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Svetlo hudby
Hudba je všade okolo nás. Možno si to ani 
neuvedomujeme, ale stretávame sa s ňou 
neustále. Na rozdiel od ostatných druhov 
umenia nás sprevádza už od prvej chvíle 
nášho bytia celým naším životom. Prichá-
dzame s ňou do kontaktu každodenne, či 
chceme, alebo nie, prakticky sa jej nemožno 
vyhnúť. Dnešný svet je jej plný. Čo je vlastne 
hudba? Aká je jej podstata a aký má význam 
v živote človeka?

Hudba slúži ako určitý druh komunikácie 
a dorozumievania sa. Jej dôležitosť a podsta-
tu v živote človeka výstižne vyjadril H. W. 
Longfelow, ktorý povedal: „Hudba je univer-
zálna reč ľudstva.“ Na rozdiel od hovorenej 
reči sa nedá vyjadriť slovne, nemá presný 
logický význam. Jej vyjadrovacími prostried-
kami sú tóny a základnými komponentmi 
harmónia, melódia, rytmus a farba. Prechá-
dzajú vnútrom človeka prostredníctvom zá-
žitku z počutého a zanechávajú v ňom určité 
pocity a poznanie. Preto hudbe rozumejú 
ľudia na celom svete. Je akýmsi medziná-
rodným jazykom, ktorý rúca bariéry medzi 
národmi, postojmi a názormi ľudí rozlič-
ných kultúr a kútov našej planéty. Ako druh 
umenia je akýmsi prostriedkom pochopenia 
sveta, nositeľom odkazu, posolstva a tradí-
cií. Akýmsi činiteľom, ktorý prepožičiava 
človeku slobodu. V každej societe zohráva 
hudba dôležitú úlohu ako integrujúci prvok 
v mnohých náboženských, spoločenských, 
kultúrnych, prírodných a ľudských preja-
voch.

Hudba je stará ako ľudstvo samo, staršia 
ako samotná reč a z viacerých zachovaných 
prameňov sa dozvedáme o jej dôležitom 
postavení v živote jednotlivca a celej spoloč-
nosti danej doby, ako aj o jej sile pôsobenia 
na zmysly človeka, na jeho životné postoje 
a správanie sa, na jeho emócie. Jej veľkosť 
spočíva v tom, že dokáže v človeku vyvolať 
dojmy a nálady prostredníctvom vnútorného 
prežívania a pocitového vnímania. „Hudba je 
tesnopis emócií. Emócie, ktoré sa nedajú po-
písať tak ľahko, sú priamo vykladané človeku 
práve v hudbe a v tom je ich sila a význam.“ 

(L. V. Tolstoj) Z tohto dôvodu je dôležité 
poukázať na to, aký význam má pre člove-
ka to, čo (čiže akú hudbu) „počuje“ a akú 
„počúva“. Náš ľudský sluch má dve základné 
funkcie, medzi ktorými je veľký rozdiel: 
počutie a počúvanie. Je dokázané, že viac ako 
polovicu nášho denného času trávime práve 
počúvaním. Už ľudský plod v tele matky 
reaguje na hudbu, hlasy a intenzitu rôznych 
zvukov. Kým počutie je pasívnou činnosťou, 
keď človek vníma iba samotný zvuk bez po-
chopenia jeho zmyslu a podstaty, počúvanie 
je aktívna činnosť, v ktorej človek na základe 
selektívnej činnosti v spolupráci s pamäťou 
reaguje na sluchový podnet. Zvukové pod-
nety z okolia prijíma človek nielen prostred-
níctvom ucha. Všetky bunky ľudského tela 
disponujú vibračnou a percepčnou schop-
nosťou, a z toho dôvodu vnímame hudbu 
nielen sluchom, ale prechádza do nášho 
vnútra aj cez kožu a kosti.

Hudba je schopná vzbudiť v nás pocity 
šťastia, pokoja a istoty, posilňovať v nás 
lásku, súcit a sympatiu, zlepšovať pamäť, 
koncentráciu a stimulovať našu predstavi-
vosť. No na druhej strane má moc vyvolať 
v človeku určité elementárne vášne, preja-
vy agresivity, napätia, dokonca aj bolesti, 
schovanej za počiatočným pocitom dvojakej 
slobody a falošného šťastia. Je preto dôležité 
uvedomiť si, že hudba, ktorú aktívne počú-
vame, vo veľkej miere ovplyvňuje životný 
štýl, myslenie a správanie, no predovšetkým 
náš vnútorný – duchovný svet tak, ako to 
nedokáže žiaden iný druh umenia. „Hudba 
je duševná potrava, ktorá nemôže byť na-
hradená ničím iným. Tí, ktorí ju neužívajú, 
umierajú na duševnú anémiu. Nie je zdravý 
duševný život bez hudby. Existujú sféry 
ducha, kam iba hudba vnáša svetlo.“ (Zoltán 
Kodály)

Mgr. Lucia Lovašová
hudobná pedagogička ZUŠ

dirigentka Zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Mariánske kňazské hnutie
Vznik hnutia
Mariánske kňazské hnutie 
(MKH) vzniklo z jednoduchej 
vnútornej inšpirácie, ktorú ta-
liansky kňaz don Stefano Gobbi 
dostal pri svojej púti do Fatimy 
8. mája 1972. V Kaplnke zjavenia 
sa modlil za kňazov, ktorí nie-
lenže zradili svoje povolanie, ale 
sa aj snažili zjednotiť do zdru-
ženia proti cirkevnej autorite. 
Vnútorná sila ho nútila, aby mal 
dôveru v lásku Panny Márie. 
Božia Matka ho použila, aby 
zhromaždil všetkých kňazov, 
ktorí príjmu jej výzvu a zasvätia 
sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, 
aby sa pevne zjednotili so Svä-
tým Otcom a s Cirkvou s ním 
spojenou a aby privádzali veria-
cich do bezpečného útočiska jej 
materinského srdca.

V októbri 1972 sa don Ste-
fano Gobbi pokúsil o začiatok 
priateľským stretnutím troch 
kňazov v modlitbe. V marci 
1973 sa na podobnom stretnutí 
zišlo už 40 kňazov. V roku 1974 
sa začali konať prvé večeradlá 
modlitieb a bratskej lásky me-
dzi kňazmi a laikmi. Postupne 
ich don Gobbi rozširoval do 
všetkých častí sveta. Napriek 
svojmu podlomenému zdraviu 
konal večeradlá pre kňazov aj 

laikov po všetkých kontinen-
toch. Bola to Božia Matka, ktorá 
ho viedla a prostredníctvom 
neho rozšírila toto mariánske 
dielo po celom svete. Každý rok 
v lete konal don Gobbi v Talian-
sku duchovné cvičenia formou 
večeradla pre kňazov MKH 
z celého sveta. Zúčastňovali 
sa na nich kardináli, desiatky 
biskupov a stovky kňazov z ce-
lého sveta, ktorí odpovedali na 
výzvu Panny Márie z posolstva: 
„Volám dnes všetkých synov 
Cirkvi, aby sa spojili v jednom 
neustálom večeradle modlitby 
so mnou, vašou nebeskou Mat-
kou. Volám všetkých biskupov, 
kňazov, rehoľníkov a veriacich! 
Moje Nepoškvrnené Srdce je 
miestom tohto nového duchov-
ného a univerzálneho večeradla. 
Do neho musíte vstúpiť svojím 
úkonom zasvätenia, ktoré vás 
navždy zveruje mne, aby som 
mohla spojiť svoj hlas s vašimi 
hlasmi pri vyprosovaní daru 
druhých Turíc pre Cirkev a celé 
ľudstvo.“ (Modrá kniha)

Mariánske kňazské hnutie je 
výlučne dielom Panny Márie. 
Najviac to cítiť teraz, keď 29. 
júna 2011 si milosrdný Pán 
povolal k sebe do večnosti dona 
Stefana, o ktorom sa Benedikt 

XVI. pri stretnutí s kardinálmi 
vyjadril: „On išiel rovno do 
neba“. Aj naďalej sa konajú 
celosvetové, celoslovenské, ar-
chieparchiálne, farské, rodinné, 
mládežnícke a detské večeradlá 
po celom svete.

Hnutie medzi 
gréckokatolíkmi na 
Slovensku
Veľkú zásluhu na tom, že sa 
i u nás na Slovensku rozšíri-
la kniha Kňazom, najmilším 
synom Panny Márie najprv vo 
forme samizdatového prekladu 
z taliančiny, má otec Ivan Mas-
tiliak CSsR. V prvých rokoch 
pomáhal s jej prekladom. Už 
v roku 1985 sa kňazi tajne 
stretávali na celoslovenských 
večeradlách. Celoslovenské 
večeradlá pre laikov sa začali 
konať v roku 1990.

Don Gobbi navštívil Sloven-
sko trikrát (1991, 1996, 2005) 
a viedol večeradlá s biskupmi, 
kňazmi a mnohými veriacimi.

Keď sa pripravovala prvá 
návšteva dona Gobbiho na 
Slovensku v roku 1991, dôrazne 
pripomínal, že sa chce stretnúť 
osobitne aj s gréckokatolíckymi 
kňazmi. Fotografiu z veče-

radla v Ľutine si potom veľmi 
cenil a zaradil ju aj do ďalšieho 
talianskeho vydania Modrej 
knihy. Rád spomínal na stretnu-
tie s biskupmi Mons. Jánom 
Hirkom a Mons. Milanom 
Chauturom CsSR v roku 1996. 
Keď 10. septembra 2005 viedol 
večeradlo a koncelebroval svätú 
liturgiu s terajším prešovským 
arcibiskupom metropolitom 
Mons. Jánom Babjakom SJ 
v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove, povzbudil 
všetkých gréckokatolíkov aj 
v tom, že si máme vážiť svoju 
svätú liturgiu, ktorá je taká 
nádherná.

Zatiaľ nie je presne zmapo-
vané, kde všade sa gréckoka-
tolíci stretávajú na modlitbách 
večeradiel, dôležitejšie je, aby 
sa tieto modlitbové stretnutia 
konali a šírili.

V Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove sa začali 
organizovať večeradlá po náv-
števe putovnej sochy Panny 
Márie z Fatimy v roku 1994. 
Odvtedy sa konajú pravidelne 
na fatimskú sobotu a iné cir-
kevné sviatky. V druhú sobotu 
v mesiaci sú obetované za všet-
kých kňazov. Milé sú aj rodinné 
večeradlá s kňazom, ktoré sa 
konajú raz do mesiaca.

Archieparchiálne večeradlá 
sa konali raz až dvakrát do roka. 
Viackrát sa uskutočnili v Prešo-
ve – v Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa, v Chráme bl. P. 
P. Gojdiča, v Chráme Povýšenia 
sv. Kríža, ďalej v bazilike minor 
v Ľutine, v Bardejove a na hore 
Zvir v Litmanovej.

Podľa vzoru celosvetových 
duchovných cvičení formou 
večeradla pre kňazov sa konajú 
každý rok v lete duchovné 
cvičenia pre laikov vo forme 
večeradla vedené v byzantskom 
obrade. Ich cieľom je cez mod-
litbu ruženca a úctu k Presvätej 
Bohorodičke prehĺbiť oslavu 
Pána Ježiša prítomného v Naj-
svätejšej Eucharistii a vyprosiť si 
na príhovor Panny Márie nové 
zoslanie Svätého Ducha. n

Oto Gábor, Jaroslav Dvorščák  
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�� Národný pochod za život v Ot-
tawe (Kanada) sa konal 9. mája 
s cieľom skoncovať so selekciou 
pôrodov na sexuálnej báze. Pochod 
podporila katolícka organizácia Za 
život a rodinu, založená Konferenciou 
biskupov Kanady a zvrchovaným 
rádom Kolumbových rytierov. Tento 
neslávne známy fenomén v krajinách, 
ako je India a Čína, sa alarmujúco šíri 
aj do vyspelých krajín. (RV)

�� Viac ako dvetisíc ľudí sa 21. mája 
v Ammáne zúčastnilo na sviečkovom 
pochode, aby sa modlili za oslobo-
denie biskupov a kňazov unesených 
v Sýrii. Modlitbový pochod sa začal 
v grécko-pravoslávnej Katedrále 
Predstavenia Ježiša v chráme a viedol 
k sýrsko-pravoslávnej Katedrále sv. 
Efréma. Viedli ho predstavitelia cirkví 
a cirkevných spoločenstiev v Jordán-
sku.

�� Pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP privítal 23. mája 
v Arcibiskupskom paláci v Prahe 
Bartolomeja I. Ekumenický patriar-
cha a arcibiskup Konštantínopolu 
24. mája navštívil aj juhomoravskú 
metropolu a 25. mája sa zúčastnil 
v Mikulčiciach na oslavách 1 150. 
výročia príchodu Cyrila a Metoda na 
Veľkú Moravu, ktoré organizovala 
Pravoslávna cirkev.

�� Výstavu 1 150. výročie prícho-
du sv. Cyrila a Metoda na územie 
dnešného Slovenska otvoril 24. mája 
na solúnskej radnici veľvyslanec SR 
v Grécku Peter Michalko a primátor 
Solúna Yiannis Boutaris. Pripravilo ju 
Slovenské národné múzeum v spolu-
práci s Ministerstvom zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR.

�� Rektora Katolíckej univerzity 
v Ružomberku prof. Tadeusza Za-
senpu zvolili do vedenia Európskej 
federácie katolíckych univerzít, kde 
bude ako člen rady pôsobiť najbližšie 
tri roky. Rozhodli o tom členovia val-
ného zhromaždenia, ktoré sa konalo 
24. – 25. mája na Libera Università 
Maria Ss. Assunta v Ríme.

�� Hymna Svetových dní mládeže 
2013 v slovenčine znie aj z katolíckych 
rádií v Brazílii. Brazílskych organizáto-
rov zaujala slovenská verzia natoľko, 
že jej venovali priestor aj na oficiál-
nom webe www.rio2013.com. Hymna 
má názov Nádej svitania a o jej prípra-
vu sa postarala skupina Ameň Kameň. 
(komunikačný tím SDM)

�� Pri príležitosti farského odpus-
tu v Bratislave-Petržalke, ktorý sa 
konal 5. mája v Kostole Svätej rodiny, 
slávil svätú liturgiu otec Ľubomír 
Matejovič, gréckokatolícky farár, 
protopresbyter, spolu s dp. Jozefom 
Ducom, miestnym rímskokatolíckym 
farárom. Účasť mnohých rímskoka-
tolíkov na slávení byzantskej liturgie 
bola svedectvom dobrých vzťahov, 
ktoré panujú medzi veriacimi oboch 
obradov. V homílii kazateľ predstavil 
veriacim život bl. hieromučeníka 
V. Hopka. (Ľubomír Matejovič)

�� Slávnostná akadémia veno-
vaná Roku viery a 1 150. výročiu 
príchodu sv. Cyrila a Metoda sa 
uskutočnila v Deň katolíckych škôl 
9. mája v Divadle Alexandra Duch-
noviča v Prešove. V programe, ktorý 
sprevádzali moderátorky K. Herma-
novská a A. Pietrazseková, vystúpilo 
dvadsaťpäť účinkujúcich učiteľov 
a žiakov Strednej zdravotníckej školy 
sv. Bazila Veľkého v Prešove. Dvaja 
vierozvestcovia v podaní P. Mertin-
koviča a M. Kruželáka priniesli trocha 
histórie a hľadanie cesty k jazyku 
a viere. Vyvrcholením programu 
bol Proglas v podaní učiteľov. Celá 
akadémia bola prepojená piesňami 
v podaní N. Lukáčovej a K. Herma-
novskej a ďalších. Na klavíri hrala M. 
Vlasatá. V úlohe rozprávača vystúpila 
P. Kuchárová. (Mária Vargovičová)

�� Cez Máriu bližšie k Ježišovi bola 
téma duchovnej obnovy dievčat 
z farnosti Jarabina, ktorá sa uskutoč-
nila 10. – 11. mája v kláštore sestier 
baziliánok v Prešove. (Gabriela 
Demjanovičová)

�� Odpustenie a zmierenie bolo 
nosnou témou Archieparchiálnej 
animátorskej školy animátora dob-
rovoľníka, ktorá sa uskutočnila 10. – 
12. mája v GMC Bárka v Juskovej Voli, 
ktorú 31 účastníkom priblížil otec 
Milan Záleha. (Viktória Žolnová)

�� Výročná liturgická slávnosť 
biskupskej vysviacky bl. biskupa 
mučeníka Vasiľa Hopka sa konala 11. 
mája v Hrabskom. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ spolu 
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Náhle zomrel ukrajinský vladyka Mykola Simkajlo
21. mája v dôsledku náhleho 
zlyhania srdca zomrel eparchi-
álny biskup Kolomyjsko-čer-
noveckej eparchie na Ukrajine 
vladyka Mykola Simkajlo. 
Pohrebné obrady – archije-
rejská liturgia a biskupský 
pohreb, ktorým predsedala 
hlava Ukrajinskej gréckokato-
líckej cirkvi vladyka Svjatoslav 
Ševčuk, sa uskutočnili 25. 
mája v Katedrálnom chráme 
Kristovho Premenenia v meste 
Kolomyja.

Mykola Simkajlo sa narodil 
21. novembra 1952 v Karagan-
de. 15. mája 1974 v dedinke 
Podpečary pri božskej liturgii 

mu vladyka Pavol Vasilik tajne 
udelil diakonské a kňazské svä-
tenia. V roku 1989 bol zatknutý 
na 15 hodín, pretože odslúžil 
panychídu a predniesol kázeň 
počas demonštrácie 50 000 
veriacich a stúpencov UGKC 
v meste Ivano-Frankovsk.

2. júna 2005 bol vymenovaný 
za biskupa Kolomyjsko-čer-
noveckej eparchie. Biskupskú 
chirotóniu prijal 12. júla 2005 
v Katedrále Kristovho vzkrie-
senia v Ivano-Frankovsku a na-
sledujúci deň bol intronizova-
ný. Biskup Mykola Simkajlo bol 
v poradí tretím eparchiálnym 
biskupom Kolomyjsko-černo-

veckej eparchie od jej založenia 
v roku 1992.

Večná mu pamiatka!
(Stano Gábor)

Závadčania putovali do Ríma
Pri príležitosti 1 150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie sa 12. mája vybralo 
52 veriacich z farnosti Závad-
ka (Gelnica) na farskú púť do 
Ríma, na ktorej ich sprevádzal 
otec Jaroslav Lajčiak. Cestou 
navštívili hrob sv. Františka 
v Assisi, Baziliku sv. Pavla za 
hradbami v Ríme a v bazilike 
Santa Maria Maggiore slávili 
svätú liturgiu pri ikone Pre-
svätej Bohorodičky, ktorá je 
na priečelí chrámu, kde slávili 
sv. Cyril a Metod prvú liturgiu 
v cirkevnoslovanskom jazyku. 
Okrem toho navštívili Laterán-
sku baziliku, Sväté schody, Va-
tikánsky rozhlas a katakomby. 
Ďalší deň putovali k ostatkom 
sv. Cyrila v Chráme sv. Klemen-

ta a navštívili arcibiskupa Mons. 
Cyrila Vasiľa, ktorý si našiel čas 
odpovedať na ich otázky. Púť 
v Ríme zavŕšili stretnutím so 

Svätým Otcom Františkom na 
Námestí sv. Petra a návštevou 
Baziliky sv. Petra. (Juraj Baran; 
snímka: Lenka Hudziková)

Európsky súd povýšil právo na súkromie nad právo na život
Najnovšie rozhodnutie Európ-
skeho súdu pre ľudské práva 
(ESĽP) v prípade Grossová vs. 
Švajčiarsko robí z eutanázie 
ľudské právo, ktoré povyšuje 
nad právo na život. Takáto 
interpretácia je v príkrom 
rozpore s Európskym doho-
vorom o ľudských právach 
a s doterajšou judikatúrou 
súdu, konštatovali 23. mája 
na mimoriadnom zasadnutí 
parlamentnej skupiny Rodina, 
práva dieťaťa a medzigeneračná 
solidarita v Štrasburgu poslanci 

Európskeho parlamentu.
Európsky súd pre ľudské 

práva v máji rozhodol, že ak 
chce zdravý človek vykonať eu-
tanáziu, štát má na to vytvoriť 
podmienky. „Toto rozhodnutie 
otvára cestu k tomu, aby lekári 
a lekárnici boli zákonom nútení 
podieľať sa na zabití človeka, 
ktorý ich o to požiada,“ uviedol 
na stretnutí Gregor Puppinck, 
generálny riaditeľ Európskeho 
centra pre právo a spravodlivosť. 
Rozhodnutie súdu podľa neho 
nerešpektuje právo na život ga-

rantované Európskym dohovo-
rom o ľudských právach, ale ani 
princíp subsidiarity a vlastné 
precedensy.

