu sv. Juraja vo
Svidníku deň spomienky na patróna
školy sv. Juraja. Slávnostnú svätú
liturgiu 23. apríla celebroval svidnícky
dekan Marek Pulščák spolu s ďalšími prítomnými kňazmi. Pozvanie
prijal aj primátor mesta Svidník Ján
Holodňák. Po skončení svätej liturgie

sa ujal slova primátor mesta. Zaželal
všetkým, ktorí sa podieľajú na chode
školy, veľa úspechov, a škole pevné
miesto medzi inými školami v meste.
V druhej časti programu boli pre
žiakov školy pripravené zaujímavé
aktivity tvorivého i športového charakteru. (-kh)

Významná medzinárodná konferencia o pohľade Katolíckej cirkvi
na rodovú ideológiu sa uskutočnila
26. apríla v Bratislave. Na sympóziu,
ktoré pripravila Konferencia biskupov
Slovenska, boli hlavnými hosťami
predstavitelia vatikánskych dikastérií – predseda Pápežskej akadémie
pre život Mons. Ignacio Carrasco de
Paula a sekretár Pápežskej rady pre
rodinu Mons. Jean Laffitte. Účastníkom sa prihovorila aj poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská
a prof. Helen M. Alvaré z USA. V úvode podujatia prítomných pozdravil
apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana. Problematiku
rodovej rovnosti označil za tému, ktorá je „súčasťou najproblematickejších
otázok súčasného sveta“.
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Druhy ročník skautskej púte
Po stopách svätých Cyrila a Metoda
sa uskutočnil 26. – 28. apríla v Gréckokatolíckom kňazskom seminári P. P.
Gojdiča v Prešove. Prvý deň bol pre
skautov a vodkyne z Federácie skautov Európy spojený s poznávaním
Prešova. Druhý deň sa uskutočnila
samotná púť na Kapušiansky hrad.
Mladí skauti dostali za splnenie úloh
spojených so skautskou zručnosťou
časť Božej výzbroje. V kaplnke pod
hradom slávili svätú omšu. Hlavnými
celebrantmi boli Adrián Čontofalský
a Kamil Ganóczy. Púť vyvrcholila nedeľnou svätou liturgiou spojenou so
zložením skautského sľubu mladými
kandidátmi v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slávil
prešovský protopresbyter Daniel
Galajda. (Michal Vadrna)

Životné príbehy sv. Cyrila a Metoda spoznávalo 26. – 28. apríla
70 detí z protopresbyterátov Stará
Ľubovňa a Orlov v Juskovej Voli, kde
pod vedením otca Petra Demjanoviča a piatich animátorov absolvovali
víkendový rýchlokurz s cieľom naučiť
sa čo najviac o svätých a osvojiť si ich
spôsob života. (Slavomír Zahorjan)

Deň spoločenstva Koinonie
Ján Krstiteľ sa uskutočnil 28. apríla
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Mons. Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup metropolita,
v homílii zdôraznil, že „každý človek
je kandidátom neba, a preto každý
človek potrebuje poznať vzkrieseného Ježiša“ a povzbudil prítomných
v povolaní ohlasovať evanjelium. Plný
katedrálny chrám s jasotom prijal
jeho slová. (Anton Pariľák)

Hnutie Svetlo – Život (HSŽ) zorganizovalo 1. mája v Lomnej na Orave
národný deň spoločenstva. Miesto je
pre hnutie významné tým, že sa tam

Srdečne vás všetkých pozývame na biskupskú vysviacku
novovymenovaného prešovského pomocného biskupa

Mons. Milana Lacha SJ,
ktorá sa uskutoční
v sobotu 1. júna 2013 o 10. hod.
v bazilike minor v Ľutine.
Biskupskú chirotóniu mu udelí
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

votopisný medailón predniesol
Ernest Sirochman, autor viacerých štúdií i monografie o Zvonickom. Predstavil jednotlivé
životné etapy básnika exulanta,
ktorý svoj tvorivý život od úteku
v roku 1950 prežil v Argentíne
a v Ríme. Zvonického literárnym dielom previedla prítomných poetka Ingrid Lukáčová.
V programe vystúpil aj Ladislav
Puskailer, synovec, ktorý priblížil rodinné reálie a ľudský profil
Gorazda Zvonického. Súčasťou
stretnutia bola malá, ale veľmi
cenná výstava. Jej obsahom
bola napríklad farská (grécko-

katolícka) matrika, v ktorej bol
krst Andreja Šándora zapísaný,
ale aj originály jeho osobných
dokladov, indult Kongregácie
pre východné cirkvi o zmene
obradu, fotografie, vydané
zbierky a ďalšie zaujímavosti.
Po spomienke na obecnom
úrade nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec Michal
Hospodár, predseda Spolku sv.
Cyrila a Metoda, s prítomnými
kňazmi. Treba dodať, že popri
spomienkových podujatiach sa
v súčasnosti vyrába aj televízny
film o Gorazdovi Zvonickom.
(Michal Hospodár)

Katolícki stredoškoláci ukázali svoje umenie
V pondelok 29. apríla sa v Historickej radnici v Košiciach
začal prvý deň prvého ročníka
Celoštátnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl s medzinárodnou
účasťou, ktorá sa uskutočnila
pod záštitou mesta Košice,
Košickej eparchie, Košickej arcidiecézy a Štátnej filharmónie
Košice. Na prehliadke predviedli 47 hudobných i dramatických vystúpení plných energie
a dych vyrážajúcich momentov
študenti šestnástich katolíckych škôl. Účastníci z okolitých i vzdialenejších miest
Slovenska, ale i české Odry
a rumunské Budoi sa snažili
zaujať štvorčlennú porotu. „Boli
ste ako piaty živel“ – týmito
slovami vyzdvihol vystúpenia
účinkujúcich predseda poroty,

slovenský divadelný i filmový
herec, pedagóg a režisér Jozef
Adamovič. V úlohe porotcu sa
objavil a v dramatickej kategórii
mu pomáhal divadelný herec a pedagóg Daniel Straka.
Členmi poroty v hudobnej
kategórii boli Daniel Špiner,
klavirista, pedagóg, korepetítor
a muzikant, spevák, skladateľ
a producent Martin Husovský,
ktorý sa so speváčkou Katkou
Koščovou postarali o večernú
zábavu v reštaurácii Frank na
Južnej triede v Košiciach.
„Bol to maratón hudobných
a dramatických vystúpení,
ktorého cieľom bolo stretnutie
mladých ľudí, ich vzájomné počúvanie a zdieľanie,“ poznamenal riaditeľ Katolíckej strednej
pedagogickej školy sv. Cyrila
a Metoda Marek Jeník.

V diaspóre sa uskutočnili triduá k bl. Metodovi
V radostnom paschálnom
období sa v gréckokatolíckych
farnostiach v Trenčíne (12. – 14.
apríla), v Novom Meste nad
Váhom (16. – 18. apríla), v Prievidzi (14. apríla) a v Trnave (19.
– 21. apríla) konali duchovné

obnovy ku cti mučeníka blaženého Metoda D. Trčku CSsR
pod vedením otca Atanáza
Mandzáka CSsR, gréckokatolíckeho redemptoristu z Michaloviec. Program obsahoval sväté
liturgie s tematickými kázňami,

Moleben k blaženému mučeníkovi Metodovi a uctievanie jeho
relikvií, Akatist k Matke ustavičnej pomoci a vysluhovanie
sviatostí pokánia a pomazania
chorých. (Ružena Volovárová)

V Prešove prezentovali knihu Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

Zemplínčania spomínali na Gorazda Zvonického
V lete tohto roka pripadne
jubilejných sto rokov od narodenia saleziánskeho kňaza
a významného básnika duchovnej poézie Gorazda Zvonického
SDB (vlastným menom Andrej
Šándor). Pri tejto príležitosti
usporiadal Spolok sv. Cyrila
a Metoda v spolupráci s obcou
a farnosťou Šamudovce 28.
apríla spomienkové podujatie.
Práve v miestnom gréckokatolíckom chráme prijal Andrej,
rodák z Močarian, tajomstvá
(sviatosti) kresťanskej iniciácie
z rúk vtedajšieho šamudovského farára Juraja Čurgoviča. Ži-
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V utorok 30. apríla program
pokračoval prehliadkou Košíc,
na ktorej si účinkujúci mohli
vychutnať pohľad na mesto zo
Severnej veže Dómu sv. Alžbety.
Poobede sa uskutočnilo v Dome
umenia divadelné predstavenie
Dar lásky študentov gymnázia
zo Sabinova. Po ňom nasledovala archijerejská svätá liturgia,
ktorú slávil vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha.
Otvorenie slávnostného galaprogramu sa začalo o devätnástej hodine v Historickej radnici,
kde sa predviedli porotou
vybraní najlepší účastníci prehliadky. Čestnými hosťami boli
Košicki parobci, viacnásobní
víťazi prehliadky folklórnych
a speváckych skupín. (Renáta
Hlivková, snímka: Laco Mláka)

Pred vznikom
Prešovskej eparchie
do roku 1818
S

tarovekí predkovia obyvateľov
Slovenska žili za hranicami záujmu
vtedajšieho civilizovaného sveta.
Ale jeho územie malo už v prvých storočiach
kontakty s kresťanstvom prostredníctvom
vojakov rímskych pohraničných pevností a trestných výprav. Tieto kontakty
siahajú do 2. storočia. Zaujímavý údaj
o kristianizácii Kvádov žijúcich v tejto
oblasti prináša ruský letopisec Nestor,
ktorý píše, že apoštol Pavol účinkoval
medzi Kvádmi, „sediachu na Dunajevi“.
Záujem o kresťanstvo je však evidentný až z konca 4. storočia, keď kráľovná
Markomanov, sídliacich na našom území,
Frigitilda požiadala milánskeho biskupa
sv. Ambróza o kresťanských misionárov. Jeho odpoveďou bol aj list zostavený
na spôsob katechizmu. Po sťahovaní národov, ktoré sa začalo v 5. storočí,
sa toto územie dostalo do sféry vplyvu
rôznych národov. Postupne tu však
začínali dominovať Slovania, hoci často
pod vplyvom mocnejších národov. Práve
preto bolo ich pokresťančenie problematické. Po získaní nezávislosti sa však

1. kapitola


Vedecká konferencia s názvom
Etika všedného dňa sa uskutočnila
26. apríla v Sečovciach. Konala sa
pod záštitou rektora Dubnického
technologického inštitútu prof. Ericha
Petláka a Mons. Milana Chautura,
košického eparchiálneho biskupa.
Spoločne s primátorom mesta Jozefom Gamrátom predniesli úvodné
príhovory, v ktorých poukázali na
nevyhnutnosť prirodzenej etiky
a morálky v každodennom živote
a aktuálnosť zvolenej témy. (Tomáš
Haburaj)
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V rámci dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie
Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku vo svetle výročí III.
na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity sa 29. apríla uskutočnila
slávnostná prezentácia knihy
Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda.
Vy ste chrám živého Boha. Ide
o prvý diel edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá
začína vychádzať pri príležitosti
blížiaceho sa 200. výročia zria-

denia Prešovskej gréckokatolíckej eparchie v roku 2018. Edíciu
bude tvoriť 10 kníh. Nasledujúce budú skôr vedecko-odbornými publikáciami a posledná,
ktorá má vyjsť v roku 2018, bude
prvá encyklopédia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Najprv sa prihovoril prešovský arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ. Vyjadril
presvedčenie, že prinesie aj
nové poznatky a prehĺbi poznanie histórie i súčasnosti tejto

miestnej cirkvi a ešte viac ju priblíži jej veriacim, ale aj všetkým,
ktorí o ňu majú záujem.
Predseda komisie na prípravu
edície Peter Borza prítomných
zoznámil s obsahom a zameraním jej nasledujúcich dielov.
Editor prvého dielu Mons.
Ľubomír Petrík predstavil prvú
publikáciu a poďakoval sa
všetkým, ktorí sa podieľali na
jej príprave. (ISPA)

Humenskí gymnazisti odkrývali problematiku vzťahov
Druhý ročník dobrovoľnej duchovnej obnovy pre študentov
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho
v Humennom sa uskutočnil 6. –
8. mája. V prostredí Sninských

rybníkov sa zamýšľali nad
témou Ja a ty a spoločne rozoberali problematiku zlyhávania
či nesprávneho budovania vzťahov medzi mladými. Hlavným

execitátorom duchovnej obnovy
bol otec Peter Hrib, duchovný
správca gymnázia. (GJZ)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.

v roku 1979 uskutočnili prvé letné
oázové duchovné cvičenia na Slovensku. Vrcholom bola svätá omša,
ktorej hlavným celebrantom bol otec
Peter Komanický, národný moderátor
hnutia. Po agapé nasledovala hodina
zodpovednosti, pri ktorej zaznela katechéza otca Petra Horvátha o Roku
viery a novej evanjelizácii. (Jozef
Heske)

Gréckokatolícky bohoslovec Bohdan Jacoš, člen francúzskej misijnej
spoločnosti Missions Etrangères de
Paris (MEP – Parížske zahraničné misie), prijal 5. mája z rúk bratislavského vladyku Petra Rusnáka posvätný
stav subdiakonátu v bratislavskej
gréckokatolíckej katedrále. Obrad
sa konal pred archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú spevom sprevádzal
katedrálny zbor Chryzostomos. Na
záver slávnosti sa vladykovi Petrovi
i celému liturgickému zhromaždeniu
poďakoval generálny radca MEP otec
Alain Bourdery z Paríža, zodpovedný
za seminaristov a dobrovoľníkov,
a pozval celé farské spoločenstvo
na Bohdanovu diakonskú vysviacku
do Paríža, ktorá sa uskutoční 14.
decembra.

K prvému svätému prijímaniu
pristúpilo 5. mája tridsať detí z Farnosti Povýšenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove. Slávnostnú chvíľu umocnili
slová otca Rastislava Baku a kaplána
Patrika Maľarčíka. Za všetky deti sa
prihovorila Livka Sabolová. Slávnosť
spevom sprevádzal chrámový zbor
Stauros. (Anna Tabačáková)

V Banskej Bystrici sa 8. mája
stretli členovia environmentálnej
subkomisie KBS. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
informoval o svojom odstúpení
z funkcie predsedu subkomisie na
stretnutí KBS. Členovia subkomisie sa
mu poďakovali za zodpovednú prácu
v tejto funkcii a skvelú spoluprácu.
KBS nástupcu predsedu ES KBS neurčila. Všetci prítomní chcú naďalej
pokračovať v spolupráci na environmentálnych témach, prípadne ako
environmentálna komisia pri Rade
hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Prítomní
na záver vyjadrili nádej, že sa zmení
pohľad KBS na potrebnosť angažovanosti Cirkvi v oblasti ochrany životného prostredia aj s ohľadom na odkaz
pápeža Františka pri jeho nástupe na
pápežský stolec. (Milan Lichý)

8 | udalosť
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Ľutinu čakajú v blízkej
budúcnosti historické okamihy. O príprave na ne sme
sa porozprávali s miestnym
farárom otcom Jozefom
Novickým.
Otec Jozef, tento rok
je pre Ľutinu výnimočný.
Po prvýkrát v jej dejinách
sa v bazilike udelí biskupská
chirotónia. Ako sa pripravujete na tento deň?
Deň biskupskej chirotónie bude určite výnimočný pre celú našu cirkev. Každá výnimočná
udalosť si však vyžaduje patričné prípravy. Na
jednej strane je to organizačné zabezpečenie,
úpravy areálu pri bazilike a dokončenie formačného Domu Mikuláša Klimčáka. Pre množstvo
prác a blízky termín vysviacky sa do prípravy
zapojili aj miestni veriaci z Ľutiny a z Olejníkova. Celá farnosť sa však na túto výnimočnú
udalosť pripravuje aj duchovne, a to modlitbovou reťazou, aby táto slávnosť priniesla celej
našej cirkvi hlavne duchovný osoh.

Jasenovský hrad
privítal mladých
turistov
Humenský dekanát bol 1. mája 2013 svedkom nezvyčajného turistického pochodu,
ktorý zorganizovalo Centrum voľného času Bárka v Juskovej Voli
a komisia pre mládež Prešovskej archieparchie.

