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Svätorečenie  
Jána XXIII.  
a Jána Pavla II.



Slovo komunikuje  
s človekom
Už celý mesiac sa v našej cirkvi pri svätých 
liturgiách číta Evanjelium podľa sv. apoštola 
a evanjelistu Jána. Kto z nás by nepoznal 
ten nádherný vzletný úvod, ktorý čítame 
práve na svätú Nedeľu Paschy, dokonca vo 
viacerých jazykoch. Ja osobne ako kňaz, 
ktorý denne ohlasuje Božie slovo, sa každý 
rok teším na toto obdobie. Vďaka evanjelis-
tovi Jánovi môžem veriacim ponúknuť iný 
pohľad na tie isté skutočnosti, ktoré denne 
prežívajú, a to práve vo svetlom čase Kristo-
vej Paschy. Aj keď sa musím priznať, že sa 
neraz potrápim, lebo nenachádzam správne 
slová. Po takom hlbokom texte môže aj naj-
lepšia homília najväčšieho kazateľa na svete 
pôsobiť ako slabý odvar.

Evanjelium podľa sv. Jána nám ponúka 
iný pohľad. Origenes povedal, že „prvo-
tinou z Písma sú evanjeliá, ale prvotinou 
z evanjelií je Evanjelium podľa sv. Jána, 
ktorého zmysel nemôže nikto pochopiť, kým 
nepoložil svoju hlavu na Ježišovu hruď“. Kým 
ostatné tri evanjeliá sú historicko-teologic-
kým výkladom o Ježišovom živote, Jánovo 
evanjelium pôsobí ako spleť rozhovorov 
a dlhých monológov s krátkymi údajmi 
o mieste a čase. Hlavným protagonistom je 
Slovo, ktoré sa v Ježišovi stalo telom a vstú-
pilo s človekom do rozhovoru, postupne nás 
rodí k našej identite Božích synov a bratov 
ostatných ľudí. V Knihe Genezis čítame, že 
všetky živočíchy boli stvorené podľa svojho 
druhu. O človeku sa nehovorí, že by patril 
k nejakému druhu. On je totiž nositeľ slova, 
stáva sa slovom, ktoré počúva a na ktoré dáva 
odpoveď. Ak počúva Božie slovo, má účasť 
na Božej prirodzenosti, ak počúva iné slová, 
stáva sa ich obrazom a podobou.

U Jána sú fakty redukované na mini-
mum, ako v kocke vyrozprávané znamenia. 
Štvrté evanjelium totiž viac interpretuje, ako 
popisuje. Takto chápané evanjelium nie je 
len nejakým oknom do minulosti, aby sme 
videli, čo sa stalo, ale skôr zrkadlom, ktoré 

ukazuje, čo sa deje tu a teraz s čitateľom. Kto 
by sa chcel pokúsiť o komentár k štvrtému 
evanjeliu, narazí na zvláštnu ťažkosť. Keďže 
je samo prevažne výkladom, mohlo by to 
vyzerať oveľa smiešnejšie, ako keby sme sa 
pokúšali vysvetľovať vtip.

Toto evanjelium je naozaj jednoduché, ale 
práve tá jednoduchosť nás môže klamať. Už 
pri prvom čítaní si človeka podmaní: hneď 
pochopíme, že Ježiš tým, čo robí a hovorí 
svojim bratom, ukazuje Otcovu lásku. Keď 
sa to ale snažíme lepšie pochopiť, veci sa 
skomplikujú. Človek má dojem, že pláva 
v oceáne alebo sa snaží udržať vodu v dla-
niach. Nezostáva nič iné, len sa ponoriť 
do vody a oddať sa jej, hrať sa s vlnami a strá-
cať sa na horizonte. Je to evanjelium, do kto-
rého musíme vstúpiť s kontemplatívnym 
zrakom, ktorý vychutnáva vodu, vzduch, 
pohyb a svetlo. Čítame ho prvý a druhýkrát, 
„prežúvame“ a hĺbame o ňom, vychutná-
vame si ho a asimilujeme ho. Každá veta je 
vlna toho istého oceánu a prináša nám tú 
istú skutočnosť. Kto sa jej oddá, žije v novej 
dimenzii a je vo svojom živle: nachádza svoj 
život práve tak ako ryba vo vode alebo vták 
vo vzduchu.

V liturgii budeme do sviatku Svätej Päťde-
siatnice čítať state Evanjelia podľa svätého 
Jána. Naozaj sa tomuto slovu odovzdajme, 
doslova sa celí doň ponorme alebo sa doň 
vrhnime ako do mora, aby sme zažili lásku, 
ktorú s nami Slovo zdieľa. Počúvnime aj 
radu Origena a položme svoju hlavu na Je-
žišovu hruď. Vidíme, že štvrté evanjelium 
je naozaj iné, ale práve do tohto najradost-
nejšieho liturgického obdobia Cirkvi najviac 
zapadne.

ThLic. Daniel Galajda, PhD.
prešovský farár a protopresbyter

Kňazský zbor svätého Jakuba

Začiatok existencie Kňaz-
ského zboru svätého 
Jakuba možno datovať 

septembrom 2001. Stal sa kňaz-
ským pokračovateľom boho-
sloveckého Zboru sv. Romana 
Sladkopevca. Už počas pobytu 
v seminári začali členovia 
vtedajšej tzv. dvanástky zdieľať 
myšlienku na vytvorenie zboru 
a  rozvíjanie daru spevu v kňaz-
skej službe. Aj keď sa členovia 
zboru časom a okolnosťami me-
nili, pôvodné jadro sa zachovalo 
a zbor je v súčasnosti otvorený 
aj novým členom. Vedúcim 
kňazského zboru je otec Marcel 
Gecej, dirigentom otec Daniel 
Porubec.

Myšlienku vytvoriť zbor spre-
vádzala aj túžba po spoločen-
stve kňazských rodín. Stretnu-
tia a nácviky piesní boli v  
prvých rokoch existencie zboru 
skôr rodinné. Na stretnutiach 
sa zúčastňovali aj manželky a  
deti, ktoré postupne prichádzali 
na svet. Od roku 2008 stretnu-
tia zboru prirodzene zmenili 
svoj štýl. (Deti menia svet. 
Chvála Pánovi!) Momentálne 
zbor tvorí deväť kňazov, ktorí sa 
na nácvikoch stretávajú takmer 
výhradne na fare v Prešove-Sek-
čove s priemernou frekvenciou 

raz za tri týždne.  Aby sa mohli 
raz stretnúť, potrebujú preces-
tovať spolu približne 760 km.

Od počiatku nebolo ambí-
ciou zboru vystupovať na pre-
hliadkach ani prezentovať 
sa, o čom svedčí fakt, že zbor 
niekoľko rokov nemal meno. 
Od začiatku však bolo pre zbor 
charakteristické organizovanie 
slávenia Liturgie sv. Jakuba, 
Pánovho brata.  Každoročne ju 
koncom októbra takto môžu 
veriaci zažiť vo svojich farnos-
tiach. Na základe vzťahu k tejto 
starobylej liturgii zbor prijal 
meno apoštola Jakuba, Pánovho 
brata a prvého jeruzalemského 
biskupa, podľa ktorého je litur-
gia pomenovaná.

Víziou Kňazského zboru 
svätého Jakuba je prinášať 
duchovné hodnoty prostredníc-
tvom zborovej liturgickej piesne 
najmä do jednotlivých gréc-
kokatolíckych farností na Slo-
vensku. Okrem piesní prináša 
zbor vo svojom duchovnom 
pásme aj slovo na posilnenie 
viery a povzbudenie na ceste 
kresťanského života. Tieto 
aktivity zbor organizuje najmä 
vo veľkopôstnom, veľkonočnom 
a vianočnom čase. Ročne tak 
zbor absolvuje približne sedem 

vystúpení. Takto účinkoval už 
v mnohých väčších či menších 
farnostiach.

Ako spoločenstvo kňazských 
rodín organizuje zbor spoločné-
ho Mikuláša pre deti, duchovné 
cvičenia pre manželky a občas-
né rodinné stretnutia. To všetko 
blahodarne zasahuje do života 
kňazských rodín. Zbor tak 
v sebe má aj dimenziu spolo-
čenstva smerujúceho do Božie-
ho kráľovstva.

Z účinkovania na súťažiach 
a prehliadkach možno spo-
menúť Medzinárodný festival 

cirkevnej hudby v poľskej Haj-
nóvke a medzinárodný festival 
v Prešove.

Akord je plnší ako osamote-
ný tón, akord nemôže človek 
zaspievať sám, potrebuje na to 

iných. Speváci ešte musia 
spoločne pozerať na dirigenta. 
Je to obraz Cirkvi – spoločen-
stva, kde má každý trocha ináč 
posadený a zafarbený hlas, ale 
všetci pozerajú na Baránka 
a spievajú: „Svätý, Svätý, Svätý...“ 
Nech prichádza Bohu sláva aj 
cez Zbor sv. Jakuba, Pánovho 
brata. A nielen cez spev. n

Martin Mekel
snímky: A. Hricov
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�� V Rožňave sa v priestoroch 
podnikateľského inkubátora začali 
každú nedeľu o 9.30 hod. slúžiť 
gréckokatolícke sväté liturgie.  
Pastoračnú službu ponúka Košická 
eparchia po tom, ako sa koncom 
marca stretli gréckokatolíci žijúci 
v meste spolu s kňazmi eparchie. 
Za koordináciu je zodpovedný otec 
Marko Rozkoš.

�� Obnova misií vo farnosti Malý 
Lipník sa uskutočnila 27. – 30. mar-
ca. Božie slovo veriacim ohlasovali 
otec Milan Zaleha CSsR a otec Jozef 
Troja CSsR. Otcovia sa prostredníc-
tvom misijných kázní a stretnutí 
s veriacimi dotkli viacerých tém: 
napríklad slobody človeka, kde otec 
Milan veriacim predstavil Kruciátu 
– oslobodenie človeka. Ďalej to boli 
témy: Kresťanské manželstvo podľa 
Listu Efezanom, Sväté písmo alebo 
Čo znamená byť svedkom viery. Bol 
to čas plný milostí a požehnania, keď 
sa mohli veriaci duchovne obohatiť 
a lepšie sa pripraviť na čas Kristovho 
vzkriesenia.

�� Novú webovú stránku pre 
kresťanských manželov a rodičov 
zastolom.sk spustilo v apríli Občian-
ske združenie Slovenská asociácia 
kresťanských rodín (SAKRO). Jej 
cieľom je sprevádzať rodiny na ceste 
viery a vyplniť tak prázdne miesto 
medzi súčasnými slovenskými portál-
mi. Čitatelia na nej nájdu články pre 
manželov, rodičov, tipy pre manžel-
ské a rodinné spoločenstvá, svedec-
tvá, rozhovory, recenzie. Zastolom.
sk je prvý slovenský online magazín 
venovaný špeciálne kresťanským 
rodinám. Stránka je projektom Spo-
ločenstva Ladislava Hanusa.

�� Tento rok sa po prvýkrát konali 
obrady Veľkej noci aj na hore Zvir. 
Obrady sa začali vo štvrtok večer 
utierňou s čítaniami strastných 
evanjelií. V piatok ráno sa v Kaplnke 
zjavenia konali modlitby kráľovských 
hodiniek. O 10.30 h sa konala pobož-
nosť krížovej cesty, ktorú si pripravil 
otec Vasiľ Kindja, rektor chrámu 
a kaplnky na hore Zvir. Pobožnosť sa 
začínala pod horou Zvir a vrcholila 
pri oltári na hore, kde prítomní začali 
deväťdňovú pobožnosť pred Tomá-
šovou nedeľou – Nedeľou Božieho 
milosrdenstva. Poobede o 16.30 h 
sa konal ústredný obrad Veľkého 
piatku – Veľká večiereň s uložením 

Mladí sa stretli s vladykom Petrom Rusnákom  
v Šumiaci a v Bratislave
V Bratislavskej eparchii sa počas 
Kvetného víkendu 12. – 13. apríla 
konalo stretnutie mládeže 
s bratislavským eparchom 
Mons. Petrom Rusnákom 
v rámci slávenia 29. svetového 
dňa mládeže, ktorý sa každo-
ročne slávi v Katolíckej cirkvi. 
Stretnutie sa tradične konalo 
na dvoch miestach: v Šumiaci 
na Horehroní (na Lazárovu 
sobotu) a v Bratislave-Marianke 
(na Kvetnú nedeľu). Stretnutie 
na Šumiaci pre deti a mládež 
z Banskobystrického protopres-
byterátu sa začalo na Lazárovu 
sobotu doobeda archijerejskou 
svätou liturgiou, ktorej pred-
sedal vladyka Peter vo farskom 
Chráme Nanebovstúpenia 
Pána. Po liturgii sa mládež 
predstavila krátkym progra-
mom v miestnom chráme. Po-
obede nasledovala krížová cesta 
v prírode, na úbočí za dedinou.

Ani daždivé aprílové počasie 
neodradilo mládež z Bratislavy 
od tradičnej krížovej cesty, kto-
rú sa modlili spolu s vladykom 
Petrom v mariánskom pútnic-
kom mieste Marianka pri Bra-
tislave. Jednotlivé zastavenia, 
obohatené o spev niekoľkých 
mládežníckych piesní čítali 
mladí z bratislavskej farnosti. 

Program pokračoval veľkopôst-
nou večierňou s Modlitbou sv. 
Efréma Sýrskeho s poklonami 
a katechézou vladyku Petra. 
Stretnutie bolo ukončené 
radostným agapé v priestoroch 
miestneho exercičného domu. 
(Stanislav Gábor, snímka: Š. 
Bošeľa, A. Magura)

V Hanušovciach pripravili netradičnú krížovú cestu
Živú krížovú cestu pripravili 
v pôstnom období deti a mlá-
dež z farnosti Hanušovce nad 
Topľou pre veriacich, ale aj 
mnohých záujemcov z mesta 
a okolia. Prvé podanie udalostí 
o ukrižovaní Ježiša Krista sa 
konalo v Kvetnú nedeľu a druhé 

vo Veľký piatok. Veriaci tak 
mali možnosť spoločne prežiť 
tajomstvo Kristovho utrpenia aj 
takýmto autentickým spôso-
bom, ktorý umožnil hlbšie 
zamyslenie sa nad udalosťami, 
ktoré si počas pôstu pripomí-
name. Mládežníci skvelými 

hereckými výkonmi vytvorili 
spolu s organizátormi atmo-
sféru skutočnej krížovej cesty. 
Jednotlivé scény boli doplnené 
duchovným slovom a príkladmi 
zo života. (Martin Antuš)

V Brežanoch slávili Paschu
Aj keď sa gréckokatolícke sväté 
liturgie v starobylom drevenom 
kostolíku v Brežanoch (po pre-
rušení v roku 1950 a obnove-
ní v roku 2008) konajú raz 
mesačne už siedmy rok (podľa 
zaužívaného poriadku jeho 
spoločného užívania s bratmi 

rímskokatolíkmi), pripadlo 
tento rok jej slávenie na samot-
né sviatky Paschy (po asi 65 
rokoch). Svätú liturgiu za po-
merne hojnej účasti veriacich 
vo Svetlý pondelok 21. apríla 
slávil otec Patrik Palčo, duchov-
ný správca farnosti Klenov. Spev 

viedla kantorka farského chrá-
mu v Klenove p. Mária Múdra. 
Miništrovali obetaví chlapci 
z rodiny Adamovcov z pätnásť 
kilometrov vzdialenej farnosti 
Miklušovce. (-sg)

V CZŠ sv. Juraja vo Svidníku si pripomenuli svojho patróna
Cirkevná základná škola vo 
Svidníku oslávila 23. apríla svia-
tok svojho patróna – sv. Juraja. 
Tento výnimočný deň sa začal 
slávnostnou svätou liturgiou 
v Chráme Božej múdrosti vo 
Svidníku. Po svätej liturgii 
zaviezol žiakov i hostí autobus 
do školy, kde boli pre žiakov 

�� Novú sériu šiestich DVD Objavte 
Vatikán z koprodukcie Vatikánskeho 
televízneho centra a televízie RAI 
predstavili 15. apríla vo Vatikánskych 
múzeách. Dokumentárny program 
odkrýva Vatikánske múzeá, záhrady, 
Baziliku svätého Petra, Sixtínsku 
kaplnku, Rafaelove izby a ďalšie 
zaujímavosti. (RV)

�� Zvláštny veľkonočný darček 
pripravil pápež František pre väzňov 
z rímskej väznice Regina Coeli. 16. 
apríla im pápežský almužník Konrád 
Krajewski odovzdal 1 200 zväzkov 
vreckového vydania evanjelia. (RV)

�� Stichiry Paschy, ktoré sú vo 
východnom obrade súčasťou pa-
schálnej utierne, zazneli na Námestí 
sv. Petra v Ríme 20. apríla počas 
slávnostnej veľkonočnej pontifikálnej 
omše. Tieto starobylé liturgické spe-
vy sú zapísané v zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO. (Stano Gábor)

�� Kostol sv. Antona na Pounthon-
gasse vo Viedni odovzdal kardinál 
Christoph Schönborn rumunskému 
pravoslávnemu metropolitovi pre 
strednú Európu Serafimovi Joantovi 
počas slávnostného obradu na Veľko-
nočný pondelok 21. apríla. Metropo-
lita Serafim označil prevzatie Kostola 
sv. Antona za šľachetné gesto zo 
strany Katolíckej cirkvi. Rímskokato-
lícki veriaci budú mať aj v budúcnosti 
možnosť v jednej z kaplniek sláviť 
svoje bohoslužby.

�� Na konferencii, ktorá sa uskutoč-
nila vo Viedni na tému Pastorácia 
a sociálna starostlivosť o väzňov, 
rokovali od 22. do 25. apríla odborní-
ci v oblasti pastorácie väzňov v rámci 
Ruskej pravoslávnej a Rímskokatolíc-
kej cirkvi.

�� Ďakovnej slávnosti za svätoreče-
nie sv. Jozefa de Anchietu, jezuitské-
ho misionára zo 16. storočia, ktorý 
je označovaný ako apoštol Brazílie, 
predsedal Svätý Otec František 24. 
apríla v Kostole sv. Ignáca z Loyoly 
neďaleko Panteónu.

��Medzinárodná konferencia Plody 
cyrilo-metodského jubilea 2013 sa 
konala 1. až 3. mája na Velehrade pri 
príležitosti štvrtého výročia smrti kar-
dinála Tomáša Špidlíka. Organizoval 
ju Inštitút IMEVD pri Cyrilo-metod-
skej teologickej fakulte UP v Olomou-
ci, Atelier di teologia Cardinal Špidlík 
z Ríma a Centrum Aletti Velehrad – 
Roma v Olomouci. (TS ČBK)

Nový tajomník Svätého Otca je kňazom východného obradu
Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, 
kňaz koptského Alexandrij-
ského patriarchátu, bol v apríli 
vymenovaný za druhého osob-
ného tajomníka Svätého Otca 
Františka. Monsignor Lahzi 
Gaid bude patriť medzi pápežo-
vých najbližších spolupracov-
níkov – a je to prvý raz, čo bol 
na túto pozíciu vymenovaný 
katolícky kňaz východného 
obradu. Lahzi Gaid prichádza 
namiesto monsignora Alfreda 
Xuereba, ktorý sa stal generál-
nym sekretárom vatikánskeho 
ekonomického oddelenia. 
Mons. Fabian Pedacchio Leaniz, 

kňaz arcidiecézy Buenos Aires, 
ktorý bol druhým tajomníkom 
pápeža, sa po Xuerebovom od-
chode stal prvým tajomníkom 
a Mons. Lahzi Gaid mu bude 
asistovať. Ako druhý tajom-
ník bude Mons. Lahzi Gaid 
pomáhať Svätému Otcovi v jeho 
každodennom živote, prekladať 
jeho osobnú korešpondenciu 
a odpovedať na ňu v pápežo-
vom mene. Mons. Lahzi Gaid 
sa narodil v roku 1975 v Káhire 
a má sedem súrodencov. Okrem 
rodnej arabčiny hovorí aj po ta-
liansky, francúzsky a anglicky. 
Doteraz pracoval na vatikán-

skom Štátnom sekretariáte a je 
známy čítaním evanjelia a pá-
pežových príhovorov v arabčine 
počas generálnych audiencií. 
V minulosti pôsobil aj na nun-
ciatúrach v Kongu, Gabone, 
Iraku a Jordánsku.