„Povýšenie práva na súkromie 
nad právo na život zničí priro-
dzenú hierarchiu práv zakotve-
ných v dohovore. Veľká komora 
ESĽP ešte môže toto rozhod-
nutie zrušiť a ja dúfam, že to 
urobí,“ zdôraznila po stretnutí 
europoslankyňa Anna Zábor-
ská, predsedníčka parlamentnej 
skupiny.

Rodiny, mládež a deti Košickej eparchie  
sa stretli na turistickom dni
Komisia pre mládež Košickej 
eparchie usporiadala 8. mája tu-
ristický deň pre rodiny, mládež 
a deti Košickej eparchie. Pod 
vedením otca Štefana Keruľa-
-Kmeca sa táto aktivita usku-
točnila v Spišskom protopres-
byteráte. Stretnutie príhovorom 
otvoril vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, vo farskom 
pútnickom chráme v Slovin-
kách, ktorý zaplnilo viac ako 
750 mladých ľudí. Podujatie sa 
nieslo v mariánskom duchu, ke-
ďže všetci pútnici sa pri piatich 
stanoviskách na trati Slovinky 
– Poráč pomodlili celý Slávnost-
ný ruženec. Po trojhodinovom 

pochode Poráčskou dolinou 
čakalo prítomných v rekreač-
nom centre v Poráči príjemné 

osvieženie. Záver podujatia 
doplnil Moleben k Presvätej 
Bohorodičke. (Tomáš Haburaj)

V Košiciach zorganizovali konferenciu  
o cyrilo-metodskej misii
Centrum spirituality Vý-
chod-Západ Michala Lacka 
v Košiciach pripravilo 10. – 11. 
mája medzinárodnú vedeckú 
konferenciu s názvom Cyrilo-
-metodská misia u Slovanov a jej 
prínos a význam pre dnešnú 
Európu. Cieľom bolo priniesť 
inšpiráciu pre riešenie prob-
lémov súčasnosti. Zdrojom 
inšpirácie je jedinečná meto-

dológia svätých bratov. Konfe-
rencia chcela prispieť k riešeniu 
problémov, ktoré dnes trápia 
nielen Slovensko, ale aj Európu, 
a to nielen v oblasti nábožen-
skej, ale aj kultúrnej, politickej 
a sociologickej.

Ústrednou myšlienkou kon-
ferencie, na ktorej sa zúčastnili 
aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sek-
retár Kongregácie pre východné 

cirkvi, a košický vladyka Mons. 
Milan Chautur CSsR, bolo 
pripomenutie si dôležitosti, 
ktorú v dejinách slovanských 
národov zohrala misia sv. Cyrila 
a Metoda. Šimon Marinčák, or-
ganizátor konferencie, vyjadril 
spokojnosť s priebehom a zdô-
raznil, že cyrilo-metodské témy 
budú mať svoje pokračovanie. 
(Rádio Lumen)

Na gréckokatolíckej katedrále  
pribudla pamätná tabuľa kňazom
Od uplynulej soboty zdobí 
bratislavskú gréckokatolícku 
Katedrálu Povýšenia sv. Kríža 
pamätná tabuľa venovaná pa-
miatke všetkých kňazov, ktorí 
žili a pôsobili v minulosti v tejto 
farnosti. Obrad požehnania 
a odhalenia vykonal 11. mája 
bratislavský eparcha vladyka 
Peter Rusnák za účasti kňazov 

a veriacich. Autorom pamät-
nej tabule, ktorá pripomína aj 
to, že v októbri 1972 bol tento 
chrám posvätený bl. biskupom 
Vasiľom Hopkom, je akade-
mický sochár Michal Gavuľa. 
Po odhalení predsedal vladyka 
Peter Rusnák archijerejskej 
božskej liturgii. V príhovore 
poukázal na biskupské heslo bl. 

Vasiľa – Aby všetci jedno boli. 
Pripomenul mnohých kňazov, 
ktorí pôsobili v bratislavskej 
farnosti od jej založenia v roku 
1934. V rámci slávnosti sa konal 
aj Moleben k bl. Vasiľovi Hop-
kovi, počas ktorého si veriaci 
bozkom uctievali jeho relikvie. 
(Stanislav Gábor)

Púť katolíckych médií
Siedma veľkonočná nedeľa sa 
v Katolíckej cirkvi slávi ako deň 
spoločenských komunikačných 
prostriedkov. Pri tejto príleži-
tosti zorganizovala 11. mája rada 
Konferencie biskupov Sloven-
ska pre spoločenské komuni-
kačné prostriedky piatu púť 

katolíckych médií. Prezentoval 
sa na nej aj gréckokatolícky 
časopis Slovo, ktorý zvlášť zau-
jal svojimi ikonami. Najväčšiu 
pozornosť vzbudil kalendár 
Slova 2013, ktorý obsahuje ikony 
akad. maliara Mikuláša Klimčá-
ka. Súčasťou programu bol deň 

otvorených dverí v televízii TV 
LUX, koncerty kresťanských in-
terpretov v sídle LUX Commu-
nication, vyhlásenie výsledkov 
súťaže farských časopisov FAČA 
a odovzdávanie Ceny Andreja 
Radlinského. (Stanislav Gábor)
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s tridsiatimi kňazmi. Na slávnosti 
boli prítomní bohoslovci z kňazského 
seminára v Prešove, rehoľné sestry 
a približne 350 veriacich. Vladyka 
Ján v homílii povedal, že život nie 
je hra. V živote človeka ide o všet-
ko – o večnosť. Slávnosť sa ukončila 
Molebenom k sv. Cyrilovi a Metodo-
vi. (Radovan Kuzmiak)

�� Nadstavbové pokračovanie kurzu 
s názvom Zbav nás zlého s podtitu-
lom Boj sa uskutočnilo 10. – 12. mája 
v GMC Bárka v Juskovej Voli. Kurz pre 
78 účastníkov viedol otec Jozef Ma-
retta, exorcista Prešovskej archiepar-
chie. Okrem spoločných modlitieb za 
oslobodenie od vplyvu zlého ducha 
v jednotlivých oblastiach, slávení 
svätých liturgií a práce v skupinkách 
nechýbal ani čas na svätú spoveď. 
(Slavomír Zahorjan)

�� Prednášku s názvom Verím 
v Boha Stvoriteľa, ktorú predniesol 
otec Jozef Voskár, duchovný správca 
Gréckokatolíckej charity v Prešove, 
zorganizovalo 12. mája v rámci Roka 
viery Ústredie slovenskej kresťanskej 
inteligencie v Bardejove. Otec Voskár 
vo svojej prednáške zdôraznil, že 
ľudský život tu nie je náhodou a ľud-
ské bytie má zmysel v Bohu, ktorý 
nás povolal k životu na zemi. (Tomáš 
Molčan)

�� Premiéra muzikálového predsta-
venia Veľkomoravské noviny, ktorý 
autorsky pripravila SZUŠ Jastrabie 
nad Topľou, sa uskutočnila 13. mája 
v Divadle Alexandra Duchnoviča 
v Prešove. Záštitu nad projektom 
prevzal minister školstva SR Dušan 
Čaplovič. Na scéne sa predstavili nie-
len žiaci umeleckých odborov, ale aj 
ich učitelia. Autorom nešlo o riešenie 
historických či teologických otázok. 
Chceli ukázať, že solúnski bratia boli 
ľuďmi, ktorí sa nechali viesť Sofiou 
(múdrosťou) všade, kam ich viedla. 
Scenár muzikálu, texty a nahrávky 
piesní nájdete na www.zusjastrabie.
sk. (Valéria Juríčková)

�� 13. mája oslávili ženy zo spolo-
čenstva Modlitby matiek v Jakuba-
noch v Kaplnke zjavenia na hore Zvir 
Deň matiek modlitbami k Presvätej 
Bohorodičke.(Andrea Vaľková)

�� Zmluvu o spolupráci medzi teolo-
gickými fakultami uzavrelo vedenie 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity a Teologická fa-

Prešovský arcibiskup metropolita navštívil veriacich v Livove
Filiálne spoločenstvo v Livove 
prežívalo 12. mája veľkú radosť 
z návštevy Mons. Jána Babjka 
SJ, prešovského arcibisku-
pa metropolitu, ktorý pri tejto 
príležitosti posvätil obnovený 
interiér Chrámu sv. archanje-
la Michala. V homílii vyzval 
k jednote hlavne v rodine, na 
ktorú démon v súčasnom svete 
veľmi útočí, čím chce vyvrátiť 

základy, na ktorých stojí celá 
naša spoločnosť. Po svätej litur-
gii odovzdal ďakovné listy Eve 
Molčanovej s rodinou, Anne 
Molčanovej s rodinou a Jaro-
slavovi Stracenskému, staros-
tovi obce, čím ocenil obetavú 
a zanietenú službu pre chrám 
a miestne spoločenstvo. (Juraj 
Danko ml.)

V Ľutine sa stretli kňazi Prešovskej archieparchie
Bazilka minor v Ľutine priví-
tala13. mája kňazov Prešovskej 
archieparchie spolu s ich 
arcibiskupom metropolitom 
Mons. Jánom Babjakom SJ na 
ich ďalšom kňazskom dni.

Najprv spolu slávili archijerej-
skú svätú liturgiu. V homílii sa 
Mons. Ľubomír Petrík, hovorca 
archieparchie a pedagóg na 
Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity, 
vychádzajúc z Jánovho evanjelia 
venoval slovám Ježiša Krista: „Ja 
som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn 
15, 5), ktoré aplikoval na život 
a pôsobenie kňazov. „Každý 
z nás má skúsenosť svojich limi-
tov a ohraničení, ako aj skúse-
nosť, že na nás vplýva sekula-
rizmus či kríza viery, že na nás 
útočí zlý. Aj preto potrebujeme 
byť v jednote s Kristom, nad 

ktorým diabol nemá moc...“
V hlavnej prednáške MUDr. 

František Orlovský predstavil 
tému Gender ideológia a iné 
bioetické problémy dnešnej doby 
– hľadanie východísk z nich. 
Kňazov zoznámil s filozofiou 
rodovej rovnosti a rovnosti prí-
ležitostí, ktorá je proti Božiemu 
zámeru s človekom. Klasickú 
rodinu podľa biblického vzoru 
vníma táto ideológia ako tradič-
ný stereotyp, ktorý je nutné pre-
konať. Učenie Cirkvi je vnímané 
ako nenávistná reč. Je tendencia 
prekonať prirodzené biologic-
ké rozdelenie ľudí na mužské 
a ženské pohlavie. Hľadajú sa 
iné, tzv. sociálne pohlavia a pod. 
Predstavil pyramídu hriechu, 
ktorú tvoria antikoncepcia, po-
traty, sterilizácia, umelé oplod-
nenie, homosexualita a euta-

názia. Ako východiská ponúkol 
učenie Cirkvi, permanentnú 
katechézu, budovanie centier 
pre rodinu, sviatosť zmierenia, 
rôzne programy zamerané na 
deti a mládež, kurzy Billingso-
vej metódy a iné. Povedal, že aj 
v tejto oblasti je dôležitý postoj 
kňazov, ktorí môžu pomáhať 
šíreniu životného štýlu prolife.

Arcibiskup metropolita Ján 
predostrel kňazom niekoľko 
bodov, v ktorých ich povzbu-
dil k horlivej kňazskej službe. 
Predovšetkým vyjadril radosť 
z tohto spoločného stretnutia 
na pútnickom mieste v Ľutine. 
Spoločná modlitba Molebenu 
k sv. Cyrilovi a Metodovi a ar-
chijerejské požehnanie ukončili 
kňazský deň. (ISPA)

ôsmaci si vyskúšali prácu zdravotníka

Už po šiestykrát sa otvorila brá-
na Strednej zdravotníckej školy 
sv. Bazila Veľkého v Prešove 
pre žiakov ZŠ, ktorí sa 14. mája 

chceli ocitnúť v koži zdravotní-
kov. Zdravotnícka škola pripra-
vila pre žiakov ôsmych ročníkov 
deň plný súťaží a prekvapení. 

Na ôsmich stanoviskách mali 
riešiť rôzne náročné situácie, 
s ktorými sa v živote stretnú, 
napríklad zastaviť krvácanie, 
oživiť postihnutého či správne 
transportovať človeka s otvore-
nou zlomeninou predkolenia. 
Cieľom akcie s názvom Ôsmak 
v koži zdravotníka bolo súťa-
živým a zábavným spôsobom 
priblížiť náročnú prácu zdravot-
níckych pracovníkov a vzbudiť 
v nich záujem o toto povolanie. 
Oživením boli prednášky a ná-
zorné ukážky členov občianske-
ho združenia S.A.R Záchranná 
Prešov. (Irena Bilecová, snímka: 
Zuzana Jambrichová)
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kulta Pápežskej univerzity Jána Pavla 
II. v Krakove 15. mája v Krakove. Ide 
o pokračovanie dlhodobej spoluprá-
ce, v ktorej sa osvedčila vzájomná 
snaha o vytvorenie takého priesto-
ru, v ktorom sa dokážu navzájom 
obohacovať pedagógovia aj študenti. 
(Peter Tirpák)

�� Celoslovenské stretnutie zá-
stupcov oblastných spoločenstiev 
mládeže, rodín a dospelých Hnutia 
Svetlo-Život (HSŽ) zorganizovali 17. – 
19. mája v Prešove národný mode-
rátor Peter Komanický a Centrálna 
diakonia jednoty HSŽ. Cieľom bola 
príprava na letné oázové duchov-
né cvičenia. Program obsahoval 
katechézu Katechumenát ako cesta 
k novému narodeniu, ktorú prítomní 
rozoberali na pracovnom stretnu-
tí v malých skupinách. Vrcholom 
stretnutia bola turíčna vigília, kde 
zazneli modlitby k Svätému Duchu na 
úmysel oázových rekolekcií s evan-
jelizačným, formačným a biblickým 
charakterom. (Jozef Heske)

�� 17. – 19. mája sa v Gréckokato-
líckom mládežníckom centre Bárka 
uskutočnil ďalší Kurz Filip, ktorý 
viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Zú-
častnilo sa na ňom 49 mladých z far-
ností Prešovskej archieparchie. Boli 
vedení k tomu, aby v pravde nahliadli 
do svojho vnútra a všetko odovzdali 
Kristovi. Kurz bol zakončený v nedeľu 
slávením Najsvätejšej Eucharistie. 
(Slavomír Zahorjan)

�� Rada rodičov pri CZŠ sv. Juraja 
vo Svidníku v spolupráci s vede-
ním školy zorganizovala 19. mája 
v priestoroch Spojenej základnej 
školy vo Svidníku stretnutie rodín. Na 
podujatí sa zúčastnil riaditeľ Arcidie-
cézneho školského úradu v Prešove 
otec Anton Uhrín, svidnícky pro-
topresbyter otec Marek Pulščák 
s rodinami, ďalší kňazi Svidníckeho 
protopresbyterátu a rodičia. Pozvanie 
prijal aj primátor mesta Svidník Ján 
Holodňak. Popoludňajší program 
moderovali žiaci školy Petra Kordošo-
vá a Tobiáš Dráb. Do tanca vyhrávala 
hudba, ktorú sprevádzal učiteľ Miloš 
Stronček a Ľuboslav Kaliňák. Žiaci 
a učitelia pripravili pre rodičov kul-
túrny program, ktorým sa poďakovali 
za ich trpezlivosť, obetavosť a lásku. 
V závere stretnutia, na ktorom bolo 
prítomných okolo 80 ľudí, všetkých 
očarila bohatá tombola. (Helena 
Varchulová)
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Deti z domova sociálnych služieb  
prijali sviatosti zmierenia a Eucharistie
Na sviatok Zoslania Svätého 
Ducha 19. mája boli veriaci 
vo farnosti Porúbka svedka-
mi prvého prijatia sviatosti 
Najsvätejšej Eucharistie deťmi 
z domova sociálnych služieb 
Garden na Podskalke. Slávnosť 
bola iná nie pre rôzne zdravot-

né či duševné postihnutia detí, 
ale pre ich obrovskú radosť 
a nadšenie z prijatia Ježiša 
Krista. Deň pred slávnosťou 
prijali sviatosť zmierenia 
v Kaplnke sv. Mikuláša. Na 
slávnosti sa zúčastnila aj 
riaditeľka domova Ing. Jana 

Kulanová s celým pedagogic-
kým a výchovným zborom, 
starosta obce Ptičie Marián 
Čorný a starostka Porúbky pani 
Raková, ktorá pomáhala pri 
zabezpečovaní pohostenia pre 
deti. (Peter Hríb)

Gréckokatolíci zo Slovenska  
putovali k Božiemu milosrdenstvu

Štvrtá metropolitná púť Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove sa 
uskutočnila v sobotu 25. mája. 
Bohatý duchovný program 
sa začal privítaním približne 
4 000 pútnikov, medzi ktorými 
bolo 90 kňazov. Seminaristi 
z prešovského Gréckokato-
líckeho kňazského seminára 
bl. biskupa P. P. Gojdiča viedli 
rozjímavú modlitbu Ruženca 
svetla s gospelovými piesňami. 
Nasledovala archijerejská svätá 

liturgia, ktorej hlavným súžia-
cim bol prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ, ktorý sa prihovoril v homílii. 
Zdôraznil v nej, že „tu sme pri 
prameni Božieho milosrden-
stva, pri prameni života“. Vyzval 
pútnikov k svätosti. V homílii 
zaznelo aj ubezpečenie, radost-
ná zvesť: „Zmŕtvychvstalý Ježiš 
so svojím prebodnutým srdcom 
nám vychádza v ústrety so svo-
jím milosrdenstvom“. Liturgic-
kým spevom slávnosť umocnil 
Gréckokatolícky chrámový zbor 

bl. P. P. Gojdiča z Čemerného 
pod vedením Márie Šandorovej.

Po slávení liturgie viedol otec 
Marcel Pisio modlitbu Akatistu 
k sv. Cyrilovi a Metodovi. Po ka-
techéze o Božom milosrden-
stve, ktorú mala sestra Clareta, 
sa pútnici spolu s rehoľnými 
sestrami pomodlili Korunku 
Božieho milosrdenstva.

Medzi gréckokatolíckych 
pútnikov zo Slovenska prišiel 
aj krakovský arcibiskup met-
ropolita kardinál Stanislav 
Dziwisz, ktorý sa im prihovoril. 
Povedal: „Celý rok sme tu na 
vás, gréckokatolíckych pútnikov 
zo Slovenska, pamätali. Máte tu 
priateľov.“ Vladyka Ján Babjak 
SJ otcovi kardinálovi a všetkým 
pútnikom zo srdca poďakoval. 
(Ľubomír Petrík; snímky: Mária 
Žarnayová)
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Spoznávajú Boha 
cez Sväté písmo

Jednou zo základných úloh Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie je 
spolupráca pri organizovaní biblickej olympiády (BO) a výtvarnej súťaže Biblia očami detí 

a mládeže, ktoré organizuje Konferencia biskupov Slovenska spolu s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a organizácia biblickej súťaže (BS) a projektu 
Východní svätí pre súčasnosť spolu s Diecéznym katechetickým úradom Košickej eparchie. 

