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Cíťte sa dobre!
Slúžim v oblasti, kde je živá dvojjazyčnosť. 
Hovorí sa tu po maďarsky aj po slovensky. 
Mnohokrát vysvetľujem deťom, že je ob-
rovský rozdiel v tom, či poviem „pani“ alebo 
„páni“. Maličký dĺžeň, a predsa úplne zmení 
význam slova.

V dnešnej dobe si aj kresťania musia vší-
mať, aké slová používajú. Veľakrát počujem: 
„Cíťte sa dobre!“ No treba vedieť, že naše 
pocity nemajú moralitu, neexistuje dobrý 
alebo zlý pocit. Správne by sa malo povedať 
príjemný alebo nepríjemný pocit. Pocity 
nemajú za úlohu posúdiť vnímané okolnosti 
morálne. Či je to dobré, alebo zlé. Nie sme 
zodpovední za pocity, ale za myšlienky, 
rozhodnutia a skutky, ktoré sme priniesli 
na základe akýchsi pocitov. Ako keby sa 
„čertík Bertík zašíval“ do pekne zvučných 
slov. Stanú sa tak otravou a nie potravou  pre 
hovoriaceho aj počúvajúceho. Ono to chutí, 
ale zabíja!

Pamätám si, že ako mladý kňaz som 
prišiel za otcom. Otvoril som projekt nového 
chrámu a začal som mu ukazovať, ako si 
to predstavujem. On ako skúsený murár 
mi hneď začal vysvetľovať, čo a ako máme 
robiť. Skočil som mu do reči: „Ocko, to je 
po starom, máme nové, moderné techno-
lógie.“ Viackrát sa mi stalo, že som jeho 
návrh zavrhol názorom, že už máme niečo 
modernejšie. Pri jednom sa zastavil a opýtal 
sa ma: „Synu, čo to znamená moderné?“ 
Odpoveď znela jednoducho: „Lepšie ako to, 
čo bolo predtým!“ Podíval sa mi do očí (bol 
to taký úprimný, liečivý, do srdca vidiaci 
pohľad) a spýtal sa: „Ty si moderný človek?“ 
Hneď som porozumel i svojim, i jeho slo-
vám. Nechcel mi robiť výčitky. Skutočne bol 

zvedavý, či som lepší ako on. Či som lepším 
synom, ako bol on, či som lepším manže-
lom, ako bol on, či som lepším ockom, ako 
bol on, či som lepším súrodencom, ako bol 
on, či som lepším kamarátom, ako bol on, či 
som lepším kresťanom, ako bol on... Od tej 
chvíle sa snažím dávať pozor na používanie 
slov.

Životná úroveň sa za socializmu merala 
v tonách ocele na osobu. Teraz cez to, koľko 
eur pripadne na jednu osobu. V podstate 
v tom nie je rozdiel. Materializmus. Čísla. Ži-
votnú úroveň neukazuje dom, auto, vzdela-
nie ani peniaze. Ale život, ktorý žiješ. Nie to, 
ako sa cítiš, ale to, ako sa cítia ľudia pri tebe. 
Aká myšlienka, aký pocit sa rodí v tvojej 
manželke, keď sa blížiš domov? Čo pociťujú 
tvoji kolegovia, keď prichádzaš do práce? 
A deti? A súrodenci?

Cíťte sa dobre! Cítite to, čo ponúknem. 
Dobrota, radosť, láska, slušnosť, pokoj...

Na jedno spoločenské stretnutie prišiel 
aj istý neobvykle oblečený mladý muž. 
Organizátori sa ho opýtali, či je kresťan. On 
povedal, že áno. Poradili mu, aby sa spýtal 
Ježiša, ako sa má obliecť na takéto podujatie. 
Na najbližšie stretnutie prišiel takisto oble-
čený. Opýtali sa ho: „Pýtal si sa Ježiša, ako sa 
máš obliecť, keď prichádzaš medzi nás?“

„Áno, ale povedal, že nevie, lebo ešte 
medzi vami nebol!“

Je v našich slovách, ale aj medzi riadkami 
prítomný Ježiš?

Mgr. Michal Tóth
protopresbyter Maďarského protopresbyterátu
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��Medzinárodný deň Rómov si 8. 
apríla pripomenuli v Dome kultúry 
v Soli, kde sa na ekumenickom mod-
litebnom stretnutí zišli tri cirkevné 
spoločenstvá, ktoré sa venujú du-
chovnej službe v rómskych osadách. 
Približne 250 zhromaždeným, najmä 
Rómom zo Soli, Jastrabia nad Top-
ľou, Hlinného a Čičavy sa prihovoril 
pastor Anton Goroľ z Apoštolskej 
cirkvi, pastor Bratskej cirkvi Pierre 
van Vuuren, misionár pôsobiaci 
najmä v Hlinnom, a otec Martin 
Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckeho 
formačného centra pre Rómov. Mod-
litebné stretnutie sprevádzala kapela 
LOND a program obohatil divadelný 
klub DIK a divadielko Cirkvi bratskej 
pod vedením Lissy van Vuurenovej. 
(Martin Mekel)

�� Národná púť na Devín sa usku-
točnila 3. mája. Program sa začal 
modlitbou Akatistu k sv. Cyrilovi 
a Metodovi. Nasledovala archije-
rejská svätá liturgia, ktorej pred-
sedal pomocný biskup Prešovskej 
archieparchie vladyka Milan Lach SJ 
za koncelebrácie miestneho farára 
Mons. Mariána Gavendu a kňazov 
Prešovskej archieparchie. Slávenie 
eucharistie sprevádzal gréckokato-
lícky chrámový zbor Chrysostomos 
z Bratislavy. Slávnosť prebiehala aj 
za účasti predstaviteľov samosprávy 
a iných svetských predstaviteľov. 
Po ukončení slávenia nasledoval bo-
hatý kultúrny program v miestnom 
kultúrnom stredisku. (Michal Sopko)

�� Novým šéfredaktorom Katolíc-
kych novín sa 5. mája stal Marian 
Šuráb. Na svojom zasadnutí 3. mája 
v Šaštíne o tom rozhodol výbor Spol-
ku sv. Vojtecha, ktorý je vydavateľom 
periodika. Marian Šuráb pochádza 
z Krásna nad Kysucou a je kňazom 
Nitrianskej diecézy. Od roku 2006 
do konca februára 2014 bol deka-
nom Teologickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave.

�� Rektor Katolíckej univerzity 
v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa 
5. mája oznámil svoju rezignáciu 
z funkcie rektora. Jeho funkčné 
obdobie sa skončilo vzdaním sa k 31. 
máju 2014. Znenie rezignačného 
listu možno nájsť na stránke www.
ku.sk.

�� 8. mája sa stretli na celosloven-
skej púti v Šaštíne kňazi a boho-
slovci, aby prežili čas vzájomného 

Študenti cirkevných škôl predstavili svoju umeleckú činnosť
Na druhom ročníku medziná-
rodnej prehliadky umeleckej 
činnosti cirkevných škôl, ktorú 
zorganizovala 24. – 25. apríla 
Katolícka stredná pedagogic-
ká škola sv. Cyrila a Metoda 
v Košiciach, sa zúčastnili žiaci 
cirkevných škôl nielen zo Slo-
venska, ale aj z Česka a Poľska. 
Porotcovské miesta hudobnej 
kategórie tento rok obsadili 
Daniel Špiner a Martin Hu-
sovský a dramatickej kategórie 
Maroš Goga a Martin Mňahon-
čák. Na štvrtkovej prehliadke sa 
predstavilo mnoho hudobných, 
dramatických a speváckych ta-
lentov, no zavítali aj improvizá-

tori. Do piatkového galaprogra-
mu postúpili vystúpenia, ktoré 
porotu najviac zaujali. Niektoré 
z čísel získali čestné uznanie. 
Cenou Srdcovka predsedu poro-
ty boli odmenení Petra Doru-

šincová z Trnavy a Dávid Szőke 
z Košíc. Prehliadku aj gala-
program dopĺňali zboristi hos-
ťujúcej školy Melodos a skupina 
Kapeláááci. (Barbora Takáčová, 
snímka: Lacko Mláka)

Hora Zvir privítala pútnikov zo Zámutova

Veriaci z farnosti Zámutov 1. 
mája putovali v dvoch autobu-
soch a niekoľkých osobných au-

tách na horu Zvir v Litmanovej, 
aby ďakovali za prijaté milosti 
nebeskému Otcovi a Presvätej 

Bohorodičke. Pri hore Zvir 
ich privítal rodák, bohoslovec 
Pavol Vasiľ. V programe púte 
bola modlitba krížovej cesty, 
ruženca, slávenie svätej liturgie, 
modlitba Korunky k Božiemu 
milosrdenstvu a eucharistická 
adorácia. Prekvapením bolo 
vystúpenie speváčky Anky Ser-
vickej, ktorá púť obohatila krás-
nymi mariánskymi piesňami. 
Popoludní nasledovala modlitba 
Molebenu k Presvätej Bohoro-
dičke. (Mária Zengevaldová)

Košickí turisti putovali do Bačkova
Vyše 650 účastníkov všetkých 
vekových kategórií sa zhromaž-
dilo 8. mája v gréckokatolíckom 
chráme v Stankovciach, aby sa 

po úvodnej modlitbe s vladykom 
Milanom Chauturom CSsR, ko-
šickým eparchom, vybralo na tú-
ru do obce Bačkov. V cieli na kaž-

dého čakal teplý guláš. Podu-
jatie zorganizovala eparchiálna 
komisia pre mládež a domáci 
organizátori. (Štefánia Čepová)

Farnosti Bratislava a Trnava  
spoločne prežili športovo-turistický deň
1. mája sa uskutočnil druhý 
ročník športovo-turistického 
dňa gréckokatolíckych farností 
Trnava a Bratislava-Staré Mesto, 
ktorého cieľom bola Katarín-
ka, ruiny starobylého chrámu 
a Kláštora sv. Kataríny Alexan-
drijskej. Stretnutie sa začalo 
na parkovisku pred Katarínkou. 
Cestou od parkoviska k chrá-
mu čakalo deti päť stanovísk, 
kde mali odpovedať na otázky 
týkajúce sa mníšskeho života, 
poskladať ikonu, rozlúštiť nad-

pis v cirkevnej slovančine. Pri 
chráme nasledovala spoločná 
modlitba Akatistu k Presvätej 
Bohorodičke. Nasledovala 
spoločná opekačka, hra na lúke 

a výklad členov občianskeho 
združenia Katarínka, ktorý sa 
týkal histórie aj súčasných prác 
na Katarínke. (Rastislav Čižik, 
snímka: Tatiana Čižiková)

��Mukačevská eparchia oslavovala 
28. apríla 25. výročie obnovenia 
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. 
Na cintoríne Kalvária v Užhorode sa 
veriaci pri tejto príležitosti modlili 
Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. Svätej liturgii predsedal 
synkel pre duchovenstvo otec Michal 
Banik, koncelebroval synkel pre 
laikov otec Vasiľ Chvast, arcidekani 
a dekani Užhorodu a Mukačeva, 
prefekt Užhorodskej bohosloveckej 
akadémie otec Konštantín Sabol 
a ďalší kňazi. (Stano Gábor)

�� V Paray-le-Monial v Burgundsku 
sa 1. – 3. mája konali oslavy 50. 
výročia založenia Archy za účasti 
dvetisíc členov medzinárodnej 
ekumenickej komunity, ktorú založil 
Jean Vanier a ktorá vytvára domov 
a životné naplnenie pre ľudí s men-
tálnym postihnutím.

�� Sté výročie baziliky minor slávili 
2. mája v meste svätého Augustína 
v Annabe, na mieste pôvodného 
mesta Hippo. Na slávnosti sa zúčast-
nil pápežský legát kardinál Jean-Louis 
Tauran, predseda Pápežskej rady pre 
medzináboženský dialóg.

�� 200 účastníkov z celého sveta sa 
zišlo na deviatom kurze Exorcizmus 
a modlitba za oslobodenie 5. – 10. 
mája v Ríme a v Bologni pod patro-
nátom Inštitútu Sacerdos univerzity 
Regina Apostolorum a skupiny Gris. 
Kurz, kde bolo zastúpených 33 krajín, 
vrátane Kórey, Austrálie a Aljašky, 
bol určený kňazom a sprevádzajúcim 
laikom, ktorí v tejto službe vypomá-
hajú. (RV)

�� 12. mája ustanovil Svätý Otec 
novú eparchiu pre ukrajinských 
gréckokatolíkov v Brazílii. Eparchia 
Nepoškvrneného počatia v Pruden-
tópolis bola vyčlenená z územia 
doterajšej Eparchie sv. Jána Krstiteľa 
v Curitibe. Curitibská eparchia bola 
zároveň povýšená na archieparchiu. 
Na čelo Prudentópoliskej eparchie 
postavil pápež doterajšieho pomoc-
ného biskupa z Curitiby Merona 
Mazura OSBM a eparcha z Curitiby 
Valdomiro Koubetch OSBM bol pový-
šený na arcibiskupa.

�� Rumunský gréckokatolícky 
hieromučeník Anton Ďurčovič (1888 
– 1951) bol 17. mája v rumunskom 
meste Jaši blahorečený. Anton 
Ďurčovič bol zomrel z nenávisti voči 
viere vo väzení Sighet v Bukurešti 10. 
decembra 1951.

Gréckokatolícky katedrálny zbor z Prešova  
spieval v Maďarsku a v Poľsku

Katedrálny zbor sv. Jána Krsti-
teľa z Prešova navštívil 26. – 27. 
apríla Maďarsko. Na pozvanie 
kňazov a veriacich z farností 
Múcsony a Görömböly potešil 
miestnych gréckokatolíkov svo-
jím spevom. V sobotu spieval 
na svätej liturgii v Múcsonyi, 

v nedeľu utiereň a svätú liturgiu 
v Görömbölyi. Na želanie 
domácich boli obrady v cirkev-
noslovanskom jazyku. V tejto 
oblasti totiž žijú gréckokato-
líci, ktorí majú svoje korene 
na území Slovenska. Hlavným 
celebrantom svätých liturgií bol 

Gabriel Székely, koncelebrovali 
Pavol Székely a miestni kňazi. 
Svätá liturgia v sobotu bola 
spojená s oslavou  65. výročia 
kňazstva otca Jána Čisárika, 
ktorý pôsobil v tejto farnosti.

Do kúpeľného mesta Krynica 
v Poľsku zbor vycestoval 4. 
mája. Rímskokatolícka Farnosť 
Nanebovzatia Panny Márie 
v Krynici v spolupráci so Spo-
ločnosťou priateľov Muszyńskej 
zeme zorganizovali medziná-
rodný ekumenický festival spe-
váckych zborov Ekumeniczna 
majówka. V miestnom chráme 
sa predstavilo päť zborov – za-
stúpené boli Rímskokatolícka, 
Gréckokatolícka a Pravoslávna 
cirkev. Ekumenické stretnutie 
bolo zakončené spoločným 
agapé v priestoroch tamojšie-
ho farského úradu. (Valéria 
Hricovová)

V Kyjeve sa konala chirotónia nového charkovského exarchu
V Katedrále Kristovho vzkrie-
senia v Kyjeve bola 21. mája 
biskupská vysviacka Vasiľa 
Tučapca. Hlavným svätite-
ľom bol arcibiskup Sviatoslav 
Ševčuk, kyjevsko-haličský vyšší 
arcibiskup, a spolusvätiteľmi 
Mons. Vasiľ Medvit OSBM, 
emeritný pomocný biskup Do-
necko-charkovského exarchátu, 
a Mons. Stepan Meňuk CSsR, 
donecký exarcha.