V Ríme si pripomenuli obete arménskej genocídy
24. apríla, v deň výročia armén-
skej genocídy z roku 1915, slávili 
v kostole Pápežského armén-
skeho kolégia v Ríme zádušnú 
svätú liturgiu za obete národnej 
tragédie, ktorej sté výročie 
pripadne na budúci rok. Počas 
liturgie, ktorú viedol prokurátor 
Arménskokatolíckeho patriar-
chátu pri Svätej stolici Mons. 
Georges Dankaye, sa v závere 
prihovoril prefekt Kongregácie 
pre východné cirkvi kardinál 
Leonardo Sandri. Pripomenul 
starobylé korene kresťanskej 
viery, ktorá v Arménsku zapus-
tila korene už v treťom storočí, 
a poukázal na silu modlitby 
a dôležitosť úsilia o jednotu: 
„Vaším záväzkom nech je jedno-
ta spojená so silou modlitby, 
drahí arménski bratia a sestry.“ 
Vyslovil želanie, „aby už skoro 
susedné národy a krajiny mohli 

o arménskom národe hovoriť: 
,Hľa, moji bratia!‘“. Z odkazu 
Jána Pavla II. pripomenul jeho 
výzvu, „aby nebol vyprázdne-
ný Kristov kríž, aby nezostal 
bez koreňov a bez perspek-
tív“. Účastníci v rámci obradu 
prichádzali položiť symbolickú 
červenú ružu pred kamennú 

stélu so symbolom arménskeho 
kríža, zvanú chačkar. Okrem 
komunity Arménskeho kolégia 
a arménskych veriacich v Ríme 
boli prítomní aj zástupcovia 
diplomatického zboru a pred-
stavitelia ďalších východných 
katolíckych cirkví.

Pro-life lekárom v Británii znemožnia špecializáciu  
v oblasti reprodukčného zdravia
Fakulta tzv. sexuálneho a re-
produkčného zdravia Kráľov-
skej univerzity gynekológie 
a pôrodníctva vo Veľkej Británii 
rozhodla, že lekári a zdravot-
nícky personál odmietajúci 
používanie antikoncepcie a pi-
lulky „ráno po” nespĺňajú pod-
mienky na získanie „diplomu 
v oblasti sexuálneho a repro-
dukčného zdravia ani na plné 
členstvo na tejto fakulte”, 

napísal koncom apríla denník 
Daily Telegraph. „Daný diplom 
je považovaný za dôležitú 
kvalifikáciu pre všeobecných 
lekárov a zdravotnícky perso-
nál, ktorý sa zaoberá liečbou 
sexuálne prenosných onemoc-
není alebo plánovaním rodi-
čovstva, zatiaľ čo plné členstvo 
sa berie ako nevyhnutnosť pre 
lekárov, ktorí sa špecializujú 
v danej oblasti,“ doplnil Daily 

Telegraph. „Lekárom, ktorí sú 
pro-life, to zabráni špecializo-
vať sa v oblasti tzv. sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a aj 
tým, ktorí nie sú špecialisti, to 
sťaží hľadanie práce v sektore 
tzv. plánovania rodičovstva 
a reprodukčného zdravia,“ 
povedal Peter Saunders, vedúci 
predstaviteľ Spoločenstva kres-
ťanských lekárov.
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�� Na Slovensku prebiehala zbe-
rateľská súťaž s názvom EKOHRA 
2014, zber PET fliaš. Od 15. februára 
do 16. marca sa hralo o tri multi-
funkčné ihriská a štyri rekonštrukcie 
starých ihrísk pre základné a stred-
né školy na Slovensku. Do hry sa 
zapojili aj cirkevné školy Prešovskej 
archieparchie. Školy spojili svoje 
sily v prospech Cirkevnej základnej 
školy sv. Juraja vo Svidníku. Zber fliaš 
podporili riaditelia, učitelia, zamest-
nanci, žiaci, rodičia, ale aj viaceré 
gréckokatolícke farnosti a veriaci. 
Za všetkých podporovateľov bola 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešo-
ve 25. marca slávená svätá liturgia. 
(Anton Uhrin)

�� Duchovné cvičenia žiakov 
Cirkevnej základnej školy sv. Juraja 
vo Svidníku sa uskutočnili 24. apríla 
v Juskovej Voli. Dvojdňové duchovné 
cvičenia pre žiakov 6. – 9. ročníka 
sa začali svätou liturgiou. Duchovné 
cvičenia viedol otec Martin Kozej, 
ktorý mal zaujímavé prednášky 
o tom, ako sa priblížiť k svätosti. 
Jednou z tém bol aj život Jána Pavla 
II. a Jána XXIII. a ich cesta k svätosti. 
Okrem liturgií a prednášok si mali 
žiaci možnosť pozrieť film, a mali aj 
dostatok voľného času, ktorý mohli 
stráviť v kaplnke, pri futbale alebo 
na prechádzke do prírody. (Petra 
Kordošová, Anna Daňová)

�� Kurz Filip sa konal 2. – 4. mája 
v Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli. Na kur-
ze, ktorý viedol tím Petra Liptáka 
z Košíc, sa zúčastnilo 63 mladých 
z rôznych farností Prešovskej archie-
parchie. Skrze ohlasovanie evanjelia 
mladí nahliadli do svojho vnútra. 
Kurz bol zakončený v nedeľu vzdá-
vaním vďaky za prijaté dobrodenia 
slávením Najsvätejšej Eucharistie. 
(Slavomír Zahorjan)

�� Archieparchiálna škola animáto-
ra dobrovoľníka pokračovala ďalším 
stretnutím počas prvého májového 
víkendu v Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli. Dominika Komišaková voviedla 
26 účastníkov školy do témy Moc 
slova a komunikácia. Spoločné 
modlitby, ohlasovanie evanjelia, ako 
aj slávenie Najsvätejšej Eucharistie 
boli neoddeliteľnou súčasťou školy. 
(Slavomír Zahorjan)

Májový odpust mladých v Klokočove
Niekoľko desiatok mladých 
z Košickej eparchie prišlo už 
v piatok 2. mája do Klokočova, 
aby spolu strávili formačný 
večer. Na druhý deň, v sobo-
tu 3. mája, otvoril program 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, netradičnou bese-
dou. Privítal poslanca NR SR 
Branislava Škripeka, ktorý 
prítomným vyrozprával vlastný 
príbeh obrátenia. Apeloval 
na angažovanosť kresťanov 
v politike a na modlitbovú pod-
poru pre správne rozhodnutia 
ľudí zodpovedných za spoločné 

dobro. Prezentoval vnútorný 
profil kresťana, ktorý sa aktívne 
zapája do vrcholovej politiky.

Ani tichý dážď neubral 
na sústredení pri archijerejskej 
liturgii, ktorú spevom sprevá-
dzal mládežnícky zbor. V kázni 
vladyka Milan poukázal na Pan-
nu Máriu, s ktorou sa zbor 
apoštolov stretával na lámaní 
chleba a modlitbách. Spolo-
čenstvu prvotnej Cirkvi Mária 
svedčila o svojom dôvernom 
vzťahu s Ježišom, ktorý nebol 
zvýraznený mnohými slovami, 
ale skôr tichým postojom dôve-

ry. Na záver vladyka povzbudil 
mladých k zodpovednosti 
za rozvoj života spoločnosti 
v súlade s mravnými kritériami. 
Po mariánskom molebene sa 
vladyka poďakoval za doterajšiu 
činnosť pre mládež eparchie 
otcovi Š. Keruľovi-Kmeco-
vi. Súčasne uviedol nových 
zodpovedných kňazov otca 
Milana Kmeca a otca Lukáša 
Vojčíka. Pri podujatí sa mládež 
angažovala aj v predaji literatú-
ry a suvenírov podporujúcom 
jej vlastné aktivity. (Michal 
Hospodár)

Seminaristi viedli malú púť na hore Zvir
V sobotu 3. mája sa na hore Zvir 
v Litmanovej slávila Fatimská 
sobota. Skrze modlitbu rozjí-
mavého ruženca a cez slávenie 
svätej liturgie mohli prítomní 
veriaci hlbšie prežiť tento deň. 
V homílii sa všetkým prítom-
ným prihovoril otec Marcel 
Pisio, duchovný správca hory 
Zvir, ktorý upriamil pozor-
nosť na slová evanjelistu Jána, 
odvolávajúc sa na to, čo sa 
dialo po zázračnom rozmno-
žení chleba. Po skončení svätej 
liturgie nasledovala modlitba 
Korunky k Božiemu milosrden-
stvu a zasvätenia sa nebeskej 
Matke.

V nedeľu 4. mája sa na hore 

Zvir aj napriek nepriazni 
počasia zišlo mnoho veriacich, 
aby spoločne s predstavenými 
a seminaristami Gréckokato-
líckeho kňazského seminára 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove mohli ďakovať Bohu 
za prijaté milosti a dobrode-
nia. Program  púte sa začal 
privítaním pútnikov a uctením 
ikony Presvätej Bohorodičky. 
Nasledovala modlitba Akatistu 
k Presvätej Bohorodičke, ktorú 
viedol otec Jozef Gača, prefekt 
kňazského seminára. Sláveniu 
archijerejskej svätej liturgie 
predchádzala modlitba rozjíma-
vého ruženca, ktorú viedli semi-
naristi. Hlavným slúžiteľom 

a kazateľom bol vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita. Vo svojej homílii 
upriamil pozornosť pútnikov 
na myronosičky, ktoré ako prvé 
našli odvahu ísť k hrobu, pre-
tože apoštoli sa ešte v tom čase 
skrývali zo strachu pred židmi. 
Ich odvaha je odmenená.

Program malej púte spevom 
obohatila skupina Zboru sv. 
Romana Sladkopevca. Na záver 
sa veriacim krátko prihovoril 
aj MUDr. Miroslav Mikolášik, 
poslanec Európskeho parla-
mentu, ktorý vyjadril potrebu 
chrániť ľudský život od jeho 
počatia až po prirodzenú smrť. 
(Pavol Vasiľ)

plaščenice do hrobu. Kňazi preniesli 
plaščenicu do kaplnky zjavenia, kde 
bol umiestnený Boží hrob, ktorý bol 
prístupný na adoráciu nepretržite 
do nedeľňajšej Utierne vzkriesenia. 
V nedeľu pred svitaním o 4.30 h sa 
konala Utiereň vzkriesenia a večer 
paschálna večiereň. (Dominik Petrík)

�� Tretí ročník dobrovoľnej duchov-
nej obnovy študentov Gymnázia 
sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
sa uskutočnil 8. – 10. apríla v Cen-
tre pre rodinu na Sigorde. Hlavnou 
témou stretnutia, ktoré viedol otec 
Peter Hrib, bola problematika útokov 
na tradičnú rodinu. Zavŕšením 
duchovnej obnovy bola krížová cesta 
študentov, ktorí pripravili k jednotli-
vým zastaveniam vlastné zamyslenia. 
Študenti si vypočuli aj prednášky 
riaditeľa centra otca Petra Jakuba 
a jeho spolupracovníkov na témy: 
príprava na manželstvo, sexualita 
a gender  ideológia. Na duchovnej 
obnove sa zúčastnilo 34 študentov 
zo všetkých ročníkov a dvaja učitelia. 
Eucharistická adorácia v neskorých 
večerných hodinách pod vedením 
duchovného správcu otca Petra 
Hriba ukončila program obnovy. 
(študenti GJZ)

�� Duchovná obnova mladých 
z Gréckokatolíckeho mládežníckeho 
pastoračného centra v Prešove sa 
uskutočnila 11. – 13. apríla v kláštore 
sestier redemptoristiek v Lomnici pri 
Vranove nad Topľou. Víkend sa nie-
sol v duchu víťazstva a nasledovania 
Ježiša Krista. O príjemnú atmosféru 
sa postaral bohoslovec Maroš Sejka 
svojou katechézou a zaujímavými ak-
tivitami. Oslovujúcou časťou obnovy 
bola aj katechéza otca Petra Tirpáka, 
ktorý hovoril o povolaní nasledovať 
Krista. V posledný deň duchovnej 
obnovy program spestril duchovný 
správca kláštora otec Marko Durlák, 
ktorý sa podelil o svoje skúsenosti zo 
štúdia v Ríme a z pastorácie na Ukra-
jine, a svojimi svedectvami sestry 
redemptoristky. (Barbora Kaličenská)

�� Stropkovčania pripravili veľko-
nočnú výstavu spojenú s predajom, 
ktorá sa uskutočnila 15. apríla 
v budove strediska kultúry v Strop-
kove. Návštevníkov zaujali nielen 
nádherné veľkonočné kraslice, ale aj 
prútené košíky a dekorácie. (Helena 
Majurníková) 

pripravené mnohé zaujímavé 
akcie a pre hostí občerstvenie. 
V každej triede sa skrývali 
prekvapenia – kráľovstvo lega, 
práca s nožnicami, papierom 
i lepidlom, športovci súťažili 

vo florbale, v stolnom tenise 
či v hádzaní loptičky na cieľ, 
zdravotníčky pripravili ukážky 
prvej pomoci. Prišli aj bývalí 
žiaci školy, ktorí pripravili eRko 
tance. Pozvanie na školskú 

slávnosť prijali aj kňazi Svidníc-
keho dekanátu, primátor mesta 
J. Holodňák a prednosta V. 
Šandala, rodičia žiakov i bývalí 
žiaci. (Katarína Hrižová; ilustr. 
snímka: archív školy)

Vladyka Peter Rusnák navštívil Slovinky
Na Tomášovu nedeľu 27. 
apríla predsedal vladyka Peter 
Rusnák, bratislavský eparcha, 
za účasti košického epar-
chu Mons. Milana Chautura 

odpustovej slávnosti Košickej 
eparchie vo farnosti Slovinky 
(protopresbyterát Spišská Nová 
Ves) pri príležitosti chrámové-
ho sviatku sv. veľkomučeníka, 

triumfátora a divotvorcu Juraja. 
Farnosť Slovinky bola v roku 
2010 vyhlásená vladykom Mi-
lanom Chauturom za pútnické 
miesto Košickej eparchie. (-sg)

V Prešove sa konala konferencia  
o kazateľstve a novej evanjelizácii
Kazateľská činnosť ako integrál na 
súčasť novej evanjelizácie bola 
témou medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorá sa 30. apríla 
uskutočnila na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. Táto fakulta 
ju už po druhýkrát zorganizovala 
v spolupráci so Sliezskou univer-
zitou  v Katovicach.

Na konferencii sa stretli pred-
nášajúci zo Slovenska a Poľska. 
Zamýšľali sa nad kazateľskou 
činnosťou z rôznych uhlov 
pohľadu. Prednášky sa týkali 
predovšetkým homiletiky, ka-
techetiky a novej evanjelizácie. 
V programe vystúpili: prof. Peter 
Šturák, prof. Anton Fabian, 
doc. Leszek Szewczyk, doc. Peter 

Vansač, Jaroslav Ivančo, prof. Ľu-
bomír Stanček, prof. Jozef Jarab, 
doc. Marian Šuráb, doc. Marek 
Rembierz, doc. Albín Masaryk, 
Roman Buchta, doc. Marcel 
Mojzeš, doc. Michal Hospodár, 
doc. Peter Tirpák a doc. Ľubomír 
Petrík. Jednotlivé prednášky 
budú zverejnené v konferenč-
nom zborníku. (Ľubomír Petrík)

Mladí turisti putovali na Zborovský hrad
Bardejovský protopresbyterát 
bol 1. mája svedkom turistické-
ho pochodu, ktorý zorganizova-
lo Gréckokatolícke mládežnícke 
centrum Bárka v Juskovej Voli. 
Asi tisíc účastníkov tohto-
ročného pochodu sa spolu 
s vladykom Jánom Babjakom 
SJ, prešovským arcibiskupom 
metropolitom, a pomocným 
biskupom vladykom Milanom 
Lachom SJ vydalo na 6 km dlhú 
trasu: Andrejová – Zborovský 
hrad – Dlhá Lúka. Pre všetkých 
bola pripravená trasa, na kto-
rej ich čakali štyri stanoviská 
s úlohami, ktoré mali poukázať 

na charakteristické črty a vlast-
nosti jednotlivých postáv Svätej 
rodiny z Nazareta. Na trase si 
mohli malí i veľkí turisti obzrieť 
ožívajúce ruiny hradu Zborov, 
ktoré sa hlavne vďaka Združe-
niu na záchranu Zborovského 
hradu menia na zaujímavú 
turistickú lokalitu.

V cieli sa na miestnom ihris-
ku v obci Dlhá Lúka účastní-
kom prihovoril vladyka Ján Bab-
jak. Krátko informoval o svojej 
poslednej ceste do Ríma, kde 
sa zúčastnil na svätorečení 
pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla 
II. a v závere prítomných po-

vzbudil vo vytrvalosti na ceste 
vlastného posväcovania.

Každý účastník si mohol 
zahrať nejakú loptovú hru alebo 
si vybrať z množstva zábavných 
atrakcií. Tohtoročnou novinkou 
bola prítomnosť členov policaj-
nej pohotovostnej motorizova-
nej jednotky z Bardejova, ktorí 
účastníkom predviedli ukážku 
práce psovodov a ich štvorno-
hých pomocníkov. Nechýbala 
ani možnosť zakúpiť si občer-
stvenie či v blízkosti hradu ope-
kať na pripravených ohniskách. 
(Erich Eštvan)
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Svätorečenie Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Stretnutie štyroch 
pápežov

Na zoznam svätých v Katolíckej cirkvi pribudli dve mená. Pápeži Ján Pavol II. a Ján XXIII. Kým 
Tomášova nedeľa v roku 2005 bola pre mnohých katolíkov a  kresťanov bolestným okami-
hom v ich životoch, tohtoročná (nazývaná aj Nedeľa Božieho milosrdenstva) zasa znamená 

radostný okamih, aký sa len tak opakovať nebude.

Za ostatných 900 rokov Cirkev kanoni-
zovala iba troch pápežov. Teraz k nim 
pribudli ďalší dvaja a nedávno Svätý 

Otec František informoval, že 19. októbra 
by mal byť blahorečený ďalší veľký pápež 
20. storočia  – Pavol VI.

V počiatočnom období Cirkvi bývalo zvy-
kom zaraďovať zosnulých pápežov medzi 
najuctievanejších smrteľníkov. „Za svätých 
sa považovalo 52 z prvých 54 pápežov,“ pri-
pomenul profesor teológie William Madges 

na portáli Univerzity sv. Jozefa vo Filadelfii, 
kde prednáša. Vysoký počet objasnil tým, 
že vtedy ešte neexistoval formálny proces 
kanonizácie. „V súčasnosti je to veľmi 
prísne, vrátane skúmania života tých, ktorí 
by mali byť vyhlásení za svätých, čo môže 
trvať dlhé roky.“

Na pozdvihnutie pápežov na oltár je 
nevyhnutné, aby sa udiali na ich príhovor 
zázraky. Tie skúma vatikánska Kongregácia 
pre kauzy svätých. V prípade Jána XXIII. 

uznali za zázrak vyliečenie rehoľnej sestry 
Cateriny Capitaniovej, ktorá trpela v roku 
1966 perforáciou žalúdka. Od požiadavky 
druhého zázraku potrebného na svätore-
čenie udelil výnimku Svätý Otec František. 
„Pápež má moc dišpenzovať od druhého 
zázraku, čo v tomto prípade využil,“ povedal 
hovorca Svätej stolice Federico Lombardi, 
podľa ktorého mnohí teológovia diskutujú, 
či je okrem zázraku nevyhnutného na bla-
horečenie nutný aj ďalší na svätorečenie.

Na príhovor Jána Pavla II. sa udialo 
vyliečenie francúzskej rehoľnej sestry Marie 
Simon-Pierre chorej na Parkinsonovu 
chorobu a priamo v deň jeho blahorečenia 
aj Floribeth Mory Diazovej, ženy z Kostari-
ky, ktorá bola zázračne uzdravená z aneu-
ryzmy. Pápež Pavol VI. zas vykonal zázrak 
– nevysvetliteľné uzdravenie nenarodeného 
dieťaťa.

V prípade Jána Pavla II. sa tak davy 
volajúce „Santo subito!“ na Námestí svätého 
Petra v deň pohrebu pápeža dočkali napl-
nenia tejto svojej požiadavky o deväť rokov. 
K davom sa podľa niektorých historikov pri-
dali aj mnohí kardináli, ktorí žiadali pápeža 
Benedikta XVI., aby blahorečenie prebehlo 
aklamačne, teda bez riadneho procesu.

K podobnej situácii došlo aj v prípade 
Jána XXIII. Giuseppe Alberigo – cirkevný 
historik, priamy účastník Druhého vati-
kánskeho koncilu a autor životopisu Jána 
XXIII. – vo svojej knihe Stručné dejiny II. 
vatikánskeho koncilu napísal, že niektorí 
účastníci koncilu žiadali, aby Jána XXIII., 
ktorý koncil zvolal, ten istý koncil vyhlásil 
po jeho smrti za svätého. Bez riadneho 
procesu a bez predchádzajúceho blahoreče-
nia. Malo ísť „o akt piety voči koncilovému 
pápežovi, ale aj o záväzok vernosti súvisiaci 
s líniou pokroku a obnovy, ktorú on sám 
vytýčil“, ako aj o návrat k tradícii prvých 
storočí. 

Obaja pápeži, tak Pavol VI., ako aj Bene-
dikt XVI., si neosvojili túto myšlienku, ale 
krátko po smrti započali proces blahoreče-
nia. Pavol VI. to urobil hneď po skončení 
koncilu v roku 1965 a Benedikt XVI. 13. 
mája 2005. Stalo sa to len mesiac a niekoľko 
dní po jeho smrti, aj keď podľa platných 
pravidiel sa má so začatím procesu počkať 
päť rokov. Tento prípad však nie je prece-
densom. Vytvoril ho ešte samotný Ján Pavol 
II. v prípade Matky Terézie z Kalkaty, ktorej 
proces blahorečenia sa začal dva roky po jej 
smrti.