V školskom roku 2012/2013 to bol 
už 12. ročník biblickej olympiády 
a výtvarnej súťaže Biblia očami detí 

a mládeže, 15. ročník biblickej súťaže a 5. 
ročník projektu Východní svätí pre súčas-
nosť. Súťažiaci biblickej olympiády sú roz-
delení do dvoch kategórií: 1. kategória (5. 
– 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemroč-
ných gymnázií) a 2. kategória (SŠ a prísluš-
né ročníky osemročných gymnázií).

Biblická olympiáda a výtvarná 
súťaž Biblia očami detí a mládeže
Do BO sa môžu zapojiť trojčlenné družstvá 
reprezentujúce svoju školu. Cez triedne, 
školské, protopresbyterátne kolá postupujú 
družstvá do archieparchiálneho a eparchi-
álneho kola, kde víťaz reprezentuje svoju 
diecézu na celoslovenskom kole, ktorého 
organizátorom je Katolícke katechetické 
a pedagogické centrum s niektorým die-
céznym katechetickým úradom (DKÚ). Do 
triednych a školských kôl sa v Prešovskej ar-
chieparchii v tomto školskom roku zapojilo 
1 237 žiakov a v Košickej eparchii 478 žiakov 
a študentov ZŠ a SŠ. Predmetom BO je spo-
znávanie vybraných kníh Starého a Nového 
zákona. V tomto školskom roku to bola 
Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Matúšovo 
evanjelium. Víťazi archieparchiálneho kola 
BO (v 1. kategórii: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 
v Bardejove a v 2. kategórii: Gymnázium 
Stropkov) reprezentovali Prešovskú archie-
parchiu a víťazi eparchiálneho kola BO (v 1. 
kategórii: Základná škola Teodora Jozefa 
Moussona v Michalovciach a v 2. kategórii: 
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Ko-
šiciach) reprezentovali  Košickú eparchiu 
21. – 23. mája 2013 na celoslovenskom kole 
BO v Nitre, kde sa Bardejovčania umiest-
nili na treťom a Stropkovčania na peknom 
deviatom mieste. Základná škola Teodora 
Jozefa Moussona obsadila 6. miesto a  Gym-
názium sv. Tomáša Akvinského 7. miesto.

Predmetom výtvarnej súťaže Biblia očami 
detí a mládeže sú knihy Svätého písma 
vybrané ako ústredná téma biblickej olym-
piády, kde autori výtvarných prác zobrazujú 
ľubovoľnú biblickú udalosť. Súťaž je rozde-
lená do jednotlivých kategórií a zahŕňa aj 
materské a špeciálne školy. Prvé tri víťazné 
práce archieparchiálneho a eparchiálneho 
kola postupujú do celoslovenského kola. 

Biblická súťaž a projekt Východní 
svätí pre súčasnosť
Biblická súťaž (BS) je rozdelená do dvoch 
kategórií: A kategória (1. a 2. ročník ZŠ) 
a B kategória (3. a 4. ročník ZŠ). Do BS sa 
okrem trojčlenných družstiev reprezen-
tujúcich školu môžu zapojiť aj trojčlenné 
družstvá reprezentujúce farnosť.

Výsledky za Prešovskú archieparchiu:
A kategória: 1. farnosť Š. Štiavnik 2. far-

nosť Stakčín 3. ZŠ Čičava
B kategória: 1. ZŠ Komenského, Sabinov 

2. farnosť Š. Štiavnik 3. ZŠ Mukačevská, 
Prešov

Výsledky za Košickú eparchiu:
A kategória: 1. ZŠ Komenského, Trebišov 

2. ZŠ s MŠ Helcmanovce 3. ZŠ Komenské-
ho, Sobrance

B kategória: 1. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, 
Košice 2. farnosť Bačkov 3. ZŠ Choňkovce

Prvé tri víťazné družstvá z oboch kategó-
rií v archieparchiálnom kole postúpili do 
metropolitného kola, kde sa stretli s víťaz-
nými družstvami Košickej eparchie. Počas 
dvoch dní súťažiaci zažili spoločenstvo pri 
eucharistickom stole, karneval i samotnú 
súťaž.

Metropolitné kolo sa uskutočnilo 16. – 
17. mája v  priestoroch Gréckokatolíckeho 
mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli.

V tomto školskom roku sa do BS a BO za-
pojilo v 16 protopresbyterátoch Prešovskej 
archieparchie 226 trojčlenných družstiev, 
čo je od šk. roku 2004/2005 najvyšší počet. 
V Košickej eparchii sa do BS a BO zapojilo 
7 protopresbyterátov a 62 trojčlenných 
družstiev.

Metropolitné kolo:
A kategória: 1. farnosť Š. Štiavnik 2. far-

nosť Stakčín 3. ZŠ Čičava
B kategória: 1. ZŠ Komenského, Sabinov 

2. farnosť Š. Štiavnik 3. ZŠ Mukačevská, 
Prešov

Najnovšou súťažou medzi žiakmi a štu-
dentmi ZŠ a SŠ je projekt Východní svätí 
pre súčasnosť. Predmetnou postavou je 
každý rok iný svätý našej cirkvi. Doposiaľ to 
boli bl. P. P. Gojdič, bl. V. Hopko, bl. M. D. 
Trčka, T. Romža a v tomto šk. roku to boli 
solúnski bratia sv. Cyril a Metod. Projekt 
je rozdelený podľa jednotlivých kategórií, 
kde prvé tri víťazné práce za obe eparchie 
z jednotlivých kategórií postupujú do met-
ropolitného kola, kde víťazov určí niektorý 
z našich vladykov. 

Základná úloha týchto súťaží nespočí-
va v obsadení prvého miesta triedneho, 
školského, protopresbyterátneho či celo-
slovenského kola, ale v zapojení čo najväč-
šieho počtu žiakov a študentov do čítania 
biblických kníh. Úžasné sú svedectvá týchto 
mladých, ako im s tým pomáhajú súro-
denci, rodičia či starí rodičia, a tak Božie 
slovo preniká do rodín, kde bola Biblia iba 
pasívnou súčasťou rodinnej knižnice.

Kompletné výsledky a víťazné práce náj-
dete na www.dks.grkatpo.sk v sekcii Súťaže 
a na www.grkatke.sk, www.kpkc.sk. n

Peter Cap, Agáta Parasková
snímky: P. Cap, T. Molčan

Už po štvrtýkrát putovali 
gréckokatolícki pútnici 
do sanktuária v Krakove. 
O púti sme sa porozprá-
vali s otcom Michalom 
Onderkom ml., vtedajším 
protosynkelom Prešovskej 
archieparchie.

Je nutné putovať do zahra-
ničia, keď máme dostatok 
pútnických miest aj na Slovensku?
Každé pútnické miesto má svoju osobitnú 
duchovnú atmosféru, originalitu. Boh je vo 
svojich prejavoch originálny a na každom 
pútnickom mieste sa nám ten istý Boh zjavu-
je jedinečným spôsobom. Táto jedinečnosť 
spôsobuje, že veriaci sú ochotní putovať aj 
stovky kilometrov na konkrétne pútnické 
miesto, kde dokážu najlepšie prežívať Božiu 
prítomnosť a hľadať odpovede na svoje 
otázky. 

V čom je podľa vás výnimočné Sanktuárium 
Božieho milosrdenstva v Krakove?
Jedinečnosť vidím práve vo veľmi silnom 
odkaze tohto pútnického miesta pre dobu, 
v ktorej žijeme. Žijeme v dobe terorizmu, 
čo v doslovnom preklade znamená doba 
strachu. Je to veľmi mocná zbraň zla. Dnešný 
človek je sužovaný obrovskou neistotou 
z budúcnosti a hľadá pevný bod, o ktorý by 
sa oprel. Slová z milostivého obrazu: „Ježiš, 
dôverujem ti“ sú jasnou odpoveďou na aký-
koľvek strach človeka. Preto sem spontánne 
putujú tisíce pútnikov. 

Ako vnímate to, že niektoré pútnické mies-
ta sa rozvíjajú, a iné postupne upadajú?
Na to by sme mohli odpovedať aj takto: 
Vox populi, vox Dei! – Hlas ľudu, hlas Boží.  
Na prvý pohľad môžeme povedať, že aj tu 
pôsobí akýsi duchovný trhový mechanizmus. 
Veriaci človek si z ponuky slobodne vyberá 
to, čo mu prináša najväčší osoh. „Veď strom 
poznať podľa ovocia.“ Pútnické miesto 
nesmie byť o marketingu a dobrej reklame. 
Jeruzalemský chrám bol bez pochyby Božím 
príbytkom a Boh dopustil, aby bol zničený. 
Konštantínopolský chrám bol pýchou celého 
východu a dnes je z neho múzeum. Vo všet-
kom musíme neustále v pokore hľadať Božiu 
vôľu, a tá sa často vymyká našim predsta-
vám. Preto to, čo neživí Boží Duch, postupne 
zanikne, ale to, čo Boží Duch oživuje, postup-
ne rozkvitne.

D. Kolesárová
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Metod Zorvan
Vek: 28
Primície: 22. jún 2013 o 10.00 h 
(Sečovce)

Ján Zubko
Vek: 30
Primície: 30. jún 2013 o 10.00 h 
(Vranov-Lomnica)

 
 
Košická eparchia
Diakonská vysviacka:  
19. máj 2013 Michalovce
Svätiteľ:  
Mons. Milan Chautur CSsR

Martin Miňo
Vek: 28

Naši novokňazi

Michal Galmus
vek: 26

Mikuláš Jančuš
Vek: 26
Primície: 30. jún 2013 o 10.00 h 
(Malcov)

Tomáš Metyľ
Vek: 25
Primície: 22. jún 2013 o 10.00 h 
(Humenné-Pod Sokolejom)

 
 
Prešovská  
archieparchia
Diakonská vysviacka:  
7. jún 2013 Prešov
Kňazská vysviacka:  
16. jún 2013 Ľutina
Svätiteľ:  
Mons. Ján Babjak SJ
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si spomedzi chorých iba jedného, ktoré-
ho uzdravil ako znak jednoty. Na onom 
chorom človekovi chcel Pán dať veľký znak 
duši, ktorá v neho uverí, keďže kvôli odpus-
teniu jej hriechov prišiel a pre uzdravenie 
jej slabostí sa uponížil.“ (Augustín, Komen-
tár na Jána, 17, 1).

Pán naďalej koná zázraky v Cirkvi
„Pán konal všetko preto, aby pozval ľudí 
k viere. Tá viera je teraz vrúcna v Cirkvi, 
rozšírenej po celom svete. Dnes sa konajú 
väčšie zázraky, kvôli ktorým neváhal vtedy 
vykonať aj zázraky menšie. Lebo o koľko je 
duša lepšia od tela, o toľko je aj zdravie duše 
cennejšie než zdravie tela. Dnes telo slepca 
neotvorí oči na Pánov zázrak, ale slepé srd-
ce otvára oči na Pánovo slovo. Dnes mŕtvola 
nepovstane, ale vstáva duša, ktorá ležala 
mŕtva v živej mŕtvole. Dnes sa hluché uši 
tela neotvoria na hlas, ale koľkí si uzatvorili 
uši srdca a potom ich na Božie slovo otvorili 
dokorán, takže veria tí, čo kedysi neverili; 
žijú dobre tí, čo kedysi žili zle, a poslúchajú 
tí, čo boli neposlušnými. A my hovoríme: 
,Teraz verí’ a divíme sa, keď tak počuje-
me hovoriť o tých, ktorých sme predtým 

poznali ako tvrdohlavých a nepoddajných. 
Ale prečo sa čuduješ, že niekto verí, že je 
bezúhonný, že slúži Bohu? Prečo nekonšta-
tuješ, že teraz vidí ten, ktorého si pokladal 
za slepého; žije ten, o ktorom si si myslel, že 
je mŕtvy, a počuje ten, ktorého si považoval 
za hluchého?“ (Augustín, Reči, 88).

Stal sa človekom,  
aby nás naučil žiť
„Náš Pán a Spasiteľ po tom, čo si vzal telo 
z Panny, ukázal nám mnoho príkladov po-
kory. Všetky však prevýšil, keď sa rozhodol 
umyť nohy svojim učeníkom. Obdivuhodná 
a neporovnateľná je táto Pánova pokora. 
Pán večnej slávy umýva nohy svojim uče-
níkom. Ten, ktorému slúžia na nebi anjeli, 
sám slúži ľuďom na zemi. Ponižuje sa na 
zemi, aby si sa ty nevyvyšoval. Umýva nohy 
svojim učeníkom, aby si ty neodmietal 
umývať nohy tvojim spolubratom v službe. 
Nemôžeš sa pýšiť svojím bohatstvom alebo 
pôvodom či poctami, lebo Pán chcel urobiť 
toto.“ (Chromatius z Aquileje, Reč 15). n

Marko Durlák
ilustr. snímka: wordpress.com

Vidieť Božiu tvár
Starý zákon nám rozpráva o tom, ako Boh 
po stvorení ponúka novú šancu svojho priateľ-
stva, predovšetkým prostredníctvom zmluvy 
s Abrahámom a prostredníctvom putovania 
malého národa, Izraela, ktorý si Boh vyvolil 
jednoducho z lásky. Je to voľba, ktorá zostáva 
tajomstvom a ukazuje nám „štýl“ Boha.

Svätý Ján nám vo svojom evanjeliu hovorí 
o jednej dôležitej veci. Keď sa blížia dni utr-
penia, Ježiš uisťuje svojich učeníkov a pozýva 
ich, aby sa nebáli, ale mali vieru; hovorí s nimi 
o Bohu Otcovi (porov. Jn 14, 2 – 9). V jednom 
okamihu apoštol Filip žiada Ježiša: „Pane, ukáž 
nám Otca a to nám postačí“ (Jn 14, 8). Filip je 
veľmi praktický a konkrétny. Hovorí to, čo by 
sme aj my radi povedali – chceme vidieť Otca: 
žiada si „vidieť Otca“, vidieť jeho tvár. Ježišova 
odpoveď – a je to odpoveď nielen Filipovi, ale 
aj všetkým nám: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 
14, 9).

V celom Starom zákone je prítomná téma 
hľadania Božej tváre, túžba spoznať túto tvár, 
vidieť Boha takého, aký je. Ale hebrejská viera 
zakazovala všetky zobrazovania Boha. Čo 
teda pre veriaceho Izraelitu znamená hľadať 
Božiu tvár? Na jednej strane Boha nemožno 
zredukovať na nejaký objekt, na vec, ktorá sa 
dá vziať do ruky; na druhej strane ale Boh má 
tvár, je „ty“, ktoré dokáže vstúpiť do vzťahu, 
nie je zavretý kdesi vo svojom nebi, aby sa len 
z výšky pozeral na ľudí.

Čosi celkom nové sa však potom deje vo 
vtelení. Hľadanie Božej tváre tu vstupuje do 
celkom novej etapy. Táto tvár sa zrazu stáva 
viditeľnou: je to tvár Ježiša, Božieho Syna. 
V ňom sa napĺňa putovanie za poznaním 
Boha, ktoré sa začalo povolaním Abraháma. 
On je plnosť tohto poznania a zjavenia, pre-
tože on je Božím Synom, je „prostredníkom 
a zároveň plnosťou celého zjavenia“. Ježiš nám 
ukazuje Božiu tvár a dáva nám spoznať Božie 
meno.

Celá naša existencia musí byť orientovaná 
na stretnutie s Ježišom Kristom, na lásku 
k nemu; a v tejto láske musí mať centrálne 
miesto aj láska k blížnemu, tá láska, ktorá nám 
vo svetle Ukrižovaného dáva spoznať Ježišovu 
tvár v chudobnom, slabom, trpiacom. To je 
možné len vtedy, ak sa nám Ježišova tvár stala 
známou – v počúvaní jeho slova, v duchov-
nom rozhovore, vo vstupovaní do tohto slova 
tak, aby sme ho skutočne stretli v tajomstve 
Eucharistie. Tu na zemi kráčame k tejto 
plnosti, v radostnom očakávaní uskutočnenia 
Božieho kráľovstva.

TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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... a stal sa 
človekom
 
Všetky veľké svetové náboženstvá ponúkajú človeku ideály 
a možnosť byť šťastným za predpokladu, že sa človek po-
stupne očisťuje a oslobodzuje od vášní, čím vystupuje hore, 
k nejakému bodu, kde sa nachádza dokonalé šťastie. Kres-
ťanstvo prináša iný pohľad. To Boh zostupuje dole k človeku 
a napĺňajú sa na ňom slová Písma: „Moja rozkoš je byť me-
dzi synmi ľudskými“ (Prís 8, 31). 

Pre nás sa dal uložiť do jasieľ
„Ach, kiežby som mohol vidieť tie jasle, 
v ktorých kedysi ležal Pán! My kresťania 
sme z úcty k nemu odstránili jasle z hliny 
a nahradili ich jasľami zo striebra. Ale mne 
osobne boli vzácnejšie tie prvé. Pohan-
ský svet uprednostňuje zlato a striebro, 
kresťanská viera preferuje tie hlinené jasle. 
Ten, ktorý sa v nich narodil, pohŕda zlatom 
a striebrom. Ja neodmietam tých, čo z úcty 
voči nemu sem umiestnili jasle zo striebra, 
a rovnako nepohŕdam tými, čo pre chrám 

pripravili vázy zo zlata. Obdivujem však 
Pána, ktorý napriek tomu, že je Stvorite-
ľom sveta, nenarodil sa uprostred zlata 
a striebra, ale v hlinenom válove.“ (Hie-
roným, Homília na Narodenie Pána).

Stal sa jedným z nás a neštíti sa 
hriešnikov
„Mnohí králi a vojvodcovia, ktorých stopy 
pretrvávajú podnes, upadli do úplného 
zabudnutia aj so svojimi výpravami. Aj keď 

zakladali mestá, stavali pevné hradby, do-
siahli víťazstvá a slávu v bojoch a podmanili 
si mnohé národy, na ich povesť a mená si 
viac nik nespomína, a to aj napriek sochám, 
ktoré postavili, a zákonom, čo vydali. Ale 
to, že jedna prostitútka vyliala na Ježiša 
voňavý olej v dome istého malomocného 
a v prítomnosti desiatich ľudí, to sa rozprá-
va po celom svete a ani po toľkej dobe táto 
epizóda nestratila na svojej sile. Peržania, 
Indovia, Skýti, Tráci, Sarmati, Mauretáni 
a všetci, čo obývajú Britské ostrovy, naďalej 
rozprávajú o tom, čo urobila jedna prosti-
tútka v Judei, medzi múrmi jedného domu. 
Veľká dobrotivosť Pána dovoľuje, aby mu 
prostitútka bozkávala nohy, aby ich poma-
zala voňavým olejom a poutierala vlasmi. 
Necháva ju tak konať a robí výčitky tým, 
ktorí ju karhajú.“ (Ján Zlatoústy, Komentár 
na Matúša, 80, 2).

Konal zázraky pre záchranu duší
„Netreba sa diviť, ak Boh robí nejaký 
zázrak. Diviť by sa bolo treba vtedy, ak by 
ho robil nejaký človek. To, že sa náš Pán 
a Spasiteľ Ježiš Kristus stal človekom, má 
byť pre nás viac dôvodom na radosť než na 
údiv, omnoho viac než fakt, že Boh konal 
medzi nami Božie skutky. Skutočnosť, že 
sa pre nás stal človekom, osoží našej spáse 
viac než zázraky, ktoré vykonal medzi 
nami. Uzdraviť choroby duše je dôležitejšie, 
než uzdraviť choroby tela, ktoré raz musí 
zomrieť. Ale keďže duša nemohla poznať 
toho, kto ju mal uzdraviť, no v tele mala 
oči, ktoré mali možnosť vidieť veci viditeľné 
a materiálne, hoci zatiaľ nemala uzdravené 
oči srdca, ktorými by rozpoznala skrytého 
Boha, Pán konal skutky, ktoré bolo mož-
no vidieť, aby uzdravil iné oči, ktoré ho 
ešte neboli schopné vidieť. Tak prišiel na 
miesto, kde ležalo veľké množstvo chorých, 
slepých, chromých a porazených. A pre-
tože bol lekárom duší a tiel, a prišiel, aby 
uzdravil duše tých, čo uveria v neho, vybral 
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DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV
Pozývame vás na duchovné cvičenia konané formou večeradla, 
ktorých cieľom je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej Bohorodič-
ke 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 738 049 (VPS) po 20.00 hod.
Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za kňaza, 

organizátorov a všetkých účastníkov.
-jd

Duchovné cvičenia  
o vnútornom uzdravení
13. – 16. júna sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach 
(Masarykova 35) uskutočnia trojdňové duchovné cvičenia 
o vnútornom uzdravení. Chceme v modlitbe, rozjímaní, du-
chovnom rozhovore a vo sviatosti zmierenia odovzdať Bohu, 
čo nás bolí, trápi, zahanbuje, obmedzuje, oslabuje, a otvoriť 
sa na dar jeho lásky, pokoja a uzdravenia.

