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Zomrel Ján HIRKA
prešovský biskup



Gréckokatolícky emeritný prešovský biskup Mons. Dr. h. c. Ján Hirka zaopatrený sviatosťami 
odovzdal svoju dušu Pánovi 10. apríla 2014. Po zádušnej svätej liturgii a pohrebných obra-
doch v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 15. apríla 2014 boli jeho telesné ostatky ulože-
né na cintoríne v rodných Abranovciach. 

Detstvo
Otec biskup Ján Hirka sa narodil 16. 
novembra 1923 v Abranovciach. Pochádzal 
z roľníckej rodiny. Rád spomínal na svo-
jich starých rodičov: „Veľmi som si obľúbil 
mojich starých rodičov, osobitne dedka 
Jána Krajňáka, otca mojej mamičky. Už 

ako päťročný som s ním veľmi rád cho-
dil pásť kravy. Na poli bolo dosť času sa 
porozprávať. Dedko ma učil, že je čas nielen 
na rozprávanie a hry, ale aj na modlitbu. Bol 
naozaj mužom modlitby a vzorom človeka 
s pevnou vierou. Jeho zásluhou som našiel 
cez modlitbu cestu k Bohu. Naučil ma, že 

modlitba je súčasťou každodenného života 
kresťana. Keď som potom chodil pásť kravy 
so svojimi rovesníkmi z dediny, našli sme si 
popri hrách čas aj na modlitbu.“
Školskú dochádzku začal v roku 1930 

v ľudovej škole v susedných Kokošovciach 
a od roku 1932, po zriadení školy, pokra-
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čoval v rodných Abranovciach. Posledný 
školský rok 1935/1936 dokončil v Ruskej 
Novej Vsi, kde sa učil aj azbuku a ruštinu 
ako prípravu na ďalšie štúdium. Gymnazi-
álne štúdiá absolvoval v rokoch 1936 – 1944 
na Gréckokatolíckom ruskom gymnáziu 
v Prešove, ktorého zakladateľom bol pre-
šovský biskup bl. P. P. Gojdič.
„Ubytovanie sme ako študenti gymnázia 

mali v chlapčenskom ústave – Alumneu 
na Kmeťovom stromoradí. Do chlapčenské-
ho ústavu pravidelne štyrikrát do roka cho-
dil aj vtedajší prešovský biskup P. P. Gojdič. 
Na jeho návštevu sme sa vždy tešili. Jedno 
zo stretnutí s otcom biskupom Gojdičom 
malo pre mňa osobitný význam, lebo ma 
pri rozhovore objal. Myslím, že aj táto 
udalosť mala vplyv na moje rozhodovanie 
pre kňazstvo.“

Cesta ku kňazstvu
Bohoslovecké štúdiá začal v prešovskom 
gréckokatolíckom seminári. Prístup 
profesorov k bohoslovcom bol korektný. 
Ako sám otec biskup hovoril: „Vyžadova-
li od nás vedomosti, ale dokázali nás aj 
naučiť i pomôcť. Počtom okolo 25 – 30 sme 
neboli veľkou komunitou. Okrem toho nad 
tým všetkým mal patronát náš prešovský 
sídelný biskup P. P. Gojdič. On seminár 
pravidelne navštevoval a živo sa zaujímal 
nielen o naše študijné výsledky a formáciu, 
ale aj o kvalitu stravy a iné na prvý pohľad 
menej podstatné veci. Všetci sme cítili, že 
otec biskup bol naozaj naším otcom.“
Po štyroch rokoch štúdia ho biskup bl. 

P. P. Gojdič poslal na ďalšie štúdiá na Teo-
logickú fakultu Karlovej univerzity do Pra-
hy, kde 14. júla 1949 získal absolutórium. 
Na toto štúdium spomínal takto: „Štúdium 
v Prahe prebiehalo vcelku dobre. Môžem 
povedať, že všetci profesori na mňa pôsobili 
ako veľké kapacity, ale s ľudským prístu-
pom k študentom.“
Zároveň sa tu prihlásil na ďalšie dokto-

randské štúdiá, na ktoré však pre situáciu 
v päťdesiatych rokoch nenastúpil.

Novokňaz a trestanec
Nižšie svätenia, subdiakonát (26. júla 1949) 
i diakonát (28. júla 1949) mu udelil bl. 
biskup P. P. Gojdič. Za kňaza bol ordi-
novaný bl. biskupom V. Hopkom 31. júla 
1949 v kaplnke prešovského kňazského 
seminára, pretože vysviacku v katedrále 
štátna moc zakázala. „Zaúradovala štátna 
moc a kňazské vysviacky v katedrále boli 
na poslednú chvíľu zakázané. Do seminára 
prišiel otec biskup Hopko, ktorý nám to 
oznámil a zároveň povedal, že nás vysvätí 
v seminárnej kaplnke. Po krátkej príprave 
sa v kaplnke začala slúžiť svätá liturgia. Až 

v priebehu svätej liturgie niekto doviedol 
našich najbližších príbuzných z katedrály 
do seminárnej kaplnky. Po vysviacke som 
sa peši vybral do rodných Abranoviec, lebo 
bolo treba pripravovať primičnú slávnosť.“
Kňazskú službu začal ako koncipista 

na biskupskom úrade a zároveň vypomáhal 
ako kaplán v Ľutine. No štátny zmocnenec, 
ktorý bol dosadený na biskupstvo, kaplán-
sku výpomoc v Ľutine zakázal. Preto vo 
februári 1950 dostal nový dekrét za kaplána 
do Prešova popri práci koncipistu na bis-
kupskom úrade. Po tzv. Prešovskom sobore 
sa skrýval a tajne pokračoval v pastoračnej 
činnosti. Popritom pracoval ako pomocný 
robotník na stavbách spolu s duchovným 
otcom Ivanom Ljavincom. Okamihy tzv. 
Prešovského soboru prežíval osobne.
„Bol som svedkom toho, ako tajná 

bezpečnosť hneď po skončení Prešovského 
soboru odvážala zatknutého prešovského 
sídelného biskupa P. P. Gojdiča zadnou brá-
nou z biskupskej rezidencie. No a prednou 
bránou do biskupskej rezidencie vstupovali 
predstavitelia Pravoslávnej cirkvi spolu so 
štátnou mocou. Svojím postojom i konaním 
nám otec biskup Gojdič dal príklad, ako 
sa máme my kňazi, ale aj veriaci zachovať. 
Pre mňa to bol jasný signál, že sa tomu-
to násiliu treba vzoprieť a snažiť sa plniť 
svoje poslanie, teda slúžiť veriacim a nikdy 
neporušiť prísahu, ktorou sa pri kňazskej 
vysviacke každý kňaz zaviazal, a to posluš-
nosť rímskemu pápežovi a svojmu biskupo-
vi, a ich nástupcom.“
Štátna bezpečnosť však otca Jána Hirku 

vystopovala a 25. októbra 1952 bol zatknutý. 
Po vyšetrovacej šesťmesačnej väzbe bol 
28. apríla 1953 ľudovým súdom v Prešove 
odsúdený na tri roky väzenia za trestný 
čin marenia dozoru nad cirkvami a ná-

boženskými spoločnosťami. Väznený bol 
v Ilave. Po prepustení pracoval ako robotník 
v Mostárni Brezno, no 20. septembra 1955 
bol znova zatknutý. Po deviatich mesiacoch 
vyšetrovacej väzby v Košiciach bol eskorto-
vaný do Prahy, na Pankrác. Tu pokračovali 
vyšetrovania až do pojednávania na Naj-
vyššom súde, ktorý podľa sudcov súdil 
„poslednú hierarchiu Gréckokatolíckej 
cirkvi“. V rozsudku dostal dva a pol roka 
väzenia za nepriateľské združovanie proti 
republike. Na výkon trestu bol deporto-
vaný do hlbinnej bane Tmavý důl – Rtyně 
v Podkrkonoší, kde sa dolovalo uhlie 
a uránová ruda. Pracovalo sa za veľmi ťaž-
kých podmienok v stálom ohrození života. 
„Pretože skoro každý mesiac v bani tragicky 
zahynul nejaký väzeň, medzi väzňami sa 
rozšírilo pomenovanie Tmavý důl – důl 
hrůzy a smrti. Tmavý důl – Rtyně v Pod-
krkonoší bol cieľovou stanicou pre mňa 
a otca Ivana Ljavinca zo skupiny poslednej 
gréckokatolíckej hierarchie po vynesení 
rozsudkov Najvyššieho súdu v Prahe 6. 
septembra 1956. Každý z nás bol nazývaný 
MUKL. Nebolo to žiadne meno, ale skratka 
slov Muž určen k likvidaci,“ spomínal otec 
biskup Ján, ktorého v bani aj zasypalo, ale 
podarilo sa ho zachrániť. Tu si odpykal celý 
uložený trest a 20. marca 1958 bol prepuste-
ný na slobodu.

Robotník
Po prepustení z výkonu trestu mal uložený 
zákaz pobytu na východnom Slovensku 
na päť rokov. Uchádzal sa preto znova 
o miesto v Brezne, ale tam ho ako „recidi-
vistu“ neprijali. Podarilo sa mu zamestnať 
v podbrezovskej nemocnici. Pracoval ako 
pomocný robotník a neskoršie ako kurič. 
V tom čase sa snažil získať prax ako zdra-
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Pohreb Mons. Jána Hirku
Množstvo veriacich sa v utorok 

15. apríla prišlo do Katedrály sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove rozlúčiť 

s emeritným gréckokatolíckym prešovským 
biskupom Mons. Jánom Hirkom.
Po panychíde, ktorú viedol vladyka Milan 

Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 
bol hlavným slúžiacim zádušnej svätej 
liturgie vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita. Koncelebrovalo 
devätnásť gréckokatolíckych a rímskokato-
líckych arcibiskupov a biskupov zo Sloven-
ska a zahraničia, a takmer tristo kňazov. 
S biskupom Jánom Hirkom sa prišiel 
rozlúčiť aj apoštolský nuncius na Slovensku 
Mons. Mario Giordana. Pravoslávnu cirkev 
zastupoval jej najvyšší predstaviteľ – pre-
šovský arcibiskup metropolita českých 
krajín a Slovenska Rastislav. Za Evanjelickú 
cirkev a. v. bol prítomný Slavomír Sabol, 
biskup východného dištriktu.
Vladyka Ján Babjak SJ v homílii poďa-

koval zosnulému biskupovi za jeho službu 
Cirkvi. Ďalej povedal, že „Boh nám stále 
ponúka svoje milosrdenstvo“. Túto radostnú 
zvesť vložil do kontextu Veľkého týždňa 
a blížiaceho sa Ježišovho vzkriesenia, ktoré 
je definitívnym víťazstvom nad smrťou. 
Zdôraznil, že Ježišove slová o prijatí kríža 
a o jeho nesení spolu s Kristom, ktoré 
zazneli v evanjeliu „zakúsili biskupi, kňazi 
i veriaci Gréckokatolíckej cirkvi veľmi 

dôverne vo svojich životoch v nedávnej 
minulosti. Pán Boh dopustil na nás tieto 
kríže, najmä likvidáciu našej cirkvi, ale ne-
opustil ju. Ani otca biskupa Jána Hirku Pán 
Boh neopustil v neľahkej službe ordinára 
v zložitom dejinnom období, a ani neskôr 
ako sídelného prešovského biskupa. Hoci 
prežil nespočítateľné množstvo utrpenia 
a rôznych krížov, stále mu bol na pomoci. 
Iba tak sa dá pochopiť to, že zvládol veľké 
množstvo utrpenia v tejto neľahkej biskup-
skej službe.“ Jeho nesmrteľnú dušu odpo-
rúčal do Božieho milosrdenstva a vyzval 
k modlitbám za jeho spásu.
Po svätej liturgii nasledovali pohrebné 

obrady, na konci ktorých sa prihovoril 
apoštolský nuncius Mons. Mario Gior-
dana. „Spolu s vami aj ja cítim povinnosť 
poďakovať sa zosnulému otcovi biskupovi 
za všetko, čo urobil pre Gréckokatolícku 
cirkev. Vždy toto svoje poslanie vykoná-
val verný Bohu, jeho Cirkvi a Svätému 
Otcovi, a nehľadal nič iné, iba duchovné 
dobro tých, ktorí boli zverení jeho službe.“ 
Nuncius ocenil aj jeho veľké zanietenie ako 
prešovského sídelného biskupa pri obnove 
Cirkvi po páde železnej opony. „Bol dobrým 
pastierom,“ povedal na jeho adresu. „Pre 
nesmrteľné duše, pre Boha, pre Cirkev 
a pre Svätého Otca bol ochotný dať aj život 
a prinášal pre to nemalé obety.“
Štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro 

Parolin písomne tlmočil spoluúčasť Svätého 
Otca Františka na zármutku Božieho ľudu 
a ubezpečil o tom, že Svätý Otec si pripo-
mína horlivú pastiersku službu a svedectvo, 
ktoré vydal svojím životom a pôsobením 
otec biskup Ján Hirka.

Za Konferenciu biskupov Slovenska sa 
prihovoril jej predseda – bratislavský arci-
biskup metropolita Mons. Stanislav Zvolen-
ský, ktorý povedal, že na vitalite a duchov-
nej zrelosti Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi na Slovensku „má trvalý podiel aj 
pastoračné úsilie zosnulého otca biskupa 
Jána Hirku, ktorého možno smelo označiť 
za svedka viery našich čias“. Z viacerých ďal-
ších zaslaných kondolencií boli prečítané 
písomné kondolencie prefekta Kongregácie 
pre východné cirkvi kardinála Leonarda 
Sandriho, pittsburského arcibiskupa met-
ropolitu Williama Skurlu a ministra kultúry 
SR Marka Maďariča.
Dôstojná rozlúčka so zosnulým emerit-

ným prešovským biskupom Mons. Jánom 
Hirkom pokračovala panychídou v Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v jeho 
rodnej obci Abranovce, kde bol pochovaný 
na miestnom cintoríne. Slúžil ju prešov-
ský pomocný biskup Milan Lach SJ, ktorý 
viedol aj parastas v prešovskej katedrále 
v predvečer pohrebu. n

Ľubomír Petrík
snímka: Mária Žarnayová

votník, usiloval sa o štúdium v zdravotníc-
kej škole. Lenže od závodného výboru ROH 
nedostal odporučenie s odôvodnením, že 
by z neho nebol dobrý socialistický inteli-
gent. Vzhľadom na to požiadal vedenie ne-
mocnice o možnosť vyučiť sa za elektrikára, 
ktorého nemocnica potrebovala. Po vyuče-
ní opravoval elektrické zariadenia v nemoc-
nici i v lekárskych ordináciách od Banskej 
Bystrice až po Červenú Skalu.
„Môj pobyt mimo rodného kraja trval 

do 30. septembra 1965. Na stredné Sloven-
sko spomínam veľmi rád. Mal som tam 
naozaj veľa dobrých priateľov nielen medzi 
kňazmi oboch obradov, ale aj medzi oby-
čajnými ľuďmi. Stredné Slovensko ostane 
navždy mojím druhým domovom.“ Po vypr-
šaní trestu zákazu pobytu prestúpil v roku 
1965 do nemocnice v Prešove, kde pracoval 
ako elektromechanik zdravotníckych zaria-
dení do augusta 1968.

Ordinár
Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1968 aktívne pôsobil ako člen Akčného vý-
boru Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove. Stal 
sa správcom prešovskej farnosti a okresným 
dekanom. Pápež Pavol VI. ho 20. decembra 
1968 vymenoval za ordinára – apoštolského 
administrátora Prešovského biskupstva 
s právami rezidenčného biskupa. Štátny 
súhlas na vykonávanie tohto úradu dostal 
až 2. apríla 1969. Vymenovanie za biskupa 
štátne orgány nepovolili.
Začiatky boli naozaj ťažké. „Ordinariát 

som mal zo začiatku iba vo svojom pane-
lákovom dvojizbovom byte, kde som býval 
aj s rodičmi, a až neskôr na farskom úrade 
v Prešove,“ spomínal na toto obdobie bis-
kup Ján. „V tom čase biskupská rezidencia 
ešte nebola gréckokatolíkom vrátená. Situ-
ácia bola veľmi ťažká. Bol veľký nedostatok 
kňazov a tí, čo boli v službe, mali väčšinou 
podlomené zdravie z väzení, pracovných tá-
borov i z českého pohraničia, kde ich štátna 
moc vysťahovala v čase prenasledovania pre 

ich vernosť Cirkvi a rímskemu pápežovi. 
Veľmi nápomocným mi bol otec biskup 
Dr. Vasiľ Hopko, ktorý po ťažkom väzení 
a nútenom pobyte v Čechách prišiel v roku 
1968 do Prešova so značne podlomeným 
zdravím.“
Pápež Pavol VI. ocenil činnosť ordinára 

Jána Hirku a 21. marca 1978 mu udelil hod-
nosť pápežského preláta. Veľkou udalosťou 
pre Gréckokatolícku cirkev bol dekrét 
pápeža Jána Pavla II., ktorým povýšil chrám 
v Ľutine na baziliku minor. Tento akt vy-
hlásil otec ordinár na ľutinskej odpustovej 
slávnosti v auguste 1988 za dramatických 
okolností, lebo štátna moc sa tomu snažila 
zabrániť. „V udelení hodnosti bazilika 
minor sme videli odmenu i zadosťučinenie 
za všetky utrpenia i prekážky, ktoré musela 
naša cirkev znášať, a zároveň aj impulz 
i záväzok do ešte lepšej služby vo vinici 
Pánovej.“ V takejto ponurej a ťažkej atmo-
sfére vládnucej v našom štáte spravoval otec 
ordinár Gréckokatolícku cirkev v Česko-
slovensku až do udalostí nežnej revolúcie 
v novembri 1989.

Biskup
Pád totalitného režimu priniesol veľké 
zmeny aj pre Gréckokatolícku cirkev. Pápež 
Ján Pavol II. vymenoval 21. decembra 1989 
Mons. Jána Hirku za prešovského sídelné-
ho biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal 
v Prešove 17. februára 1990 za veľkej účasti 
biskupov z celého sveta, kňazov i veriacich. 
Jeho svätiteľom bol kardinál Jozef Tomko. 
Mons. Ján Hirka bol prvý biskup Katolíckej 
cirkvi vymenovaný a konsekrovaný po páde 
totalitného režimu v Československu.
Ponovembrová doba priniesla aj pre 

Gréckokatolícku cirkev nové možnosti 
i nové starosti. Otec biskup preto získaval 
pre prácu v Cirkvi potrebných odborníkov 
a spolu s nimi, kňazmi, ale hlavne s veriaci-
mi sa pustil do práce na povznesení pasto-
račnej činnosti i na obnove zdevastovaných 
sakrálnych objektov. Obnovil činnosť 

Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
i kňazského seminára. Postaral sa aj o ge-
nerálnu opravu biskupskej rezidencie a tiež 
o rozsiahlu prestavbu budovy kňazského 
seminára. Zriadil Gréckokatolícku diecéznu 
charitu, bol spoluzakladateľom tradície 
Festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu, ktorý nadobudol európsky význam 
a pod jeho patronátom sa do roku 2002 
uskutočnilo jedenásť ročníkov.
Veľkou udalosťou v živote otca biskupa 

i celej Gréckokatolíckej cirkvi bola návšteva 
pápeža sv. Jána Pavla II. v Prešove 2. júla 
1995. Bol to akt uznania vernosti a utrpenia 
gréckokatolíkov počas prenasledovania 
Cirkvi. Pápež navštívil aj prešovskú kated-
rálu, kde sa pomodlil pri telesných ostat-
koch biskupa P. P. Gojdiča. K vrcholu pô-
sobenia biskupa J. Hirku patrí beatifikácia 
biskupa mučeníka P. P. Gojdiča a rehoľného 
kňaza redemptoristu Metoda Dominika 
Trčku 4. novembra 2001 v Ríme. Taktiež 
bola ukončená diecézna fáza beatifikácie 
biskupa Vasiľa Hopka a po odbornej stránke 
aj jeho rímska fáza, pretože na úspešné 
ukončenie procesu zostali v roku 2003 len 
procedurálne akty. V neposlednom rade 
patrí otcovi biskupovi zásluha na definitív-
nom ukončení majetkovoprávneho vyrov-
nania s Pravoslávnou cirkvou. Na zaslúženú 
emeritúru odišiel otec biskup Ján Hirka 11. 
decembra 2002.