Intronizácia nového charkov-
ského exarchu sa konala 1. júna 
v Kaplnke sv. Mikuláša Divo-

tvorcu v Charkove.
Svätý Otec František s pri-

hliadnutím na rozhodnutie 
Synody biskupov UGKC dal 
2. apríla súhlas s kánonickou 
voľbou synody, ktorá za nového 
biskupa zvolila rehoľného kňa-
za Vasiľa Tučapca, doterajšieho 
predstaveného Monastiera sv. 
Bazila Veľkého v Kyjeve a pro-
vinciálneho vikára. Novému 
biskupovi pápež udelil titulárne 
sídlo Centuriones.

Charkovský arcibiskupský 
exarchát bol vytvorený vyčle-

nením z doterajšieho Donec-
ko-charkovského exarchátu. 
Zahŕňa teritórium rozpre-
stierajúce sa vo východnej 
oblasti Ukrajiny na hraniciach 
s Ruskom, t. j. Charkovskú, 
Sumskú a Poltavskú oblasť, 
a jeho sídlom je mesto Charkov. 
Do Doneckého exarchátu teraz 
patria juhovýchodné oblasti 
Ukrajiny: Donecká, Záporožská, 
Dnepropetrovská a Luganská 
oblasť. (Stano Gábor, TK KBS)

Stryjská eparchia má nového sídelného aj pomocného eparchu
Obrad intronizácie nového 
stryjského eparchu Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi vlady-
ku Tarasa Seňkiva OM (Ordo 
minimorum – Rád najmenších 
bratov sv. Františka z Pauly, 
tzv. pauláni) sa konal 24. mája 
v Katedrále Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v meste Stryj. Ob-
radu predsedal kyjevsko-halič-
ský vyšší arcibiskup a kyjevský 
metropolita Sviatoslav Ševčuk 
spolu s vladykom Igorom 

Vozniakom, ľvovským arcibis-
kupom metropolitom. Stryjská 
eparchia je sufragánnou epar-
chiou Ľvovskej metropolie.

V ten istý deň sa uskutočni-
la aj archijerejská chirotónia 
pomocného biskupa Stryjskej 
eparchie Bohdana Manyši-
na. Hlavným svätiteľom bol 
arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, 
kyjevsko-haličský vyšší ar-
cibiskup, a spolusvätiteľmi 
vladykovia Igor Vozniak CSsR, 

ľvovský arcibiskup metropolita, 
a vladyka Taras Seňkiv OM, 
stryjský eparcha.

2. apríla Svätý Otec František 
vzal na vedomie rozhodnutie 
Synody biskupov UGKC a dal 
súhlas s kánonickým zvolením 
synody, ktorá vyvolila biskupa 
Tarasa za stryjského eparchu 
a Bohdana Manyšina za jeho 
pomocného biskupa. (Stano 
Gábor)
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v referende položiť štyri otázky. Či 
súhlasia s tým, aby sa manželstvom 
mohol nazývať len zväzok jedného 
muža a jednej ženy, či súhlasia so 
zachovaním súčasného stavu, aby 
si homosexuálne spolužitia ne-
mohli nárokovať práva, ktoré patria 
výlučne iba manželstvu, či súhlasia 
s tým, aby si homosexuálne spoluži-
tia nemohli nárokovať adopcie detí 
a či súhlasia s tým, aby rodičia mohli 
rozhodovať o spôsobe výchovy 
a vzdelávania svojich detí v ško-
lách pri citlivých kultúrno-etických 
veciach, ako je sexuálne správanie 
alebo eutanázia.

�� Spoločné nedeľňajšie stretnutie 
rodín žiakov, pedagógov a priateľov 
Cirkevnej základnej školy sv. Juraja 
vo Svidníku sa konalo 18. mája 
v priestoroch Spojenej základnej 
školy vo Svidníku. Pozvanie prijal aj 
vladyka Milan Lach SJ, prešovský 
pomocný biskup. Na školskom ple-
síku, ako toto stretnutie familiárne 
nazývajú, bol prítomný aj svidnícky 
protopresbyter otec Marek Pulščák 
a primátor mesta Ján Holodňák 
s rodinami. Popoludnie ukončili spo-
ločnou modlitbou. (Katarína Hrižová)

�� Hospodi, pomiluj je názov regio-
nálnej prehliadky speváckych zbo-
rov východného obradu, ktorého 5. 
ročník usporiadalo 18. mája v Poráči 
Spišské osvetové stredisko v Spišskej 
Novej Vsi v spolupráci s Obecným 
úradom a Gréckokatolíckym farským 
úradom v Poráči. Prehliadka bola 
spojená s oslavou jubilea domáceho 
ženského speváckeho zboru Dimit-
rios, ktorý si pripomína 15. výročie 
vzniku. Na prehliadke sa zúčastnil 
aj vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, ktorý prehliadku otvoril 
úvodným slovom, a otec Jaroslav 
Štefanko, spišský protopresbyter. 
Na prehliadke sa okrem domá-
cich speváčok predstavil spevácky 
liturgický Zbor sv. veľkomučeníčky 
Barbory zo Sloviniek, miešaný chrá-
mový zbor Megalinarion zo Spišskej 
Novej Vsi, Pravoslávny spevácky zbor 
pri Chráme sv. Klimenta Ochridského 
v Spišskej Novej Vsi, Kňazský zbor 
Košickej eparchie, Zbor sv. Romana 
Sladkopevca z Prešova a prehliad-
ka vyvrcholila vystúpením Zboru 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 
Prešovskej univerzity z Prešova. 
(Milan Gábor)

Berta, Milena Hladová-Naštová, 
Ladislav Kalafa a Andrej Dra-
gula. V závere otec Igor Čikoš, 
duchovný správca GFC a farár 

rómskej farnosti Hlinné, ako 
zástupca Rómov poprosil o od-
pustenie krívd a ľahostajnosti 
zo strany Rómov voči nerómskej 

časti spoločnosti. Realizácii diela 
pomohla firma STAON INVEST 
a ďalší podporovatelia a spolu-
pracovníci. (Martin Mekel)

Vladyka Milan Lach otvoril jakubskú sezónu 2014
Pri Kostole sv. Jakuba v Levoči 
vo štvrtok 15. mája 2014 otvorili 
jakubskú sezónu na Slovensku. 
Pomocný biskup Prešovskej 
archieparchie Mons. Milan 
Lach SJ požehnal 14 jakubských 
pečatí, DVD Jakubská cesta 
Slovensko / Rakúsko a mobilnú 
aplikáciu i testimonium. Pod-
robnú trasu nájdete na www.

jakubskacesta.eu, kde môžu 
účastníci svätojakubskej cesty 
pridávať videá a fotografie. Prvé 
skupiny putujúce do Santiaga 
de Compostela k hrobu apošto-
la Jakuba z Levoče prešli 3 150 
kilometrov. Púte do Santiaga de 
Compostela zo Spiša sú známe 
od stredoveku, o čom svedčia 
aj stredoveké mestské listiny 

panovníkov Spiša. Trasa z Košíc 
do Levoče bude pokračovať 
cez Kežmarok do poľského 
Krakova, kde sa bude konať 
Svetové stretnutie mládeže 2016 
so Svätým Otcom. Ďalšie trasy 
povedú cez Liptovský Mikuláš, 
Banskú Bystricu, Nitru, Trnavu 
a Bratislavu do Viedne. (Ján 
Velecký)

V Šašovej vybudovali nový liturgický priestor
Na jednom z najstarších 
pútnických miest Prešovskej 
archieparchie v Šašovej sa 17. 
mája uskutočnilo slávnostné 
otvorenie nového liturgického 
priestoru v rámci mikroprojektu 
Podpora náboženskej a kultúr-
no-poznávacej cezhraničnej tu-
ristiky z najstaršieho pútnického 
miesta Prešovskej archieparchie. 
Pútnický areál bude dôstojným 
miestom na odpustové slávnos-
ti, na ktorom sa veriaci z Horné-
ho Šariša schádzajú už niekoľko 
storočí. Šašová je významná 
tým, že sa tu uctieva obraz Pan-
ny Márie z 15. storočia známy 
ako miraculosa – zázračný.

Ekumenický program sa začal 
symbolickou procesiou, kde 
domáci veriaci privítali pútnikov 
zo susedných obcí Kurima, Du-
binné, Rešov a z Poľska. V prvej 
časti slávnosti zaznel Akatist 
k Presvätej Bohorodičke, ktorý 
viedol Michal Onderko, okresný 

protopresbyter z Bardejova. 
Potom nasledovalo privítanie 
hostí starostom obce Jozefom 
Vargovčíkom a správcom farnos-
ti otcom Kamilom Fechom.

Druhou časťou bola konfe-
rencia, v ktorej koordinátor 
celého projektu Ing. Anton 
Repka oboznámil prítomných 
s históriou realizácie projektu. 
Táto časť slávnosti bola zame-
raná na históriu pútnických 
miest a tradícií putovania 

v prednáškach, ktoré pred-
niesli otec František Dancák 
a Grzegorz Nazar. Nasledoval 
kultúrny program, ktorý svojím 
slovom sprevádzala konferen-
cierka Mgr. Katarína Vagaská 
a v ktorom vystúpili deti zo ZŠ 
v Kurime, folklórne skupiny 
Rešovčan, Dubinčan, Kurim-
jan a skupina Razem z Poľska. 
Prítomní si mohli prezrieť aj 
výstavu z výstavby pútnického 
areálu. (Kristína Maňková)

V Šarišských Michaľanoch posvätili nový ikonostas
Nedeľa 18. mája bola dňom 
posviacky ikonostasu v obnove-
nej Kaplnke Povýšenia sv. Kríža 
v Šarišských Michaľanoch. Malé 
spoločenstvo gréckokatolíckych 
veriacich svojimi hmotnými 
i duchovnými darmi a obeta-
mi v priebehu jedného roka 
za štedrej pomoci sponzorov 
pomohlo zhotoviť toto dielo. 
Iniciátorom a usmerňovaním 
jeho realizácie bola filiálna 
farská rada na čele s Rudolfom 

Sklenárom a Štefanom Bači-
šinom. Na slávnosti, ktorej 

predsedal vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metro-
polita, sa zúčastnili aj bývalí 
správcovia farnosti Sabinov, 
ktorí mali zásluhu na zriadení 
filiálneho spoločenstva, ako aj 
na rozvoji jeho života, otcovia 
Vojtech Boháč, Peter Šturák 
a Jaroslav Matoľák. Vladykovi sa 
za návštevu a posviacku v mene 
veriacich poďakoval miestny 
farár a protopresbyter otec Sla-
vomír Palfi. (František Fedor)

stretnutia a bratského spoločenstva 
pri Božej Matke. Program púte sa 
začal modlitbou ruženca, pokračoval 
prednáškou Mons. Petra Brodeka, 
generálneho vikára Nitrianskej diecé-
zy. Na slávnostnej svätej omši, ktorej 
hlavným celebrantom bol bratislav-
ský arcibiskup metropolita a pred-
seda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, 
homíliu predniesol vladyka Mons. 
Milan Lach SJ, pomocný biskup 
Prešovskej archieparchie. Silným 
momentom v závere eucharistického 
slávenia bola spoločná modlitba kňa-
zov, ktorou sa zverili Sedembolestnej 
Panne Márii. Po obede pokračoval 
program púte kňazov a bohoslovcov 
modlitbou akatistu.

�� Veriaci oboch katolíckych ob-
radov si počas duchovnej obnovy 
Trojdnie s našimi blahoslavenými 9. 
– 11. mája v gréckokatolíckom Chrá-
me sv. Cyrila a Metoda v Lipanoch 
uctili troch blahoslavených muče-
níkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a M. D. 
Trčku. Obnovu viedol otec Metod 
Lukačik CSsR. Otec Metod spestril 
trojdnie stretnutím s mladými, 
ktorým v katechéze priblížil rôzne 
duchovné povolania, a stretnutím 
s manželmi na tému manželského 
dialógu. (Eva Hricíková)

�� Gréckokatolícka farnosť v Bra-
tislave-Petržalke slávila 11. mája 
odpust na sviatok blahoslaveného 
hieromučeníka Vasiľa Hopka. Okrem 
svojho patróna si pripomenula 
i blížiace sa piate výročie vzniku 
farnosti. V rímskokatolíckom Kostole 
Svätej rodiny slúžil archijerejskú 
svätú liturgiu bratislavský eparcha 
vladyka Peter Rusnák spolu s otcom 
Ľubomírom Matejovičom, fará-
rom a protopresbyterom. Radosť 
veriacich podčiarklo agapé v pas-
toračnom centre, ktoré pripravili 
farníci, a zdieľal ju s nimi aj miestny 
rímskokatolícky kňaz otec Jozef Duc. 
(Ľubomír Matejovič)

�� Platforma Aliancia za rodinu 
v polovici mája oznámila, že petíciu 
za vyhlásenie referenda o ochrane 
rodiny už podporilo svojimi podpis-
mi viac než stotisíc ľudí. Na adresu 
aliancie doručili dobrovoľníci, ktorí 
začali so zberom podpisov v apríli, 
vyše 55-tisíc podpisov na petičných 
hárkoch, uviedol hovorca alian-
cie Anton Chromík. Aliancia chce 
občanom Slovenskej republiky 

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Hrabskom
V rodisku bl. hieromučeníka Vasi-
ľa Hopka v Hrabskom sa 11. mája
konala archieparchiálna odpusto-
vá slávnosť Prešovskej archiepar-
chie. Hlavným slúžiacim archije-
rejskej svätej liturgie bol prešov-
ský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ a v homílii sa prihovo-
ril prešovský pomocný biskup

Milan Lach SJ. Uviedol dve pod-
mienky na vstup do Božieho 
kráľovstva. Uveriť, že Božie krá-
ľovstvo je dar, ktorý každý z nás 
dostal zadarmo. A po druhé: Bo-
žie kráľovstvo začína rásť tam, 
kde učeníci pochopia, že sa majú
deliť s tým, čo majú. Potom ho-
voril o blahoslavenom hieromu-

čeníkovi Vasiľovi, ktorý prijímal 
všetko utrpenie len preto, lebo 
vo svojom živote hľadal predovšet-
kým Božie kráľovstvo. Vladyka 
Ján na konci slávnosti pripome-
nul prebiehajúci Rok rodiny 
v Prešovskej archieparchii a vyz-
val všetkých k spoločnej modlit-
be v rodinách. (Ľubomír Petrík)

Mládež Prešovskej archieparchie sa stretla  
s arcibiskupom Jánom Babjakom SJ
Mladí z Prešovskej archiepar-
chie sa tohto roka v netradič-
nom termíne 10. mája stretli 
so svojím pastierom v Prešove. 
Program sa začal v prešovskej 
katedrále ružencom s rozjíma-
niami inšpirovanými životom 
Svätej rodiny a pokračoval archi-
jerejskou svätou liturgiou. Po jej 
skončení vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metro-
polita, predniesol katechézu, 

v ktorej poprosil mládež, aby 
na miestach, kde iní nechcú 
počúvať slová o Bohu, svedčili 
vlastným životom a skutkami 
lásky. Poobedňajší program, 
inšpirovaný mottom: Blahosla-
vení chudobní v duchu... reží-
rovali animátori pod vedením 
Tonky Blaščákovej. Po privítaní 
sa dvom stovkám mladých 
prihovoril prešovský pomocný 
biskup Mons. Milan Lach SJ. 