Začiatok je vo štvrtok o 17.00 hod., ukončenie v nedeľu na 
obed. Prihlásiť sa môžete do 10. júna na e-maili: metodcssr@
yahoo.com alebo na telefónnom čísle: 0911 221 119.

-ml
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Jánošík v euro-
parlamente?
Peniaze. Ak ich človek má, chce ešte viac. A ak 
ich nemá, je s ním zle. Dnes sa bez peňazí 
nedostanete nikam. Bezplatné školstvo 
a bezplatné zdravotníctvo vás ošklbú o váš dô-
chodok či ťažko zarobený plat. Hlavne, že je to 
bezplatné. Štát hospodári akosi čudne – nikto 
by tak nedokázal hospodáriť doma. Veď kto by 
si naplánoval každý rok minúť o vyše dvadsať 
percent viac, než si zarobí? Toto robíme na 
Slovensku! Príjmy krajiny sú asi štrnásť miliárd 
eur, no výdavky sedemnásť! Lenže z tých 
sedemnástich je skoro 1,4 miliardy iba úrok 
úverov štátu.

V tejto súvislosti sa občan stále častejšie 
pýta, kam vlastne idú peniaze, ktoré platíme 
na daniach. Čo sa s nimi robí? A tak politika 
prestáva byť otázkou morálnych hodnôt a stá-
va sa vecou peňazí a nakladania s nimi. Tak je 
to všade – na regionálnej, štátnej i európskej 
úrovni.

Nedostatok peňazí vyháňa zvlášť mladých 
ľudí do ulíc. Práve oni spolu so staršou, pred-
dôchodkovou generáciou sú na tom najhoršie. 
Deti vychované v blahobyte sa naraz musia 
uspokojiť. Ľudia, čo si konečne chceli oddých-
nuť, musia na staré kolená zápasiť o každo-
denný chlieb. Toto je spúšťač každej revolty, 
každého nepokoja. A to politici dobre vedia.

Práve preto sa z úst našich i európskych 
politikov čoraz častejšie ozýva slovo sociálny. 
Práve preto hľadajú vinníkov dnešnej situácie 
všade naokolo. Práve preto sa snažia zaistiť 
si priazeň občanov rôznymi populistickými 
rečami a krokmi.

Naraz sa z nich stávajú Jánošíkovia, ktorí 
chcú bohatým brať a chudobným dávať. A po-
pri tom dávaní aj sebe niečo strčiť do vrecka. 
Lenže kto je bohatý, ten sa vyhne daniam 
úplne legálne. Nemorálne, ale legálne. A kto 
to umožnil? Politici. Spleťou zákonov, ktoré 
musíte poznať, komplikovaným systémom 
daní, v ktorom sa veľmi dobre skryjú veľké 
ryby, pričom tie malé zablúdia do pascí dania-
rov, vytvorili predpoklady na to, čomu dnes 
hovoríme ekonomická kríza.

Keby to tak nebolo, nemohol by jeden 
gigantický nadnárodný podnik so ziskom 38 
miliárd eur zaplatiť na daniach 21 miliónov 
dolárov. A to za tri roky. Z tisíc dolárov zisku za-
platila táto spoločnosť iba päť a pol centa. No 
ak hľadáte vinníka, tak tí sa už nabalili a užívajú 
si zaslúženú imunitu a odpočinok. Čo s tým? 
Treba obnoviť morálku spoločnosti, morálku 
jednotlivca i štátu. A to sa dá iba v Bohu. Iba! 
Bez neho je akákoľvek cesta predurčená na to, 
aby zničila tých, čo po nej kráčajú.

Juraj Gradoš

Ako správca farnosti ste pôsobili na 
jednom z najväčších pútnických miest 
gréckokatolíkov na Slovensku – v Ľutine. 
Ako si spomínate na to obdobie?
Do Ľutiny sme prišli v roku 1975. Dozvedeli 
sme sa, že z chrámu mali v úmysle urobiť 
sýpku. Budova farského úradu slúžila ako 
kancelárie miestneho družstva, len náš 
predchodca otec Nikefor Petraševič obýval 
pár miestností. Okolie – ako na družstve. 
Všade plno blata, hrubé kamenie, park 
strojov...

Pre tieto aj iné závažné problémy nikto 
z kňazov v tom čase do Ľutiny ako správca 
nechcel ísť. No naše dve srdcia prijali túto 
ponuku ako Božiu vôľu. V srdci sme mali 
zasiate semienko spirituality Máriinho 
diela. Tetiva našich duší bola napnutá a šíp 
letel do cieľa, ktorý sa nazýva jednota, ktorá 
je jej charizmou. Snažili sme sa predovšet-
kým o jednotu medzi nami na prirodzenej 
i nadprirodzenej rovine, vedomí si Ježi-
šovho prísľubu: „Kde sú dvaja alebo traja 
v mojom mene, tam som prítomný i ja“. 
On s Božou Matkou nám pomáhali a viedli 
nás po dobrodružných cestách, o ktorých 
sme na začiatku nemali ani len tušenia. 
Pastorácia bola náročná, bolo treba bojovať 
o každú dušu, pretože bývalý režim bol 

v tejto farnosti hlboko zakorenený. S rados-
ťou môžeme konštatovať mnohé obrátenia, 
i keď vo viacerých prípadoch až na smrteľ-
nej posteli. Cirkevné objekty boli tiež za-
nedbané, no pri opravách sa vytvárali prvé 
kontakty s veriacimi, ktoré potom budovali 
farnosť v duchovnom zmysle.

Kde ste nachádzali posilu v pastorácii?
Keď si v civilnom živote chceme kúpiť 
majetok veľkej hodnoty, máme niekoľko 
možností. Buď ho vyplatíme jednorázovo, 
alebo na splátky. V duchovnom živote to 
funguje takisto. Všetky bolesti, trápenia, 
únava až vyčerpanosť, všetky protivenstvá 
kladené do cesty, ba i slzy boli – teraz spät-
ne to už vieme – splátky za dar nesmiernej 
hodnoty, ktorú Ľutina dostala o niekoľko 
rokov neskôr. Pre nás boli tieto strádania 
zároveň s vďačnosťou prijímané milosti, 
ktoré formovali nielen nás, ale i farníkov. 
Keď nám bolo veľmi ťažko, tiekli nám slzy 
alebo sa srdce zvieralo úzkosťou – treba si 
uvedomiť, že celé naše pôsobenie spadá do 
obdobia tvrdej totality – ponáhľali sme sa, 
hoci aj v noci, k bohostánku. Tam potme 
na nás pôsobil on – Svetlo, Pokoj, Odvaha, 
Sila... A my sme sa s radosťou odovzdávali 
do Pánovho srdca s presvedčením, že s ním 

sa dá ísť ďalej. Na konci sme si už i spievali, 
a to takmer vždy tú istú pieseň – Ko tvojej 
svjatoj ikoni. Melódiou i obsahom táto 
pieseň odpovedala na potreby nášho srdca. 
Odchádzali sme dojatí a naplnení pokojom 
a láskou.

Čo predchádzalo udalosti povýšenia 
chrámu v Ľutine na baziliku minor?
Potrebné administratívne formality pre-
chádzali cez ruky vtedajšieho otca ordinára 
Jána Hirku, terajšieho emeritného prešov-
ského biskupa, no obdobie od vzniku tejto 
myšlienky až po jej realizáciu bolo sprevá-
dzané úpenlivými modlitbami na mnohých 
miestach. Veď išlo o veľa. Každá bazilika 
prináša so sebou nielen titul bazilika, ale 
hlavne s tým spojené milosti, ktoré udeľuje 
Svätý Otec. Milosti rezervované tomuto 
miestu chcú predovšetkým povýšiť du-
chovný chrám pútnika, ktorý sa rozhodne 
zmeniť svoj život a ktorý prosí o pomoc.

Kedy sa uskutočnilo toto povýšenie na 
baziliku?
Ten veľký deň prišiel, keď Božia Mat-
ka, ktorá bola nepochybne iniciátorkou 
a veľkorysou darkyňou tohto duchovného 
pokladu, akou je povýšenie chrámu na 
baziliku, použila na jej realizáciu hlinené 
nádoby ľudí, ktorí sa stali len prostredník-
mi v jej úmysloch.

Samotná slávnosť povýšenia sa usku-
točnila počas odpustových dní na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie v roku 1988. 
Satan zúril, o tom netreba pochybovať. 
Všemožne sa snažil zabrániť samotnému 
prečítaniu buly pápeža Jána Pavla II. Aj 
napriek nátlaku, vyhrážkam a perzekúciám 
nakoniec k vyhláseniu miestneho chrámu 
na baziliku minor došlo.

Ako to prijala vtedajšia štátna moc?
Jedna z vyhrážok bola odobratie štátne-
ho súhlasu miestnemu farárovi. To sa 

14 | rozhovor

Prianie Matky 
sa splnilo

i stalo. Keď po odpustovej nedeli bolo 
toto odobratie súhlasu v rámci farských 
oznamov zverejnené, naši veriaci, a to 
nielen z Ľutiny, ale i z filiálok, sa bez nášho 
vedomia a vo veľkom počte (asi 200 ľudí) 
zhromaždili pred Biskupským úradom 
v Prešove s otázkou na otca ordinára Jána 
Hirku, prečo ich kňazovi odobrali štátny 
súhlas. Otec ordinár nevedel odpovedať, 
pretože to nebolo jeho rozhodnutie, a tak 
celú procesiu odkázal na štátne úrady – od 
Okresného národného výboru v Prešove cez 
Krajský národný výbor, kde sa hovorcovia 
celého davu dozvedeli, že „váš otec duchov-
ný je vlastizradca, lebo podviedol repub-
liku, keď vybavoval baziliku bez vedomia 
štátu. No odporúčame vám odísť naspäť do 
Ľutiny, pretože tam na národnom výbore 
práve prebieha schôdza, ktorá pojednáva 
práve v tejto veci“.

Tam už nechýbali príslušníci Verejnej 
bezpečnosti so psami, ktorí pokojnú, na-
zvime to demonštráciu, provokovali slovne 
i fyzicky. No naši veriaci vedení Svätým 
Duchom sa nedali. V pokoji, v tichu stáli 
pred MNV a trpezlivo čakali odpoveď na 
otázku prečo.

Až večer, keď príslušné orgány videli, že 
sa dav nerozíde, našli riešenie. Za farnosť 
i filiálky žiadali od dvoch ľudí podpis pod 
text, v ktorom bolo uvedené, že so svojím 
duchovným sú pracovníci MNV spokojní. 
Potom sa veriaci rozišli. Bolo to len rýchle 
riešenie neriešiteľného, no dôsledky, ako 
sme sa po revolúcii dozvedeli, boli ťažké. Tí 
podpísaní mali byť odsúdení na dva roky 
väzenia. O týchto udalostiach by sa dalo 
zachádzať do podrobností, keby sme chceli 
vyrozprávať všetko, bol by to materiál na 
jednu knihu.

V duchovnej sfére, tak ako v bežnom 
živote, treba všetko zaplatiť. Teda i veriaci 
vložili svoje mince, aby prispeli svojou 

časťou do duchovnej pokladnice, ktorá sa 
otvára vždy, keď pútnici prichádzajú k Pan-
ne Márii. Môže prúdiť milosť za milosťou, 
a to je to podstatné.

Majú tieto milostivé pútnické miesta aj 
dnes svoj význam?
Dnes prežívame ťažké časy zasa v iných 
parametroch. Je nutné riešiť problémy 
s Bohom a v Bohu. Hľadať útočisko, kde 
naozaj pomoc príde, ako sú istotne i pút-
nické miesta.

Vraciate sa v myšlienkach k miestam 
a udalostiam spojeným s vaším pôsobe-
ním v Ľutine?
Prežili sme v tejto farnosti veľmi ťažkých 
šestnásť rokov. Ale zároveň nádherných, 
neopakovateľných a bohatých na milosti. 
Naším poslaním bolo splniť prianie Božej 
Matky.

Ešte i dnes, keď sa v rozhovoroch alebo 
v rôznych situáciách vraciame v mysli 
k týmto udalostiam, prichytíme sa pri 
vyjadrení „naša Ľutina“. Teda prirástla nám 
natrvalo k srdcu.

Čo by ste odkázali pútnikom, ktorí zavíta-
jú do Ľutiny?
Keď akademický maliar Mikuláš Klimčák 
vkladal svoje umenie na steny baziliky, 
opýtal sa nás, aký citát zo Svätého písma 
by sme navrhli na chór. Bez váhania sme 
vyjadrili prianie: „Starajte sa o kráľovstvo 
Božie a všetko ostatné sa vám pridá.“ Je to 
veta, o ktorú sme sa vždy opierali, a aj teraz 
cítime jej pravdivosť. Je napísaná v staro-
slovienčine a jej obsah je zároveň naším 
odkazom všetkým pútnikom, ktorí z bazili-
ky vychádzajú.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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V tomto roku si pripomína-
me 25. výročie povýšenia 
chrámu v Ľutine na bazili-
ku minor. V roku 1988 na 
tomto pútnickom mieste 
pôsobil ako správca far-
nosti otec Cyril Jančišin 
st., ktorý si spolu so svojou 
manželkou zaspomínal na 
udalosti spred dvadsiatich 
piatich rokov.
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New Age
A. O. Pennesi uvádza, že New Age včleňuje 
do seba prvky kresťanstva, no zároveň mení 
ich pôvodný význam (napr. Ježiš Kristus 
sa už nepovažuje za Božieho Syna a jedi-
ného Spasiteľa sveta). Pozorujeme stratu 
koncepcie pravdy. Je to život vo veku čistého 
subjektivizmu. Boh tu má tisíc tvárí: koz-
mickú energiu, myseľ, vesmír, ba prívrženci 
tohto hnutia tvrdia, že sami sme bohom atď. 
Ak teda už Ježiš Kristus nie je Spasiteľ, ľudia 
sa vydávajú hľadať inú spásu, ktorá sa stáva 
„spásou orientovanou na seba samého“ 
prostredníctvom nových metód, meditácií, 
rôznych praktík vrátane mágie. (časopis 
Rozmer).

Idey New Age:
1. Subjektivistická spiritualita. Podľa nej 

neexistuje zdroj vonkajšej autority (učenie 
Cirkvi, Sväté písmo), je iba vnútorná („boh“ 
v nás). Pravda ako objektívna skutočnosť 
neexistuje. „Pre zástancov hnutia New Age 
sú jediným kľúčom k pravde skúsenosti 
nadobúdané v zmenených stavoch vedomia. 
Akákoľvek metóda, ktorá uvádza človeka do 
alternovaných stavov vedomia, je legitím-
na, vrátane drog či experimentovania so 
sexom.“ (Daniel Pastirčák)

2. Panteistická a monistická spiritu-
alita. Stvoriteľa zamieňajú so stvorením 
vo viere, že Boh je súčasťou stvorenia a nie 
je od neho oddelený. Veria v monizmus 
východných náboženstiev: všetko je jedno 
– iba jedna podstata vesmíru, každý človek 
a všetko tvorí súčasť tejto podstaty. Hlavný 
ideológ hnutia Benjamín Cream tvrdí: „Z is-
tého pohľadu sa dá povedať, že niet takej 
veci ako Boh, Boh neexistuje. Na druhej stra-
ne však z iného pohľadu neexistuje nič iné 
iba Boh – len Boh existuje... Všetko je Boh. 
A pretože všetko je Boh, Boh neexistuje.“

3. Spochybnenie kresťanskej kristológie 
a soteriológie. Kristus je istým druhom ener-
gie. Táto myšlienka vedomia niečoho po-
dobného Kristovi konštatuje, že Ježiš nebol 
jediným Kristom, ale že bol vopred dispo-
novaný na prijatie „vedomia Krista“ rovnako 
ako Budha, Krišna a Mohamed. Toto je 
dobre známe učenie gnostického okultizmu 
(korene má v  babylonských náboženstvách). 
Zamlčuje sa Adamov hriech a v knihe Kurz 
zázrakov sa tvrdí, že hlavným problémom 
človeka je, že ignoruje svoje božstvo. Každý 
vnímateľný hriech, o ktorom si človek myslí, 
že ho pácha, je skôr nedostatok vedomostí. 
Tým sa vylučuje potreba Spasiteľa. Prívrženci 
prebrali starú náuku východných nábožen-
stiev o reinkarnácii a prispôsobili si ju. S tým 
sa spája prax tzv. odpútania sa od tela.

Kamil Kardis
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Cieľ projektu
Cieľom projektu je znova oživiť u veriacich 
vedomie toho, s akým veľkým nasadením 
pápež vyzýva k angažovanosti za novú 
kultúru života, spoznať dokument a osvojiť 
si argumenty, prečo je správne byť za život 
a konkrétne sa angažovať, vyprovokovať 
(nielen na úrovni školy) zamyslenie a disku-
siu o hodnote a dôstojnosti ľudského živo-
ta, zjednotiť mnohých mladých v jednom 
spoločnom diele a rozhýbať k angažovanos-
ti miestne spoločenstvá. To všetko by malo 
vyústiť do jedného silného odkazu pre celú 
spoločnosť počas Národného pochodu za 
život v Košiciach.

Základné podmienky
Projekt je určený pre školy (6. – 9. roč. ZŠ 
a 1. – 4. roč. SŠ) a mládežnícke spoločen-
stvá.

Termín
Projekt bol odštartovaný 2. mája 2013, na 
miestnej úrovni by sa mal ukončiť 28. júna 
a vyvrcholiť 22. septembra.

Etapy a úlohy
1. etapa: Prepisovanie určených častí 

encykliky Evangelium vitae
Úlohou je prepísať určenú časť encykli-

ky, ktorú po okrajoch možno kombinovať 
s primeranou dekoráciou. Podkladovým 
materiálom má byť ľahká syntetická textília 
žiarivej bielej farby (rozmer: 1,50 x 2 – 3 m), 
na ktorú účastníci budú permanentným 
prepisovačom prepisovať text encykliky 
(výška písma: 7 – 8 cm).

Túto etapa sa môže realizovať v skupi-
nách: triedach, spojených triedach, roční-
koch, krúžkoch, modlitbových skupinách, 
speváckych zboroch, skupinách birmovan-
cov a pod. Výsledok sa potom môže zavesiť 
v pastoračných priestoroch a priestoroch 
škôl.

Je pochopiteľné, že danú úlohu nemôže 
robiť celá skupina naraz. Môže to robiť ur-
čený člen skupiny. Inou možnosťou je, že to 
budú striedavo robiť viacerí v spoločenstve 
pri zachovaní kontinuity textu a štýlu písa-
nia. Samotný text stačí na začiatku prepiso-
vania uviesť číslom článku (netreba uvádzať 
hlavný nadpis, t.j. Evangelium vitae, ani 
poznámkový aparát pod textom). Na konci 
prepísaného textu sa môže skupina identifi-
kovať – uviesť, kto to realizoval.

2. etapa: Prezentácia diela v škole, 
pastoračnom centre, stretkárni a pod.