Odkaz emeritného biskupa
„Všetko na svete má svoj začiatok i koniec. 
Keď som bol počas dlhých mesiacov na sa-
motke, modlil som sa. Nemal som sa s kým 
rozprávať, len s Pánom Bohom. Viera mi 
dodávala silu, odvahu, nádej. Počas celého 
života som však cítil pomoc a podporu 
od našej nebeskej Matky Presvätej Bohoro-
dičky, ku ktorej som sa denne utiekal. Svoju 
vďaku i úctu Panne Márii som vyjadril aj 
voľbou biskupského hesla: Pokoj a milo-
srdenstvo pod ochranou Márie. Jej pomoc 
pociťujem aj teraz, keď mi pomáha zvládať 
obyčajnú dennú námahu starého člove-
ka. Ale mojím najväčším spojivom medzi 
mnou a nebeskou Matkou je tak ako po celý 
môj život  ruženec. Chcem sa modliť 
za vás všetkých, aby ste stále šli po ceste 
viery za Kristom, a tak aby ste všetci došli 
do večnej blaženosti. A keď by mi to mohlo 
byť dopriate, rád by som slovami sv. Pátra 
Pia povedal: ,Môžem zabudnúť na seba, nie 
však na svoje duchovné deti. Verte mi, keď 
ma Pán povolá, poviem mu: ,Pane, počkám 
pri nebeskej bráne, pokým neuvidím vojsť 
všetky svoje duchovné deti‘.‘“ n

Marek Petro
Snímky: Anton Mesároš  

a archív redakcie
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biskup Ján Hirka pre našu cirkev urobil. 
Zostane historickou postavou v jej novo-
dobých dejinách a pre mňa osobne ostane 
navždy mojím prvým miestnym gréckoka-
tolíckym biskupom, ktorého som poznal.

Ktorý jeho počin je podľa vás najdôleži-
tejším bodom jeho pôsobenia v Cirkvi? 
Arcibiskup Ján Babjak SJ: Iste, tých 
skutkov bolo mnoho. Možno takým výni-
močným sa mi javí to, že obnovil či zriadil 
bohosloveckú fakultu a kňazský seminár 
v Prešove. Tým vytvoril priestor na dobrú 
prípravu vlastných bohoslovcov, kandidátov 
kňazstva vo vlastnom východnom obrade 
a v duchu východnej spirituality. Boril sa aj 
so spoločným užívaním v našich chrámoch, 
čo bolo veľmi komplikované a ťažké. Bol 
akýmsi nárazníkom z každej strany a riešil 
mnoho, mnoho problémov. Boli to ťažké, 
nezávideniahodné roky.

Biskup Milan Lach SJ: Jeho nasadenie 
a ukrývanie sa po roku 1950 so stálym rizi-
kom, že ho komunisti odhalia, aby mohol 
ako kňaz pomáhať vysluhovaním sviatostí 
našim veriacim, ktorí ostali bez kňazov.

Kedy ste sa s ním stretli po prvýkrát 
a ako na vás vtedy zapôsobil?
Arcibiskup Ján Babjak SJ: Moje prvé 
stretnutie s ordinárom Jánom Hirkom bolo 
pravdepodobne v Humennom. Bola nejaká 
slávnosť, miništroval som. Ďalšie sa udiali 
cez otca Michala Šutaja, ktorého som spre-
vádzal na mnohých jeho cestách po epar-
chii. Mal som úctu ku každému kňazovi, 
a preto som sa pozeral s bázňou na každého 
kňaza, o to viac na otca ordinára. Všetkých 
som videl kdesi vysoko, na nedosiahnuteľ-
nom stupni. Ďalšie stretnutia boli na od-
pustovej slávnosti v Klokočove, kam som 
často chodieval cez vrch, cez Porúbku.

Biskup Milan Lach SJ: Po prvýkrát som 
otca biskupa stretol, keď som bol malým 
miništrantom v Ľubici. Mal som asi osem 
rokov a on prišiel zastúpiť do našej far-
nosti otca Andreja Zimu, ktorého mal vo 
veľkej úcte, nakoľko bol jeho katechétom 
na ruskom gymnáziu. Až neskôr som sa 
od môjho otca dozvedel, že otec Ján Hirka 
je ordinárom celej  Gréckokatolíckej cirkvi 
vo vtedajšom Československu. Veľmi ma to 
udivilo, lebo vystupoval jednoducho.

Spomínate si na nejaké jeho slová, ktoré 
vám utkveli v pamäti?
Arcibiskup Ján Babjak SJ: Spomínam si, 
ako reagoval, keď nevysvätil jedného kandi-
dáta na kňazstvo a iní mu vyčítali, že je ne-
dostatok kňazov, a pýtali sa, prečo to urobil. 

Odpovedal veľmi jednoznačne: „Nemôžem 
nechať v košíku medzi jablkami zhnité, 
lebo  nakazí aj ostatné a celý košík zhnije. 
Radšej jedno skazené vyhodiť a uchránia sa 
ostatné.“

Biskup Milan Lach SJ: Ani nie. Skôr mi 
v pamäti silno rezonuje jeho veľká úcta 
k Presvätej Bohorodičke.

Život prináša príjemné i menej príjemné 
okamihy.
Arcibiskup Ján Babjak SJ:  Zaiste. Život 
prináša dobré i menej dobré udalosti. Dosť 
krušné chvíle som zažil počas kaplánskych 
čias v Prešove. Robil som toho veľmi veľa 
a chvíľami som bol skritizovaný pre úplné 
maličkosti. Dnes sa už ani nečudujem 
tomu, že vybuchol a dal mi pocítiť, že som 
v niečom zlyhal, aj keď som si toho nebol 
vedomý, keď on sám prežíval rôzne tlaky zo 
strany štátnych činiteľov.
A keď som bol predstaveným v seminári 

v Bratislave, dostali sa mi určité osočovania, 
po ktorých som zostal vinný, i keď v sku-
točnosti bol vinný ktosi celkom iný. A keď 
otec provinciál Emil Váni SJ oznámil otcovi 
biskupovi Hirkovi, že som jezuita a že ma 
o dva mesiace sťahuje do kláštora, zo strany 
otca ordinára nasledovala dlhá výčitka, ako 
to, že som sa opovážil vstúpiť k jezuitom 
bez jeho vedomia. Odpovedal som, že 
o tom nevedel ani môj otec, ani matka, bola 
taká doba, tieto veci museli zostať utajené.
A posledná negatívna skúsenosť sa udiala 

na GTF PU, keď mi otec biskup bezdôvodne 
odobral kanonickú misiu. Ja som potom iba 
písomne podal vysvetlenie na kongregáciu 
a na Apoštolskú nunciatúru a pokojne som 
prestal vyučovať. Ale krivdy a nepochope-
nia mi v konečnom dôsledku iba pomohli 
k pokore a k upevneniu charakteru.

Akú jeho vlastnosť či postoj si na ňom 
vážite najviac?
Arcibiskup Ján Babjak SJ: Žil naplno pre 
Gréckokatolícku cirkev a urobil mnoho 
užitočných a záslužných diel. Všetko obeto-
val pre jej obnovu a stratil pri tom zdravie. 
Nie všetko sa mu podarilo a iste urobil aj 
niektoré chyby, ale iba ten neurobí žiadnu 
chybu, kto nič nerobí. Myslím si, že urobil 
mnoho dobra. Nech mu bude Pán večnou 
odmenou.

Biskup Milan Lach SJ: Jeho veľkú úctu 
a dôveru k Presvätej Bohorodičke ako Mat-
ke svojich detí.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
snímky: Anton Mesároš, Mária Žarnayová

Čo pre vás zosobňoval otec biskup Ján 
Hirka?
Arcibiskup Ján Babjak SJ: Keď si mám 
zaspomínať na otca biskupa Jána Hirku, 
musím sa v myšlienkach ponoriť do svojich 
seminárnych rokov v Bratislave. Východ-
ní bohoslovci tvorili v bratislavskom 
kňazskom seminári malú skupinku, lebo 

platil numerus clausus a štátne úrady 
dovoľovali prijať každý rok iba obmedze-
ný počet záujemcov o štúdium teológie. 
Pre bohoslovcov celej Cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulty bol otec ordinár Ján 
Hirka stelesnením neskompromitovaného 
človeka. Keď prichádzal do Bratislavy, vždy 
sa zastavil na hodinku v seminári a ja som 

sa s ním vždy niekoľko minút prechádzal 
po Kapitulskej ulici. Zaujímal sa o to, ako 
sa nám bohoslovcom darí a ako duchovne 
napredujeme. 
My gréckokatolícki bohoslovci sme boli 

uchránení od účasti na rôznych kultúr-
nych programoch pre zasadnutia Pacem 
in  terris, lebo na týchto zasadutiach sa 
nezúčastňoval ani náš ordinár Ján Hirka. 
Vtedy bol pre bohoslovcov celej fakulty 
akýmsi svetlým majákom pravdy, dobra 
a spravodlivosti. Tak sme ho vnímali všetci, 
aj rehoľné sestry.

Biskup Milan Lach SJ: Po roku 1968, 
po obnovení našej Gréckokatolíckej cirkvi 
bol otec biskup Ján Hirka jej pastierom 
v neľahkých rokoch komunizmu, keď 
musel odolávať mnohým tlakom straníc-
keho aparátu. Po rokoch normalizácie sa 
zdalo, že naša cirkev bude opäť zrušená 
pre nedostatok kňazov, lebo starší kňazi 
zomierali a nových bohoslovcov nechceli 
prijímať. Ale Boh si ju viedol a sme tu. 
Nezabúdajme na to všetko pekné, čo otec 

Pastier v ťažkom 
období

Otec biskup Ján Hirka bol 
posledným gréckokatolíc-
kym biskupom, ktorý spra-
voval najskôr Českoslo-
vensko a neskôr Slovenskú 
republiku. Preto sme oslo-
vili slovenských gréckoka-
tolíckych biskupov, ktorí sú 
v istom smere jeho nástup-
cami, aby si zaspomínali 
na jeho osobu a neľahkú 
dobu, počas ktorej viedol 
našu cirkev.

CESTA DOMOV
Na rozlúčku s J. E. Mons. Dr. h. c. Jánom  
Hirkom, emeritným prešovským biskupom

Nie, neodišiel,
je stále doma,
je stále tu!
Telo si hovie, odpočíva,
duša sa vybrala na cestu!
Po krížoch, ktoré prežil,
a s ním bratia,
Cirkev Kristova,
nie ju, lež ona
zlo a nenávisť
vierou a láskou
pochová!
On roztratených bratov
navrátil domov,
domov ku Bohu,
a po žalároch, lágroch, bitkách
znovu odclonil oblohu!
Oblohu Božiu,
Božie slovo,
vzkriesenú Cirkev Kristovu!

A tak mu dnes zvonia zvony
a dunia spevy zborové,
a zhora jak pieseň piesní
hlaholia slová Kristove:
Zostal si verný, ty ako väzeň,
jak robotník i ako kňaz,
nuž povolal som ťa ako apoštola,
keď prišiel na to čas!
Nuž vitaj,
vitaj, pastier Cirkvi,
ktorá sa z krížov vzkriesila
a s tebou noc nevery
a neznabožstva
vo vernosti prežila!

A počuť hlas, hlas pastiera,
ktorý nám dnes odchádza;
a ktorý stále je aj tu:
„Nech zunia zvony
a dunia spevy
za zázrak, že sme tu,
že sme prežili všetky kríže
a premohli temnotu!“
A z neba prší dážď života,
večná radosť,
láska
a Božia sloboda!
Spievajme všetci
s tým, čo odchádza:
Blahoslavite Hospoda!
Blahoslavite Hospoda!

Prešov 15. apríla, v Týždni utrpenia Pána 2014

S láskou Jozef Tóth
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Živý prameň
Voda! O jej potrebnosti nepochybuje nikto 
z nás. Jej hodnotu a blahodarný účinok si 
uvedomujeme zvlášť vtedy, keď nám smäd 
lepí pery a sliny sa menia na glej. Túžime 
po nej, keď únava, špina či horúčosť zmá-
hajú naše telo. Jej prítomnosť činí krajinu 
úrodnou a absencia mení zelený raj na mŕt-
vu púšť. Ľudstvo si svoju existenčnú závislosť 
od vody plne uvedomuje. Kvôli nej vznikajú 
rôzne projekty, stavby, opatrenia, zákony, 
ba i vojny. Dostatok tejto tekutiny nie je 
samozrejmou realitou na všetkých miestach 
Zeme. Tam, kde má kvitnúť život, voda 
jednoducho musí byť!
Evanjelium podľa Jána (4.1 – 42; o Sama-

ritánke) poukazuje na Jakubovu studňu, 
z ktorej ľudia po stáročia čerpajú vodu pre 
seba i svoj statok. Chránia si ju ako vzácny 
poklad.  Samaritánka prichádza z nej nabrať 
vodu pre seba i tých, ktorí s ňou žijú v dome. 
Dobre pozná hodnotu tekutého pokladu 
ukrytého v hlbinách studne. Stretnutie 
s Kristom a dialóg s ním ju privádza k úžasu. 
Ježiš v nej zachytáva túžbu po uhasení teles-
ného smädu a na jej podklade začína hĺbiť 
do jej vlastného sveta inú studňu. Ježiš po-
stupne prechádza vrstvami jej osobnej his-
tórie, kultúry, náboženského i teologického 
poznania až do hlbín, v ktorých sa má zrodiť 
duchovný prameň vody prúdiacej do večné-
ho života. Len čo žena pocíti v duši blaho-
darný účinok Božej milosti, uteká s týmto 
živým darom k svojim blízkym a spoluobča-
nom v meste, zvestuje im správu o stretnutí 
s Kristom a volá ich k nemu. Radosť z po-
znania Mesiáša ju úplne presahuje – nie je 
schopná udržať ju v sebe a len pre seba. Musí 
sa s ňou deliť. Stáva sa poslom prinášajúcim 
Božiu blahozvesť ľudu tápajúcemu vo tmách 
a túžiacemu po prameni života.
Keď pozorujeme rytmus dnešného sveta 

a jeho spôsoby, zdá sa nám, akoby sa všetko 
zrýchľovalo. Tok udalostí ukazuje nevída-

nú a nepredvídanú variabilitu v mnohých 
oblastiach života, s ťažko definovateľným 
významom a s nepredvídateľným koncom 
pri dovŕšení cieľa. Je paradoxné, že ob-
rovský pokrok v mnohých vedách človeku 
neuľahčuje život, ale ho stále viac spútava. 
Táto rozporuplnosť nás činí neschopnými 
v plnosti prežívať svoju pravú identitu – Boží 
obraz v nás.
S odstupom dvoch tisícročí si kladieme 

otázku: „Ako je možné, že väčšina ľudí 
dnešnej doby prahne po šťastí, a pritom 
nepozná prameň, ktorý by túto ich túžbu 
uspokojil?“ Azda ten prameň už vyschol? 
Alebo jeho voda už nie je chutná? Čo sa 
vlastne stalo s dnešným kresťanstvom? Zly-
hal azda Boh? Ale on je ten istý (včera, dnes 
a naveky). Nemenný! Odpoveď treba hľadať 
v človeku. Jeho túžby a chute ho odviedli 
ďaleko od Boha. Hriech mu otrávil srdce 
a zaslepil zrak. Uveril, že si vystačí sám. 
Zobral riešenie svojich otáznikov do vlast-
ných rúk a nastolil svoju ego-vládu, v ktorej 
Boh prekáža. Ale ako rastie jeho pýcha, tak je 
zjavnejším i fakt, že svet sa dostáva do slepej 
uličky, kde sa množí neprávosť najrôznejších 
podôb a intenzity. Hmotné veci sa stávajú 
cennejšími a dôležitejšími než samotní 
ľudia. Zlo a bezprávie sú dennou realitou, 
a šťastie sa vytráca zo života ľudí. Svet sa 
stáva mŕtvou duchovnou púšťou, na ktorej 
zahynú všetci, čo budú holdovať hriechu.
Riešenie existuje: v pokornom a tichom 

nasledovaní trpiaceho a vzkrieseného Krista.
Prajem všetkým citlivú vnímavosť na va-

nutie Božieho Ducha, aby nás mohol v prav-
de viesť k prameňu večného života!

PaedDr. Emil Turiak, ThLic.
titulárny kanonik, žilinský protopresbyter

Zbor sv. Cyrila a Metoda v Stropkove

Zbor sv. Cyrila a Metoda 
pôsobí pri chráme a kláš-
tore otcov redemptoris-

tov v Stropkove. Už od svojho 
vzniku v roku 2000 je neodmys-
liteľnou súčasťou liturgického 
a kultúrneho života stropkov-
skej gréckokatolíckej farnosti 
i samotného Stropkova.
Siahajúc do histórie vzni-

ku tohto speváckeho telesa 
nemožno nespomenúť osobu 
gréckokatolíckeho kňaza, 
titulárneho kanonika otca 
Jozefa Kneža, veľkého nadšen-
ca cyrilo-metodskej tradície 
a horliteľa rozvoja Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku. Jeho 
zanietenosť za povznesenie 
duchovného života katolíkov 
východného obradu nevyhas-
la ani v dôchodkovom veku. 
Existenciu speváckeho zboru 
v stropkovskej farnosti vnímal 
ako potrebu. Naplnenie tejto 
túžby sa uskutočnilo 13. febru-
ára 2000 v spolupráci s vtedaj-
ším správcom farnosti, dnes 
už zosnulým otcom Štefanom 
Kitľanom CSsR a rektorom 
kláštora otcom Jaroslavom 
Štelbaským CSsR.
Dirigentkou chrámového 

zboru je od jeho založenia Ľud-
mila Jakubčová. Organizačnými 
vedúcimi boli otcovia redem-
ptoristi J. Štelbaský, Š. Kitľan, J. 

Vojtila, M. Medviď, J. Rizman 
a v súčasnosti otec J. Kišak.
Prvé úspechy sa dostavili 

v domácom prostredí. Zvládnu-
tie Liturgie sv. Jána Zlatoústeho 
potešilo nielen zboristov, ale aj 
veriacich. Účasť na liturgiách, 
oživenie a povznesenie atmo-
sféry slávenia liturgických sviat-
kov v domácom chráme ostáva 
aj dnes prioritou zboru.
Zbor má v súčasnosti naštu-

dovaných viac ako 110 skladieb 
od rôznych známych hudob-
ných skladateľov, ako sú V. 
Dvořák, M. Novák, Š. Ladižin-
ský, M. Verbický, D. Bortňanský, 
P. I. Čajkovský, R. Korsakov 
a iní. Skladby, ktoré zbor spieva, 
sú predovšetkým liturgické 
piesne v cirkevnoslovanskom 
jazyku, ale aj slovenské, latin-
ské, české a poľské náboženské 
piesne, ktorými sa zbor prezen-
tuje na cirkevných slávnostiach 
a pri rôznych kultúrno-spolo-
čenských podujatiach. Počas 
svojho trvania sa zbor predstavil 
na vyše 110 vystúpeniach a svo-
jím spevom sprevádzal vyše 250 
svätých liturgií.
Už po roku svojho pôsobenia 

bol Zbor sv. Cyrila a Metoda po-
zvaný pripojiť sa k vystúpeniam 
spojeným s beatifikáciou bl. 
P. P. Gojdiča a bl. M. D. Trčku 
v Ríme v novembri 2001.