Poukázal na pravý význam slov 
chudobní v duchu. Program do-
pĺňali aj modlitby, prezentácie 
animátorskej školy a pozvánky 
na mládežnícke podujatia GMC 
Bárka v Juskovej Voli. Nechýbali 
piesne, workshopy a povzbudivé 
slová moderátora otca Mar-
ka Kolesára. Počas stretnutia 
odznela nová hymna mladých 
z dielne Janky Demčákovej a jej 
tímu. (Erich Eštvan)

V Ľutine sa konal Kňazský deň Prešovskej archieparchie
Svätou liturgiou sa v pondelok 
12. mája začal v bazilike minor 
v Ľutine Kňazský deň Prešov-
skej archieparchie. Hlavným 
slúžiacim bol prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ, 
koncelebroval pomocný prešov-
ský biskup Milan Lach SJ a kňa-
zi Prešovskej archieparchie. 
Na konci liturgie sa kňazom 
prihovoril gréckokatolícky kňaz 
eparchie Phoenix v USA otec 
James Barrand, ktorý predstavil 
program Poďte a viďte, ponuku 
pre gréckokatolíckych kňa-
zov aspoň na niekoľko rokov 
pomôcť kňazskou službou tejto 
eparchii v USA. Pretože v Gréc-

kokatolíckej cirkvi v Spojených 
štátoch amerických majú veľmi 
dobrú skúsenosť s gréckokato-
líckymi kňazmi zo Slovenska, 
rozhodli sa realizovať takýto 
program. Po svätej liturgii sa 
kňazom prihovoril poslanec 
NR SR Ján Hudacký, ktorý 
predostrel myšlienku rodinné-
ho podnikania v kontexte zlej 
sociálnej situácie a budovania 
rodinnej súdržnosti. JUDr. Pe-
ter Straka požiadal kňazov, aby 
neváhali pomôcť ľuďom, ktorí 
sú často obeťami úverov a pôži-
čiek. Riaditeľ Centra pre rodinu 
na Sigorde otec Peter Jakub 
a otec Jozef Greško predstavili 

pôsobenie Centra pre rodinu, 
ktoré ponúka aktivity pre snú-
bencov, manželov a rodiny.

Po obede sa prihovoril otec 
arcibiskup Ján, ktorý sa zameral 
na prebiehajúci Rok rodiny 
a nazval ho milostivým časom 
pre obnovu rodín a farností. 
Rok rodiny vyhlásil predo-
všetkým s úmyslom pomôcť 
rodinám obnoviť kedysi bežnú 
spoločnú modlitbu v rodinách. 
Zároveň sa poďakoval kňazom, 
že s ikonou Svätej rodiny aj oni 
prichádzajú do rodín. Kňazský 
deň ukončila spoločná modlitba 
Molebenu k Presvätej Bohoro-
dičke. (Ľubomír Petrík)

V Soli otvorili pobočku  
Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov
Rómovia zo spoločenstva v Soli 
od augusta do decembra 2013 

veľmi intenzívne pracovali. Vďa-
ka podpore nemeckej katolíckej 

nadácie Renovabis sa im podari-
lo postaviť modlitebňu a am-
fiteáter pod rómskou osadou. 
Posvätenie pobočky centra sa 
uskutočnilo 5. mája. Archijerej-
skú svätú liturgiu slávil vladyka 
Mons. Ján Babjak SJ za účasti 
siedmich kňazov. Na stretnutí 
sa zúčastnili aj starostovia Jozef 
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5. metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Stáť pred Božou 
tvárou

Účastníci 5. metropolitnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku  
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove naplnili v sobotu 24. mája celú baziliku,  

ktorá je svetovým centrom Božieho milosrdenstva. 

V úvode sa pútnikom prihovoril a pri-
vítal ich kardinál Stanislav Dziwisz, 
krakovský arcibiskup metropolita, 

ktorý Gréckokatolícku cirkev nazval muče-
níckou. „Prichádzate sem, aby ste si uctili 
svätého Jána Pavla II. Prosím ho, aby poze-
ral z neba na vás pútnikov, aby vám žehnal, 
lebo on veľmi miloval Slovákov. Jemu vďačí-
me, že iskra Božieho milosrdenstva, ktorá 
vyšla z Krakova, sa rozšírila do celého sveta. 

Som veľmi rád, že toto posolstvo aj vy prijí-
mate, lebo je to posolstvo pre 21. storočie.“ 
Spomenul aj zosnulého otca biskupa Jána 
Hirku a vyprosoval mu večné odpočinutie. 
Pozval pútnikov, aby navštívili aj blízke 
Centrum Jána Pavla II. a aby prišli aj na bu-
dúci rok. Svoj príhovor zakončil pozdravom 
Christos voskrese. Prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ mu podaroval 
ikonu Svätej rodiny, ktorá sprevádza Rok 

rodiny v Prešovskej archieparchii, a vyjadril 
radosť z toho, že otca kardinála budeme 
môcť privítať na Púti rodín 5. júla v bazilike 
v Ľutine.

Po modlitbe slávnostného ruženca sa 
začala archijerejská svätá liturgia, ktorej 
hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak 
SJ a koncelebrovali vladyka Milan Lach 
SJ, prešovský pomocný biskup, a niekoľ-
ko desiatok kňazov. Nádherným spevom 

liturgiu sprevádzal miešaný spevácky zbor, 
v ktorom sa spojili speváci z Michaloviec, 
Stropkova a Trebišova. V homílii otec 
arcibiskup metropolita povedal, že táto púť 
je mimoriadna, pretože sa koná iba mesiac 
po svätorečení Jána Pavla II. Vychádzajúc 
z podobenstva o márnotratnom synovi 
uviedol, že iba na základe Božieho milosr-
denstva môžeme obstáť pred Božou tvárou. 
V súvislosti s Rokom rodiny vyjadril pre-
svedčenie, že táto púť posilní naše rodiny 
a zahrnie ich požehnaním. „Každý jeden 
z nás sa musí naučiť odprosovať iných a od-
púšťať im. Ježiš Kristus žízni po tom, aby 
nám odpustil naše hriechy, aby sme prijali 
jeho milosrdenstvo a boli milosrdní jeden 
voči druhému.“ Potom hovoril o veľkom tla-
ku na rodinu, ktorá je často ohrozená. Na-
príklad vtedy, keď sú členovia rodín od seba 
odlúčení kvôli práci alebo podliehajú 
negatívnym vplyvom masmédií. „Obnova 

rodín môže nastať cez Božie milosrdenstvo, 
cez sviatosti.“ V tomto kontexte zdôraznil 
význam sviatosti zmierenia a Eucharistie.

Popoludňajší program pokračoval Aka-
tistom za požehnanie rodín, katechézou 
o Božom milosrdenstve a Hodinou Božie-
ho milosrdenstva, ktorú svojím spevom 
obohatili bohoslovci Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára blahoslaveného bisku-
pa Pavla Petra Gojdiča z Prešova. V závere 
pútnikov pozdravil pomocný krakovský 
biskup Mons. Ján Zajac, ktorý je zodpoved-
ný za Sanktuárium Božieho milosrdenstva.

Tohtoročná púť znova ukázala, že grécko-
katolícki veriaci radi putujú na toto miesto, 
aby tu ďakovali a prosili, pretože v život-
ných situáciách zakusujú Božie milosrden-
stvo a vidia, ako ho stále potrebujú. n

Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová

Rozhovor s otcom Jamesom 
Barrandom z farnosti  Ana-
heim v Kalifornii, z Eparchie 
Ochrany Presvätej Bohoro-
dičky vo Phoenixe, konzul-
torom biskupa Geralda Dina

Na Slovensku ste po prvý-
krát. Aké sú vaše dojmy 
z týchto dní? Čo ste mohli 
spoznať, zakúsiť?
Áno, je to moja prvá náv-
števa Slovenska a som veľmi šťastný, že ma 
sem môj priateľ otec Juraj Terek pozval. Veľmi 
sa mi tu páči. Príjemné dojmy mám z vašich 
chrámov, milých a prívetivých ľudí a prekrásnej 
liturgie, ktorú sme slávili v Hrabskom.

S akou misiou prichádzate na Slovensko a me-
dzi gréckokatolíkov?
Bol som vysvätený pred 25 rokmi a za ten čas 
som stretol niekoľkých kňazov zo Slovenska. 
Niektorí u nás aj slúžia. Bol som veľmi oslovený 
ich vierou, láskou k Bohu a k ľuďom.
Keď sme sa s naším biskupom a kancelárom 
pozreli na našu situáciu v eparchii, kde zápa-
síme s nedostatkom kňazov, skrze modlitbu 
a premýšľanie sme si uvedomili, že možno 
práve tu na východe Slovenska by sme našli 
seminaristov alebo mladých kňazov, ktorí by 
boli naplnení tým istým duchom ako sv. Cyril 
a Metod. Preto som sa obrátil na biskupa. Spolu 
s otcom Terekom sme sa rozprávali o tom, že 
by sme chceli zriadiť program, v ktorom by sme 
chceli pozvať mladých kňazov a ich manželky, 
aby prišli do Spojených štátov. Na začiatok na tri 
mesiace. Aby mohli vidieť, ako to u nás vyzerá, 
aká je situácia, aké sú potreby, ťažkosti a aby 
sa mohli sami slobodne rozhodnúť, či by mohli 
prísť. Nemusia hneď povedať, že navždy... Je 
ťažké prísť a hneď sa začleniť do inej kultúry. 
Ale tento program, ktorý nazývam Come and 
see (Poďte a viďte), by im mohol poskytnúť 
priamu skúsenosť, na základe ktorej by potom 
boli schopní učiniť toto rozhodnutie.
Keď som sa rozprával o tom s naším biskupom, 
veľmi sa mu táto myšlienka pozdávala. Rozhod-
li sme sa pre trojdielny program. Prvý by bol 
formou pastoračného ročníka pre bohoslovcov, 
kde by jeden rok pomáhali kňazovi a slúžili 
vo farnosti. Druhý by bol pre kňazov, ktorí už 
ovládajú anglický jazyk a mohli by prísť a slúžiť. 
Napríklad na päť rokov, na nejakú určitú dobu, 
a potom by sa mohli vrátiť domov. A tretí pre 
kňazov, ktorí by sa potrebovali ešte naučiť 
angličtinu a ktorým by sme našli vhodnú školu. 
Rozprávali sme sa o tom aj s arcibiskupom 
metropolitom Jánom Babjakom, ktorý nás 
veľmi podporil a povzbudil, pretože chápe, že 
gréckokatolíci nie sú len v Prešove alebo v USA, 
a preto si musíme navzájom pomáhať. 

Ľubomír Petrík

Archieparchiálny odpust
Zoslania Svätého Ducha v Rafajovciach
7. jún 2014 (sobota)

13.00  Mládežnícky program (eRko)
15.00  Malé svätenie vody v kaplnke
16.15  Panychída za zosnulých
17.00  Veľká večiereň s lítiou
18.15  Akatist k Svätému Duchu
19.00  Svätá liturgia a modlitbový program

Spovedá sa počas celého programu.

8. jún 2014 (nedeľa)

07.00  Utiereň
08.30  Ruženec
09.00  Rímskokat. svätá omša, myrovanie
10.00  Prednáška (otec Damián Saraka)
10.30  ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ 
 LITURGIA (slovenská), myrovanie
Hlavný slúžiteľ: vladyka Milan Lach SJ, 
prešovský pomocný biskup
Svätú liturgiu spevom sprevádza gréckokatolíc-
ky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou.

„... Duch prichádza na pomoc 
našej slabosti...“ (Rim 8, 26)
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Naši novokňazi

Radko Blichár
Vek: 34 rokov 
Primície: 29. jún. 2014 
(10.00 h), Chrám Pový-
šenia sv. Kríža v Prešove-
-Sekčove

Pavol Burda
Vek: 27 rokov
Primície: 29. jún 2014 
(10.00 h), Chrám sv. ar-
chanjela Michala v Ruskej 
Kajni

Miroslav Čerňanský
Vek: 25 rokov
Primície: 21. jún 2014 
(10.00 h), Chrám Narode-
nia Presvätej Bohorodičky 
v Pčolinom

 
Prešovská  
archieparchia
Diakonská vysviacka: 8. jún 2014 (10.00 h)
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Kňazská vysviacka: 15. jún 2014 (10.00 h)
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine 
Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ

Lukáš Kireš
Vek: 26 rokov
Primície: 22. jún 2014 
(10.30 h), Chrám  
sv. Mikuláša v Zbojnom

Tomáš Leško
Vek: 26 rokov 
Primície: 22. jún 2014 
(10.00 h), Chrám Pový-
šenia sv. Kríža v Prešove-
-Sekčove

Leontín Lizák
Vek: 25 rokov
Primície: 22. jún 2014 
(10.00 h), Chrám Zosnu-
tia Presvätej Bohorodičky 
v Tichom Potoku 

Matúš Verba
Vek: 26 rokov
Primície: 21. jún 2014 
(10.00 h), Chrám  
sv. apoštolov Petra a Pav-
la v Humennom

Peter Jambor
Vek: 27 rokov
Primície: 12. júl 2014 
(10.00 h), Katedrál-
ny chrám Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach

Peter Kolesár
Vek: 26 rokov
Primície: 6. júl 2014  
(10.00 h), Chrám sv. ar-
chanjela Michala v Stanči

Dominik Rebják
Vek: 25 rokov
Primície: 6. júl 2014  
(10.30 h), Chrám sv. Cyri-
la a Metoda v Bajanoch

 
Košická  
eparchia
Diakonská vysviacka: 7. jún 2014 (19.00 h)
Bazilika Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach
Kňazská vysviacka: 28. jún 2014 (10.30 h)
Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach
Svätiteľ: Mons. Milan Chautur CSsR

Ponuka právneho 
poradenstva 
Asi každý sa už aktívne alebo pasívne stretol s nekalými 
praktikami novodobých podnikateľov, ktorí sa neštítia ničoho 
v mene čím väčšieho zisku. Tieto spoločnosti či jednotlivci 
neoberajú ľudí iba o materiálne statky, financie, domy, ale 
aj o vnútorný pokoj, chuť do života, a to až do takej miery, že 
títo ľudia rezignujú a strácajú chuť žiť. Preto je dôležité byť 
týmto osobám oporou v neľahkých chvíľach ich života.

Cirkev je spoločenstvo ľudí okolo 
Krista. Ako taká prežíva radosti, 
ale aj bolesti svojich členov. A to si 

málokedy uvedomujeme. Znakom kresťa-
nov je vzájomná láska, podpora a pomoc. 
V kontexte tohto prapôvodného svedectva 
o kresťanskom živote sa na kňazskom dni 
konanom 12. mája 2014 v Ľutine rozoberala 
právna pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú. 
Často stačí dať dotyčnému správny kontakt 
a všetko ostatné už riešia školení odborníci.

Napríklad na webovej stránke www.
branitsaoplati.sk v sekcii Dôležité kontakty 
nájdete prehľad kontaktov významných 
štátnych orgánov, spotrebiteľských a ob-
čianskych združení aktívnych v oblasti 
ochrany spotrebiteľov. V sekcii Brožúry 
nájdete sériu osvetových brožúr v elektro-
nickej forme s tematikou ochrany bežných 
občanov – spotrebiteľov a dôchodcov proti 
nekalým praktikám „šmejdov“, nebanko-
vých subjektov a nespravodlivým či nepri-
meraným exekúciám.

Nájdete tu i dôležité kontakty, ako aj 
postup krokov v prípade, že ste sa vy alebo 
vaši blízki dostali do problémov pre nekalé 
praktiky nebankových subjektov, podo-
mových predajcov („šmejdov“) či do ne-
spravodlivých a neprimeraných exekúcií, 
alebo ak niekto zneužil dôveru pri podpise 
nevýhodnej zmluvy, či iným spôsobom 
porušil spotrebiteľské práva. 

V krátkosti prinášame zoznam niekto-
rých inštitúcií, na ktoré sa môžete v prípade 
potreby obrátiť.