Odporúčame, aby sa prepisovanie ukon-
čilo čím skôr a zostal čas do konca júna na 
predstavenie diela miestnemu spoločen-
stvu. Látky možno zavesiť v spoločenských 

priestoroch, vestibuloch, kostoloch a pod. 
Možno k nim umiestniť vysvetľujúce texty 
o celom projekte, prípadne vhodné dekorá-
cie. K uvedenej prezentácii možno pričleniť 
tematický program (napr. výstava najkraj-
ších myšlienok z encykliky; výroky slávnych 
o úcte k životu; súťaž o najkrajšiu pro-life 
kresbu; tematická svätá liturgia, ktorá otvo-
rí alebo ukončí prezentáciu; premietanie 
pro-life filmu a podobne)

3. etapa: Odoslanie diela do centrály 
v Košiciach

V mesiacoch júl a august 2013 sa bude 
realizovať finálna fáza výroby megatranspa-
rentu spájaním jednotlivých kusov. Preto tí, 
ktorí sa do projektu zapoja, pošlú najneskôr 
do 4. júla svoje dielo v balíku alebo ho do-
ručia osobne na adresu: sr. Edita Rigasová, 
Hlavná 66, 040 01 Košice.

4. etapa: Prezentácia spoločného 
diela na Národnom pochode za život 
v Košiciach

Projekt vyvrcholí na Národnom pochode 
za život v Košiciach. V predvečer (21. sep-
tembra 2013) bude transparent prinesený 
ako obetný dar a predstavený biskupom 
Slovenska pri otváracej svätej omši Národ-
ného pochodu za život v košickej Infiniti 
aréne. V nedeľu popoludní (22. septembra 
2013) bude encyklika Evangelium vitae vo 
forme transparentu predstavená všetkým 
účastníkom Národného pochodu za život 
na Hlavnej ulici v Košiciach. Na začiatku 
pochodu bude rozvinutá do plnej dĺžky 
a nesená ulicami mesta. Transparent budú 
prednostne niesť práve tí mladí, ktorí sa 
podieľali na jeho zhotovovaní. 

Ako sa zapojiť do projektu
Stačí sa osobne, mailom alebo telefonicky 
obrátiť na sr. Editu Rigasovú OSU (Hlavná 
66, 040 01 Košice; editaosu@gmail.com; 
0915/428 175). Po vzájomnej komunikácii 
o tom, aké sú možnosti, sa záujemcovi 
pridelí jeden alebo viacej článkov encykliky 
a doriešia sa prípadné nejasnosti.

Ako získať text encykliky
Slovenskú verziu encykliky Evangelium 
vitae vydal Spolok svätého Vojtecha v roku 
1995 (Trnava). V kníhkupectvách je vypre-
daná. Elektronickú verziu encykliky nájdete 
na www.rcc.sk alebo www.kbs.sk 

Koordinátor
Košická sekcia organizačného tímu pre 
Národný pochod za život. Zodpovedné 
osoby: otec Dušan Škurla, sr. Edita Rigasová 
OSU n

Projekt 
Evangelium 
vitae
 
Prvý Národný pochod za život sa uskutoční 22. septembra 
v Košiciach. Táto aktivita je chápaná ako odpoveď na výzvu 
bl. Jána Pavla II., ktorý v encyklike Evangelium vitae vyzval 
k tomu, aby sa uskutočnila „veľká stratégia obrany života“. 

Konferencia biskupov Slovenska ako 
organizátor národného pochodu 
pozýva všetkých ľudí dobrej vôle, 

aby sa na ňom zúčastnili a podporili túto 
myšlienku. 

Mobilizácia 
Dôležité je vykročiť z pasivity a brániť práva 
na život od počatia po prirodzenú smrť naj-
mä vnútri Cirkvi, vo všetkých jej zložkách – 
medzi kňazmi, vo farnostiach, v spoločen-
stvách, v rodinách aj medzi mládežou. Ako 
hovorí pápež, predovšetkým treba mobi-

lizovať svedomie ľudí, aby cítili zodpoved-
nosť za tých, ktorí sa sami nedokážu brániť 
a potrebujú pomoc. Veľkú úlohu v tomto 
úsilí môžu zohrávať aj školy, kde sa vzdeláva 
nová generácia členov spoločnosti i Cirkvi.

Organizátori sa preto obracajú na peda-
gógov a katechétov cirkevných škôl, ako aj 
na všetkých katechétov v štátnych školách 
s ponukou a prosbou konkrétne sa zapojiť 
do príprav na Národný pochod za život.

Organizačný tím Národného pochodu 
za život teda vyzýva kňazov, katechétov 
a farské spoločenstvá zapojiť sa do projektu 

Evangelium vitae, ktorý je určený najmä pre 
mladých, školské kolektívy a mládežnícke 
spoločenstvá. Projekt sa koná s podporou 
vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arci-
biskupa metropolitu.

Príprava
Jednou z foriem prípravy môže byť reali-
zácia projektu Evangelium vitae. V ňom 
ide o výrobu megatransparentu s textom 
encykliky bl. pápeža Jána Pavla II. o hod-
note a nenarušiteľnosti ľudského života 
pod názvom Evangelium vitae. Transparent 
potom bude prezentovaný a nesený počas 
Národného pochodu za život.

Bl. Ján Pavol II. vydal tento dokument 25. 
marca 1995. Keď o tri mesiace neskôr na-
vštívil Slovensko, mladým v Nitre povedal: 
„Drahí chlapci a dievčatá, prostredníctvom 
vašich zástupcov teraz prijmite môj dar 
pre vás – moju encykliku Evangelium vitae 
– Evanjelium života. Osvojte si jej obsah 
a svojimi skutkami a postojmi staňte sa jej 
šíriteľmi. Slúžte životu každého človeka, 
a tak nasledujte Krista, ktorý ,prišiel, aby 
všetci mali život a aby ho mali v hojnosti’.“ 
Odvtedy prešlo 18 rokov a zdá sa, že do-
kument zostáva naďalej nepoznaný a jeho 
výzvy nerealizované. Pápežova výzva však 
stále zostáva aktuálna. Začnime ju teda 
spoločne napĺňať, ponúknime bohatstvo 
pápežových slov aj novej, dorastajúcej 
mládeži.
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Hľa, moja Matka!
Môj životný príbeh sa tak trocha 

podobá na príbeh z evanjelia 
o návrate márnotratného syna. 

Ako mladý chalan som odišiel študovať 
a pracovať do Ostravského kraja. Svetský 
život a strata viery ma priviedli až k bez-
nádeji. Pánu Bohu vďačím za Božie slovo, 
ktoré mi otvorilo oči a srdce na pokánie. 
V slzách šťastia i ľútosti som pri jeho čítaní 
spoznal nekonečné Božie milosrdenstvo 
a jeho lásku. Rozhodol som sa zanechať 
svetský život a vrátil som sa domov. Tu ma 
Pán prijal s otvoreným náručím. Stal som 
sa ctiteľom Božieho milosrdenstva a vnímal 
som, že ma zveril do výchovy Márie. Okrem 
veľmi dobrej manželky mi Pán daroval aj 
štyri deti. Veľkou milosťou bolo pre nás aj 
živé rodinné spoločenstvo z Hnutia Svetlo 
– Život. Nielenže sme sa spolu stretávali 
a modlili, ale sme si aj navzájom pomáhali 
v ťažkých životných situáciách (trvá to už 
23 rokov). Keď k nám do katedrály zavíta-
la putovná socha fatimskej Panny Márie, 
prišlo aj pozvanie konať večeradlá modlitby 
s Pannou Máriou. Zasvätili sme rodinu 
jej Nepoškvrnenému Srdcu a hoci stále 
mám tú milosť byť v oázovom spoločen-
stve, práve Mariánske hnutie mi pomáha 
lepšie žiť život vo viere. Už niekoľko rokov 
sa pravidelne stretávame a sú to pre mňa 
milostivé stretnutia, na ktorých sa môžem 
spolu s kňazom a rodinami modliť ruženec. 
Hoci sa cítim slabý a hriešny, veľakrát som 
vo svojom živote zažil, že ma Pán a jeho (aj 
moja) Matka milujú. Keď náš syn prežíval 
krízu viery, dennodenne sme ho zasväcovali 

Nepoškvrnenému Srdcu a Bohorodička mu 
vyprosila hlboké obrátenie. Neobišli nás aj 
ďalšie skúšky, ale povzbudenie sme dostá-
vali aj cez slová z knihy Kňazom, najmilším 
synom Panny Márie. Mária nás miluje, 
chráni a neustále sa za nás prihovára. Ona 
je vskutku „prosiaca všemohúcnosť“,  jej 
Pán nepovie nikdy nie. Môj švagor (ktorý 
bol na posledných duchovných cvičeniach 
Mariánskeho kňazského hnutia v Talian-
sku, ktoré ešte viedol don Gobbi) dostal 
po misiách ťažký infarkt a vtedy Mária vy-
počula modlitby mnohých z celého Sloven-

ska a vyprosila mu zdravie. Na celosloven-
skom večeradle v Michalovciach som Bohu 
i Márii ďakoval za brata, ktorý z vďačnosti, 
že sa uzdravil na príhovor Nepoškvrneného 
Srdca z rakoviny, počas sprievodu niesol 
sochu Panny Márie a ani sa nechcel dať 
vystriedať. Je úžasné mať za mamku Pannu 
Máriu a za bratov a sestry ľudí z celého 
Slovenska, ktorí sa za vás modlia. Veď všetci 
sme jedna rodina. n

Jaro
ilustračná snímka: Peter Jakub

Poďte na SDM a R13 
Brazílske Rio de 

Janeiro a liptovský 
Ružomberok spojí 

v polovici leta príliv mladých 
ľudí. Stretnú sa symbolic-
ky. Na medzinárodnom 
a národnom podujatí, ktoré 
spája myšlienka, ktorú pred 
takmer 30 rokmi vnukol 
mladým bl. Ján Pavol II. 
Klikni na www.rio13.sk a do-
zvieš sa viac.

Organizátori oboch pod-
ujatí túžia povzbudiť najmä 
mladých ľudí. Aby sa nebáli 
angažovať v Cirkvi, podeliť 
sa o vieru v Ježiša Krista 
a prežívať hlbokú radosť zo 
života. Kontinent radosti 
i samby privíta podobné stretko 
už po druhý raz. V roku 1987 
zavítali Svetové dni mládeže 
(SDM) do Buenos Aires. Na 
Slovensku sa podobné poduja-
tie v menších rozmeroch konalo 
v minulosti v Nitre, na národnej 
úrovni ide o unikát.

Svätého Otca Františka pri-
víta v Riu aj vyše 280 Slovákov. 
Viac ako dve tretiny z nich sa 
zaregistrovali vďaka ponuke 
Rady pre mládež a univerzity 
KBS, ďalší pôjdu s jezuitmi 
a Neokatechumenátnou 
cestou. V Brazílii stretnete 
i slovenských dobrovoľníkov, 
akceptovaní boli zatiaľ šest-
násti. „Veľký záujem zo strany 
mladých nás nesmierne potešil 
a prevýšil naše očakávania. 
Veríme, že stretnutie so Svätým 
Otcom Františkom prehĺbi 
vieru slovenských pútnikov 
a povzbudí ich k radostnému 
svedectvu života v prostredí, do 
ktorého sa vrátia,“ hovorí koor-
dinátor slovenských pútnikov 
SDM Andrej Darmo. Mladých 
Slovákov v Brazílii čaká Misijný 
týždeň v São Paule a samotný 
program SDM v Riu. Okrem 
28 slovenských kňazov, štyroch 
zasvätených osôb a štyroch 
seminaristov ich bude sprevá-
dzať aj žilinský biskup Mons. 
Tomáš Galis, predseda Rady pre 

mládež a univerzity KBS.
Všetci, ktorí zostanú doma 

na Slovensku, sú pozvaní prežiť 
slovenské SDM v Ružomberku. 
R13 predstavuje alternatívu 
pre tých, ktorí nepocestujú do 
Brazílie. Registrácia prebieha až 
do 20. júla 2013 na stránke www.
rio13.sk. Po troch mesiacoch od 
jej spustenia eviduje registračný 
tím R13 vyše tisíc prihlásených 
nielen zo Slovenska, ale aj 
z Čiech, Ukrajiny a iných krajín.

„Leto je vždy plné aktivít, 
medzi ktorými je často ťažké 
si vybrať. Navyše sú mnohí 
presýtení rôznymi mládežníc-
kymi festivalmi a stretnutiami. 
R13 je v niečom unikátna. Je to 
prvé stretnutie svojho druhu na 

Slovensku podľa vzoru sveto-
vých dní mládeže. Nestaviame 
program na známych hos-
ťoch, ale na čo najosobnejšom 
stretnutí s Kristom. Hostia, 
kvalitné umenie a kreatívne 
aktivity sú len prostriedkom,“ 
pozýva ďalších dramaturg R13 
Pavol Danko.

Súčasťou prípravy na obe 
cesty – do Ria i do Ružomberka 
– je už od februára tohto roka 
duchovná príprava zložená 
z piatich katechéz, ktoré nesú 
názvy Dnu, Dole, Okolo, Von 
a Hore. „Každá z katechéz 
prináša dostatok impulzov pre 
stretká či hodiny náboženstva. 
Obsahuje texty na rozjímanie, 
otázky na aktívne hľadanie, 

dynamiky na lepšie pochope-
nie,“ vysvetľuje Pavol Danko, 
ktorý ich pripravoval spolu 

s koordinátorom sloven-
ských pútnikov SDM otcom 
Andrejom Darmom a ria-
diteľom festivalu Lumen 
otcom Marošom Peciarom 
SBD. Ich názvy pozývajú 
mladých, aby sa vydali na 
cestu hlbšie k sebe samému, 
k blížnemu a k Bohu. Každá 
téma predstavuje zároveň 
jedného z patrónov SDM 
2013 a ponúka aj úryvky 
z posolstva pápeža Benedik-
ta XVI. k 28. svetovému dňu 
mládeže. Aktivity k jed-
notlivým stretkám a ich 
modelový príklad pripravila 
Petra Heretová z Diecézne-
ho centra mládeže v Španej 
doline. Všetky katechézy 

možno nájsť na www.rio13.sk.
V Ružomberku povedú 

katechézy, ktoré tvoria podstat-
nú časť programu na letnom 
stretnutí, bratislavský eparcha 
Peter Rusnák a bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef 
Haľko. Pozvanie prijali takmer 
všetci biskupi. Ďalšou novinkou 
je, že záverečnú svätú omšu, 
na ktorej organizátori vyšlú 
mladých domov, bude celebro-
vať kardinál Jozef Tomko. Do 
Ružomberka zavíta i sekretár 
Kongregácie pre východné 
cirkvi Cyril Vasiľ SJ, ktorý pove-
die sobotnú večernú vigíliu.

Ďalšie novinky možno nájsť 
na www.rio13.sk. n
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Kurz Filip v Bárke v Juskovej Voli

Z kánonu na počesť Demetra
Vnútorné pocity svätých Cyrila a Metoda 
z pobytu na Veľkej Morave nie sú v nijakej 
cyrilo-metodskej literárnej pamiatke vyjadre-
né tak, ako v deviatej piesni kánonu na chválu 
svätého Demetra, patróna ich rodného mesta 
Solún. Za autorov tejto deviatej piesne možno 
právom pokladať oboch solúnskych bratov. 
Vyjadrujú veľkú túžbu po rodnom Solúne, ale 
aj prosbu o požehnanie Rastislavovej dŕžavy 
(vojvodstva). Spomínajú svoj ťažký život medzi 
„barbarmi“, t.j. z ich hľadiska málo vzdelanými 
Moravanmi. Preto je táto deviata pieseň cene-
ná nielen ako literárno-hymnická skladba, ale 
aj ako historický prameň.

Znie takto:
„Keď stojíme pred svetlým trónom Božím, 

múdry Demeter, nezabúdajže teraz na nás, 
pros najmä za našu úbohosť. Keď teraz tu 
ako cudzinci ospevujeme tvoju veľkosť, svätý, 
obraciame zraky s pevnou nádejou na tvoje 
orodovanie.

Uslyš nás teraz, svojich biednych sluhov, 
slávny, buď milostivý, pretože sme sa odlúčili, 
súc ďaleko od tvojho žiarivého chrámu. I horia 
dnes vnútri naše srdcia, túžime, svätý, tvojmu 
chrámu pokloniť sa niekedy tvojimi modlit-
bami.

Prečo tvoji biedni sluhovia, teraz ako jediní 
sme pozbavení tvojej krásy a slávy, múdry? 
Pre lásku k Stvoriteľovi po cudzích krajinách 
a mestách chodiac, blahoslavený, vedieme 
boj na pokorenie trojjazyčníkov a krutých 
bludárov.

Zahliadni blahoslavený, ochraňuj dnes toto 
vojvodstvo, veď pohrdnúc ľsťou trojjazyčníkov, 
dôstojne nás chráň, svätý, medzi barbarmi, 
pretože sme z tvojej otčiny, i priprav hneď 
pokojné prístrešie Kristovo.

Bezzačiatočná Trojica, ktorá sa chvie anjelmi 
a hrmí serafínmi, daj chváliacim ťa úfanie i lás-
ku nerozlučnú, keď nás teraz vedieš k Božiemu 
kráľovstvu skrze modlitby mučeníka svojho 
a mocného zástupcu našej krajiny.“

Jozef Gača

Najlepšia fotografia zo svetových dní mládeže
Jedinečné ceny možno získať v súťaži, ktorú spúšťa rada pre mládež a univerzity KBS. Ide o med-
zinárodnú súťaž o najlepšiu fotografiu zo svetových dní mládeže (SDM). Hlavnou výhrou je oblečen-
ie slovenských pútnikov, s ktorým pôjdu mladí Slováci do Ria de Janeiro. Ďalší traja získajú knižné 
odmeny.

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek. Záujemcovia musia poslať jednu fotografiu v originálnom 
rozlíšení na adresu mlipiak@rio13.sk spolu s menom a priezviskom, adresou, telefonickým a e-mailo-
vým kontaktom (povinne všetky údaje) do 13. júna 2013. Komunikačný tím z nich vyberie víťaza. Ďalšie 
zverejní na sociálnych sieťach a hlasujúci budú môcť rozhodnúť o najlepších troch. Súťaž sa končí 
20. júna 2013.

Súťaž je sprievodnou aktivitou prípravy na Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku, ktoré sa 
uskutoční paralelne so Svetovými dňami mládeže v Riu de Janeiro 26. – 28. júla. Partnermi súťaže sú 
vydavateľstvá Don Bosco a Dobrá kniha a internetový obchod Ver.sk. 

komunikačný tím SDM 2013

slovo   12 | 2013slovo   12 | 2013



Staré bludy
Bol slnečný deň. Metod sa chystal 

na skromný obed, keď sa dvere 
otvorili a v nich zbadal posta-

vu svojho brata. Radostne mu vyšiel 
v ústrety a objal ho.

„Chvála Bohu, že si tu. Zasa si 
pochudol. Posaď sa a zajedzme si,“ 
povedal so starostlivosťou staršieho 
brata Konštantínovi.