S

polu so vzácnym hosťom vladykom
Jánom Babjakom SJ, prešovským
arcibiskupom metropolitom, sa 1 300
účastníkov tohtoročného pochodu vydalo
na deväťkilometrovú trasu z Jasenova na
Jasenovský hrad a do Porúbky. Pre malé deti
a ich rodičov bola pripravená kratšia a menej náročná trasa z Jasenova na Jasenovský
hrad a späť.

Tematické zameranie

Na obidvoch trasách čakalo na účastníkov
päť stanovísk s úlohami na tému, ktorú
mladým na tento rok predložil emeritný
rímsky pápež Benedikt XVI.: „Choďte
a získavajte učeníkov zo všetkých národov“
(Mt 28, 19). Názvy jednotlivých stanovísk
vyjadrovali podtémy, podporujúce hlavnú
myšlienku turistického dňa: 1. Stačí ti Kristus; 2. Hovor s Bohom, aby si mohol hovoriť
o Bohu; 3. Odolávaj pokušeniam, buď verný
a vytrvalý; 4. Dávaj dobro druhému; 5.
Posúvaj vieru ďalej, vtedy zosilnieva.

Cieľom spomenutých piatich zastavení
na obidvoch trasách bolo poukázať na
prítomnosť živého Boha v živote človeka.
Na jednotlivých stanoviskách nabádali
animátori účastníkov k tomu, aby vstúpili
do vzťahu s Kristom, aby sa začali s ním

rozprávať a aby si uvedomovali, že Boh je
s nami na našich cestách, že nás počuje,
vidí, čo prežívame a túži vstupovať do
našich životov so svojím nekonečným milosrdenstvom. V ďalšej časti jednotlivých trás
sa animátori snažili poukázať na skutoč-

nosť, že človek, ktorý zakúsil Boha v jeho
nekonečnej láske, si nemôže túto radostnú
zvesť nechať iba pre seba, ale ide a hovorí
o nej aj ďalším. Prostredníctvom aktivít sa
snažili, aby mladí a deti zažili spoločenstvo, cez ktoré prichádza do našich životov
povzbudenie, radosť a nádej.

Z histórie hradu

Po úspešnom absolvovaní jednotlivých
trás v cieli v obci Porúbka privítali medzi
sebou vladyku Jána, ktorý sa im prihovoril
a stručne ich poinformoval o histórii Jasenovského hradu. Okrem iného spomenul aj
najväčšiu zaujímavosť tohto hradu. Dotkol
sa skutočnosti, že v 16. storočí sa na hrade
za panovníka Gabriela Drugeta razili falošné peniaze. Zo začiatku na razbu peňazí,
najmä poľských grošov, používali cenné,
neskôr menej hodnotné kovy. Vedúceho
majstra peňazokazeckej dielne Mikuláša
za jeho nezákonnú činnosť popravili v roku
1551 v Prešove. Vo svojom príhovore všetkých pozval na vysviacku nového pomocného biskupa Milana Lacha do Ľutiny.

Zábavné popoludnie

Každý účastník tohtoročného turistického
dňa si mohol vychutnať množstvo atrakcií,
o prípravu ktorých sa postarali otec Peter
Hríb a starostka Porúbky Ing. Andrea Raková. Okrem nafukovacích hradov, šmýkačky,
trampolín a eRko tancov nechýbali ani
koníky, tanečné vystúpenie detí z Podskalky a niekoľkonásobné predvedenie požiarnického útoku miestneho požiarnického
zboru.
Tohtoročnou absolútnou novinkou bola
prítomnosť vojakov Armády SR, ktorí na
ukážku priviezli vojenské nákladné auto,
terénne auto, obrnené bojové vozidlo
Aligátor a množstvo zbraní. Účastníci mali
možnosť zakúpiť si občerstvenie, mohli
opekať na pripravených ohniskách a zastaviť sa pri Infostánku GMC Bárka v Juskovej
Voli, aby sa dozvedeli viac o pripravovaných
podujatiach a o samotnom centre. Vydarené podujatie sa ukončilo v podvečerných
hodinách. n
Slavomír Zahorjan

Baziliku čakajú aj kňazské vysviacky.
Sme veľmi radi, že Ľutina začína naozaj žiť.
Cirkev prežíva obrovskú radosť, keď do jej
radov vstupujú noví robotníci v Pánovej vinici.
Pre nás je táto radosť dvojnásobná, keďže títo
noví robotníci prijmú svätenia práve v našej
bazilike. Aj keď nás čaká nemálo práce, je to
pre nás v istom zmysle výzva, pretože to duchovné vždy predstihne to telesné. A čo môže
tešiť človeka viac než to, že môže byť svedkom
úžasnej Božej milosti a Pánovho pokoja, ktorý
si ľudia z tohto miesta odnášajú.
Môžu vám pri skrášľovaní tohto pútnického
miesta pomôcť aj naši čitatelia?
Ľutina je miesto zázrakov a my sme toho
svedkami. Vďaka obrovskému zanieteniu
a pomoci nášho arcibiskupa metropolitu Jána
Babjaka SJ, ako aj vďaka všetkým darcom
či sponzorom zo dňa na deň prekvitá. Je to
aj vďaka čitateľom časopisu Slovo, pretože
v roku 2011 prispeli čitatelia Slova na výstavbu
kaplniek sumou 3991 eur, za čo sme veľmi
vďační. S mnohými prácami v areáli baziliky už
finišujeme. V blízkosti baziliky by mala vyrásť
oddychová zóna s parkom a parkovisko pre
autá i autobusy, aby pútnici mohli parkovať
priamo v areáli pútnického centra. Toto všetko
realizujeme naozaj len vďaka finančnej pomoci
našich veriacich či sponzorov, preto sme a budeme vďační za každú finančnú pomoc zo strany čitateľov Slova, lebo Ľutina nerastie vďaka
nám, ale skutočne len vďaka vám a pre vás.
Juraj Gradoš
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Prešovská archieparchia

Rok 2010

Bratislavská eparchia

Rok 2011

Košická eparchia

-10% a menej       0%       +10% a viac

Otvoriť si a čítať!

Rok 2012

Už dlhšiu dobu rozoberajú médiá tému budúcnosti tlačených periodík.
Aj vďaka tejto diskusii mnohí očakávajú, že nebude dlho trvať a periodiká
v tlačenej podobe prestanú existovať.

A

ko to bude? Aký je vývoj? A ako je to s nami?
To sú otázky, ktoré
trápia nejedného žurnalistu či
redaktora.
Ak sa pozrieme na trendy
v spoločnosti, denníky sú na
ústupe. Kým začiatkom roku
2008 sa na Slovensku predalo
z piatich najrozšírenejších
denníkov skoro 375-tisíc kusov,
v polovici minulého roka to
bolo iba 287-tisíc kusov. Prečo
takýto pokles? Lebo informácie
obsiahnuté v dennej tlači sú už
staré. Stačí 24 hodín a včera
vyhľadávané informácie dnes
nikto nechce. Dostupnosť šírenia informácií prostredníctvom
elektronických médií narastá
a dotýka sa aj Cirkvi a cirkevných periodík.

Časopisy a magazíny, naopak, v sledovanom období
zvýšili svoju predajnosť, aj keď
pri nich dochádzalo v tomto
období k mnohým zánikom
či zrodom nových periodík.
Obsahovo sú pre Slovo najbližšie Katolícke noviny. Údaje
z rokov 2009 až 2012 hovoria
o miernom poklese predaja
tohto najväčšieho katolíckeho
týždenníka, ktorý si ale s predajnosťou viac ako desaťnásobne väčšou než Slovo hravo drží
prvenstvo na trhu katolíckych
periodík.
A ako je to s nami? Slovo
malo koncom minulého roka
5 845 odberateľov. Minulý rok
bol v poradí šiestym rokom,
počas ktorého počet odberateľov Slova neustále rástol.

Oproti roku 2006 sa tak počet
odberateľov zvýšil o štvrtinu.
A čo tento rok? Údaje k začiatku mája hovoria o ďalšom
miernom vzraste počtu odberateľov. K 10. máju Slovo priamo
putovalo do 5 898 domácností.
Píšem priamo, lebo máme informácie o tom, že v mnohých
domácnostiach to funguje tak,
že Slovo sa stáva akýmsi putovným periodikom, keď z jednej
rodiny ide do druhej. Alebo si
ho rodiny vymieňajú navzájom
s inými kresťanskými periodikami. Tak každý dostane
maximum pri často minimálnych finančných nákladoch.
A v dnešnom svete, kde nie
je nazvyš ani cent, zvlášť na
východe, je tento vzostup Slova
malým zázrakom.

Ak sa však pozrieme na
čísla podrobnejšie, už to také
pozitívne nie je. V Košickej
eparchii po výraznom vzostupe
v rokoch 2007 a 2008 každý rok
klesá počet odberateľov. A hoci
je tento trend zhodný s trendom poklesu gréckokatolíkov
v tomto regióne (v roku 2001
tvorili 11% obyvateľov, v roku
2011 iba 9,5% obyvateľov;
pokles o 8 771 gréckokatolíkov)
a počet odberateľov sa postupne stabilizuje, nenecháva nás
to chladnými. Boli by sme radi,
keby sa Slovo stalo v zvýšenej
miere súčasťou náboženského
života aj v tomto regióne. Inde
na Slovensku, i v zahraničí,
počet odberateľov oproti roku
2012 mierne stúpol. V číslach
to vyzerá takto: Prešov 3 739;
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Košice 1 813; Bratislava 274
a zahraničie s redakciou 72.
Rebríček protopresbyterátov vedie Prešov (593) pred
Michalovcami (447) a Trebišovom (402). Uzatvárajú ho Nitra
(42), Žilina (35) a Chlmec-Kapušany (8). Najvýraznejší
nárast odberateľov bol v protopresbyterátoch v Orlove (+33);
Poprade (+14); Vranove-meste
zhodne s Vranovom-Čemerným (+12) a Nitrou (+10).
Naopak, najvýraznejší pokles
sme zaznamenali v Sabinove
(–16) a Giraltovciach (–11).
Percentuálne najviac vzrástol
počet odberateľov v protopresbyteráte Nitra a klesol v Chlmci-Kapušanoch.
Z farností je najviac odberateľov v mestách Košice (279),
Prešov (231) a Vranov nad
Topľou  (163). V nich je však aj

viac farností a nedá sa presne
určiť, ktorý veriaci kam patrí či
ktorý chrám navštevuje. Údaje
zahŕňajú aj filiálne dediny.
Po Vranove nasleduje Humenné (135), Michalovce (115),
Bardejov (96), Svidník (92),
Sabinov (90), Bratislava (68)
a Levoča (58). Z dedinských
farností má najviac odberateľov Sačurov a Milpoš (po 47),
Ľubica, Ďačov a Červená Voda
(po 46) a Ľutina s Litmanovou
(po 45).
Najviac stúpol počet odberateľov oproti minulému roku
v Levoči (+15), Vislanke (+12),
Šabrone (+11), Nitre, Dlhom
Klčove a Rozhanovciach
(+9), Bardejove a Lastovciach
(+8), Sačurove a Orlove (+7).
Naopak, najviac klesol v Košiciach (–7), Cernine, Dúbravke,
Ľutine a Podhorodi (–5). Ak sa
pozrieme na to z perspektívy
od roku 2008, najviac stúpol
počet odberateľov vo farnostiach vo Vranove nad Topľou
(+46), v Prešove (+45) a Levoči
(+35).
A hoci oproti roku 2000
vzrástol počet predplatiteľov
iba v Prešovskej archieparchii o 17,17%, vtedajší počet
odberateľov možno dosiahnuť
už o rok. Veď stačí získať iba
o 56 odberateľov viac, než ich
je teraz.

A ako to bude so Slovom
ďalej? Myslím si, že je blízko
čas, keď budeme aj my v redakcii musieť reflektovať potreby
rozvíjajúceho sa elektronického
trhu v masmediálnej oblasti. Slovo na webe nebude už
iba akýmsi archívom, kde si
čitateľ bude môcť nájsť staršie
čísla, ale bude živým elektronickým magazínom. Možno
nie samostatne, ale v spojení
s ostatnými našimi webovými
informačnými stránkami bude
prinášať spravodajstvo, publicistiku i náboženské články. Ale
v tlačenej podobe vydrží ešte
roky. Možno to bude iba bonus
k webovej verzii, no aj dnes
platí, že ľudia si vedia vychutnať svoj obľúbený časopis práve
na papieri.
Preletieť ráno po zapnutí
počítača pár informačných
domén, kým sa uvarí a vypije
káva, je síce už bežný rituál
mladšej a strednej generácie,
ale otvoriť si časopis v pokoji
a v pohode pred sebou je predsa len o inom a je jedno, či je to
doma, v kaviarni, vo vlaku, či
v lietadle. n
za vašu vernosť a dôveru aj
v roku 2013 ďakuje
Juraj Gradoš

Monastyr Krasnyj Brid
Archieparchialnyj odpust na Sošestvije Svjataho Ducha

25. - 26. maja 2013
Subota 25. maja 2013

15.45 Moleben k Presvjaťij Bohorodici
16.00 Posvjačiňa vody, ružanec
17.00 Večurňa z litijov
18.00 Služba Boža, agape
19.30 Pomazaňa chvorych

Neďiľa 26. maja 2013

8.00 Moleben ku Svjataho Duchu
8.30 Ružanec
9.00 Utreňa
10.30 Toržestvenna služba Boža
mirovaňa, obchid kolo cerkvi

Serdečno pozyvajuť otcjove Vasilijane
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Mocou Ducha
Svätého vzal
si telo z Márie
Panny
Každý kresťan katolík dnes považuje panenstvo Márie
za samozrejmú vec a nepremýšľa o tom. Túto pravdu nám
aj ikonograficky pripomínajú tri hviezdy na Máriiných
pleciach a na čele – jej trvalé panenstvo pred, pri aj
po pôrode. Čo však berieme dnes ako samozrejmosť, nebolo
samozrejmosťou vždycky. Aj preto má táto pravda svoje
miesto vo Vyznaní viery.
Už Mojžiš bol svedkom predzvesti nemôže stať matkou. Len čo sa ňou stala,
zázračného pôrodu
nevlastní viac panenstvo. Lenže v tomto

„Myslím si, že veľký Mojžiš poznal už vopred túto udalosť prostredníctvom svetla,
v ktorom sa mu zjavil Boh. Kým totiž
ker plápolal ohňom, jeho tŕne nezhárali
(porov. Ex 3, 1 – 3). Vtedy teda onen krík
a oheň stali sa predobrazom toho, čo sa
v príhodnom čase malo zjavne prejaviť v tajomstve Panny. Totiž rovnakým spôsobom,
ako ker horel a nezhorel, aj Panna, hoci
počala Svetlo, ostala nedotknutou.“ (Gregor
z Nissy, Slovo na Kristovo narodenie)

Pánovmu narodeniu ustúpili aj
zákony prírody

„Ó, obdivuhodná udalosť! Panna sa stáva
matkou a naďalej ostáva pannou. Uvažuj
o novom poriadku prírody. Pokiaľ ide o iné
ženy, dokiaľ je niektorá pannou, určite sa

prípade obidve kvality patria jednej a tej
istej osobe. Ona je totiž v rovnakom čase
matkou i pannou. Panenstvo jej neprekážalo v tom, aby mohla porodiť, a pôrod ju
nepozbavil panenstva. Patrilo sa, aby ten,
čo vstúpil do ľudského života pre spásu
ľudí celých a nedotknutých, sám sa počal
v tej, ktorá bola celá nedotknutá a oddaná
jemu bez výhrad.“ (Gregor z Nissy, Slovo na
Kristovo narodenie)

Ježiš je Máriiným synom i jej
Pánom

„Prečo na svadbe v Káne povedal syn
matke: ,Čo mňa a teba do toho, žena?
Ešte neprišla moja hodina’ (Jn 2, 4)? Náš
Pán Ježiš Kristus bol Bohom i človekom.
Ako Boh nemal matku, ako človek áno.

slovo svätého otca | 13
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Máriina viera