Samotné svätorečenie sledovalo v Ríme 
asi milión pútnikov. 180-tisíc ľudí v nedeľu 
skoro ráno zaplnilo Svätopeterské námestie 
vo Vatikáne. Polícia námestie otvorila 
o 5.30, teda zhruba štyri hodiny pred 
začiatkom slávnostného obradu. Tí, čo sa 
nezmestili na Svätopeterské námestie, sle-
dovali obrad na veľkoplošných obrazovkách 
v okolí. Na svätorečení bolo prítomných 93 
oficiálnych delegácií. Na svätorečenie dora-
zili štyri desiatky prezidentov a premiérov 
z celého sveta. Slovensko na slávnostnom 
obrade zastupoval prezident Ivan Gašpa-
rovič. Slávnostnú omšu koncelebrovalo 
približne 150 kardinálov a 1 000 biskupov. 
Prítomní boli aj zástupcovia iných nábo-
ženských denominácií – pravoslávnych 

veriacich, anglikánov, židov aj moslimov. 
Sväté prijímanie na Námestí svätého Petra 
a na Via della Conciliazione rozdávalo 
870 kňazov.

Celý obrad sa začal o 10. hodine. Krátko 
na to po dvojitej žiadosti prefekta Kon-
gregácie pre kauzy svätých Angela Amata 
o zapísanie pápežov medzi svätých zaznel 
hymnus Veni Creator Spiritus. Nasledovala 
tretia prosba kardinála Amata. O 10.20 
pápež František vyriekol formulu: „Vyhla-
sujeme a definujeme blahoslavených Jána 
XXIII. a Jána Pavla II. za svätých.“ Potom 
prezentovali relikvie nových svätcov. Ostat-
ky Jána XXIII. doniesli jeho príbuzní spolu 
s primátorom mesta Bergamo a predsedom 
Nadácie pápeža Jána XXIII. Pápež František 
si potom uctil aj relikvie svätého pápeža 
Jána Pavla II. Doniesla ich Kostaričanka 
Floribeth Mora.

Zvláštnosťou svätorečenia bolo čítanie 
evanjelia v dvoch jazykoch. Po latinskom 
texte nasledovalo čítanie v gréčtine. Potom 
sa pútnikom prihovoril Svätý Otec Fran-
tišek. Vo svojom príhovore povedal: „Ján 
Pavol II. a Ján XXIII. mali odvahu pozerať 
sa na Ježišove rany, dotýkať sa jeho prebod-
nutých rúk a jeho prebodnutého boku.“ 
Jána Pavla II. charakterizoval v homílii ako 
„patróna rodiny“.

V závere svätej omše Svätý Otec František 
zostúpil z pódia a osobne pozdravil eme-
ritného pápeža Benedikta XVI., ktorý bol 
osobne účastný na tejto veľkej a jedinečnej 
udalosti v dejinách Cirkvi. Po prvýkrát 
sa tak na svätorečení stretli dvaja pápeži 
a po prvýkrát boli dvaja pápeži svätorečení. 
V danom okamihu boli na Svätopeterskom 
námestí vlastne štyria pápeži naraz. Dvaja 
v Cirkvi putujúcej a dvaja v Cirkvi oslávenej. 
Ján Pavol II. sa stal svätým iba deväť rokov 
po svojej smrti, čo je rekord v novodobých 
dejinách Katolíckej cirkvi.

Poľskí pútnici s červeno-bielymi vlajoč-
kami rodnej krajiny Jána Pavla II. boli 
medzi prvými, ktorí sa pred svitaním 
na Svätopeterské námestie pretlačili. Väč-
šina z nich strávila noc pod holým nebom 
na matracoch v okolitých uliciach. Iní nešli 
spať vôbec a zúčastnili sa na celonočných 
modlitbách v asi desiatke kostolov v centre 
Ríma.

Po skončení svätorečenia nasledovalo 
krátke zdvorilostné stretnutie pápeža Fran-
tiška s vedúcimi delegácií na úrovni hláv 
štátov a predsedov vlád. František potom 
pozdravoval prítomných veriacich. Obaja 
zosnulí pápeži sú považovaní za najobľú-
benejšie a najvplyvnejšie hlavy Katolíckej 
cirkvi v novodobých dejinách. n

spracoval Juraj Gradoš
snímka: flickr.com

Rozhovor s Andreou Sučko-
vou, študentkou, účastníč-
kou svätorečenia Jána XXIII. 
a Jána Pavla II. v Ríme

Čo ťa viedlo k tomu, aby si 
sa osobne zúčastnila na svä-
torečení?
Určite to bola skutočnosť, 
že obaja svätí sú blízki ešte 
žijúcim generáciám, mne 
ako mladému človeku zvlášť 
Ján Pavol II. Ešte pred niekoľkými rokmi 
som ako malé dievča zažila jeho návštevu 
v Bratislave a je povzbudivé vedieť, že nie-
kto, koho ste videli na vlastné oči, je teraz 
svätý. Nepochybne ma motivovala aj mož-
nosť zúčastniť sa na svätorečení so svojimi 
priateľmi a prežívať s nimi tieto chvíle.

Aká bola atmosféra a ako si prežívala túto 
slávnosť?
Napriek tomu, že som počas slávnosti 
nebola priamo na námestí, bol to pre 
mňa veľmi intenzívny a emotívny zážitok. 
Nastala atmosféra očakávania a radosti 
z prichádzajúcej chvíle. Intenzita týchto 
pocitov sa pre mňa zvýšila, keď sme sa 
v našej malej skupinke začali modliť Korun-
ku k Božiemu milosrdenstvu. Počas svätej 
omše som medzi množstvom ľudí vnímala 
veľký pokoj a spolupatričnosť. A keď sa vo 
chvíli vyhlásenia blahoslavených za svätých 
ukázalo na zamračenom nebi na pár minút 
slnko a na susednom kostole sa rozozvučali 
zvony, zažila som veľkú radosť. Mnohokrát 
som od momentu svätorečenia pocítila silu 
orodovania svätých pápežov. Táto slávnosť 
bola obrovským požehnaním pre celý svet.

Čo ťa oslovilo zo života teraz už svätých 
Jána XXIII. a Jána Pavla II.?
Napriek tomu, že sa po zvolení týchto 
pápežov čakalo, že budú kráčať vo vycho-
dených šľapajach, urobili niečo celkom 
iné. V najväčšej miere potvrdili to, čo dnes 
píše pápež František, a teda, že „Ježiš 
dokáže prelomiť nudné schémy“. Nedali sa 
ovplyvniť tým, čo by sa malo, čo sa od nich 
očakávalo, konali podľa svojho svedomia, 
neustále dôverujúc Bohu. Mimoriadne si 
na oboch svätých cením skutočnosť, že 
dokázali spojiť radikálnosť názorov s ob-
rovskou dobrotou a láskavosťou. Jednodu-
chosťou a ľudskosťou sa priblížili všetkým 
generáciám i vrstvám. Na nič sa nehrali. 
Boli to ľudia pre ľudí – dokázali nám, že 
svätosť nepotrebuje veľké ceremónie a ho-
nosné oblečenie. Sú jednými z nás.

Tomáš Pecuch
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Mať mamu – to je istota v živote a zároveň veľký dar 
od Boha. Až keď dcéra alebo syn odídu ďaleko z domu, uve-
domia si potrebu blízkosti vlastnej mamy. 

Len mamy by vedeli rozprávať o tom, 
aké premnohé bolesti a trápenia sa 
odohrávajú hlboko v ich duši. Aj naša 

nebeská Matka prežívala mnohé bolesti. 
Sedembolestná. Číslo sedem vyjadruje 
plnosť a aj to, že Bohorodička rozumie 
všetkým bolestiam svojich detí. V Gréc-
kokatolíckej cirkvi sa viac používa výraz 
Spolutrpiaca, ale stále ide o tú istú ženu, 
našu Matku. Otec Matúš Marcin, ktorý istý 
čas pôsobil v Rusku, hovorí, že pri častých 
potulkách po ruských múzeách a monastie-
roch mal možnosť vidieť v ikonografickom 
prevedení ikony, o ktorých by sme na Slo-
vensku povedali, že sú latinizované. No 
dôkladnejší pohľad nás privedie k tomu, 
že to nie je latinské, ale čisto evanjeliové 
a biblické znázornenie tých častí života 
Bohorodičky, o ktorých máme možnosť 
rozjímať v tajomstvách ruženca či krížovej 
cesty. Treba povedať, že do rozkolu Cirkev 
fungovala v mnohom spoločne. A ovplyv-
ňoval sa tak Východ Západom, ako aj 
Západ Východom. Bolo to v oblasti umenia, 
ikonografie aj teológie.

V Roku Sedembolestnej Panny Márie 
sa nám ponúka čas, keď môžeme viac 
rozmýšľať o Bohorodičke a jej utrpení. 
Veď už pri stretnutí so Simeonom starec 
hovorí o malom Ježišovi: „On je ustanovený 
na znamenie, ktorému budú odporovať, 
a tvoju vlastnú dušu,“ hovorí Márii, „prenik-
ne meč.“

Ako je Najsvätejšia Panna rodičkou Ježiša 
Krista, tak je aj Matkou všetkých kresťanov, 
„pretože ich zrodila na vrchu Kalvárie me-
dzi najvyššími mukami Vykupiteľa“ (pápež 
Lev XIII.).

Exorcisti často hovoria, že posadnuté-
mu alebo ovládanému zlými duchmi sa 
uľaví a diabol sa vzdiali, keď sa modlia 
spolu s Presvätou Bohorodičkou a volajú ju 
na pomoc. Ona je tam, kde trpí človek, lebo 
sama si prešla cestu utrpenia, a tak pomáha 
trpiacemu ľudstvu.

Marie-Claire v meste Kibeho v africkej 
Rwande sa od 2. marca 1982 do 15. septem-
bra 1982 zjavovala Panna Mária. Naučila ju 
modliť sa sedembolestný ruženec. Povedala 
jej: „Žiadam ťa, aby si naučila modliť sa 
ho celý svet!“ Inokedy jej povedala: „Ak sa 
budete modliť tento ruženec a rozjímať 
o siedmich bolestiach, budete mať silu činiť 
pokánie.“ Dokonca poslala Marie-Claire 
k miestnemu biskupovi Gahamanyimusovi 
s odkazom, že si žiada, „aby sa kresťania 
modlili sedembolestný ruženec, lebo svet sa 
odvrátil od Boha“.

Mária aj dnes prežíva bolesť vo svojom 
srdci, lebo jej vlastné deti, ktoré jej Ježiš 
zveril z kríža, zabúdajú na jej Syna. Nemod-
lia sa a u mnohých kresťanov chladne láska. 

Sedembolestná

Ikona Sedembolestnej alebo jej variant – 
ikona so siedmimi mečmi, ktorá sa volá Ob-
mäkčenie zlých sŕdc, ukazuje Bohorodičku 
ako ženu plnú bolesti. Každý meč má svoje 
miesto a predstavuje nám jednu z bolestí. 
Sedem mečov je teda sedem bolestí Matky. 
Chcem poukázať na to, že bolesti dnešnej 
rodiny sú aj bolesťami našej Matky.

Simeonovo proroctvo o meči, 
ktorý jej prebodne srdce
„Žijeme v dobe, keď po prvýkrát v ľud-
ských dejinách dostal hriech zákonodarné 
ospravedlnenie, keď je hriech presadzovaný 
štátom... Keď sa hriech stáva normálnou 
vecou, stráca spoločnosť životaschopnosť,“ 
vyhlásil patriarcha Kiril vo vianočnom 
príhovore pre televíziu Rossija.

Keď som bol v istých kúpeľoch na Slo-
vensku, videl som mamy, ktoré tam boli 
so svojimi ťažko zdravotne postihnutými 
deťmi. Tieto mamy počuli ešte pred naro-
dením svojho dieťaťa správu: „Je nám ľúto, 
ale vaše dieťa nebude zdravé.“ Keď ich silno 
zasiahol tento meč bolesti, pridružil sa iný, 
oveľa ťažší. Ich manželia, otcovia ich detí, 
ktorí mali pri nich stáť, v mnohých prípa-
doch zutekali a už sa nikdy nevrátili. Či to 
nie je aj bolesť našej nebeskej Matky, ktorá 
vidí utrpenie mám a ich detí? 

Útek do Egypta
Koľko bolesti dnes prežíva Matka, keď 
hľadí na ľudí, ktorí sú bez domova, ktorí 
sú vyháňaní z vlastnej krajiny, z vlastných 
domovov! Ba čo viac, keď mama s deťmi 
musí v noci utekať z domu, lebo muž príde 
opitý a svoju agresivitu si vybíja na tých 
najbližších. Koľko rodičov by chcelo dať 
svojim deťom útulný domov, ale pre no-
vodobých otrokárov musia rodičia na dlhé 
hodiny, ba dni utekať za prácou! Mária vie, 
čo znamená utekať do cudzej krajiny, nebyť 
prijatý. My na Slovensku v tejto oblasti až 
tak veľmi netrpíme, lebo podľa štatistiky 
patríme medzi osem percent najbohatších 
ľudí na zemi. Ale čo tí ostatní?

Trojdňové hľadanie  
strateného Ježiša
Mladá mamička rozprávala svoj zážitok, 
ako nechala svojho malého trojročného 
syna na chvíľku v aute a odbehla kúpiť 
chlieb do obchodu. Keď sa vrátila, dvere 
auta boli pootvorené a auto bolo prázdne. 
Zachvátil ju veľký strach, hrozná predstava, 
čo všetko sa mu mohlo stať, či ho niekto 
neuniesol... Vbehla do obchodu, a nikde ho 
nebolo. Pýtala sa okoloidúcich i predava-

čiek v obchode. Nikto ho nevidel. „Bol to 
pocit beznádeje,“ vraví so slzami. A vtom 
ho zbadala, ako sa odrazu objavil medzi 
dverami obchodu s úsmevom na tvári. Len 
mama, ktorá to zažije, vie, čo znamená stra-
tiť vlastné dieťa. Koľké mamy, koľkí rodičia 
už svoje deti nikdy nenájdu alebo ich nájdu 
mŕtve! Aj touto bolesťou trpí Bohorodička.

Stretnutie s Ježišom  
na krížovej ceste
Vidieť utrpenie vlastného dieťaťa je pre 
mnohé mamy každodennou bolesťou. 
Často trpia vážnou chorobou alebo sú 
hladné (hlavne v rozvojových krajinách). 
Mnohí sú trápení pliagou alkoholizmu, 
gamblerstva. Ba veľa je tých mám, ktoré 
vidia svojich synov vo väzení, vnútorne zra-
nených, spútaných zlým duchom. No šíri 
sa aj zneužívanie a týranie detí, pornogra-
fia... Mnohé deti u nás na Slovensku volajú 
na Linku detskej dôvery. Štatistiky hovoria 
o nemalom počte detí, ktorým je ubližo-
vané. Preto by sme sa mali v prvom rade 
spolu s Matkou modliť, pomáhať dnešným 
rodinám, zaujímať sa o ich potreby, o ich 
problémy.

Ježiš pred matkiným zrakom 
zomiera na kríži 
Mama, ktorá vidí umierať svoje dieťa, je 
hlboko ranená. Aj keď je veriaca, aj keď verí 
vo vzkriesenie, predsa je bolesť veľká. Kto 
aspoň raz navštívil alebo videl, aké utrpenie 
prežívajú deti na onkológii a ako zomierajú, 
nemôže zostať pokojný. Primárka detského 
onkologického oddelenia v Košiciach hovo-
rí o tom, že liečenie sa zlepšilo, nezomiera 
už 75 percent detí ako pred niekoľkými 
rokmi, ale 75 percent detí sa vylieči. Možno 
potešujúce, ale koľko detí a mladých aj 
tak zomiera. A pritom majú takú veľkú 
túžbu žiť. Čo sme im ponúkli? Prijímajú sa 
zákony o eutanázii detí ako riešenie, ako 
čosi potrebné. Vedome sa podsúva smrť, nie 
život. Nie nádej. Nehovorí sa o Bohu a jeho 
kráľovstve. Aj pod týmto krížom stojí Boho-
rodička a trpí.

Ježiša skladajú z kríža 
do matkinho lona
Vložiť mŕtve dieťa do maminho náručia je 
čosi nepredstaviteľné. Mária vidí aj ďalej. 
Ona vie, že smrťou sa to nemôže končiť. 
Ale čo dnešní rodičia, dnešné mamy? Koľké 
si myslia, že toto je koniec! Koľké neveria 
v život po smrti! Mária prežívala najväč-
šiu stratu svojho života. Ježiš ležal mŕtvy 
v lone, z ktorého sa narodil.

Je veľa foriem smrti, z ktorých sa skladá 
náš život, kým nepríde definitívna smrť. 
Musíme odumierať veciam, vzťahom, 
závislostiam, svojmu vlastnému egu. Ako 
ťažko sa nám zomiera, ak sa máme vzdať 
napríklad obľúbeného jedla, koníčkov, zau-
žívaných denných rituálov, ak nám do nich 
ktosi vstúpi. A čo smrť? Budem sa jej vedieť 
pozerať z tváre do tváre tak, ako sa pozerala 
Bohorodička, keď držala svojho milované-
ho Syna?

Matka ukladá Ježišovo telo 
do hrobu
Mamička, ktorej zomrie bábätko ešte počas 
tehotenstva v prvých štyroch mesiacoch, je 
plná bolesti. No jej bolesť sa často znásobu-
je, ak od niektorých lekárov počuje: „A načo 
to potrebujete? Načo je vám tento plod?“ 
Mnohé dnes ani nevedia, kde má ich dieťa 
svoj hrob. Takéto deti sú na tom horšie ako 
mnohé zvieratá. Dieťa je vyhodené ako bio-
logický materiál. Kamsi do kontajnera. A čo 
mnohé hroby padlých vojakov, kde sú?

Márne by sme hľadali aj hroby mno-
hých mučeníkov kresťanov, ktorých telá 
sa nenašli. Štatistiky prezrádzajú, že ročne 
zomrie pre svoje kresťanské presvedčenie 
asi 100 000 ľudí.

Rôzne konflikty z minulosti i z prítom-
nosti nám ukazujú neúctu k právu mať 
aspoň hrob pre svoje telo.

Bohorodička ukladá Ježišovo telo do no-
vého hrobu. Našiel sa Jozef, ktorý je tajným 
učeníkom a daruje Kristovi svoj hrob. Koľkí 
dnes takýto hrob nemajú! Mária trpí aj pre 
túto neprávosť.

Vo viere
Jediné, čo nás zachráni, je modlitba s vie-
rou. Podobnou, akú mal aj Louis Pasteur. 
Raz vo vlaku pristúpil k nemu do kupé 
sebavedomý študent. Keď v jeho rukách 
zbadal ruženec, spýtal sa: „Prečo sa modlíte 
ruženec? Boh predsa nejestvuje, iba veda je 
odpoveďou! Dajte mi vašu adresu, na ktorú 
vám pošlem knihy na usmernenie.“ Starec 
musel vystúpiť, a tak mladíkovi narýchlo 
podal svoju vizitku, na ktorej stálo: Luis 
Pasteur, Ústav vedeckého výskumu. Pasteur 
zomrel s ružencom v ruke vo chvíli, keď mu 
čítali zo životopisu Vincenta de Paul.

Panna Mária dnes volá každého z nás 
k pokániu cez modlitbu. Nepozoruje nás 
z diaľky, ale nesie naše bolesti spolu s nami 
a ukazuje na svojho syna Ježiša Krista. n

František Fedorišin
Snímka: TK KBS
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Víťazstvo Veľkej 
noci a víťazstvo  
rodiny
Všetci sme naplnení hlbokou radosťou zo 
slávneho Kristovho víťazstva. Táto radosť 
má preniknúť srdce každého kresťana, lebo 
nám ju získal opravdivý víťaz Ježiš Kristus, 
aby sme si ju všetci privlastnili. To, čo sme 
nedokázali sami svojimi silami, to za nás 
urobil svojou obetujúcou sa láskou Boží Syn, 
náš záchranca Ježiš Kristus.

Hriech je vždy hlbokým smútkom pre 
kresťana. Prináša do duše človeka nepokoj, 
nešťastie a zmätok. Nikto z ľudí v takom 
stave nechce žiť. Lenže sám človek sa 
nevie zbaviť hriechu, nevie si ho odpustiť 
a nevládze vstúpiť na cestu pokánia. Na to 
je potrebná Božia milosť a jeho sila, a tá 
pramení zo slávneho Kristovho vzkriesenia. 
Ježišovo vzkriesenie je prameňom všetkých 
milostí, prameňom šťastia a prameňom živo-
ta s Bohom. Načrime všetci z tohto prameňa 
radosti, aby sa zmenil náš život, aby sme si 
privlastnili Ježišovu radosť z jeho víťazstva 
a Božiu milosť.