„Tak je, hladný som. No poviem 
ti, že i mrzutý, lebo to, čo som počul 
a čomu veria títo ľudia i skrze mno-
hých, čo tu Pánovo slovo hlásali, no ho 
i s bludmi spájali, to sa mne od srdca 
protiví.“

„A čomu títo veria? No nedaj sa 
núkať, zober si chleba a rozprávaj!“

„Tí múdrejší stále omieľajú, že Boh 
vybral iba tri jazyky, aby ho ľudia nimi 
chválili: hebrejský, grécky a latinský.“

„To isto nemali zo svojej hlavy.“
„Nie! Tak im to hovorili latinskí 

a franskí duchovní, archipresbyteri i so 
svojimi kňazmi a učeníkmi. Bojoval 
som s nimi ako Dávid s cudzozemca-
mi, slovami Písma som ich premohol 
a nazval som ich trojjazyčníkmi a pi-
látnikmi, lebo Pilát tak písal v nápise 
na kríži Pánovom.“

„Nemal si to veru ľahké, brat môj.“
„Nemal. Ale nielen toto jediné 

hovorili, lež učili aj iné bezbožné veci 
a hovorili, že pod zemou bývajú veľko-
hlaví ľudia a každý plaz je diablovým 
stvorením; a kto zabije zmiju, pozbaví 
sa za to deväť hriechov, ak človeka 
zabije niekto, nech za tri mesiace 
pije z drevenej čaše a sklenej nech sa 
nedotýka. A nebránili obetu konať 
podľa dávnej obyčaje, ani nezákonité 
manželstvá uzavierať nebránili.“

„To sa mi až neveriť žiada. Či dakto 
tak môže poprekrúcať Božie slovo? 
A podarilo sa ti ich presvedčiť?“

„Ani sám neviem, možno áno. No 
len čo prídu zasa tí zo západu, zasa 
moje slovo proti mne obrátia a ľudí do 
bludov zasa privedú. A tak hoc som to 
tŕnie vysekal, ohňom Božieho slova 
spálil, neviem, či korene boli zničené.“

„Obetuj Bohu chválu za obeť a oddaj 
Najvyššiemu svoje modlitby. On pozná 
tvoje srdce i tvoje kroky.“

„Niektorí sa mi i smiali, keď som im 
o ženách a manželstvách rozprával. Že 
nech skúsim s ich ženami byť a inak by 
som tu hovoril. No i tak som sa nedal 
a povedal im i županovi, aby pamätal 
a ženu však svojej mladosti neprepus-
til, lebo ak by ju znenávidenú prepus-
til, nečesť pokryje žiadostivosť jeho, 
ako hovorí Pán všemohúci.

Ba šiel som i ďalej a hovoril im, aby 
sa chránili v duchu svojom, aby nikto 
z nich neopustil manželku mladosti 
svojej. Lebo ak to, čo Boh nenávidí, 
bude hocikto z nich robiť, hovoril 
som im, Boh bude svedčiť medzi ním 
a ženou mladosti jeho, ktorú opustil, 
hoci bola spoločnica jeho a man-
želka podľa zmluvy. I povedal som 
im, čo Pán hovorí vo svojom svätom 
evanjeliu: Počuli ste, že starým sa 
povedalo: Nescudzoložíš, ale ja vám 
hovorím, že  každý, kto by pozrel na 
ženu s hriešnou túžbou, už scudzoložil 
s ňou v srdci svojom. A zasa: Hovo-
rím vám, že kto prepustí ženu svoju, 
okrem príčiny cudzoložstva, dovoľuje 
jej cudzoložiť, a kto prepustenú od 
muža pojme, cudzoloží. Čo Boh spojil, 
človek nech nerozlučuje.“

„Naozaj to je ľud tvrdý, ešte neote-
saný.“

„No milujem ho, lebo Pán si ho 
zamiloval. A keď som šiel domov, 
modlil som sa k Demetrovi: Prečo tvoji 
biedni sluhovia teraz ako jediní sme 
pozbavení tvojej krásy a slávy, múdry? 
Pre lásku k Stvoriteľovi po cudzích 
krajinách a mestách chodiac, blaho-
slavený, vedieme boj na pokorenie 
trojjazyčníkov a krutých bludárov.

Zhliadni, blahoslavený, ochraňuj 
dnes toto vojvodstvo, veď pohŕdnuc ľs-
ťou trojjazyčníkov, dôstojne nás chráň, 
svätý, medzi barbarmi, pretože sme 
z tvojej otčiny, i priprav hneď pokojné 
čestné prístrešie Kristovo.“

„Zostáva nám veriť, že Pán vypočuje 
prosby naše i na príhovor nášho pat-
róna,“ povedal Metod a podal bratovi 
krčah s čerstvou vodou. n

Juraj Gradoš
staroslovanský boh Svantevít  

(wikimedia.org).

Stichyra a kánon
Aj v Cirkvi rozoznávame sviatočné a všed-
né dni. V tejto súvislosti mi napadajú 
slová Kazateľa: „Svoj čas má plakať, svoj 
čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať 
sa, svoj čas má tancovať“.

Sú dni, keď nás liturgia vedie k tomu, aby sme sa tešili, 
inokedy nás nabáda, aby sme plakali. Tešili sa z Božej 
milosti, ktorá sa prejavila pre nás, a plakali nad svojimi 

hriechmi.
Cirkev v liturgickom slávení rozlišuje viacero kategórií, od 

ktorých potom závisí samotné slávenie konkrétneho dňa. 
Teoreticky by sa dalo povedať, že v liturgickom roku pozná-
me všedné a pôstne dni, sobotné a nedeľné dni a nakoniec 
sviatočné dni. Tieto skutočnosti sa úzko viažu na večernú 
a rannú bohoslužbu, teda na večiereň a utiereň, najmä však 
na stichyry daného dňa a nepochybne na kánon utierne.

Ak hovoríme o stichyrách, myslíme na slohy zložené 
k danému dňu či svätému. Tieto slohy zložili svätí muži 
(prepodobný Teodor, Kozma a pod.) a ženy (mníška Kas-
sia), niektoré aj cisári (napríklad Lev), no mnohé z nich sú 
bez uvedenia autora. Sú vyjadrením rozjímania človeka nad 
Božím slovom a životom svätcov. Zachytil som názor, že naša 
cirkev má len samé hymny a málo Božieho slova – kto však 
pozná liturgické texty, zistí, že sú spleťou myšlienok človeka 
a Božieho slova, najmä žalmov, ide teda o prežívanie Božieho 
slova v každodennom živote človeka, o skutočnosť, ako Božie 
slovo ovplyvňuje každodenný život ľudí, ktorí sa mu otvoria 
naplno. Vo všedný deň obsahuje bohoslužba málo stichýr 
(štyri, najviac šesť) a na utierni len tri, vo sviatočné dni je ich 
nepomerne viac.

V prípade kánonu sa dá povedať, že táto forma básní 
byzantského obradu je v našom prostredí málo známa. Zdá 
sa, že pre svoju dĺžku a nepochybne aj preto, že málo kánonov 
je preložených do živého jazyka ľudí. Každý kánon je zložený 
z niekoľkých tropárov vyjadrujúcich v krátkosti myšlienku 
daného sviatku alebo svätca, jeho život, utrpenie mučeníka, 
ale aj zázraky, ktoré sa dejú pri jeho ostatkoch a podobne. 
Kánon je nepochybne jednou z najkrajších častí modlitby 
Cirkvi, poprepletaný mnohými obrazmi z Biblie ako zlatou 
niťou. Zaujímavosťou je, že niektoré (ak nie mnohé) káno-
ny obsahujú takzvaný akrostich. Ide o vetu, prípadne slová, 
ktoré vzniknú pospájaním začiatočných písmen jednotlivých 
tropárov kánona v pôvodine (najmä v gréčtine), napríklad: „Aj 
dnes ospevujem Veľkú sobotu“ alebo „Sláva Bohu“ a podobne. 
Kánon je na utierni obohatený o jekténie, sedaleny a kon-
dáky, ktoré tiež v sebe nesú myšlienky slávenia daného dňa, 
no obsahuje aj synaxár – čítanie o živote svätca, respektíve 
vysvetlenie, z akého dôvodu je daný deň významný a čo sa 
v ten deň udialo.

Dve časti liturgického slávenia – stichyry a kánon – sú len 
časťou bohatstva, ktoré nosí v srdci naša cirkev od dávnych 
čias a vždy majú hlbokú výpovednú hodnotu. Nie sú zaprá-
šenou históriou, ktorá nemá čo povedať dnešnému človeku, 
ale ponúkajú rozjímanie nad Božím slovom a spoznávanie 
svätcov a slávenia nášho obradu. n

Michal Bučko
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Odpočinok 
v dôvere
Vzťah k Bohu poznamenávajú dva extrémy. 
Buď sa človek cíti natoľko dôležitý, že žije 
s postojom oprávnených nárokov na Božiu 
pomoc a nazve to neraz chodením vo viere, 
alebo si pre svoju ničotu pred Pánom netrú-
fa žiadať nič a frustrovaný „vo viere prijíma 
od Pána“ všetko, čo sa mu v živote pripletie 
do cesty.

Oba postoje sa dajú podoprieť Písmom. Ten druhý najmä 
podobenstvom o neužitočnom sluhovi z Lk 17, 7 – 10, 
v ktorom si pán povýšenecky nárokuje na obsluhu od 

niekoho, kto naňho drel celý deň. Mohol by byť Boh taký? Kľúč 
nájdeme vo veršoch, ktoré podobenstvu predchádzajú. Učeníci si 
v nich pýtajú väčšiu vieru a Pán ich tiež istým spôsobom „odbí-
ja“ výrokom, že aj viera malá ako semienko je schopná prenášať 
vrchy. V Liste Hebrejom nájdeme výrok, že bez viery sa nemožno 
páčiť Bohu (11, 6).

Skúsme si najprv povedať, čo viera nie je.
Viera nie je autosugescia. Kresťan neraz niečo chce a s frá-

zou „budem vo viere vyznávať, že už mi to Pán dal“ strávi dlhý 
čas akýmsi presviedčaním seba v nádeji, že tým presvedčí aj 
nebo, aby reagovalo. Boh túto vec dať môže aj nemusí.

Viera nie je ani manipulácia. Za ňou sa skrýva iné duchovno, 
založené na pýche a postoji ľudskej snahy dosiahnuť podvodom 
uspokojenie vlastných túžob. To, čo nazývame vierou, je neraz 
len snaha zmanipulovať Boha, aby dal človeku to, po čom roz-
marne alebo hriešne túži. Aj keby predmetom prosieb bola dobrá 
vec. Naša neschopnosť prijať „nie“ ako odpoveď hovorí, že sme 
spútaní tým, o čo prosíme.

Tak môže byť, napríklad, zdravie, počatie dieťaťa, úspech 
pre človeka podstatnejšie ako Pán. Za prosbami o väčšiu službu 
a záchranu stratených sa môže neraz skrývať len ľudská snaha 
čosi znamenať či nezlyhať. To všetko nám môže prerásť cez hlavu 
a postaviť sa nad všetky naše priority. Boh neraz na naše „modlit-
by vo viere“ nereaguje nie preto, že prosíme o zlé veci, ale preto, 
že by nám vypočutie mohlo veľmi ublížiť a stiahnuť nás ďaleko-
-ďaleko od Boha.

Viera nie je ani zázračná formulka. A nie je možná bez poctivé-
ho života s Bohom vo všedných dňoch.

Čo viera je? Predstavte si, že po mnohých rokoch v manželstve 
k vám príde cudzí človek a bude vás presviedčať, že váš partner je 
taký alebo taký. Sotva mu uveríte. Prežili ste spolu toľko všeličo-
ho, že je vám až príliš jasné, koho doma máte. A keď príde sused 
s prosbou o niečo, čo váš partner nikdy nerobil, viete s „istotou 
odhadnúť“, či to zvládne. Podobne je to s Bohom. Ak máš s ním 
blízky vzťah, založený na každodennom stretávaní sa, budeš ve-
dieť, aký je. Ako reaguje. Čo dokáže. Nemusíš mať skúsenosť, že 
ťa uzdravil z vážnej choroby. Ale vďaka iným skúsenostiam budeš 
„s istotou veriť“, čo všetko pre teba spraviť môže a budeš spokojne 
odpočívať v dôvere v to, čo spraví. To je viera. Odpočívať v dôvere 
založenej na hlboko osobnom poznaní Božieho srdca. n

Valéria Juríčková
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Lístok
Sedím v MHD. Už tradične – revízor. Dávam mu svoj lístok a sedím pokojne 
ďalej. Asi o tri zastávky dobehnú dvaja chlapci a naskočia. Postavia sa rovno ku 
mne a jeden polohlasne skonštatuje: „Nó, a lístok som nestihol.“ Mykne ma. 
„Revízor je vzadu!“ prihovorím sa spontánne. Mladík na mňa vyvalí oči. Chce vy-
skočiť, ale dvere sa zatvárajú. Rýchlo hľadám v kabelke, ale ako naschvál zvyšný 
lístok nenájdem. „Bože!“ vzdychne si. A ja v duchu s ním. A Boh ho vypočul. Do 
najbližšej zastávky, ktorá je jedna zo vzdialenejších, revízor nestihne prísť. Chla-
pec sa na mňa usmeje, poďakuje sa a v momente vyskakuje. (Mária Pihuličová)
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Niektorí pre chorobu nechcú chodiť do chrá-
mu a uzatvárajú sa sami do seba. Možno je 
pre nich nedeľná povinnosť iba povinnosťou, 
nie výsadou z neba. Človek s vyschnutou 
rukou prichádza do synagógy uctiť si Boha, 
pretože je svätý deň, a preto Pán Ježiš nemô-
že zostať nevšímavý voči tomuto chudákovi. 
Kiežby naši chorí takto „provokovali“ Pána.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 18. jún
Mučeník Leontios

Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 
16. 22 – 30, zač. 46

Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým 
duchom, ktorý bol slepý a nemý. (Mt 12, 22)

Ak je reč o posadnutosti, väčšinou si pred-
stavíme agresivitu. Božie slovo nás však 
poučuje, že posadnutosť sa môže prejaviť aj 
nemotou a slepotou. Teda niečím, za čím by 
sme vôbec nevideli diabla. V dnešnej dobe ho 
mnohokrát nevidíme ani za nemravnosťou, 
kariérou, neochotou odpustiť. Pane, pomôž 
nám spoznať nenápadného nepriateľa našej 
spásy.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 19. jún
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 
45, zač. 48 (radové); Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Jn 
14, 21 – 24, zač. 48b (apoštolovi)

Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, 
a svetu nie? (Jn 14, 22)

Túto otázku mnohí kladú Kristovi ešte aj 
dnes. Chcú byť milovaní a prijímaní týmto 
svetom a zároveň sa páčiť Pánovi. Ale to sa 
nedá. Každý sa musí rozhodnúť, či chce byť 

takým ako všetci, alebo či chce byť soľou 
sveta. Pre svet je totiž zotrvávanie v hriechu 
a jeho vyhľadávanie niečím normálnym 
a ľudským. No my sa nemáme pripodobňo-
vať svetu, ale Pánovi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 387; 
PZ: 367; HP: 390)

ŠTVRTOK 20. jún
Hieromučeník Metod

Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 
13, 3a, zač. 49

Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, 
i matka. (Mt 12, 50)

Ľudia vynakladajú obrovské úsilie, aby 
získali rodokmene svojich predkov a preuká-
zali svoj pokrvný vzťah s nimi. Najmä ak ide 
o dedičstvo a s tým súvisiace výhody. A my 
by sme nemali urobiť všetko pre to, aby náš 
pokrvný vzťah s Kristom bol stále platný 
a aktuálny? Ide o veľmi veľké dedičstvo, 
preto sa usilujme o skúmanie a vyplnenie 
Otcovej vôle.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 21. jún
Mučeník Julián Tarzský

Čítania: Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 
9, zač. 50

Kto má uši, nech počúva! (Mt 13, 9)

Fascinuje ma pohľad na drevorezbu krížovej 
cesty v Klokočove. Veľký kus dreva, ktorý 
už nie je kusom dreva, ale svätým Božím 
slovom. A stačí tak málo. Stačí, že rezbár 
zoberie dláta a udiera. Vtedy drevo prestáva 
byť drevom. 
Aj v živote človeka je to tak. Stačí, že prijme-
me do seba Božie slovo, ktoré je ostrejšie ako 
dláto, pretože preniká dušu.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 22. jún
Hieromučeník Eusebios

Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač 30

Poď za mnou! (Mt 9, 9)

Svätý otec František je vo svojom svedectve 
viery osobný. V spomienkach sa vracia k du-
chovnému zážitku zo svojej mladosti. Je to 

dosť netypické a vyrušuje to z pohodlia naj-
mä tých, ktorí by chceli mať vieru neosobnú, 
uniformovanú a bez prehnaných emócií. No 
náš Boh je osobný – Boh Abraháma, Izáka 
a Jakuba. Aj vo Svätom písme je veľmi veľa 
emócií.

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

NEDEĽA 23. jún
Piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníca Agripína

Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 
9, 1, zač. 28

Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem 
predčasne nás mučiť? (Mt 8, 29)

Dvaja posadnutí zneuctili hroby, bývali 
v nich a ohrozovali cestu. Aj dnes robí diabol 
to isté. 
Snaží sa zneuctiť a zničiť ľudské telo. To, 
ktoré je počaté v lone matky, chce zničiť 
potratom, to, ktoré sa vyvíja, chce zničiť 
nemravnosťou a drogami, a tomu, ktoré 
je už vysilené starobou, ponúka beznádej 
telenoviel. 
Zlý sa snaží zničiť všetko, čo je pekné a čo 
povznáša dušu človeka. Umelcov vedie 
k tomu, aby žili v hroboch alkoholizmu, 
nemravnosti a láske k peniazom, a potom 
z umeleckých hrobov vychádza kultúra 
smrti. Nemravné filmy o pekných telách. Ale 
o krásnych a nádherných dušiach sa nikde 
ani nespieva, ani nehrá, ani nehovorí. 
Knieža tohto sveta ohrozuje mnohé cesty. 
Počnúc politickým tunelovaním a egoistic-
kým obohacovaním sa cez trhovú ekono-
miku, v ktorej si treba čím viac utrhnúť, 
až po školské lavice, v ktorých deti nebudú 
hovoriť o ockovi a mamke, ale o dvoch rodi-
čoch rovnakého pohlavia. 
Mnoho ciest patrí satanovi a na nich kričia: 
„Čo ťa do nás, Syn Boží! Zavri sa do kostola!“ 
Nezabúdajme však na neodvolateľné 
Kristovo varovanie: „Kto nie je so mnou, je 
proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, 
rozhadzuje.“ (Lk 11, 23) Ježiš nemal problém 
nasýtiť niekoľkými chlebami tisíce ľudí. Aj 
satan má riešenia na ekonomickú krízu. 
Napríklad Hitlerovi povedal: „Keď roztočí-
me vojnu, bude zamestnanie v zbrojárstve, 
ľudia zarobia a budú spokojní.“ Iba Ježiš má 
pravdu, pretože iba on miluje ľudí.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 147; PZ: 100; 
HP: 101)

Marek Badida
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PONDELOK 10. jún
Hieromučeník Timotej

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

Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské 
kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmoc-
ňujú. (Mt 11, 12)

Ak chcel niekto dobyť iné kráľovstvo, musel 
mať dostatočné množstvo silných zbraní. 
Platí to aj o nebeskom kráľovstve. My však 
„nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho 
boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu 
boriť hradby. Boríme výmysly a každú 
pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. 
Pútame každú myseľ, aby bola poslušná 
Kristovi...“ (2 Kor 10, 4 – 5)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 11. jún
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Čítania: Rim 10,11 – 11,2a, zač. 104; Mt 11, 16 
– 20, zač. 41 (radové); Sk 11, 19 – 30, zač. 28; 
Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolom)

No neradujte sa z toho, že sa vám poddá-
vajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše 
mená zapísané v nebi. (Lk 10, 20)

Na území satana nenájdeme radosť. Tá je 
výsadou Ježišovej vlády. „Božie kráľovstvo 
je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu 
Svätom.“ (Rim 14, 17) 
Keď už Nehemiáš napísal: „Radosť v Pánovi 
je vaša sila!“ (Neh 8, 10), o čo viac môže sv. 
Pavol, ktorý viac spoznal Pána, vyzývať: 
„Ustavične sa radujte v Pánovi!“ Radosť 
v Ježišovi premáha satana.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti apoštolom (HS: 385; 
PZ: 365; HP: 388)

STREDA 12. jún
Prepodobný Onufrios Veľký 
Prepodobný Peter Athoský

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

Potom začal robiť výčitky mestám, v kto-
rých urobil najviac zázrakov, pretože sa 
nekajali. (Mt 11, 20)

Zázraky nie sú zlé. Ani ich vyhľadávanie 
v životopisoch svätých, v dejinách Cirkvi či 
dokonca vo svojom vlastnom živote. Pán 
ich chce a bude ich konať v našich životoch. 
Nenájdeme žiadneho Božieho priateľa, 
v ktorého živote by sa Pán neoslávil zázra-
kom. „Obdivuhodný je v životoch svojich 

svätých.“ Nech je odpoveďou na jeho zázraky 
väčšia láska k nemu.