Slovenská obchodná inšpekcia 
(SOI)
SOI je orgán štátnej správy. Je všeobec-
ným orgánom trhového dozoru na úseku 
ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. 
Postihuje porušovanie práv a povinností 
predávajúcich vo vzťahu k spotrebiteľovi. Je 
oprávnená kontrolovať používanie nepri-

jateľných zmluvných podmienok a neka-
lých obchodných praktík, a sankcionovať 
porušovanie zákona. Je oprávnená vydať 
predbežné opatrenie, ktorým môže naprí-
klad zakázať používanie neprimeraných 
obchodných praktík.
Kontakt:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej 
inšpekcie
Poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99 Bratislava 27
Kontakty na jednotlivé regionálne inšpek-
toráty SOI sú dostupné na stránke: http://
www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Komisia na posudzovanie 
podmienok v spotrebiteľských 
zmluvách
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Župné námestie 13 
813 11 Bratislava 
Tel.: 02 / 5935 3413, 02 / 5935 3399,  
02 / 5935 3337, 02 / 5935 3135, 02 / 5935 3189 
Fax: 02 / 5935 3606

Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12 
P. O. BOX 18 
810 05 Bratislava 15 
Tel.: 02 / 4968 3521, 02 / 4968 3522 
Fax: 02 / 4968 3520 
E-mail: info@legalaid.sk

SPOTREBITEĽSKÉ ZDRUŽENIA – 
ZDRUŽENIA NA OCHRANU PRÁV 
SPOTREBITEĽOV
Spotrebiteľské združenie OSA
Fedinova 9 
851 01 Bratislava
adresa pre doručovanie: 
P. O. BOX 155, 850 00 Bratislava 5
Tel.: 0904 630 169

Združenie spotrebiteľov poistných 
produktov
Sabinovská 11
821 03 Bratislava
http://www.zspp.sk/, e-mail: info@zspp.sk
Tel.: 0903 424 014

Združenie na ochranu finančného spot-
rebiteľa (OFS)
Petzwalova 12 
949 12 Nitra 
zdruzenie.ofs.nitra@gmail.com 
zdruzenieofs@gmail.com
Tel.: 0915 953 046

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov 
(S.O.S.)
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16
058 01 Poprad
Tel.: 052 / 286 1300, 0944 533 011
email: info@sospotrebitelov.sk

Združenie na ochranu občana spotrebi-
teľa (HOOS)
Nám. Legionárov 5 
080 01 Prešov 
Tel.: 0908 084 541 
zdruzenie.hoos@gmail.com 
zdruzenie.hoos.po1@gmail.com

Združenie Pomoc a ochrana spotrebite-
ľa (POS) 
Nám. Legionárov 5
080 01 Prešov
Tel.: p. Kažimírová – 0940 376 039
Tel.: p. Mikitová – 0908 084 541 
zdruzenie.pos@gmail.com

Občianske združenie Právne služby 
spotrebiteľom a vlastníkom bytov
Škultétyho 3 
040 01 Košice 
Tel.: 0908 894 850 
janapajtasova@gmail.com

OBČIANSKE ZDRUŽENIA 
ZAOBERAJÚCE SA 
PROBLEMATIKOU „ŠMEJDOV“
Fórum pre pomoc starším
Záhradnícka 24 
971 01 Prievidza 
Tel.: 046 / 542 0349 
forumlubica@gmail.com

Jednota dôchodcov na Slovensku
Vajnorská 1
831 04 Bratislava 
Tel.: +02 / 5024 0297, 02 / 5024 0291 
jds@jds.sk n

Juraj Gradoš, Katarína Orosová
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15. máj – Medziná-
rodný deň rodiny
Uprostred mariánskeho mesiaca, konkrétne 
na 15. mája pripadá Medzinárodný deň ro-
diny. Treba oceniť tento dátum a posolstvo, 
ktoré nám prináša, lebo rodina tvorí dôležitú 
súčasť života každého z nás. V rodine sa 
delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťa-
mi, v rodine prekonávame životné prekážky 
vzájomnou podporou. V rodine nachádzame 
ten správny a teplý rodinný kozub, kde sa 
všetci tak dobre cítime. V rodine sa formuje 
základný rebríček hodnôt mladého človeka, 
ktorý je dôležitý pre celý jeho nastávajúci 
život. Rodina je aj školou ľudskosti, v ktorej 
sa učíme vzájomnej láske a úcte, i službe 
slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.

Rodina založená na trvalom manželstve 
jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria 
spolu so svojimi deťmi, je prirodzenou a zák-
ladnou bunkou spoločnosti, ale aj Cirkvi. Svätý 
Otec František v modlitbe za rodinu prosí, aby 
v rodinách vznikali malé rodinné cirkvi, čím 
podčiarkuje modlitbový rozmer v rodine. Ro-
dina vytvára najlepší, priam ideálny priestor 
na život človeka, prijímanie detí, ich rozvoj, 
ale aj rast vzájomnej lásky manželov. Rodina 
je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, 
o čom svedčia nielen prieskumy verejnej 
mienky, ale aj množstvo harmonicky žijúcich 
rodín. Písať o usporiadanej rodine však pre 
dnešnú spoločnosť nie je zaujímavé. Dnes letí 
skôr tendencia vyťahovať rodinné škandály 
a manželskú neveru najmä známych ľudí. To 
sú námety bulvárnej tlače a smelo môžeme 
povedať, že je to jasná manipulácia spoloč-
nosti tými, ktorí majú v rukách masmédiá. 
Takým smerovaním sledujú svoje konkrétne 
ciele – rozklad spoločnosti. Dnes sa hlása 
a prezentuje ako moderné to, čo je popretím 
doterajších mravných a morálnych hodnôt 
človeka. Všetko prevrátiť naruby.

V poslednom čase sme svedkami mnohých 
priamych i nepriamych, premyslených i ne-
zámerných útokov na manželstvo a rodinu. 
Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, 
mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodi-
na. Množia sa prípady neúspešných rodičov, 
ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripra-
vené na založenie vlastnej rodiny. Všetci sme 
členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás 
potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemô-
že nič nahradiť. Deťom zo skúmavky či deťom 
vychovaným u homosexuálov alebo lesbičiek 
bude stále niečo podstatné chýbať. Modlime 
sa za nich, aby im Pán Boh poslal do cesty 
takých ľudí, ktorí by ich oslovili a pomohli im 
založiť si dobrý rodinný kozub, kde by dosiahli 
uzdravenie vzťahov.

Mons. Ján Babjak SJ

O laickom apoštoláte

Apostolicam Actuositatem II.
Pokračujeme v stručnom výklade dekrétu o laikoch. V ňom majú katolícki laici – muži, ženy, 
mládež i dospelí svoju Magnu Chartu. Tá im určuje zodpovedné miesto v Cirkvi, ktoré im 
právom patrí.
Druhy apoštolátu
Kapitola štvrtá sa venuje rozličným dru-
hom apoštolátu. Laici môžu vykonávať 
svoju apoštolskú činnosť jednotlivo alebo 

v rozličných spoločenstvách a združeniach. 
Pritom je rovnako dôležitá ich individuálna 
aj skupinová činnosť. Osobitnou formou 
individuálneho apoštolátu laikov je sve-
dectvo praktického života v znamení živej 
viery, nádeje a lásky, ktorá sa mení na služ-
bu, a takto sa stáva viditeľnou a strhujúcou. 
K tomu patrí aj verejný kult Boha modlit-
bou, pokáním a dobrovoľným znášaním 
životných námah a trápení, ktorým sa 
stávajú podobnými trpiacemu Kristovi 
(porov. 2 Kor 4, 10; Kol 1, 24). Takto možno 
vplývať na všetkých ľudí a prispieť k spáse 
celého sveta.

Účinný apoštolát
Počas prenasledovania či nerešpektovania 
práva na náboženskú slobodu je tento 
apoštolát (individuálny aj skupinový) veľmi 
potrebný a naliehavý. Rovnako je namieste 
tam, kde je katolíkov málo a sú roztrate-
ní. Je vhodné schádzať sa na rozhovory 
v menších skupinách tak, aby to vždy bolo 

pre iných viditeľným znakom cirkevného 
spoločenstva a opravdivým svedectvom 
vzájomnej lásky. Organizovaný apoštolát 
má aj preto veľký význam, lebo v cirkevných 

spoločenstvách a v rozličných prostrediach 
sa táto činnosť stáva oporou pre zúčastne-
ných, vychováva ich, formuje, dodáva odva-
hu a zlaďuje aj usmerňuje celú ich činnosť. 
Osamotene a iba jednotlivo by neraz nedo-
kázali odolávať tlaku verejnej mienky alebo 
ustanovizniam nepriateľskej štátnej moci. 
Len pevným zomknutím všetkých síl dnes 
možno v plnej miere uskutočňovať ciele 
apoštolátu a účinne brániť jeho záujmy.

Univerzálnosť poslania Cirkvi v súčasnos-
ti vyžaduje, aby katolíci čím ďalej tým viac 
zdokonaľovali organizáciu svojich podujatí 
aj na medzinárodnom poli a medzinárodné 
katolícke organizácie splnia lepšie svoj cieľ, 
ak členské katolícke spolky a združenia so 
svojím členstvom budú s nimi úzko spolu-
pracovať.

Katolícka akcia
Je jednou z foriem laického apoštolátu 
a združuje svojich členov do rozličných 
pracovných skupín, ktoré v užšom spojení 

s hierarchiou sledujú výlučne apoštolské 
ciele. Činnosť členov Katolíckej akcie schva-
ľuje a odporúča aj koncil, pretože zodpove-
dajú apoštolským potrebám Cirkvi. Súčasne 
ich nabáda, aby bratsky spolupracovali so 
všetkými ostatnými formami apoštolátu. 
Všetky apoštolské združenia a organizácie, 
najmä tie, ktoré hierarchia schvaľuje a od-
porúča, majú byť v najväčšej úcte aj u kňa-
zov, rehoľníkov a Bohu zasvätených osôb. 
Medzi ne treba dnes bezpochyby zaradiť 
predovšetkým medzinárodné katolícke 
organizácie a združenia. Laici osobitne za-
svätení službám Cirkvi sú hodní osobitného 
zreteľa a starostlivosti biskupov, či už žijú 
ako slobodní, alebo v manželstve. Zo strany 
pastierov Cirkvi sa im má venovať patričná 
starostlivosť, aby ich životné podmienky 
zodpovedali požiadavkám spravodlivos-
ti, primeranosti a lásky, najmä čo sa týka 
slušného živobytia pre nich a pre ich rodiny. 
Rovnako sa treba postarať o ich vzdeláva-
nie, duchovné dozrievanie, slová útechy 
a povzbudenia k apoštolskej horlivosti.

Vzájomná spolupráca
Piata kapitola je o tom, čo sme už zbežne 
spomenuli – že činnosť laikov sa má v nále-
žitom poriadku začleniť do apoštolátu celej 
Cirkvi. To nariaďuje vzájomnú spoluprácu 
s tými, ktorých Svätý Duch ustanovil, aby 
viedli Božiu Cirkev, a rovnakú spoluprácu 
so všetkými zložkami laického apoštolátu.

Poriadok v apoštolovaní zahŕňa aj vzťahy 
k hierarchii, od ktorej laický apoštolát 
dostáva mandát – poverenie a poslanie, 
čím sa stávajú plne a legitímne poverenými 
na vykonávanie svojej činnosti. Plná podpo-
ra a pomoc pri apoštoláte laikov sa očakáva 
aj zo strany duchovenstva a rehoľných 
komunít im vlastným spôsobom.

Záverečná výzva je adresovaná všetkým 
laikom, aby sa činorodo zapojili do apošto-
látu s vedomím, že ani ich práca a námaha 
v apoštoláte neminie cieľ a odmenu, ktorá 
čaká na verných a vytrvalých služobníkov. n

Michal Hospodár
ilustračná snímka Druhého  

vatikánskeho koncilu: flicr.com

Pán dáva silu
Svätý Otec František pokračoval v sérii kate-
chéz o siedmich daroch Svätého Ducha, pri 
ktorej sa zameral na dar sily. Povedal: „Pán 
vždy prichádza, aby nás posilnil v našej sla-
bosti, a robí to osobitným darom, darom sily. 
Je to dar, ktorým Svätý Duch uvoľňuje pôdu 
nášho srdca, oslobodzuje ho od meravosti, 
neistôt a všetkých obáv, ktoré ho môžu brzdiť, 
a takto potom môžeme Božie slovo uplatniť 
v praxi opravdivým a radostným spôsobom. 
Tento dar má byť základným tónom nášho 
kresťanského bytia uprostred všednosti 
nášho každodenného života. Každý deň nášho 
života musíme byť silní, potrebujeme túto 
silu, aby sme napredovali v našom živote, 
udržiavali našu rodinu a našu vieru. Vo všed-
nom živote, keď prídu ťažkosti, spomeňme si 
na to: ,Všetko môžem v tom, ktorý ma posil-
ňujeʻ (Flp 4, 13). Pán dodáva silu vždy, nikdy 
nechýba. Pán nás nikdy neskúša väčšmi, ako 
dokážeme uniesť. On je vždy s nami. Niekedy 
môžeme byť pokúšaní nechať sa premôcť 
lenivosťou alebo, ešte horšie, skľúčenosťou 
pred námahami a životnými skúškami. V tých-
to prípadoch neklesajme na duchu, vzývajme 
Svätého Ducha, aby darom sily pozdvihol 
naše srdce a vniesol novú silu a nadšenie 
do nášho života a do nášho nasledovania 
Ježiša.“  (úryvok katechézy zo 14. mája 2014)

Svätý Duch vedie Cirkev
Pápež František v jednej z ranných homílií 
poukázal na Svätého Ducha, ktorý svojimi 
darmi vedie Cirkev. Povedal: „Svätý Duch je 
živou prítomnosťou Boha v Cirkvi. Je tým, 
kto uschopňuje Cirkev, aby išla, je ten, kto jej 
pomáha putovať. Vždy viac, poza ohraniče-
nia, vždy ďalej. Svätý Duch so svojimi darmi 
Cirkev vedie. Nemožno porozumieť Ježišovej 
Cirkvi bez tohto Parakléta (Utešiteľa), kto-
rého nám z tohto dôvodu Pán posiela. Robí 
tieto nepredstaviteľné rozhodnutia, skutočne 
nepredstaviteľné! Použijem slová svätého 
Jána XXIII.: ,Práve Svätý Duch je ten, kto ak-
tualizuje Cirkevʻ. Naozaj, doslovne ju aktua-
lizuje a uschopňuje ísť vpred. A my kresťania 
musíme prosiť Pána o milosť poddajnosti 
Svätému Duchu. Poddajnosť tomuto Duchu, 

ktorý hovorí k nášmu srdcu, ktorý k nám 
hovorí cez životné udalosti, hovorí k nám 
prostredníctvom cirkevného života, prostred-
níctvom kresťanských komunít... Vždy k nám 
hovorí.“ (úryvok homílie z 12. mája 2014)

Pravý Pastier
V Nedeľu Dobrého pastiera Svätý Otec vyzval 
veriacich k modlitbe za kňazov – pastierov 
a za duchovné povolania: „Mnohí sa aj dnes, 
tak ako v Ježišových časoch, ponúkajú ako 
,pastieriʻ našich životov. Ale jedine Vzkrie-
sený je pravý Pastier, ktorý nám dáva život 
v hojnosti. Pozývam všetkých dôverovať 
v Pána, ktorý nás vedie. No nielen vedie, ale 
aj sprevádza, kráča spolu s nami. Počúvajme 
s otvorenou mysľou a srdcom jeho slovo, aby 
sme živili svoju vieru, osvecovali svoje svedo-
mie a nasledovali náuku evanjelia. Modlime 
sa za pastierov Cirkvi, za všetkých biskupov, 
vrátane biskupa Ríma, za všetkých kňazov. 
Za všetkých. Nech nám pastierom Pán pomá-
ha byť vždy vernými Učiteľovi a byť múdrymi 
a osvietenými vodcami Božieho ľudu, ktorý 
je nám zverený. Prosím aj vás o to, aby ste 
nám pomáhali, pomohli nám byť dobrými 
pastiermi. Naliehajte na pastierov, vyrušujte 
ich, všetkých nás pastierov, aby sme vám dali 
mlieko milosti, náuky a vedenia. Modlime sa, 
aby aj v tejto dobe mnohí mladí začuli Pánov 
hlas, ktorému vždy hrozí, že bude prehlušený 
množstvom iných hlasov.“ (úryvok príhovoru 
z 11. mája 2014)

V rodine sa učíme milovať a uznávať dôstojnosť 
každého človeka, zvlášť toho najslabšieho. 
(Twitter Svätého Otca Františka z 8. mája 2014)

Svätosť si vyžaduje denné obetavé sebada-
rovanie. Preto je manželstvo magistrálou 
vedúcou k svätosti. (Twitter Svätého Otca 
Františka z 9. mája 2014)

Rodina prežiarená evanjeliom je školou 
kresťanského života. Tam sa učíme vernosti, 
trpezlivosti a obetavosti. (Twitter Svätého 
Otca Františka z 10. mája 2014)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustračná snímka: www.huffingtonpost.com50
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trestný čin a práca pre spoločné dobro. Čo 
bolo predtým, ma nezaujíma. Na birmovke 
dáva biskup symbolickú facku. A treba mu 
pobozkať ruku. Čo to znamená? Ak ťa otec 
tresce, ty mu máš byť za to vďačný. Symbo-
licky. Aby sme naspäť vrátili otcovi autoritu. 
Pýtajú sa ma, ako môžem udržať 250 asoci-
álov, keď oni nemôžu udržať dvoch doma. 
Veľmi jednoduchá pedagogika. Zdvihneš 
autoritu Bohu, on ju zdvihne tebe. Podrazíš 
autoritu Boha, sám si ju podrazíš. V tom je 
tá finta.