Členovia zboru sa pod 
umeleckým vedením zbormaj-
sterky Ľ. Jakubčovej zúčastnili 
na viacerých zahraničných festi-
valoch, koncertoch, výmenných 
zájazdoch v Bulharsku, Poľsku, 
v Českej republike a v Medžu-
gorí.
Zbor viackrát nahrával svätú 

liturgiu pre rozhlas, liturgie 
boli odvysielané na rozhlasovej 
stanici Patria.
Od roku 2001 je zbor spo-

luorganizátorom Metodovho 
memoriálu, ktorý sa usku-
točňuje pravidelne každý rok 
v novembri. Na tejto slávnosti 
sa prezentuje nielen domáci 
zbor, ale aj pozvané zbory. 
V súčasnosti zbor udržiava stále 
kontakty s trinástimi slovenský-
mi a zahraničnými zbormi.
Medzi úspešné udalosti, 

ktoré sú pre zbor povzbudením 
do ďalšej práce, patrí oce-
nenie Cena mesta Stropkov, 
ktoré zbor získal v roku 2005, 
účinkovanie v starovekom Ríme 
na slávnosti blahorečenia bl. 
biskupa mučeníka P. P. Gojdiča 
OSBM a rehoľného kňaza M. 
D. Trčku CSsR, účinkovanie pri 
príležitosti prenesenia relikvií 
blahorečeného otca biskupa V. 
Hopka v Prešove, účasť na cir-
kevnoslovanskej svätej liturgii 
v bazilike Santa Maria Mag-

giore, zvanej aj Bazilika Panny 
Márie Snežnej, na blahorečení 
v rodnom meste M. D. Trčku 
vo Frýdlante nad Ostravicí. 
Zbor spieval aj v bulharskom 
Burgase a v Prímorí, v Bosne 
a Hercegovine, v Chorvátsku, 
na Velehrade v Českej republi-
ke, na medzinárodnom festivale 
v kostole otcov bernardínov 
v Ťačive na Ukrajine, v mes-
te Dukla a Iwonicz v Poľsku. 
Zboristi pod vedením zbormaj-
sterky odspievali mnoho liturgií 
na odpustových slávnostiach, 
primičných liturgiách a iných 
spoločenských akciách.
V roku 2009 zbor nahral aj 

prvé CD s prekrásnymi cirkev-
noslovanskými a slovenskými 
vianočnými koledami pod 
názvom S nami Boh! a v roku 
2012 dve CD s mariánskymi 
piesňami s názvom Pribihajem 
k tebi a Presvjata Divo.
Zbor sv. Cyrila a Metoda zo 

Stropkova nie je profesionál-
nym telesom. Združuje ľudí 
rôznych stavov i povolaní, ľudí 
rôzneho veku. Ale všetci majú 
jednu spoločnú črtu – lásku 
k spevu. Práve jej zásluhou je 
trinásť rokov takých krásnych, 
naplnených a úspešných. n

Ľudmila Jakubčová
snímka: Helena Majurníková
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�� Krížová cesta za nenarodené 
deti v Cirkevnej základnej škole sv. 
Juraja vo Svidníku sa uskutočnila 
25. marca v rámci Dňa počatého 
dieťaťa. Všetci sa v tento deň obliekli 
dobiela, aby tak vyjadrili úctu 
k životu. V jednotlivých zastaveniach 
krížovej cesty zameranej na utrpe-
nie mnohých nenarodených detí 
žiaci uvažovali o tajomstve života, 
prosili za jeho ochranu, za odvráte-
nie nebezpečenstva zabitia zo strany 
vlastných rodičov i mnohých lekárov.  
Modlitbu sprevádzali starší žiaci číta-
ním, spevom a hrou na gitare. (-hv)

�� Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ slávil 31. 
marca v Kostole sv. Štefana Uhor-
ského v Trenčianskych Tepliciach 
archijerejskú svätú liturgiu, ktorá 
bola súčasťou formačného týždňa 
Ordinariátu OS a OZ SR, v ktorom 
pôsobia aj gréckokatolícki kňazi. 
Po svätej liturgii sa vladyka Cyril stre-
tol s veriacimi gréckokatolíckej Far-
nosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne, 
ktorí sa na liturgii aktívne zúčastnili 
a sprevádzali ju svojím spevom. (Igor 
Cingeľ)

�� Katolícku univerzitu v Ružom-
berku navštívil 1. apríla arcibiskup 
Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi, člen vedeckej 
rady. Akademickej obci i záujem-
com zo strany verejnosti vo svojej 
prednáške predstavil tému katolicity 
na katolíckych univerzitách.

��Malá púť na hore Zvir s vlady-
kom Milanom Lachom SJ, pre-
šovským pomocným biskupom,  
sa uskutočnila v nedeľu 6. apríla. 
Program sa začal uctením si ikony 
Presvätej Bohorodičky, modlitbou 
Akatistu k Presvätej Bohorodičke 
a ruženca. Čnosť služby v homílii 
predostrel hlavný slúžiteľ vladyka 
Milan, ktorý má vo svojom biskup-
skom hesle slovo servire – slúžiť. 
V závere posvätil nové kňazské 
rúcha. V sobotu 5. apríla sa na hore 
Zvir slávila fatimská sobota, ktorú 
viedol otec Marcel Pisio, duchovný 
správca hory Zvir. (Dominik Petrík)

�� Na vlnách Rádia Lumen viedol 
7. rozhlasové duchovné cviče-
nia Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi. 
Program duchovných cvičení obsa-
hoval svätú liturgiu, eucharistickú 
adoráciu, úvahy na tému kardinál-
nych čností i kontakt s poslucháčmi.

Blahoprajný list KBS Andrejovi Kiskovi  
k zvoleniu za prezidenta SR
Andrej Kiska, designovaný 
prezident SR
Vaša Excelencia,
dovoľte mi, aby som Vám 

v mene Konferencie biskupov 
Slovenska srdečne zablahoželal 
k zvoleniu za prezidenta Slo-
venskej republiky v priamych 
prezidentských voľbách.

Slovensko sa nachádza 
na ceste k budovaniu otvorenej 
spoločnosti. Mnohé kultúrne, 
spoločenské, hospodárske 
a sociálne zmeny sú nielen 
zaujímavou výzvou, ale pre 
mnohých občanov aj dôvodom 
frustrácie, čo sa odráža v ich 
pohľade na spoločnosť a verejnú 
angažovanosť.
Slovensko má v európskej 

rodine mnoho príležitostí 
ukázať svoju vnútornú silu, 
ktorá pramení z osvedčených 
kresťanských hodnôt. Som 
presvedčený, že vzájomná 
otvorenosť a spoločenský dialóg 
sú najlepšou cestou k sociál-
nemu zmieru a porozumeniu. 
Historické skúsenosti nás 
zároveň učia, že otvorenosť bez 

rešpektovania vlastnej kultúrnej 
a náboženskej identity sa končí 
rozsiahlou sociálnou a kultúr-
nou dezintegráciou.

Slovensko má mnoho chu-
dobných. Na prvom mieste 
medzi nich patria rodiny, 
v ktorých je rodič nezamestna-
ný, ťažko chorý alebo zostáva 
po rozvode s deťmi sám. Medzi 
chudobných patria všetci, kto-
rých sa nemá kto zastať, najmä 
deti, zvlášť tie nenarodené; starí 
a chorí ľudia.
Vaša Excelencia, v mene Kon-

ferencie biskupov Slovenska 
Vám zo srdca želám pevné zdra-
vie a múdrosť pri rozhodovaní 
v službe, do ktorej si Vás vybrali 
občania. Prajem Vám, aby ste 
vytvárali otvorenú a dobro-
prajnú spoločenskú atmosféru, 
ktorej bude dominovať nielen 
sloboda, ale najmä pravda 
a spoločenská zodpovednosť. 
Všetci potrebujeme venovať 
väčšiu pozornosť chudobným 
na všetkých úrovniach a urobiť 
z rodiny stredobod verejného 
života.

Mám nádej, že Vaša ochota 
slúžiť, kresťanská viera a túžba 
pomáhať chudobným Vám 
pomôžu naplniť veľké očakáva-
nia, ktoré do Vás vkladá mnoho 
občanov Slovenskej republiky. 
Tešíme sa na spoločné stretnu-
tia, na ktorých budeme môcť 
spoločne diskutovať o našej 
budúcnosti.
Do Vašej služby i ďalších 

rokov života Vám vyprosujem 
hojnosť Božích darov. 

Mons. Stanislav Zvolenský 
bratislavský arcibiskup  

metropolita, predseda Konfe-
rencie biskupov Slovenska

Konferencia o liturgii hodín na GTF
Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove sa 25. marca usku-
točnila medzinárodná vedecká 
konferencia na tému Liturgia 
hodín ako prostriedok novej 
evanjelizácie. 
Úvodné slovo mal dekan 

prof. Peter Šturák. Šimon 
Marinčák vystúpil s témou 
Utiereň v dennom bohoslužob-
nom kruhu a Vojtech Boháč ml. 

s témou Návrat liturgie hodín 
do modlitebného života farské-
ho spoločenstva a jednotlivca. 
Andrej Škoviera sa zamýšľal nad 
modlitbou časoslova v prostredí 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku. István Ivancsó predo-
strel hodinky ako nástroje kres-
ťanskej iniciácie a Vasiľ Rudejko 
sa zamýšľal nad bohoslužbou 
pôstu v kontexte evanjelizácie. 
Doc. Ľubomír Petrík hovoril 

o možnostiach spoločnej mod-
litby liturgie hodín v manželstve 
a v rodine. Prof. Vojtech Boháč 
st. sa venoval obnove zabudnu-
tých spôsobov slávenia liturgie 
hodín, ktoré môžu prispieť 
k novej evanjelizácii, a doc. Mar-
cel Mojzeš základným prvkom 
obnovy modlitby liturgie hodín 
v kontexte života Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. 
(Ľubomír Petrík)

Rytieri Rádu sv. Lazára v Košiciach oslavovali svoj sviatok
V sobotu 12. apríla sa v košickej 
gréckokatolíckej katedrále zišli 
rytieri vojenského a špitálskeho 
Rádu sv. Lazára z Jeruzalema, 
aby oslávili sviatok svojho 
patróna. Pred svätou liturgiou 
prezentoval duchovný košickej 
komendy rádu otec Róbert 
Jáger poslanie a aktivity rádu 
v sociálno-charitatívnej oblasti. 
Homíliu ohlásil vladyka Milan 

Chautur, košický eparcha. 
Analyzoval v nej priateľstvo 
Krista s Lazárom a jeho domom 
ako osobný vzťah. Pri takomto 
priateľstve ide o načúvanie, vzá-
jomnú pomoc a rešpekt. Kristus 
prejavil svoje priateľstvo aj tým, 
že vrátil do pozemského života 
mŕtveho Lazára ako predobraz 
svojho slávneho vzkriesenia. 
Vladyka povzbudil prítom-

ných do budovania osobného 
vzťahu s Kristom, bez ktorého 
nemožno žiť pravé kresťan-
stvo. Na záver slávnosti, ktorú 
prenášalo aj Rádio Lumen, bolo 
udeľovanie ďakovných ocenení 
za spoluprácu. Svätú liturgiu 
sprevádzal katedrálny zbor 
pod vedením Lucie Lovašovej. 
(Michal Hospodár)

�� Ako v krízových situáciách správ-
ne komunikovať prostredníctvom 
médií sa vo Varšave učili biskupi 
z postkomunistických krajín Európy 
a Ázie. Kurz krízového manažmentu 
zorganizovalo 31. marca – 4. apríla 
Európske centrum komunikácie 
a kultúry vo Varšave vedené jezuitmi 
s podporou Komisie Biskupskej kon-
ferencie USA na pomoc Katolíckej 
cirkvi v strednej a východnej Európe. 
Na kurze sa zúčastnil aj vladyka 
Milan Lach SJ, prešovský pomocný 
biskup. (RV)

�� Zástupkyne zo Svetového hnutia 
matiek sa zišli na stretnutí v Paríži 
7. apríla. Za predsedníčku zvolili 
A. M. Liedekerkovú z Bruselu, dote-
rajšiu líderku európskej sekcie.

�� Národný smútok pri 20. výročí 
genocídy príslušníkov kmeňa 
Tutsi v Rwande sa konal 7. apríla. 
Na spomienkových ceremóniách sa 
zúčastnil aj generálny tajomník OSN 
Ban Ki-moon. Podľa údajov OSN 
masakrom padlo za obeť najmenej 
800-tisíc ľudí, prevažne z kmeňa Tut-
si. Medzi obeťami boli aj predstavi-
telia Cirkvi: arcibiskup Kigali Vincent 
Nsengiyumva a biskupi diecéz By-
umba, Kabgayi a Ruhengeri, celkovo 
123 kňazov a 300 rehoľných sestier. 
S opakovanými výzvami na zastave-
nie násilia vtedy vystúpil Ján Pavol II.

�� Spolupráca Úradu práce ČR 
a ČBK prinesie nové pracovné 
príležitosti. Stovky dlhodobo neza-
mestnaných by mohli v budúcnosti 
v Česku získať prácu. Ponúkne im ju 
Katolícka cirkev na základe Dekla-
rácie o spolupráci pri zamestnávaní 
ťažšie umiestniteľných uchádzačov, 
ktorú 8. apríla podpísal predse-
da Českej biskupskej konferencie 
kardinál Dominik Duka a generálna 
riaditeľka Úradu práce ČR Marie 
Bílková.

�� Zväčšené múzeum venované 
pápežovi Jánovi Pavlovi II. otvorili 
v poľských Vadoviciach 9. apríla 
po prestavbe jeho rodného domu. 
Na 1 200 štvorcových metroch sa 
nachádza multimediálna výstava 
s mnohými novými exponátmi. Náv-
števníci v ňom budú môcť uvidieť 
zbraň, ktorou atentátnik Ali Agca 
v máji 1981 pápeža postrelil a ťažko 
zranil, ako aj reverendu, ktorú mal 
na sebe v prvý deň zvolenia za pá-
peža.

Svätý Otec František potvrdil vznik nového ukrajinského 
exarchátu a voľbu dvoch biskupov
Svätý Otec František udelil 2. 
apríla súhlas na vznik nového 
gréckokatolíckeho exarchátu 
Charkov na Ukrajine. Kyjevsko-
-haličský vyšší arcibiskup Svia-
toslav Ševčuk ho so súhlasom 
Synody Ukrajinskej gréckokato-
líckej cirkvi vydelil z exarchátu 
Doneck-Charkov.
Svätý Otec potvrdil kano-

nickú voľbu, na základe ktorej 
Synoda Ukrajinskej gréckoka-
tolíckej cirkvi zvolila na čelo 
Charkovského exarchátu Vasila 
Tučapeca OSBM, doterajšieho 
igumena Kláštora sv. Bazila 
Veľkého v Kyjeve.
Pápež František prijal aj 

kanonickú voľbu Synody Ukra-
jinskej gréckokatolíckej cirkvi, 

ktorá zvolila za eparchiálneho 
biskupa v haličskom Stryji 
Mons. Tarasa Seňkiva OM, kto-
rý doteraz zastával úrad apoš-
tolského administrátora tejto 
eparchie. Na miesto pomocné-
ho biskupa bol zvolený a teraz 
aj pápežom schválený doterajší 
protosynkel tejto eparchie 
P. Bohdan Namyšyn. (RV)

Metropolita Ján Babjak SJ prednášal v Krakove
Prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ sa 3. apríla 
zúčastnil na medzinárodnej 
vedeckej konferencii Dialóg 
a služba spoločenstvu Jána 
Pavla II. na Pápežskej univer-
zite Jána Pavla II. v Krakove. 
V dopoludňajšej časti konferen-
cie, po prednáškach kardinála 
Stanislava Dziwisza a kardinála 
Mariana Jaworského, vystúpil 
s prednáškou Blahoslavený 
Ján Pavol II. a gréckokatolíci 
na Slovensku.
Vladyka Ján spomenul 

niekoľko osobných milých 
stretnutí s Jánom Pavlom II., 
ale predovšetkým sa zameral 

na predstavenie jeho troch 
apoštolských ciest na Slovensko 
v kontexte Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Okrem 
iného povedal: „Pápež Ján 
Pavol II. je pre Gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku skutočne 
veľkým prínosom. Ponúkam 
iba krátky prehľad. V roku 
1988 povýšil Chrám Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Ľutine 
na baziliku minor, v roku 1989 
vymenoval za prešovského bis-
kupa Mons. Jána Hirku, v roku 
1992 vymenoval Mons. Milana 
Chautura CSsR za pomocného 
prešovského biskupa, v roku 
1997 zriadil Košický apoštolský 

exarchát a Mons. Chautura vy-
menoval za košického exarchu, 
v roku 2003 ma konsekroval 
v Bazilike sv. Petra za prešovské-
ho biskupa.“ Zároveň vyjadril 
vďaku gréckokatolíckych 
veriacich za sviatok Božieho 
milosrdenstva, ktorý prináša 
veľa duchovného ovocia celej 
Cirkvi. Prešovský arcibiskup 
metropolita prišiel do Krakova 
2. apríla, práve na výročie smrti 
bl. Jána Pavla II. Konferencia 
bola jedným so sprievodných 
podujatí pred blížiacou sa sláv-
nosťou kanonizácie Jána Pavla 
II. (Ľubomír Petrík)

V Kyjeve sa konala biskupská chirotónia  
nového odeského exarchu
V patriarchálnom Sobore Kris-
tovho vzkriesenia v Kyjeve sa 
7. apríla konal obrad chirotónie 
vladyku Michala Bubnija CSsR, 
nového odeského exarchu. 
Obrad vymenovania vladyku 
Michala Bubnija sa konal 6. 
apríla. Hlavným svätiteľom bol 
Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-ha-
ličský vyšší arcibiskup a kyjev-
ský metropolita, spolusvätiteľ-
mi boli vladyka Igor Vozniak, 
ľvovský arcibiskup metropolita, 
a vladyka Vladimír Vijtyšin, 
ivano-frankovský arcibiskup 
metropolita.
Na biskupskej vysviacke sa 

zúčastnilo mnoho členov Syno-
dy Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi, ako aj početné ducho-
venstvo z Ríma a z rôznych 
kútov Ukrajiny. Prítomný bol aj 
apoštolský nuncius na Ukrajine 

arcibiskup Mons. Thomas E. 
Gullickson a ordinár rímsko-
katolíckej Odesko-simferopol-
skej diecézy Mons. Bronislav 
Bernacki.
Odeský exarchát bol zriadený 

14. februára vyčlenením z do-
terajšieho Odesko-krymského 
exarchátu. Zahŕňa Odeskú, 
Mikolajivskú, Chersonskú 
a Kirovohradskú oblasť. Sídlo 

Krymského exarchu bude 
v meste Simferopol.
Biskup Michal Bubnij (1970) 

sa stal vekovo najmladším 
ukrajinským biskupom. Nový 
biskup pôsobil ako predstavený 
kláštora otcov redemptoristov 
v meste Ivano-Frankovsk a bol 
farárom Farnosti Matky usta-
vičnej pomoci. (ugcc.org.ua, 
Stanislav Gábor)
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Sviatky Paschy
Prešov
Takmer dvesto kňazov Prešovskej ar-
chieparchie sa na Veľký štvrtok 17. apríla 
zhromaždilo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, aby spolu s prešovským arcibis-
kupom metropolitom Jánom Babjakom SJ, 
pomocným biskupom Milanom Lachom 
SJ a emeritným pražským pomocným 
biskupom Jánom Eugenom Kočišom slávili 
archijerejskú svätú liturgiu. Vladyka Ján 
Babjak SJ najprv posvätil 17 antimenzionov 
a počas liturgie aj myro, vzácny voňavý 
olej na udeľovanie sviatosti myropomaza-
nia. Na konci slávenia vladyka umyl nohy 
dvanástim neženatým kňazom – celebsom. 
V homílii prešovský arcibiskup a metropoli-
ta pripomenul, že si pripomíname usta-
novenie sviatosti Eucharistie a kňazstva. 
Pozval kňazov, aby sa pravidelne a dobre 
spovedali, aby v Eucharistii nanovo objavili 
hĺbku, samého Ježiša Krista. 
Na Veľký štvrtok večer predsedal Liturgii 

sv. Bazila Veľkého s večierňou v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove pomocný pre-
šovský biskup vladyka Milan Lach SJ, ktorý 
v homílii hovoril o službe: „Nie je ľahké 
slúžiť. To je to tajomstvo, čo dáva život. Ak 
pochopíme, čo znamená slúžiť, pochopili 
sme, čo je kresťanstvo.“ Obrady pokračovali 
strasťami nášho Pána.
Na Veľký piatok ráno sa obaja vladykovia 

zúčastnili v prešovskej katedrále na mod-
litbe kráľovských hodiniek a popoludní 
slávili Veľkú večiereň s uložením plaščenice 
do hrobu. Vladyka Milan predniesol nad 
hrobom Krista homíliu, v ktorej povedal, že 

krv a voda, ktoré vyšli z Ježišovho prebod-
nutého boku, symbolizujú Najsvätejšiu 
Eucharistiu a krst. Teda tu sa začína rodiť 
Cirkev.
Veľká sobota sa začala Jeruzalemskou 

nadhrobnou utierňou. Večer bol vladyka 
Ján hlavným slúžiacim Liturgie sv. Bazila 
Veľkého s večierňou, ktorú spolu s kňaz-
mi pôsobiacimi v Prešove koncelebroval 
vladyka Milan. Pred čítaniami z Nového 
zákona vladyka Ján udelil sviatosť krstu 
a myropomazania dospelému katechu-
menovi z Popradu Patrikovi Mikulášovi. 
V homílii metropolita Ján upriamil pozor-
nosť na Ježišovu lásku, ktorá sa nám dáva 
až po okraj, až na kríž. Predostrel aj pohľad 
na sviatosť krstu a novému kresťanovi Pat-
rikovi Mikulášovi zablahoželal k prerodu 
do nového života.
V Nedeľu Paschy, na konci Utierne 

vzkriesenia, ktorú v katedrále viedol 
vladyka Ján, sa Božiemu ľudu prihovoril 
vladyka Milan. Slávnostnú archijerejskú 
svätú liturgiu slávil vladyka Ján spolu 
s vladykom Milanom a viacerými kňazmi. 
Prológ Jánovho evanjelia zaznel v cirkevnej 
slovančine, gréčtine, latinčine a slovenčine. 
V homílii vladyka Ján ponúkol paralelu me-
dzi paschálnym tajomstvom Ježiša Krista 
a utrpením, pochovaním a vzkriesením 
Gréckokatolíckej cirkvi. „Prišlo vzkriesenie 
Gréckokatolíckej cirkvi. Nie na tretí deň, ale 
po osemnástich rokoch.“ Potom vymenoval 
konkrétne udalosti z novodobých dejín 
Gréckokatolíckej cirkvi, v ktorých sa ukáza-
la Božia moc nad smrťou. 