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

ŠTVRTOK 13. jún
Mučenica Akvilína. Biskup Trifylios

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

A nik nepozná Syna. (Mt 11, 27)

Podľa prieskumov patria medzi najdôvery-
hodnejších ľudí herci. Je to zvláštne, že práve 
herci, ktorí na obrazovkách nikdy nie sú 
sami sebou a hrajú nejakú cudziu postavu. 
Ľudia sa dívajú na sympatických hercov, 
a preto im veria. Keby sme častejšie hľadeli 
do Svätého písma, zistili by sme, že náš 
Pán nemá konkurenciu a viac by sme mu 
dôverovali.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 14. jún
Prorok Elizeus. Patriarcha Metod

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

... neboli by ste odsúdili nevinných. (Mt 12, 7)

Nevedomosť zabíja. Farizeji nevedeli, a preto 
sa dopustili chyby – odsúdili nevinných. Ak 
mám poznanie, som vo svetle, nepotknem 
sa a dokážem viesť svoju rodinu, deti, 
svojich zamestnancov, obec, v ktorej som 
starostom, či štát, v ktorom prezidentu-
jem. Ale odkiaľ získať múdrosť? „Múdrosť 
udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie 
a rozumnosť.“ (Prís 2, 6)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 15. jún
Prorok Amos. Prepodobný Hieronym

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

Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho 
domu, videl... (Mt 8, 14)

Určite ste počuli: „Odovzdaj svoj život Ježi-
šovi!“ A čo to znamená? Prosiť, aby vošiel do 
„môjho domu“ – do mojich plánov, vzťahov, 
radostí, starostí, problémov. Ak ho pozvem, 
Ježiš mnou nepohrdne, vojde a začne konať. 
Poučí, uzdraví, možno aj poprevracia stoly, 
no vždy prinesie spásu. On nemá kde hlavu 
skloniť, pretože si chce v tebe urobiť príbytok.

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

NEDEĽA 16. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
Biskup Tychón Divotvorca

Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25

Choď a nech sa ti stane, ako si uveril. 
(Mt 8, 13)

Rímskokatolíci slávia 1. mája sv. Jozefa, 
robotníka, a tak som dúfal, že nejaké odro-
binky padnú aj mne. Mal som očakávania. 
„Som zvedavý, čo mi sv. Jozef prinesie!“ Mám 
obraz tohto svätca a prechádzajúc popri 
ňom prosím o požehnanie každej práce na 
farskom dvore. Rovnako to bolo aj prvého 
mája. Na dvore boli piati ľudia, ktorí pílili 
drevo. O chvíľku na to som počul, že prišiel 
aj bager. Potešil som sa v duchu a hovoril si: 
„Super, Maroš dnes dokončí terénne úpravy 
okolo fary!“ 
Pustil sa do kopania, no zakrátko vypol 
motor a volal ma k sebe. „Čo? Našiel si 
bomby?“ zažartoval som. Prikývol a sediac 
v kabíne sa pozeral pod bager do jamy. Z ly-
žice vysypal dva mínometné granáty, dlhé 
asi 60 cm a ďalšie tri boli ešte v jame. Bolo 
to palebné miesto, v ktorom pyrotechnici 
našli ešte ďalšie štyri. Deväť mínometných 
granátov neublížilo nikomu z nás, pretože 
tu bol niekto mocnejší – sv. Jozef, robotník 
a ochranca. 
Pyrotechnik povedal: „Mali ste šťastie. 
Nechýbalo veľa a okná do vzdialenosti 
500 metrov by boli porozbíjané črepinami. 
Pozrite, tu na jednom granáte urobil lyžicou 
ryhu. Stačilo desať centimetrov...“ 
Podal som Marošovi ruku a hovorím: „Ty si 
sa dnes druhýkrát narodil, blahoželám ti!“ 
A na to jeden z chlapcov: „Mal by si dať za 
seba odslúžiť liturgiu!“ „Nemusí,“ hovorím, 
„lebo zaňho bola liturgia včera!“ 
Pán Boh chce, aby sme verili a mali očaká-
vania.

Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 145; PZ: 99; 
HP: 100)

PONDELOK 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Čítania: Rim 12, 4 – 5.15 – 21, zač. 109; Mt 
12, 9 – 13, zač. 45

Tam bol človek s vyschnutou rukou. 
(Mt 12, 10)
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Päťdesiatnica
Ikonografia sviatku
Samotná ikonografia Päťdesiatnice sa 
objavuje v období 6. stor., keď sa pravde-
podobne aj oddelilo slávenie sviatku Na-
nebovstúpenia od Päťdesiatnice. Z tohto 
obdobia pochádza aj doposiaľ najstaršie 
zachované zobrazenie, ktorým je knižná 
miniatúra Rabbulovho evanjeliára zo 
Sýrie (586). Na túto spojitosť kedysi 
spoločného slávenia Nanebovstúpenia 
a Päťdesiatnice poukazuje aj samotná 
miniatúra, kde sa v hornej časti nachádza 
nanebovstúpenie a v dolnej Päťdesiatnica 
v tej podobe, v akej sa zobra-
zovala neskôr. V tomto 
najstaršom zobrazení 
vidíme na voľnom 
priestranstve, 
bez prítomnosti 
stavieb či miesta, 
na ktorom sa 
udalosť odohrala, 
postavu modlia-
cej sa Bohorodič-
ky ako symbolu 
samotnej Cirkvi. 
Päťdesiatnica sa 
už v časoch svä-
tých otcov inter-
pretovala ako deň 
zrodenia Cirkvi. Nad hlavou Bohorodičky 
zhora zostupuje Svätý Duch v podobe 
holubice, ktorý nielen na Bohorodičku, 
ale aj na apoštolov stojacich po jej boku 
zosiela ohnivé jazyky.

Bohorodička
V období okolo 10. storočia sa vytvára 
iná kompozícia sviatku, ktorej domi-
nuje horná sieň (večeradlo), naznačená 
po stranách dvoma budovami, v ktorej 
po stranách sedia na lavici v apside 
apoštoli podobným spôsobom, akým 
sa zobrazovali snemy, ale bez účasti 
Bohorodičky. Na mnohých ikonách tohto 
typu (možno pre niekoho prekvapivo) 
chýba postava Bohorodičky. Neprítom-
nosť Bohorodičky objasňuje P. Evdoki-
mov tým, že Bohorodička je zobrazená 
v ikonografii nanebovstúpenia, kde stojí 
uprostred apoštolov ako obraz a symbol 
Cirkvi, ale keby bola prítomná aj v deň 
Päťdesiatnice, neopodstatnene by došlo 
k duplicite  symbolického obrazu Cirkvi, 
ktorá je v ikone zobrazená v zhromaž-
dení apoštolov. Iní autori, ako napríklad 
S. Bulgakov, argumentujú aj tým, že 

zobrazovanie Bohorodičky v ikone Päťde-
siatnice odporuje tradícii, keďže Boho-
rodička prijala Svätého Ducha vo chvíli 
zvestovania, ktoré bolo pre ňu osobnou 
Päťdesiatnicou. Ďalším argumentom je 
fakt, že pri samotnej udalosti zostúpenia 
Svätého Ducha na apoštolov sa v Skut-
koch apoštolov Bohorodička nespomína 
a nespomína sa ani pri čítaniach byzant-
skej liturgie.

Postava Bohorodičky sa v ikonografii 
sviatku nanovo objavuje až po 16. storočí, 
ak neberieme do úvahy zobrazenia pr-

vých storočí. Základom pre zo-
brazovanie Bohorodičky 

uprostred zhromažde-
ných apoštolov v deň 

Päťdesiatnice je 
rozprávanie o prí-
tomnosti Boho-
rodičky v hornej 
sieni na Sione: „ 
... (apoštoli) sa 
vrátili do Jeruza-
lema z hory, ktorá 
sa volá Olivová... 
Keď ta prišli, vy-
stúpili do hornej 
siene, kde... všetci 
jednomyseľne zo-

trvávali na modlitbách spolu so ženami, 
s Ježišovou matkou Máriou...“ (Sk 1, 12 
– 14). Keďže Päťdesiatnica je zbožštením 
človeka,  uvádza L. Uspenský, práve preto 
prvou spomedzi všetkých zbožštených 
bola Bohorodička. A tak na základe toho 
niektorí obhajujú jej zobrazenie na ikone 
Päťdesiatnice ako obrazu prvého človeka, 
ktorý dosiahol dokonalú jednotu s Bo-
hom – zavŕšenie svätosti človeka. Pre 
zobrazenie Bohorodičky hovorí aj fakt, že 
najstaršie zobrazenie miniatúry z Rabbu-
lovho sýrskeho evanjeliára zobrazovalo 
Bohorodičku, na ktorú (čo je dôležité po-
dotknúť) zostupuje Svätý Duch v podobe 
holubice a s ohnivým jazykom. Nejestvu-
je jednoznačná mienka, ktorá forma je 
správna. Na tieto diskusie ešte v polovici 
minulého storočia reagoval vo svojom 
vedeckom príspevku L. Uspenský, ktorý 
sa pýta, či by sme sa nemali povzniesť 
nad takéto diskusie v otázkach týkajúcich 
sa tajomstva Svätého Ducha, tajomstva 
presahujúceho akékoľvek pozemské 
zmýšľanie. n

Milan Gábor
snímka: wikimedia.org
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 KOiNONiA SV. JáN KRSTiTeĽ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie 
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
09.06. Ľutina, bazilika minor  (09.30 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
14.06. Levoča, cerkev (17.00 h)
Stretnutie Ježiš uzdravuje
22.06. Litmanová, hora Zvir (09.30 h)
Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo 
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov-Sekčov – Opál, pastoračná miest-
nosť, štvrtok o 17.00 h, kontakt na e-mail: 
gbvideo@gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 h, e-mail: pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h

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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – jún
50 rokov: RNDr. Peter Kavuľa, Košice; Ľu-
bica Onuferová, Kružlov
60 rokov: Katarína Chraščová, Torysky; 
Ján Poprik, Staré; Pavol Seman, Kuzmice
70 rokov: Mária Dreveňáková, Chmeľov; 
Anna Ferkovičová, Sobrance; Helena 
Lustiková, Bardejov; Mária Vargová, Ša-
mudovce
75 rokov: Gabriel Gbúr, Helcmanovce; 
Anna Hajduková, Mlynárovce; Jolana Ma-
ťašová, Trebišov; Anna Oreničová, Barde-
jov; Mária Raganová, Nižný Hrabovec
80 rokov: Ján Bača, Zbehňov; Štefan 
Čarný, Bratislava; Helena Fedorová, Slav-
kovce; Július Holiš, Zemplínske Jastrabie; 
Anna Janošková, Sečovce; Vojtech Pešta, 
Sliepkovce; Jozefína Poľakovská, Micha-
lovce; Mikuláš Šmajda, Košice; Mária Ti-
muľáková, Volica

85 rokov: Anna Guziová, Vyšná Olšava; 
Mária Majzeľová, Soľ; Ján Pillár, Milpoš; 
Štefan Struňák, Vranov nad Topľou; Má-
ria Studená, Poprad
90 rokov: Andrej Hamza, Moravany; Má-
ria Korytková, Kravany

 BLAHOŽeLáMe
2. júna oslávil svoje narodeniny duchovný 
otec Ján Marton. Keďže v tom istom me-
siaci oslávi aj meniny, 
k obidvom sviatkom 
mu chceme úprimne 
zablahoželať.
Drahý náš otec Ján, 
vo vaše sviatočné 
dni si na vás s úctou 
a vďakou spomíname a do ďalších rokov 
vám želáme pevné zdravie, hojnosť Bo-
žích milostí a ochranu Presvätej Bohoro-
dičky, ktorej sú kňazi najmilšími synmi. 
V modlitbách vám vyprosujeme dary 
múdrosti, trpezlivosti a otcovskej lásky, 
ktoré ste nám, hoci nie ste ešte medzi 
nami dlho, už dokázali tým, že ste našej 
farnosti vrátili pravú tvár viery a porozu-
menia. Pre nás veriacich prosíme o dar 
úcty a oddanosti, aby sme s radosťou 
a vďakou počúvali vaše slová a žili podľa 
nich.
Mnohaja i blahaja lita, otec Ján!

vaši vďační veriaci z Dúbravky_________________________________
3. júna sa dožíva Terézia Duranková krás-
neho jubilea – 90 rokov. Milá mamka, 
babka a prababka, 
nadišiel čas, aby sme 
sa ti poďakovali za to, 
že stojíš pri nás, za 
tvoje láskyplné úsilie, 
za pochopenie, za 
tvoje pohladenie, tr-
pezlivosť a šťastné chvíle zložené z drob-
ných radostí života. Chceme ti povedať, 
že ťa máme veľmi radi a želáme ti veľa 
šťastia, dobré zdravie, nech ťa naďalej 
sprevádza láska, aby si sa ešte dlho ra-
dovala z maličkostí. To ti praje syn Miťo, 
nevesta Anežka, vnučky Saška a Dada 
s manželmi Jozefom a Mikulášom. Prav-
núčik Mikolaj ťa z celého srdca za nás 
všetkých bozkáva._________________________________
Náš drahý duchovný otec protopresbyter 
Miroslav Bartoš si 6. júna pripomenul 20. 

výročie kňazstva. 
S láskou a úctou 
mu k tomuto výro-
čiu gratulujú vďační 
veriaci Popradského 
protopresbyterátu. 
Na mnohaja i blaha-
ja lita!_________________________________

16. júna oslávi 35 
rokov života náš du-
chovný otec Patrik 
Jurko. Drahý náš 
otec Patrik, k tomuto 
sviatku vám s rados-
ťou vyprosujeme od 
nebeského Otca mnoho Božích milostí, 
hojnosť darov Svätého Ducha, ochranu 
našej nebeskej Matky Panny Márie, hor-
livosť pri ohlasovaní evanjelia a pevné 
zdravie v kruhu rodiny. Nech vás Pán Boh 
požehná za vašu namáhavú prácu.

Na mnohaja i blahaja lita!
vaši veriaci z Bačkova

 spomÍName
Spustol dvor, osirel dom,
keď ty nie si, drahá mamka, v ňom.
12. mája 2013 uplynul prvý smutný rok 
od úmrtia našej mamky Márie Ondríko-
vej, rod. Slivkovej, z Baškoviec pri Sob-
ranciach. S láskou a v modlitbách spomí-
najú dcéry s rodinami.

 OZNAMy
Gréckokatolícka farnosť Sečovská Polian-
ka a Združenie JAS ZVOLEN vás v nedeľu 
16. júna 2013 srdečne pozývajú do gréc-
kokatolíckeho chrámu v Sečovskej Po-
lianke na evanjelizačný program na tému 
Požehanie  a  uzdravenie  skrze  vieru  na 
príhovor sv. Cyrila a Metoda.
Program:
14:30 Hudobné pásmo skupiny JONAH
15:00 Ruženec Božieho milosrdenstva
15:30 Božská liturgia (vdp. Václav Kocian)
16:30 Modlitba za uzdravenie duše i tela
17:30 Modlitba vkladaním rúk kňazov
Kurz Ján
Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pozýva 
na  Kurz Ján.
Termín: 4. – 7. júla 2013 (Kurz sa začne vo 
štvrtok o 15.00 hod. Predpokladaný záver 
bude v nedeľu o 16.00 hod.)
Miesto:  Mníchovský Potok (pri Bardejo-
ve).
Účastnícky poplatok: 40 eur (pre študen-
tov 30 eur).
Bližšie informácie a spôsob prihlásenia: 
www.evskola.sk
Čo znamená byť učeníkom Pána Ježiša? 
Kurz nazvaný podľa milovaného Pánovho 
učeníka odhaľuje tajomstvo učeníctva. 
Učí sedieť pri nohách Majstra, počúvať 
jeho hlas, stať sa skutočným učeníkom 
Ježiša Krista. Podmienkou účasti na Kurze 
Ján je absolvovať Kurz Nový život alebo 
Kurz Filip, patriť do kresťanského spolo-
čenstva a pravidelne ho navštevovať.

(-ľc)

Pozvánka na výstavu
Pozývame vás na výstavu diel Ľuba Mi-
chalka, ktorá prebieha 4. – 27. júna 2013 
v Dome Quo vadis v Bratislave (Hurbano-
vo námestie 1).
Ročník 1969
Chceli by sme čitateľov Slova poprosiť 
o pomoc pri dopĺňaní a kompletizovaní 
nášho archívu. V prípade, že máte doma 
najstarší ročník Slova (1969) a neviete, čo 
s ním, boli by sme radi, keby ste ho mohli 
podarovať pre potreby redakcie. Vo-
pred ďakujeme. Kontakt: 051/7731 481;  
e-mail: slovo@grkatpo.sk

redakcia

 iNZeRCiA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mo-
bil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – 
grapefruitové kvapky, masti na reumu 
a bolestivé kĺby a iné produkty tradič-
ného ľudového liečiteľstva. www.lie-
civemasti.com
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Ťažký hriech 
a potreba  
odpustenia
Ten nadpis asi znie neuveriteľne, je však kruto 
pravdivý. Každé zlo, ktorého sa človek vedome 
a dobrovoľne dopustí, ubližuje nielen jemu, 
ale zároveň narúša aj Bohom ustanovený 
poriadok sveta. Preto sa nazýva hriechom. 
Človek má z hľadiska dobra a zla schopnosť 
priebežne hodnotiť svoje konanie na základe 
svedomia. Svedomie však nie je absolútnym 
garantom ľudského konania. Môže byť totiž 
aj pomýlené. Preto garantom pravdivosti 
ľudského konania je spolu so svedomím pre-
dovšetkým Boží zákon obsiahnutý  v Desatore. 
Môžeme preto povedať, že zárukou správnosti 
nášho správania je naše svedomie, ovievané 
Božím zákonom.  Na prvý pohľad sa môže 
zdať, že ide o teoretické mudrovanie. Keď však 
túto teóriu premietneme do konkrétnej praxe, 
nemôžeme nevidieť, že všetko nešťastie sveta, 
jednotlivých osôb aj spoločenských skupín 
nesie v sebe nerešpektovanie tohto princípu. 
A týka sa to aj každého z nás. 

Keď nie si spokojný so svojím životom, keď 
nie si spokojný so situáciou, v ktorej žiješ, 
pospytuj si svoje svedomie a zároveň ho 
porovnaj s Desatorom Božích prikázaní. Určite 
zistíš, že koreň tvojej nespokojnosti spočíva 
v hriechu. V hriechu tvojom alebo iného člo-
veka stojaceho blízko. Normálny človek preto 
nemôže byť voči svojmu hriechu ľahostajný. 
Kresťan toto poznanie získava pred Bohom 
a v dobre Svätého Ducha, ktorý je darcom 
skutočného poznania. Východisko zo svojej 

situácie  hľadá v pokání. Prameňom pokánia 
je však bolesť duše nad spáchaným hriechom, 
ktorú nazývame ľútosť. Cirkev  nakoniec uza-
tvára túto situáciu sviatostným rozhrešením, 
ktoré človeka oslobodzuje od hriechov. Ktosi 
povedal, že Boh vie všetko: čo bolo, čo je a čo 
bude. Zabúda iba na jedno: na hriech, ktorý 
človek vyzná vo sviatostnom pokání. Spoveď 
je preto pre človeka novou šancou začať žiť 
nanovo.