Osobitne sa obraciam na vás, naše 
kresťanské rodiny. Vy potrebujete veľa 
čistej radosti, aby ste dokázali zvládnuť 
všetky ťažkosti a kríže, ktoré denne zakusu-
jete s vlastnými slabosťami i so slabosťami 
svojich najbližších. Vy potrebujete vytvárať 
radostný rodinný krb, kde sa všetci jeho čle-
novia – otec, matka a deti s radosťou vracajú 
a kde sa cítia v bezpečí a v láske. Takých nás 
Boh stvoril. So srdcom, ktoré túži po pokoji, 
láske a po vzájomnom prijatí.

Toto všetko nám Ježiš núka vo sviatost-
nom manželskom zväzku, ktorý je svätyňou 
života a bezpečím lásky. Vo sviatostnom 
manželstve je priestor na odovzdávanie 
a prijímanie lásky, manželskej aj rodičovskej. 
Tu Pán Boh odmieňa manželov čistou láskou 
v tej najvyššej miere v manželskom spojení. 
Tu je priestor na bytostné odovzdanie sa 
jeden druhému.

Manželská láska dokáže naplniť manželov 
čistou radosťou až po okraj. Ale musí byť 
spojená so vzájomnou dôverou a vernosťou. 
Takáto manželská láska je zároveň veľkou 
silou pre deti v ich dozrievaní. Bezpečie 
lásky a pevnosti rodinného krbu je zárukou 
zdravého dozrievania detí.

Vidíme, aké ďalekosiahle posolstvo priná-
ša Kristovo víťazstvo. Prijmime ho do svojho 
srdca ako veľkú radosť a prisvojme si ovocie 
jeho víťazstva. Žičím všetkým manželom, aby 
svoj manželský zväzok obnovili a upevnili 
Ježišovým vzkriesením.

Mons. Ján Babjak SJ

O laickom apoštoláte

Apostolicam Actuositatem I.
Tento dekrét bol schválený v siedmom hlasovaní v období od 23. – 27. septembra 1965. 
Na ôsmom verejnom zasadnutí Druhého vatikánskeho koncilu v prítomnosti Svätého Otca 
hlasovalo spolu 2 342 koncilových otcov. Z toho opäť iba dvaja boli proti. Členom koncilovej 
komisie pre laický apoštolát bol aj slovenský biskup Mons. Eduard Nécsey, nitriansky apoštol-
ský administrátor. V predmetnom dekréte majú katolícki laici – muži, ženy, mládež i dospelí 
svoju Magnu Chartu, ktorá im určuje zodpovedné miesto v Cirkvi, ktoré im právom patrí.

Obsah dekrétu je rozdelený do šies-
tich kapitol, ktorým predchádza 
úvodný text zdôvodňujúci dôleži-

tosť poslania laikov v Cirkvi a zámer koncilu 
vysvetliť podstatu, rast a rozmanitosť ich 
apoštolskej činnosti vo všeobecnosti i v roz-
delení na jednotlivé oblasti, a sociálne čle-
nenie adresátov. Dekrét stanovuje základné 
zásady a dáva pastoračné smernice, aby táto 
činnosť laikov bola čo najúčinnejšia.

Povolanie k apoštolátu
Prvá kapitola hovorí o základnom pred-
poklade  –  o povolaní laikov k apoštolátu. 
Apoštolát laikov tvorí organickú súčasť 
misijného poslania Cirkvi, aby šírením 
Kristovho kráľovstva po celej zemi na slávu 
Boha Otca urobila všetkých ľudí účastný-
mi spásonosného vykúpenia a účinne ich 
viedla k pôvodcovi našej spásy – Ježišovi 
Kristovi. Táto činnosť sa volá apoštolát. Cir-
kev ho uskutočňuje rozličnými spôsobmi 
pomocou všetkých svojich údov. Rozličnosť 

s tým súvisiacich služieb má za základ 
jednotu poslania a poverenia.

Základom laického apoštolátu je spoje-
nie s Kristom ako hlavou jeho tajomného 
tela, do ktorého sme včlenení sviatosťou 
krstu a birmovania. Tie nás uspôsobujú pre 
intenzívny duchovný život vo svetle živej 
viery, nádeje a lásky. Tento duchovný život 
sa realizuje vo všetkých životných stavoch 
odlišne a  primerane. Sprevádzajú ho 
dary Svätého Ducha s cieľom nadobudnúť 
bezúhonnosť v myslení a konaní, uskutoč-
ňovať v živote základné činnosti a pevnosť 
charakteru, bez ktorých niet naozajstného 
kresťanského života. Dokonalým vzorom 
takéhoto života je preblahoslavená Panna 
Mária, kráľovná apoštolov.

Posväcovanie a evanjelizácia
Druhá kapitola stanovuje ciele apoštolátu 
laikov. Na prvom mieste je to sebaposväco-
vanie a evanjelizácia. Tá vyúsťuje do úsilia 
dať časnému spoločenskému poriadku 

kresťanského ducha a uskutočňovať 
charitatívnu činnosť. Tieto aktivity treba 
uskutočňovať v spolupráci so všetkými 
ľuďmi dobrej vôle. Pomoc treba organizo-
vať tak, aby sa tí, čo ju prijímajú,  postupne 
oslobodili od závislosti od iných a stali sa 
sebestačnými.

Pole pôsobnosti laikov
Tretia kapitola je venovaná rozličným 
poliam apoštolskej činnosti. Laici rozvíjajú 
svoj mnohostranný apoštolát na vnútornom 
poli Cirkvi a navonok v celom svete. Svojou 
činnosťou zasahujú predovšetkým do života 
cirkevných spoločenstiev podľa vzoru tých, 
ktorí pomáhali Pavlovi pri šírení evanjelia 
(porov. Sk 18, 18 – 26; Rim 16, 3). Privádzajú 
do Cirkvi ľudí, ktorí sú od nej vzdialení, 
a obetavo spolupracujú na hlásaní Božieho 
slova, najmä praktickou katechizáciou. 
Poskytnutím svojich skúseností sa pričiňujú 
o väčšiu účinnosť dušpastierskej činnosti, 
ako aj správy cirkevných hmotných statkov.

Neobchádzajú rodinu ako základnú 
bunku spoločnosti a bránia jej práva a po-
vinnosti. Zachovávanie manželskej vernosti 
a nerozlučiteľnosti manželského zväzku je 
stredobodom ich práce, a preto vytvárajú aj 
rodinné spoločenstvá, v ktorých prebieha 
formačná aj apoštolátna činnosť. Podob-
ným spôsobom je predmetom činnosti 
a apoštolátneho záujmu laikov aj mládež so 
svojimi špecifikami.

Katolíci skúsení v politike a náležite 
utvrdení vo viere a v kresťanskom učení 
nemajú odmietať verejné funkcie, lebo prá-
ve tým môžu účinne napomáhať spoločné 
dobro a pripravovať tak cestu evanjelizácii 
všetkých prostredí a sociálnych skupín. 
Takto svojím spôsobom konania postupne 
v dobrom zmysle slova ovplyvňujú celé 
životné a pracovné prostredie. Cieľom je 
všetko posvätiť a obnoviť v kresťanskom 
duchu. n

Michal Hospodár
ilustračná snímka Druhého  

vatikánskeho koncilu: flicr.com

On je živý!
V stredajšej katechéze veľkonočného týždňa 
sa Svätý Otec zamýšľal nad citátom: „Prečo 
hľadáte živého medzi mŕtvymi? (Lk 24, 5)“. 
Okrem iného povedal: „Dnes sa aj pred 
nás stavia táto otázka. Prečo hľadáš me-
dzi mŕtvymi toho, kto je živý, ty, ktorý sa 
uzatváraš do seba samého po zlyhaní a ty, 
ktorý nemáš viac síl modliť sa? Prečo hľadáš 
medzi mŕtvymi toho, kto je živý, ty, ktorý sa 
cítiš osamelý, opustený priateľmi a možno aj 
Bohom? Prečo hľadáš medzi mŕtvymi toho, 
kto je živý, ty, ktorý si stratil nádej, a ty, ktorý 
sa cítiš uväznený vo svojich hriechoch? Toto 
napomenutie nám pomáha, aby sme vyšli 
z našich ohraničených smútkov, a otvára nás 
pre horizonty radosti a nádeje. Pre tú nádej, 
ktorá odvaľuje kamene od hrobov a povzbu-
dzuje ohlasovať Dobrú zvesť, schopnú zrodiť 
nový život pre iných. Pohliadnite len, bratia 
a sestry, on je živý, je s nami! Nechoďme 
k toľkým hrobom, ktoré nám dnes niečo 
prisľúbia, krásu, a potom nám nič nedajú! On 
je živý! Nehľadajme medzi mŕtvymi toho, kto 
je živý.“ (úryvok katechézy z 23. apríla 2014)

Nebáť sa radosti!
V jednej zo svojich homílií pápež František 
poukázal na to, že kresťanom niekedy chýba 
pravá radosť z Kristovho vzkriesenia. Pove-
dal: „Toto je akási choroba kresťanov. Bojíme 
sa radosti. Je lepšie myslieť si: ,Áno, Boh exis-
tuje, ale je kdesi tam; Ježiš vstal z mŕtvych, je 
tam.‘ Bojíme sa Ježišovej blízkosti, pretože 
tá nám dáva radosť. A tak si možno vysvetliť, 
prečo je tak veľa pohrebných kresťanov, kto-
rých život sa javí ako pretrvávajúci pohreb. 
Dávajú prednosť smútku pred radosťou. Ale 
Ježiš nám svojím vzkriesením dáva radosť. 
Radosť z toho, že sme kresťania, radosť 
z toho, že ho môžeme nasledovať zblízka, 
radosť z toho, že môžeme ísť cestou blaho-
slavenstiev, radosť, že môžeme byť s ním. 
Rozprávaš sa s Ježišom? Hovoríš Ježišovi: 
‚Verím, že žiješ, že si vstal, že si blízko mňa, že 
ma neopustíš‘? Kresťanský život má byť toto: 
dialóg s Ježišom, pretože – a to je pravda – 

Ježiš je stále s nami, je stále s našimi problé-
mami, našimi ťažkosťami a s našimi dobrými 
skutkami.“ (úryvok homílie z 24. apríla 2014)

Hľadieť na Ježišove rany
Pri slávnosti svätorečenia Jána XXIII. a Jána 
Pavla II. Svätý Otec František vo svojej homílii 
upriamil pozornosť na podstatu Ježišových 
rán. „Z osláveného Kristovho tela rany 
nemiznú, ostávajú, pretože tie rany sú ne-
prestajným znamením Božej lásky voči nám 
a sú nevyhnutné pre vieru v Boha. Nie preto, 
aby sme verili, že Boh jestvuje, ale pre vieru 
v to, že Boh je láska, milosrdenstvo a ver-
nosť. Sv. Peter, vychádzajúc z Izaiáša, píše 
kresťanom: ,Jeho ranami ste uzdravení᾿ (1 
Pt 2, 24). Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. mali 
odvahu hľadieť na Ježišove rany, dotýkať sa 
jeho ranených rúk a prebodnutého boku. 
Nehanbili sa za Kristovo telo, nepohoršovali 
sa na ňom, na jeho kríži, nehanbili sa za telo 
brata (porov. Iz 58, 7), pretože v každom 
trpiacom videli Ježiša. Boli to dvaja odvážni 
ľudia, plní odvahy Ducha Svätého, a vydali 
svedectvo Cirkvi a svetu o Božej dobrote 
a jeho milosrdenstve. Boli kňazmi, biskupmi 
a pápežmi dvadsiateho storočia. V ňom zažili 
tragédie, ale neboli nimi premožení. Silnejší 
bol v nich Boh, silnejšia bola viera v Ježiša 
Krista, Vykupiteľa človeka a Pána dejín, sil-
nejšie v nich bolo Božie milosrdenstvo, ktoré 
sa zjavuje v týchto piatich ranách, silnejšia 
bola materská blízkosť Márie.“ (úryvok homí-
lie z 27. apríla 2014)

Každé stretnutie s Ježišom nás napĺňa rados-
ťou, tou hlbokou radosťou, akú môže dať iba 
Boh. (Twitter pápeža Františka z 21. apríla 
2014)

Striedmy štýl života je na osoh nám samým 
a umožňuje nám lepšie sa deliť s tými, ktorí 
sú v núdzi. (Twitter pápeža Františka z 24. 
apríla 2014)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

snímka: www.the-news-daily.com50
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o Kristovi tam, kde môžete, slovami, a tam, 
kde môžete a máte, svojím každodenným 
životom, svojím prístupom, svojimi vzťah-
mi k veciam, k ľuďom, k prostrediu.“

S tým sa spája aj to známe „Nebojte sa!“, 
ktoré vyslovil vo Vajnoroch.
Áno, pamätám si to, pretože som ho vtedy 
sprevádzal. Vlastne vtedy som sa po mojom 
úteku prvý raz vrátil z cudziny na Sloven-
sko. Nebojte sa!

Ak to porovnávam so situáciou dnes, 
myslím si, že sa opäť potrebujeme nebáť 
sa. Myslím si, že opäť prichádza čas, že toto 
bude jediný spôsob evanjelizácie, účinný 
v súčasnom svete. Ľudia sú pod paľbou in-
formácií, zlých deformačných útokov proti 
Cirkvi, že vlastne jediné, čo bude presvied-
čať, nebudú slová, ale život.

Ako ste po odchode z Vatikánskeho 
rozhlasu zužitkovali to, čo sa uchovalo vo 
vás počas tohto obdobia?
Musím povedať, že tu som sa naučil mať 
rád Svätého Otca. Mal som ho rád aj pred-
tým. Vyrástol som v rodine, kde bol Svätý 
Otec vnímaný ako Kristov námestník, ktorý 
mal autoritu a ktorého slová boli vždy veľmi 
seriózne a vážne. Ja som prišiel do pros-
tredia, kde som mohol zblízka vidieť, ako 
žije, čo hovorí, ako reaguje na situáciu vo 
svete, v partikulárnych cirkvách. Nuž a toto 
som si odniesol. Teraz žijem na Slovensku 
už takmer deväť rokov a neprestal som byť 
zvedavý na činnosť Svätého Otca. Prostred-
níctvom internetu denne sledujem, čo robí, 
čo hovorí napríklad pri ranných svätých 
omšiach. Alebo čo povie na iných audienci-
ách, čo povedal kardinálom, biskupom, čo 
povedal vo farnosti, čo hovorí na rozličné 

témy, rodičom, snúbencom... Myslím si, že 
ak sa budeme držať Svätého Otca, tak ob-
stojíme. Lebo Ubi Petrus ibi ecclesia – to, čo 
hovorí Svätý Otec, je pre nás smerodajné. 
A dnes sme nielen na Slovensku svedkami, 
že sa podkopáva autorita biskupov. Dokon-
ca istá falošná prorokyňa z Írska tvrdí, že to 
je falošný pápež. Mnoho ľudí naletelo tejto 
podvodníčke a je mi to ľúto. Toto na Slo-
vensku nikdy nebolo. V dejinách Cirkvi 
na Slovensku nikdy nebola schizma. Nikdy. 
A preto si myslím, že hovoriť o Svätom 
Otcovi je dôležité.

Čomu nás môže naučiť svedectvo Jána 
Pavla II.?
O Jánovi Pavlovi II. vyšlo pomerne veľa 
kníh. A keďže bol viac ako 26 rokov na Pet-
rovom stolci,  poznáme jeho zmýšľanie. 
Čo napísal, čo povedal... Ale myslím si, že 
tento človek, ktorý si všeličo preskákal, aj 
bolestné a ťažké veci, nám chce povedať, 
že všetko, čo nás v živote postretne, či už 
telesné, alebo duchovné, duševné utrpenie, 
nás môže vždy bližšie posunúť k Ježišovi. 
Tak, ako to posunulo jeho. Je už zapísaný 
do zoznamu svätých. Ide o to, aby sme príliš 
nenariekali nad tým, že toto alebo hento 
nie je tak, ako by sme chceli. Aj on mož-
no chcel niečo inak a iné veci, ale nechal 
sa viesť Pánom Bohom, a on ho s istotou 
priviedol k tomu, že dnes ho budeme mať 
medzi svätými. Čiže prijímať od života, pri-
jímať od Pána Boha aj dobré, aj zlé, tak ako 
nás učí svätý Ignác. Lebo všetko nám môže 
poslúžiť na naše očistenie, upevnenie, pre-
hĺbenie našej viery a našej lásky k Ježišovi.

VR
redakčne upravené

Aká bola vaša cesta do Vatikánskeho 
rozhlasu?
Do Vatikánskeho rozhlasu som prišiel ešte 
za čias komunizmu. Do cudziny sa mi po-
darilo prísť na druhý pokus. Bolo to v roku 
1988, niečo viac ako pol roka po mojej 
kňazskej vysviacke. Išiel som s tým, že 
budem pomáhať vo Vatikánskom rozhlase. 
Nik z nás netušil, že veľmi rýchlo dôjde 
k spoločenským a politickým zmenám. 
Vtedy pracovali v slovenskom oddelení 
dvaja kňazi Nitrianskej diecézy – Jozef 
Kráľ a Pavol Brzý a ako vedúci páter Štefan 
Senčík. Veľkým pomocníkom bol Lacko 
Pudiš, Maestro, ako sme ho volali. Vtedy už 
starší bývalý operný spevák. To boli hlavní 
pracovníci redakcie, ktorí mali, samozrej-
me, aj spolupracovníkov. V prvom rade 
saleziánov zo Slovenského ústavu sv. Cyrila 
a Metoda, neskôr pribudli ďalší.

Pozrime sa na vaše obdobie.
Ako som spomínal, do Vatikánskeho 
rozhlasu som prišiel v roku 1988 a s malými 
prestávkami som v ňom pracoval do roku 
2005. Krátko po mojom príchode, zhruba 
necelé dva roky, odišiel páter Štefan Senčík 
a ja som prevzal zodpovednosť za sloven-
ské vysielanie. V tom období patrili medzi 
mojich blízkych spolupracovníkov okrem 
Stana Labjaka aj Juraj Kittler, Ľudo Malík, 

Ján Košiar, Zuzana Mišíková, sestra fran-
tiškánka Magdaléna Sumilasová, dôstojný 
pán Ján Bernadič a viacerí seminaristi, ktorí 
v tom čase študovali v Ríme.

Čo bolo ťažiskom práce slovenskej redak-
cie v tom čase?
Keďže vtedy sme ešte žili za železnou 
oponou, slovenské oddelenie ako mnohé 
ďalšie si pokladalo za povinnosť informovať 
o všetkom, čo sa dialo vo Vatikáne, o každej 
ceste Svätého Otca. A vieme, že Ján Pavol 
II. vykonal 104 zahraničných ciest. Potom 
napísal 14 encyklík. Čiže v prvom rade 
sme informovali o činnosti Svätého Otca. 
Sám som sprevádzal pápeža Jána Pavla II. 
pri jeho dvoch cestách na Slovensko. Pri 
druhej pastoračnej návšteve v roku 1995 
som bol práve chvíľu v Košiciach, tak som 
bol v organizačnom tíme, ktorý pripravoval 
túto návštevu.

Čo všetko bolo spojené so sprevádzaním 
Svätého Otca na apoštolskej ceste?
Sledovať všetko. A potom, aj ja som 
dostával priestor. Mohol som redaktorom 
jednotlivých sekcií rozprávať o spôsobe 
života na Slovensku, o osobnostiach a vydať 
osobné svedectvo. Čiže v tomto zmysle to 
bolo náročné. Bolo to denne 17 – 18 hodín 
práce. Myslím si, že pápež Ján Pavol II. nám 

veľmi dobre ro-
zumel. A tak som 
bol veľmi rád, že 
som s ním mohol 
byť asi dvadsať-
krát v osobnom 
kontakte, že 
som mu mohol 
niečo povedať. 
Trikrát som s ním 
koncelebroval 
svätú omšu v jeho 
kaplnke v Apoštol-
skom paláci, raz 
s otcom kardiná-
lom J. Ch. Korcom 
a dvakrát s mojimi 
predstavenými 
a s provinciálom 
Emilom Vánim. 
Jednoducho, to 
boli zážitky, ktoré 
sa ťažko dajú opí-

sať. Tieto situácie mi utkveli nielen v mysli, 
ale aj v srdci. Ako chlapec som sníval o tom, 
aké by to bolo byť blízko Svätého Otca. 
A potom sa to zrazu stalo. Považoval som 
to – a dodnes považujem – za veľkú milosť. 
Mám ešte jeden krásny zážitok. Keď to 
už situácia dovolila, moji rodičia prišli 
za mnou a ja som ich predstavil Svätému 
Otcovi. On ich požehnal a môj otec po tejto 
návšteve povedal, že už teraz po ničom 
netúži, že už môže zomrieť.

Čo považujete za odkaz svätého Jána 
Pavla II. nášmu Slovensku?
To, keď na začiatku svojho pontifikátu 
povedal: „Otvorte dvere Kristovi, otvorte 
srdcia Kristovi!“ Mám pocit, že počas ko-
munizmu sme boli akoby zahnaní do na-
šich domovov a žili sme za zatvorenými 
dverami. Tam sme vyznávali svoju vieru. 
A on prorocky povedal práve toto. Akoby 
nám stále chcel povedať: „Otvorte svoje 
životy Kristovi a vyjdite zo seba. Hovorte 

Blízko pápeža

O živote pápežov a spôso-
be vedenia Cirkvi sme sa 
ešte počas rokov totality 
mohli dozvedieť hlavne 
z vysielania Vatikánske-
ho rozhlasu. Niekoľko dní 
pred vyhlásením dvoch 
pápežov za svätých posky-
tol P. František Sočufka SJ, 
dlhoročný vedúci Sloven-
skej redakcie Vatikánskeho 
rozhlasu, rozhovor o svo-
jom pôsobení v rozhlase 
a stretnutiach s pápežom 
Jánom Pavlom II.