V podvečer obaja vladykovia slávili pa-
schálnu večiereň. 
Vo Svetlý pondelok slávil prešovský 

arcibiskup metropolita archijerejskú svätú 
liturgiu vo Vranove nad Topľou a jeho po-
mocný biskup v rodnej Ľubici. n

Ľubomír Petrík

Košice
Vo Veľký štvrtok sa stretli kňazi Košickej 
eparchie so svojím biskupom, aby sa poďa-
kovali za milosť svojho povolania. V úvode 
vladyka Milan Chautur, košický eparcha, 
posvätil podriasnik jedného z bohoslovcov. 
Na prestole potom obradne vodou očistil 
a myrom pomazal nové antimenziony 
(štvorcové plátno s relikviami a vyobraze-
ním pochovávania Kristovho tela). Vladyka 
Milan v homílii uviedol, že eucharistický 
pokrm je zameraný na budovanie našej več-
nosti. K tejto dimenzii Eucharistie vladyka 
pridal aj morálnu dimenziu, spočívajúcu 
v zjednotení svojej vôle s Kristovou. Toto 
zjednotenie vrcholí v prikázaní milovať 
tak, ako nás to učil Kristus. Počas veľkého 
vchodu sa spolu s predloženými darmi 
chleba a vína prenieslo na prestol aj myro, 
ktoré vladyka slávnostne posvätil. Súčasťou 
obradov bolo aj sprítomnenie Ježišovho 
gesta pokory pri umývaní nôh učeníkom. 
Vladyka Milan umyl nohy kňazom maďar-
ského protopresbyterátu. Slávnosť spevom 
sprevádzal katedrálny zbor pod vedením 
Lucie Lovašovej.
Na Veľkú sobotu vysluhoval vladyka 

Milan Chautur v košickej gréckokatolíckej 

katedrále iniciačné sviatosti. Počas Liturgie 
sv. Bazila Veľkého s večierňou udelil tajom-
stvo krstu a myropomazania dvom dospe-
lým katechumenom. Samostatne vyslúžil aj 
tajomstvo myropomazania jednej dospelej 
čakateľke. V homílii vladyka uviedol, že 
na Veľkú sobotu už presvitá svetlo Pánovho 
vzkriesenia tak, ako na konci tmavého tu-
nela vidno prirodzené svetlo. Z tohto svetla 
pramení jediná opravdivá nádej pre tých, 
ktorí žijú podľa princípov svojej viery.
Na záver bolo ešte lítijné požehnanie 

chleba, oleja a ostatných darov zeme, sym-
bolicky vyjadrujúcich Božiu štedrosť.
V skorých ranných hodinách Nedele Pa-

schy vladyka Milan spolu s protosynkelom 
Vladimírom Tomkom a ostatnými kňazmi 
kúrie slávili Utiereň vzkriesenia, ktorú 
v priamom prenose vysielalo Rádio Lumen. 
V príhovore predniesol Poučné slovo sv. 
Jána Zlatoústeho na Velikdeň. Následne 
posvätil z balkóna rezidencie veľkonoč-
né pokrmy. V tento deň slávil vo svojej 
katedrále aj slávnostnú archijerejskú svätú 
liturgiu s myrovaním.
Vo Svetlý pondelok slávil archijerejskú 

liturgiu vo farskom chráme v Michalov-
ciach. n

Michal Hospodár

Bratislava
Slávenie Paschy sa v bratislavskej Katedrále 
Povýšenia sv. Kríža začalo na Veľký štvrtok, 
keď sa tam zišli kňazi Bratislavskej eparchie 
z farností roztrúsených po strednom a zá-
padnom Slovensku, aby v spoločenstve s bis-
kupom Petrom Rusnákom slávili božskú 
liturgiu spojenú s posvätením myra a obra-
dom umývania nôh. Zvláštnosťou bolo, že 
vladyka Peter umyl nohy šiestim kňazom 
eparchie a šiestim mužom – laikom.
Vladyka v homílii zdôraznil, že toto 

gesto je Ježišovým odkazom pre apoštolov: 
„Umývať niekomu nohy je skutok poníže-
nosti, skutok služby, skutok lásky. Umývať 
niekomu nohy znamená slúžiť mu, milovať 
ho.“ A táto láska sa má uskutočňovať v spo-
ločenstve, v Cirkvi.
Na Veľký piatok predsedal vladyka Peter 

Rusnák Veľkej večierni v katedrále. Na záver 

sa konal tradičný sprievod okolo chrámu 
s plaščenicou. V homílii vladyka všetkým 
nastavil zrkadlo: „Ty máš takúto lásku – 
zomrieť za druhého?“ Prítomných vyzval, 
aby vo svojich životných situáciách nehľa-
dali svoje, ale Božie riešenie.
Slávenie paschálneho trojdnia v katedrále 

pokračovalo Jeruzalemskou nadhrobou 
utierňou na Veľkú sobotu ráno. Podvečer 
eparcha predsedal Božskej liturgii Bazila 
Veľkého s večierňou, počas ktorej udelil 
iniciačné sviatosti katechumenovi Jakubo-
vi. Slávenie vyvrcholilo v Nedeľu Paschy 
Utierňou vzkriesenia, tradičným posväte-
ním jedál a archijerejskou liturgiou. n

Stanislav Gábor

Praha
Gréckokatolíci v Českej republike oslávili 
na území všetkých 21 farností paschálne 
sviatky. Sláveniu predchádzali stretnutia, 
ktoré sa uskutočnili v Katedrále sv. Klimen-
ta v Prahe. 28. a 29. marca bol na základe 
iniciatívy pápeža Františka usporiadaný 
Deň pre Pána. Po celý čas mnohí veriaci 
pristupovali k sviatosti zmierenia, čím 
obnovovali svoj život a završovali svoju 
40-dňovú prípravu na Paschu. V slovenskej 
Farnosti Najsvätejšej Trojice sa slávili litur-
gie vopred posvätených darov, prebiehala 
pobožnosť krížovej cesty. Vo Veľký štvrtok 
sa okrem dopoludňajšej svätej liturgie čítali 
aj strastné evanjeliá. Veľký piatok je spojený 
s večierňou s uložením plaščenice do hro-
bu, na ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo 
veriacich.
Katedrála na Veľkonočnú nedeľu, 

Paschu, otvorila dvere mnohým stálym aj 
všetkým ďalším návštevníkom chrámu. 
Po slávnostnej Utierni vzkriesenia nasledo-
vala svätá liturgia, pri ktorej si veriaci vypo-
čuli pastiersky list otca biskupa Ladislava 
Hučka, pražského exarchu. Po jej skon-
čení nasledovalo myrovanie a posvätenie 
pokrmov. Veľkonočné oslavy pokračovali 
pondelkovou svätou liturgiou a neformál-
nym stretnutím farníkov. n

Richard Vocel 
snímky: Tomáš Metyľ

Rozhovor s mimoriadnym 
a splnomocneným veľvy-
slancom Rakúskej republiky 
Josefom Markusom Wu-
ketichom, ktorý začiatkom 
apríla navštívil Prešovskú 
archieparchiu

Pán veľvyslanec, zúčastnili 
ste sa na gréckokatolíckej 
liturgii vopred posvätených 
darov v kňazskom seminári 
v Prešove. Čo vás na nej najviac oslovilo?
Som veľmi poctený, že ma pán arcibis-
kup pozval na túto liturgiu. Pre mňa bola 
duchovným a meditatívnym zážitkom. 
Bol som aj na Ukrajine, a teda už poznám 
Gréckokatolícku cirkev a veľmi si vážim 
túto cirkev aj jej liturgiu. Myslím si, že litur-
gia nám pomáha dostať sa bližšie k Bohu.

Boli ste veľvyslancom aj na Ukrajine. Ako 
vnímate súčasnú situáciu v tejto krajine?
Situácia je naozaj veľmi ťažká, a preto som 
veľmi rád, že ste sa aj na Slovensku modlili 
a stále sa modlíte za Ukrajinu a jej ľud. 
Ukrajina veľmi potrebuje reformy, má veľ-
ké vnútorné problémy, bojuje o prežitie. Ja 
dúfam, že Ukrajinci urobia všetko, čo musia 
urobiť, pretože to veľmi potrebujú. Myslím 
si, že je to pre nich teraz tá najdôležitejšia 
úloha.

Otec arcibiskup metropolita Ján vás 
pozval aj na odpustovú slávnosť do Ľutiny. 
Veríme, že prídete. Ale už teraz ste zavítali 
na toto pútnické miesto, prezreli ste si 
areál aj baziliku minor. Čo vás najviac 
zaujalo?
Veľmi ma oslovili mozaiky a ikonostas. 
To je naozaj silný dojem pre každého, čo 
vchádza do chrámu. Pri pohľade na Ježiša 
zobrazeného na mozaike je až hmatateľne 
cítiť prítomnosť Božieho milosrdenstva.

Vidíme, že veľa ľudí na Slovensku 
i v Rakúsku je v súčasnosti zavalených 
svetskými starosťami. Akoby zabúdali 
na Boha. Preto Cirkev často hovorí o novej 
evanjelizácii. Ako vnímate tento stav a čo 
by ste očakávali od Cirkvi, aby aj dnes 
mohol moderný človek kráčať za Ježišom 
Kristom?
Nie som predstaviteľom Cirkvi, ale je to 
naozaj tak. Ľudia u nás aj u vás potrebujú 
evanjelizáciu a myslím si, že Cirkev by 
sa mala stať miestom, kde ľudia budú 
nachádzať uzdravenie. Ak sa pozrieme 
na evanjelium, Ježiš kázal apoštolom nielen 
hlásať, ale aj uzdravovať. A to by mali ľudia 
v Cirkvi cítiť.

Ľubomír Petrík
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Milí veriaci,
chcem vás znova povzbudiť, aby ste čerpali 
silu na upevnenie vašich rodín z rôznych 
aktivít v rámci Roka rodiny, ktorý bol vyhlá-
sený v Prešovskej archieparchii pastier-
skym listom. Aj teraz sa k nemu opätovne 
vrátime.
Najviditeľnejšou aktivitou vo farnostiach 

a filiálkach je putovanie ikony Svätej rodiny. 
Verím, že aj takto cez spoločnú modlitbu 
Svätá rodina stmeľuje naše rodiny. Mnohé 
z nich využili možnosť zabezpečiť si túto 
ikonu natrvalo, aby ich inšpirovala k mod-
litbe po celý rok.
Riešiť problémy a ťažkosti, ktoré 

doliehajú na dnešnú rodinu, vám môže 
pomôcť aj časopis Slovo. V budúcnosti by 
som chcel v ňom uverejňovať príbehy so 
spoločnou modlitbou a zdieľanie sa rodín. 
Aj aktuálny program v našich formačných 
centrách a na pútnických miestach je 
zameraný na obnovu rodín. Mimoriadnu 
aktivitu v tomto smere vyvíja Centrum 
pre rodinu na Sigorde, ktoré sa venuje 
rodinnej problematike. Práve na ich dobro 
sú zamerané aj stavovské púte v Ľutine 
a v Litmanovej.
Počas Púte rodín v Ľutine, ktorá sa bude 

konať 5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Meto-
da, budem sláviť archijerejskú svätú liturgiu 
za jednotu a lásku v našich rodinách. 
Slávnostným kazateľom bude kardinál Sta-
nislav Dziwisz, metropolita z Krakova. Práve 
v ľutinskej bazilike boli inštalované mozaiky 
znázorňujúce Krista v Káne Galilejskej 
a milosrdného Samaritána, ktoré poukazu-
jú na to, čo často chýba v našich rodinách 
– Boh, odpúšťanie a milosrdenstvo. Na ich 
inštaláciu môžete prispieť aj vy dobrovoľ-
ným príspevkom. Aj cez túto obetu môžete 
pomôcť upevneniu a uzdraveniu vzťahov 
vo vašej rodine.
Odporúčam aj kňazom, aby sa v ho-

míliách zameriavali na rodinu. Oporou 
pre všetkých môžu byť slová apoštolskej 
exhortácie sv. Jána Pavla II. Familiaris 
consortio (Rodinné spoločenstvo). Aj 
formácia v kňazskom seminári je v tomto 
roku zameraná najmä na rodinu. Na našej 
teologickej fakulte v Prešove sa konajú 
konferencie o rodine, na ktoré vás srdečne 
pozývam. Kňazské dni sa tiež budú niesť 
v znamení rodiny.
Vyvrcholením Roka rodiny bude kongres, 

ktorý by mal zahŕňať konferenciu o rodine, 
hudobný program, svedectvá, adorácie 
a duchovné cvičenia rodín, Family day 
a iné pro-rodinné akcie. Vo všetkých týchto 
aktivitách vidím veľmi dobrú šancu aj pre 
kňazov, aby duchovne obnovili život vo 
vlastných rodinách.

Mons. Ján Babjak SJ

Dekrét o obnove rehoľného života

Perfectae caritatis
Rehoľný alebo zasvätený život vyjadruje celoživotné zasvätenie sa človeka Bohu. Počas 
dlhých dejín Cirkvi vzniklo a rozvinulo svoju vlastnú charizmu mnoho rehoľných rádov a in-
štitútov. Konciloví otcovia venovali tejto problematike samostatný dokument, zohľadňujúci 
však iba všeobecné normy obnovy rehoľného života.

Čo je vlastne rehoľný život?
V skratke môžeme povedať, že je to od-
poveď človeka na zvláštne Božie volanie 
po nasledovaní Krista – Ženícha a reali-
zovaní evanjeliových rád čistoty, chudoby 
a poslušnosti. Keďže sa doživotná vernosť 
zachovávaniu týchto rád sľubuje do rúk 
Cirkvi, všetky rády a inštitúty sa majú 
zúčastňovať na jej živote podľa vlastných 
chariziem a zamerania.
Dokument určuje, že doterajšie normy, 

konštitúcie a pravidlá treba upraviť podľa 
aktuálnych (súčasných) podmienok a pri-
spôsobiť konkrétnym kultúrnym a sociál-
nym okolnostiam (porov. PC, 3). Za naj-
dôležitejšiu oblasť pri obnove rehoľného 
života treba považovať duchovnú obnovu 
zasvätených. Čo to znamená konkrétne? 
Dokonalé nasledovanie Krista spočíva 
v jeho nasledovaní srdcom i navonok. To 
vyžaduje od rehoľníkov neustále cvičenie sa 

v čnostiach, najmä v poníženosti, posluš-
nosti, odvahe a čistote. Spirituálnu formá-
ciu srdca k čistej láske dosiahnu zasvätení 
vytrvalou modlitbou, čítaním Svätého 
písma a slávením liturgie a tiež osvojením 
si osvedčených duchovných myšlienok 
(porov. PC, 6). Tu môžeme spomenúť 
zbierku duchovných poučení a napome-
nutí východných otcov s názvom Filokalia, 
ktorej prvá časť vyšla aj v slovenčine.
Dekrét chváli kontemplatívne inštitúty – 

zamerané na samotu a mlčanie – a ich skry-
tú činnosť pri posväcovaní sveta. Okrem 
nich sú inštitúty zamerané na apoštolskú 
činnosť, v ktorých sa vykonávajú rôzne diela 
lásky, charitatívne aktivity a pod. Osobitne 
si konciloví otcovia želajú, aby sa verne 
zachovávala ustanovizeň mníšskeho života 
v kláštoroch podľa starodávnych tradícií. 
Popri kláštornom živote jestvujú aj formy 
zachovávania evanjeliových rád v sekulár-

nych (svetských) inštitútoch, ktoré pod-
liehajú autorite biskupa (názov sekulárny 
inštitút pochádza z čias pápeža Pia XII.). 
V nich sa formujú osoby, ktoré žijú v svet-
skom prostredí a vydávajú znaky evanjelio-
vého svedectva vo svete.

Rehoľné sľuby
V ďalšom texte dokumentu je stručne 
vysvetlená podstata rehoľných sľubov. Sľub 
čistoty je vyjadrením neodvolateľného 
zasnúbenia Cirkvi a Krista. Pre rehoľníka je 
čistota darom milosti a súčasne vhodnejším 
životným štýlom ako život v manželstve. 
Kandidáti rehoľného života sa majú zozná-
miť s celým okruhom otázok v tejto oblasti, 
aby ich neskôr neprekvapila náročnosť pri 
zachovávaní tohto sľubu čistoty. Dobrovoľ-
ná chudoba zasvätených je cenným znakom 
dôvery v Boha a vyjadrením snahy po zís-
kavaní pokladov v nebi (porov. Mt 6, 20). 
Akékoľvek vážnejšie odchýlenie sa od tejto 
požiadavky je antisvedectvom pre svet. 
Napokon sľub poslušnosti vyjadruje zriek-
nutie sa svojej vôle s úmyslom dať prednosť 
Božiemu hlasu. Tento Boží hlas je tlmočený 
vo vôli predstavených, ktorí nech usmerňu-
jú svojich podriadených s úctou a rozvahou. 
Túžbu po kresťanskej dokonalosti u zasvä-
tených osôb má korunovať vzájomná láska 
v živote komunít.

Život v reholiach
Záver dokumentu tvoria praktické úpravy 
pre život v reholiach. Týkajú sa klauzúry 
(uzavretosti od vonkajšieho sveta), rehoľné-
ho rúcha, rehoľnej formácie, zakladania no-
vých inštitútov a pod. Dôležité upozornenie 
je v oblasti starostlivosti o nové povolania, 
kde sa konštatuje, že „najlepšou výzvou 
na rehoľný život je príklad ich vlastného ži-
vota“. (PC, 24) Koncil si cení rehoľný spôsob 
života a vyjadruje nádej na jeho rozvoj.
Michal Hospodár n

Michal Hospodár
ilustračná snímka: Mária Žarnayová

Nekonečné Božie milosrdenstvo
V nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pápež 
František priblížil veriacim úryvok z Jánovho 
evanjelia o vzkriesení Lazára: „Pred zapeča-
teným hrobom priateľa Lazára Ježiš zvolal 
veľkým hlasom: ,Lazár, poď von!ʻ A mŕtvy 
vyšiel (porov. Jn 11, 43 – 44). Toto autoritatív-
ne zvolanie sa vzťahuje na každého človeka, 
pretože všetci sme poznačení smrťou. Je 
to hlas toho, kto je pánom života. Kristus 
nekapituluje pred hrobmi, ktoré sme si vybu-
dovali našimi rozhodnutiami pre zlo a smrť, 
našimi pochybeniami, našimi hriechmi. 
Nástojčivo nás volá, aby sme vyšli z temnoty 
väzenia, v ktorom sme sa uzavreli, keď sme 
sa uspokojili s falošným, egoistickým a pod-
priemerným životom. Poď von! To je krásna 
výzva k ozajstnej slobode. Naše vzkriesenie 
sa začína odtiaľto: keď sa rozhodneme upo-
slúchnuť Ježišov rozkaz a vyjsť von na svetlo, 
do života, keď z našej tváre spadnú masky 
a keď znova nájdeme odvahu našej pôvodnej 
tváre, stvorenej na obraz a podobu Boha. Je-
žišov skutok vzkriesenia Lazára ukazuje, kam 
až je schopná dosiahnuť sila Božej milosti. 
Niet hraníc pre Božie milosrdenstvo, ktoré sa 
ponúka všetkým!“ (úryvok príhovoru zo 6. 
apríla 2014)

Modlitba posilňuje manželstvo
Svätý Otec pokračoval na stredajšej au-
diencii v katechéze o sviatostiach. Zameral 
sa na sviatosť manželstva: „Muž a žena sú 
zasvätení pre ich lásku, zasvätení láske. Práve 
v sile sviatosti manželstva manželia prijíma-
jú pravé a im vlastné poslanie, aby počnúc 
jednoduchými a bežnými vecami mohli vo 
vernosti a v službe zviditeľniť lásku, ktorou 
Kristus miluje svoju Cirkev a naďalej za ňu 
dáva život. Dobre vieme, s koľkými ťažkosťa-
mi a skúškami sa stretáva život manželského 
páru. Dôležité je udržiavať živé spojenie s Bo-
hom, ktoré je základom manželského zväzku. 
Vzťah s Pánom je vždy tým pravým putom. 
Keď sa rodina modlí, vzťah sa udržiava. Keď 
sa manžel modlí za manželku a manželka 

zasa za manžela, vzťah sa stáva silným. Jeden 
sa modlí za druhého. Manželský život je nád-
herná skutočnosť a máme ju vždy chrániť, 
chrániť deti. Viackrát som tu už spomenul, 
že to, čo pomáha manželskému životu, sú 
tri slová: prosím, ďakujem, prepáč. S týmito 
troma slovami, s modlitbou manžela za man-
želku a manželky za manžela, s neustálym 
zmierovaním sa skôr, ako sa skončí deň, bude 
manželstvo napredovať.“ (úryvok katechézy 
z 2. apríla 2014)

Boh neustále vyčkáva
V jednej zo svojich homílií sa Svätý Otec 
František zameral na úryvok z knihy proroka 
Ozeáša (Oz 14, 2 – 10), cez ktorý poukázal 
na srdce milujúceho a očakávajúceho Boha: 
„To je srdce nášho Otca, Boh je taký, ne-
únavne! On sa vždy vracia, náš Boh je totiž 
Bohom, ktorý vyčkáva. Je Bohom, ktorý 
nás čaká, stále čaká. Bohom, ktorý očakáva 
a odpúšťa. Je Bohom milosrdenstva, nikdy 
sa neunaví odpúšťaním. My sme tí, ktorých 
omrzí žiadať o odpustenie, ale on sa ne-
unaví. Sedemdesiatsedemkrát. Zakaždým. 
Vykročme vždy nanovo s odpustením. 
Z pohľadu obchodníka je to bilancia stratová. 
On neustále stráca; stráca vo vyúčtovaní, 
ale vyhráva v láske. A to preto, lebo je prvý, 
kto plní prikázanie lásky. On miluje, nevie 
inak. Život každého človeka, každého muža 
a ženy, ktorí majú odvahu prísť k Pánovi, 
nájde radosť Božej hostiny. Nuž nech nám 
tieto slová pomáhajú myslieť na nášho Otca, 
ktorý nás stále čaká, ktorý nám vždy odpúšťa 
a oslavuje náš návrat.“ (úryvok homílie z 28. 
marca 2014)

V evanjeliu môžeme každý deň počúvať 
Ježiša, ktorý k nám hovorí. Nosme si vždy so 
sebou maličké evanjelium! (Twitter Svätého 
Otca Františka z 5. apríla 2014)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

snímka: wordpress.com50
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Rodina ako riešenie
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes znižuje nezamestnanosť mladých ľudí 
do 29 rokov tak, že na nové pracovné miesto dáva firmám príspevok vo výške približne 
430 € po dobu jedného roka, ak toto pracovné miesto udržia rok a pol. 