František Čitbaj

Ty vypočúvaš modlitby, 
k tebe má prísť každý človek, 

keď ho ťaží hriech.
A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, 

ty nám ich odpúšťaš.
(Ž 65, 3 – 4) 
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DVOJKA
 09.06. (nedeľa)  13.10 Orientácie 13.40 Slo-
vo – príhovor Jána Hradila, biskupa Cirkvi 
československej husitskej 01.00 Slovo R
 11.06. (utorok)  15.35 Orientácie R
 13.06. (štvrtok)  17.45 Encyklopédia slo-
venských obcí – obec Drienov
 16.06. (nedeľa)  14.35 Orientácie 15.05 
Slovo – príhovor kazateľa Reformovanej 
kresťanskej cirkvi v Bratislave Imricha 
Peresa 00.05 Slovo R
 18.06. (utorok)  15.40 Orientácie R
 23.06. (nedeľa)  10.00 Slávnostná svätá 
omša pri príležitosti 900.výročia prvej pí-
somnej zmienky o obci Horné Lefantovce 
pri Nitre. Celebruje Mons. Viliam Judák, 
nitriansky biskup 14.00 Orientácie 14.25 
Slovo – príhovor vladyku Tichona 17.45 
Encyklopédia slovenských obcí – Miková 
00.55 Slovo R
 25.06. (utorok)  14.30 Orientácie R

RáDiO SLOVeNSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekumé-
na vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň 
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RáDiO SLOVeNSKO A ReGiNA
 16.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave. Celebruje: 
Marián Červený, farár v Čunove
 23.06. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Ostrej Lúky. Káže: Ján Čáby

RáDiO ReGiNA
Pondelok  02.30 Cesty R
Utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
16.06. (nedeľa)  17.05 M. Bačová: Hudobná 
kapitolka z Košíc
 22.06. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Martin Kostilník, Hun-
kovce)
 23.06. (nedeľa)  17.05 D. Mozolová: Hu-
dobná kapitolka 21.00 Duchovné slovo R

RáDiO DeVíN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

 Zmena programu vyhradená.

Pomôcky: 
Annan, 
Taslany

Predložka
Dobrá vôľa 

pomôcť 
druhému

Samička krta Rádioaktívne 
látky, skratka Zložil dolu Masť

Inštitút 
jazykov, 
skratka

Ambulancia, 
skratka

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Otočenie Vetný člen Práve EČV Senice

Vykonajú 
obrad krstu

Hudobné 
dielo

Indická dutá 
miera

1. časť 
tajničky

slovo
Kurie oko Národný 

básnik 3. časť 
tajničky

Nylonove 
priadzeRímske číslo 

150 Biograf

Maj v úcte
Lesklý náter Vyhynutý  

chobotnatec

Urob obrubu Hromada

Domácke 
mužské 
meno

Nikto Príbuzná

Mužské meno Mužské meno

slovo Ema, 
po domácky

Plášť 
beduínov

Nominatív, 
skratka

Ihličnatý 
strom

Cvičenie 
v karate Pokladňa Suchá tráva

Európska 
komisia

Písmo osoby Španielsky 
člen

Druh 
nosorožca

Navy 
Nonreporting

Skúška 
dospelosti

Domáce 
ženské meno

Citoslovce 
povzdychu

2. časť 
tajničky

Škótske  
mesto

Čln na Rýne Moravan Záväzné spisy
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krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
Сохрани1 мz, гDи, ћкw на тS ўповaхъ.________________________________________________

legenda: alabama, apatia, astÁt, balada, banÁn, 
bytosť, celina, ciele, cipÁr, citadela, entita, epocha, 
etapa, hliník, hrady, intiFÁda, kabala, kalamita, 
kandela, kapela, klasy, koliba, kvety, liek, lipidy, 
metyl, ninive, obilie, obsah, odsun, okres, ome-
leta, osada, panama, plÁny, plocha, rasca, rast, 
sadenica, sinaj, slovo, splav, strava, Škoda, talent, 
talmud, vatra, vinica, vrah, žalm.

tajničku osemsmerovky tvorí  27  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 10. Krížovka: ukáž mi, pane, svoju 
cestu. Osemsmerovka: kde vládne boh, tam človek získava 
slobodu.

Výherca: anna hrabčáková z miľpoša. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slo-
vo1@grkatpo.sk.
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n Viete, prečo už nedávajú Filmá-
rika a Filmušku? Lebo sa udusili 
v koberci.

n Kto druhému jamu kope, asi 
uňho brigáduje.

n Ide babka po púšti a potkne sa 
o predlžovačku.

n Hluchý sa pýta slepého: „Po-
čuješ niečo?“ Slepý na to: „Nie, 
počkaj, nech sa pozriem.“

n „Peťo, veď vyjdi na to slnko! 
Taký si bledý.“ „A čo som dáky 
kozmonaut?“

n Ako zistíte, že je vonku zima? 
Muchy lietajú v teplákoch.

n Pán doktor, vypíšte ma! Zn: 
Fixka.

n Stratila som črievičku. Zn: 
Biologička vo výskume.

n Nerátaj so mnou. Zn: Kalku-
lačka.

rtv:

 10.06. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda: 
K ako kapucín – Norbert Pšenčík 12.25 
Vlastná cesta – duchovný otec igor Čikoš, 
gréckokatolícky kňaz pôsobiaci v špeciál-
nej pastorácii medzi Rómami v Čičave na 
východnom Slovensku R
 11.06. (utorok)  15.30 Ruženec z Lúrd – 
priamy prenos 17.30 Doma je doma: Kým 
si, keď sa nik nepozerá? – prečo sa pretva-
rujeme a aký je náš skutočný charakter 
19.00 Ako som mal začať tretiu svetovú 
vojnu ⓬ – dokumentárny portrét Karola 
Noskoviča, politického väzňa 20.55 Vlastná 
cesta – igor Čikoš R
 12.06. (streda)  19.00 Povedz im Siyabon-
ga ⓬ – dokumentárny film o desiatich 
rokoch koledníckej akcie detí na Slovensku 
Dobrá novina a projektoch, ktoré táto akcia 
podporila 19.30 Kresťania v spoločnosti: 
Medzinárodné právo ⓬ – seriál dokumen-
tov o zodpovednosti kresťana v modernej 
globálnej spoločnosti 20.10 Prehľad kato-
líckych periodík na Slovensku 20.15 LAJF: 
slovOžilo – tanečné divadlo ATak prináša 
výber z ich 15-ročnej tvorby s úryvkami 
Svätého písma, ktoré ožili v tanci
 13.06. (štvrtok)  17.00 Vlastná cesta – igor 
Čikoš R 20.15 Lectio divina: Kniha žalmov 
21.00 Medzi nebom a zemou – hosťom 
moderátora Mariána Gavendu Igor Haraj, 
filozof a moderátor, v rozhovore o tom, čo 
môže ponúknuť filozofia pri pohľade na 
dnešný život
 14.06. (piatok)  17.30 V tieni času ⓬ – 

rekonštrukcia života politického väzňa 
a pilota Emila Šveca, ktorý celé desaťročia 
odolával ŠtB 19.00 Bolívia: NP Eduardo 
Avaroa ⓬ – dobrodružná výprava do 
národného parku Eduardo Avaroa na 
juhu Bolívie, cestou po náhornej plošine 
Altiplano 20.25 EFFETA (Lk 7, 36 – 8, 3) – 
relácia otvára vnútro na lepšie pochopenie 
nedeľného evanjelia 21.55 Odvážne srdce 
Ireny Sendlerovej – životopisný film o žene, 
ktorá zachránila tisíce židovských detí pred 
nacistami
 15.06. (sobota)  15.25 Vlastná cesta – igor 
Čikoš R 19.10 Závislosti: Chcem sa opiť 
⓬ – kapucín Andrej Palša hovorí o svojej 
mladosti a boji s alkoholom
 16.06. (nedeľa)  09.45 Predstavenie farnos-
ti – živý vstup 10.00 Svätá omša z Veľkej 
nad Ipľom – priamy prenos z Kostola Všet-
kých svätých 17.20 Deň evanjelia života 
s pápežom Františkom – záznam z boho-
služby slova 18.40 Spojení oceánom – 
publicistická relácia predstavuje zaujímavé 
osobnosti náboženského a spoločenského 
života, približuje život slovenskej komunity 
v USA a Kanade
 17.06. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda: 
K ako kapucín – Ondrej Gorazd Veselovský 
17.30 Doma je doma: Pas moje ovečky – čo 
sa stane s mužom, ktorý prijme sviatosť 
kňazstva
 18.06. (utorok)  15.30 Ruženec z Lúrd 
19.00 Bohom zabudnuté kúty ⓬ – poľ-
sko-slovenské pohraničie a hrdelné súdy 

vojnového dobrodruha, prezývaného Ogoň 
 19.06. (streda)  17.30 Doma je doma: Vy-
tráca sa z našich životov radosť? – cieľom 
relácie je poukázať na pomýlený rebríček 
hodnôt modernej spoločnosti a súčasne 
sa zamyslieť nad prehodnotením svojho 
rebríčka hodnôt 19.00 Lurdská jaskynka 
v Bratislave ⓬ – vďačnosť Panne Márii 
za pomoc vyjadruje vyše 4 000 votívnych 
tabuliek 19.30 Kresťania v spoločnosti: 
Vzťahy na pracovisku ⓬ 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku 
 20.06. (štvrtok)  20.15 Lectio divina: Kniha 
žalmov
 21.06. (piatok)  17.30 Ján Pavol II., priateľ 
Slovákov ⓬ – film dokumentuje vzťah 
blahoslaveného pápeža k Slovensku, ktoré 
počas svojho pontifikátu navštívil až trikrát 
(1991, 1995, 2003) 19.00 Bolívia: Salar de 
Uyuni ⓬ – najväčšia soľná plocha na svete 
v nadmorskej výške 3 600 m v regióne 
Salar de Uyuniaž 20.25 EFFETA (Lk 9, 18 
– 24) 21.55 Quo vadis (XXX–15) – slávny 
román Henryka Sienkiewicza o živote 
prvých kresťanov v Ríme v čase Nerovho 
prenasledovania
 23.06. (nedeľa)  09.30 Svätá omša zo 
Senice – priamy prenos z primícií 18.40 
Vlastná cesta – Iveta Kubalová vyštudovala 
odbor zdravotnícky laborant a chcela mať 
rodinu, manžela a deti. No Boh mal s ňou 
iné plány. Dnes má ako saleziánka na 
starosti veľa detí, ktorým slúži v krízovom 
stredisku v Rožňave.

 08.06. (sobota)  10.00 Ako sa pripraviť na 
svätú omšu? 13.00 Ako sa robia prieskumy 
verejnej mienky 14.00 25. výročie vzniku 
literárneho klubu Bernolák, 15. výročie 
literárnej súťaže o Cenu Slovenského uče-
ného tovarišstva (interpretácia víťazných 
prác) 18.00 emauzy – gréckokatolícka 
svätá liturgia z Katedrály Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky v Košiciach (slávi otec 
Jozef Ivan, súdny vikár) 20.30 Okienko do 
kánonického práva – sviatosť manželstva; 
hosť: Ján Baránek, politológ
 09.06. (nedeľa)  14.00 Zrkadlisko – roz-
hlasová hra zo súčasnosti 15.30 Skupina 
Kerygma a jej projekt pre školy
 10.06. (pondelok)  20.30 Hudobná návšte-
va; hosť: Robo Šimko
 11.06. (utorok)  20.30 Diakonské a kňazské 
vysviacky; slávnosť Božského Srdca a Nepo-
škvrneného Srdca Panny Márie; hosť: don 
Anton Červeň
 14.06. (piatok)  20.30 Aktivity v prospech 
verejného zdravia na Slovensku; hosť: 
MUDr. Z. Katreniaková zo Slovenskej aso-
ciácie verejného zdravia
 15.06. (sobota)  20.30 K prameňom viery 
solúnskych bratov; hosť: doc. František 
Trstenský
 16.06. (nedeľa)  13.00 I slovom, i písmom 
– prvý preklad Proglasu do macedónčiny 
14.00 H. de Balzac: Otec Goriot 21.00 Vôňa 
čerstvej knihy – rozhovor s významnou 
slovenskou knihárkou a zakladateľkou 
jedinečnej knihárskej dielne v Žiline Lidou 
Mlichovou
 17.06. (pondelok)  20.30 Kresťanská viera 
a mravnosť v živote manželov
 18.06. (utorok)  20.30 Mariológia v deji-
nách Cirkvi; hosť: prof. Anton Adam
 19.06. (streda)  11.00 Mgr. Art. Kristína 
Letková – bábkoherečka
 22.06. (sobota)  18.00 emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 
Mesiac s pápežom Františkom
 23.06. (nedeľa)  14.00 Magnifikat – roz-
hlasová hra o narodení sv. Jána Krstiteľa
 26.06. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Skalica
 28.06. (piatok)  20.30 Alergie (8. júl – Sve-
tový deň alergií)
 29.06. (sobota)  13.00 Nová kniha o pá-
pežovi Františkovi; hosť: Marián Sekerák, 
internetový portál Svet kresťanstva
 30.06. (nedeľa)  13.00 Ivo Horák – čes-
ký básnik, esejista, kritik 14.00 Svetlo 
v temnotách – rozhlasová hra o sv. Petrovi 
a Pavlovi 15.30 Daj mi labku – občianske 
združenie Psíčkari zaoberajúce sa výcvikom 
psov a kanisterapiou

JeDNOTKA
 09.06. (nedeľa)  10.00 Priamy prenos svätej 
omše s procesiou z Námestia sv. Martina 
v Holíči pri príležitosti sviatku Najsvätejšie-
ho Srdca Ježišovhohu
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Karen Kingsburyová: Medzi nebom a morom
(Kumran, cena: 9,90 eur) Strhujúci príbeh o životoch zranených hriechom a uzdravujú-
com dotyku Božieho odpustenia. Brad Cutler, vychádzajúca hviezda reklamnej agentúry 
v New Yorku, je zasnúbený s dievčaťom svojich snov. Každý by súhlasil, že má všetko 
– úspešnú kariéru, krásnu a milujúcu snúbenicu a rozprávkový život pred sebou,... keď 
ho začnú trápiť spomienky na priateľku z čias strednej školy. Stratená nevinnosť a jedno 
závažné rozhodnutie zaplavia jeho svedomie a stráca istotu, čo prinesie budúcnosť. Vie 
len jedno: musí sa vrátiť na pobrežie Holden Beach a hľadať svoju prvú lásku a odpuste-
nie, ktoré obaja potrebujú. (inzercia)

Zakázaný Boh
Režisér Pablo Moreno hovorí v španielskom filme Zakázaný Boh o mučeníctve 51 členov 
Kongregácie misionárov synov Nepoškvrneného Srdca bl. Panny Márie z aragonského 
mesta Barbastro zavraždených na začiatku španielskej občianskej vojny (1936). Sním-
ka sa venuje posledným momentom – uväzneniu a hromadnej poprave. Bratia počas 
niekoľkých týždňov väzenia (20. júla – 13. augusta) v uchovaných záznamoch opisujú 
situáciu, spoluväzňov a trýzniteľov. Barbastro získalo strategickú dôležitosť pre kasárne 
a sídlo revolučného výboru Národnej konfederácie práce (CNT), ktorej revolučné milície prepadli klaretín-
sky kláštor. Mučeníkov blahorečil Ján Pavol II. v roku 1993. (RV)

Take 6: One
Prinášame upútavku na album asi najoceňovanejšej gospelovej vokálnej kapely Take 6. 
Formácia získala desať cien Grammy, desať ocenení Dove Awards, Soul Train Award... 
Aktuálne sa teší 25. výročiu vzniku. V roku 2012 vyšiel album s názvom One. Nachádza 
sa na ňom jedenásť skladieb v štýle street corner doo wop, plných afrických rytmov. Album nerozlišuje 
svetský a posvätný štýl vokálnej hudby. Take 6 sa snaží vytvárať radostnú hudbu do takej miery, že prestáva 
záležať na žánri. Radostné klasické jazzovo- vokálne rytmy sú obohatené o kresťansky orientované texty. 
Vyjadrujú osobné svedectvá jednotlivých členov tejto a-capelly. Album je k dispozícii na zakúpenie na 
iTunes. (Dominik Petrík)
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 GR.KAT. MLáDeŽNíCKe CeNTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

21. – 23.06. Bárkafest 2013
Letné stretnutia mládeže 2013 v Juskovej Voli
1. turnus: 30.06. – 05.07. (9 –11-roční)
2. turnus: 07. – 12.07. (15 – 17-roční)
3. turnus: 14. – 19.07. (9 – 11-roční)
4. turnus: 21. – 26.07. (12 – 14-roční)
5. turnus: 28.07. – 02.08. (9 – 11-roční)
6. turnus: 04. – 09.08. (12 – 14-roční)
7. turnus: 11. – 16.08. (15 – 17-roční)
8. turnus: 18. – 23.08. (18 a viacroční)
9. turnus: 25. – 30.08. (12 – 14-roční)
31.08. dŽiJeMsí zaBáRKA. Veselica s poďakovaním 
animátorom slúžiacim počas letných stretnutí mlá-
deže

 CeNTRUM PRe RODiNU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

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 dozve-
dieť na www.domanzelstva.sk.
30.06. – 05.07. Škola Otcovo srdce (Father  Heart 
School). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekoneč-
ného 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 za-
žiť teologické a biblické učenie a výklad objavujúci as-
pekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý 
si možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú 
mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca.

 PúTNiCKé MieSTA

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

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)
06.07. Fatimská sobota (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

06.07. Fatimská sobota (08.30 h.)

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

22.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby za 
uzdravenie (09.30 h)
06.07. Fatimská sobota (10.30 h)
07.07. Malá púť (10.30 h)

 GR.KAT. MLáDeŽ. PASTOR. CeNTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk

 evaNJeliZaČNá Škola sv. mikUláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

, Koordinátor mladých:  
Marek Čan: marek.can@centrum.sk

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

 OZNAMy

Na dar pre vladyku Milana Lacha SJ prispeli
bohuznáme, Prešov – 20 eur; bohuznámy – 10 eur; spo-
lok ruženca, Humenné-mesto – 30 eur; rodina Stachu-
rová, Humenné-mesto – 10 eur; rodina Slobodníková, 
Humenné-mesto – 10 eur; rodina Megelová, Nechvá-
lova Polianka – 10 eur; rodina Dudová, Fintice – 5 eur; 
Lýdia Mrvová – 110 eur; Marta Tkáčová– 5 eur; Marta  
Mattová – 10 eur; František Fedor – 20 eur; bohuznámy, 
Prešov – 10 eur; bohuznámy, Prešov – 10 eur; Helena 
Eštóková, Kaluža – 30 eur; Eva Janovčíková, Košice – 10 
eur; Vincent Milenky, Ruská Nová Ves – 20 eur; Anton 
Palenčár, Ruská Nová Ves – 20 eur; Daniel Škoviera, Bra-
tislava – 50 eur
Farská budova vo Svite
Drahí čitatelia časopisu Slovo,
obraciame sa na vás s prosbou 
o pomoc pri výstavbe farskej 
budovy pre našu Farnosť sv. Cy-
rila a Metoda vo Svite. Ešte pred 
dvadsiatimi dvoma rokmi nemalo 

mesto Svit žiadny chrám. V súčasnosti sú tu tri chrámy. 
Pred troma rokmi tu bola zriadená gréckokatolícka far-
nosť. Doterajším riešením je nájomný dvojizbový byt, 
ktorý je však len prechodnou záležitosťou. Získali sme 
pozemok pri našom chráme, preto chceme začať s vý-
stavbou farskej budovy. 
Ak vnímate vo svojom živote, že Boh vás obdaril svojimi 
dobrami, s ktorými by ste sa mohli podeliť, prosíme vás 
o pomoc – finančnú aj duchovnú. Hoci sme menšie spo-
ločenstvo, predsa vnímame, že sme potrebnou súčas-
ťou Kristovej Cirkvi. „Lebo Kristova Cirkev je skutočne 
prítomná vo všetkých miestnych spoločenstvách, ktoré 
hoci sú malé a chudobné alebo roztratené, predsa je 
v nich prítomný Kristus.“ (porov. KKC 832)
Preto máme nádej, že sa vaše srdcia otvoria pre nás 
podľa možnosti každého z vás.

Nech vás Pán Boh žehná a spre-
vádza!
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