Bola teda matkou jeho tela, matkou jeho
človečenstva, matkou jeho slabosti, ktorú
vzal na seba kvôli nám. Lenže zázrak, ktorý
mal urobiť, bol dielom jeho božstva, nie
jeho slabosti, dielom Boha, nie slabého
človeka. ,Ale čo je u Boha slabé, je silnejšie
ako ľudia.’ (1 Kor 1, 25) Ježiš prišiel na svet
zo ženy, ktorá je mu matkou, hoci on je
Boh a Pán neba i zeme. Ako Pán sveta, Pán
neba i zeme, určite je aj Máriiným Pánom.
Nakoľko stvoril nebo a zem, je Stvoriteľom
aj Márie. Ale keďže – ako je napísané – je
,narodený zo ženy, narodený pod zákonom’
(Gal 4, 4), je Máriiným synom. Je teda zároveň synom Márie i Pánom Márie. Nediv sa
tomu, že je zároveň syn i Pán. Je nazývaný
synom Márie, ako je nazývaný aj synom
Dávida. A je synom Dávida, lebo je synom
Márie.“ (Augustín, Komentár na Jána, 8, 9)

Márii patrí titul Bohorodička

„Ježiš nebol ani na jediný okamih človekom
ako všetci ostatní bez toho, žeby nebol
zjednotený a spojený s Bohom. Práve naopak, samo Slovo (Logos), tým že sa vtelilo
do blaženej Panny, urobilo si z jej tela svoj
chrám a ten, ktorý z neho vyšiel, bol podľa
vonkajšieho zjavu človek, ale vnútorne
bol pravý Boh. Preto aj potom, ako sa
narodil, mal za matku pannu. Takáto vec
sa neprihodila nikomu spomedzi svätých.
Keďže títo neboli nič iné než ľudia, týkalo
sa ich rovnaké ľudské narodenie. On však,
nakoľko bol skutočným Bohom, keď
nadišla chvíľa, aby sa v plnosti času zaodel
človečenstvom, vyhradil si pre seba odlišný
spôsob, ako sa narodiť, než majú ostatní.
Preto tá, ktorú správne nazývajú blahoslavenou, zasluhuje si titul Bohorodička
a Panna Matka, lebo Ježiš, ktorý sa z nej
narodil, nebol hocijakým človekom.“ (Cyril
Alexandrijský, Proti tým, čo neuznávajú, že
Mária je Bohorodičkou, 4)

Duch Svätý zostúpi
na teba a moc Najvyššieho
ťa zatieni.
(Lk 1, 35a)

Blahoslavená si, Mária

„Blahoslavená si, Mária, lebo v tebe našli
rozlúštenie všetky záhady a tajomstvá zvestované prorokmi. Mojžiš ťa predstavil v horiacom kríku a oblaku, Jakub v rebríku, Dávid v arche zmluvy a Ezechiel v zatvorenej
a zapečatenej bráne. Hľa, tvojím pôrodom
všetky tieto obrazy našli svoje naplnenie.
Buď chvála Otcovi, že poslal svojho jednorodeného Syna, čo vzišiel z Márie, čím
nás vyslobodil z pochybenia a jej pamiatku
oslávil na nebi i na zemi. Blahoslavená si,
Mária, že si počala. Blahoslavená si, že si
ho porodila. Blahoslavená si, lebo si kŕmila
toho, čo živí všetkých. Blahoslavená si, lebo
si vo svojom lone nosila Silného, čo svojou

mocou nesie celý svet a všetko riadi. Blahoslavená si, lebo z tvojho lona zažiaril jas,
ktorý sa rozprestiera po celej zemi a ona
ťa teraz nazýva blaženou. Blahoslavená si,
lebo si svojím mliekom kŕmila Boha, ktorý
sa vo svojom milosrdenstve stal maličkým,
aby chudákov urobil veľkými.“ (Balaj Sýrsky, Modlitby a hymny, 3, 6)

Spev byzantského obradu

Kedysi bol v Červenom mori načrtnutý
obraz nevesty, ktorá nepoznala muža.

Tam bol Mojžiš, ktorý rozdelil vody, tu je
Gabriel, služobník zázraku. Vtedy Izrael
prešiel suchou nohou cez hlbinu mora,
teraz Panna porodila Krista bez muža.
More po prechode Izraela zostalo nepriechodné, Nepoškvrnená po narodení
Emanuela zostala neporušená. Bože, ktorý
si a aj predtým si bol, ktorý si sa zjavil ako
človek, zmiluj sa nad nami.“ (Bohorodičník
– dogmat 5. hlasu) n
Marko Durlák
ilustr. snímka: api.ning.com

Chaîre kecharitomene, ho Kyrios meta sou! –
Raduj sa, milosti plná: Pán s tebou!
Na prvý pohľad sa slovo chaire (raduj sa)
zdá normálnym gréckym pozdravom. Keď však
toto slovo čítame na pozadí biblickej tradície, nadobúda omnoho hlbší význam. Tento
termín sa používa v gréckom preklade Starého
zákona štyrikrát, a to vždy v zmysle radostného ohlasovania príchodu. Ide teda o pozvanie
k hlbokej radosti – ohlasuje koniec zármutku,
ktorým svet trpí pre ohraničenosť života,
utrpenie, smrť a zlobu, pre temnotu zla, ktorá
akoby zatieňovala svetlo Božej dobroty. Je
to pozdrav, ktorý stojí na začiatku evanjelia –
dobrej zvesti.
Prečo je však Mária vyzvaná radovať sa
takýmto spôsobom? V anjelovom pozdrave
je Mária nazvaná plnou milosti; v gréčtine má
termín milosť (charis) rovnaký koreň ako slovo
radosť. V tomto výraze je zároveň objasnený
dôvod Máriinej radosti: radosť pochádza
z milosti, teda zo spoločenstva s Bohom, zo
živého spojenia s ním, z toho, že sa človek
stáva príbytkom Svätého Ducha, že sa necháva
úplne formovať Božou činnosťou. Slobodne
sa podriaďuje prijatému slovu a Božej vôli
v poslušnosti viery.
Otvorenie duše vo viere pre Boha a pre
jeho činnosť obsahuje aj prvok neistoty. Vzťah
ľudskej osoby s Bohom nezmazáva vzdialenosť, ktorá je medzi Stvoriteľom a stvorením.
Ale práve ten, kto sa – tak ako Mária – celkom
otvorí pre Boha, dokáže prijať Božiu vôľu, aj
keď je tajomná, aj keď často nezodpovedá
našej vlastnej vôli. Abrahámovo putovanie
vo viere obsahuje okamih radosti z daru syna
Izáka, ale aj okamih temnoty, keď musí vystúpiť na vrch Morja, aby obetoval syna, ktorého
mu práve daroval. Takisto Máriina viera zažíva
radosť v okamihu zvestovania, ale prechádza
aj tmou ukrižovania Syna, aby mohla napokon
zažiť svetlo vzkriesenia.
Nebude to inak ani v prípade našej cesty
viery. Budú na nej okamihy svetla, ale stretneme sa aj s pasážami, na ktorých sa Boh bude
zdať neprítomný. Jeho ticho bude trápiť naše
srdce a jeho vôľa sa nebude zhodovať s tou
našou, s tým, čo by sme si želali. Ale o čo viac
sa otvoríme pre Boha a prijmeme dar viery,
o čo viac doňho úplne vložíme svoju dôveru,
o to viac nás prostredníctvom svojej prítomnosti urobí schopnými prežívať každú situáciu
nášho života v pokoji a v istote o jeho vernosti
a láske. To si však vyžaduje vyjsť zo seba samých a zo svojich projektov, aby sa Božie slovo
stalo pre nás lampou, ktorá bude riadiť naše
myšlienky aj skutky.
TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Za naším
dedičstvom
Blíži sa rok 2018, keď budeme sláviť 200.
výročie vzniku Prešovskej eparchie. Otec
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prišiel
s myšlienkou, aby sme pri tejto príležitosti
spracovali históriu a súčasnosť našej cirkvi
vo forme – ako to on nazval – „historického schematizmu“. Táto jeho myšlienka si
zaslúži naše poďakovanie. Zriadil komisiu, ktorej predsedom sa stal náš historik
Peter Borza. Myšlienka postupne dostala
konkrétnu podobu. Nazvali sme ju edíciou
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Bude
ju tvoriť 10 kníh, z ktorých prvá je práve
kniha Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Vy ste
chrám živého Boha.

Čím je výnimočná?

Predovšetkým tým, že sa ňou začína
jedinečná historická edícia. Pracovne sme
publikáciu nazvali Z každého rožka troška.
To znamená, že ten, kto si ju prečíta,
nadobudne konkrétnu predstavu o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – o jej histórii
a súčasnosti. Cieľom nebolo objaviť nové
fakty, ale pútavo slovom a obrazom predstaviť Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.
Žiadne ľudské dielo nie je dokonalé, teda
ani v tejto knihe nie je zaiste všetko. Počet
autorov, ktorých je sedemnásť, a k tomu
mnoho bibliografických odkazov na iných
autorov však hovorí o určitej transparentnosti pri jej spracovaní. Je v nej viac ako
500 obrázkov a fotografií, čo zatiaľ nebolo
v nijakej knihe vydanej našou cirkvou, ak
nerátam ostatné schematizmy, kde sú napr.
fotografie všetkých našich kňazov a všetkých chrámov.
Ide teda o farebnú reprezentačnú
publikáciu, ktorá má 383 strán. Vydala ju
nezisková organizácia Petra s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR. Názvom Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda chceme
zdôrazniť, že Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku svoju existenciu na tomto území
odvodzuje práve od ich príchodu a je
dedičkou cyrilo-metodskej misie v plnej
miere. Je dedičkou katolíckej viery, spirituality Východu a byzantského obradu. Kniha
vyšla v rámci Jubilejného roka sv. Cyrila

a Metoda pri príležitosti 1150. výročia ich
príchodu na Veľkú Moravu a Roka viery.
Podnadpis Vy ste chrám živého Boha nie
je len biskupským heslom vladyku Jána,
hlavy Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
ale aj vystihuje cirkev, o ktorej je táto kniha
– cirkev ako spoločenstvo Božieho ľudu.
Spomeniem napr. aj to, že po prvýkrát sú
v nej podpisy všetkých gréckokatolíckych
biskupov a ich erby aj viacero historických
fotografií Prešova – sídla metropolie.

Kto a akým spôsobom sa podieľal na
tvorbe textov?

s otcom Jurajom Gradošom a otcom Danielom Dzurovčinom sme ho dotvárali do
výslednej podoby. Nebolo to jednoduché,
pretože bolo treba nájsť grafickú myšlienku
tak, aby v nej bol vhodný priestor na fotografie, obrázky a texty. Pôvodne totiž mala
kniha obsahovať menej textov, nakoniec
sme sa však rozhodli, že budú dlhšie, ako
sme pôvodne plánovali. Uvažovali sme aj
o väčšom formáte, ktorý by bol na takúto

Prednedávnom vyšla kniha
Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Vy ste chrám živého
Boha. Zákulisie prípravy
nám poodhalil hlavný
editor tejto zaujímavej
publikácie Mons. Ľubomír
Petrík, odborný asistent
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity.

Texty pochádzajú od kňazov i laikov.
Nechcel by som menovať niekoho na úkor
druhých, pretože každý prispel svojím
dielom, niektorí jedným, iní viacerými
textami. Ak knihu vezmete do rúk, pri
jednotlivých kapitolách sú uvedení autori.
Možno predsa len aktuálne spomeniem,
že autorom jedného textu je aj novovymenovaný pomocný biskup Prešovskej
archieparchie Milan Lach SJ. Potom sú to
pedagógovia našej teologickej fakulty a ďalší. Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť prácuISBN 978-80-8099-064-0
V publikácii sa nachádza množstvo historedaktorov – Daniela Dzurovčina a Juraja
rických materiálov, dokumentov a foGradoša, s ktorými sme na knihe pracovne
tografií. Akým spôsobom ste obrazový
strávili veľa dní a nocí. Veľká vďaka patrí
materiál zhromažďovali a spracovávali?
aj Petrovi Borzovi, jazykovej korektorke
Vo veľkej miere sme použili to, čo sme už
Adriane Matoľákovej a viacerým ďalším.
mali nafotené, pretože dbáme na to, aby
sme mali z jednotlivých akcií dostatok foPráca s takým veľkým tímom prináša
tografií. Niektoré fotografie boli zhotovené
špeciálne pre túto knihu. Pomohli nám aj
množstvo nečakaných komplikácií. Aké
historické fotografie a pohľadnice Prešova
ťažkosti ste museli v procese tvorby
od dvoch zberateľov historických pohľadprekonávať?
Predovšetkým bolo treba zabezpečiť, aby
níc. Väčšina fotografií je od Dušana Guziho
sme mali jednotlivé texty načas. Pri zanea Márie Žarnayovej. Nemôžem nespomenúť
prázdnenosti autorov to nebolo ľahké. Keď akademického maliara Mikuláša Klimčáka,
už boli texty hotové, zisťovali sme, ktorú
ktorý nám dal povolenie použiť v knihe
oblasť ešte nemáme pokrytú, a niektoré
reprodukcie jeho diel.
texty sme museli doplniť. Každý autor má
V dnešnej dobe sa kladie vysoký dôraz aj
vlastný štýl vyjadrovania a písania, preto
bolo nutné zjednotiť výrazové prostriedky,
na vizuálnu podobu diel, pretože tá do
termíny a pod., vyhnúť sa opakovaniu, čo
značnej miery ovplyvňuje záujem čitateľa. Čím je dizajn knihy zaujímavý a kto
sa nám na sto percent asi ani nepodarilo.
Nebolo ľahké ani zosúladiť povinnosti edivytvoril konečnú grafickú podobu diela?
Pri tvorbe publikácie sme naozaj dbali na
tora a jednotlivých redaktorov, a začať na
to, aby jej vizuálna stránka bola čo najpôknihe intenzívne pracovať. Ďakujem Bohu
sobivejšia. Grafický návrh poskytli Dušana
za to, že požehnával našu prácu.
Guziová a Dušan Guzi. Spoločne s nimi,

Dedi�stvo sv. Cyrila a Metoda

Kedy a pri akej príležitosti vznikla myšlienka vytvoriť toto dielo?
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Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku

predstavuje rehoľné spoločenstvá. Nechýba
kapitola s názvom V duchu novej evanjelizácie, ktorá ponúka pohľad na prácu s deťmi
a mládežou, cirkevné školstvo a katechizáciu v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
predstavuje pastoračné centrá Prešovskej
archieparchie, cirkevné hnutia a nové spoločenstvá pôsobiace medzi gréckokatolíkmi. Čitateľa zoznamuje aj s jej pôsobením
na poli charity, teologického vzdelávania
a formácie budúcich
kňazov. Hovorí aj
o Spolku sv. Cyrila
a Metoda, o časopise
Slovo a iných médiách. Ďalšia kapitola
je o pútnických
miestach Prešovskej
archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie,
potom kapitola predstavujúca osobnosti
našich blahoslavených
mučeníkov a spravodlivých medzi národmi.
Posledná kapitola
s názvom Krása na
Božiu oslavu pútavým
spôsobom hovorí
o byzantskom umení.

Dedi�stvo
sv. C yrila a Metoda
Vy ste chrám živého Boha

reprezentačnú publikáciu vhodnejší, ale nakoniec sme sa aj s ohľadom na ďalšie knihy
edície, ktoré budú viac vedecko-odbornými
publikáciami, rozhodli pre menší formát.
Grafickým leitmotívom celej edície je
vinič – strapec hrozna, ktorý je častým
motívom na drevorezbách ikonostasov
v našich chrámoch, pretože pripomína
Pánovu vinicu, do ktorej sme povolaní ísť
pracovať a načas Pánovi odovzdávať úrodu.
Pripomína aj Eucharistiu a krst.

Čo všetko môžeme nájsť v jednotlivých
kapitolách?

Kniha má jedenásť kapitol, ktoré sa venujú
dejinám gréckokatolíkov na našom území
pred vznikom Prešovskej eparchie v roku
1818, pôsobeniu biskupov, prenasledovaniu
cirkvi v rokoch 1950 – 1968 a jej následnému vzkrieseniu, jej rozkvetu po roku
1989, novej etape jej života po povýšení na
metropolitnú cirkev sui iuris. Jedna kapitola

Kniha je úvodom
knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku. Na čo sa
môžu tešiť čitatelia
v ďalších dieloch?