Prečo tento príspevok nemohlo mi-
nisterstvo rodiny ponúknuť rodinám 
s deťmi? Prečo aspoň časť tohto 

príspevku nemôžu dostať starí rodičia, kto-
rých láskavá starostlivosť o vnučky a vnu-
kov je pre mnohé mladé rodiny jedinou 
záchranou v prvých rokoch manželstva? 
Mnohí z nich by v takom prípade radi odišli 
zo zamestnania a uvoľnili pracovné miesta 
mladším. No štát, ktorý prestal byť spolo-
čenstvom a stal sa už len množinou jed-
notlivcov, si ešte aj zametanie ulíc cení viac 
než výchovu a starostlivosť o deti v prvých 
rokoch života.

Ďalšou tehličkou v pomyselnej sta-
vebnici dobre fungujúcej spoločnosti 
je zosúladenie pracovného a rodin-
ného života. Táto tehlička je potrebná 
na znovunastolenie rovnováhy. Povolanie 
žien k materstvu robí z tejto rovnováhy 
otázku prežitia ľudského druhu. Čas, ktorý 
ženy venujú deťom, má zároveň obrovský 
význam pre ich budúcnosť, vrátane tej 
ekonomickej.
Dokazujú to napríklad aj výsledky 

dlhodobej štúdie, ktorá analyzovala vplyv 
nórskej reformy materskej dovolenky, 

prijatej v roku 1977. Táto reforma rozšírila 
platenú a neplatenú materskú dovolenku 
z dvanástich týždňov neplateného voľna 
na štyri mesiace plateného a dvanásť mesia-
cov neplateného voľna. Štúdia ukázala, že 
čas, ktorý matky strávili s dieťaťom navyše, 
zvýšil šance dieťaťa nielen na ukončenie 
povinnej školskej dochádzky, ale aj na lepšie 
uplatnenie na trhu práce. Platy detí, ktorých 
matky využili možnosť zostať s nimi doma 
po reforme dlhšie, boli v tridsiatom roku 
života v priemere o päť až osem percent 
vyššie ako platy tých, ktoré sa narodili pred 
reformou. Štúdia pritom poukázala na fakt, 
že tento jav bol zvlášť výrazný v prípade 
matiek, ktoré by si pred reformou mohli do-
voliť len veľmi krátku materskú dovolenku.
Nezastupiteľnosti rodiny pri výchove 

detí som sa ja sama venovala v pracovnom 
dokumente o príspevku európskych politík 
v oblasti rovnosti mužov a žien v boji proti 
kriminalite mladistvých. Zistenia medzi-
národných inštitúcií potvrdzujú súvislosť 
medzi „rodinným faktorom“, rodičovskými 
právami a povinnosťami, a kriminalitou 
mladistvých. Zo štúdií vyplýva, že u detí, 
ktorým sa venuje dostatočný rodičovský 

dohľad, je menej pravdepodobné, že sa 
zapletú do trestnej činnosti. Dysfunkč-
né rodinné prostredie vyznačujúce sa 
konfliktmi, nedostatočnou rodičovskou 
kontrolou, slabými väzbami a integráciou, 
a predčasnou samostatnosťou úzko súvisí 
s kriminalitou mladistvých. Čoraz väčšmi 
sa uznáva význam dobrých životných pod-
mienok rodiny. Úspešnosť v škole do veľkej 
miery závisí od toho, či sú rodičia schopní 
poskytnúť svojim deťom štartové príležitos-
ti. Toto je štvrtá tehlička – odovzdávanie 
ľudského kapitálu medzi generáciami.

Posledným stavebným prvkom je 
aktívne starnutie a medzigeneračná 
solidarita, ktorá jediná dokáže zabezpečiť 
dôstojnú starobu. Tu si treba uvedomiť, že 
bez prirodzenej rodiny je medzigenerač-
ná solidarita len prázdnym slovom. Aká 
generácia má byť solidárna, keď vezmeme 
rodine jej schopnosť reprodukcie? A s kým 
má byť solidárna, keď deti už tri mesiace 
po pôrode dáme na starosť cudzím ľuďom 
a matky nútime, aby sa vrátili naspäť do za-
mestnania na plný úväzok?
Ak spojíme rodinu a medzigeneračnú 

solidaritu, začne byť na prvý pohľad jasné, 

že jediným demograficky aj ekonomicky 
udržateľným modelom je rodina založená 
manželstvom jedného muža a jednej ženy. 
Rodina, ktorá je schopná priviesť na svet die-
ťa a vychovať z neho zodpovedného človeka.
Toto všetko možno zahrnúť pod pojem 

family mainstreaming alebo uplatňovania 
rodinného hľadiska. V praxi to znamená 
systematicky vyhodnocovať pozitívny alebo 
negatívny vplyv všetkých politík na rodiny. 
Podobne, ako to už robíme pri vyhodno-
covaní vplyvov politických rozhodnutí 
na životné prostredie.
Existuje veľké množstvo politických ná-

strojov na zlepšenie podmienok pre rodiny: 
pridelenie daňovej pomoci, spružnenie pra-
covného času a prijatie ustanovení, ktorých 
cieľom je podporiť rodičov, aby mali viac 
priestoru zaujímať sa o život svojich detí. 
Nie jasle pre každé dieťa, ale úprava pracov-
nej doby s cieľom poskytnúť viac voľného 
času rodičom alebo zlepšenie organizácie 
a plánovania – keďže cieľom týchto politík 
zameraných na rodinu je pomôcť v prvom 
rade zamestnaným rodičom.

Je najvyšší čas, aby sa štát opäť stal spolo-
čenstvom. To znamená v prvom rade začať 
venovať viac pozornosti rodinám. Uznať 
spoločenský a ekonomický prínos práce 
žien a starých rodičov. Oceniť ich obrovskú 
zásluhu pri výchove najmladšej generácie 
a starostlivosť – nielen o domácnosť s ma-
lými deťmi, ale aj o tých dospelých členov 
rodiny, ktorí takúto starostlivosť potrebujú. 
Znamená to aj zjednodušiť prácu na čias-
točný úväzok. Pretože skutočne aktívna 
jeseň života, to nie je zákonom prikázané 
zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ale 
možnosť starých rodičov byť so svojimi vnú-
čatami a poskytnúť im to najlepšie – lásku 
a výchovu vo vlastnej rodine.
Zosúladenie pracovného a rodinného ži-

vota. Hmotné zabezpečenie rodín. Solidari-
ta a odovzdávanie ľudského kapitálu medzi 
generáciami. Aktívne starnutie a dôstojná 
staroba. To sú tehličky, z ktorých možno vy-
budovať stabilnú a prosperujúcu krajinu. n

Anna Záborská
(dokončenie z minulého čísla)

ilustr. snímka: Bniice Hugs; flickr.com

Energetické 
náramky Power 
Balance 
Do série ochranných náramkov, o ktorých 
sme písali v predchádzajúcich číslach, patria 
aj populárne Power Balance náramky.
Energetické náramky Power Balance 

od svojho vzniku v roku 2006 fascinujú mno-
hých ľudí a stali sa neoddeliteľnou súčasťou 
sveta športovcov. Náramky rôznych farieb 
vyrobené z chirurgického silikónu údajne 
pomáhajú udržiavať telo v rovnováhe, dodá-
vajú mu vitalitu, a zároveň majú ochrániť no-
siteľa pred pôsobením zlej energie. Ochrana 
má byť zabezpečená pomocou dvoch holo-
gramov (interferenčných obrazcov), ktoré sú 
umiestnené v náramku a majú vyrovnávať 
frekvenciu ľudského tela, a tým zabezpečiť 
jeho harmóniu.
Hologram je naprogramovaný špeciálnym 

procesom, ktorý je navrhnutý tak, aby napo-
dobňoval východné filozofie. Presné zloženie 
materiálov a výrobné procesy hologramov 
sú chránené obchodným tajomstvom výrob-
cu. Power Balance hologramy sú vkladané 
do náramkov a náhrdelníkov. Sú dostupné 
aj vo forme nálepky, ktorá môže byť vhodne 
použitá  na akejkoľvek časti tela. 
Tieto magické náramky, ktoré majú 

regulovať tok energie v ľudskom tele, sú 
výsledkom prepojenia východnej filozo-
fie a inovatívnych technológií západnej 
vedy. Tvorcovia náramkov Power Balance 
vychádzali z presvedčenia, že každý človek 
môže čerpať to najlepšie zo svojho vlastného 
potenciálu. Toto presvedčenie vychádza 
z východnej filozofie a je vyjadrením výroku: 
Ži svoj život naplno!
Boh nás však pozýva vziať svoje staros-

ti, úzkosti, bolesti, kríže a nasledovať ho. 
Vyvýšme ho nad každú oblasť života, nad 
každý strach, a zanechajme modly, ktoré 
nás zvádzajú do bludov (porov. Tob 14, 6). 
Pamätajme, že Boh je dobrotivý, milosrdný 
a odpúšťa viny, keď nastane súženie, ochráni 
všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú (porov. 
Sir 2, 13).

Antónia Rabatínová
ilustr. snímka: flickr.com
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Kána
27. júl – 2. august 2014
Spišská Kapitula

čas na manželstvo

čas pre vás dvoch

samostatný program pre deti

Chceme vás pozvať na Stretnutie Kána.

Je to čas, kedy sa manželia môžu zastaviť, zažiť jednotu v páre, objavovať 

zmysel manželského života a Boží plán pre manželstvo, posunúť sa dopredu 

vo svojom vzťahu, obnoviť svoje manželstvo. Na Stretnutí zaznejú témy ako 

manželská láska, odpustenie, sexualita, komunikácia.

  Je tu tiež vytvorený čas na vzájomné rozhovory i modlitbu.

Je to čas pre manželov, počas ktorého sa môžu zastaviť a zažiť zázrak Kány, keď 

im Boh môže dať nové „víno“ do ich vzájomného vzťahu.

www.kanapremanzelov.sk / tel: 0901 913 039

pre manželov
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Génius v službách Pána
Významným momentom v histórii 

chrámu Sagrada Familia sa stala 
prvá svätá omša, ktorú v nej slávil 

pápež Benedikt XVI. počas svojej návštevy 
Španielska 7. novembra 2010. Zároveň ju 
posvätil a pridelil jej status baziliky. Vtedy 
povedal: „Preniknutý úctou k Svätej rodine 
z Nazareta, ktorú rozšíril medzi katalán-
skym ľudom sv. José Manyanet, génius 
Antonio Gaudí, inšpirovaný zápalom svojej 
kresťanskej viery, dokázal premeniť tento 
chrám na kamenné chvály Boha. Chvály 
Boha, ktoré tak, ako sa to stalo pri narodení 
Krista, mali za protagonistov pokorných 
a jednoduchých ľudí. Gaudí chcel svojím 
dielom priniesť evanjelium celému ľudu. ... 
A nielen to: v spolupráci s kňazom do-
nom Gilom Parésom načrtol a financoval 
z vlastných úspor vybudovanie školy pre 
deti murárov a deti najchudobnejších rodín 
štvrte, ktorá bola vtedy na okraji Barcelony. 
Tak sa stávalo realitou presvedčenie, ktoré 
vyjadroval týmito slovami: ,Chudobní mu-
sia vždy nájsť útočisko v chráme, ktorým je 
kresťanská láska‘. ... Gaudí nám svojím die-
lom ukazuje, že Boh je pravým meradlom 
človeka, že tajomstvo pravej originálnosti 
spočíva, ako on hovoril, v návrate k pôvodu, 
ktorým je Boh. On sám, otvoriac týmto 
spôsobom svojho ducha Bohu, bol schopný 
vytvoriť v tomto meste priestor krásy, viery 
a nádeje, ktorá vedie človeka na stretnutie 
s tým, ktorý je samotnou pravdou a krásou. 
Tento architekt vyjadril svoje pocity takto: 
,Chrám je jedinou vecou, ktorá je hodná 
vyjadriť pocity ľudu, pretože náboženstvo 
je najvyššou vecou človeka.‘“

Samotný chrám má pre dnešnú dobu 
hlboký a nadčasový odkaz. Jeho úplný 
názov znie Templo Expiatorio de la Sagrada 
Familia – Chrám zmierenia zasvätený Svätej 
rodine. Nielen svojou vizuálnou podobou, 
ale aj patrocíniom sa stal vztýčeným prstom 
upozorňujúcim na hodnotu zmierenia 
a rodiny. 
Vatikanista týždenníka L´Espresso 

Sandro Magizster si však všimol aj ďal-
šiu vec. Benedikt XVI. postavil Gaudího 
architektonickú víziu pred oči autorov 
súčasných sakrálnych stavieb, ktoré sú často 
nahé a prázdne a v ktorých sa kresťanské 
mystérium stráca namiesto toho, aby bolo 
sprítomňované.
Aj japonský architekt a sochár Etsuro 

Sotoo bol dielom natoľko ohromený, že 
sa snažil pochopiť spôsob práce Anto-
nia Gaudího. Pre denník L´Osservatore 

Romano povedal: „Začal som sledovať 
Gaudího, aby som sa naučil byť sochárom. 
Až som pochopil, že na dosiahnutie tohto 
cieľa sa musím pozerať tam, kam sa pozeral 
on... Pozývam každého, kto chce pochopiť 
Gaudího, aby si nevybral nesprávne dvere. 
Ak ho naozaj chcete poznať, musíte si 
vybrať dvere Ducha a viery.“  On ich otvoril. 
Priviedli ho k Bohu, ku konverzii a vstupu 
do Katolíckej cirkvi.
Geniálne Gaudího diela sa postupne stali 

súčasťou Svetového dedičstva UNESCO 
(Park Güell, Palác Güellovcov a Casa Milà, 
Sagrada Familia, Casa Vicens, Casa Batlló 
a krypta v Collonii Güell). Ak budete v Špa-
nielsku, zájdite sa na ne pozrieť. Určite vás 
ohromia. n

Dada Kolesárová
(dokončenie z minulého čísla)

ilustr. snímka: flickr.com

V Kyjevsko-pečerskej lavre
V Kyjeve bola v časoch Jozafáta Kunceviča 
jediná cerkev, ktorá patrila zjednoteným. 
Išlo o Katedrálny chrám Božej múdrosti, 
veľkolepé dielo z čias Jaroslava Múdreho. 
Rutský chcel tento chrám navštíviť, aby videl, 
v akom je stave, keďže pre tatárske vpády 
i zasahovanie svetských ľudí strácal na svojej 
kráse. Za spoločníka na ceste si vzal Jozafáta. 
Jozafátovi sa tak mohol naplniť dávny sen: 
navštíviť  Kyjevsko-pečerskú lavru, kolísku 
mníšstva. Rutský zmeravel od strachu, keď mu 
Jozafát povedal o svojom úmysle. Po dlhom 
prehováraní súhlasil, na Jozafátovo vlastné 
riziko. Keď sa Jozafát približoval k bráne, 
stretol mníchov na čele s Kurcevičom. Práve 

si vyšli na lov. Keď sa mu Jozafát predstavil, 
ten ho ihneď zasypal nadávkami a výčitkami. 
Jozafát na to: „Milujem pokoj a neprichádzam 
so zlým zámerom. Chcem navštíviť bratov 
a pozhovárať sa s nimi. Len mi je čudné, že 
nikde v mníšskych pravidlách som nečítal, aby 
bolo mníchom dovolené chodiť na lov.“ Za-
hanbený týmito slovami vpustil Jozafáta dnu. 
Hneď sa všetci, a bolo ich okolo stovky, zbehli 
do jedálne, aby na vlastné oči videli tohto 
nenávideného Dušechvata, o ktorom toľko 
počuli. Sotva ho uzreli, spustili rev: „Načo si 
sem prišiel? Aj nás chceš zviesť? Nerob si ná-
deje, nepodarí sa ti to!“ Chcel prehovoriť, ale 
nedalo sa. Na pokyn igumena, aby boli ticho, 

Jozafát povedal: „Prišiel som navštíviť toto 
miesto a pokloniť sa ostatkom svätých. Veľmi 
ma teší, že tu môžem vidieť tak veľa mníchov. 
Želám vám jedine dobro. Ak mi dokážete 
z vašich kníh, že veci, ktoré hlásam, sú neprav-
divé, ochotne tu ostanem s vami.“ Potom im 
na základe kníh dokazoval dôležitosť jednoty 
Cirkvi. Keď skončil, mnohí hovorili: „Právom 
ho volajú Dušechvat, lebo vie uloviť ľudí.“ 
Nikto však nemal odvahu pridať sa na stranu 
zjednotených, ale úspechom bolo už to, že ho 
v sprievode, s úctou a rešpektom vyprevadili 
z lavry. Keď Rutský z diaľky videl blížiaci sa dav 
mníchov, veril, že to už nesú Jozafáta mŕtveho.

Marko Durlák

Na prahu nového života
Máj.
Romanca.
Mladá láska.
Rozkvitnuté (k)lásky, biele labute.
Omamná vôňa tej prapodivne krásnej prírody, ktorá sa znova 

budí k životu.

Búrlivák vietor sa mi oprel 
do kolien a prinútil ma zhlboka 
sa nadýchnuť úžasnej jarnej ob-
lohy. Túžila som vzlietnuť. Bráz-
dila som si cestu cez nekonečnú 
záplavu zelenkavých kláskov 
ešte stále mladej kukurice, vese-
lo sa prepletajúcej so stonkami 
bujarej mladej trávy. Končekmi 
prstov som splývala s tou doko-
nale hravou symfóniou zelenej 
nádhery. Očami som hladila 
malé hlávky púpav. Kráčajúc 
pomedzi nahromadené krtince 
som nechtiac vyrušila celkom 
drobulinký hmyz, ktorý si mo-
hol nohy i tykadlá polámať pred 
mojimi rozletenými dlaňami. 
Zavrela som oči. Táto atmosféra, 
kde široko-ďaleko nie je nik, 
len ja a čarovná súhra prírody, 
mi sfarbila vlastné myšlienky. 
Občas sa pozabudnem, tam vy-
soko na kopci, s pootvorenými 
viečkami a so srdcom na dlani. 
Pozorujúc na lesnej cestičke 
vyryté šľapaje od kopýt arabov 
sama túžim zanechať stopu.

Jar.
Ospalá príroda sa prebú-

dza do nového života. Striasa 
zo seba posledné spomienky 
na treskúcu zimu a užíva si 
začiatok čohosi nového. Tento 
prechod mi pripomína život 
človeka. Občas sa cítim ako 
malý kvietok, ktorým z času 
na čas lomcuje vietor, prší 
na neho dážď, no predsa sa stále 
túži obracať k slnku. V živote je 
toľko chvíľ, ktoré nám prinesú 
bolesť, žiaľ či smútok. Ťažké 
okamihy, ktoré nás zavalia, 
a my sa nevládzeme brániť. 
Sneh, ktorý nás pridlávil, je 
príliš ťažký, chladný a mrzutý, 
a my sa ako tie drobné kvety 

krčíme pod jeho náporom. 
Život človeka je zvláštny a my 
občas pociťujeme ten divný 
hlad a smäd po poznaní, prečo 
sa v našom živote stalo to či 
ono. Niekedy by sme najradšej 
zvrátili kolobeh udalostí, ktoré 
nás poranili či sklamali, no čas, 
ktorý plynie, sa nedá vrátiť späť 
a prežiť odznova.