V súčasnosti sa v kinách premieta doku-
ment s priliehavým názvom Všetky moje 
deti. Ktoré sú teda tie vaše?
Všetci trpiaci, chudobní, tí, ktorí sú na po-
kraji spoločnosti. A prečo práve oni? Lebo 
to bude rozhodujúce. V piatich spôsoboch 
je tu prítomný Kristus. V eucharistii, v Bo-
žom slove, v kňazovi, ktorý predsedá mod-
litbe, v modlitbe a v núdznych a trpiacich. 
Netvrdím, že všetci majú mať bezdomovcov 
na fare, ale môžu finančne, materiálne 
alebo modlitbou pomôcť. Ľuďom na pokra-
ji spoločnosti. Alkoholikom, narkomanom, 
vrahom, prostitútkam.

Keď ideme do rómskych osád, nezame-
riavame sa na stredné ani na bohaté vrstvy, 
ale na chudobné a problémové – kriminál-
nikov. No a oni nás za to precvičia v branno-
-orientačnom behu, lebo hocikedy utekáme 
hlava-nehlava. Toto sú moje deti.

Koľko detí máte vo svojom inštitúte 
v Žakovciach a koľkým sa venujete mimo 
územia inštitútu?
Je nás tu okolo dvesto šesťdesiat. Varíme 
tristo obedov denne. Počet ľudí sa mení. No 
a chodia sem aj ľudia z deviatich osád.

Môže byť dobrým otcom aj muž, ktorý 
nevychováva vlastné deti?
Čo by nemohol. Môže. Ba naopak, môže 
si ho Boh vybrať. Nedá mu plodnosť alebo 
sa neožení. Ale nájde si miesto v laickom 
apoštoláte alebo v zasvätenom živote. Aj 
keď nie je, ako by sme povedali biologic-
kým otcom, otcom môže, ba má byť. To 
je jeho povinnosť. Muž má byť otcom. 
Nebude šťastný, kým nebude otcom. Má 
štyri možnosti výberu. Môže si vybrať 
život ako zasvätená osoba či ženatý. Alebo 
z nejakého dôvodu nemôže mať deti ani sa 
nezasvätí, ale pomáha v laickom apoštoláte 
pri starých, chorých a opustených. Alebo 
štvrtá možnosť – kňazstvo. Duchovný otec. 
Boh dal dary každému mužovi, aby bol 
otcom. A ak mu tie dary nedal, tak od neho 
otcovstvo nežiada. Ide napríklad o mentál-
ne retardovaných, psychicky chorých a pod.

Kedy je dobrým otcom kňaz?
Keď rešpektuje svojho otca – biskupa, ktorý 
rešpektuje svojho otca – pápeža, ktorý 
rešpektuje nebeského Otca. Odtiaľ plynie 
požehnanie. A Božie požehnanie nám 
najlepšie Pán zjavuje cez zákonitých pred-
stavených. Ratolesť môže prinášať ovocie, 
len ak je napojená na kmeň. Otec môže byť 
dobrým otcom, len ak je napojený na ne-
beského Otca. Toto otcovstvo nemá sám 
od seba. Dobrý otec dostáva autoritu zhora.

Donedávna sa aj v cirkevných spolo-
čenstvách hovorilo viac o výnimočnom 
poslaní, úlohe a postavení matiek. V os-
tatnom čase si ľudia viac začínajú všímať, 
aký vplyv na smerovanie rodiny a budúc-
nosť detí má v rámci rodiny otec. V čom 
je postavenie otca v rodine výnimočné 
a nezastupiteľné?
Ak by mi dali možnosť vyjadriť matku len 
jedným slovom, tak by som povedal: „Lás-
ka“. Slnko, ktoré svieti všade. A otca by som 
vyjadril jedným slovom – spravodlivosť. 
Matka udržiava pri živote, ale otec posúva 
dopredu či dozadu. Ale pozor! Obidvaja 
majú ešte jedno spoločné, a to je milosrden-
stvo. Ale u otca je to milosrdenstvo predsa 
len ohraničené. Ako? Buďte jednoduchí ako 
holubice a opatrní ako hady. Keď si len jed-
noduchý bez opatrnosti, staneš sa naivným. 
Ak budeš iba opatrný bez jednoduchosti, 
staneš sa zbabelcom. A v tom je to milosr-
denstvo nekonečné. Toto je parketa otca. 
Aby toto strážil. Má nepopulárnu úlohu 
strážcu či vykonávateľa. Ale niekto to musí 
robiť. Kde chýba otec, je to hneď vidno. Ak 
žena odmietne muža len preto, že je muž, 
nikdy dobre nevychová deti. Dotiahne to 
po pubertu, a potom jej to syn spočíta. Ak 
zomrie otec, tak jeho úlohu by mal prebrať 
brat. Ak nie ten, tak potom farár. Rukopis 
muža je nutný. Keď sa naučíš dodržiavať 
malé záväzky, budeš dodržiavať aj veľké. Ak 
sa naučíš vyšmyknúť z maličkých záväzkov, 
budeš aj z veľkých. V tom vidno absenciu 
otca. Užívať, brať, a nič nedávať. To vytvára 
bezdomovcov. Oni boli naučení iba brať. 
My ich učíme dávať. A čo dávať? Lásku, 
seba, svoj život. A tam je úloha otca. Tam 
otec posúva. Učí dávať.

Ako vidíte budúcnosť svojich detí? Ne-
máte obavy?
Obavy nemám. Ak je to Božie dielo, tak to 
pôjde, nezakape to. Ak je to ľudské dielo, tak 
nech to zakape čím skôr. Je to ako na stavbe. 
Zatiaľ obrazne kopeme v bahne základy a ro-
bíme hrubú stavbu. Verím, že po mne prídu 
jemnejší, ktorí to budú dolaďovať.

za rozhovor ďakuje Jozef Mačejovský

Keď si pripomíname Deň otcov, väčšinou 
si pripomíname iba tých, ktorí sú fyzic-
kými otcami. No existujú aj iné formy 
otcovstva – adoptívne, duchovné... A vo 
vašej blízkosti žije veľa ľudí, ktorým 
nahrádzate rodičov. Ako sa cítite v tejto 
úlohe otca?
Začal by som zoširoka. My sme generácia 
starších – odchovanci komunizmu, vy ste 
ovplyvnení liberalizmom. Nám všetko 
zakazovali. Zakazovali aj to dobré, a preto 
komunisti krachli. Liberáli všetko dovoľujú 
a dovoľujú aj to zlé, a preto tiež krachnú. 
Pán Ježiš niečo zakázal a niečo dovolil. Tak 
robí otec. Dobrý otec nie je ten, čo všetko 
zakazuje, ani ten, čo všetko dovoľuje. Stále 
má na pamäti dobro syna. Či chceme, 
či nechceme, staršia generácia je týmto 
poznačená. Každý jeden -izmus bude mať 
cirkevný pohreb, lebo Pán Ježiš povedal: 
„Ty si Peter – skala a na tejto skale postavím 
svoju Cirkev.“

Čo je podstatou otcovstva? V skratke 
– vvv.sk – viesť, vyučovať a vychovávať. 
správny kresťan. Keď má byť otec dobrý, 
musí dobre viesť. Ale ako môže viesť, keď 
dobre nevidí? Ako môže slepý otec viesť? 
No zle. Ak chceš dobre vidieť v telesnej 
oblasti, musíš splniť dve podmienky: dobrý 
zrak a dobré svetlo. Čo z toho, že máš dobré 
oči, keď pôjdeš do pivnice? Neuvidíš nič. 
Čo z toho, že máš výborné svetlo, ale si 
slepý? Prehoďme to do duchovnej oblasti. 
Aby otec dobre videl a viedol, potrebuje tiež 
splniť tieto dve podmienky. Dobré svetlo 
v duchovnej oblasti je Kristus. Lepšie svetlo 
nemôžeš mať. Pozeráš naň a vidíš všetko, čo 
máš robiť. Ak duchovne nevidíš, nie je chy-
ba vo svetle, ale v tvojom duchovnom zra-
ku. A čo je tvoj duchovný zrak? Tvoje srdce. 
Ak nie je srdce čisté, nevidí dobre. Čistota 
sa dá dosiahnuť dvojakým spôsobom: 1. Nič 
nečisté nepustím do svojho života, do svojej 
duše. Ale to človek nedokáže. 2. Všetko ne-
čisté vyhodím lopatkou von. Ako sa volá tá 
lopatka? Spoveď. Čím častejšia a úprimnej-
šia, tým je srdce čistejšie. Ten druhý spôsob 
môže dosiahnuť každý. Čisté srdce nie je 
prázdne. Je plné Boha. A kam ide taký otec, 

tam ide Boh s ním. Ten bude dobre viesť. To 
isté platí aj o duchovných otcoch.

Ako vychovávať? Boh je spravodlivý 
sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých 
tresce. Nemôžem len odmeňovať, lebo syna 
rozmaznám. A nemôžem len trestať, lebo 
ma znenávidí. Dobrý otec aj odmeňuje, aj 
trestá. Vtedy dobre vychováva.

Ďalšia úloha je vyučovať. Múdrosť 
a vzdelanosť sú dve veci. Nakoľko hľadáš 
a plníš Božiu vôľu, natoľko si múdry. Vyu-
čovať môže len pokorný človek a pokorný 
je ten, kto má otázniky v modlitbe. Kedy 
si sa naposledy pýtal Ježiša? Ak sa pýtam, 
som opravdivo pokorný. Ak diktujem: 
„Pane, urob toto, neurob tamto...“, som 
pyšný. Ak sa pýtam, v tom momente sa 
stávam nástrojom Svätého Ducha: „Ko-
nečne ma púšťaš, aby som mohol riadiť 
tvoje otcovstvo.“ Keď sa človek úprimne 
pýta, Boh mu úprimne odpovedá. Otvor sa 
Svätému Duchu a počúvaj, čo máš počúvať. 
A potom budeš vedieť, čo máš rozprávať 
a čo máš robiť.

Ako sa cítim? Ako nedokonalý nástroj 
v Božích rukách, ktorý však vidí dokonalý 
prototyp otca. Snažím sa ho napodobňovať. 
A to, nakoľko sa mi to podarí alebo nepo-
darí, už bude súdiť všemohúci Boh. Máme 
jedno šťastie, na ktoré sa spolieham. Aké? 
Že aj pokus sa počíta. Ak je muž úprim-
ný, Boh ho zaráta tak, akoby tým dobrým 
otcom bol.

Rozhodli ste sa pre kňazstvo, navyše v ta-
kejto nezvyčajnej podobe. Čo vás k tomu 
viedlo?
Chcel som sa oženiť. Aj som plánoval, že 
budem robiť v horskej službe. Zaujímali ma 
kone, puška, karate, horolezectvo. Potom 
som mal úraz a po prvýkrát v živote som sa 
pýtal: „Načo sme tu a kam kráčame?“ Nikto 
mi nevedel odpovedať. Potom som odišiel 
do seminára a pýtali sa ma: „No už vieš, 
načo sme tu?“ „Áno, sme tu nato, aby sme 
maturovali z jediného predmetu. Z lásky.“ 
„A kam kráčame?“ „K láske.“ To je celý 
zmysel života. Ak by toto nebola pravda, 
tak som najväčší hlupák. Zakopem sa 

na celý život s prostitútkami, narkomanmi, 
vrahmi. Robím kariéru, ale smerom nadol. 
Ale Pán Ježiš hovorí: „Nie vy ste si vyvolili 
mňa, ale ja som si vyvolil vás.“

Spomínali ste, že otec odmeňuje aj 
tresce. Čiže v rodine musia platiť nejaké 
pravidlá. Aké pravidlá platia vo vašej 
rodine?
Dnes liberalizmus všetko dovoľuje. Ale 
ako dovoľovať, keď autorita nedovolí? Tak 
začneme mieriť na autority. Odstránime 
autority a hneď máme všetko dovolené. 
Znevážim otca a hneď sa môžu ísť deti 
korčuľovať na rybník, aj keď je štvormet-
rová voda a tenký ľad. Otcovia sú dnes 
na odstrel. Taká je móda. Väčšina týraných 
sú ženy, ale ja mám aj týraných otcov, 
a o tom sa nehovorí. A skoro všetky ženy, 
čo som tu mal, týrali svoje deti. Je správne, 
ak sa pomáha týraným, ale nesprávne, keď 
propagandu využijú na to, aby odstrelili 
autoritu otca. To je podlosť liberalizmu. Ak 
odstránime otca, hneď majú deti voľno. 
Povedia: „Sloboda!“ Ďakujem pekne za takú 
slobodu. Nie je to to isté, keď dá syn facku 
otcovi, ako keď dá otec facku synovi. 
Musíme vedieť, že otec je nadriadený. Nie 
nadradený! To by bola pýcha. Nadriadený – 
to je zodpovednosť. To znamená, že každý 
otec má autoritu zhora. Aby prikazoval, za-
kazoval, nakazoval. A každý príkaz, rozkaz, 
zákaz je služba ľuďom.

U nás máme jednoduché pravidlá, ktoré 
platia pre všetkých. Každý, kto k nám príde, 
vie, že tu platí: žiaden alkohol, žiaden 

Napodobňujem 
Otca

Rozhovor venovaný všet-
kým otcom s Dr. h. c. 
Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, 
predstaveným Inštitútu 
Krista Veľkňaza.