Ďalšie diely budú skôr
odborno-vedeckými
publikáciami. To, čo v krátkosti na základe
už známych faktov predstavuje prvá publikácia, bude v ďalších dieloch rozpracované
podrobne, s predstavením nových skutočností. Majú sa postupne venovať najstaršej
histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do roku 1818, histórii našej cirkvi v rokoch 1818 – 1918, v rokoch 1918 – 1939, 1939
– 1945, 1945 – 1989 a v rokoch 1989 – 2018.
8. a 9. diel by mal tvoriť samotný historický
schematizmus farností Prešovskej metropolie. 10. diel, ktorý má vyjsť v roku 2018,
bude opäť reprezentačnou publikáciou.
Mala by to byť prvá encyklopédia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Už teraz
na nej chceme začať postupne pracovať,
aby obsahovala čo najviac hesiel a bola čo
najvýrečnejšia a najpôsobivejšia. Myslím si
teda, že sa máme na čo tešiť.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Dobrovoľne
dobrovoľníkom
Keď som chodil do základnej školy, často
sme mávali tzv. brigády – vyučovanie sa
zmenilo na zber odpadu a skrášľovanie
okolia školy či centra dediny. Či to bolo
dobrovoľné, ťažko povedať, ale istotne sme
to robili radšej, než dreli školské lavice. Dnes
dobrovoľníctvo znova naberá na sile, ale
koncentruje sa na mestá a zbieranie podpisov či finančných zbierok. Teda na lokality
s vysokou koncentráciou potenciálnych prispievateľov a na ľahký spôsob výkonu dobrovoľníctva. Nijako nehaním, ba skôr chválim
každého, kto takto pomáha dobrej veci.
Nedávno to bola verejná zbierka Červeného
kríža nevyhnutná na to, aby ľudia v organizácii mohli vykonávať svoju činnosť a pomáhať
tak tým, ktorí to potrebujú najviac. Ale...
Takýto spôsob prináša hneď veľký
výsledok za často neadekvátne vynaloženú námahu. Dobrovoľníci, ktorí si vybrali
oveľa ťažšiu cestu pomoci, musia vynaložiť
niekoľkonásobne viac úsilia a efekt sa často
dostaví až po mesiacoch práce. A tak ak
tamtých chválim, týchto by som veľmi rád
vyzdvihol a ukázal, že hocikto z nás sa môže
stať takýmto dobrovoľníkom. Navyše, často
sa ním možno stať v tichosti. Ako?
Ak si školopovinný, otvárajú sa rôzne
spôsoby pomoci spolužiakom – od pomoci
pri učení po hľadanie hmotnej pomoci tým,
ktorí to potrebujú. Môžu to byť aj starší
ľudia, ktorí neraz majú problém ísť si sami
nakúpiť alebo ťažko znášajú samotu.
Mladí slobodní ľudia majú svet na dlani.
Ak majú zapálené srdce odhodlané pomáhať, môžu to vyskúšať v rôznych zariadeniach sociálnej pomoci alebo rovno aj
s ľuďmi vo svojom okolí, ktorí to potrebujú.
Tu však treba myslieť aj na to, aby táto pomoc bola trvalá, nie náhodná. Potom môžu
viesť rôzne kluby a krúžky pre deti, keďže sú
im často bližšie než nejaký päťdesiatnik – od
futbalu až po obyčajné zbieranie známok.
Ak človek vstúpi do manželstva a pribudne rodina, čas na priateľov sa rapídne stenčí
a rovnako je to aj s možnosťou dobrovoľníctva. No práve rodičia môžu vykonať najviac,
ak budú svoje deti viesť k tejto činnosti hoci
iba obyčajným spoločným pozbieraním
odpadkov na ulici či v potoku.
A tak sa dobrovoľníkom môže stať každý.
Tí, čo sa rozhodnú opačne, sa vlastne tiež
dobrovoľne stanú šedou masou, vďaka
ktorej príklad každého dobrovoľníka bude
o to žiarivejší.
Juraj Gradoš
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Môj raj
V minulom roku sa v Miláne uskutočnilo svetové stretnutie
rodín. Súčasťou programu bol aj veľmi zaujímavý večerný
festival svedectiev, na ktorom sa zúčastnil aj Benedikt XVI.,
ktorý si vypočul svedectvá rodín a odpovedal na ich veľmi
osobné a aktuálne otázky. O svojej rodine na požiadanie
porozprával malému dievčatku z Vietnamu.

9. jún

(13.00 - 19.00)

Hlavná ulica v Pre
šove
hlavná
Prešove
v prípade zlého počasia - PKO Čierny orol v Prešove

... aby deti otca mali, aby mali mamu ...

PROGRAM:

Príď to povedať

Nahlas!

13.00 – 15.00 Deti deťom  predstavenie Kráľ Drozdia Brada (Babadlo,
divadlo Prešov)  vystúpenie žiakov základných a stredných škôl  hudobno-tanečné vystúpenie Benedicto  eRko tance s deťmi
15.00 – 18.00 O čom je Deň rodiny  Príhovor a vyhlásenie o rodine 
Svedectvá rodín  Divadlo DIK  Prezentácia aktivít pre rodiny  Prednáška o rodine: Mgr. Richard Vašečka, poslanec NR SR
18.00 – 19.00 Koncert chvál – gospelová kapela F6
Sprievodné podujatia (15.00 – 18.00): tvorivé dielne  larpový šerm 
skauti  nafukovací hrad  trampolína  statická ukážka vojenského, policajného a hasičského vozidla  ukážka poskytovania prvej pomoci a iné
MESTO PREŠOV

CENTRUM
PRE RODINU

Cat Tien: „Ciao, Papa. Som Cat Tien
a pochádzam z Vietnamu. Mám sedem rokov a chcem ti predstaviť svoju rodinu. Toto
je môj ocko Dan. Moja mama sa volá Tao
a toto je môj braček Binh. Chcela by som
niečo vedieť o tvojej rodine a o tebe, keď si
bol taký malý ako ja.“
Benedikt XVI.: „Ďakujem, moja drahá.
I tvojim rodičom zo srdca ďakujem. Pýtala
si sa na moju rodinu. Spomienok mám naozaj veľa! Poviem niekoľko. Najdôležitejšou
udalosťou v našej rodine bola vždy nedeľa,
a tá sa začínala už v sobotu popoludní.
Otec nám čítal nedeľné čítania z knihy,
ktorá bola v tom čase v Nemecku veľmi
populárna, a v nej boli tieto texty vysvetlené. Takto sa začínala nedeľa: vstupovali
sme do liturgie, do atmosféry radosti. Na
ďalší deň sme išli na svätú omšu. Nakoľko
pochádzam z blízkosti Salzburgu, hrali sa
u nás skladby Mozarta, Schuberta, Haydna.
A keď sa začínalo Kyrie, zdalo sa mi, akoby
sa otvorilo nebo. Potom bol dôležitý spoločný obed, ktorý bol pre nás samozrejmosťou.
A po ňom sme veľa spievali: môj brat je
dobrý hudobník, už ako chlapec skomponoval skladby pre nás všetkých, a tak celá
rodina spievala. Otec hrával na citare a spieval. Boli to nezabudnuteľné chvíle. Okrem
toho boli pre nás samozrejmosťou spoločné výlety, prechádzky. Bývali sme blízko
lesa a prechádzky v ňom, ako aj rôzne hry
a dobrodružstvá boli nádherné. Jedným
slovom, boli sme jedno srdce a jedna duša
s mnohými spoločne strávenými chvíľami,
a to i v ťažkých časoch vojny poznačených
najprv diktatúrou a potom chudobou. Naša
vzájomná láska i radosť z jednoduchých

vecí bola silou, ktorá nám umožňovala
prežiť i tieto situácie. Zdá sa mi, že veľmi
dôležité bolo to, že radosť z jednoduchých vecí sa šírila zo srdca toho druhého.
Vyrastali sme v presvedčení, že je dobré byť
človekom, lebo sme videli Božiu dobrotu
odrážajúcu sa v rodičoch a súrodencoch.
Pravdupovediac, keď sa snažím predstaviť
si raj, vždy sa mi zdá, že sa ponáša na čas
môjho detstva a mladosti.
V tejto atmosfére dôvery, radosti a lásky
sme boli šťastní a myslím si, že raj by mohol
byť podobný obdobiu mojej mladosti. Preto
dúfam, že idem ,domov’ – kráčajúc v ústrety druhej strane sveta.“ n
Zdroj: VR SK

New Age
„Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol.
Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ,Ja som Kristus.’ A mnohých zvedú. (...)
A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých
vychladne láska. Kto však vytrvá do konca,
ten bude spasený.“ (Mt 24, 4 – 13)
Ďalším hnutím, ktoré v súčasnosti ohrozuje identitu kresťana a deštrukčne pôsobí
na jedinca a spoločnosť, je hnutie New
Age. Toto hnutie je nebezpečné aj tým, že
preniká do rôznych oblasti spoločenského,
kultúrneho, politického a medzinárodného
života. Dnes pozorujeme šírenie ideológie
New Age aj v prostredí Európskej únie. Prijíma podobu civilizácie smrti, ktorá v mene
demokracie, právneho štátu a tolerancie
verejne propaguje potraty, eutanáziu,
rovnosť pohlavia, deštrukciu rodiny ako
prirodzenej inštitúcie spoločenského života
skrze homosexuálne partnerstvá, toleranciu
zvrhlosti a patologických javov. Sú pritom
využívané všetky dostupné médiá a názory
tzv. významných vedcov a autorít politického, spoločenského a kultúrneho života.
Myslím si, že ide o zámerné spochybňovanie
kresťanstva a jeho spirituality, základných
právd viery a morálky. V tejto súvislosti si
musíme položiť otázku, s akým cieľom sa
to všetko deje. Cieľom je zničiť kresťanstvo
a Cirkev ako jedinú záchranu pre človeka
a spoločnosť zmietaných v kríze. Tak, aby
zavládla tzv. éra vodnára – čiže satana, ktorý
tak hlboko nenávidí človeka, stvoreného na
Boží obraz a podobu, že sa nezastaví pred
ničím, aby ho zlákal a ovládol. Nemožno
zabudnúť na programovú kritiku Cirkvi.
Dnes je v móde kritizovať, a dokonca šliapať
po Katolíckej cirkvi a jej predstaviteľoch. Pozorujeme nielen neprajnosť, ale často štvavú
agresívnu kampaň proti Cirkvi, kresťanstvu
a duchovným hodnotám, ktoré sú základom
našej civilizácie. Ak si všimnete, dnes je in,
keď médiá vytiahnu nejaký prípad kňaza alebo biskupa (často bez overenia údajov) aj za
cenu klamstva a osočovania. Nikoho v týchto
prípadoch nezaujíma, aká je ozajstná pravda.
A práve táto útočná ideológia smrti sa
prepája so svetonázorom New Age, ktorého
podstatu si predstavíme v ďalšom čísle.
Kamil Kardis
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Víkend v Bárke v Juskovej Voli

S kým sa stretávaš?
Čo ti napadne ako
prvé, keď sa povie
spoločenstvo?

Oprášila som starú a dobre
známu poučku zo školy. Človek
je od prirodzenosti bytosť
spoločenská. A ďalej som sa nechala unášať vírom myšlienok
podporovaných skúsenosťami.
Vskutku na tom čosi bude, lebo
nik sa necíti dobre, keď je osamelý. Každý občas vyhľadáva
samotu, ale osamelosť nikomu
nevonia. Hľadáme si priateľov
– spriaznené duše, s ktorými
môžeme zdieľať naše úspechy,
radosti, obavy i ťažkosti a bôle,
očakávame, že od nich dostaneme istú podporu, a rovnako
sa i my snažíme pomáhať im.
Hľadáme si a formujeme partie,
a po čase cítime, že to nie je
všetko, že nám tam čosi chýba.

YouCat

Nedalo mi nekonfrontovať
svoje myšlienky a siahla som
po YouCat. Veľmi sa mi páči,
že je praktický a naozaj písaný jazykom dneška a pre ľudí
dneška. A navyše, skutočne

hovorí o problémoch dnešných
(nielen) mladých ľudí. Chcela
som vedieť, či ma prekvapí. Pod
heslom spoločenstvo som našla
niekoľko odkazov, z ktorých
vyberám zopár myšlienok.
„Nikto sa nedostane do neba
nejakou asociálnou cestou. Ten,
kto myslí iba na seba a na spásu
vlastnej duše, žije asociálne.
Boh nie je osamelá a do seba
uzavretá bytosť. Boh v Trojici je
spoločenstvo, večné delenie sa
o lásku. Podľa Božieho modelu je aj človek orientovaný na
vzťahy, delenie sa, spoluúčasť
a lásku. Máme zodpovednosť
jeden za druhého. Tak ako nikto
nemôže veriť sám pre seba,
nikto nemôže ani sám pre seba
žiť. Vieru prijímame od Cirkvi
a žijeme ju v spoločenstve s ľuďmi, s ktorými sa o ňu delíme.“

Moja skúsenosť
potvrdzuje

Keď som bola tínedžerka, aj ja
som bola súčasťou skupiniek
či partií, v ktorých som sa cítila
veľmi dobre. Napriek tomu
som vnímala, že tieto stretnu-

tia sú do istej miery povrchné
a prázdne. Postupne som si

ktorí žijú svoj každodenný život
naplno a zároveň žijú opravdivo
aj svoju vieru. Boh odpovedal
na moju prosbu pozvánkou na
modlitbové stretnutie spoločenstva pôsobiaceho v mojom
meste. Cítila som sa troška
neisto, keď som prišla medzi
neznámych ľudí, ale zároveň
som cítila, že títo ľudia skutočne stretli Ježiša a sú presne tým,
čo hľadám. Preto som prijala
ponuku zapojiť sa do malej
skupinky, kde sme sa úprimne tešili z našich úspechov,
povzbudzovali sa, keď sa darilo
menej, navzájom si pomáhali
poznávať Boha. Moje okolie
bolo stále to isté, ale mne sa
dýchalo omnoho ľahšie a bolo
pre mňa jednoduchšie stáť si
pevne za svojím názorom, i keď
som sa stretla s nepochopením
alebo výsmechom, že som
„včerajšia“. Uvedomila som si,
že možno kráčať za Bohom aj
sám, no je omnoho radostnejšie a jednoduchšie, keď kráčaš
v skupine J. Uvedomujem si,
že  spoločenstvo nie je skupinou
dokonalých ľudí, kde nenasta-

Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich, druhovi bláznov sa
však plano povodí. (Prís 13, 20)

stále viac uvedomovala rozdiel
medzi požiadavkami tohto sveta a požiadavkami Boha, ktoré
boli v protiklade. A zdalo sa mi,
že som sama, komu záleží na
tom, čo si Boh myslí o mojich
skutkoch, myšlienkach a postojoch a nechce sa poddať rýchle
sa meniacim názorom a hodnotám tohto sveta v zmysle „Uži si!
Rob tak, ako to cítiš. Skúsiť treba všetko“. Nedokázala som sa
s tým celkom stotožniť a bolo
pre mňa ťažké stáť si za svojím
a postupne za to platiť samotou
alebo sa prispôsobiť a niekam
patriť, ale platiť za to výčitkami
svedomia. Preto som sa začala
intenzívne modliť, aby mi Boh
poslal priateľov, ktorí sa tiež
snažia žiť svoj život podľa jeho
požiadaviek. Normálnych ľudí,

nú nijaké konflikty a nijaké
nedorozumenia. Je to zároveň
aj o raste v láske, odpúšťaní,
službe, pomoci... A práve tu má
človek možnosť rozvíjať sa a objavovať, čím všetkým ho Boh
obdaroval, aké talenty a schopnosti mu boli dané.
A potvrdzuje to aj Jean
Vanier, ktorý  hovorí o spoločenstve ako o mieste stretnutia,
prijatia, odpúšťania, uzdravovania, rastu a sviatkov.
„Povedz mi, akých máš
priateľov, a ja ti poviem, kto si,“
vraví príslovie. Ja si ho dovolím
troška modifikovať: „Povedz
mi, s kým sa stretávaš a kým sa
nechávaš ovplyvňovať, a ja ti
poviem, kým sa staneš.“ n
Jana Miháľová
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Ukážeš mi cestu života
S
Neokatechumenátnou cestou som sa
po prvýkrát stretol vo svojej farnosti ešte ako mladý chlapec, keď náš
kňaz pozval katechistov. Katechézy, ktoré
dávali, počúval môj mladší brat, a keď
potom nastúpil na cestu obrátenia, videl
som, že sa jeho život mení. Neprestal mať
také isté problémy a trápenia ako ja, ale
jeho postoje k nim boli iné, nezabíjali ho
slabosti a chyby rodičov, menej sa proti
nim búril, Boh mu postupne darúval lásku
a milosrdenstvo k najbližším. Tak ako on,
aj ja som dovtedy chodieval do chrámu,
stretával sa s kňazom, miništroval, spieval v mládežníckom zbore, pristupoval
k sviatostiam, ale to všetko malo len veľmi
slabý vplyv na môj život. Vidiac svedectvo
viery na svojom bratovi som aj ja zatúžil
dostať tento dar a keď prišli katechisti do
našej farnosti znova, nastúpil som na cestu
formácie k zrelej kresťanskej viere, keď Boh
začal meniť moje postoje, moje srdce, celý
môj život. A to sa dialo a deje dodnes. Som
už 16 rokov v Neokatechumenátnej ceste
a 10 rokov v kňazstve.
Formácii v neokatechumenátnom spoločenstve vďačím dnes za mnoho. Tu som si
našiel manželku a vnímam ako veľký Boží
dar to, že môžeme byť obaja formovaní
Božím slovom. Ono nám pomáha vidieť sa
v pravde a nepohoršovať sa jeden na druhom, ale naopak, prosiť druhého o odpustenie. Učí nás pokore, odpúšťaniu a vzájomnej láske. Tej skutočnej, ktorú môže dať
len Boh. Na ceste sa učíme, ako odovzdávať
našim deťom skutočnú, reálnu vieru nezaloženú na strachu alebo afektoch, ale na

hlbokej vnútornej istote, že aj napriek
problémom, ťažkostiam či krížom je
Boh ten, kto o nás vie všetko. Môžeme
sa oň oprieť ako o skalu, miluje nás
a nesúdi za naše hriechy, môžeme žiť
život v milosti, nie v strachu z trestu.
Učíme sa prijímať od Otca skutočný
dar – Ducha synovstva, ktorý oslobodzuje a dáva pravý pokoj.
Táto formácia ma učí vidieť môj
život ako Božie dielo. Boh mi cez
mnohé kríže (rakovina, krvácanie do
mozgu, potrat nášho dieťaťa) ukázal,
že môjmu životu chce darovať hlbší
zmysel, ako si viem predstaviť. V kríži
som cítil Boha vždy veľmi blízko pri
sebe, a to prostredníctvom ohlasovaného slova i blízkosti bratov a sestier
zo spoločenstva. Zakúsil som, že
Boh na mňa v mojom kríži nezabudol. Keď som mal strach, zúfal som
si a pochyboval o Bohu, pociťoval
som, že ma pomaly obdarúva svojím
pokojom.
Cesta ma vedie k obráteniu a vidím,
že aj ako kňaz doň potrebujem denne
vstupovať a byť sústavne formovaný.
Som presvedčený o tom, že formácia v neokatechumenáte je pre mňa
a moju rodinu tá najlepšia cesta, ako
dôjsť k skutočnej, zrelej viere, akú
pozorujeme v ranokresťanskej Cirkvi,
a k znovuobjaveniu daru krstu, čo je
konečným cieľom neokatechumenátnej formácie. n
otec Richard
ilustračná snímka: Mária Žarnayová

Metodov návrat z Ríma (pochvala)
„... Prevelebného však a zbožného Metoda
vysvätili za arcibiskupa na stolec svätého Andronika, apoštola Panónie, jedného zo sedemdesiatich, a odoslali ho do slovienskych krajín
učiť v ich jazyku a napísali kniežatám tej zeme,
Rastislavovi a Svätoplukovi i Koceľovi, tento
list: ,Hadrián, služobník všetkých služobníkov
Božích, Rastislavovi a Svätoplukovi i Koceľovi.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj,
v ľuďoch dobrá vôľa. Keďže sme počuli o vás
duchovné radosti, ktoré máte na spasenie,
posielame nášho brata ctihodného Metoda
vysväteného za arcibiskupa do vášho kraja,

ako ste nás o to žiadali, nech vás učí a prekladá knihy do vášho jazyka, aby sa vyplnilo slovo
prorokov, ako bolo povedané: Chváľte Pána
všetky národy... Iďte a učte všetky národy
a krstite ich...’
Keď prišiel (Metod) do oblastí moravských,
všetci ľudia mu vyšli s radosťou v ústrety
a prijali ho ako anjela Božieho. I otvorili sa
oči slepých a uši hluchých a jazyky zajakavých
prehovorili pokojne. A týmiže ústami, ktorými
prv vzdávali obete diabolské na studniach i na
všetkých miestach urážali Boha, ich deti vzdávajú Bohu rozumné a nepoškvrnené služby za

všetok svet a na každom mieste sa oslavuje
meno Božie v ľude novom, ktorému sa zjavil
ako nový kazateľ a apoštol. Zažiaril ako slnko,
zaháňal hmlu nevedomosti... všetkých privábil
k sebe láskou, chrámy ozdobil piesňami
a spevmi duchovnými, a tak zosnul v Pánovi
v roku od stvorenia sveta 6393, t. j. 885. A bol
uložený k otcom svojim... Stal sa podobným
všetkým, obraz všetkých nosil v sebe... Ak
myslíme na jeho medotekúce slová, nieto,
k čomu by sme prirovnali ich duchovnú
sladkosť.“
Jozef Gača

20 | príbeh

slovo 11 | 2013

Správna cesta
R
az, keď sa Metod vo svojom
obydlí modlil, začul vonku
veľký krik. Krik sa stupňoval.
Hádajúcich sa ľudí pribúdalo a celý
dav sa blížil k jeho obydliu. Konštantín
tu nebol, odišiel na susedné hradisko,
aby tam vyspovedal miestneho župana
i jeho ľud. Metod ukončil modlitbu
a vyšiel von. Dav stíchol.
„Čo sa tu deje?“ spýtal sa mierne
mrzutý Metod.

„Prepáč, ctený otče a učiteľu náš,“
ozval sa jeden z jeho žiakov, „ale tento
tu muž sa začal s nami prieť, že my
zlou cestou ideme a on bude i tak
Boha chváliť, ako to majú vo zvyku
tí nemí Frankovia. Že to je isto Bohu
milšie, keď z nich učinil taký veľký
a mocný národ. A z nás len prostá
chamraď zostane.“
„Každý chváli Boha svojimi ústami,
synu. Nám neprislúcha súdiť iných. No
môjho brata v ďalekej zemi Chazarov
raz prosili: ,Preukáž nám, ctihodný
muž, podobenstvami a rozumom
vieru, ktorá je najlepšia zo všetkých.’
I odpovedal im milovaný Filozof: ,Istý
kráľ mal vo veľkej úcte a obľube dvoch
manželov. Keď sa však prehrešili,
vyhnal ich a vypovedal z krajiny. Keď
tam žili mnoho rokov, splodili deti
v chudobe. Deti sa schádzali k sebe
a radili sa, akou cestou by opäť dosiahli
predošlú hodnosť. Jeden z nich hovoril
takto, druhý zas inakšie a iní zasa inak
radili. Ktorú radu treba prijať? Či nie
najlepšiu?’ Oni povedali: ,Prečo takto

hovoríš? Veď každý pokladá svoju radu
za lepšiu ako iného. Lebo Židia pokladajú svoju za lepšiu ako inú, Saracéni
tak isto a iní inú. Povedz, ktorú z nich
máme uznať za najlepšiu?’ No Filozof
povedal: ,Oheň skúša zlato aj striebro
a človek rozumom oddeľuje lož od
pravdy. Povedzte mi však: Čo bolo
príčinou prvého pádu? Či  nie videnie
i plod sladký a zatúženie po božskosti?’ Oni však riekli: ,Tak je.’ A Filozof
hovoril: ,Ak
niekomu
príde zle,
lebo sa najedol medu
alebo napil
studenej
vody a príde lekár
a povie mu:
,Jedz ešte
mnoho
medu
a uzdravíš
sa.’ A tomu,
čo vodu
pil, povie:
,Napi sa
studenej
vody, staň
si nahý na mráz a ozdravieš.’ Iný lekár
nie tak povie, ale opačný liek prikáže,
namiesto medu piť horké a postiť sa
a namiesto studeného teplé i horúce.
Ktorý z týchto dvoch rozumnejšie
lieči? ’ Odpovedali mu všetci: ,Ktorý
opačné lieky prikazuje. Lebo horkosťou treba umoriť žiadostivú rozkoš
tohto života a poníženosťou hrdosť
a liečiť opačné opačným. Veď aj my
hovoríme, že strom, čo najprv tŕň
vypustí, neskoršie sladký plod prináša.’
Znova odpovedal Filozof: ,Dobre ste
povedali, lebo Kristov zákon ukazuje
tvrdosť Božieho života, ale potom vo

večných obydliach stonásobný plod
prináša. Tak ani vy nehľadajte moc
a slávu vo svojich modlitbách a neprite
sa. Hoc by z nás i len prostá chamraď
zostala, hoc by i tieto stavby naokolo
v tomto vami milovanom meste boli
zborené a zabudnuté, ako kedysi veľký
chrám Pánov v Jeruzaleme, ba i celé
mesto, to nie je dôležité.’“
„A čo je dôležité?“ spýtalo sa Metoda
malé dievča, čo sa tam priplietlo.
„Maličká, dôležité je milovať Boha
celým srdcom, celou mysľou a zo všetkých svojich síl.“ A Metod zdvihol svoj
pohľad a rozhliadol sa. „A svojich blízkych ako seba samého. Toto je dôležité. A ak niekto chce latinskou rečou
chváliť Boha a rozumie, čo sa modlí,
nech tak robí. No ak nerozumie, ako
vie, o čo prosí, čo hovorí? Nie je lepšie
rečou, ktorú pozná, sa rozprávať s tým,
kto je darcom každého jazyka?“
„Ctihodný otče,“ ozval sa muž, ktorý
celú hádku vyprovokoval. „Či Boh
naozaj rozumie aj mojej reči?“
„Synu, a ktože ti dal reč, ktorú nazývaš svojou? Či si si ju sám vymyslel
a zostrojil? Či sám z vlastnej moci si sa
naučil rozprávať? Či toto všetko nie je
dar od toho, ktorý dáva štedro?“
„Asi máš pravdu, ctihodný otče,“
odvetil muž a sklonil hlavu. „Mohol
by si mi odpustiť moje ľahkovážne
správanie?“
„Nie ja, ale ostatní nech ti odpustia.
A nech každý vidí, ako Boh i zlo, čo
páchame, na dobro vie obrátiť, aby nás
poučil a k správnej ceste priviedol,“
ukončil Metod svoju reč, pohladil malé
dievča, čo stálo pri ňom a hltalo každé
jedno jeho slovo, a odišiel dokončiť
svoju modlitbu v reči, ktorú znal od
malička – po grécky. n
Juraj Gradoš
digitálny pohľad na veľkomoravské
Mikulčice (lukaskrajcir.blog.sme.sk).

Do karantény
Pustovnícky život počas péenky má svoje svetlé i tmavé stránky. Najmä keď sa
človek ocitne v byte celkom sám. „To aby si nešírila vírusy ďalej,“ múdro komentuje okolie. Pravda. Pred vírusmi sa do karantény zavrieť dá. Ale pred hriechom?
Predstavte si karantény pre ohováračov, podvodníkov, klamárov, závistlivcov...
a zem, ktorá je opäť pustá a prázdna. Presvedčilo by nás to, aby sme hriech nešírili a nevpúšťali do svojho vnútra? Na vírusy pozor dávame. A na hriech?
Valéria Juríčková
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Zaľúbený
do Cirkvi
Liturgia je Kristus
Pre každého veriaceho kresťana je povzbudzujúce čítať alebo počúvať príbehy z evanjelií, ktoré vyjadrujú stretnutia rôznych ľudí
s Ježišom Kristom. Tieto okamihy dokázali
meniť životy ľudí tak, že boli ochotní za svoje
presvedčenie klásť svoje životy.

M

ožno si spomenieme na rôzne uzdravenia, zázraky,
prejavy lásky a ľudskosti, ktoré nielenže oslovujú nás
veriacich, ale majú hlbokú výpovednú hodnotu aj pre neveriacich. Práve z ich úst často počuť: „Kristus by to urobil ináč ako
terajší kresťania“ a pravdupovediac v mnohých prípadoch je to aj
tak. Pre niektorých súčasných kresťanov je možno problémom skutočnosť, že fyzicky sa stretnúť s Ježišom na úrovni našich ľudských,
pozemských vzťahov (ak to možno takto vyjadriť) nie je celkom
možné. Aby som sa totiž stretol s Kristom, musím byť „naladený
na vlnovú dĺžku“ viery. Aby som vedel, ako by niečo Kristus urobil,
musím s ním žiť. Všetko ostatné je len teória.
Prednedávnom som sledoval priamy prenos Utierne Paschy
z Jekaterinburgu a zarážajúce pre mňa bolo, že radosť, ktorá bola
prítomná v tvárach kňazov a ľudí prítomných na tejto bohoslužbe,
ma sprevádza prakticky dodnes. A stále sa pýtam, čo tam bolo iné,
čo tých ľudí napĺňalo tak, že ich radosť priniesla takpovediac nekončiacu radosť do srdca človeka míle vzdialeného od ich chrámu.
Nezáležalo na dĺžke modlitby, na spôsobe prejavu ani na tom, čo
povedia iní. Odpoveďou je azda aj názov tohto článku, ktorý je
„vierou v to, čo je prianím“ mnohých veriacich vnímajúcich dôležitosť, ba nutnosť liturgie v živote človeka.
Často sa pre nás stáva problémom dĺžka bohoslužieb, nekomfortnosť niektorých našich starých chrámov, pre niektorých nevhodná osoba kňaza alebo niektorého z prítomných, ktorý možno
falošne spieva. Všetky tieto skutočnosti zastierajú pravdivý pohľad
na liturgiu, ktorá má byť vyjadrením prijatia, jednoty, pokoja
a všetkého toho, po čom tak túži tento svet, no sám v sebe to nemôže nájsť. V tejto súvislosti mi nedá, aby som sa nevyjadril slovami
prof. Tafta, ktorý vo svojej knihe Život z liturgie napísal: „Liturgia
nie je ceremoniál. Je to modlitba. Ale tieto ceremónie sú rituálnym
vyjadrením textu. Cez otvorené dvere ikonostasu je oltár zďaleka
viditeľný; žiarivo osvetlený a zahalený do oblaku kadidla, čo vtláča
veriacim pocit tajomstva a posvätnosti.“
Ak je teda pre nás liturgia Kristom, nie ceremóniou, sme pozvaní
mať k nej úctu ako ku Kristovi, ako ku komusi svätému. Túžme
ju skôr spoznávať, ako násilne skracovať a meniť podľa dnešných
chutí. Skúsme ju skôr skrášľovať a zveľaďovať, aby nám nezovšednela. Ide o veľký dar, tajomný, no zároveň dobre známy, pretože
jedine od neho sa môžeme dozvedieť všetko dôležité pre náš život,
naplnený radosťou rozdávanou všetkým okolo. n
Michal Bučko

„... ako aj Kristus miluje Cirkev a seba
samého vydal za ňu, aby ju posvätil
očistným kúpeľom vody a slovom, aby
si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej
niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ (Ef 5, 25 – 27)