„Preto nebuďte ustarostení 
o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa 
postará sám o seba, každý deň 
má dosť svojho trápenia.“ (Mt 
6, 34)

Raz túžim zažiť pocit, že 
keď sa obzriem na to, čo bolo, 
budem sa môcť usmievať, ba 
priam smiať. Neľutovať, čo  
bolo, len vstrebávať čaro minu-
lých časov a nemyslieť na nič. 
Len na to, čo mám pred sebou. 
Život. Milovať ho taký, aký je, 
nie taký, aký mohol byť. Milovať 

všetkých ľudí v ňom bez ohľadu 
na to, prečo zostávajú alebo 
prečo odišli. Za všetko ďakovať 
Bohu. Stále. Odznova. Byť ako 
ten drobný kvet, ktorý sa na-
priek tomu, že je občas strhaný 
zimou, chladom a nebezpečen-
stvom, stále obracia k slnku. 
Každý z nás môže uveriť tejto 
skutočnosti. Že všetko, čo sa  
v našom živote prihodilo, má 
svoj zmysel. Že napriek tomu, 
ako často musíme zvádzať boje 
s rôznymi ťažkosťami, ktoré nás 
postretnú, náš život napokon 
speje k večnému životu. Pretože 
jedného dňa sneh a mráz pomi-
nú a vyjde slnko, ktoré roztopí 
všetky ľady. Pretože po každom 
utrpení príde vzkriesenie. Tak 
ako kvietky, ktoré môžu znova 
vyklíčiť v plnej sile a nádhere, 
tak aj Boh dáva svojim najmil-
ším možnosť prebudiť sa do no-
vého života. Na vynovených zá-
kladoch. Toto je zázrak každého 
dňa. Keď si uvedomíme veľkosť 
tejto lásky, žiaden zvádzaný 
boj nemôžeme prehrať s naj-
mocnejším víťazom, ktorý stojí 
po našom boku.

„Žiaden deň sa nepodobá iné-
mu dňu. Každý zajtrajšok má 
svoj zvláštny zázrak, magický 
okamih, v ktorom zanikajú sta-
ré svety a rodia sa nové hviezdy.“ 
(P. Coelho)

Máj.
Čas, keď kvitne láska.
Čas, keď sa všetko prebúdza 

do nového života.
Čas na nový začiatok.
Čas, keď všetky zážitky chutia 

tak akosi inak.
Človek sa môže aspoň 

na chvíľu pozastaviť a len sa dí-
vať. Užívať si prítomnú chvíľu.
Všade navôkol plynie nový 

život. Nový život na ruinách 
končiacej sa zimy. Nový život.

Pane, ďakujem ti za všetko, 
čo z tvojej milosti prežívam. 
Za úsmev, radosť, stretnutia a aj 
za to nepochopiteľné. Za bolesti 
a slzy, ktoré si mi dal. Napĺňa-
jú môj život v tvojej milosti. 
Amen. n

Anežka Kuzmiaková
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Polovica 
Päťdesiatnice
V stredu štvrtého týždňa po Pasche, 
po Nedeli porazeného, je zvláštny 
sviatok, ktorý mnohí z našich veriacich 
ani nevnímajú. Ide o sviatok Polovice 
Päťdesiatnice (50 dní), deň, ktorý spája 
dva veľké sviatky – Paschu a Zostúpenie 
Svätého Ducha, čo je vyjadrené aj 
v liturgických textoch tohto dňa. 

Práve v tento deň sa oslavuje skutočnosť zo života Ježi-
ša Krista, ktorá sa odohrala v čase osláv starozákonnej 
polovice Päťdesiatnice (Jn 7, 14n.). Ježiš zjavil, kým 

v skutočnosti je, a tí, ktorí ho počúvali, mohli spoznať, že ide 
o skutočného Mesiáša. Pán sa v posledný deň Sviatku stánkov 
zjavil v chráme „ako svätý Kráľ a Boh“ (sedalen po druhej kathiz-
me na utierni) a „... zvolal veľkým hlasom: ,Kto je smädný, nech 
príde ku mne a pije‘, ukázal, že je Mesiášom, prostredníkom 
medzi Bohom a ľuďmi“ (synaxár stredy Polovice). V piesňach 
Polovice počujeme slová o vďačnosti Vzkriesenému a o prisľú-
bení, že príde Duch Utešiteľ pre veriacich. Hoci má tento deň 
charakter sviatku, má Veľkú večiereň, no predsa sa v tento deň 
nespieva na utierni polyjelej, ale je zakončená Veľkým slávo-
slovím. Stojí za zmienku, že práve tento deň sa niekedy zvykne 
považovať za sviatok Božej múdrosti a zvýrazňuje slávnostný 
charakter celého tohto obdobia. Hneď naň nadväzuje Nedeľa 
Samaritánky – veľká katechetická pomôcka pri vysvetlení krstu 
a uvedení do jeho tajomstva, ako to uvádza aj synaxár: „Sviatku-
júc Polovicu, ospevujeme Mesiáša Krista... A preto si myslím, že 
sa po ňom slávi sviatok Samaritánky, pretože i tam bolo mnoho 
povedané o Mesiášovi Kristovi aj o vode, aj o smäde.“ Práve tieto 
príbehy úzko súvisia s pokrstnými katechézami, ba dokonca aj 
Samaritánka je podľa tradície svätá Fotina (26. februára) alebo 
Fotinia, čo znamená žiariaca, osvietená – každý pokrstený je 
nazvaný osvietený, ba aj krst sa nazýva osvietenie.
Práve v týchto skutočnostiach je veľmi hlboko prítomná nie-

len spomienka na skutočnosti, ktoré sú opísané v evanjeliách, 
ale hlavne poukázanie na náš vlastný krst. Cirkev nám ho takto 
pripomína každý rok, aby žiaden osvietený nikdy nezabudol, čo 
prijal ponorením do vôd krstu. n

Michal Bučko
ilustr. snímka: offthecoastofutopia.blogspot.com

Vzdávanie 
vďaky
Desiaty žalm prináša pocit nekončiaceho 
sa príbehu. Dávid (pomazaný za kráľa) 
musí čakať, kým „pravda vyjde najavo“. 
Boh mlčí a nepriatelia sa cítia pri sile.

O tom už ale bolo katechéz niekoľko. Ale presne o tom 
je často aj náš život. Mali by sme si žiť ako „kráľovské 
deti“, no neraz sa oveľa viac darí neveriacim. Zdá sa, 

že práve oni majú moc. Väčšinou sa kresťan od nekresťanov 
vôbec nelíši v jednom: v strachu o budúcnosť. Bojíme sa ne-
spravodlivého zaobchádzania od ľudí, zamestnávateľa, štátu 
a pod. alebo sa obávame, že to, čo pre nás Boh pripravil, sa 
nám nebude dosť páčiť.
Neodbytne sa tu núka obraz vyzvedačov poslaných do za-

sľúbenej zeme. Kontext? Židia sú dlhokánske roky v otroctve, 
kde snívajú o slobode. Budú si užívať prisľúbenú zem. Príde 
Mojžiš. Exodus. Zázraky. Desať rán. Ochrana Baránkovej krvi. 
Rozdelené more. Manna. A potom vkročia vyzvedači do za-
sľúbenej zeme. Jozue je nadšený. Zvyšní prekypujú sklama-
ním a pesimizmom. Zasľúbená zem sa im nezdá dosť dobrá. 
Vysnívali si lepšiu. Kam sa podela Božia moc? Nespokojenci 
nakoniec do Kanaánu nevstúpia. Zvyšok života blúdia po púšti 
a tam aj zomrú.
Podobne Dávid. „Predčasne“ pomazaný za kráľa pre Saulovo 

zlyhanie. Napriek pomazaniu si na trón musí počkať. Musí 
utekať a žiť ako vyhnanec. Musí hľadieť na smrť nevinných, 
ktorí zomierajú pre neho. Hádam takto to vyzerá, keď Boh 
vovádza „do postavenia“ a plní prísľuby? Dávid nereptá. Je ako 
Jozue. Nie ako ostatní vyzvedači. Predstavte si, že by Dávid 
začal reptať. Bojovať proti Saulovi. Hádať sa s ním, dokazovať 
svoje pomazanie a pod. Myslím, že by o toto pomazanie prišiel 
rovnako rýchlo ako Saul, ktorý bol zbavený trónu pre nepo-
slušnosť.
V desiatom žalme je výraz, že Boh neopúšťa „chudáka“. 

Ekumenický preklad používa iné slovo – „bezmocného“. Člo-
vek v strachu, že sa mu jeho budúcnosť nebude páčiť, dokáže 
bojovať s kade kým. Aj s Bohom. A až keď vyčerpá všetky 
prostriedky, prijíma realitu. Lebo s tým nevie spraviť nič iné. 
Takúto bezmocnosť od nás Boh nežiada.
Krstom patríme do Božieho kráľovstva s postavením Božie-

ho dieťaťa. Náš život by mal odrážať tento status. My sme už 
(!) boli vovedení do zasľúbenej zeme (celý náš život, pod-
mienky, v akých žijeme) a boli sme pomazaní Božím Duchom. 
Asi máme iné predstavy, ako by to malo vyzerať. A tak buď 
hundreme a sme plní pesimizmu pri pohľade na „obrov“ okolo 
nás, alebo sa vzpierame. Boh skúša človeka „v malom“, aby ho 
ustanovil „nad veľkým“. Hebrejský ľud do Kanaánu vstúpil. 
Dávid sa ujal moci a nakoniec zasadol aj na trón v sláve v nebi.
Náš život bude životom Božieho dieťaťa, ktoré si užíva be-

nefity kráľovstva vtedy, keď sa staneme bezmocnými z vlastnej 
vôle. V spoľahnutí sa na neho. Na jeho dobrotu a starostlivosť. 
Aby sme po krátkych skúškach boli obdarení nad mieru. n

Valéria Juríčková

Chránili pastiera
Život otca biskupa Jána Hirku bol nao-

zaj búrlivý a poznačený najmä bojom 
medzi kresťanstvom a komunistic-

kým režimom. Často sa v tejto súvislosti 
spomína jeho pôsobenie ako ordinára, ale 
do tohto boja bol otec biskup Ján vtiahnutý 
omnoho skôr – ešte počas štúdií v Prahe 
v roku 1949.
Písal sa 15. jún 1949. V tento deň slávila 

Rímskokatolícka cirkev sviatok Božieho 
tela. Nebolo to inak ani v Prahe. Na Hrad-
čianskom námestí pred Katedrálou sv. 
Víta sa zhromažďovali ľudia už od pol 
ôsmej ráno. Boli to však akísi čudní ľudia 
– uzavretí do svojich rozhovorov sa vôbec 
nezapájali do náboženského diania okolo 
seba. Otec biskup Ján ako bohoslovec mal 
problém dostať sa do katedrály, a tak sa 
musel so spolubratmi predierať týmto da-
vom. Už o hodinu bola katedrála skoro plná 
– dnu akísi usporiadatelia vpúšťali iba staré 
ženy a deti. Tí sa však tlačili vzadu – vpredu 
bol nepreniknuteľný dav mužov. Všetci sa 
takejto masívnej účasti mužov čudovali, 
a tak si ich všímali oveľa podrobnejšie. 
Stačilo pár minút a každý pochopil, čo sú 
zač. Neboli to veriaci, i keď mnohí boli 
isto pokrstení. Podľa ich správania sa dalo 
usúdiť, že v chráme budú ešte problémy, 
keďže tvorili dve tretiny z prítomných 2 300 
až 2 500 osôb. Pozornejšie oko by spoznalo 
jednu zaujímavú črtu – všetci títo muži boli 
označení špendlíkom.
Vtedy prišiel ku katedrále arcibiskup 

Jozef Beran, ktorého privítalo asi 150 
veriacich. Keď prichádzal k hlavnému 
oltáru, mnohí pokľakli a mladé družičky 
hádzali na podlahu pred oltárom kvetinové 
lístky. Otec arcibiskup sa obliekol do bo-
hoslužobných rúch a začala sa slávnostná 
svätá omša. Po prečítaní evanjelia sa otec 
arcibiskup zahľadel na čudný dav a povedal: 
„Upozorňujem vás, že takzvaná katolícka 
akcia nie je katolíckou akciou a Katolícke 
noviny, ktoré boli ponúkané pred katedrá-
lou, nie sú Katolíckymi novinami.“
Reakcia na seba nedala dlho čakať – 

čudný dav okolo oltára spustil hrozný rev 
a piskot. Ak niekto dovtedy pochyboval 
o antikresťanskom postoji týchto ľudí, teraz 
už mal jasno. Z davu bolo počuť heslá: „My 
ti dáme Vatikán, ty vrah českých ľudí!“ 
alebo „Preč s Vatikánom!“, či osobnejšie: 
„Ty zločinec!“ Otec arcibiskup sa snažil 
upokojiť celú situáciu, lebo si uvedomoval, 
že v chráme sú deti. No ani to nezabralo. 
Tak sa otočil a v tichosti doslúžil svätú 

omšu. Zbor provokatérov okolo oltára začal 
víťazoslávne spievať štátnu hymnu Kde 
domov můj.
Bohoslovci a mladí kňazi, i mladý boho-

slovec Ján Hirka z Prešova, si pomaly začali 
kliesniť cestu davom a podarilo sa im vytvo-
riť uličku, po ktorej mohol otec arcibiskup 
opustiť katedrálu. Keď prechádzal okolo 
veriacich, požehnal ich a povedal: „Žiadam 
vás, aby ste sa v pokoji rozišli, lebo sprievod 
sa konať nebude.“
Bohoslovci sa pomaly presúvali s otcom 

arcibiskupom a obstúpili jeho auto, čím za-
bránili vlastnými telami fyzickým útokom 
na jeho osobu. Auto obklopené bohoslov-
cami sa pomaly presúvalo od katedrály 
k rezidencii. Na jeho strechu padali kvety 
pôvodne určené na procesiu s Najsvätejšou 
Eucharistiou. Vonku v okolí katedrály mali 
ešte navrch provokatéri, ale ľudia, ktorí 
sa nedostali do chrámu, vytvárali skupiny 
po jeho okolí. Keď videli, čo sa deje, zišli 
sa pred rezidenciou otca arcibiskupa so 
skandovaním „Nech žije arcibiskup! Nech 
žije Kristus Kráľ!“ Niektorí ho vyzývali: 
„Pán arcibiskup, na balkón!“ O chvíľu však 
k rezidencii dorazil zástup provokatérov 
z katedrály a do svätováclavského chorálu 
sa začali ozývať výkriky „Nech žije prezi-
dent Gottwald!“ a chorál znova prekričal 
spev hymny Kde domov můj.
Tak mladý bohoslovec Ján Hirka na vlast-

nej koži zažil spôsoby a metódy komunis-
tického režimu, ktorý si postupne pripravo-
val pôdu na ovládnutie kresťanov v celom 
Československu. n

Podľa spomienok otca biskupa  
Jána Hirku v knihe Pod ochranou Márie 

spracoval Juraj Gradoš.

Pohovor
Istý človek zverejnil na kanáli You Tube video, ktoré v priebehu troch dní okomentovalo 
6 900 návštevníkov. Pri jeho prezeraní som natrafila na to isté video, ktoré zverejnil iný 
používateľ v ten istý deň. Toto video okomentovalo 25 125 návštevníkov. Spolu je to za tri 
dni 32 025 reakcií. Určite ste v napätí, o čo išlo. Imaginárna firma vytvorila inzerát, v kto-
rom ponúkala prácu na pozíciu riaditeľa. Išlo o online rozhovor. Na ponuku zareagovali 
viacerí. Fiktívny zamestnanec ponúkal prácu a postupne vymenoval požiadavky na prácu: 
byť k dispozícii 24 hodín sedem dní v týždni, žiaden nárok na prestávku ani dovolenku (ani 
počas Vianoc), napriek krízam udržiavať vždy pokojnú atmosféru, zvládať oblasť financií aj 
medicíny... Podmienky boli neznesiteľné. Nakoniec to vyvrcholilo výškou platu. Za to všet-
ko nedostanú ani cent. Záujemcovia ostali úplne zaskočení. Keď im prezradil, že túto prácu 
vykonávajú milióny ľudí po celom svete – všetky mamy, niektorí sa ani nezmohli na slovo. 
Na ich tvárach bolo vidieť hlboké dojatie aj slzy.
Ani vy nezabudnite na svoju mamu. (Dada Kolesárová)
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PONDELOK 19. máj
Hieromučeník Patrik

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

Keby bol vaším otcom Boh, milovali 
by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel 
a od neho prichádzam. (Jn 8, 42n)
Boh je naším Otcom, pretože nás stvoril. 
Vložil do nás svoje dary a sme stvorení 
na jeho obraz. Skrze hriech sa však do srdca 
človeka, do popredia pretláča prirodzenosť 
naklonená hriechu a otcom sa nám stáva 
diabol, ktorý nás klame. On je otcom lži. 
A predsa je Boh naším Otcom, veď skrze 
Syna nás vykúpil a vierou v Ježiša Krista sme 
zachránení.

Liturgia: Všetko ako 15. mája

UTOROK 20. máj
Mučeník Tallelaios

Čítania: Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 – 
59, zač. 33

Ale ja ho (Otca) poznám a jeho slovo za-
chovávam. (Jn 8, 55b)

V kresťanstve Boh zjavuje pravdu o sebe. 
Túto pravdu nám zjavuje skrze svojho Syna, 
ktorý vychádza z Božích úst ako Slovo 
tvoriace celý svet. A predsa sa rodí aj ako 
človek a ukazuje na živote svojho Syna 
Ježiša Krista, čo je pre Boha dôležité a čo je 
nepodstatné. A tak nemusíš byť bohatý ani 
múdry, ani mladý, ani slávny, aby si bol ním 
milovaný.

Liturgia: Všetko ako 15. mája

STREDA 21. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice 
Apoštolom rovní Konštantín a Helena

Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18 (rad.); Sk 26, 1 – 5. 12 – 20, zač. 49; Jn 
10, 1 – 9, zač. 35b (sv.)

Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a roz-
dával sediacim, podobne aj z rýb, koľko 
chceli. (Jn 6, 11)
Zázračné rozmnoženie chleba by v dnešnej 
dobe veľmi rád privítal nejeden politik ako 
dobrú predvolebnú kampaň. Kristus využíva 
aj takýto zázračný skutok na prejavenie 
lásky voči ľuďom, a taktiež ním potvrdzuje, 
že slová, ktoré hovorí, sú pravdivé. Možno 
nám chce povedať, že ak sa podelíme ako 
chlapec s piatimi chlebmi, dostaneme oveľa, 
oveľa viac.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 

a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár z Polovice Päťdesiatnice a svätým, 
Sláva, kondák svätým, I teraz, kondák 
z Polovice. Ostatné z Polovice a svätým. 
Namiesto Anjel zvestoval sa spieva 9. irmos 
z Polovice. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 22. máj
Mučeník Bazilisk

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

Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, 
nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: 
,Vidíme.ʼ A tak váš hriech ostáva.“ (Jn 9, 41)
Farizeji boli vo svojej dobe tvorcami a vykla-
dačmi zákonov. Keď sa dostali do slepej ulič-
ky, lebo považovali nepodstatné veci za dôle-
žité, neboli to vo svojej zaslepenosti ochotní 
priznať. Vzťah s Bohom zamenili za plnenie 
príkazov a zákazov, kvantum modlitby bolo 
dôležitejšie ako rozhovor s Bohom. A čo my, 
tiež chceme Bohu dokázať, akí sme úžasní?

Liturgia: Každ.antifóny. Tropár zo štvrtého 
hlasu. Sláva, I teraz, kondák z triódy. Ostat-
né z triódy (HS: 239; PZ: 206; HP: 221)

PIATOK 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal

Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 
28a, zač. 37

Nik mi ho (život) neberie, ja ho dávam sám 
od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa 
si ho vziať. (Jn 10, 18)

Bezmocnosť nás ľudí, v ktorej sme zakot-
vili po hriechu, je jasne viditeľná. Veda 
a výskum idú ďalej. Štiepime atómy. Vďaka 
liekom, chirurgii predlžujeme život. Vďaka 
peniazom si vieme zabezpečiť vymoženosti 
doby – autá, domy, počítače... Tak potom 
prečo nie sme šťastní? Prečo toľko rozvodov, 
narkomanov, alkoholikov...? Len Kristus je 
mocnejší ako smrť.

Liturgia: Všetko ako 22. mája

SOBOTA 24. máj
Prepodobný Simeon 
Prepodobný Nikita Stĺpnik

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

Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich po-
znám a ony idú za mnou. (Jn 10, 27)
Modlitba je rozhovor s Bohom. Už veľakrát 
som sa modlil a rozprával s Bohom. Už 
veľakrát som počúval, a nič som nepočul. 

Ako je to možné? Ako sa dá počuť Boží hlas? 
Veď ty si živý Boh, ktorý sa dáva poznať. 
Naštartuj, Pane, moju dušu a srdce. Lebo 
ty sa dávaš počuť nie cez uši, ale otvorené 
a úprimné srdce. Ty si môj pastier a s tebou 
mi nič nechýba.