Smartfón  
každodenný
Nové tisícročie prinieslo nové spôsoby komu-
nikácie. Keď v roku 1893 Nikola Tesla po prvý-
krát verejne demonštroval rádiokomunikačný 
prístroj, netušil, akú revolúciu v medziľudskej 
komunikácii spustí. Po 120 rokoch sa zdá, že 
ľudia komunikujú medzi sebou skôr pomocou 
elektronických zariadení než osobne. A práve 
tieto komunikačné výdobytky novodobej 
techniky sa postarali o to, že pretvorili náš 
každodenný rytmus a zvyky.

Spoločnosť Google si nechala vypracovať 
prieskum, ktorý sa mal zamerať na ľudí a ich 
využívanie pripojenia na internet a zaria-
dení, ktoré s ním priamo súvisia. Prieskum 
zrealizovala spoločnosť IIBR. Z prieskumu 
vyplýva, že budík na ranné zobúdzanie je už 
prežitok. Smartfónom sa totiž necháva budiť 
84 % Slovákov. Pre našich rodičov bola prvou 
starosťou po prebudení modlitba. 24 % obča-
nov Slovenska si však ako prvé po prebudení 
kontroluje internet, najmä poštu a správy. 
Ďalších 23 % tak robí počas rannej rutiny 
a 3 % pri ceste do práce alebo školy.

Ženy využívajú smartfóny najmä na sociál-
nu komunikáciu. Najčastejšie je to cez textové 
správy alebo zdieľanie fotografií a videí s pria-
teľmi a rodinou. Smartfón zároveň nahradil 
knihu kuchárskych receptov, keďže  až 74 % 
žien ich hľadá na webe. Nechýba ani vyhľa-
dávanie správ, internetbanking či prezeranie 
videí na Youtube.

Muži najčastejšie používajú smartfón 
na komunikáciu s rodinou a internetbanking. 
Nasledujú prevažne činnosti spojené s muž-
skými úlohami v rodine, ako je napríklad 
vyhľadávanie informácií na online mapách, 
spravodajstvo a Youtube.

Celkovo sa dá povedať, že kým ženy pre-
ferujú sociálnu komunikáciu, muži využívajú 
smartfóny skôr prakticky alebo na zábavu.

V kontexte toho, ako taký obyčajný malý 
prístroj zmenil každodenný život jednot-
livca i rodiny, treba dodať, že aj kresťanské 
spoločenstvá i jednotlivci práve cez komuni-
káciu a možnosti tohto zariadenia ponúkajú 
veriacim možnosť rozvinúť nielen sociálne 
a technické schopnosti, ale i svoj duchovný 
život. Smartfón sa tak dá používať na čítanie 
Svätého písma či jednotlivých statí príslušné-
ho dňa, alebo na vyhľadávanie liturgického 
poriadku. Samozrejmosťou je zdieľanie rôz-
nych citátov či zapájanie sa do kresťanských 
spoločenstiev na sociálnych sieťach. Zostáva 
dúfať, že tento každodenný prístroj, po kto-
rom každý túži, bude využívaný predovšetkým 
na dobré účely.

Juraj Gradoš
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Voľby 
do Európskeho 
parlamentu
Videli sme, že ideológia rodovej rovnosti, ktorá dnes už ide 
ďaleko za hranice garantovania rovnosti príležitostí medzi 
mužmi a ženami, má veľmi negatívny vplyv na rodinu a jej 
fungovanie. Pritom práve prirodzená rodina založená man-
želstvom muža a ženy je základnou stavebnou jednotkou 
každého národného a štátneho spoločenstva.

Rodina je zdrojom blahobytu 
a priestorom na zrod nového života, 
v ktorom sa stretávajú rôzne generá-

cie, aby si navzájom pomáhali. Starostlivosť 
o rodinu a vytváranie podmienok, v ktorých 
môže prosperovať, je nevyhnutným pred-
pokladom spoločenského poriadku a stabi-
lity. Ak začneme spoločnosť vnímať z tohto 
zorného uhla, nemôžeme si nevšimnúť, že 
každý jeden zákon sa určitým spôsobom 
rodiny dotýka, zlepšuje alebo zhoršuje 
jej postavenie, dáva jej viac slobody alebo 
naopak jej slobodu obmedzuje.

Rodina a európska politika
To platí aj na úrovni Európskej únie. Hoci 
najviac pozornosti a nesúhlasu vzbudili 
nedávno prerokovávané ideologické návrhy 
niektorých poslankýň a poslancov (Estrela, 
Lunacek, Michel, Zuber), ktorým som sa 
venovala v jednom z predchádzajúcich 
článkov, rodiny sa priamo či nepriamo týka 
každá prijatá smernica, či nariadenie. Nová 
regulácia energetiky môže zvýšiť alebo 
znížiť rodinný účet za elektrinu a teplo, jed-
noduchšie pravidlá podnikania môžu viesť 
k zvýšeniu rodinného príjmu, podpora ce-
loživotného vzdelávania zvýši šance rodičov 

aj detí na získanie dobrého zamestnania. 
Preto je nesmierne dôležité, aby sa 

v európskej politike začalo uplatňovať 
rodinné hľadisko. A to sa stane len vtedy, ak 
vo voľbách uspejú kandidáti, ktorí chápu 
dôležitosť rodiny a sú odhodlaní presadiť, 
aby sa štandardnou súčasťou každého 
legislatívneho návrhu stalo posúdenie jej 
vplyvu na rodinu. Podobne, ako je už dnes 
súčasťou mnohých zákonov analýza vply-
vov na životné prostredie. 

Projekt zjednotenia Európy vznikol ako 
naplnenie vízie kresťanských politikov 
po druhej svetovej vojne. Veľa energie sa 
venovalo ekonomickým otázkam, no ako sa 
integrácia prehlbovala, stále viac sa ukazo-
valo, že nemožno riešiť ekonomické otázky 
bez toho, aby sa riešili aj otázky vnútornej 
politiky a občianskych práv. 

Ale namiesto toho, aby sme sa vrátili 
k overeným hodnotám, z ktorých európsky 
projekt vzišiel, začalo sa experimentovať 
s tzv. novými ľudskými právami a popierať 
vlastné hodnotové a civilizačné dedičstvo. 
Už dnes vidíme, že výsledkom tohto expe-
rimentu nie je viac slobody, ale tendencia 
potláčať iné názory. 

Návrat k spoločnému dobru
Ja aj moji kolegovia sme sa preto zaviazali 
presadzovať, aby sa Európska únia odpú-
tala od rodovej ideológie a vrátila k svojim 
základom – vytváraniu prostredia na zlep-
šovanie životnej úrovne, ekonomickú 
spoluprácu a bezpečnosť. Sme presvedčení, 
že politika by mala vychádzať zo snahy 

o spoločné dobro. Preto zároveň nekom-
promisne trváme na úcte k ľudskému 
životu a jeho ochrane za každých okolností. 
Inak sa spoločnosť stane neľudskou. 

Je preto najvyšší čas, aby sme ukončili 
tento experiment založený na potláčaní 
ľudskej prirodzenosti, ktorý je inšpirovaný 
ideológiou rodovej rovnosti. Bez rešpekto-
vania hodnoty ľudského života nemožno 
vytvoriť skutočné spoločenstvo. To stojí 
na solidarite medzi ľuďmi a národmi a ak si 
nevážime každý ľudský život bez výnimky, 

stáva sa solidarita len prázdnym heslom. 
A aj keď Európsky parlament nemá právo-
moc navrhovať zákony, cez pozmeňujúce 
návrhy a hlasovaním môže meniť politiky 
únie tak, aby odrážali skutočné hodnoty – 
kresťanské hodnoty, ktoré stáli pri zrode 
európskeho projektu a urobili z vojnou 
zničenej a rozdelenej Európy jedinečný 
priestor slobody, solidarity a prosperity. n

Anna Záborská
ilustr. snímka: flickr.com Zvonkohra

Zvonkohry, ktoré zdobia mnohé kresťanské 
domácnosti, patria medzi základné nástroje 
tradičného čínskeho učenia Feng šuej. Ide 
o starobylý čínsky spôsob nazerania na svet, 
ktorý predpokladá, že svet je živý organiz-
mus a všetko v ňom je spoločne prepojené. 
Podľa tohto učenia zem pokrývajú siločiary 
pôsobiace na človeka pozitívne alebo nega-
tívne. Negatívne pôsobenie a jeho škodlivý 
vplyv majú podľa Feng šuej znižovať ochran-
né talizmany, ako sú zvonkohry, kryštály, 
sošky žiab, korytnačiek, slonov a mnohé iné 
magické predmety.

Veterné zvonkohry vyrábané z bambusu, 
dreva, skla, kovu, keramiky sú dostupné 
v rôznych prevedeniach. Tyče, z ktorých sú 
zvonkohry poskladané, musia byť duté, aby 
cez ne mohol prenikať vietor, ktorý umožňu-
je prúdenie životnej energie čchi. Čím väčší 
počet tyčí, tým viac šťastia má zvonkohra 
prilákať.

V čínskom prostredí slúži zvonkohra ako 
pomôcka na privolávanie ducha vetra. Mno-
hí ľudia veria, že zvuk zvonkohry má liečivé 
účinky na telo a myseľ, pretože vyžaruje 
vibrácie, ktoré zbavujú telo stresu a pomá-
hajú uvoľniť emocionálne blokády v tele. 
Hovorí sa, že zvonkohry upokojujú myseľ, 
čím uľahčujú spojenie s duchom, a preto 
sú neoddeliteľnou súčasťou meditačných 
a relaxačných miestností.

Zvonkohra má byť zavesená tam, kde 
treba posilniť prúdenie pozitívnej ener-
gie. Umiestnenie zvonkohry do vstupných 
priestorov bytov a domov má zabezpečiť 
ochranu pred negatívnou energiou zvonku. 
Úlohou zvonkohry je priniesť pocit pokoja, 
pohody, znižovať hnev a upokojiť napätie. 
Ale z mnohých svedectiev je zrejmé, že 
zvonkohra zavesená nad vchodové dvere, 
na balkóne, terase či v záhrade spôsobuje 
v kresťanských rodinách opačné účinky. 
Napätie, hádky, depresie, bolesti hlavy, naru-
šené vzťahy. 

Nezabudnime na slová Písma: „Bože môj, 
moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, 
sila mojej spásy a môj ochranca.“ (Ž 18, 3)

Antónia Rabatínová
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Začal sa zber podpisov  
za vypísanie referenda o ochrane rodiny
Petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny začala 5. apríla podpisovaním prvých 
petičných hárkov v záhrade prezidentského paláca v Bratislave Aliancia za rodinu 
(AZR). Občanom Slovenska chcú položiť štyri otázky, ktoré majú podľa hovorcu aliancie 
Antona Chromíka jediný cieľ – zaistiť zákonmi, aby otec a mama boli pre deti vždy to 
najlepšie. 

AZR chce položiť občanom Slovenska štyri otázky. Chce sa pýtať na to, či súhlasia 
s tým, aby:

• sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku me-
dzi jedným mužom a jednou ženou; 

• párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie 
(adopcia) detí a ich následná výchova; 

• žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná 
ochrana, práva a povinnosti priznané iba manželstvu a manželom; 

• školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania 
či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania.

„Pôvodne sme mali pripravenú aj piatu otázku, v ktorej sme sa chceli opýtať ľudí, či 
súhlasia s tým, aby matka dostávala materský príspevok minimálne vo výške svojho 
priemerného zárobku dosahovaného pred počatím dieťaťa. Niektorí politici však namie-
tali, a tak sme sa rozhodli ju nezaradiť, pretože naše referendum má ambíciu Slovensko 
spájať v téme ochrany rodiny,“ uviedol Anton Chromík.

„To, o čo nám ide, je veľmi jednoduché,“ uviedol A. Chromík. „Ponúkame Slovensku 
možnosť povedať, že nechce sociálne experimenty. Ponúkame mu možnosť povedať, že 
chce zachovať istotu funkčných inštitúcií. Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi 
jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, že žiadni dvaja otco-
via nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca. A zároveň by sme boli radi, 
keby sa spoločnosť dokázala dohodnúť prostredníctvom referenda na tom, že rodičia 
musia mať právo garantovať výchovu svojich detí v súlade s ich hodnotami a presvedče-
ním, a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho správania či rôznych 
kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu. Sú to jednoduché a elementárne veci, a pre-
to verím, že bez väčších problémov otcovia a mamy Slovenska túto petíciu aj referendum 
podporia,“ uzavrel Chromík.

Druhý hovorca aliancie Peter Kremský zároveň povedal, že petíciu začínajú v záhrade 
prezidentského paláca preto, že o niekoľko mesiacov sa tam chcú vrátiť s potrebnými 
350 000 podpismi, ale už hlavným vchodom do paláca za novým prezidentom. „Sme 
radi, že novozvolený pán prezident Andrej Kiska nám ešte pred druhým kolom volieb 
na osobnom stretnutí prisľúbil, že ak petícia splní ústavné požiadavky, tak referendum 
vypíše, a ak to bude možné, spojí ho s inými voľbami, aby sa šetrili náklady,“ povedal 
P. Kremský. AZR by preto rada referendum zrealizovala spoločne s komunálnymi voľba-
mi na jeseň tohto roka.

Členmi petičného výboru sú Anton Chromík, Anna Verešová a Peter Kremský – ho-
vorcovia aliancie, Tomáš Kováčik, ktorý bol hovorcom Národného pochodu za život, Eva 
Greyová – matka, Štefan Bučko – herec a Alfons Juck – novinár a manažér.

Aliancia zároveň oficiálne spustila svoju webovú stránku www.alianciazarodinu.sk, 
kde  možno nájsť aj petičný hárok. 
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Spravodliví pastieri
„Spravodlivý medzi národmi Karol 

Wojtyla je iste človekom, ktorého 
Boh určil, aby sa podobal jeho 

obrazu čo najviac. Nech sa spomienka 
na spravodlivých stane požehnaním pre nás 
všetkých,“ povedal emeritný hlavný rabín 
Ríma Elio Toaff v rozhovore pre internetový 
informačný portál Adnkronos pri príležitos-
ti blížiacej sa kanonizácie Jána Pavla II.

„Počas židovskej Veľkej noci v roku 
1987,“ spomína Toaff, „mi pápež Wojtyla 
napísal, aby som odovzdal mojej komunite 
odkaz o jeho vedomí si vlastného prísľubu 
spoločného napredovania – židov a kres-
ťanov – na ceste slobody a viery, v nádeji 
a s radosťou, ktorá tkvie v srdciach počas 
veľkej slávnosti Veľkej noci. ,Pamätajme 
v každom momente nášho života,‘ zdôraz-
ňoval Ján Pavol II., že človek bol stvorený 
na Boží obraz‘.“

V Talmude sa píše, že „v každej gene-
rácii sa vystrieda 36 spravodlivých ľudí, 
od ktorých činov závisí budúcnosť člove-
ka. Toto sú tí spravodliví medzi národmi, 
ktorí v sebe viac než iní nesú shekhinah, 
prítomnosť Boha,“ vysvetľuje rabín a ďalej 
dodáva: „Sú to práve spravodliví, ktorí nám 
ukazujú cestu dobra, a to zasvätením svojho 
života službe blížnemu a na slávu Večné-
ho. V židovstve, ako je známe, neexistujú 
svätí, len spravodliví. Svätorečenie svätca je 
vnútornou záležitosťou kresťanskej cirkvi. 
My židia však v tejto chvíli chceme zdôraz-
niť, že k osobnosti Jána Pavla II. sa azda nič 
nehodí viac než označenie spravodlivý.“

Rabín Toaff tiež zdôraznil, že symbolické 
návštevy Jána Pavla II. v rímskej synagóge, 

v koncentračnom tábore 
Osvienčim, ako aj návšteva 
západného múru Jeruza-
lemského chrámu (Múru 
nárekov) „boli medzníkmi 
na jeho ceste, ktorú sa 
rozhodol dovŕšiť s odva-
hou a pevnosťou. Boli to 
gestá úprimnej náklon-
nosti a porozumenia vo 
vzťahu k izraelskému ľudu 
a zároveň na odčinenie 
utrpenia a krívd, ktorými 
bol v priebehu dejín po-
stihnutý a ktoré vyvrcholili 
v tragédii Shoah“.

V súvislosti s kanoni-
záciou Jána XXIII. a Jána 
Pavla II. publikovala člá-
nok aj jedna z najväčších medzinárodných 
židovských organizácií pre ľudské práva 
Centrum Simona Wiesenthala. „Židia budú 
vždy pamätať na Jána XXIII. ako na animá-
torskú silu Druhého vatikánskeho koncilu, 
ktorá zmenila spôsob, akým katolíci hľadeli 
na iné vierovyznania, najmä na židovstvo. 
Dokument Nostra Aetate, ktorý z koncilu 
vzišiel, urobil koniec storočiam teologické-
ho antisemitizmu a nastolil vzťahy medzi 
kresťanmi a židmi na základe vzájomnej 
úcty,“ podotkol rabín Yitzchok Adlerstein, 
zodpovedný za medzináboženské záležitos-
ti pri spomínanom Wiesenthalovom centre.

Ján Pavol II. „sa stal prvým pápežom, kto-
rý navštívil dom židovského kultu, pričom 

objal hlavného rímskeho rabína Elia Toaffa 
a zároveň nazval židov ,staršími bratmi 
kresťanov‘“, komentuje rabín Abraham Co-
oper, dekan, ktorý spolupracuje s centrom, 
a zároveň spomína aj ďalšie dva dôvody, pre 
ktoré patrí pápežovi Wojtylovi „špeciálne 
miesto v srdci židovského národa“: jeho 
rozhodnutie ustanoviť plné diplomatické 
vzťahy s Izraelským štátom a jeho lístok, 
ktorý vložil medzi kamene Múra nárekov 
počas návštevy Jeruzalema. V ňom uznal 
židovskú krv mnohých generácií preliatu 
v mene kresťanstva, prosiac o odpustenie. 
„Je to gesto, na ktoré sa nikdy nezabudne,“ 
uviedol rabín Cooper. n

-zk
ilustr. snímka: azjewishpost.com

Jozafát – arcibiskup
„Cirkev v Polocku je sťa sirota, pastiersky úrad 
je na úpadku, deje sa tam veľa vecí, ktoré 
sú v rozpore s Božím zákonom i kresťanskou 
nábožnosťou. Otázka jednoty veriacich v epar-
chii je vážne ohrozená, zjednotených veriacich 
ostalo málo a aj tí, čo ostali, necítia sa bezpeč-
ne, ľudské duše hynú. Božia i moja vôľa je, aby 
si zasadol na biskupský stolec.“ Týmito slovami 
sa obrátil na Jozafáta Kunceviča metropolita 
Rutský. Jozafát so slzami argumentoval svojou 
neschopnosťou a nepripravenosťou. Rutský 
bol neoblomný, nebral ohľad na Jozafátove 
slzy: „Božia sláva si vyžaduje, aby si tento úrad 
prijal, o všetkom je už definitívne rozhodnu-
té.“ Jozafát sa mal stať pomocným biskupom 

s právom nástupníctva deväťdesiatročného 
biskupa Gedeona Broľnického, ktorý vo 
svojom veku nevládal spravovať eparchiu, čo 
mnohí využívali. Biskupská vysviacka sa konala 
12. novembra 1617. Tento pamätný deň bol 
pre mnohých dôvodom na radosť, ale nemálo 
bolo i tých, čo tento deň preklínali. Slávnostná 
intronizácia v Polocku sa konala až 9. januára 
1618. Slávnosť bola starostlivo pripravená. 
Mesto Polock už dávno takú slávnosť nezažilo. 
Za hlaholu zvonov, uvítacej paľby a s veľkým 
sprievodom Jozafát vstúpil do mesta. Po uví-
tacích rečiach sa dvom starým mešťanom 
podarilo prekĺznuť až k Jozafátovi. Prvý mu 
v dobrom radil: „Vladyka, drž sa silne ruskej 

viery!“ a druhý dodal: „Ak prichádzaš s dob-
rým úmyslom, kráčaj v mene Pánovom, ale ak 
ideš so zlým úmyslom, bolo by pre teba lepšie, 
keby si do Polocka nikdy nevstúpil!“ Jozafát 
spokojne a pokorne prijal pyšné slová starcov, 
ktorí mu hneď na začiatku chceli naznačiť, 
čo ho čaká. Po liturgii sa odobral pozdraviť 
staručkého a infantilného biskupa, ktorý ho 
neprijal láskavo. V krátkom rozhovore mu však 
Jozafát preukázal oddanosť a ochotu byť mu 
synom. Tak si postupne Jozafát získal nielen 
srdce nedôverčivého biskupa, ale nachádzal si 
cestu aj k srdciam obyvateľov Polocka.