Láska lieči
Časopis Journal of Personality priniesol výsled-
ky zaujímavého výskumu trojčlenného tímu 
Christine Finnovej z Friedrich-Schiller-Univer-
sität v Jene. Psychologický výskum sa zameral 
na ovplyvňovanie osobnosti mladých ľudí, ktorí 
prežívali romantický vzťah. Zamerali sa na oso-
by postihnuté neurotizmom, ktorý sa prejavuje 
emočným rozkolísaním, plachosťou, ochabnu-
tosťou. Jeho mierna úroveň v bežnom prostre-
dí pôsobí ako motív a zlepšuje výkon, zatiaľ čo 
jeho vysoká úroveň pôsobí útlm a zhoršenie 
výkonu. A hoci slovo neurotizmus znie desivo, 
patrí medzi päť faktorov definujúcich model 
osobnosti spolu s extraverziou, prívetivosťou, 
svedomitosťou a otvorenosťou voči skúsenos-
ti. „Neurotickí ľudia sú skôr úzkostliví, neistí 
a ľahko sa znudia. Majú sklon k depresii, často 
prejavujú nízku sebaúctu a všeobecne bývajú 
nespokojní s vlastným životom,“ povedala 
Christine Finnová a dodala: „Neurotickí ľudia 
totiž odlišne spracovávajú vplyvy z vonkajšieho 
sveta.“ Napríklad silnejšie reagujú na záporné 
podnety a majú sklon vysvetľovať si dvojznač-
né situácie negatívne.

Na výskume sa zúčastnilo 245 párov vo 
veku 18 až 30 rokov. Počas deviatich mesiacov 
sa jednotlivým párom venovali vždy tri mesia-
ce. Počas tejto doby analyzovali nielen stupne 
neurotizmu, ale aj spokojnosť zo vzťahu. Veľ-
mi dôležité bolo hodnotenie fiktívnych situácií 
z bežného života účastníkmi a ich možný 
význam pre vlastný vzťah. Z výsledkov výsku-
mu vyplýva, že úroveň neurotizmu sa počas 
ľúbostného vzťahu postupne znižovala. Vedci 
to prisudzujú vzájomnej podpore partnerov 
a pozitívnej zmene ich vnútorného myslenia. 
„Kladné zážitky a emócie získané vďaka tomu, 
že človek má partnera, menia osobnosť. Nie 
priamo, ale nepriamo, ako sa súbežne menia 
myšlienkové štruktúry a vnímanie údajne 
negatívnych situácií,“ zdôraznila Christine 
Finnová. Podľa nej nám láska pomáha čeliť 
životu s väčšou sebadôverou. Ľúbostný vzťah 
tak preukázateľne pomáha stabilizovať osob-
nosť  neurotických mužov aj žien. „Samozrej-
me, každý reaguje inak. A dlhý šťastný vzťah 
má silnejší účinok ako krátky. Všeobecne sa 
však dá povedať, že ak mladí dospelí vstúpia 
do vzťahu, malo by to pre nich znamenať 
výhru,“ konštatoval člen tímu Franz Neyer.

Podľa Christine Finnovej prinášajú tieto vý-
sledky ešte ďalšie kladné posolstvo. Netýkajú 
sa iba ľudí s vyslovene neurotickými sklonmi. 
Láska pomáha všeobecne v situáciách, keď 
hrozí alebo sa už rozvinula depresia a úzkosť. 
„Pretvoriť celú osobnosť je veľmi obtiažna 
úloha, náš výskum však potvrdzuje, že nega-
tívnemu mysleniu sa dá odučiť!“ uzavrela.

spracoval Juraj Gradoš
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Môj hodnotový
systém
 
V dnešných rodinách sa často stretávame so situáciou, kde 
deti nejakým spôsobom nerešpektujú rozhodnutia svojich 
rodičov. Rovnako nezachovávajú hodnoty, ktoré mali v úcte 
ich rodičia. Akoby si sami vytvárali svoj rebríček hodnôt 
na základe kontaktu s hodnotami, ktoré im ponúka dnešná 
spoločnosť.

Život v takejto rodine je plný protikla-
dov. Môže to vyzerať takto: „Mami, 
v mnohých ohľadoch mám rovnaké 

názory ako ty. S otcom ste ma naučili veľa, 
ale sú niektoré oblasti, v ktorých sa roz-
hodujem inak. Pre teba a otca by bolo zlé 
spať spolu pred manželstvom. Ale ja to tak 
nevidím. Bola by som rada, keby ste to po-
chopili. Vy máte svoj hodnotový systém a ja 
mám svoj. To, že sú odlišné, neznamená, 
že jeden je správny a ten druhý je zlý. A ani 
to neznamená, že nemôžeme rešpektovať 
názory jeden druhého. Vlastne len o toto 
tu ide. Musíme rešpektovať a ctiť si odlišné 
hodnotové systémy – tvoj, môj a kohokoľ-
vek iného – presne tak, ako si vážime náš 
vlastný. Čokoľvek iné by bolo netolerant-
né. Nemôžeme vnucovať svoje hodnoty či 
presvedčenia druhým ľuďom.“

O čom to svedčí? Na čo poukazuje táto 
výpoveď dcéry? Poukazuje na kultúrnu 
zmenu, v ktorej sa nachádzame. Hovoríme 
tu o takzvanej novej tolerancii. Tolerancia je 
dnes chápaná úplne inak ako pred desia-
timi rokmi. Vtedy tolerancia znamenala 
úsilie spoznať a rešpektovať presvedčenie, 
zvyky iných ľudí bez nutnosti podieľania 
sa na nich. Znášať niekoho alebo vychádzať 
s niekým, kto nám čímsi prekáža. Váži 
si, rešpektuje a prijíma jednotlivcov bez 
nevyhnutnosti schvaľovať či zúčastňovať 
sa na ich presvedčeniach, alebo správaní. 
Vidí rozdiel medzi tým, čo si človek myslí 
a koná, a človekom samotným. 

Čo hovorí o tolerancii Biblia? Napríklad: 
„Ak je to možné a závisí to od vás, žite 
v pokoji so všetkými ľuďmi.“ (Rim 12, 18) 
„Preto prijímajte jeden druhého, ako aj 

Kristus prijal vás, na Božiu slávu.“ (Rim 15, 
7) „... znášajte sa navzájom v láske.“ (Ef 4, 2) 
„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, 
navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil 
Boh v Kristovi.“ (Ef 4, 32) Keď si všimneme 
správanie Ježiša Krista, rešpektoval slobod-
né rozhodnutia človeka, miloval ľudí, ale 
mal jasný postoj k nesprávnemu konaniu, 
jasný postoj k hriechu, ktorý odmietal.

Tolerancia ako termín dnešnej doby je 
ale často mylne chápaný ako to, že presved-
čenie, hodnoty, životný štýl a pochopenie 
pravdy každého jednotlivca sú rovnocenné. 
Neexistuje žiadna hierarchia pravdy. Tvoje 
presvedčenie a moje presvedčenie sú rovno-
cenné a pravda je relatívna. Toto myslenie 
„novej tolerancie“ teda tvrdí, že čo je zlé pre 
jedného človeka, nemusí byť nevyhnutne 
zlé aj pre niekoho iného. 

Zároveň nestačí, aby ste uznali, že iní 
ľudia majú právo veriť či hovoriť to, čo si oni 
sami myslia, že je správne. Nestačí, aby ste 
druhým ľuďom dovolili nesúhlasiť s tým, 
v čo veríte alebo čo robíte vy. Aby ste boli 
tolerantným človekom, ako si to predsta-
vuje nová tolerancia, musíte súhlasiť s tým, 
že postoje druhého človeka sú práve také 
opodstatnené a správne ako vaše vlastné. 
Musíte schvaľovať, prijímať a úprimne pod-
porovať ich presvedčenie a správanie. 

O čom hovorí Lunacek
Veľmi pekne to vidno napríklad v presadzo-
vaní myslenia určitých osôb v Európskom 
parlamente. Pozrime sa bližšie na správu 

k plánu Európskej únie na boj proti homo-
fóbii a diskriminácii na základe sexuálnej 
orientácie a rodovej identity vo výbore pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci od spravodajkyne Ulrike Lunacekovej. 
V správe núti všetky členské štáty Európskej 
únie prijímať a podporovať určité veci bez 
toho, aby sa vopred pýtala, či s tým súhlasia, 
alebo nie. Nielen uznať, ale aj prijať. 

V 14. bode zdôrazňuje význam uznania 
občianskych práv LGBTI osôb bez diskrimi-
nácie na základe ich sexuálnej orientácie či 
rodovej identity a naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby v súlade s predpismi Európskej 
únie uznávali všetky formy manželstva, 
partnerstva a rodičovstva, ktoré boli 
uzavreté v inom štáte osobami, ktoré majú 
bydlisko alebo pracujú na jeho území, a vy-
zýva komisiu, aby zakročila proti členským 
štátom, ktoré tak nekonajú.

Správa nerieši to, že existujú členské štá-
ty, ktoré neuznávajú napríklad uzatváranie 
homosexuálnych partnerstiev alebo adop-
ciu detí takýmito pármi. Nepýta sa, ale núti 
prijať tieto skutočnosti bez toho, aby s tým 
súhlasili. Inak sa stanú tŕňom v oku. A ako 
sa píše v správe, navrhuje, aby Európska 
únia proti takýmto štátom zakročila.

O čom to vlastne je? O slobode? 
O akej slobode?
Správa v 15. bode vyzýva členské štáty, aby 
uvažovali o spôsoboch, ako prispôsobiť 
svoje rodinné právo súčasným meniacim 

sa štruktúram a formám rodiny, a aby doň 
zahrnuli možnosť, že deti môžu mať viac 
ako dvoch rodičov (alebo zákonných poruč-
níkov), pretože tým by sa otvorila cesta pre 
väčšie uznanie tzv. dúhových rodín a LGBTI 
rodín, ako aj rodín so zmeneným zložením. 

V 16. bode vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup slobodných žien a les-
bičiek k liečbe neplodnosti a k asistovanej 
reprodukcii. Lesbičky sa rozhodnú pre život 
v partnerstve, ktoré podľa prirodzenosti 
neumožňuje darovať nový život. Nie je to 
žiaden problém. Veď preto tu máme asisto-
vanú reprodukciu. Nie je to prevrátené?

17. bod zdôrazňuje, že „právo na slobodu 
prejavu treba v praxi dodržiavať tým, že 
sa zaručí možnosť prijímať a ďalej odo-
vzdávať informácie o otázkach týkajúcich 
sa sexuálnej orientácie a rodovej identity 
akoukoľvek formou prejavu, vrátane tlače, 
publikácií, ústnych a písomných vyhláse-
ní, umenia a médií; zdôrazňuje potrebu 
rešpektovať slobodu pokojného zhromaž-
ďovania a združovania všetkých LGBTI 
osôb; domnieva sa, že miestne a regionálne 
orgány by to mali napomáhať.“ 

Čo však v tom prípade, ak s takýmito 
praktikami obyvateľstvo tej-ktorej krajiny 
nesúhlasí? n

(pokračovanie v budúcom čísle)
Peter Jakub

snímka z prorodinnej akcie Manifestácia 
pre všetkých vo francúzskom Toulouse:  

www.pomdadam.com

Lapač zlých snov
Lapač zlých snov je obľúbeným a pre mno-
hých len dekoračným prvkom v byte, no jeho 
skutočný význam spočíva v úlohe triedenia 
snov. Ide o ochranný predmet vyrobený 
z prírodných materiálov, ktorý nachádza svoj 
pôvod v indiánskom prostredí.

Prastará legenda hovorí o pavúčej žene, 
ktorá sa starala o deti a ľudí na zemi. Roz-
šírením indiánskych kmeňov do všetkých 
kútov Severnej Ameriky nemohla pavúčia 
žena ochrániť všetky deti, preto začali matky 
a babičky pliesť magické pavučiny použi-
tím vŕbovej obruče a stebiel rastlín alebo 
kožených pásikov. Obruč bola pre Indiánov 
mocným symbolom, pretože predstavovala 
jednotu a silu. Sieť, ktorá vypletala rám, 
predstavovala pavučinu, a pierka z nej visia-
ce symbolizovali dych – esenciu života. Ak 
sa v rodine narodilo dievča, pierka na lapači 
boli zo sovy, symbolu múdrosti. V prípade 
chlapca išlo o orlie pierka, ktoré boli znakom 
sily.

Pôvodní obyvatelia Ameriky verili, že noč-
ný vzduch je naplnený dobrými i zlými snami 
a voľne zavesený lapač ich zachytí do svojej 
siete. Dobré sny vedia, ako prejsť cez lapač 
snov, prešmyknú sa cez vonkajšie otvory 
siete a cez mäkké perie sa posunú do duše 
spiaceho človeka. Zlé sny nevedia prejsť cez 
lapač, zamotajú sa v ňom a zahynú s prvým 
svetlom nového dňa.

Lapač zlých snov nachádza svoje uplatne-
nie aj v čínskom učení Feng šuej, v ktorom 
predstavuje ochranný symbol a regulátor 
prúdenia energie čchi. Používa sa na rozhý-
banie pozitívnej energie alebo na rozptýle-
nie škodlivých energetických tokov.

My však nezabúdajme na to, že nepo-
trebujeme žiadne pomôcky, ktoré by nám 
zabezpečili pokojné noci. V rámci večernej 
modlitby odovzdajme spánok Bohu, lebo 
on nedovolí, aby sa nám noha zachvela, ne-
zdriemne ten, čo nás stráži. Nedrieme veru 
ani nespí ten, čo stráži Izraela. Pán nás stráži, 
Pán je naša záštita po našej pravici. Za dňa 
nás slnko nezraní ani mesiac za noci. Pán nás 
bude chrániť od všetkého zlého; Pán nám 
bude chrániť život. Pán bude chrániť náš 
odchod i príchod odteraz až naveky. (porov. 
Ž 121, 3 – 8)

Antónia Rabatínová
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Európska únia sa musí  
viac venovať potrebám rodiny
Slovenská europoslankyňa Anna Záborská 28. marca 
ako prvá zo slovenských kandidátov podpísala ma-
nifest o politike prospešnej rodine. Dala tým verejný 
prísľub, že v európskej politike bude presadzovať 
uplatňovanie rodinného hľadiska – tzv. family main-
streaming.

Manifest obsahuje dvanásť konkrétnych zásad 
zohľadňujúcich praktické problémy a záujmy priro-
dzenej rodiny. Je určený všetkým kandidátom na po-
slancov Európskeho parlamentu, ktorí sa uchádzajú 
o podporu pro-rodinne orientovaných voličov. 

„EÚ sa musí viac venovať potrebám rodiny. Práve od rodín totiž závisí udržateľná 
budúcnosť Európy. Nový Európsky parlament by preto mal začať dôsledne uplatňovať 
rodinné hľadisko vo všetkých svojich rozhodnutiach. Verejný prísľub, ktorý som dala, 
je logickým pokračovaním mojej doterajšej práce pre zlepšenie postavenia našich rodín 
a zároveň záväzkom, že v tejto práci budem pokračovať aj naďalej,“ uviedla Anna Zábor-
ská.

Volebný manifest 2014 vypracovala Federácia katolíckych rodinných združení Európy 
(FAFCE) a jej členské organizácie a združenia, aby pomohli rodinám nájsť kandidátov, 
ktorí  sa chcú venovať politike prospešnej rodine. 
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Ponorený do modlitby
Prinášame svedectvo kardinála Giovanniho Battistu Rea, niekdajšieho blízkeho spolupracov-
níka pápeža Jána Pavla II., o modlitebnom živote Jána Pavla II., ktoré bolo publikované v den-
níku L´Osservatore Romano.

Gigantickú osobnosť Jána Pavla II. 
ocenil svet predovšetkým pre to, čo 
urobil za 26 a pol roka svojho ponti-

fikátu, pretože toto bol najviditeľnejší as-
pekt. Ale jeho najdominantnejšou dimen-
ziou bola bez pochýb modlitba. Jeho dlhý 
život bol obdivuhodnou syntézou modlitby 
a činnosti, predsa však v jeho mysli a v jeho 
osobnej vízii mala prednosť modlitba. 
Karol Wojtyla už od svojej mladosti miloval 
modlitbu a dával jej vždy privilegované 
miesto. Tvorila súčasť jeho existencie. Dá 
sa povedať, že modlitba bola zdrojom jeho 
dynamizmu a jeho neúnavnej apoštolskej 
činnosti. Bola tiež príčinou pôsobivosti jeho 
svedectva.