T

ento text sa cituje zväčša pri vzťahu muža k manželke
ako ideál, ktorý by mal platiť. Ale čo hovorí o vzťahu
Krista a Cirkvi? Že Ježiš miluje Cirkev ako nevestu.
Vykúpil ju svojím životom. Zaplatil cenu neuveriteľného
utrpenia a smrti na kríži. Taká drahá je preňho. Je jeho!
Teší sa z nej. Túži po jej kráse. Čistote. Bolí ju jej trápenie.
Zaujíma sa o ňu. A raz ju chce mať celú pri sebe v nebi na
celú večnosť. Ak je pre Krista Cirkev taká dôležitá, nemala
by byť aj pre mňa?
Realita v dnešných farnostiach sa však pohybuje v dvoch
iných polohách. Na jednej strane sa Cirkev stáva miestom
trávenia voľného času. Človek sem prichádza z rôznych dôvodov. Aby sa necítil doma sám. Aby si spestril každodennú
nudu. Aby dodržal svoj zvyk. Aby...
A potom je tu iná strana mince. Individualizmus. Žijeme
si svoje vlastné kresťanstvo. Ako niečo, čo sa týka len nás.
Nejeden človek uvažuje tak, že je len jeho vecou, či, ako
a koľko sa modlí. Je len jeho vecou, či hreší. Týka sa to
výlučne jeho, či pristupuje k sviatostiam. Nikto by sa podľa
neho nemal starať do toho, ako prežíva svoj vzťah k Bohu
a či vôbec nejaký má. V dôsledku si taký kresťan na spovedi
vyrovnáva svoj vlastný účet s Bohom. Pristúpi k eucharistii,
aby bol on sám požehnaný a zažil svoju súkromnú skúsenosť s Kristom. Stojí pred Bohom na liturgii ako v izolovanom priestore, keď iných vníma zmyslami, ale skúsenosť
spoločenstva do vnútra nevpúšťa. Kresťan individualista
prichádza do spoločenstva so svojím súkromným kresťanstvom, ale poteší sa aj stretnutiu s inými. Ľuďmi. Stretnutie
s Bohom je preňho jedna vec. A stretnutie s ľuďmi druhá.
Kristus miluje Cirkev. A je znakom pravosti kresťana, ak
ju miluje tiež. Ak jeho kresťanstvo nie je individualistické. Ak vníma, že jeho hriech sa týka všetkých. Že pokánie
znamená zmenu života – kvôli Kristovi i kvôli Cirkvi, lebo
hriech deformuje jej krásu a spôsobuje jej bolesť. Ak vníma
liturgické slávenie ako spoločne zažívanú chuť nebeského
kráľovstva, kde bude takto spolu s inými stáť pred Pánom.
Kresťan má vnútornú potrebu milovať Cirkev hoci aj tak, že
ho to bude čosi stáť, bude pomáhať, dvíhať, potešovať a pod.
Kresťan vie, že jeho miesto je vnútri Cirkvi. Vnútri vzťahov
s bratmi a sestrami, ale aj v rámci fungujúcich autorít. Nevymyká sa im. Neskrýva sa pred nimi. Dobro Cirkvi (moje aj
tých ostatných) je jeho dobrom. Krása Cirkvi (moja aj tých
ostatných) je jeho potešením. Lebo Kristus Cirkev (mňa aj
tých ostatných) miluje. A kresťan miluje Krista. n
Valéria Juríčková
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Pondelok 27. máj

Štvrtok 30. máj

Hieromučeník Terapont

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31 –
34; 7, 9 – 11, zač. 19

Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48 –
54, zač. 23

„Čo budeme jesť?“ alebo „Čo budeme
piť?“ (Mt 6, 31)
Dnešným dňom vstupujeme do obdobia
petropavlovského pôstu. Nech to bude pre
nás príležitosť na to, aby sme sa pýtali sami
seba: „Čím sýtim svoj život? Čo ponúkam
ako pokrm pre duchovnú stránku svojho
života?“ Nech v týchto dňoch rezonujú v našom srdci slová sv. Jána Zlatoústeho: „Kto
sa modlí a postí, má dve krídla ľahšie ako
samotný vietor.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

Utorok 28. máj

dokázali zužitkovať v každodenných situáciách.

Čítania: Rim 7, 1 – 13, zač. 94; Mt 9, 36 – 10,
8, zač. 34

Liturgia: Všetko ako 30. mája

Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. (Mt 9, 36)

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný
život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Nedeľa 2. jún

Ak zbadám, že sa môj život kresťana rúca
alebo že to v mojom živote nefunguje tak,
ako má, niekde sa stala chyba. Netreba ju
však hľadať v ľuďoch, ktorí ma obklopujú.
Stačí sa iba lepšie pozrieť na svoj duchovný
život. Aký je môj duchovný život vnútru,
taký je potom aj navonok. Ak si dokážem
predstaviť svoj život bez prijímania Eucharistie, je môj život v ohrození. Veď Eucharistia mi dáva silu byť kresťanom.

Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 –
23, zač. 9

Jedna modlitba, ktorú sa zvyknú veriaci
modliť v chráme pred liturgiou, znie takto:
„Pane, daruj nám dobrých a svätých kňazov.“ Ak sa ľud takto modlí, verím, že Pán
mu takýchto kňazov dáva. Prečo ich potom
nepočúvame, ale väčšinou ohovárame,
odsudzujeme a nerešpektujeme? Treba si
uvedomiť a prijať, že Boh nám dáva takých
pastierov do našich farností, akí sú potrební
pre našu spásu, a nie takých, ktorých chceme mať podľa svojich vlastných predstáv.

(Jn 6, 54)

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Myrovanie (HS: 254; PZ: 223;
HP: 239)

Prepodobný Nikita
Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 – 21,
zač. 22

Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“,
vojde do nebeského kráľovstva... (Mt 7, 21)
Tento citát mi istým spôsobom pripomenul
výrok jedného neznámeho autora: „Kto si
myslí, že je kresťan len preto, že chodí do
chrámu, mýli sa. Veď nik nie je auto iba
preto, že chodí do garáže.“ Byť kresťanom
neznamená iba chodiť do chrámu, ale kresťanstvo, teda Krista, máme ukazovať svojím
životom v každom okamihu. Dovoľme
Pánovi, aby v nás vykonal svoju vôľu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

Streda 29. máj

Piatok 31. máj
Apoštol Hermas. Mučeník Hermeias
Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 –
17, zač. 31

Prečo sa my a farizeji často postíme,
a tvoji učeníci sa nepostia? (Mt 9, 14)
Aj dnes osoba Ježiša Krista rozdeľuje ľudí do
dvoch skupín. Na tých, ktorí sa postia, a na
tých, ktorí sa nepostia. Na tých, ktorí ho milujú, a na tých, ktorí ho nenávidia. Na tých,
ktorí všetko prijímajú a znášajú s láskou,
a na tých, ktorí Lásku odmietajú. A dnes sa
mám rozhodnúť a zaradiť aj ja sám. Viem,
do ktorej skupiny mám patriť. A ukazujem
to aj svojím životom?
Liturgia: Všetko ako 30. mája. Zdržanlivosť
od mäsa

Prepodobná mučenica Teodózia
Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 –
23, zač. 23

Sobota 1. jún

Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane,
Pane, či sme neprorokovali v tvojom
mene?“ (Mt 7, 22)

Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8,
zač. 20

Mnoho síl, energie a zanietenosti dokáže
človek vložiť do svojej práce. Robíme to preto, aby sme dosiahli svoj cieľ. Ak nás niekto
zastaví poznámkou, že to všetko je málo
alebo že sme nekonali správne, rezignujeme.
Podobne sa snažíme aj vo vzťahu k Bohu
a Cirkvi. Len aby nám túžba po dosiahnutí
stopercentného výkonu nezabránila minúť
cieľ, ktorým je Kristus.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Mučeník Justín Filozof a spoločníci

... nehádžte svoje perly pred svine... (Mt
7, 6)

Písmo nás dnes varuje pred tým, aby sme
nezneuctievali sväté veci. A keďže si v tomto
roku pripomíname 1150. výročie príchodu
svätých bratov Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu, tou svätou vecou v našom prípade
je aj východná duchovnosť. Nech sa modlitba na našich bohoslužbách stane ozajstnou
oslavou Boha aj v našich srdciach, aby sme
duchovné bohatstvo – modlitby nehádzali
pred svine, ale aby sme milosť modlitby

Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Vyznávač Nikefor

Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
(Mt 4, 20)

Určite už každý z nás zažil situáciu, ktorú
často ponúkajú malé deti svojim rodičom.
Mama kričí na svoje dieťa z kuchyne, že sa
už môže prísť najesť, lebo večera je pripravená. A dieťa, ktoré sa hrá s hračkami,
odpovedá: „Už idem.“ O päť minút sa situácia opakuje, a napokon aj tretí raz. Matka
nakoniec buď pritvrdí, alebo vezme dieťa do
náručia a posadí za stôl. Akoby už v detstve
bola naznačená túžba človeka robiť si, čo sa
mu chce a kedy sa mu chce. Človek sa nerád
podriaďuje autorite druhého. A práve tu
vstupuje Boh a ukazuje pokoru a poslušnosť
prvých učeníkov. Ak počúvame túto udalosť,
zdá sa nám to ľahké a jednoduché. Ale skúsme si to vyskúšať na vlastnom živote. Ako
reagujeme na podobné momenty? „Odlož tú
hračku a poď sa najesť.“ „Vypni už ten televízor a choď sa učiť.“ „Nesurfuj toľko na tom
internete a choď radšej umyť riad.“ „Zlož ten
telefón a poď mi pomôcť.“ Realita každodenného dňa. A odrazu to nie je až také ľahké.
Kristus však volá učeníkov do situácie, ktorú
ešte nepoznali. My sme každý deň volaní do
situácií, ktoré sú nám známe, a aj napriek
tomu sa stále radšej hráme na svojom piesočku a myslíme si, že „ten druhý si nejako
poradí, zvládne to, je to aj tak jeho parketa“.
Učeníci však bez slova nechávajú všetko
a idú za Kristom. Nech nás dnešná udalosť privedie k ochote otvoriť sa potrebám
blížneho. Veď aj manžel, manželka, dieťa,
kolega v zamestnaní alebo úplne neznámy
je človek, v ktorého vnútri prebýva Kristus.
Odmietnem jeho pozvanie a povolanie?
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku). Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku,
prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a zo
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS:
143, 254; PZ: 96, 223; HP: 97, 239)

Pondelok 3. jún
Mučeník Lucián a spoločníci
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Liturgia: Všetko ako 30. mája

Štvrtok 6. jún

Sobota 8. jún

Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie. Prepodobný Bessarión Divotvorca. Prepodobný vyznávač Hilárion Nový

Prenesenie ostatkov veľkomučeníka
Teodora Tyróna

Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 –
31, zač. 37

Nebojte sa ich teda. (Mt 10, 26)

Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť...
Chcem, buď čistý! (Mt 8, 2 – 3)

Kristus povzbudzuje apoštolov, aby sa nebáli hovoriť a žiť. A tým povzbudzuje aj každého z nás jednotlivo. Veď či sa dnes často
nebojíme ozvať či už slovom, postojom,
alebo gestom na obranu Krista? Nechávame
sa zastrašovať rozhlasom, televíziou, internetom, ľuďmi. Prečo? Veď som na strane
toho, kto je víťaz aj nad smrťou.

Boh je pripravený vykonať v našom živote
veľké a úžasné veci. Napriek tomu, že je
všemohúci, potrebuje aj spoluprácu človeka.
Boh nám dáva slobodu, preto čaká na naše
dovolenie a pozvanie. Prečo potom toľkí
z nás ešte stále vyčkávajú? Povedz mu:
„Pane, ak chceš, môžeš urobiť v mojom
živote to, čo treba.“

Liturgia: Všetko ako 30. mája

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

Utorok 4. jún
Patriarcha Metrofanés

Nedeľa 9. jún

Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 –
15, zač. 35

Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Arcibiskup Cyril

Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí
z tohto tela smrti? (Rim 7, 24)

Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33,
zač. 18

Abba Pimen hovoril o abbovi Jánovi Trpaslíkovi, že sa modlil k Bohu, aby mu odobral
vášne, aby bol slobodný od ustarostenosti.
Abba Ján šiel za starcom a povedal mu: „Nachádzam sa v pokoji, bez nepriateľa.“ Starec
mu povedal: „Choď a naliehavo pros Boha,
aby prebudil boj, aby si mohol znova získať
zármutok a pokoru, ktoré si zvykol mať,
lebo len vďaka boju duša postupuje vpred.“
Tak teda prosil Boha a keď boj prišiel, už sa
nemodlil, aby mu ho Boh odobral, ale vravel:
„Pane, daj mi silu na boj.“

Veď po tomto všetkom sa zháňajú aj
pohania... (Mt 6, 32a)

Liturgia: Všetko ako 30. mája

Streda 5. jún
Hieromučeník Dorotej
Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 22, zač.
36

Piatok 7. jún

Všetci vás budú nenávidieť pre moje
meno. Ale kto vytrvá do konca, bude
spasený. (Mt 10, 22)

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

Asi každý z nás sa už niekedy cítil ako
ten, ktorého všetci nenávidia, odsudzujú
a ktorého všetci opustili a zavrhli. A do tejto
situácie nám Boh hovorí ústami proroka:
„Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá
zľutovania nad plodom svojho lona? I keby
ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa,
do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy
predo mnou.“ (Iz 49, 14 –16)

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Liturgia: Všetko ako 30. mája

Čítania: Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7, 24 –
8, 4, zač. 24

(Jn 3, 17)

Ak je toto slovo pravdivé a ja mu úprimne
verím, potom všetko, čo Boh robí v mojom
živote, nie je na moje zničenie, lež na moju
záchranu a spásu. Prečo sa potom bojím
otočiť Bohu tvárou v tvár?
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný sviatok. Voľnica. Myrovanie (HS: 257;
PZ: 226; HP: 242)

Na adresu prvotných kresťanov pohania
povedali: „Hľa, ako sa milujú!“ To bolo svedectvo prvých kresťanov, ktoré pretrvalo až
do dnešných dní a ešte aj dnes oslovuje. No
keď sa pozrieme na život kresťanov dnešnej
doby, môžeme povedať to isté? Alebo sa skôr
pýtajme každý sám seba: „Čo povedia ľudia
z môjho okolia, ktorí ma poznajú, na adresu
môjho života?“ Použijú tú istú vetu ako na
prvotných kresťanov: „Hľa, ako sa milujú!“
alebo povedia: „Veď toto robia aj pohania“?
Kristus nás dnes vystríha pred vecami, ktorými žijú pohania. Nežijem pre veci dnešného sveta často aj ja sám? Práca, peniaze,
zábava, pôžitok, zháňanie a naháňanie sa
za zbytočnosťami, ktoré zamestnávajú moju
myseľ, ale srdce nedokážu nasýtiť. Nedajme sa zlákať zlom vo svete. Žime vo svete,
ale žime s Kristom. Ak budeme žiť Krista,
budeme mať Lásku. Ak budeme mať Lásku,
potom o nás povedia: „Hľa, ako sa milujú!“
Prosme Ježiša Krista, aby sme mu boli podobní, veď kresťan sa má podobať na svojho
Stvoriteľa, a nie sa približovať svetu.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 144; PZ: 97;
HP: 98)
Tomáš Porhinčák
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Päťdesiatnica
Pramene ikonografie sviatku

Svedectvo Skutkov apoštolov o Päťdesiatnici je prameňom, ktorý nám ponúka
prvotný základ na zobrazenie samotného
sviatku. Vytvára akoby počiatočnú osnovu
toho, čo sa v ten deň udialo v Jeruzaleme. Svedectvo o slávenej udalosti, ktoré
potvrdzuje tak Sväté písmo, ako aj ústne
podanie v tradícii Cirkvi, je akoby klíčiacim semenom samotného vzniku ikony.
Všetky ikony Päťdesiatnice (hoci nie sú
z hľadiska ikonopisectva rovnaké) vznikajú z jedného prameňa – Skutkov apoštolov.