Marko Durlák

Existuje dokonalá žena?
Pri tejto otázke ti možno 

napadnú nejaké kri-
tériá, črty, vlastnosti, 

k akým by mala smerovať každá 
žena. Zhodneme sa na tom, 
že by mala byť cudná, nežná, 
dobrosrdečná, mierna, rozum-
ná, zdržanlivá, ochotná byť 
matkou, milujúca. Zároveň 
sa vynára otázka, ktoré ženy 
na svete to spĺňajú. Spĺňajú ich 
krásne ženy, modelky, herečky, 
missky, ktoré majú dokonalé 
tvary? Treba si uvedomiť, že telo 
raz ochabne, a to, čo bude môcť 
upútať, bude už iba povaha, 
hodnoty, duša.

Čím potom upútajú?
Čím budú okrášľovať svet? 
Názorom na riasenku a púder? 
Alebo či sa hodí žltá sukňa 
k modrej blúzke, alebo či je lep-
šie rozdať kondómy do Afriky, 
alebo do Číny? Žena, to nie je 
iba kosť a koža, ale celý človek. 
Prekrásna nádhera ukrytá pre 
toho pravého, jedného muža, 
ktorý bude celý život čerpať z jej 
vnútornej krásy. Nie je podstat-
né to, či je telo podľa našich 
predstáv.

Vnútri
Ak je žena navonok menej 
vyparádená, má nejaké ki-

logramy navyše, krásnou ju 
nerobia tie kilá a šaty, ale to, aká 
je vnútri. To, čím žije a ako sa 
pozerá na svet. Či miluje, či má 
Boh miesto v jej živote. Viac ma 
osloví žena, ktorá je cudne oble-
čená, múdro a milo sa prihovo-
rí, ako žena s hlbokým výstri-
hom a žiadostivým pohľadom, 
ktorú zaujíma iba to, v ktorom 
bare večer skončí.

Ako vyberať
Viacerých mužov trápi to, že 
majú kamarátky, na ktorých sa 
im páči ich vnútro. Vedia sa vý-
borne porozprávať, ale fyzicky 
ich nepriťahujú. Necítia to, že 
by to malo prerásť do vážneho 
vzťahu. Mám jedinú odpoveď: 
netrápiť sa, ale modliť. Za svoju 
budúcu ženu. A Boh dá mužovi 
ženu, ktorá sa mu bude páčiť aj 
fyzicky, aj duchovne. Boh dáva 
predsa dobré dary.

Iné ženy
Mužom sa veľakrát nielen pri 
prechádzke mestom zdá, že je 
omnoho viac krajších žien, ako 
sú ich vlastné. Priestor dostala 
telesná žiadostivosť. Takto sa 
odklonili od Božieho plánu. 
Toto nie je cesta k šťastiu. 
Do ich života vstupuje pocit 
viny. Božie slovo hovorí, že kto 

na ženu hľadí žiadostivo, už 
s ňou vo svojom srdci scudzo-
ložil.

Čo má robiť muž, ak sa blíži 
nebezpečenstvo? Znova preho-
vára jasné Božie slovo: „Odvráť 
svoje oko od úhľadnej ženy 
a nezahľaď sa do cudzej krásy! 
Pre ženskú krásu už mnohí 
vyšli navnivoč a hriešna túžba 
zahorí pritom ako oheň.“ (Sir 
9, 8 – 9) Láska je o rozhodnutí, 
ktoré treba posilňovať Božou 
milosťou.

S Bohom
Mnohí vieme, že najdokonalej-
šou ženou je Panna Mária. Ale 
tá je už zadaná. Všetci ostatní 
ľudia sú poznačení hriechom. 
Často sme nepríjemní, hašteriví 
a plní konfliktov. Muži majú 
problém nájsť si dobrú ženu 
a ženy oddať sa mužovi.

Všetci máme chyby. Dôležité 
je to, čo s nimi urobíme. Či 
budeme hľadať riešenie v Bohu, 
alebo podľa tohto sveta. Riešiť 
veci podľa tohto sveta dnes 
znamená ukončiť vzťah. Preto, 
že sa nezhodneme v záľubách. 
Ukončiť vzťah, ak je ten druhý 
lenivý. Ukončiť vzťah, ak nie je 
momentálne schopný zarobiť 
veľa peňazí. S Bohom to vyzerá 
inak. Riešiť veci s ním znamená 

uznať si svoju úbohosť a nedo-
statky.

Sviatostne zosobášený muž 
a žena sú zjednotení v Kris-
tovi. On všetko môže očistiť 
a uzdraviť. Preto sa muž môže 
pozerať na svoju manželku 
ako na svätú a nepoškvrnenú. 
Rovnako aj žena sa môže a má 
pozerať na muža ako na sväté-
ho a nepoškvrneného, pretože 
sú s manželom a s Kristom 
úplne zjednotení. Ak úplne 
zjednotia s Kristovým plánom 
svoj pohľad na seba, myseľ, 
slová, plány, srdce a sexualitu, 
tak potom hašterivosť, výčit-
ky, ponižovanie, neuznanie, 
nevera či akákoľvek iná ťažká 
vec v manželstve jednoducho 
nebude mať miesto.

Božie slovo hovorí: „Buďte 
dokonalí, ako je dokonalý 
váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48)

Každý z nás sa má snažiť 
o dokonalosť. Silu musí však 
čerpať z Krista a zo sviatostí. Aj 
dnes existuje mnoho dobrých 
žien usilujúcich sa o svätosť 
a ja mám jednu z najkrajších 
a najlepších. n

Jozef Demčák

Tretí ročník dobrovoľnej duchovnej obnovy študentov  
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom v Juskovej Voli
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Posledný aprílový deň

Apríl 2011. Celý svet sa pripravoval 
na blahorečenie Jána Pavla II. Ale 
Floribeth Mora Diazová z Kostariky 

mala iné problémy. Zobudila sa so silnými 
bolesťami hlavy. Zobrala si lieky, čo mala 
doma, no bolesti neustupovali. A tak 
navštívila lekára. No nepomohlo to a matka 
štyroch detí skončila v nemocnici v meste 
Cartago, asi 25 kilometrov od hlavného 
mesta San José. Pre pretrvávajúce bolesti 
bola neskôr hospitalizovaná na jednotke 
intenzívnej starostlivosti v nemocnici 
v hlavnom meste. Po vyšetrení k nej prišiel 
lekár. Na jeho tvári videla, že niečo nie je 
v poriadku. Povedal jej, že má mozgovú 
aneuryzmu. Nechcela tomu uveriť.

Po niekoľkých dňoch doktor odporučil 
jej manželovi, aby ju vzal domov. Edwin 
Antonio spomína na toto obdobie zreteľ-
ne: „Bol som zúfalý. Z celých síl som prosil 
o príhovor Jána Pavla II,“ povedal. Manželia 
mali v domácnosti vyhradené miesto na ol-
tárik s nápisom Ježišu, dôverujem ti. Verili 
v Božie milosrdenstvo a vážili si osobu 
Jána Pavla II. Keďže pápež mal byť čoskoro 
blahorečený, manžel sa rozhodol k obrazu 
Božieho milosrdenstva priložiť aj obraz 
Karola Wojtylu. 

V posledný aprílový deň, keď v Ríme 
prebiehalo blahorečenie Jána Pavla II., mala 
Floribeth pri posteli výtlačok novín La Na-
ción. Na obálke týchto novín bola fotografia 
pápeža Jána Pavla II. zo 16. októbra 1978, 
keď ako novozvolený pápež zdravil a po-
žehnával svet. Floribeth počúvala priamy 
prenos z blahorečenia a v okamihu, keď bol 
Ján Pavol II. vyhlásený za blahoslaveného, 

pozrela s najhlbšou vierou a dôverou na fo-
tografiu v novinách a povedala: 

„Pros u Boha, pretože nechcem zomrieť. 
Pomôž mi uzdraviť sa.“ Napriek zlému 
stavu počúvala celý priamy prenos a keď sa 
skončil, zaspala.

Nasledujúce ráno sa zobudila do najkraj-
šieho dňa svojho života. Pozrela sa na obraz 
nového blahoslaveného pápeža a prežehna-
la sa. Vtedy ju prekvapil hlas, ktorý počula 

vo svojom srdci: „Neboj sa, vstaň!“ One-
mela. Cítila, akoby pozdvihoval ruky, tak 
ako to robil na fotografii, aby ju povzbudil 
vstať. Najprv zložila z postele jednu, potom 
i druhú nohu. Vstala a išla do kuchyne, 
kde bol jej muž. Edwin Antonio ju zbadal 
a prekvapene sa na ňu pozrel. „Čo tu robíš?“ 
spýtal sa.

„Cítim ohromný pokoj v srdci a cítim sa 
zdravotne dobre,“ odvetila.  Nemala však 
silu vysvetľovať mu, čo sa jej pred chvíľou 
stalo, pretože sa bála, aby si nemyslel, že sa 
zbláznila. Floribeth odvtedy necítila žiadnu 
bolesť v hlave. Rozhodli sa to preveriť. Na-
vštívili neurológa a ten ich poslal na vyšet-

renie magnetickou rezonanciou. Po prvom 
vyšetrení boli lekári vydesení. Aneuryzma 
úplne zmizla. Nechápali. Floribeth tak 
absolvovala ešte raz vyšetrenie magnetic-
kou rezonanciou, ktoré potvrdilo predošlé 
zázračné uzdravenie. Floribeth bola úplne 
zdravá. n

spracoval Juraj Gradoš
snímky: flickr. com

Svetlo
V kresťanskej bohoslužbe je nepochybne 
jednou z dôležitých častí svetlo – nie ako 
fyzikálny jav, ale ako nenahraditeľný sym-
bol Ježiša Krista. Koniec-koncov, on sám 
o sebe povedal, že je svetlom sveta a táto 
skutočnosť sa odráža v kresťanskej liturgii 
od jej počiatkov. 

Ako príklad (hoci by sme ich mohli uviesť nespočetné 
množstvo) uvedieme niekoľko momentov z kresťanskej 
bohoslužby našej cirkvi. Sviatok Bohozjavenia sa nazýva 

aj Osvietením, a preto sa aj samotný krst zvykne označovať ako 
osvietenie, čo možno badať aj pri spomienke na krst veľkých 
svätých našej cirkvi – cisára Konštantína, kniežaťa Vladimíra. 
Svetlo sa často spomína pri pôstnej bohoslužbe, keď je človek 
v hriechu označovaný ako ten, kto je vo tme a tieni smrti, ale 
ten, kto činí pokánie, môže nakoniec uzrieť veľké svetlo. Pri 
Liturgii vopred posvätených darov sme často počúvali: „Svetlo 
Kristovo osvecuje všetkých“. A nakoniec aj pri paschálnej utier-
ni hneď na začiatku zaznievalo: „Voskresenija deň, prosvitimsja 
ľudije – Je vzkriesenia deň, žiarme ľudia (radosťou) “. Tieto 
skutočnosti nás nabádajú k pochopeniu symbolu svetla vždy, 
keď sa modlíme. Veď práve preto zapaľujeme sviecu či sviece 
pri modlitbe, aby sme poukázali na symbol Krista. Iste mi dáte 
za pravdu, že to nie je preto alebo len preto, aby sme videli 
do modlitebnej knižky. A práve z tohto dôvodu sa v našej cirkvi 
svetlom nikdy nešetrilo – svetlá sú rozvešané pred každou 
ikonou. Svetlá sú postavené na prestole (či už je to sedemra-
menný svietnik, alebo viac svietnikov). Cirkev predpisuje pred 
paschálnymi obradmi rozsvietiť všetky svetlá. Sviečky držia 
ľudia v rukách počas smútočných obradov. Sviečkami biskup 
žehná počas liturgie a podobne. Z toho možno usúdiť, že ide 
nielen o veľký symbol, ale aj o prejav obety – obety človeka 
Bohu. Na to, aby sme mali svetlo, totiž musí ktosi pracovať. 
Musíme obetovať svoje peniaze, čas, námahu, aby sme svetlo 
zabezpečili – a ako obeta sa potom prináša Bohu. Je preto smut-
né, ak na prestole nehoria všetky sviece počas liturgie len preto, 
aby sa ušetrilo. No práve liturgia, príchod Krista, je tým časom, 
keď treba aj navonok ukázať náš vzťah k skutočnosti, ktorá je 
tajomná a duchovná.

Nech teda svetlo vzkrieseného Krista osvecuje všetky naše 
srdcia, aby sa potom skrze ne rozžiarili aj naše chrámy svetlom 
skutočnej obety pred Bohom.n

Michal Bučko
ilustr. snímka: www.flickr.com

Pán – dôvera 
spravodlivého
V 11. žalme sa opakuje motív človeka, kto-
rý striehne s lukom namiereným na svoju 
obeť. Ani Boh nespúšťa z človeka svoj 
pohľad. Nie kvôli lovu.

Dávid vyjadruje postoj človeka, na ktorého sú upäté 
pohľady mnohých. Jedni hľadia ako lovci s napnutým 
lukom. Striehnu na vhodný moment, keď sa obeť 

ocitne bez ochrany. Sledujú svoj objekt sústredene, dôsledne 
hodnotia situáciu. S cieľom ničiť.

Boh hľadí na človeka tiež. Neustále. Ako matka na svoje 
dieťa, aby sa oň postarala a chránila ho. Aby mu nič nechýbalo. 
Hľadí ako strážca mesta na jeho múroch, aby bolo mesto v bez-
pečí. „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania 
nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem 
na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo 
mnou.“ (Iz 49, 15 n)

Mnohí ľudia žijú s postojom obete pred zamiereným lukom. 
Obranný postoj vedie k individualizmu, ktorý s kresťanstvom 
veľa spoločného nemá. Skúsme si však dnešné „dva typy“ 
pohľadu premietnuť do toho, ako hľadíme na ľudí vo svojom 
okolí my sami.

Všetci sme v skutočnosti lepší lukostrelci, ako si o sebe mys-
líme. Napríklad obyčajné ráno. Vychádzam z domu. A strieh-
nem. Na ľudí na chodníkoch, zastávkach, v doprave, na chod-
bách v práci. Hodnotím a vysielam šípy ponižujúcich súdov 
o ich výzore, oblečení, správaní. Obed s kolegom? S chuťou si 
zastrieľame šípmi ohovárania. Príchod domov z práce? Na rad 
prichádzajú šípy manipulácie a lovu človeka do sietí vlastných 
predstáv. Lebo chcem, aby sa veci diali „po mojom“, lebo mám 
ten najsprávnejší názor, lebo sa chcem cítiť lepšie, keď náj-
dem dôvod, prečo sú ľudia okolo mňa menej... (krásni, múdri, 
šikovní a pod.). A potom sa čudujem, že aj iní striehnu na mňa 
a snažia sa ma zasiahnuť či uloviť svojimi manipulatívnymi 
praktikami.

Boží motív, pre ktorý nespúšťa oči z človeka, je iný. Naprí-
klad obyčajné ráno. Vychádzam z domu. A striehnem. Na ľudí, 
ktorých pozdravím úsmevom. Na ľudí v obchode, ktorým 
prejavím trpezlivosť v dlhom rade. Na vrátnika, s ktorým 
prehodím pár slov a neprejdem okolo neho ako okolo neživého 
kusu nábytku. Obed s kolegom? Príležitosť všímať si. Počúvať. 
Prejaviť záujem. Pomoc. Vtip. Príchod domov z práce? Množ-
stvo priestoru na všímavosť voči najbližším. Večerné čítanie 
e-mailov? Telefonáty priateľom? Obrovské pole čakajúce 
na Božích pracovníkov, ktorí vidia núdzu. Ktorí si všímajú.

Neradi sa stávame obeťou „nepriateľských lukostrelcov“. 
Hneváme sa pre súdy a ohovárania na našu adresu. Pre zlobu, 
s ktorou nám iný človek dokáže ublížiť. Na druhej strane sa 
tešíme z Božej ochrany a pomoci. Z útočiska, ktoré pri ňom 
máme. Ale človek žne neraz iba to, čo sám seje. Nech teda po-
stoj Božieho starostlivého pohľadu premení aj naše pozeranie 
sa na človeka, ktorý sa ocitá v zornom poli našich očí i sŕdc.n

Valéria Juríčková

Navigátor
Po prvýkrát kráčam istou obcou. Žasnem, aká je rozľahlá. V spleti uličiek hľadám tú pravú. 
No nedarí sa mi. A napoludnie nikde nikoho. Zrazu pri mne zastaví auto. „Dobrý, zveziem 
vás?“ prihovorí sa mi s úsmevom mladý muž. Asi v mojom veku. „No keď ma budete aj 
navigovať, budem rada,“ odpoviem a on už odkladá veci zo sedadla prísediaceho. Keď mu 
vysvetlím dôvod návštevy, so smiechom mi povie, že je tu novým občanom, ale spoločne 
to nájdeme. Podarí sa. „Ako sa poďakujem?“ pýtam sa pri odchode. Usmeje sa. „Hm... 
Stačí, ak to posuniete ďalej a urobíte dobrý skutok aj vy,“ odpovie, žmurkne a už ho niet.

Maja Pihuličová
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sviatku a tretia každodenná s pripivom 
sviatku). Tropár z hlasu, zo sviatku a otcom, 
Sláva, kondák otcom, I teraz, zo svi atku. 
Ostatné z hlasu a otcom. Namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. (HS: 246; PZ: 213; HP: 229)

PONDELOK 2. jún
Vyznávač Nikefor

Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 
7, zač. 49

Prináša veľa ovocia... (Jn 15, 5)

Týmto ovocím sú skutky človeka, ktoré 
koná, lebo sa chce podobať nebeskému Ot-
covi. Toto ovocie sa rodí a dozrieva na zák-
lade každej námahy a bolesti všedného dňa. 
Každý úspech v duchovnom živote, každá 
služba blížnemu, každé prijatie kríža... Ale je 
tu nutné zjednotenie s Ježišom. Preto denne 
musíme čerpať silu zo sviatosti zjednotenia 
– z Eucharistie.

Liturgia: Všetko ako 30. mája

UTOROK 3. jún
Mučeník Lucilián a spoločníci

Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b – 
13a, zač. 53

Ale srdce vám naplnil smútok... (Jn 16, 6)

Apoštoli spojili s Ježišom svoje túžby, plány, 
bol istotou ich existencie. A zrazu hovorí 
o odchode! Preto je tu namieste pocit smút-
ku, opustenosti. Aj my máme svoje plány, 
predstavy o živote, v ktorom má určité 
miesto aj Boh. A tieto plány sa mnohokrát 
rúcajú. Skúsme si uvedomiť, že náš život je 
v Božích rukách a že s ním nikdy nie sme 
osamotení. Naučme sa mu dôverovať.

Liturgia: Všetko ako 30. mája

STREDA 4. jún
Patriarcha Metrofanés

Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23, 
zač. 54

Váš smútok sa premení na radosť... (Jn 
16, 20)

V bolestiach a smútku sa rodí osobná veľ-
kosť človeka. Čo by sme vedeli o láske, keby 
sme nestretávali nepríjemných blížnych? Čo 
by sme vedeli o dôvere a podriadení sa Bohu, 
keby neboli problémy? Takto cez bolesť 
človek rastie a dozrieva, otvára svoj rozum 
i srdce Pánovi. Takto sa ľudský smútok 
a bolesť mení na duchovnú radosť.

Liturgia: Všetko ako 30. mája

ŠTVRTOK 5. jún
Hieromučeník Dorotej

Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b – 
33a, zač. 55

Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom 
mene... (Jn 16, 23b)

Ježiš nás pozýva obracať sa k Otcovi v zjed-
notení s ním. Toto zjednotenie je láska. Mi-
lovať Ježiša znamená milovať to, čo on, ale 
nadovšetko vôľu Otca. Nebudem teda prosiť 
o to, čo by bolo v protiklade s Božou vôľou. 
Takto má každá prosba šancu byť vypoču-
tá. Skúsme byť vo svojej modlitbe pokorní, 
dôverujúci a trpezliví ako Ježiš.

Liturgia: Všetko ako 30. mája

PIATOK 6. jún
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia 
Pána. Prepodobný Bessarión Divotvor-
ca. Prepodobný vyznávač Hilárion Nový

Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, 
zač. 57

Aby všetci boli jedno... (Jn 17, 21)

Radi hovoríme o zjednotení kresťanov, ale 
práve v malých spoločenstvách chýba táto 
jednota, o ktorú pred smrťou prosí Ježiš. 
Veľké zjednotenie všetkých treba začať 
zlepšením vzťahu s manželkou, deťmi, 
susedmi, spolupracovníkmi. Preto musíme 
prosiť o dar Svätého Ducha, ktorého ovocím 
je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť...

Liturgia: Všetko ako 30. mája. Zdržanlivosť 
od mäsa

SOBOTA 7. jún
Piata zádušná sobota

Čítania: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25, 
zač. 67 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 
24 – 30, zač. 16 (zosn.)