Liturgia: Všetko ako 22. mája

NEDEĽA 25. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom 
Tretie nájdenie hlavy Jána Krstiteľa

Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, 
zač. 34; (rad.) 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 
2 – 15, zač. 40 (sv.)

Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: že 
som bol slepý, a teraz vidím. (Jn 9, 25)
Pred očami sa nám otvára príbeh slepca, 
ktorý je slepým od narodenia. Ak sa niekto 
stane slepým počas života, uvedomuje si vý-
razne svoj hendikep, keďže mu zrak výrazne 
chýba hlavne v slobodnom pohybe. No keď 
je niekto slepý od narodenia, považuje svoju 
slepotu za normálnu súčasť svojho života 
a nepotrebuje na svojom živote nič meniť, aj 
keď počuje, že iní žijú, ako hovoria, lepšie. 
Keď ho Ježiš uzdravuje, napľuje na zem 
slinu, vyrobí blato a potrie mu oči. Potom 
ho pošle umyť sa. Po umytí očí tento človek 
zrazu vidí a začína si užívať oveľa lepšiu 
kvalitu života, akú  poznal. Ako vyplýva 
z príbehu, tomuto vidiacemu slepcovi sa 
neotvoril len fyzický zrak, ale začína mať 
jasný názor aj na toho, ktorý ho uzdravil. 
Považuje ho za proroka, za niekoho, kto 
prišiel od Boha a v konečnom dôsledku verí 
v Syna človeka ako Mesiáša. Toto vonkajšie 
aj vnútorné uzdravenie si nedáva sám. Pri-
chádza od Ježiša Krista ako Boží dar. A tento 
dar sa ho hlboko dotkol. Uvedomuje si ho 
a rozvíja ho. Hneď nato vydáva svedectvo 
o svojom uzdravení. Mnohí máme fyzický 
zrak, ale ani len netušíme, že existuje aj iné, 
oveľa podstatnejšie videnie, a to videnie srd-
ca alebo duše. Podstatný je pre nás hlavne 
zrak pre tento život, lebo ten ďalší, večný je 
ešte ďaleko. Preto nerozvíjame zrak srdca, 
ktorý sa pozerá aj za obzor nášho života, až 
za smrť. Pozrime sa teda, ako sme na tom 
so zrakom našej duše.

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár piateho hlasu a svätému, 
Sláva, kondák svätému, I teraz, z triódy. 
Ostatné z Nedele slepého (HS: 241; PZ: 208; 
HP: 224, 387)

Slavomír Krajňák

PONDELOK 12. máj
Biskupi Epifanos a Germanos

Čítania: Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 – 69, 
zač. 24

Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete 
odísť?“ (Jn 6, 67)
Pýtaš sa nás, Pane, či chceme odísť. Vyža-
duješ nemožné: aby sme niesli kríž a ešte 
s láskou, odpúšťali nepriateľom, modlili sa 
za tých, čo nás prenasledujú. My sa búrime, 
pretože nevieme, ako sa to dá urobiť. Nám 
je bližšie oko za oko a zub za zub. Ty máš 
slová večného života. Kam by sme išli? Po-
môž nám a priveď nás k poznaniu, že v tebe 
a s tebou sa všetko dá.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá ant. z Paschy a tretia 
každ. s nedeľným pripivom). Tropár z tre-
tieho hlasu, Sláva, I teraz, kondák z triódy. 
Ostatné z triódy (HS: 236; PZ: 203; HP: 218)

UTOROK 13. máj
Mučenica Glykéria

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

Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však 
nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho 
skutky sú zlé. (Jn 7, 7)
Kristus prišiel vydať svedectvo pravde a kaž-
dý, kto je z pravdy, počuje jeho hlas. Pravdou 
o svete a o nás ľuďoch je, že nás ovláda 
neistota, strach a prirodzenosť naklonená 
zlému, hriech. Pravda o Bohu, ktorú nám 
Ježiš prišiel zjaviť, je, že nás miluje takých, 
akí sme. Prišiel zničiť hriech a nás zachrániť 
skrze obetu svojho života na kríži.

Liturgia: Všetko ako 12. mája

STREDA 14. máj
Polovica Päťdesiatnice

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

Keď príde Mesiáš, vari urobí viac zname-
ní, ako spravil tento? (Jn 7, 31b)
Aj v našich časoch očakávame od Ježiša 
Krista veľké znamenia – zjavenie Panny Má-
rie, vzkriesenie niekoho z mŕtvych, vyhnanie 
zlého ducha, uzdravenie niekoho. No tým 
najväčším znamením sme my – Cirkev, naša 
viera, že Ježiš má moc, naša viera v od-
pustenie hriechov, naša láska k blížnym aj 
nepriateľom, láska, ktorá zakrýva množstvo 
hriechov – a Kristus v nás.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 

a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice. 
Namiesto Anjel zvestoval sa spieva 9. irmos 
z Polovice. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký. Biskup 
Izaiáš, divotvorca

Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, 
zač. 29

Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Nao-
zaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, 
ale v každom národe mu je milý ten, kto 
sa ho bojí a koná spravodlivo.“ (Sk 10, 34)
Boli sme ako pohania naštepení na Ježiša 
Krista. Ako planá ratolesť. Ale dostali sme 
možnosť spoznať pravú vieru. Byť svedka-
mi Ježišovej smrti za naše hriechy aj jeho 
víťazstva nad smrťou skrze vzkriesenie. 
A predsa sa správame, akoby Kristus nevstal 
a my sme nemali nádej. Konajme spravod-
livo a slúžme Bohu v bázni. V tom je život 
a prechádza do večnosti.

Liturgia: Všetko ako 14. mája, iba namiesto 
Dôstojné je spievame Anjel zvestoval 
a Osvieť sa. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

PIATOK 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený

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

Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, 
že Ja som. (Jn 8, 28)
Vyzdvihnúť Syna človeka znamená vyzdvih-
núť na kríž, potupiť, pokoriť. Spoznať, že 
„Ja som“ znamená spoznať, že toto je Boh. 
Spojenie dvoch úplne rozdielnych a ne-
zlúčiteľných skutočností. Boh, ktorý je vo 
svojej sláve a moci nedosiahnuteľný, dovolí 
vo svojom Božom Synovi potupu a smrť, aby 
zachránil človeka. Poznanie, ktoré je Božím 
darom aj pre mňa.

Liturgia: Všetko ako 15. mája. Zdržanlivosť 
od mäsa

SOBOTA 17. máj
Apoštol Andronik

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

Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto 
pácha hriech, je otrok. (Jn 8, 31 – 32)
Otroctvo je niečo, o čom si myslíme, že 
s nami nemá nič spoločné. Datujeme ho 
do obdobia pred dvadsiatym storočím 

a sami si neuvedomujeme, že sme otrokmi 
vlastných predstáv a túžob týkajúcich sa 
tohto sveta. Hriech považujeme za prejav 
slobody a nezávislosti od Boha. Nemáme 
sily vzdorovať hriechu. Iba v Kristovi je 
sloboda, rozhodnime sa pre neho.

Liturgia: Všetko ako 15. mája

NEDEĽA 18. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritán-
ke. Mučeník Teodot

Čítania: Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 
5 – 42, zač. 12

Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa 
praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu 
a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých 
ctiteľov. (Jn 4, 23)
Samaritánka prichádza k studni okolo 
poludnia, aby sa nemusela stretnúť s ľuďmi. 
Ako neskôr vyplynie z rozhovoru s Ježišom, 
mala na to dôvod. Mala päť mužov. Ten, 
s ktorým žila, nebol jej muž. Teda patrila 
k ľuďom, ktorými spoločnosť pohŕdala. Bola 
veľmi prekvapená, keď sa jej prihovoril muž, 
Žid, lebo Židia sa so Samaritánmi nestýkali. 
Hneď nato Ježiša nazvala prorokom, lebo ju 
usvedčil z hriechu – žila vo vzťahu s mužom, 
ktorý nebol jej manželom. Aj ona zmenila 
tému, aby sa nerozprávalo o jej hriechoch. 
Neradi totiž rozoberáme vlastné hriechy, 
radšej rozoberáme hriechy iných, a tým tie 
svoje zakrývame. A keď Kristus rozpráva 
o pravých ctiteľoch, ktorí sa budú klaňať 
Otcovi v Duchu a v pravde, začína Samari-
tánka tušiť, že tento človek je Mesiáš a sama 
sa nepriamo pýta, či je to on. Ježiš jej odpo-
vedá slovami: „To som ja, čo sa rozprávam 
s tebou“. Je zaujímavé, ako Ježiš otvorene 
hovorí pohanke, že je Mesiáš. Na vyznanie 
Petra: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ Ježiš 
reaguje prísnym zákazom, „aby o ňom 
nerozprávali nikomu“. Ani farizejom na ich 
otázku otvorene neodpovedal. Ježiš poznal 
svojím Duchom, že Samaritánka je už pri-
pravená klaňať sa Bohu v pravde – o sebe, že 
je hriešnica, v pravde – o Bohu, že ju uznal 
byť hodnou živej vody aj napriek tomu, že 
vedel, kto je. Klania sa Otcovi v Duchu tým, 
že svedčí o Božej láske. A mnohí sa napili 
z prameňa živej vody, ktorú dostala.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár zo štvrtého hlasu a z Po-
lovice Päťdesiatnice, Sláva, kondák z Nede-
le Samaritánky, I teraz, z Polovice. Ostatné 
z Nedele Samaritánky. Namiesto Dôstojné 
je spievame Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 
239; PZ: 206; HP: 221)
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Ikona posledného 
súdu
Pramene ikonografie
Primárnym prameňom je Sväté písmo, v kto-
rom téma posledného súdu – parúzie (z gr. 
parousía – príchod, prítomnosť) bola dôle-
žitou súčasťou Kristovho hlásania. Parúziou 
sa v Novom zákone označuje slávny príchod 
Krista, ktorý sa predstaví ako sudca a Pán 
celého sveta a vzkriesi mŕtvych, pričom ob-
noví nebo i zem a ustanoví definitívne Božie 
kráľovstvo. Kristus vyzýva svojich učeníkov, 
aby boli ostražití a pripravení na príchod 
svojho Pána.
Detailný popis parúzie je u evanjelistu Ma-

túša v tzv. eschatologickej reči (24, 1 – 25, 46) 
– reči o posledných udalostiach, t. j. o konci 
sveta, poslednom súde a o definitívnom osude 
dobrých a zlých. „Ježiš im (apoštolom) odpo-
vedal: ,Dajte si pozor, aby vás niekto nezvie-
dol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú 
hovoriť: – Ja som Mesiáš – a mnohých zvedú. 
Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. 
Dajte si pozor, aby ste sa nenaplašili. To musí 
prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane 
národ proti národu a kráľovstvo proti kráľov-
stvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale 
to všetko bude len začiatok útrap. Potom vás 
vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky 
národy vás budú nenávidieť pre moje meno... 
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. … 
vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od po-
čiatku sveta až doteraz a už ani nebude... 
Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až 
po západ, taký bude aj príchod Syna človeka... 
Hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie, me-
siac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať 
z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy 

sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všet-
ky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna 
človeka prichádzať na nebeských oblakoch 
s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich 
anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhro-
maždia jeho vyvolených zo štyroch strán 
sveta, od jedného kraja neba až po druhý’“ 
(porov. 24, 4 – 9. 13. 21. 27. 30 – 31).
Eschatologická reč sa nachádza aj u evanje-

listov Marka a Lukáša, ale v porovnaní s Matú-
šom je omnoho kratšia (porov. Mk 13 a Lk 21, 5 
– 36). Okrem evanjelistov pojem parúzie užíva 
najmä sv. apoštol Pavol (porov. 1 Kor 15, 20 – 
27; 1 Sol 4, 15 – 17; 5, 23; 2 Sol 2, 1 – 12). Okrem 
apoštola Pavla sa s ňou stretávame aj v iných 
novozákonných spisoch, napr. u apoštola 
Petra (2 Pt 1, 16; 3, 3 – 4. 9 – 14) či Jakuba (5, 
7 – 8); ako aj Jána (1 Jn 2, 28). Špecifickým pra-
meňom je Apokalypsa sv. Jána, ktorej niektoré 
časti sa stali dôležitou súčasťou v zobrazovaní 
veľkolepých kompozícií posledného súdu.
Sekundárnym prameňom sa stalo učenie 

a homílie svätých otcov. Ako uvádza E. Sen-
dler, pravda obsiahnutá v Jánovej Apokalypse 
začala zamestnávať myseľ kresťanských spo-
ločenstiev v 4. storočí, k čomu prispela hlboká 
premena Cirkvi a prílev veľkého množstva 
ľudí, či už z pohanského, alebo židovského 
prostredia, z ktorých poniektorí nemali 
o tomto kroku hlboké presvedčenie. V ob-
dobí od 4. do 6. storočia veľmi silné a hlboké 
svedectvo homílií sv. Efréma Sýrskeho, sv. 
Cyrila Alexandrijského, sv. Jána Zlatoústeho 
a Bazila Veľkého učinilo z parúzie ústrednú 
tému viery. n

Milan Gábor

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – máj
50 rokov: Mons. ThDr.  Jozef Haľko, Bra-
tislava; Miloš Megis, Bánovce nad Onda-
vou; otec Daniel Šarišský, Ďačov
60 rokov: Jozef  Balabas,  Ľubica;  Anton 
Fejko,  Davidov;  PhDr.  Ján  Chovanec, 
Trebišov;  Ružena  Kaľuhová,  Morava-
ny;  prof.  Ing.  Michal  Kolcun,  Baška; 
Ing. Gabriela Kuzmová, Košice; Darina Lu-
žová, Priekopa;  Ing.  Ján Malast, Trenčín; 
Emília Timková, Dlhé Klčovo; Ing. Michal 
Varga, Nižná Rybnica
70 rokov: Juraj Bodrog, Trebišov; Ľudmi-
la Demeková, Drienov; Mária Dudášová, 
Kamenná Poruba;  Pavol Hrivňák,  Sečov-
ská  Polienka;  Rozália  Juriková,  Kojšov; 
Terézia Kužmová, Sabinov; Oľga Krajcso-
vicsová, Bratislava; Anna Maliková, Stráž-
ske; Anna Petriková, Sačurov;  Ján Sabol, 
Budkovce;  Ing.  Ján  Smetanka,  Poprad; 
František Soták, Jastrabie nad Topľou
75 rokov: Mária  Borovská,  Michalovce; 
Helena Bochová, Vranov nad Topľou; Ida 
Fabianová, Košice; Mária Kašajová, Choň-
kovce; Helena Repaská, Závadka; Ján Ru-
sinko, Strážske
80 rokov: Alžbeta  Bertová,  Brezina; He-
lena Čurilová, Stakčín; Margita Janičková, 
Fulianka;  Ján  Kočiš,  Sečovská  Polianka; 
Anna  Koňová,  Slanské Nové Mesto;  Eva 
Kosťová,  Choňkovce;  Júlia  Lechanová, 
Topoľa; Juraj Mantič, Nový Ruskov; Pavol 
Soroka, Košice
85 rokov: Mária Petrová, Vlača; Alžbeta 
Pivarniková,  Budkovce;  Anna  Varšová, 
Veľké Ozorovce

 KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Stretnutie pre mladých
08.05. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.30h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
11.05. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)
Komunitná svätá liturgia
18.05. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
22. 05. Stará Ľubovňa, cirkevná základná 
škola (17.00 h)
Biblický večer
29. 05. Záborské, obecný dom (18.00 h)

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

JUBILEÁ KňAZOV
Slavomír Gereg,  farár  v  Porube  pod  Vi-
horlatom – 8. máj1969 – 45 rokov života; 
František Takáč, farár v Šumiaci – 9. máj 
1969 – 45 rokov života; Pavel Kompér, ti-
tulárny kanonik, na odpočinku – 11. máj 
1969  –  45  rokov  kňazstva; Michal Vasiľ 
st.,  titulárny  dekan,  na  odpočinku  –  11. 
máj 1969 – 45 rokov kňazstva; Alexej Ja-
nočko, titulárny arcidekan, na odpočinku 

– 11. máj 1969 – 45 rokov kňazstva; Vasil 
Kormaník, titulárny kanonik, na odpočin-
ku – 20. máj 1949 – 65 rokov života; Da-
niel Šarišský,  farár  farnosti  Snina-Brehy 
– 31. máj 1964 – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽELÁME
14.  apríla  oslávil  47 
rokov  života  náš  du-
chovný  otec  Igor Zi-
movčák.  Drahý  náš 
otec  Igor,  k  vášmu 
sviatku  vám  vypro-
sujeme  veľa  Božích 
milostí,  ochranu  Presvätej  Bohorodičky, 
dary Svätého Ducha a pevné zdravie. Ďa-
kujeme Pánu Bohu za kňaza, ktorý slovom 
a príkladom zasieva do našich sŕdc Božie 
slovo. Nech  vás  v  tomto  vašom diele  aj 
naďalej sprevádza Svätý Duch. Vážime si, 
že sa spolu s manželkou snažíte o skvalit-
nenie liturgického spevu v našej farnosti 
a  ďakujeme  za  pravidelné  vysluhovanie 
pobožností  v  duchu  východnej  tradí-
cie  Cirkvi.  Zo  srdca  ďakujeme  za  lásku 
a obetavosť a do ďalších rokov života vy-
prosujeme pevné zdravie, pokoj a Božie 
požehnanie. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z farnosti Poša

16. apríla sa duchov-
ný  otec  Anton Pari-
ľák  dožil  životného 
jubilea  –  40  rokov 
života.  Pri  tejto  prí-
ležitosti  by  sme  mu 
touto  cestou  chceli 
zablahoželať.  Drahý  otec  Anton,  prijmi 
úprimné  blahoželanie  k  tvojmu  sviatku 
od  tých,  ktorí  ťa  stále  nosia  vo  svojom 
srdci. Nech ti Pán daruje všetko, po čom 
túži tvoje srdce, a nech vyplní každý tvoj 
zámer, nech Svätý Duch ustavične sprevá-
dza tvoje kroky a nech ťa preblahoslave-
ná Panna Mária chráni svojím omoforom. 
To  všetko  na  mnoho  rokov,  šťastných 
rokov.

bohuznáme rodiny

Drahý náš syn a brat, 
otec  Janko Vasiľ, 
pri príležitosti tvojich 
30.  narodenín,  ktoré 
si oslávil 20. apríla, ti 
chceme  zo  srdca  za-
blahoželať  a  popriať 
veľa  Božích milostí  a  ochranu  našej  ne-
beskej Matky Panny Márie. Vyprosujeme 
tebe a celej tvojej rodine hojnosť Božích 
milostí. Mnohaja i blahaja lita!

ocko, mamka a súrodenci

15.  mája  oslávi  Jú-
lius Bača,  dlhoročný 
kurátor  a  pokladník 
g ré ckokato l í c ke j 
farnosti  Humenné-
-Pod  Sokolejom, 
okrúhlych  70  rokov 

života.  Milý  oslávenec,  týmto  sa  vám 
chceme zo srdca poďakovať za vašu služ-
bu  Cirkvi  a  farnosti,  a  zaželať  vám  ešte 
veľa síl, zdravie a hlavne Božie požehna-
nie do ďalších dní vášho osobného života 
v kruhu rodiny  i do služby pre našu  far-
nosť  v  spoločenstve  veriacich. Nech  vás 
náš  Pán  hojne  požehnáva  na  príhovor 
svojej  Prečistej  Matky  Panny  Márie.  To 
vám vyprosuje správca  farnosti otec  Ján 
Frandofer.