Pracujúc v blízkosti Jána Pavla II. bolo 
mnoho vecí, ktoré sa človeka dotýkali. 
Predovšetkým to bola jeho istota. Bol 
človekom pevného presvedčenia. A potom 
aj hĺbka jeho myšlienok, schopnosť hovoriť 
k davom, ľahkosť, s akou zvládal cudzie 
jazyky, pohotovosť, s akou dokázal odpo-
vedať v danej situácii. Ale to, čo na mňa 
vždy najviac zapôsobilo, bola intenzita 
jeho modlitby, prejav naozaj hlbokej a žitej 
jednoty s Bohom. Spôsob, akým sa vždy 
pohrúžil do modlitby, ma napĺňal úžasom. 
Bolo vidieť zápal, ktorý ho pohlcoval, akoby 
ani nemal problémy a naliehavé povinnos-
ti, ktorým sa musel aktívne venovať. Jeho 
výraz počas modlitby prezrádzal hlboké sú-

stredenie a súčasne pokojné uvoľnenie. Boli 
svedectvom hlbokého duchovného zjedno-
tenia sa a presvedčivým výrazom modlitby, 
ktorej sa oddával a ktorú prežíval. Keď sa 
modlil osamote, dalo sa vycítiť, ako sa pre 
neho zjednotenie s Bohom stalo dychom 
jeho duše a prameňom jeho usudzovania. 
Dojemná bola ľahkosť a rýchlosť, s akou 
prechádzal od kontaktu s ľuďmi k rozjíma-
niu v intímnom rozhovore s Bohom. Mal 
veľkú schopnosť sústredenia sa. Keď bol 
sústredený v modlitbe, zdalo sa, že to, čo sa 
dialo okolo neho, sa ho nedotýka a netýka, 
až tak sa vnáral do stretnutia sa s Bohom. 

Prechod z jednej činnosti do druhej počas 
dňa vždy sprevádzal rýchlou modlitbou. 
Keď svojím drobným rukopisom písal v poľ-
štine svoje prejavy, homílie alebo dokumen-
ty Magistéria, text sa vždy začínal krátkou 
invokáciou alebo modlitbou v latinčine 
na pravej strane listu, v ktorej pokračoval 
aj na nasledovnej strane. Napríklad: Totus 
tuus ego sum... a na nasledujúcej strane: … 
et omnia mea tua sunt a tak ďalej aj na os-
tatných stranách. n

(-zk)
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

ilustr. snímka: www.fanpage.it

Jozafát v službe pastiera
Spomenuli sme už, že staručký biskup Gedeón 
sa svojmu pomocníkovi s právom nástupníctva 
veľmi netešil a prijal ho chladne. Ale Jozafát 
Kuncevič jeho nedôveru prelomil a získal si 
jeho srdce, keďže mu prejavoval synovskú 
lásku a oddanosť. Trávil s ním čas v duchov-
ných rozhovoroch, vysluhoval mu sviatosť 
zmierenia i pomazanie nemocných, a keď 
zomrel, pripravil mu dôstojný pohreb, hoci 
pokladnica zívala prázdnotou. Po Gedeóno-
vej smrti sa Jozafát stal riadiacim biskupom 
Polockej eparchie. Roboty bolo vyše hlavy. 
Bolo v nej mnoho nedostatkov, ktoré pred-
chádzajúci biskup vzhľadom na svoj vysoký 

vek nedokázal vykoreniť. V biskupskom paláci 
zavládla striedmosť a poriadok. Neporiadnych 
a lenivých sluhov Jozafát prepustil. Obmedzil 
sa len na nevyhnutné služobníctvo. Dbal, aby 
to boli nábožní ľudia. Ak na niečom nešetril, 
bol to chórový spev. Bez chóru je byzantská 
bohoslužba ochudobnená a Jozafát mal cit pre 
krásu liturgie. So zápalom sa pustil do opra-
vy polockej Katedrály Božej múdrosti. Bola 
špinavá a zanedbaná. Postupne začal opravo-
vať päť kupol. Staré zhodil, aby ich nahradil 
novými a krajšími. Najprv prostrednú, ktorú 
zväčšil a vyzdobil. Keďže ľud v kupolách videl 
symboly piatich patriarchátov, nezjednotení 

sa chytali všetkého, aby ho očiernili. Začali šíriť 
klebetu: „Pozrite, váži si iba rímskeho patriar-
chu – pápeža, kým ostatných odhodil.“ Keď 
sa mu klebeta doniesla do uší, iba sa zasmial: 
„Vrátim cerkvi aj ostatných patriarchov, len 
aby sa neodlúčili od hlavy.“ Podobne to bolo 
vo Vitebsku, kde sa Jozafát pustil do opravy 
ikonostasu. Dal ho vyniesť von z cerkvi, aby 
ho bolo možno lepšie očistiť. A ihneď sa šírila 
zvesť: „Všetkých chce previesť na latinský ob-
rad!“ Keď však ikonostas zažiaril opäť v plnej 
kráse, nikto nepovedal: „Prepáč, vladyka, 
krivdili sme ti.“

Marko Durlák

Dokonalý muž. Existuje?
„Dokonalý muž 

existuje. Ale len 
dovtedy, kým ho 

naozaj nespoznáš.“
„Ak chceš dokonalého chla-

pa, choď do kina. A ak veríš, že 
existuje, pravdepodobne ešte 
stále hľadáš. Je to tak?“

Keď som sa opýtala desiatich 
svojich kamarátok, či existuje 
dokonalý muž, všetky mi odpo-
vedali, že „taký ten hollywood-
sky“ hrdina neexistuje. Že je to 
jedno zo sklamaní dospievania 
ženy, keď si uvedomí, že aj jej 
ocko občas nahnevá mamu 
a nevie opraviť všetko v domác-
nosti. Že aj ten úžasný týpek 
z autobusu, ktorého sa bála čo 
i len dotknúť, aby sa nerozply-
nul, sa po dlhšom čase ukáže 
ako človek. S chybami a problé-
mami. No teda, hneď na úvod 
sondy o dokonalosti mužov 
takéto sklamanie!

Strategicky položená druhá 
otázka však nakoniec odhalila 
oveľa viac: A aký je ten tvoj 
manžel, priateľ, kamarát?

Odpovede: „Môj manžel 
je troš ka tučný, rád si ráno 
pospí a niekedy nechá malého 
na noč níku pridlho. Ale inak je 
dokonalý.“

„Je pravda, že môj priateľ by 
mohol byť troška vyšší, lebo sa 
pri ňom cítim dosť robustná, 
a možno by sa mohol trocha 
viac snažiť v práci, ale inak je 
dokonalý.“

 
Čo je teda pre nás dokona-

lé? Prečo sme sa uspokojili 
s takmer dokonalým mužom? 
Naozaj dokonalý neexistuje?

Existuje.
Dokonalý je presne ten, s kto-

rým dokážeš stráviť najviac času.
Ten, s ktorým si teraz alebo 

v budúcnosti budete rozumieť. 

Občas by ste sa mali troška pohá-
 dať, často smiať a veľa sa rozprá-
vať. Vaše názory nie sú a ani nebu-
dú navlas rovnaké. Lebo by ste 
inak obaja boli príliš krátkozrakí.

Dokonalý je ten, ktorého 
nedostatky ti napadnú až ako 
druhé, hneď po tom, ako sa pri 
myšlienke na neho pousmeješ.

Sväté písmo, do ktorého si 
chodievame po rady a citácie, 
píše o mužoch veľa. O mužoch 
múdrych, silných, spravodli-
vých. Všetci si vieme predstaviť, 
aké vlastnosti by mal mať podľa 
nás dokonalý muž. Zodpoved-
ný, úspešný, dobrý otec, skvelý 
kamarát, veselá kopa...

No mali by sme sa my ženy 
na to pozerať aj z druhej strany 
a pýtať sa: Čo robím pre mužov 
vo svojom okolí ja? Čo robím 
pre to, aby som im pomohla 
zdokonaliť sa?

Dovoľme mužom byť mužmi 
a oni budú každou skúsenosťou 
dokonalejší.

Nech už si muž alebo žena, 
veríš, alebo neveríš, že niekde 
existuje dokonalý muž pre teba 
alebo že existuje žena, pre ktorú 
si dokonalý ty, nezabúdaj, že 
nie dokonalý, ale dobrý muž 
dostane za svoje skutky dobrú 
ženu. A či budú bohatí, alebo 
chudobní, ich pohľad bude 
v každom čase radostný. Pozri si 
26. kapitolu Sirachovca.

Našťastie, nemusíme veriť 
magazínom, ktoré nám tvrdia, 
že niekde v Brazílii či v Amerike 
existuje jeden jediný dokonalý 
muž, a práve teraz je na titulnej 
strane. Nehľadajme dokonalosť, 
ale dobro. My kresťania predsa 
vieme, že dokonalý je len Boh 
a dobro je to, čo nás k nemu 
približuje.n

Mária Ružbarská
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Víkend

Vlak vchádzal do stanice.
„No konečne,“ vzdychla si Jarmila. 

V spotenej ruke stískala lístok, 
na chrbte ruksak plný oblečenia a v druhej 
ruke papierová taška s čerstvo upečeným 
jablkovým koláčom. Vybozkávala svoje 
dve dievčence, ktoré si našli tisíc výhovo-
riek, len aby nemuseli ísť s ňou. Manžel ju 
vrúcne objal, pobozkal a pošepkal, aby sa 
nezabudla vrátiť. Jarmila sa naňho usmiala. 
Stále ju prekvapovalo, aký dokáže byť milý 
a srdečný. Zamávala rukou, vyšplhala sa 
hore schodmi do postaršej plechovej tety, 
ktorá mala právo nazývať sa vlakom už 
len z princípu. Posledná pusa rodinke cez 
okno a už sa pohýnali. Sledovala ich, ako sa 
na nástupisku pred jej zrakom zmenšovali.

Jej dve dcéry milovali, keď si k nim v det-
skej izbe ľahla na posteľ a ony jej mohli 
rozprávať o malých starostiach veľkej Číny. 
Miška so škrečkom v ruke, ktorý si na no-
senie už zvykol, jej ukazovala svoj nový, 
doma vyrobený časopis. Janka zase lebku 
konskej hlavy na obrázku, ktorej zloženie sa 
učila na skúšku. Za tým oknom si uvedo-
mila, že sú jej ozajstnými pokladmi. Keď 
prichádzala domov unavená z prace, často 
nemala lepší oddych, ako bol ten v detskej 
izbe pri šuchote dvoch škrečkov a rozpráva-
ní jej dcér. Koľkokrát sa stalo, že keď mala 
v práci ťažký deň, jednoducho zložila svoje 
kosti aspoň na desať minút do detskej izby, 
a až potom si vypila kávu s manželom. Tiež 
pokladom.

Do vlaku nastupovala úplne bez výčitiek 
svedomia, že ich necháva doma celý víkend 
samých. Mali uvarené, vyžehlené – do kaž-
dého trička vtlačený bozk... Dokonca stihla 
pre manžela pripraviť priesady na zá-
hradku. Bavilo ho sadenie a pestovanie. 
Potom mohol vidieť, ako všetko rastie. 
Keď sa v tichu rannej rosy predierajú lístky 
na povrch, zem vonia po stopách nočných 
strážcov a v ovzduší cítiť život. Miloval, keď 
sa v rozkvitnutých čerešniach  prenášali 
vône z lupienka na lupienok a odovzdávali 
si odkazy o budúcich plodoch. Miloval 
vôňu trávy, keď popršalo alebo keď sa ranný 
opar zvítal s dňom.

Vytiahla z kabelky knihu a nechala sa 
unášať. Mala pred sebou dobré dve hodiny 
cesty, takže kniha, ktorú nemohla dočítať 
doma, bola ideálna. Ľudia prichádzali, usá-
dzali sa, vystupovali a Jarmila mala pocit, 

že sú to ľudia z jej knihy. Príbeh ju chytil 
za srdce. Ale vlastne až teraz, keď sedela 
sama vo vlaku.

Ach, keby som mala viac času na číta-
nie, pomyslela si. Plne si uvedomovala, že 
domácnosť jej zaberá veľa času a na seba jej 
ostávalo máličko. Tak akurát na nalakova-
nie nechtov a rýchle vyžehlenie sukne.

Naozaj? Opýtala sa sama seba. Veď večer 
nie je povinná pozerať televízor. Často pri 
ňom zaspí. Dumala v duchu a otáčala ďalší 
list v knihe. Chcela čítať ďalej, keď nad 
hlavou začula hlboké: „Je tu voľné?“ Zveda-
vo zdvihla zrak. Pred sebou uvidela pána, 
asi šesťdesiatnika, s modrým pohľadom 
na svet. Takmer zabudla odpovedať. Bolo 
na ňom niečo zvláštne. Nevedela však čo.

„Hm, áno, áno, samozrejme,“ povedala 
a snažila sa čítať ďalej. No jej myseľ už lie-
tala po vlakovom kupé a sledovala, čo robí 
prísediaci. Rozmýšľala, kto je to. Začínala 
pracovať aj fantázia a tešila myseľ svojimi 
nápadmi. Muž akoby vytušil Jarmilinu 
zvedavosť. Podal jej ruku: „Ja som Jozef. 
Teší ma.“

„Jarmila,“ odpovedala stroho a podanú 
ruku prijala.

„Čo čítate?“ opýtal sa zdvorilo.
„No, to je od Coelha Brida.“
Muž pochvalne zdvihol obočie: „Prepáč-

te, čakal by som nejakú limonádu. Každá 
žena vo vlaku číta takéto.“

„Cestujete často vlakom?“ opýtala sa teraz 
ona zvedavo.

„Dvakrát do mesiaca. Košice – Bratislava. 
Viete, v Bratislave mám syna s rodinou a ja 
som už na dôchodku sám. Manželka odišla 
na večnosť pred pár rokmi. Chýba mi, ale aj 
moje vnúčatá. Ich džavot, bláznenie a časté 
pohladenia anjelov... A veľmi rád cestujem.“

Jarmila pozerala na neho a takmer za-
budla zatvoriť ústa. Ona aj napriek tomu, 
že sa k svojim staručkým rodičom tešila, 
prepadala sebaľútosti. Vraj čo tam bude 
robiť celý víkend. Mamenka – osemdesiat-
ročná žena, zhrbená pod ťarchou rokov 
už nevládala tak ako niekedy. A tatinko 
ležal v posteli. O neho sa celé dni starala jej 
sestra. Vlastne ju chcela aspoň na víkend 
vystriedať, aby nabrala nové sily.

...
Keď zatvorila bráničku, objal ju celý dvor 

aj s potokom, ktorý zurčal na konci záhra-
dy. A v malej chalúpke zhrbenej pod lesom 
ju ako prvá chytila za srdce vôňa pečených 
buchiet. Mamenka ich napiekla pre ňu. 
A potom láskavé oči tatinka, ktorý sa tešil ako 
malý chlapec, keď ju zbadal vo dverách. Celé 
hodiny si dokázali rozprávať príbehy pri čaji 
z materinej dúšky, ktorý mamenka navarila.

V nedeľu večer, keď vystupovala z vlaku, 
voňala šťastím. n

Katarína Kopnická
ilustr. snímka: flickr.com

Načo sú nám 
obrady?
Nad touto otázkou sa v dnešnej dobe 
zamýšľajú možno mnohí z nás. Azda ani 
netreba hovoriť prečo – dnešná doba 
predsa už nepotrebuje nejaké symbolické 
vyjadrenia, pre mnohých  niekedy trápne 
a nič hovoriace, a už vôbec nepotrebuje 
nejakého muža oblečeného do divných 
šiat, ktoré sa už dnes nenosia, „infantilné“ 
obrázky a podobne. Možno ste sa tiež 
zamysleli nad tým, načo nám to je. Súvisí 
to nejako s vierou?