Čo teba do toho? (Jn 21, 22)

Táto Petrova otázka ohľadom Jána sa nepá-
čila Ježišovi. Jednou z príčin nášho malého 
duchovného pokroku je veľký záujem o život 
blížnych. Ak by sme im chceli pomôcť, je to 
správne. Ale keď je tam zvedavosť či závisť 
– takým záujmom strácame predovšetkým 
vnútorný pokoj, ale aj snahu napredovať. 
Ježiš tu napomína Petra, ale aj nás: „Ty poď 
za mnou!“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zosnulým. Panychída 
(HS: 162; PZ: 116; HP: 231)

NEDEĽA 8. jún
Nedeľa svätej Päťdesiatnice

Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8, 
12, zač. 27

Ak je niekto smädný, nech príde ku mne... 
(Jn 7, 37)

V slove, ktoré nám v dnešný sviatok ponúka 
Cirkev, je ukrytý kľúč ku kresťanskému živo-
tu, a tým kľúčom je smäd. Smäd po spravod-
livosti, smäd po Kristovi. Tento smäd otvára 
cestu „prúdom živej vody“ do duše človeka. 
Tento obraz je nám známy. Prúdom vody 
dokážeme spláchnuť smeti, očistiť i hrubú 
nečistotu. Niečo podobné sa deje v srdci člo-
veka – ale iba vtedy, keď sme smädní! Musíme 
byť smädní po tejto živej vode, o ktorej Ježiš 
hovoril so  Samaritánkou. Kto je smädný, 
bude mať živú vodu. Kto nie je smädný, kto 
nepovažuje za prioritu svojho života pozná-
vanie Boha, ten nezakúsi „živú vodu“. 
„Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si 
obliekli.“ Keď tieto slová spievame počas 
liturgie, vyjadrujeme svoju túžbu po ne-
ustálom živote s Kristom. A Svätý Duch to 
umožňuje. No najprv musíme byť smäd-
ní! Vnímame chyby, ktoré v živote robíme. 
Vnímame chybné kroky, ktoré sme urobili 
vo vzájomných vzťahoch. Existuje cesta 
nápravy týchto chýb. Ale ak nie sme smädní, 
ak v nás nie sú „prúdy živej vody“, nespozná-
me túto cestu nápravy. Najväčším nešťastím 
života človeka je nepoznať, neprijať Božiu 
milosť, ktorá sa nám ponúka. 
Iba tí, ktorí sú smädní, môžu naplno pocho-
piť múdrosť a milosrdenstvo, moc a krásu 
Boha. Iba smädní môžu skutočne pochopiť 
jeho plán pre náš život. Iba na smädných 
dopadnú „prúdy živej vody“, ktorá očisťuje 
od všetkej nečistoty. Iba smädní dosiahnu 
plnosť kresťanského života. A to preto, 
že Svätý Duch prichádza k tým, ktorí sú 
smädní.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Päťdesiat-
nice. Myrovanie (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

Milan Kuzmiak

PONDELOK 26. máj
Apoštol Karpos

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

Je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek 
za ľud... (Jn 11, 50)

Tieto slová Kajfáša vystihujú v plnosti Ježi-
šovo poslanie. Človek sám nedokázal uzmie-
riť Boha, a preto prinášal obety zvierat. Boh 
vo svojej láske však išiel do krajnosti. Obetu-
je svojho vlastného jediného Syna, aby sme 
mali život. A preto aj život nasledovníkov 
Ježiša má byť naplnený obetou za druhých.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo 
prvá a druhá antifóna z Paschy a tretia každ. 
s nedeľným pripivom). Tropár z piateho 
hlasu. Sláva i teraz, kondák z triódy. Ostat-
né z triódy (HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

UTOROK 27. máj
Hieromučeník Terapont

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

Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. (Jn 12, 21)

Môžeme tu vidieť veľkú túžbu dostať sa 
do blízkosti Boha, zažiť jeho prítomnosť. Aj 
v našej blízkosti majú takúto túžbu, aj keď 
ju nevyslovia nahlas. A práve my osobne zja-
vujeme Ježiša svojmu okoliu, tomuto svetu. 
Práve cez nás môže svet zažívať Ježišovu 
lásku, prežívať jeho pokoj, spoznávať jeho 
pochopenie či záujem.

Liturgia: Všetko ako 26. mája

STREDA 28. máj
Zakončenie sviatku Paschy. Prepodob-
ný Nikita

Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 – 
47, zač. 43

Ja som prišiel na svet ako svetlo... (Jn 12, 46)

Ježiš sám je pre nás zdrojom duchovného 
svetla, ktoré má osvecovať srdce človeka. 
Toto svetlo nám ponúka dennodenne cez 
svoje slovo. Ježišove slová majú byť denne 
v našich ušiach a srdci, aby určovali naše 
konanie a pomáhali nám pri rozhodovaní 
sa. Ježiš je aj svetlom, ktoré takto cez nás 
osvecuje naše okolie.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár z piateho hlasu. Sláva, 
kondák z Nedele o slepom, I teraz, kondák 
z Paschy. Ostatné z Nedele o slepom (HS: 
241; PZ: 208; HP: 224)

ŠTVRTOK 29. máj
Pánovo nanebovstúpenie

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

S veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzale-
ma... (Lk 24, 52)

Radosť apoštolov pri návrate možno vysvet-
liť len tým, že uverili Ježišovmu prísľubu: 
„Ja som s vami po všetky dni...“ Ježiš je 
teda aj naďalej s nimi, aj keď ich delí oblak 
neviditeľnosti. A zároveň táto rozlúčka 
je aj prejavom dôvery – Ježiš im dovoľuje 
konať namiesto seba a v jeho mene. A tieto 
prísľuby a Pánova dôvera patria aj nám.

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

PIATOK 30. máj
Prepodobný Izák

Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a, 
zač. 47

Ukáž nám Otca. (Jn 14, 9)

Ježiš ukazuje na seba ako na obraz Boha. 
On je dokonale zjednotený s Otcom, a záro-
veň skutky, ktoré koná, sú skutkami Otca. 
Pán Ježiš každému z tých, ktorí v neho veria, 
dáva možnosť zjavovať tomuto svetu Božiu 
tvár – práve skrze skutky obetavosti, služby, 
pokory, poslušnosti, odpustenia. Tam, kde 
niet takého obrazu, nemožno poznať Boha.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna sviat-
ku a tretia každodenná s pripivom sviatku 
Nanebovstúpenia). Vchod, Poďte, pokloň-
me sa... čo si slávne vstúpil na nebesia... 
Menlivé časti zo sviatku Nanebovstúpenia 
Pána. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 243; PZ: 
210; HP: 225)

SOBOTA 31. máj
Apoštol Hermas. Mučeník Hermeias

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

Kto miluje mňa... (Jn 14, 21)

Ježiš jasne a prakticky vysvetľuje podstatu 
lásky. Je jasné, že láska nehľadá vlastné 
dobro, ale túži po tom, čo chce milovaná 
osoba. Láska k Ježišovi a Otcovi je ukázaná 
ako zachovávanie jeho príkazov. Teda nie 
zbožné gestá či frázy, ale naplnenie jeho slov 
o trpezlivosti, vernosti, odpustení, podriade-
ní sa Božej vôli sú skutočné prejavy lásky.

Liturgia: Všetko ako 30. mája

NEDEĽA 1. jún
Siedma nedeľa po Pasche – svätých 
otcov 1. nicejského snemu. Mučeník 
Justín Filozof a spoločníci

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

Otče, ja som ťa oslávil na zemi... (Jn 17, 4)

Ježiš sa zvyčajne modlieval v tichosti a osa-
mote. V dnešnom slove ho však počujeme 
modliť sa nahlas a verejne. Ďakuje svojmu 
Otcovi za to, že ho mohol osláviť na zemi, 
a prosí ho, aby ho Otec za to oslávil v nebi. 
Ako Ježiš oslávil na zemi svojho Otca? 
Predovšetkým dokončil dielo, ktoré mu 
Otec zveril. Tým dielom bola spása človeka. 
Týmto dielom je aj zjavenie Otca svetu: 
„Zjavil som tvoje meno ľuďom...“ A preto 
môže Ježiš právom prosiť Otca: „A teraz ty, 
Otče, osláv mňa...“ Na konci modlitby Ježiš 
prosí za tých, ktorí v neho uverili a hovorí: „ 
… v nich som oslávený.“ 
Oslava a vďakyvzdávanie Ježišovi je aj našou 
celoživotnou úlohou. Náš život by mal mať 
takú kvalitu, aby bolo zrejmé, že ním oslavu-
jeme Boha. A aj pre nás je to práve modlitba, 
pri ktorej máme uvažovať a pýtať sa svojho 
svedomia, či naozaj svojím životom osla-
vujeme Boha. Pri modlitbe by sme si mali 
znova prechádzať náš rodinný, pracovný, 
spoločenský, ale aj osobný duchovný život. 
Všade tam môžeme Boha oslavovať alebo ho 
zapierať. 
Predstavme si, že by sme mali možnosť 
modliť sa pred svojou smrťou medzi svojimi 
najbližšími, ako to urobil Ježiš. Mohli by sme 
aj my povedať: „Otče, dokončil som svoje 
dielo, ktoré si mi zveril“? Využime čas, ktorý 
máme od Pána, aby sme dokázali prijímať 
a využívať Božie dary, aby náš život bol vďa-
kyvzdávaním a oslavou nebeského Otca.

Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
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Ikona posledného 
súdu
Počiatky a vývoj ikonografie
Je pravdou, že v kresťanskom umení 
prvých storočí zobrazenia posledného 
súdu tak, ako ich poznáme dnes, nejestvo-
vali. Za predobraz toho, čo dnes vidíme 
na ikonách posledného súdu, môžeme 
istým spôsobom považovať dve mozaiky 
v Ravenne. Prvou je zobrazenie Dobrého 
pastiera. Pochádza z polovice 5. stor. a je 
umiestnené v Mauzóleu Gally Placidie. 
Kompozícia, ktorá vychádza z antických 
predlôh a katakombových nástenných 
malieb, zobrazuje centrálne Krista ako 
mladíka bez brady, odetého do dlhého zla-
tého odevu. Kristus ako Dobrý pastier sedí 
uprostred skalnatých výbežkov, pričom 
v pozdvihnutej ľavici drží veľký zlatý kríž. 
Je obklopený šiestimi ovcami, ktoré sa naň 
pozerajú. Druhým zobrazením je Odde-
lenie oviec od baranov. Pochádza z prvej 
polovice 6. stor. a nachádza sa v Chráme sv. 
Apolinára Nového (Sant’ Apollinare Nuo-
vo). Monumentálna kompozícia umiestne-
ná v severnej časti chrámu zobrazuje Krista 
ako mladíka bez brady sediaceho na skale 
ako na tróne, odetého do dlhého fialové-
ho odevu. Po stranách stoja dvaja anjeli. 
Anjel stojaci po ľavici Krista je zobrazený 
v modrom odtieni (odev, krídla, vlasy, 
nimbus). Anjela stojaceho po pravici Krista 
autor mozaiky zobrazil v odtieni červenej 
farby. V ľavej časti výjavu sú zobrazené tri 
ovce, ku ktorým smeruje vystretá pravica 
Krista. V pravej časti výjavu sú zobrazené 
tri barany.

E. Sendler uvádza, že až v 9. stor. sa 
Kristus objavuje vo svojom majestáte nad 
vyvolenými a odsúdenými, čo dokumentu-
je aj slávna mozaika z chrámu Hagia Sofia 
v Konštantínopole, zobrazujúca cisára 
Leva VI. Múdreho, ako leží na zemi pred 

Kristovým trónom. Metropolita Ján Mau-
ropos (11. stor.) interpretuje túto mozaiku 
ako cisárov kajúci spev týmito slovami: 
„Ustanovil si ma za pána svojich stvorení 
a mojich poddaných, ale ja sa chvejem pred 
tvojím trestom, Pane a sudca, lebo som 
hriešnik.“ Početné dokumenty darcov a za-
kladateľov, často z radov vysokých hodnos-
tárov byzantskej šľachty a duchovenstva, 
sú vyjadrením podobných obáv.

Početné homílie cirkevných otcov 
a náboženská literatúra vytvorili vhodné 
podmienky na vývoj ikonografického zo-
brazenia parúzie (druhého príchodu Ježiša 
Krista). Z tohto hľadiska dôležitým sa 
popri už spomenutých prameňoch stal aj 
kánon utierne zádušnej soboty sv. Teodora 
Studitu.

V tomto formovaní ikonografie po-
sledného súdu zohrávali dôležitú úlohu 
rukopisy, ktoré, ako uvádza E. Sendler, boli 
napísané pre súkromné potreby bohatších 
ľudí, a tak umelcom ponechávali väč-
šiu slobodu v kompozícii aj v detailoch. 
Spomedzi mnohých treba zvlášť spomenúť 
dva: grécky rukopis uchovávaný vo Vati-
káne, ktorý mal nápis É deutera parusia 
– Druhý príchod, kde je zobrazený Kristus 
na tróne obkolesený anjelmi. Uprostred 
je zobrazená hetoimasia – prázdny trón 
s evanjeliárom na poduške, za ktorým sa 
týči kríž. Po stranách sú zobrazené dve 
skupiny vyvolených. Druhým rukopisom je 
grécky kódex, ktorý sa uchováva v Národ-
nej knižnici v Paríži. Svojím kompozičným 
riešením je o čosi bohatší. Objavuje sa tu 
už aj ohnivá rieka, váha duší, more a zem, 
ktoré vydávajú svojich mŕtvych – odsúde-
ných aj vyvolených. n

Milan Gábor
ilustr. snímka: www.romansociety.org

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – jún
50 rokov: Valéria Pavliščáková, Sečovská 
Polianka; Blanka Semanová, Prakovce
60 rokov: Anna Badidová, Trnava pri La-
borci; Anna Ferjaková, Hažín nad Ciro-
chou; Tarzícius Ján Krstiteľ Gajdoš, Finti-
ce; Milena Gecejová, Košice; Ján Jakub, 
Sečovce; MUDr. Mária Jeckeová, Nováky; 
Milan Kačur, Sečovce; MUDr. Mária Kve-
tanová, Bratislava; MUDr. Júlia Petriková, 
Stanča
70 rokov: Mária Bardociová, Bunkovce; 
Mária Bartková, Humenné; Anna Čeč-
ková, Košice; Mária Dzurovčinová, Dlhé 
Klčovo; Pavol Nedzbala, Davidov; Anna 
Pavlišková, Petkovce; Milan Perháč, Bre-
zina; Anna Švedová, Malcov; Anna Ulič-
ná, Sečovská Polianka
75 rokov: Anna Gubová, Čeľovce; Agnesa 
Luksajová, Hažín nad Cirochou; Marianna 
Piptová, Košice; Mária Semivanová, Ko-
ňuš; Anna Slivková, Vranov nad Topľou; 
Daniel Sudzina, Čečehov
80 rokov: Mária Niemašiková, Chmeľová
85 rokov: Helena Čabalová, Brusnica; Jo-
zef Repko, Humenné
95 rokov: Anna Zozuľáková, Čertižné

 KOINONIA SV. JÁN KRSTITEľ
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)
Komunitná svätá liturgia
01.06. Ľubotice, cerkev (10.30 h)
08.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
15.06. Ľubotice, cerkev (10.30 h)
Stretnutie pre mladých
05.06. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.30 h)
Turíčna vigília
07.06. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
14.06. Litmanová, hora Zvir (10.30 h)

Domy modlitby
Pozývame vás spoznávať Božie slovo 
a modliť sa za svoje potreby.
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok, 
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h

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

 JuBILEÁ KňAZOV
Jozef Voskár, titulárny kanonik, duchovný 
správca pre stránky cirkevného súdu Pre-
šovskej archieparchie – 3. jún 1979 – 35 
rokov kňazstva; Peter Geletka, prepožiča-
ný pre SIKV – 4. jún 1964 – 50 rokov života; 
Ján Čuchráč CSsR, kaplán farnosti Stará Ľu-
bovňa – 8. jún 1984 – 30 rokov kňazstva; 
prof. Vojtech Boháč st. – titulárny kanonik, 
vedúci Katedry systematickej teológie GTF 
PU v Prešove – 9. jún 1974 – 40 rokov kňaz-
stva; Pavol Chanáth st., správca farnosti 
Snakov – 9. jún 1974 – 40 rokov kňazstva; 
Anton Mojžiš, protojerej, výpomocný du-
chovný v Prešove – 9. jún 1974 – 40 rokov 
kňazstva; Ivan Saraka, titulárny dekan, 
na odpočinku v Snine – 9. jún 1974 – 40 
rokov kňazstva; Gabriel Székely, archivár 
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešo-
ve – 9. jún 1974 – 40 rokov kňazstva; Milan 
Tomáš, farár v Lastomíre – 9. jún 1974 – 
40 rokov kňazstva; Štefan Ósz, výpomocný 
duchovný vo Veľkých Kapušanoch – 10. 
jún 1979 – 35 rokov kňazstva; Vladimír 
Drab, farár farnosti Kyjov – 17. jún 1984 
– 30 rokov kňazstva; Milan Mojžiš, proto-
jerej, farár v Drienici – 17. jún 1984 – 30 
rokov kňazstva; Peter Orenič, riaditeľ Die-
cézneho školského úradu Košickej epar-
chie – 17. jún 1989 – 25 rokov kňazstva; 
Jaroslav Štefanko, farár v Spišskej Novej 
Vsi – 17. jún 1989 – 25 rokov kňazstva; Ján 
Zavacký, výpomocný duchovný v Šumiaci 
– 17. jún 1984 – 30 rokov kňazstva; Vlas-
timil Bajužik, farár v Zalužiciach – 18. jún 
1994 – 20 rokov kňazstva; Peter Cap, riadi-
teľ Diecézneho katechetického úradu Pre-
šovskej archieparchie – 18. jún 1994 – 20 
rokov kňazstva; Miroslav Gavala, správca 
farnosti Nižný Tvarožec – 18. jún 1989 – 25 
rokov kňazstva; Martin Hasaralejko, farár 
v Šamudovciach – 18. jún 1994 – 20 rokov 
kňazstva; Marek Kolesár, farár v Ľubovci – 
18. jún 1994 – 20 rokov kňazstva; Milan 
Kuzmiak, farár farnosti Fulianka – 18. jún 
1989 – 25 rokov kňazstva; Jozef Miňo, fa-
rár farnosti Košice-Terasa – 18. jún 1994 
– 20 rokov kňazstva; Peter Vansač, farár 
farnosti Svidník-Záhradná – 18. jún 1989 
– 25 rokov kňazstva; Michal Zorvan, farár 
farnosti Vranov nad Topľou-mesto a pro-
topresbyter protopresbyterátu Vranov 
nad Topľou-mesto – 18. jún 1989 – 25 ro-

kov kňazstva; Slavomír Čekan, výpomocný 
duchovný v Trebišove – 19. jún 1994 – 20 
rokov kňazstva; Štefan Keruľ-Kmec, farár 
v Kuzmiciach – 19. jún 1994 – 20 rokov 
kňazstva; Jozef Maretta, exorcista Pre-
šovskej archieparchie – 19. jún 1994 – 20 
rokov kňazstva; Jozef Matejovský, farár vo 
farnosti Košice-Furča – 19. jún 1994 – 20 
rokov kňazstva; Marek Pulščák, farár vo 
Svidníku, protopresbyter Svidníckeho pro-
topresbyterátu – 19. jún 1994 – 20 rokov 
kňazstva; Jozef Zorvan, farár v Sačurove 
– 19. jún 1994 – 20 rokov kňazstva; Ján 
Ducár, farár v Košickom Klečenove, riadi-
teľ Diecézneho katechetického úradu Ko-
šickej eparchie – 25. jún 1969 – 45 rokov 
života; Andrej Dujčák, protojerej, titulárny 
kanonik, na odpočinku v Sabinove, sud-
ca Metropolitného tribunálu Prešovskej 
archieparchie – 28. jún 1959 – 55 rokov 
kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOžELÁME
17. mája oslávil krásne 40. narode-
niny náš milovaný syn a otec Martin 
Mekel. Ďakujeme Pánu Bohu, že nás 
požehnal synom, ktorý sa celým svojím 
srdcom a životom zasvätil kňazskej služ-
be, poslaniu, ktoré vykonáva s láskavým 
srdcom, pokorou a veľkým odhodlaním 
hlásať evanjelium aj tým, ktorí ho doteraz 
nepoznali.
Vyprosujeme ti do ďalších rokov hojnosť 
Božích milostí od nebeského Otca , silu 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bo-
horodičky.

rodičia, manželka, deti Barborka,  
Dorotka, Martinko, súrodenci  

Peter a Danka s rodinami

25. mája oslávi náš duchovný otec Marek 
Pejo, farár v Lekárovciach, krásne životné 
jubileum – 40 rokov života. Pri tejto prí-
ležitosti vám prajeme veľa Božích milostí 
a duchovných darov, ochranu Presvätej 
Bohorodičky, pevné zdravie a veľa síl 
v duchovnej práci. Ďakujeme vám za vaše 
kázne a obetavú lásku byť tu pre druhých. 
Nech aj naďalej budete pre nás dobrým 
pastierom, ktorý nás vedie k našej spáse. 
Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z Lekároviec a manželka s deťmi

 OZNAMy

Pozvánka na duchovnú obnovu v Ban-
skej Bystrici
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Banská 
Bystrica vás srdečne pozýva na duchov-
nú obnovu s gréckokatolíckym kňazom 
a exorcistom ľuboslavom Petričkom.
Termín: 23. máj (17.00 h) – 25. máj 
(12.30 h)
Miesto konania: Kostol sv. Alžbety, Ban-
ská Bystrica, Dolná 49
Po svätých liturgiách odpovie exercitátor 
na anonymne položené duchovné otázky 
a ponúkne sviatosť zmierenia. Podujatie 
moderuje otec Ján Krupa. Odpovede 
na špeciálne otázky: tel. 0908 677 658, 
e-mail: krupa.jan77@gmail.com.