Nemôžeme tvrdiť, že ikona vznikla
takýmto spôsobom – snažiac sa vyjadriť
udalosť protokolárnym spôsobom so
všetkými pasívnymi detailmi, odzrkadliť
všetko to, čo sa stalo. Ak by sme v ikone
hľadali iba takéto naturalistické prvky,
bolo by to veľkou chybou a nepochopením hodnoty, ktorú v sebe ikona ukrýva.
Ako uvádza G. Krug, realizmus ikony
je iný. Ikona neodráža udalosť tak, ako
odráža akýkoľvek predmet zrkadlo či
pokojná hladina vody. Ikona vždy túži
vyjadriť samotnú podstatu zobrazovaného. Je vo svojej podstate duchovná
a v tomto zmysle je jej základný obsah
vždy prorocký.
V niektorých prípadoch neobsahuje
zobrazenie sviatku jednoliatu ikonografiu, ako to napríklad vidíme v ikonografii vzkriesenia. Treba povedať, že
vždy sa v zobrazení akejkoľvek duchovnej udalosti stretávame s viditeľnými
nedostatkami, s určitou nemožnosťou
plného a vyčerpávajúceho vyjadrenia
farbami toho, čo učí Cirkev, píše G. Krug.
Pretože podstata všetkého toho, čo koná
Boh vo svojej prozreteľnosti vo svete,
je bezhraničná a nevyčerpateľná. A tak
sú aj ikony v rámci liturgického života

súčasťou všeobecného liturgického úsilia
obnoviť slávenú udalosť. V tomto procese
majú svoj podiel aj objasnenia svätých
otcov, liturgické piesne, tropáre, kondáky,
stichiry, piesne kánonov a, samozrejme,
primárny prameň – svedectvo Svätého
písma: evanjelium a Skutky svätých
apoštolov, ktoré sú najplnším liturgickým
svedectvom objasňujúcim podstatu sviatku. To sa dotýka aj sviatku Päťdesiatnice.
V Skutkoch apoštolov sa poukazuje
na dôležitú skutočnosť, ktorá je zreteľne
vyjadrená aj samotnou ikonou: „Keď

prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na
jednom mieste. Tu sa náhle strhol hukot
z neba, ako keď sa ženie prudký vietor,
a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili
sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden.
Všetkých naplnil Svätý Duch a začali
hovoriť inými jazykmi, ako im Duch
dával hovoriť“ (Sk 2, 1 – 4). To, čo opisujú
Skutky apoštolov, tvorí základ pre opis
udalostí prostredníctvom liturgických
piesní: „Pane, keď si zhromaždeným
učeníkom poslal svojho Ducha, žasli
izraelskí synovia, lebo ich počuli rozprávať cudzími jazykmi, ako im dával hovoriť
Svätý Duch. Nevzdelaní sa stali múdrymi
a vo viere získali národy. Božie pravdy
výrečne hlásali...“(stichira Veľkej večierne
sviatku); „Po tvojom zmŕtvychvstaní,
Kriste, a božskom vystúpení do neba,
zoslal si apoštolom svoju slávu a v svojich
učeníkoch si obnovil pravého Ducha...“
(sedalen utierne sviatku); „Velebíme ťa,
Kriste, Darca života, a uctievame tvojho
Presvätého Ducha, ktorého si od Otca
zoslal svojim učeníkom“ (velebenie
z utierne sviatku).  n
Milan Gábor
snímka: D. Kolesárová
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Peter Šturák, titulárny arcidekan, právo
nosiť nábederník, protojerej, dekan GTF
PU v Prešove – 19. jún – 25 rokov kňazstva; Miroslav Čajka CSsR, duchovný rehoľného rádu pre monastier v Stropkove
– 25. jún – 30 kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!

Príprava
na spoveď
Ktosi jednoducho povedal, že sviatosť pokánia je najľudskejšia sviatosť. Znamená
to, že patrí k prirodzenosti človeka. Boh
v tejto sviatosti dáva človekovi istotu,
že ak zanechá svoj život poznamenaný
zlom (nazývame ho hriechom, lebo uráža
nielen človeka, ale aj Boha), môže začať
od začiatku. Ktosi iný zas povedal, že Boh
vie všetko. Vie, čo bolo, je a bude. Zabúda
len na jedno, na hriechy človeka, ktorý
svoj život napráva v sviatostnom pokání.
Vracia utrmácanému a životom strkanému človeku, často bezradnému a rozháranému, pôvodnú stabilitu a pokoj. Otvára
cestu k obnoveniu rozvážnosti.
Poviete, že vy tak spoveď neprežívate? Je to pre vás nepríjemná povinnosť?
Alebo k spovedi vôbec nepristupujete,
lebo v nej nevidíte zmysel? Znamená to,
že chýba základný predpoklad, ktorému sa hovorí dispozícia. Platí totiž, že
spovedník nie je pre užitočnosť spovede
najdôležitejší. Spoveď je daná pre úžitok
spovedajúceho sa. Ak má byť z tohto uhla
pohľadu spoveď užitočná, spovedajúci
sa má mať primerané vnútorné rozpoloženie, ktoré nazývame dispozícia. Dobrá
dispozícia je predovšetkým vlastné a pred
sebou samým nepokrytecké uznanie, že
potrebujem odpustenie. Len nekritický
človek môže povedať, že nikdy nerobí
nič zlé. Len pýcha v ňom môže vzbudzovať dojem, že nepotrebuje odpustenie
ľudí ani Boha. A len taký človek môže
povedať, že ho netrápi svedomie, a preto
sa nepotrebuje spovedať. Až schopnosť
spustiť sa z nekritických výšin hodnotenia
vlastnej dokonalosti, ktorú našepkáva
pýcha, do ozajstnej reality života mi
umožní v tichosti svojho srdca nemilosrdne rozobrať súčasnú stavbu svojej existencie. Hovoríme tomu dobré spytovanie
svedomia. Pomôže nielen spoznať svoj
život, ale aj uvidieť hĺbku zla, ktorým som
poubližoval mnohým a urazil Boha. To je
základ, ktorý musí predchádzať dobrej
a užitočnej spovedi. Platí však aj to, že
bez dobrej dispozície je spoveď formálna
a neprináša úžitok. Ktosi tiež povedal,
že keby sme sa dobre spovedali, bolo
by medzi nami viac odpustenia, pokoja,
milosrdenstva aj lásky. A nepotrebovali
by sme toľkých psychológov, psychiatrov
a sudcov.
František Čitbaj

blahoželáme

koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
14.06. Levoča, cerkev (17.00)
Kurz Filip
31.05. – 01.06. SOU podnikania, Masarykova 24, Prešov
Stretnutie pre mladých
06.06. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.00 h)
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
09.06. Ľutina, bazilika minor (09.30)
Stretnutie Ježiš uzdravuje
22.06. Litmanová, hora Zvir (09.30)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov-Sekčov – Opál, pastoračná miestnosť, štvrtok o 17.00 hod., kontakt na e-mail: gbvideo@gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Staničná 3, pondelok o 17.00 hod.
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Prešovská 2, štvrtok o 16.00 hod.
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obecný 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
Príprava kalendára na rok 2014
Prosíme všetkých prispievateľov, aby svoje články do Gréckokatolíckeho kalendára
2014 poslali mejlom na adresu zodpovedného redaktora otca M. Hospodára
do konca júla 2013. E-mail: o.michal.hospodar@mail.t-com.sk
výbor spolku
jubileá kňazov
Michal Drahňovský, na odpočinku v Starej Ľubovni – 2. jún – 45 rokov kňazstva;

Miroslav Bartoš, protopresbyter a farár
v Poprade – 6. jún – 20 rokov kňazstva;
Slavomír Gereg, farár v Porube pod Vihorlatom – 6. jún – 20 rokov kňazstva;
Ján Ducár, riaditeľ Eparchiálneho katechetického centra Košickej eparchie – 6.
jún – 20 rokov kňazstva; Štefan Kopčák,
farár v Davidove – 6. jún – 20 rokov kňazstva; Miroslav Labač, farár vo Falkušovciach – 6. jún – 20 rokov kňazstva; Ľubomír Novák, farár v Sečovskej Polianke – 6.
jún – 20 rokov kňazstva; Vladimír Skyba,
protosynkel Bratislavskej eparchie – 6.
jún – 20 rokov kňazstva; Peter Horňák,
duchovný na odpočinku v Moldave nad
Bodvou – 10. jún – 40 rokov kňazstva;
Ján Karas, špirituál Kňazského seminára
bl. b. P. P. Gojdiča v Prešove – 10. jún – 40
rokov kňazstva; Michal Onderko st., farár
v Ruskej Novej Vsi – 10. jún – 40 rokov
kňazstva; Štefan Vasilík CSsR, titulárny
arcidekan, na odpočinku v Stropkove –
10. jún – 40 rokov kňazstva; Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita – 11. jún – 35 rokov kňazstva;
Štefan Čarný, výpomocný duchovný
v Bratislave – 11. jún – 80 rokov života;
Vasiľ Feckanič, farár v Beloveži – 11. jún
– 35 rokov kňazstva; Vladimír Tomko,
protosynkel Košickej eparchie – 11. jún
– 35 rokov kňazstva; Miroslav Dancák,
titulárny dekan, rektor Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
– 12. jún – 30 rokov kňazstva; František
Puci, michalovský protoprebyter – 12.
jún – 30 rokov kňazstva; Michal Šándor,
farár v Jovse – 12. jún – 30 rokov kňazstva; Michal Vasiľ, farár v Červenej Vode
– 12. jún – 30 rokov kňazstva; Vojtech
Biačko, duchovný správca pre nemocnicu
v Trebišove – 14. jún – 45 rokov života;
Ján Smolnický, duchovný na odpočinku
v Sokoli – 15. jún – 75 rokov života; prof.
Pavol Dancák ml., titulárny dekan, vedúci katedry na GTF PU v Prešove – 19. jún
– 25 rokov kňazstva; Michal Hospodár,
hovorca Košickej eparchie – 19. jún – 25
rokov kňazstva; Miroslav Janočko, farár
v Matiaške – 19. jún – 25 rokov kňazstva; Mons. Ľubomír Petrík, stavroforný
protojerej, odborný asistent na GTF PU
v Prešove – 19. jún – 25 rokov kňazstva;
Dušan Seman, protopresbyter v Trebišove – 19. jún – 25 rokov kňazstva; Mons.

22. mája 2013
oslávil krásnych 30
rokov života náš duchovný otec Jozef
Šofranko, kaplán
farnosti Vranov nad
Topľou-mesto.
Drahý náš otec Jozef, k vášmu krásnemu
sviatku vám srdečne blahoželáme. Do
ďalších rokov vám u Pána Boha vyprosujeme nevyčerpateľný prameň Božích
milostí, dary Svätého Ducha, ochranu
Presvätej Bohorodičky a pevné zdravie
pre vás aj pre vašu rodinku.
vďační veriaci z Vranova nad Topľou
_________________________________
22. mája oslávil duchovný otec Jozef
Šofranko 30 rokov života. Drahý duchovný otec Jozef, prajeme vám k vášmu životnému jubileu aj celej vašej rodinke veľa
Božích milostí, ochranu Božej Matky, dary
Svätého Ducha.
Mnohaja i blahaja lita!
vaši bývalí veriaci z Čukaloviec
_________________________________
29. mája sa dožíva požehnaných 65 rokov
titulárny arcidekan Emil Sičák, výpomocný duchovný v Humennom.
Drahý otec, k vašim narodeninám vám
vyprosujeme hojné Božie požehnanie,
Kristovu lásku, dary Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Prajeme vám pevné zdravie, radosť a mnoho
ďalších spokojných rokov prežitých s vašimi najbližšími.
Peter s rodinou
_________________________________
„Vezmi si, Bože, všetko, čo tu mám,
iba kríž, čo nosím, ten mi ponechaj,
lebo práve cez neho k tebe blízko mám!“
Otec Kamil Dráb CSsR
si 30. mája pripomína 20 rokov kňazstva.
Pri tejto príležitosti
ti vyprosujeme hojnosť Božích milostí,
silu Svätého Ducha,
dobré zdravie a pokoj. Teba si Boh povolal, aby si ho srdcom a rukami na múroch
chrámov zvečňoval, a tak ospevoval. Preto ti želáme srdce, čo by sa otvorilo pre
všetkých, ktorí túžia po kráse a láske, ktorou je sám Boh. Nech ťa nebeská Matka
na každom kroku ochraňuje a požehnanie ti vyprosuje.
s láskou rodičia a súrodenci s rodinami
sPOMÍNAME
13. mája 2013 si pripomíname 1. výročie
od chvíle, čo si všemohúci Boh nečakane
povolal k sebe Ing. Vladimíra Miroššaya.

Ďakujeme všetkým,
ktorí ho pred rokom
odprevádzali na poslednej ceste a mysleli na neho v modlitbách. Spomíname
s úctou, láskou a nádejou na stretnutie
vo večnosti.
manželka, deti a vnúčatá
oznamy
DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV
Pozývame vás na duchovné cvičenia, ktorých cieľom je cez modlitbu ruženca a úctu
k Presvätej Bohorodičke prehĺbiť oslavu
Pána Ježiša prítomného v Najsvätejšej
Eucharistii a vyprosiť si na príhovor Panny
Márie nové zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 18. – 21. júl 2013
Miesto konania: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23, Prešov
Bližšie informácie a prihlášky:
0904 738 048 (VPS)
Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za kňaza, organizátorov
a všetkých účastníkov.
-jd
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 tradičného ľudového liečiteľstva. www.liecivemasti.com
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31.05. (piatok) 17.30 Zapusťme korene
– dokument o Svetovom stretnutí
mládeže 2011 v Madride 19.00 Brazília:
Brasilia ⓬ – prehliadka hlavného mesta
Brazílie 20.25 EFFETA (Lk 7, 1 – 10) relácia
otvára naše vnútro na lepšie pochopenie
nedeľného evanjelia 21.55 Ježiš Nazaretský
(4 ) ⓬ – filmové spracovanie života a diela
Ježiša Krista natočené podľa evanjelií s niektorými apokryfnými prvkami
01.06. (sobota) 10.00 Biskupská vysviacka
– priamy prenos z biskupskej vysviacky
Milana Lacha SJ, novovymenovaného
pomocného biskupa pre Prešovskú
archieparchiu, v Ľutine 19.10 Závislosti:
Návrat (XXX 12) – v protidrogovom centre
v Kráľovej, blízko Zvolena, žije niekoľko
mužov, ktorí sa učia znova rozumieť životu
02.06. (nedeľa) 07.25 Klbko: Modlitba
Pána – Pán Ježiš nám dal modlitbu Otčenáš
10.30 Svätá omša z Bratislavy – priamy prenos z Katedrály sv. Martina 18.40 Spojení
oceánom – publicistická relácia o živote
slovenskej komunity v USA a Kanade
03.06. (pondelok) 11.45 Rehoľná abeceda:
K ako kapucín – Milan Majda
04.06. (utorok) 15.30 Ruženec z Lúrd
17.30 Doma je doma – Svetové dni mládeže, posledná zo série piatich prípravných
katechéz na Svetové dni mládeže v Riu de
Janeiro a Národné stretnutie mládeže R13
v Ružomberku 19.00 Moja teta Timrava ⓬
– lyricko-epický dokument o spisovateľke
Božene Slančíkovej-Timrave prostredníc⓬

tvom spomienok jej 93-ročnej netere Ari
05.06. (streda) 19.00 Tóny v tichu ⓬ –
rekonštrukčný portrét dirigenta Zdenka
Bílka 19.30 Kresťania v spoločnosti: Dane
⓬ – seriál dokumentov o zodpovednosti
kresťana v modernej globálnej spoločnosti
20.10 Prehľad katolíckych periodík na
Slovensku
06.06. (štvrtok) 20.15 Lectio divina – Kniha
žalmov
07.06. (piatok) 17.35 Jozef a jeho bratia ⓬
– životopisný príbeh Jozefa Bobalíka spájaný s odchodom rusínskeho obyvateľstva
na Ukrajinu 19.00 Brazília: Amazonia ⓬ –
plavba po Amazonke, najväčšom svetovom
riečnom systéme, ktorý poskytuje domov
viac než 2 000 druhom rýb a nespočetnému množstvu rastlín a živočíchov 21.55 Pán
Ježiš na návšteve – film rozpráva príbeh
očami malého chlapca, ktorý prežíva jedinečný zážitok Ježišovej prítomnosti počas
prvého svätého prijímania. Sila modlitby,
problematika alkoholizmu v kresťanskej rodine, láska a odhodlanosť matky zachrániť
rodinu a otcovo obrátenie sú východiskom
silného príbehu.
09.06. (nedeľa) 07.25 Klbko: Obrad pokoja
10.00 Svätá omša z Trnavy – priamy prenos z Kostola sv. Jakuba 15.00 Ukončenie
diecéznej fázy procesu blahorečenia Jána
Havlíka – priamy prenos zo Skalice 18.40
Vlastná cesta – moderátorka Zuzana Chanasová v rozhovore s rehoľníkmi a rehoľníčkami o ich ceste k zasvätenému životu

hudba film kniha

František Dancák: Verím v príkladoch

Publikácia gréckokatolíckeho kňaza Františka Dancáka, ktorá je výberom z autorovej
doterajšej zbierky homiletických príkladov uverejňovaných v niekoľkých častiach pod
názvom Dal nám príklad, vyšla v marci 2013 pri príležitosti Roka viery vo Vydavateľstve
Petra, n. o. Je rozdelená do dvanástich tematických celkov, ktoré na seba logicky nadväzujú a ich základom je výklad dvanástich častí Nicejsko-carihradského vyznania viery.
Na ich priblíženie využíva Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, výroky pápežov,
myšlienky svätcov, teológov, duchovných vodcov či významných spisovateľov, príbehy zo
života rôznych osobností, historické udalosti či legendy. (Ivana Sedláková)