 Oznamy

19. medzinárodný seminár pre kňazov 
– V škole Panny Márie
Termín: 7. – 12. júl 2014
Miesto konania: Medžugorie, Farnosť sv. 
Jakuba
Informácie pre záujemcov zo Slovenska:
– Mariánske  centrum Medžugorie orga-
nizuje dopravu pre kňazov a seminaristov 
zdarma:
Marián  Kečkeš,  mail:  keckes.marian@
gmail.com, tel: 0905 254 742
–  Dopravu  organizuje  i  Gospa  tra-
vel:  mail:  v.chromek@gmail.com;  tel: 
0902 373 505
15. medzinárodný seminár pre man-
želské páry – Dôvera v modlitbe a vo 
výchove
Termín: 13. – 16. júl
Miesto konania: Medžugorie, Farnosť sv. 
Jakuba
Informácie pre záujemcov zo Slovenska:
Dopravu na seminár organizuje aj Gospa 
travel: mail:  v.chromek@gmail.com,  tel: 
0902 373 505
Ďalšie informácie: Svetlo  Márii-
no,  mail:  gospa3@gmail.com,  tel: 
00387 63 057 348
Semináre s Eliasom Vellom OFMconv, 
exorcistom z Malty
Semináre  sa  uskutočnia  v  týchto  termí-
noch:
10. – 12. júl (Trenčín) – Seminár pre kňa-
zov, psychológov, psychiatrov a modli-
tebníkov v službe za vnútorné uzdrave-
nie a oslobodenie
15. – 19. júl (Trenčín) – Vnútorné uzdra-
venie
20. – 24. júl (Trenčín) – Rozlišovanie du-
chov
Bližšie informácie: seminar.elena@gmail.
com
TV Lux a Lux communication vyhlasujú 
detskú výtvarno-literárnu súťaž
Televízia  Lux  a  Lux  communication  vy-
hlasujú  detskú  výtvarno-literárnu  súťaž 
s názvom Pre Klbko. Je venovaná piatym 
narodeninám postavičky z detskej relácie 
Klbko. Témou sú dvanásti apoštoli, s kto-
rými sa Klbko v týchto dňoch zoznamuje 
vo  vysielaní  novej  série  príbehov.  Súťaž 
je určená  jednotlivcom  (do 12  rokov)  aj 
kolektívom materských a základných škôl 
(1.  stupeň),  skupinkám  detí  zo  stretiek 
a farností. Deti môžu výtvarne spracovať 

portréty,  životné príbehy, ale aj atribúty 
jednotlivých apoštolov. V literárnych prá-
cach môžu uvažovať o svojom najobľúbe-
nejšom apoštolovi, spoločenstve Dvanás-
tich  alebo  sa  zaoberať  ich  posolstvami. 
Samozrejme tvorivo a hravo. Výsledky sú-
ťaže budú zverejnené v televíznom vysie-
laní TV Lux a najlepších  tvorcov navštívi 
Klbko priamo v škole alebo farnosti. Svoje 
práce môžu posielať do konca mája (31. 
mája 2014) na adresu: TV Lux, Prepoštská 
5, 811 01 Bratislava s heslom: Pre Klbko. 
Diváci  TV  Lux môžu  vyjadriť  svoje  sym-
patie  jednotlivým  dielam  zverejneným 
na  stránke  preklbko.tvlux.sk  pridelením 
lajku a udeliť tak aj cenu divákov v termí-
ne od 1. do 7. júna 2014. Viac informácií: 
preklbko.tvlux.sk

-ľč

 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. Mobil: 
0905  467  937.  Mail:  zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________
Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Cit-
ricidal  grapefruitové  kvapky,  masti 
na reumu a bolestivé kĺby a  iné pro-
dukty  tradičného  ľudového  liečiteľ-
stva. www.liecivemasti.com
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Zväzok jed-
ného muža 
a jednej ženy
Manželstvo môže uzavrieť len jeden 
slobodný muž a jedna slobodná žena, 
a to výlučne. Hovoríme tomu jednota 
manželstva. Opakom jednoty man-
želstva je polygamia, čiže manželstvo 
muža s viacerými ženami, alebo 
polyandria, čiže manželstvo ženy 
s viacerými mužmi. Dnes sa s po-
lygamiou stretávame v islamských 
krajinách a s polyandriou v niekto-
rých kmeňoch v Afrike. V Katolíckej 
cirkvi, ale ani v civilnej legislatíve 
takéto manželstvá nie sú podporo-
vané. Ak by niekto viazaný manžel-
stvom, hoc aj civilným, uzavrel ďalšie 
manželstvo, toto druhé manželstvo 
uzatvára neplatne. Tak isto Katolícka 
cirkev vylučuje manželstvo osôb toho 
istého pohlavia, čiže homosexuálov 
alebo lesbičiek. Jedine muž a žena 
môžu na tomto svete vytvoriť sexu-
álne spoločenstvo, privádzať na svet 
a vychovávať potomstvo. Tento 
fakt vyplýva z toho, ako je človek 
vymyslený. Ako muž a žena. Tak ako 
nemôže existovať okrúhly štvorec 
alebo hranatý kruh, tak isto nemôže 
existovať manželstvo muža s mužom 
či ženy so ženou. Bola by to úplná 
absurdita a bolo by zaujímavé vedieť, 
prečo je to v niektorých kruhoch tak 
veľmi podporované. Homosexuálne 
„manželstvá“ by boli protiprirodzené. 
Existencia ľudí, ktorí majú problémy 
s identifikovaním vlastnej sexuality, 
nemôže byť dôvodom na to, aby 
mohli uzatvárať homosexuálne alebo 
lesbické manželstvá. Toto tvrdenie 
potvrdzuje aj biblické posolstvo 
v Knihe Genezis (2, 18 – 24): „Potom 
Pán, Boh, povedal: ,Nie je dobré byť 
človeku samému. Urobím mu po-
mocnicu, ktorá mu bude podobná.ʻ 
... Tu Pán, Boh, dopustil na Adama 
tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu 
jedno rebro a jeho miesto zaplnil mä-
som. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, 
utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju 
k Adamovi... Preto muž opustí svojho 
otca i svoju matku a prilipne k svojej 
manželke, a budú jedným telom.“

František Čitbaj

„Poďte ku mne všetci,  
ktorí sa namáhate a ste preťažení,  

a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28)

Pozývame vás na Mariánsku horu v Ľutine,  
kde sa bude od 11. mája do 26. októbra  

každú nedeľu o 18. hod.  
sláviť svätá liturgia  

s možnosťou prijať sviatosť zmierenia.

Bližšie informácie: www.bazilikalutina.sk  
e-mail: bazilikalutina@gmail.com
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legenda: acidita, aUtor, baČa, bardejov, blato, 
bratislava, celina, centy, cesto, deliČ, dvere, GraF, 
hriech, chlapi, chlieb, choroby, inotaj, Korene, 
lidice, mesiac, mlieKo, mydlo, obrana, ocot, odKaz, 
oKres, olovo, osoba, rieKa, rodina, slabiKa, slina, 
sorta, sprievod, súcit, sUdca, tatran, torba, tovar, 
Udalosti, Ulica, útvar, úžas, viniČ, voliČ, vÝKlad, 
vÝŤahy, zbory, zrada, žiaci.

tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 7. Krížovka: nič nie je horšie ako 
posudzovanie. Osemsmerovka: hlúpy verí každému slovu, 
ale opatrný šetrí svoje kroky.

Výherca: mária tomášová z Košíc. riešenia zasielajte na ad-
resu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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 12.05. (pondelok)  16.05 Večerná univer-
zita – záznam prednášky
 13.05.  (utorok)   19.30 Bez hraníc: Páter 
kúzelník ⓬ – Hermann Bickel, verbista, 
katolícky kňaz, misionár, ale aj  kúzelník 
20.15 O pôsobení diabla  (3)  –  záznam 
zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne 
21.15 Áno,  beriem:  Kľúč  k  šťastnému 
manželstvu: Manželstvo – a načo?  (3) – 
dokument adresovaný tým, ktorí plánujú 
uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirkvi, ale 
aj manželom, ktorí chcú v  tomto zväzku 
vytrvať celý život
 14.05.  (streda)   19.30 Zlatá  niť  viery 
na Britských ostrovoch: Od mučeníkov 
reformácie po novodobých pútnikov  (3) 
⓬  – dokumentárna dráma o dejinách 
Katolíckej cirkvi vo Walese, kam prišli prví 
kresťania s rímskou armádou v 2. storočí 
po Kr. 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 15.05. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Anjeli 
(Juhoafrická republika) ⓬ – príbeh o smrti 
a nádeji; sestra Františka Olexová pracuje 
v centre pre deti zomierajúce na AIDS
 16.05. (piatok)  17.30 Jozef a jeho bratia 
⓬ –  životopisný príbeh  Jozefa Bobalíka 
spájaný  s  odchodom  rusínskeho  oby-
vateľstva na Ukrajinu 20.25 EFFETA  (Jn 
14, 1 – 12) – zamyslenie nad nedeľným 
evanjeliom 21.55 Pán Ježiš na návšteve – 
film o prvoprijímajúcom chlapcovi, ktorý 
jedinečným spôsobom prežíva  Ježišovu 
prítomnosť; sila modlitby je konfrontovaná 

s problematikou alkoholizmu v kresťanskej 
rodine
 17.05. (sobota)  19.30 Benefičný koncert 
pri príležitosti  jubilejného Roka Sedem-
bolestnej Panny Márie – priamy prenos 
z Kostola Božieho milosrdenstva z farnosti 
Výčapy-Opatovce; účinkujú: Daniel Čapko-
vič, Rastislav Štúr, Patrícia Janečková

 18.05. (nedeľa)  07.55 Klbko: Matúš – re-
lácia pre deti, ktorá priblíži apoštola, ktorý 
navždy opustil pôvodné povolanie 08.15 
Animované biblické príbehy: Šavol z Tarzu 
(23) –  jeden z najdramatickejších príbe-
hov obrátenia, v ktorom sa navždy zmení 
Šavlov život; dobrú správu o vzkriesenom 
Ježišovi  a  jeho milosti,  ktorú  sám zažil, 
ponesie až do konca života 19.30 Spojení 

oceánom: Peter Bartkovjak – publicistická 
relácia o živote slovenskej komunity v USA 
a Kanade 20.25 Medzi nebom a zemou – 
dokument o Monike Hricákovej, riaditeľke 
Domu Quo vadis, ktorá odhalí fungovanie 
centra  a porozpráva niečo  z osobného 
života 21.10 LAJF: Láska, Bože, láska – pub-
licistická relácia, ktorá prinesie podnetné 
myšlienky o láske
 19.05.  (pondelok)   16.05 Univerzita  tre-
tieho veku: Úlohy seniorov podľa nových 
cirkevných dokumentov 2 – autor: Ľubo-
míra Cehuľová
 20.05. (utorok)  19.30 Bez hraníc: Misionár 
kameramanom 20.15 O pôsobení diabla 
(4) – záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu 
v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: Kľúč k šťast-
nému manželstvu: Môže láska umrieť? (4)
 21.05.  (streda)   19.30 Lurdská  jaskynka 
v  Bratislave ⓬  –  dokumentárny  film 
o storočnej histórii Lurdskej jaskynky v Bra-
tislave 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 22.05. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Cena 
človeka (Taliansko) ⓬ – dokument o Joze-
fovi Hurtonovi, farárovi v alpskej dedinke 
Sulden,  ktorý vstúpil do horskej  služby, 
založil školu pre lavínových psov a nakrúca 
inštruktážne filmy o horách
 23.05.  (piatok)   17.30 Tak ďaleko a  tak 
blízko – dokumentárna relácia o rozkvete 
mníšskeho života v chudobných krajinách, 
napr. v Guinei, Brazílii, Vietname a  Indii 
20.25 EFFETA  (Jn 14, 15 – 21) 21.55 Vo 
svetle pravdy ⓯ – životopisný príbeh bla-
hoslaveného Guiseppeho „Pina“ Puglisiho, 
sicílskeho kňaza, mučeníka, ktorý našiel 
odvahu postaviť sa proti mafii
 25.05.  (nedeľa)   07.55 Klbko:  Judáš  – 
relácia pre deti,  ktorá priblíži  apoštola 
Judáša 08.15 Animované biblické príbehy: 
Pavlova  služba  (24)  –  napínavý príbeh 
dobrodružstva, viery a vytrvalosti svätého 
Pavla 10.00 Svätá omša zo Svätej zeme – 
priamy prenos z návštevy pápeža Františka 
vo Svätej zemi 19.30 Vlastná cesta: Daniel hu
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Sestra Emmanuela: Pekný príbeh o Medžugorí pre deti...
Sestra Emmanuela, ktorá už niekoľko rokov žije v Medžugorí, pútavým a jednodu-
chým spôsobom predstavuje zaujímavé udalosti z tohto pútnického miesta. Vysvetľuje 
začiatky údajných zjavení Panny Márie, duchovnú cestu vizionárov, ako aj praktické 
a duchovné posolstvo Medžugoria. Táto útla knižočka nesie v sebe veľa povzbudenia, 
poučenia a výziev pre autentický kresťanský život. Je to kniha nielen pre deti, ako 
naznačuje jej názov, ale pre všetkých, ktorí majú otvorené a vnímavé srdce. (Metod 
Lukačik)

Všetky moje deti
Film režiséra Ladislava Káboša nám autenticky a strhujúco predstavuje životný príbeh 
človeka, ktorý vidí slabšieho, núdzneho. Kňaz Marián Kuffa, ktorého vo filme vidíme 
prevažne v montérkach, starajúci sa o bezdomovcov a závislých ľudí, vstupuje do života 
rómskej komunity, kde ľudia žijú v chatrčiach plných potkanov, nemajú prácu, život 
si neplánujú. Kuffova snaha, aby „jeho deti“ objavili svoje schopnosti a navzájom  si 
pomáhali, vrcholí v svojpomocnej výstavbe dôstojnejšieho bývania. Je to sizyfovská práca, 
niekedy životu nebezpečná, ale ako hovorí Kuffa v závere filmu, nebudú nás súdiť podľa úspešnosti výsled-
kov, ale podľa úprimnosti snahy niekomu pomôcť, niečo zlepšiť. (Valeria Horvátová)

Peter Milenky: Mária
Tento rok je v Prešovskej archieparchii prorocky ustanovený za Rok rodiny a v rám-
ci celého Slovenska za Rok Sedembolestnej. Na túto skutočnosť odpovedajú mnohí 
rôznym spôsobom. Ani v hudobnej sfére nebolo treba dlho čakať. Aktívny a kreatívny 
gréckokatolícky kňaz a tvorca gospelových piesní otec Peter Milenky znova povzbudzuje 
Slovensko. Pieseň o Márii vyrazila začiatkom tohto roka na cestu medzi poslucháčov a som presvedčený, že 
to prinesie dobré ovocie. Skladba je taká aktuálna, ako je aktuálny život človeka. Technickým spracovaním 
a obsahom je umocneným pozvaním na cestu za Kristom. Hymna k Roku rodiny a Roku Sedembolestnej 
nám bude dlho pripomínať tento milostivý čas. (Miroslav Dargaj)

Bedi – dokument o zaujímavom kňazovi 
20.25 Medzi nebom a  zemou: Bernard 
Herstek – hosťom Mariána Gavendu  je 
hudobník  a  skladateľ Bernard Herstek, 
ktorý viedol Prešovčatá 21.10 Čaviareň: 
Čaj, káva a víno – publicistická relácia pre 
mladých z prešovského UPéCé

 10.05.  (sobota)   09.00 10.  rozhlasová 
púť Rádia Lumen – otvorenie púte 09.30 
Modlitba  ruženca  k  Sedembolestnej 
Panne Márii 10.30 Svätá omša  spojená 
s eucharistickou adoráciou 13.20 Koncert 
gospelových piesní – Simona Martausová 
15.00 Hodina Božieho milosrdenstva
 10.05. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia  z  Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach; slúži otec Peter Nižník
 11.05. (nedeľa)   14.00 Apoštolka milosr-
denstva – blahoslavená Sára Salkaháziová
 18.05. (nedeľa)  14.00 Cnostná Žofia
 25.05. (nedeľa)  14.00 Kam ideš, Pane

DVOJKA
  10.05. (sobota)  10.00 Bohoslužby – misij-
ná púť detí v Rajeckej Lesnej
 18.05.  (nedeľa)   14.00 Orientácie 14.20 
Slovo – príhovor otca Ľubomíra Matejo-
viča 01.50 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých 21.05 Cesty
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 11.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kated-
rály sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch
 18.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach
 25.05. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Košíc

RÁDIO REGINA
Utorok  20.00 Viera v živote R
Sobota 05.00 Ekuména vo  svete 18.15 
Ekuména vo svete R
Nedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 07.50 Z duše 17.05 Viera v  živote 
18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
RÁDIO DEVíN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Diskos
v liturgii sa popri čaši 
od prvopočiatku používa aj diskos. 
ide o podnos pre posvätený chlieb, 
resp. telo ježiša Krista. jeho veľkosť 
v byzantskom obrade vyplýva 
z toho, že v prokresťanských časoch 
sa naň mali zmestiť všetky partikuly 
použité pri liturgii. aj dnes sa tak 
deje pri bežných liturgiách.

počas proskomídie symbolizuje jasle 
či betlehemskú jaskyňu, v ktorej sa 
narodil ježiš Kristus. počas liturgie 
sa však táto symbolika mení. v jej 
závere symbolizuje Golgotu, resp. 
hrob ježiša Krista.

n Príde kamarát ku kamarátovi 
a pýta sa ho: „Čo si dostal na Via-
noce?“
„Poď, ukážem ti.“ Idú k oknu a po-
kračuje: „Vidíš to červené ferari?“
„No tak to je pekný darček.“
„Tak takej istej farby som dostal 
tepláky!“

n Jožko hovorí cestou domov 
mamičke: „Dnes som sa ako prvý 

Príďte medzi nás! 
Stretnutie mladých s vladykom Jánom Babjakom SJ
Srdečne pozývame mladých Prešovskej archieparchie na tradičné stretnutie  
s Mons. Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom metropolitom.  
(Ide o podujatie, ktoré sa zvyčajne konalo pri príležitosti Kvetnej nedele.)
Termín: 10. máj 2014 (sobota)
Miesto stretnutia: Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove  
a veľká zasadačka Obvodného úradu v Prešove (bývalý Krajský úrad), Námestie mieru 1
Minimálny vek účastníkov: 14 rokov

Program: 09.00 Úvodný program v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
  09.30 Ruženec za rodiny
  10.00 Archijerejská svätá liturgia
  12.00 Obed z vlastných zásob
  13.00 Program vo veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove (Biely dom PO)

Toto stretnutie je bezplatné a kapacitne neobmedzené.
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 GR.KAT. MLÁDEŽNíCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

10.05. Stretnutie mládeže s prešovským arcibis-
kupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ 
v Prešove (10.00 h)
09. – 11.05. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
16. – 18.05. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Hu-
menné a Snina. Veková kategória účastníkov je od 9 
do 30 rokov.
23. – 25.05. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Sta-
rá  ľubovňa a Orlov. Veková kategória účastníkov  je 
od 9 do 30 rokov.
30.05 – 01.06. AŠAD – Archieparchiálna škola ani-
mátora dobrovoľníka

 CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

15.  –  18.05./26.  –  29.06.  Kurz prípravy na man-
želstvo. Ak  sa  chystáte  na  svoj  svadobný  deň  ale-
bo o  ňom ešte  len  uvažujete,  ak máte  plnú  hlavu 
predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných 
salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spo-
ločnú  budúcnosť  ešte  niečo,  čo  váš  vzťah  posilní. 
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium 
– kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na man-
želstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. 
Príspevok za osobu je 60 eur.
23.  –  25.05./  20.  –  22.06.  Kurz Rút. Ide  o  evan-
jelizačný  kurz  pre  manželov,  ktorého  zmyslom  je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostred-
níctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre 
kresťanské manželstvo. Príspevok je 80 eur za man-
želský pár.
13.  –  15.06.  MMM – Manželstvo Misia Možná. 
Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si man-
želskú  jednotu,  vzájomnú  lásku  a  porozumenie. 
Víkend  je  pod  vedením  známeho  slúžiaceho  tímu 
SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. 
Príspevok je 90 eur za manželský pár.

 PÚTNICKé MIESTA

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

11.05. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (10.00 h)
17.05. Púť zaľúbených (10.00 h)
07.06. Fatimská sobota, Stretnutie prvoprijíma-
júcich detí s otcom arcibiskupom, turíčna vigília 
(10.00 h)

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

25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,  
0911 105 908

07.06. Fatimská sobota (08.30 h)

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

07.06. Fatimská sobota (10.30 h)
07. – 08.06. Národná púť strážkyň a roverov – ka-
tolícki skauti
08.06. Malá púť (09.00 h)

 GR.KAT. MLÁDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com

Pondelok – 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá litur-
gia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 

Srdečne vás  
pozývame na 

5. METROPOLITNÚ PÚŤ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI  

NA SLOVENSKU DO SANKTUÁRIA  
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V KRAKOVE, 

ktorá sa uskutoční 
v sobotu 24. mája 2014. 

Program púte: 
09.00 Otvorenie púte  

a privítanie pútnikov
09.15 Modlitba Slávnostného 

ruženca
10.30 Archijerejská svätá liturgia  

(hlavný sláviteľ a kazateľ 
Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metro po lita; 
spoločne spievajú zbory 
z Mi chaloviec, Stropkova 
a Trebišova)

12.30 Prestávka na obed, možnosť  
navštíviť Centrum Jána 
Pavla II. na priestranstve 
sanktuária

13.45 Akatist za požehnanie rodín

14.25 Katechéza o posolstve  
Božieho milosrdenstva

14.50 Príprava na Hodinu  
Božieho milosrdenstva

15.00 Hodina Božieho milosrden-
stva

15.30 Pozdrav otca kardinála  
Stanislawa Dziwisza,  
krakovského arcibiskupa 
metropolitu

 Poďakovanie, požehnanie  
devocionálií a požehnanie 
na cestu

Púť sa koná v Roku rodiny  
Prešovskej archieparchie  
a v Roku Sedembolestnej  

Panny Márie.

Bližšie informácie získate vo vašom gréckokatolíckom farskom úrade.