 INZERCIA

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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Manželstvo je 
dobrom pre 
muža aj ženu
Manželstvo je jedným z najväčších dobier, 
ktoré pre nás Stvoriteľ vo svojej neskutoč-
nej starostlivosti pripravil. No manželstvo 
zostane dobrom po celý život len vtedy, ak 
sa v spolužití manželov zachovajú princí-
py, o ktorých si povieme. Manželstvo je 
vo svojej podstate štruktúrovaným spolo-
čenstvom. Ako spoločenstvo jedného muža 
a jednej ženy je dôverným spoločenstvom 
lásky. V manželstve sa stávajú najbližšími 
bytosťami. Úkonom uzavretia manželstva 
sa navzájom darúvajú jeden druhému. 
Uzavretím manželstva sa preto mení priori-
ta ich doterajších hodnôt. Kým dovtedy boli 
pre obidvoch z nich najbližšími bytosťa-
mi rodičia, uzavretím manželstva sa pre 
každého z nich stáva najbližšou bytosťou 
ich manželský partner. Neznamená to, že by 
rodičia a ostatná rodina stratili na svojom 
význame. Práve naopak, rodinné väzby aj 
naďalej zostávajú a treba ich pestovať. Nie 
je nič krajšie, ako keď sa stretávajú súroden-
ci, bratranci a sesternice a ich deti, keď žijú 
jeden pre druhého a pomáhajú si. Od chvíle 
uzavretia manželstva je však pre manželov 
najbližšou bytosťou ich manželský partner. 
V praxi to znamená asi toľko, že pri všet-
kých svojich životných plánoch a poduja-
tiach musia manželia zohľadňovať názor 
toho druhého. Z negatívnej stránky zas 
nesmú urobiť nič, o čom by dopredu vedeli, 
že by s tým manželský partner nesúhlasil. 
Manželia nemajú pred sebou mať žiadnu 
tajnosť. Manželstvo je fakticky jeden život 
v dvoch ľuďoch. Preto spoločenstvo manže-
lov vyžaduje, aby žili spoločne, pod jednou 
strechou, spoločne zdieľali svoje manželské 
lôžko, spoločne vychovávali svoje deti. Sem 
patrí aj spoločné hospodárenie. Manželia 
majú mať spoločný účet, spoločne pripra-
vovať rodinný rozpočet a aj po materiálnej 
stránke plánovať svoju budúcnosť. Manželia 
majú aj spoločne tráviť voľný čas – spoloč-
ne chodiť na výlety, dovolenky, kultúrne 
podujatia... Manželstvo je preto ustavičnou 
komunikáciou, zdieľaním a vytváraním 
spoločných názorov. Takéto manželské 
spolužitie má šancu urobiť obidvoch, muža 
aj ženu, šťastnými ľuďmi. Niektorí hovoria, 
že manželia sa po rokoch spoločného života 
začínajú na seba až fyzicky podobať.

František Čitbaj

Ponuka štúdia v cirkevných školách Prešovskej archieparchie

Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad v Prešove v mene zriaďovateľa Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 
Prešov ponúka v školskom roku 2014/2015 možnosť štúdia a duchovnej formácie v týchto cirkevných školách:
• Cirkevná základná škola s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove, Bernolákova 

21 (1. – 5. ročník)
• Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 819/111 (1. – 9. ročník)
• Gymnázium blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove, Bernolákova 21 (1. – 4. ročník)
• Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom, Lesná 28 (1. – 4. ročník)
E-mailové adresy a kontakty nájdete na hlavnej stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov www.grkatpo.
sk. Ďakujeme za vašu podporu a modlitby.

(GAŠÚ)

slovo   11 | 2014slovo   11 | 2014 oznamy | 2524 | iKona



rtv:

Pomôcky:  
Artaba, Aša, 

Ayr, Kama

Obchodná 
akadémia, 

skratka
Zakalil Smalt Štvorčekovaná 

látka Ruské mesto Lesná správa, 
skratka

Iránska miera 
na obilie slovo European 

Central Banj, 
skratka

Patriaci 
Leošovi

Autor:  
Vladimír  

Komanický
3. časť 

tajničky Vlani

Obsekala
Španielsky 

člen EČV Starej 
Ľubovne

Dookola

1. časť 
tajničky

Pascal, značka

Gymnázium 
A. Vrábla

slovo
Švajčiarska 

rieka Šmýkačka

Pás ku kimonu Aká

Olej, 
po taliansky

Ako, po rusky Chasis

Chránidlo 
na členky

Vzácna 
surovina

Trepal
Patriace 
Gáborovi Chemická 

značka astátuFranc. hud. 
skladateľ

Rímske 
číslo 49

Egyptský boh 
slnka

Pseudonym 
Gogoľa Predložka

Povrchy tiel Albien Vybuchujúca 
hviezda

slovo Babička, 
po nemecky

Gruzínska 
dýka

A podobne, 
skratka Nit, po česky

Zahrotená žrď Anglické 
mesto Kujný nerast

Okula
Sťa

Idant Popevok
Ťažké 

strojárstvo

2. časť 
tajničky Omotal

Alelomorfa EČV Rimavskej 
Soboty Kaz
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legenda: armÁda, Átrium, balada, bardejov, elita, 
eseje, Farma, Fronty, Kadet, KapitÁn, Kobra, Koleda, 
Koliba, lieK, liGa, novinÁr, obsah, octan, odznaK, 
oKres, oleje, patent, plasty, pohĽady, poŠta, reKor-
dy, rutina, savana, sedliaK, semeno, sKrat, stanica, 
svetlo, tenis, torba, únava, vabanK, vlÁda, vojaK, 
vrstva, vÝKlad, vÝroba, zÁKlady.

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

Správne riešenia z čísla 8 – 9. Krížovka: počiatkom každé-
ho zla je nedbalosť. Osemsmerovka: milovať, byť milovaný 
a zomrieť šťastný.

Výherca: anna Krendželáková z liptovského mikuláša. rieše-
nia zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov 
alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 27.05. (utorok)  19.30 Bez hraníc: Papua 
– Nová Guinea: Na cestách so sestrami 
misionárkami – dokument o pôsobení 
misionárov Božieho slova a sestier, ktorí 
spolu zakladali školy a zdravotné strediská, 
a pripravovali tamojších ľudí na stretnutie 
s moderným svetom 20.15 O pôsobení 
diabla (5) – záznam zo seminára pátra 
Eliasa Vellu v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: 
Kľúč k šťastnému manželstvu: Načo sú nám 
sviatosti? (5) – dokument adresovaný tým, 
ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Kato-
líckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú 
v tomto zväzku vytrvať celý život
 28.05. (streda)  19.30 Matkine slzy – do-
kument o milostivom obraze Panny Márie 
Trnavskej 20.10 Prehľad katolíckych peri-
odík na Slovensku
 29.05. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Cesta 
z pralesa – Ekvádor ⓬ – dokument o mi-
sionárovi Jánovi Šutkovi, ktorý 50 rokov 
pracuje medzi Indiánmi z kmeňa Shuar 
v pralese
 30.05. (piatok)  17.30 Posolstvo zo Sou-
fanieh: Príbeh sýrskej vizionárky Myrny 
Nazzourovej ⓬ – dokumentárny film 
o mystičke Myrne z Damasku v Sýrii 20.25 
EFFETA (Jn 17, 1 – 11a) – zamyslenie nad 
nedeľným evanjeliom 21.55 Ruka v ruke 
❼ – príbeh o náboženských predsudkoch 
a pohľad na ne očami nevinných detí
 31.05. (sobota)  13.45 Moja misia: An-
jeli (Juhoafrická republika) ⓬ – príbeh 
o smrti a nádeji; sestra Františka Olexová 

pracuje v centre pre deti zomierajúce 
na AIDS 16.00 Koncert Krížiaci & Klbko – 
priamy prenos z koncertu a divadelného 
vystúpenia 17.20 Neviditeľná hora – do-
kument o nevidiacom Jurajovi Prágerovi, 
ktorý vystupuje s pomocou sprievodcu 
na najvyššiu horu Európy – Elbrus 18.00 
Cena Radlinského 2014 – priamy prenos 
z odovzdávania cien z Katedrály sv. Mar-
tina v Bratislave 21.45 LOVEička – záznam 
z predstavenia súboru INpulse z Pezinka
 01.06. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy Abrahám a Izák (1) – príbeh o jed-
nej z najväčších skúšok poslušnosti, viery 
a dôvery v Boha, akú v Biblii nájdeme 10.30 
Svätá omša z Bratislavy – priamy prenos 
z Katedrály sv. Martina 19.30 Spojení oce-
ánom – publicistická relácia o živote Pavla 
Čekana, ktorý na Islande vyštudoval bioché-
miu a dnes pôsobí ako asistent na jednom 
z najznámejších inštitútov biomedicínskeho 
výskumu na Rockefellerovej univerzite 
v New Yorku 20.25 Medzi nebom a zemou: 
Katolícke hnutie – Communione e liberazio-
ne (Spoločenstvo a oslobodenie) – členka 
hnutia Milka Pagáčová rozpráva o vzniku 
hnutia, jeho zakladateľovi, hlavných myš-
lienkach, výzvach a pôsobení na Slovensku 
21.10 LAJF: Cesta za snom – dokument 
o Bolívii a Peru
 02.06. (pondelok)  21.55 Posolstvo zo So-
ufanieh: Príbeh sýrskej vizionárky Myrny 
Nazzourovej ⓬ R
 03.06. (utorok)  08.05 Posolstvo zo Sou-
fanieh: Príbeh sýrskej vizionárky Myrny 

Nazzour ⓬ R 19.30 Bez hraníc: Misionár 
kameramanom 20.15 O pôsobení diabla 
(6) – záznam zo seminára pátra Eliasa 
Vellu v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: Kľúč 
k šťastnému manželstvu: Svadba (6)
 04.06. (streda)  12.50 Posolstvo zo Sou-
fanieh: Príbeh sýrskej vizionárky Myrny 
Nazzourovej ⓬ R 19.30 V tieni: Dobro-
voľníci – dokument, ktorý približuje prácu 
dobrovoľníkov 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 05.06. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Čo slová 
nepovedia – dokument o práci sr. Antónie 
Lednickej, ktorá pracuje s najchudobnejší-
mi v Nižnom Tagile na Sibíri 17.30 Turínske 
plátno ⓬ – dokument o probléme auten-
ticity a význame plátna
 06.06. (piatok)  20.25 EFFETA (Jn 20, 19 – 
23) 21.55 Odvážne srdce Ireny Sendlerovej 
⓬ – filmový príbeh ženy, ktorá zachránila 
tisíce židovských detí pred nacistami

 08.06. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Jozef v Egypte (2)10.00 Svätá 
omša z Vatikánu – priamy prenos 19.30 
Vlastná cesta – Ondrej Sabó, misionár Naj-
svätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie

 22.05. (štvrtok)  20.30 Z cisára žobrák bez 
vlasti a majetku – posledné roky Karola I. 
Habsburského
 24.05. (sobota)  20.30 Rozhovor s exorcis-
tom otcom Ľuboslavom Petričkom
 25.05. (nedeľa)  13.00 Mikuláš Kováč – 80. 
výročie narodenia 14.00 Kam ideš, Pane? – 
rozhlasová hra 15.30 Reportáž z neziskovej 
organizácie Lepší svet v Bratislave
 27.05. (utorok)  20.30 Slávnosť Nane-
bovstúpenia Pána; hosť: doc. František 
Trstenský
 28.05. (streda)  11.10 Pamiatky v Brhlov-
ciach – rozhovor s členkami OZ Nostra 
Heredita
 31.05. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Prešova
 01.06. (nedeľa)  14.00 Eldorádo – príbeh 
detí z detského domova
 08.06. (nedeľa)  14.00 Ežo Vlkolinský – dra-
matizácia románu J. G. Tajovského
 15.06. (nedeľa)  14.00 Otec Goriot – dra-
matizácia románu H. de Balzaca 
 22.06. (nedeľa)  14.00 Všetko za národ – 
dramatizácia novely B. S. Timravy
 29.06. (nedeľa)  14.00 Svetlo v temnotách 
– hra o sv. Petrovi a Pavlovi

DVOJKA
 23.05. (piatok)  09.15 Lietajúci mních 18.35 
Ľubomír Badiar
 25.05. (nedeľa)  10.00 Návšteva Svätého 
Otca v Izraeli 14.40 Orientácie 15.05 Slovo 
00.35 Slovo R
 26.05. (pondelok)  22.15 Lurdy
 27.05. (utorok)  15.25 Orientácie R
 01.06. (nedeľa)  13.35 Orientácie

RÁDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých 21.05 Cestyhu
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Kiko Argüello: Kerygma
Vydavateľstvo Dobrá kniha v marci vydalo novú publikáciu s názvom Kerygma. Jej 
autorom je Kiko Argüello, zakladateľ Neokatechumenátnej cesty. Kniha, ktorá opisuje 
život v barakoch s chudobnými a prináša skúsenosť z novej evanjelizácie Missio ad gentes, 
obsahuje aj predslov kardinála Antonia Cañizaresa a komentár kardinála Christopha 
Schönborna. Okrem textovej časti v nej nájdete aj veľký počet pôvodných čiernobielych 
fotografií. Kiko Argűello, Carmen Hernándezová a taliansky kňaz Mario Pezzi sú dodnes 
zodpovednými na svetovej úrovni za Neokatechumenátnu cestu, ktorá je prítomná vo viac ako sto krajinách 
na piatich kontinentoch. (TK KBS)

Domov alebo Kam smeruje naša cesta
Tým, ktorí milujú dobré dokumenty a zaoberajú sa problematikou vplyvu človeka 
na stav životného prostredia, možno nebude neznáme meno medzinárodne uznáva-
ného fotografa Yanna Arthusa-Bertranda, autora knihy The Earth From Above. Tento 
francúzsky fotograf sa spolu s producentom Lucom Bessonom dohodol na vytvorení 
dokumentárneho projektu o planéte Zem. Nepatrí síce medzi filmové novinky, ale 
určite stojí za to pozrieť si ho. A nie iba raz. Dvojdielny dokument zachytáva stovky 
rozličných miest – Rusko, Tanzániu, Indiu, Arktídu... Zhora. Z teplovzdušného balóna. Snímky dopĺňa 
pôsobivá hudba a rozprávanie, v ktorom sa zamýšľa nad budúcnosťou našej planéty. (Dada Kolesárová)

The City Harmonic: Heart
Veľmi úspešná, ale na Slovensku pomerne neznáma kanadská gospelová kapela The City 
Harmonic prináša svoju hudbu na novom CD s názvom Heart. Či srdce nie je skutočne 
to, čo potrebujeme vložiť do nášho uponáhľaného každodenného života plného oficialít 
a možno aj povrchných vzťahov? Hudba, ktorá poukazuje na srdce, zároveň poukazuje 
na podstatu vzťahu s Ježišom Kristom. Dnes máme možnosť hľadieť na moderné hudobné dielo, ktoré oslo-
vuje hľadajúceho mladého človeka, ale aj každého, kto s obľubou počúva kvalitnú muziku. Verím, že nieke-
dy v blízkej budúcnosti zavíta táto gospelová kapela aj do niektorých miest Slovenska. (Miroslav Dargaj)

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 25.05. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Košíc; káže Samuel Linkesch
 01.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje 
Marián Bér
 08.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kated-
rály sv. Martina v Spišskej Kapitule

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
Hviezda
hviezda (hviezdica) nad diskosom 
symbolizuje betlehemské svetlo, 
ktoré zažiarilo pri narodení ježiša 
Krista a viedlo mudrcov z východu 
za novonarodeným mesiášom. 
z praktického hľadiska hviezda 
zabraňuje dotyku pokrovcov – 
prikrývok s chlebom pripraveným 
na premenenie.

niektorí historici spájajú hviezdu 
s uhorskou svätoštefanskou 
korunou a tvrdia, že práve tento dar 
od pápeža je jej základom.

n Jožko hovorí cestou domov 
mamičke: „Dnes som sa ako prvý 
prihlásil v škole.“
„Výborne. A čo sa pýtali?“
„Kto rozbil okno.“

n Matka vraví synovi: „Jurko, 
umy si ruky, kým pôjdeš do školy.“
A Jurko na to: „Prečo? Veď sa 
nebudem hlásiť.“

n Predám alebo vymením dvoch 
bratov za playstation a počítač.

n Jedenáste Božie prikázanie: 
Cti syna svojho, aby ťa nevyhodil 
z domu tvojho.

n Viete, ako v Rusku zabíjajú zaja-
ce? Jednoducho. Zoberú kameň, 
nasypú naň korenie, zajac príde, 
kýchne a rozbije si hlavu.

n Mladá žena si kupuje nové 
auto a pýta sa predajcu: „Prosím 
vás, je to rýchle auto?“ Predavač: 
„Samozrejme, 240 km za hodinu.“
„Netárajte, veď hodina toľko 
kilometrov ani nemá!“

n „Synak, hádaj, čo som ti prinie-
sol zo služobnej cesty?“
„Nič.“
„Beťár jeden, zase uhádol!“

n Príde babka do obchodu 
a pýta si sardinky. Predavačka 
sa jej pýta: „A aké? Portugalské, 
chorvátske, maďarské...?“ Babka: 
„To je jedno. Aj tak sa s nimi 
nebudem rozprávať.“

n Príde Rusín do Prahy a potre-
buje si zatelefonovať. Príde k te-
lefónu, vytočí číslo, no na druhej 

FILMOVÉ 
VEČERY

s Televíziou LUX

Moja televízia

Právo na zmenu programu vyhradené. 

Viac na www.tvlux.sk. 

Júnové

6. 6.
Odvážne srdce 
Ireny Sendler

13. 6. 
Popiełuszko: 
Sloboda je v nás

20. 6., 27. 6. 
Pavol VI. - Pápež 
v búrlivých časoch (1, 2/2)

Premiéra 
PI  21:55

Repríza  
SO  20:25
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 GR.KAT. MLÁDEžNíCKE CENTRuM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

30.05. – 01.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné 
stretnutia Juskova Voľa 2014 – pracovno-formačné 
sústredenie animátorov a zodpovedných za jednot-
livé turnusy Letných stretnutí mládeže Juskova Voľa 
2014
06. – 08.06. Víťazstvo v Kristovi – víkendové 
stretnutie o tom, že v živote, ktorý je plný výziev, 
bojov a niekedy aj súžení, môžeme vďaka Kristovi 
obstáť, ba dokonca víťaziť. Ak chceš začať žiť takýto 
víťazný život, príď. (Peter Lipták & špeciálny hosť)
06. – 08.06. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
13. – 15.06. BÁRKAFEST 2014 – gospelový festival

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

23. – 25.05./20. – 22.06. Kurz Rút. Ide o evanje-
lizačný 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.
26. – 29.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte 
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných 
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len 
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť 
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysníva-
nej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. 
Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete do-
zvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok za oso-
bu je 60 eur.
29.06. – 04.07. Škola Otcovo srdce – Father Heart 
School. Seminár Otcovo srdce organizuje spolupra-
cujúca organizácia v Dolnom Kubíne v dvoch termí-
noch. Bližšie informácie a možnosť prihlásenia sa 
nájdete na stránke www.centrumsigord.sk.

 PúTNICKé MIESTA

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

07.06. Fatimská sobota, stretnutie prvoprijíma-
júcich detí s otcom arcibiskupom, Turíčna vigília 
(10.00 h)
21.06. Púť miništrantov (10.00 h)
28.06. Púť Rómov (10.00 h)

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

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

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

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)
08.06. Malá púť (09.00 h)
14.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby 
za uzdravenie (10.30 h)
21. – 22.06. Národná púť strážkyň a roverov – kato-
lícki skauti (10.30 h)
29.06. Púť učiteľov a žiakov (10.30 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. 

1. jún 2014    Prešov – Hlavná ulica
v prípade zlého počasia  v PKO – Čierny orol v Prešove

 od 13.00 do 15.00 

   Deti deťom (vystúpenie žiakov) 
   Ako išlo vajce na vandrovku – Babadlo

 od 15.00 do 18.00 O čom je deň rodiny

   príhovor a vyhlásenie o rodine
  svedectvá rodín
   Branislav Letko s manželkou Martou  
   (svedectvo života člena Lamačských chvál)
 prezentácia aktivít pre rodiny
  prednáška o rodine

 od 18.00 do 19.00 

  koncert chvál skupiny Marana Tha

 sprievodné podujatia od 15.00 do 18.00

 tvorivé dielne   larpový šerm
  skauting  atrakcie pre deti
 statická ukážka vojenskej, policajnej a hasičskej techniky 
   ukážka poskytovania prvej pomoci a iné
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