Promised Land

Na americký vidiek prichádzajú dvaja manažéri, aby od ľudí odkúpili pozemky na
ťažbu plynu. Boj medzi firmou Global, ľuďmi z mesta a ekologickou spoločnosťou vytvára spočiatku pocit klasického boja dobra so zlom, uprostred ktorého stojí premena
predajcu vyvolaná výčitkami svedomia. Zvrat v podobe odhalenia zákulisia ekologickej
firmy posúva príbeh do alegorickej podoby duchovného boja. Otvára dvere pre mnohé
uvažovania o tom, ako všelijako to vyzerá, keď sa diabol neváha obliecť do výzoru
anjela svetla, aby dosiahol svoj cieľ. Film upozorňuje na podoby manipulácie, ktorá nás obklopuje a v ktorej
Boh sľubuje bezpečný pohyb len ľuďom čistého srdca, ktorí si zamilovali pravdu. (Valéria Juríčková)

H. Servická: Velebí moja duša Pána
Aj keď je toto CD na trhu už dlhšiu dobu, má svojich vytrvalých priaznivcov, pretože
na ňom môžu nájsť známe rusínske a slovenské duchovné, prevažne mariánske piesne,
ktoré naspievala a nahrala obľúbená rusínska speváčka Hanka Servická so svojou dcérou
Natáliou Servickou a jej hosťami: Mariánom Šarišským, Ľubom Leškom, Jozefom Harničárom a Jamesom Evansom. V zozname 27 nahrávok nájdete piesne Pribihajem k tebi; Kto svjatyj ružanec;
Mária, voláme ku tebe alebo Otče náš, ale aj Magnifikat či vianočné koledy. Ak chcete potešiť seba alebo
svojich blízkych, najmä tých skôr narodených, CD je vhodným darčekom na každý čas. (Dada Kolesárová)
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27.05. (pondelok) 11.45 Rehoľná abeceda:
K ako kapucín – Norbert Pšenčík 17.30
Doma je doma: Z ulice na javisko – relácia
o divadle, ktorého hercami sú ľudia bez
domova, tentoraz o závislostiach
28.05. (utorok) 15.30 Ruženec z Lúrd
– priamy prenos 17.30 Doma je doma:
Komorný orchester ZOE – vynikajúci
mladí hudobníci zapálení pre hudbu spojení v symfónii pre Boha 19.00 Pápežov
sakristián ⓬ – so sakristiánom Pavlom
Benedikom na miestach, kam sa bežní
ľudia nedostanú
29.05. (streda) 17.30 Doma je doma:
Vytráca sa z našich životov radosť? – popoludňajšia publicistika 19.00 Keď kamene
hovoria: Mozaika sv. Šebastiána od Rupnika
⓬ – impozantná mozaika svetoznámeho
umelca a jezuitu Marka Rupnika vo vojenskej Katedrále sv. Šebastiána 19.30 Kresťania v spoločnosti: Nástroje verejnej moci
⓬ – seriál dokumentov o zodpovednosti
kresťana v modernej globálnej spoločnosti
20.10 Prehľad katolíckych periodík na
Slovensku 20.15 koNIEc – cirkúsok srdca –
tanečné divadlo ATak v príbehu o hľadaní
mladosti duše
30.05. (štvrtok) 19.00 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – priamy
prenos svätej omše z Vatikánu 21.00 Medzi
nebom a zemou – pri príležitosti natáčania
100. relácie si Marián Gavenda pozval do
štúdia pani Líviu Rovnú, ktorá oslávila svoje
sté narodeniny a podelí sa o svoje cenné
životné skúsenosti.
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27.05. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó: Dvadsať rokov združenia mládeže Laura
28.05. (utorok) 10.00 Svätá omša z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave – priamy prenos pri príležitosti životného jubilea Mons.
Jána Oroscha, trnavského apoštolského
administrátora 20.30 Duchovný obzor:
K prameňom viery solúnskych bratov (hosť:
doc. František Trstenský)
29.05. (streda) 20.30 Lupa: Gréckokatolícka farnosť vo Svite a Vernári
30.05. (štvrtok) 20.30 História a my: Kardinál Jozef Glemp – výnimočná osobnosť,
ktorá viedla cirkev v Poľsku počas výnimočného stavu a po páde totality (zomrel
v januári 2013)
31.05. (piatok) 16.30 Vyznania – životné
príbehy na povzbudenie a potešenie 18.00
Slávnostná svätá omša z rímskokatolíckeho
Kostola sv. Cyrila a Metoda v Selciach pri
príležitosti 150. výročia posvätenia oltárneho obrazu sv. Cyrila a Metoda, uloženie
relikvie sv. Cyrila v tomto kostole a tiež
1150. výročia príchodu svätcov na územie
Veľkej Moravy (celebruje Mons. Marián
Chovanec, banskobystrický diecézny
biskup) 20.30 ÚV hovor: Slobodní katolíci a hľadanie životného partnera (hosť:
psychologička Mária Homolová) 22.00
Vyznania – životné príbehy na povzbudenie
a potešenie R
01.06. (sobota) 08.30 Lupa: Gréckokatolícka farnosť vo Svite a Vernári R 10.00
Biskupská vysviacka Mons. Milana Lacha
SJ – priamy prenos z vysviacky pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu
z baziliky minor v Ľutine
02.06. (nedeľa) 10.00 V sile slova: Evanjelium v živote dnešného človeka (hosť:
Mons. Marián Gavenda) 10.30 Výber z pápežských encyklík (Mons. Anton Fabian)
13.00 Literárna kaviareň: 25. výročie vzniku
literárneho klubu Bernolák, 15. výročie literárnej súťaže o cenu Slovenského učeného
tovarišstva (interpretácia víťazných prác)
14.00 Eldorádo – rozhlasová hra, súčasný
príbeh z detského domova
08.06. (sobota) 14.00 Literárna kaviareň:
25. výročie vzniku literárneho klubu Bernolák, 15. výročie literárnej súťaže o cenu
Slovenského učeného tovarišstva (interpretácia víťazných prác) R 18.00 Emauzy
– gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrály
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach (slávi otec Jozef Ivan, súdny vikár)
09.06. (nedeľa) 14.00 Zrkadlisko – rozhlasová hra zo súčasnosti
16.06. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň:
I slovom, i písmom – prvý preklad Proglasu
do macedónčiny 14.00 Otec Goriot (H. de
Balzac) – rozhlasová hra
22.06. (sobota) 14.00 Literárna kaviareň:
I slovom, i písmom – prvý preklad Proglasu
do macedónčiny R 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
23.06. (nedeľa) 14.00 Magnifikat – rozhlasová hra o narodení sv. Jána Krstiteľa
30.06. (nedeľa) 14.00 Svetlo v temnotách
–– rozhlasová hra o sv. Petrovi a Pavlovi

jednotka
26.05. (nedeľa) 20.10 Jana z Arku (1,2)

⓯ – historický seriál podľa legendy o Jane
z Arku 01.05 Jana z Arku (1,2) ⓯ R

09.06. (nedeľa) 10.00 Priamy prenos
svätej omše s procesiou z Námestia sv.
Martina v Holíči pri príležitosti sviatku
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
DVOJKA

26.05. (nedeľa) 14.00 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich
14.30 Slovo – príhovor pravoslávneho
komárňanského biskupa vladyku Tichona
k sviatku Zoslania Svätého Ducha 14.35 Púť
do Santiaga de Compostela – dokument
zachytáva cestu tých, ktorí sa rozhodli
absolvovať osobnú púť k hrobu sv. Jakuba
do Santiaga de Compostela 02.15 Slovo R
28.05. (utorok) 10.00 V tieni gulagu –
o pracovných táboroch v bývalom ZSSR
15.35 Orientácie R
01.06. (sobota) 10.00 Biskupská vysviacka
Mons. Milana Lacha SJ – priamy prenos
z vysviacky pomocného biskupa pre
Prešovskú archieparchiu z baziliky minor
v Ľutine
02.06. (nedeľa) 13.45 Orientácie 14.10
Slovo – príhovor Pavla Čerfeľa, duchovného ECAV 01.15 Slovo – príhovor Pavla
Čerfeľa, duchovného ECAV R 01.30 Maliar
páter Teodor – dokument o talentovanom
maliarovi Jozefovi Tekelovi OFM, kňazovi,
ktorý sa narodil v Kelemeši (Ľuboticiach)
pri Prešove a ktorý na vlastnej koži pocítil
krutosť bývalého komunistického režimu
04.06. (utorok) 15.50 Orientácie R
09.06. (nedeľa) 13.10 Orientácie 13.40
Slovo – príhovor Jána Hradila, biskupa
Cirkvi československej husitskej 01.00 Slovo – príhovor Jána Hradila, biskupa Cirkvi
československej husitskej R
rádio slovensko
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekuména vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
rádio slovensko a regina

Pomôcky:
Avesta,
Afinant, Časť pretekov
Issel, Ylem

1. časť
tajničky

Patriaci Ile

Lineár,
zastaralo

Starorímsky
úradník
Nežne
pritíska

slovo

5. časť
tajničky

Kód Islandu

Prial

EČV Zvolena

St. značka
žiletiek

Združenie
podnikov

Matka
manželky

Popravca

Júdský kráľ

Oblak

Vládla

Perzské nábo
ženské spisy
Talianske
mesto

Tiež

Vzduch,
po grécky
Nemecká
rieka

Medaila
Jedno z mien
Edisona

Vlastníte

Klesla

Africký
kresťan

Látka na
podšívky
Kilogram skr.

40,5 áru

Merač hĺbok,
echolot

2. časť
tajničky

Predpona
„nazad“
Nemocničné
oddelenie

Makromolekula

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Dusíkaté
zlúčeniny

MPZ Estónska

Šarha

Citoslovce
sykotu
Predložka
dovnútra

Rozrýval
Predložka

3. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Súbor máp

Toaletný
stolík

02.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave
09.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z košickej katedrály (celebruje František Katriňák,
rektor seminára)

	N	O	CH	A	R	T	S	D	Ú	N	A	V	A	O	S	V	S

rádio regina

	B	Í	A	E	Z	B	T	A	O	H	Y	M	N	A	Č	A	O

Pondelok 02.30 Cesty R
Utorok 21.00 Viera v živote R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
rádio devín

	N	D	R	R	M	A	D	O	L	I	O	B	N	H	M	Ĺ	P

Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Potreba
upratovačky Mastná hlina Ťaví kríženec Praplazma

	Z	Á	D	E	T	A	P	A	A	A	Ť	S	M	N	Ô Á	Ž
	S	E	T	T	S	V	K	M	L	L	Ú	A	E	E	N	I	Z

	B	D	K	A	E	Á	Y	A	N	V	R	A	N	A	P	A	R
	A	R	L	S	N	CH	S	T	Ň	I	O	S	T	A	L	I	N
	E	O	O	A	A	Y	E	A	J	A	N	P	R	E	L	E	T
	T	T	V	Ž	Ž	N	N	P	Í	A	D	I	T	V	R	Y	Ú
	R	U	E	A	Z	B	K	O	S	E	R	A	V	A	D	M	Ž
	O	A	C	I	L	U	A	A	K	Ú	Á	K	S	E	L	B	B
	P	O	T	R	A	T	R	A	I	Ú	H	T	R	O	S	K	A
Š	A	M	U	R	T	N	E	C	Ž	Y	V	Ý	B	O	R	E

Duša v Egypte
Kartársky
výraz

Krížovka skrýva preklad časti Žaltára:

Да ўповaетъ ї}ль на гDа tнн7э и3 до вёка.

________________________________________________
Legenda: ADRESA, ANANÁS, AUTOR, BLESK, CENTRUM,
DEKAN, DLAŽBA, DRÁHY, ETAPA, ETÍN, HYMNA, IHLAN,
INTENZITA, KRAJ, LOVEC, METÁN, NERASTY, NINIVE,
OHLAS, OSADA, PALETA, PANNA, POTRAT, POVLAK, PRELET,
SAMBA, SÍRANY, SNEMOVŇA, STALIN, STRACH, SÚHLAS,
ŠPORT, TAVBA, TERASA, TRASA, TROSKA, TÚŽBA, ÚKONY,
ULICA, ÚNAVA, ÚSPECH, VANÁD, VRANA, VREDY, VÝBOR,
ZAMAT, ZMENA, ŽIAK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 09. Krížovka: Nech ťa žehná Pán zo
Siona po všetky dni života. Osemsmerovka: Hlúposť si počína
unáhlene, pretože hlúpi sú veľmi trúfalí.
Výherca: Mária Kaščáková z Vranova nad Topľou. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

Letné stretnutia mládeže 2013
Juskova Voľa
Centrum voľného času v Juskovej Voli vás pozýva na letné stretnutia mládeže
Téma stretnutí: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ (Mt 28, 19)
Kde? GMC Bárka v Juskovej Voli
Kedy? 1. turnus: 30. jún – 5. júl (9 –11-roční)
2. turnus: 7. júl – 12. júl (15 – 17-roční)
3. turnus: 14. júl – 19. júl (9 – 11-roční)
4. turnus: 21. júl – 26. júl (12 – 14-roční)
5. turnus: 28. júl – 2. august (9 – 11-roční)
6. turnus: 4. – 9. august (12 – 14-roční)
7. turnus: 11. – 16. august (15 – 17-roční)
8. turnus: 18. – 23. august (18 a viacroční)
9. turnus: 25. – 30. august (12 – 14-roční)
Cena: 40 eur (Platí sa v hotovosti pri nástupe do tábora.)
Termín prihlasovania: do 28. júna 2013 vo všetkých farských úradoch a elektronicky prostredníctvom zaslania e-mailu na skolacentrum@centrum.sk
Viac informácií: www.gmcbarka.sk. alebo na tel. č: 057/4490 290, 4490 761

31.05. – 02.06. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
07. – 09.06. Víťazstvo v Kristovi. Život je plný výziev,
bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme
obstáť, a dokonca víťaziť. Ak chceš začať žiť takýto víťazný život, príď. (Peter Lipták & špeciálny hosť)
07. – 09.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné
stretnutia v J. Voli 2013. Pracovno- formačné sústredenie animátorov a zodpovedných za jednotlivé
turnusy
21. – 23.06. Bárkafest 2013
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
07. – 09.06. Kurz Nový život. Na tento kurz je pozvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť vo Svätom
Duchu, obnoviť svoj vzťah s Ježišom a Cirkvou. Tento
kurz sa organizuje pre ľudí, ktorí žijú v spoločenstve,
a pre tých, ktorí ako manželia plánujú prísť alebo už
boli na Kurze Rút alebo Samuel pre manželské páry.
20. – 23.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len
uvažujete, dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
30.06. – 05.07. Škola Otcovo srdce (Father Heart
School). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady,
chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote
človeka degradovalo. Aktivita, ktorú Cirkev vo svojej
láske ponúka, slúži na obnovu a posilnenie vzťahu
k Otcovi. Škola ponúka autentické, intímne poznanie
Boha a jeho lásky. Poď a objav neuveriteľnú slobodu
o pravde syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý
si možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú
mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca.
pútnické miesta

CAMP eparchie 2013
Deti a mládež Košickej eparchie pozývame
na letné stretnutia mladých,
ktoré sa uskutočnia v detskom tábore Energetik na Zemplínskej Šírave
neďaleko nášho najznámejšieho pútnického miesta Klokočov.
1. turnus 21.07. – 25.07. (pre mládež vo veku 9 – 11 rokov)
2. turnus 29.07. – 02.08. (pre mládež vo veku 12 – 14 rokov)
3. turnus 04.08. – 08.08. (pre mládež vo veku nad 15 rokov)
Počet na turnus je obmedzený na 110 účastníkov.
Začiatok nahlasovania: 1. júna 2013
Rozhodovať bude čas nahlásenia e-mailom na adresu stefan@kerul-kmec.sk
Ďalšie informácie získate v ktoromkoľvek gréckokatolíckom farskom
úrade Košickej eparchie.
Všetky informácie: Štefan Keruľ-Kmec; 0911 711 243, stefan@kerul-kmec.sk, www.aetos.sk

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
01.06. Biskupská vysviacka (10.00 h)
09.06. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
15.06. Stretnutie prvoprijímajúcich detí s otcom
arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ
(10.00 h)
16.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
29.06. Púť pedagógov (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
01.06. Fatimská sobota (08.30 h.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
01.06. Fatimská sobota (10.30 h)
09.06. Malá púť (10.30 h)
08. – 09.06. Národná púť strážkyň a roverov –
katolícki skauti
22.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
za uzdravenie (09.30 h)