Úplne jednoduchá definícia obradu hovorí, že ide 
o súhrn slov, gest a predmetov, ktoré majú za úlohu 
sprítomňovať niečo, čo sa odohralo niekedy skôr, 

alebo jednoducho vyjadrovať vzťah ľudí k nejakej duchovnej 
či duševnej skutočnosti. A práve z tohto je zjavné, že človek sa 
s obradmi stretáva veľmi často. Nejde len o nejakú cirkevnú 
záležitosť. My ľudia máme už v našej prirodzenosti zakotvené, 
že vytvárame obrady, a to pri rôznych príležitostiach.

Nie je to ináč ani v Cirkvi. Všetky obrady, ktoré poznáme, 
a nie je ich málo, sú vyjadrením najvnútornejšieho vzťahu 
človeka s Bohom. Ako ináč môže človek vyjadriť svoj vzťah 
k niekomu, koho si nielen váži, ale aj miluje, ak nie krásou 
slov, krásnymi gestami a v neposlednom rade vznešenými 
predmetmi? Práve tieto skutočnosti možno vidieť vo východ-
ných cirkvách. Po mojich skúsenostiach z ruských, gréckych, 
ukrajinských, arménskych a gruzínskych chrámov nebude iste 
klamstvom, ak poviem, že nádhera, ktorú tam možno uzrieť, 
nepochádza len od človeka, ale je priamo inšpirovaná nebom. 
Náboženský obrad nás tak má nasmerovať kdesi mimo tohto 
sveta – preto chrámy vyzerajú ináč ako naše bežné domy, naše 
rúcha sú iné ako bežne nosíme, a to nielen v prípade kňaza či 
diakona, ale aj veriaci ľudia sa obliekajú ináč do chrámu ako 
na nákup či do opery. Naše slová sú vznešenejšie, dokonca ich 
spievame, lebo spev považujeme za viac ako hovorené slovo. 
Všetky predmety sú drahocenné, lebo sú určené na to, aby sa 
na nich prinášala obeta Bohu.

Aj keď ide o veľmi jednoduché vysvetlenie. Cirkev (najmä 
východná) niekedy až úzkostlivo chráni svoje obrady, lebo sú 
pre ňu nielen vyjadrením toho, čo aktuálne zažíva, ale vyjad-
rujú život celej Cirkvi od jej počiatkov (prakticky od apoštolov 
a ich učeníkov) a túžia ich zachovať pre veriacich Cirkvi, ktorí 
tu budú po nich. Obrad tak nielenže vyjadruje vnútorné pre-
žívanie človeka, ale spája kresťanov mnohých generácií jednej 
obradovej skupiny. A tak sme aj my gréckokatolíci pozvaní, 
aby sme zachovali svoj obrad v jeho čírej podobe pre tých, 
ktorí prídu po nás. Je totiž vyjadrením našej viery. n

Michal Bučko

Volanie o pomoc 
proti pyšným
Dvanásty žalm nás vovádza do témy, ktorú 
riešime chronicky často. Ide o klamstvo, 
neúprimnosť, falošnosť, chvastanie sa...  
a všetky iné hriechy našich úst.

Autor žalmu v úvode prosí Pána o pomoc, lebo „spome-
dzi ľudí miznú verní a zbožného človeka takmer niet“ 
(porov. verš  2). Následne ako protiklad uvádza tých, 

ktorí sa navzájom klamú a pokladajú sa za silných pre svoju ko-
munikačnú zručnosť. Aké aktuálne, však? Práve robenie dojmu 
slovami, umenie prikrášľovať, presvedčiť reklamou, politic-
kými prejavmi, zdanlivou dobročinnosťou... je dnes skúšané 
všade. Minule som čítala o tom, koľko peňazí vyzbieraných pre 
chorých v rámci charitatívnych kampaní ide na reklamu. Viac 
ako polovica. Myslíme si, že prispievame núdznym, a pritom 
idú naše peniaze reklamným agentúram. Veríme lekárom, že 
spravia všetko, čo je v ich silách, hoci oni si neraz len odvedú 
minimálnu prácu tak, aby neboli napadnuteľní prípadnou 
kontrolou pri možnej sťažnosti. Veríme služobníkom v Cirkvi, 
že chcú našej duši dobre, a neraz pre slabosť ich viery či ne-
kompetentnosť padáme do nezdravých učení, ktoré nás vedú 
mimo Božích ciest. Argument rozšírených klamstiev a hriechov 
jazyka ako prejavu posledných čias neobstojí. 

Už Adam sa po páde vyhovára na Evu. Kain papuľuje Bohu, 
že nie je strážcom svojho brata a netuší, kam sa podel. Abra-
hám klame o Sáre pred pohanmi. Jakub získava prvorodenstvo 
i otcovo požehnanie podvodom. Jozefovi bratia klamú otcovi 
o spôsobe, akým sa zbavili Jozefa. Pre klamstvo a nedodržané 
sľuby potom Jozef ešte mnohokrát trpí v otroctve. A to sme 
len na začiatku Biblie. Úprimnosť, čistota, pravdivosť a pria-
mosť srdca je taká zriedkavá, že o nej Boží Duch svedčí zavše 
s veľkou úctou tak, aby boli príklady takých sŕdc zjavené všet-
kým. Ani Dávid sa podvodom a špekulovaniu nevyhol. Muž 
so srdcom podobným Božiemu je schopný zinscenovať smrť 
Uriáša. Ale je schopný aj úprimného pokánia po Nátanovom 
usvedčení. 

Hriech nie je nikdy správny. Ale je „normálnym“ javom, lebo 
diabol je otcom lži, dostal priestor bojovať o rozšírenie svojho 
kráľovstva a robí si svoju prácu dobre. Keď Ježiš odchádzal 
k Otcovi, vo veľkňazskej modlitbe neprosil, aby nás Otec 
zobral zo sveta, ale aby nás chránil pred zlým. Podmienkou 
jeho ochrany je ale snaha človeka utiekať sa pod ochranu 
Božích krídel, do svetla jeho tváre. Tam, kde sú veci jasné, čisté, 
pravdivé a priame. Prichádzať tam znova a znova. Tento svet je 
plný klamstiev, podvodov, zastierania a prázdnych ilúzií, že bez 
Božej ochrany a prítomnosti skutočného radcu v našom živote 
nemožno žiť tak, aby sme neboli oklamaní. A aby sme časom 
sami nestratili súdnosť a zdravé rozlišovanie. Je len na človeku, 
či si srdce a myseľ bude plniť pravdou, alebo klamstvom. Ďako-
vaním alebo ohováraním a súdmi. Požehnaním či preklínaním. 
Lebo človek neraz žne len to, čo si sám vedome a dobrovoľne 
zasial. n

Valéria Juríčková

Nech, Bože, dá
V živej pamäti mám pieseň, ktorá sprevádzala výkony našich hokejistov v prvých rokoch 
tretieho tisícročia. Podľa viacerých zdrojov autorskú pieseň s pôvodným názvom  My na to 
máme (neskôr Nech, Bože, dá) otca Viktora (text) a syna Michala (hudba) Miklášovcov 
naspieval v zahraničí žijúci Milan Špaňo. Skladba sa stala hymnou slovenského hokeja 
a prinášala do športu kúsok neba: „Ráno dvíha vietor do duší“ alebo „Pýchou nie sme 
nikdy opití“. Škoda len, že ju počuť stále menej. Možno svojou troškou prispela k tomu, že 
v roku 2000 si z Petrohradu hokejisti domov priniesli striebro, v roku 2002 z Göteborgu 
zlato a v roku 2003 z Helsínk bronz.

Na tohtoročných majstrovstvách sveta v hokeji sa slovenskí fanúšikovia radšej oháňali 
satanom. (Ide o slovnú hračku s menom Šatan. Netuším, prečo si vybral takýto prepis 
mena na hokejovom drese.) A dopadli sme tak, ako sme dopadli. 

Dada Kolesárová
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nie je možnosťou, ale nutnosťou. My kres-
ťania máme tú najmocnejšiu zbraň – vieru, 
tak bojujme! Lebo je to jediná zbraň, ktorá 
život neberie, ale  dáva.

Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a z Nedele 
všetkých svätých. Sláva, I teraz, kondák 
z nedele. Ostatné z hlasu a z nedele (HS: 
253; PZ: 221; HP: 237)

PONDELOK 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca

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

Lebo Židom nie je ten, kto je ním navo-
nok,... ale... ten, kto je ním vnútri. (Rim 2, 
28 – 29)

Tieto slová sv. Pavla sú aktuálne aj pre nás. 
Kresťan nie je ten, kto je ním navonok, 
ale ten, kto je ním vnútri. Ten, kto sa stal 
kresťanom, je vyňatý a patrí Bohu, aby sa 
stal chrámom živého Boha. Akýsi sviatočný 
či nedeľný formalizmus je neakceptovateľný. 
Treba, aby sme vydali svedectvo cez skutky 
viery, ktoré sa rodia v našom srdci. Človek 
pozerá na výzor, ale Boh pozerá do srdca. Čo 
tam vidí?

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

UTOROK 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

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

… Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. 
(Rim 4, 6)

Čo treba urobiť, aby mi Boh odpustil? Veľmi 
málo. Chcieť. Otvoriť sa jeho milosrdenstvu. 
Spása k nám prichádza ako dar, nie ako 
odmena za našu dokonalosť. Len ten, kto 
má skúsenosť s Božím milosrdenstvom, 
môže prežiť skutočnú radosť z odpustenia 
ako daru milosti.

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

STREDA 18. jún
Mučeník Leontios

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

… posilnený vierou vzdával Bohu slávu... 
(Rim 4, 20b)

Viera je zdroj sily. A táto sila sa čerpá zo 
vzťahu so živým Bohom. Abrahám ako otec 

viery je nám všetkým príkladom. Zo vzťahu 
s Bohom čerpal silu, aby dokázal naplniť po-
slanie, lebo „on proti nádeji v nádej uveril“. 
Možno prežívaš duchovnú alebo fyzickú sla-
bosť. Obráť sa na Boha, nech ťa posilní, aby 
si dokázal vzdávať Bohu slávu aj v slabosti.

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

ŠTVRTOK 19. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

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

… v tú noc, keď bol zradený... (1 Kor 11, 23)

Je až zarážajúce, že Boh nám práve v noc 
zrady zanechal to najcennejšie. Seba samé-
ho v Eucharistii. Odovzdal sa do rúk člo-
veka ako dar lásky. A práve tú noc zrady si 
sprítomňujeme pri každom eucharistickom 
slávení. Je to noc zapredanie a noc veľkej 
lásky, ktorá je mocnejšia ako naša zrada. 
Skús si na to spomenúť, keď ho dnes prijmeš 
skrze Najsvätejšiu Eucharistiu.

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

PIATOK 20. jún
Hieromučeník Metod

Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 
17, zač. 31

Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte 
väčšmi rozhojnila milosť. (Rim 5, 20b)

Hriech nemá a nikdy mať nebude takú moc, 
aby zatienil lásku. Božia láska k človeku je 
mocnejšia ako ktorýkoľvek hriech. Len sa 
treba zamyslieť, na ktorej strane stojíme. 
Strana hriechu je stranou porazených. 
Na strane milosti stoja tí, ktorí prijali od-
pustenie a s ním aj jeho bezúhonnosť.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo 
sviatku a tretia každodenná s refrénom 
sviatku). Každodenný vchod s refrénom 
sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

SOBOTA 21. jún
Mučeník Julián Tarzský

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

Lebo zo skutkov podľa zákona nebude 
pred ním ospravedlnený nijaký človek. 
(Rim 3, 20)

Tak potom na čo je dobrý zákon? Zákon 
človeka usvedčí a povie, že je hriešnik. Ale tu 
sa úloha zákona nekončí. Má nám pomôcť 
rozoznať, čoho sa máme strániť. Zákon nám 
odhaľuje hriech. No aj napriek poznaniu sa 
nám nedarí byť bezúhonnými. A to nás že-
nie ku Kristovi a jeho milosti. Lebo nie sme 
spasení svojou bezúhonnosťou, ale spása 
prichádza ako dar milosti.

Liturgia: Všetko ako 20. júna

NEDEĽA 22. jún
Druhá nedeľa po Päťdesiatnici 
Hieromučeník Eusebios

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

Lebo nie tí sú ospravedlnení pred Bohom, 
čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, 
budú ospravedlnení. (Rim 2, 13)

Čo máme robiť? Kladieme si túto otázku 
aj napriek tomu, že sú chvíle, keď odpoveď 
poznáme. A to je zároveň paradox života. 
Vieme, čo máme robiť, a aj napriek tomu 
to nerobíme. Azda všetkým nám je známe, 
čo smieme a čo Boha uráža, a aj napriek 
tomu často upadáme vo svojej úbohosti. 
Poznáme príbeh o bohatom mladíkovi, ktorý 
sa  pýtal, čo má robiť, aby dosiahol večný 
život. Ježiš mu poukáže na Božie prikáza-
nia, ale vzápätí dodá, že to nestačí. Božie 
prikázania sú základom, na ktorých treba 
budovať ďalej. Kresťan je povolaný k nad-
prirodzenému zákonu lásky – k evanjeliu. 
Boh nás nebude súdiť, pretože sme niečo 
nepoznali. Ale z toho, že aj napriek pozna-
niu sme nežili tak, ako nám to bolo skrze 
evanjelium zjavené. Súdení budeme na zá-
klade toho, ako sme žili, respektíve nežili 
evanjelium Ježiša Krista. Keď sme k sebe 
aspoň trocha úprimní, tak nás to usvedčuje, 
že aj napriek poznaniu nežijeme, ako by sme 
mali. Práve toto uznanie svojej slabosti sa 
môže stať  krokom vpred. Na to, aby sme 
žili nadprirodzený zákon lásky, potrebujeme 
Božiu milosť. A Boh ju dáva tým, čo majú 
pokorné srdce. Pane, posilni naše srdcia, aby 
sme tvoje slovo nielen počúvali, ale aby sme 
podľa neho aj žili ako deti svetla.

Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
sviatku a tretia každodenná s refrénom 
sviatku). Nedeľný vchod. Tropár z hlasu 
a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, 
kondák zo sviatku. Prokimen, Aleluja 
a pričasten z hlasu a zo sviatku. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku (HS: 143, 254; PZ: 96, 223; 
HP: 97, 239)

Ján Kovaľ

PONDELOK 9. jún
Pondelok Svätého Ducha 
Najsvätejšia Trojica

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 
20, zač. 75

Žite ako deti svetla! (Ef 5, 8b)

On je Svetlo zo Svetla. V jeho rukách má 
pôvod každý z nás, preto sme povolaní byť 
deťmi svetla. Byť tvorcami dobra, spravodli-
vosti a pravdy. To možno len za predpokla-
du, že žijem v jednote s Trojicou. Nech tak 
svieti naše svetlo pred ľuďmi, aby videli naše 
dobré skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý 
je na nebesiach. (porov. Mt 5, 16)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo 
sviatku Päťdesiatnice a tretia každodenná 
s refrénom sviatku). Vchod zo sviatku. 
Tropár zo sviatku a z Trojice, Sláva, kondák 
z Trojice, I teraz, kondák zo sviatku. Proki-
men, Aleluja a pričasten zo sviatku a z Troji-
ce. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku. Odporúčaný 
sviatok (HS: 251; PZ: 219; HP: 235)

UTOROK 10. jún
Hieromučeník Timotej

Čítania: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4, 
25 – 5, 13, zač. 10

Skrze neho sme dostali milosť a apoštol-
ský úrad, … k nim patríte aj vy, povolaní 
Ježišom Kristom. (Rim 1, 5a – 6)

Dostali sme to, čo nám nik iný dať nemôže – 
milosť odpustenia hriechov. Je to dar z lásky 
pre človeka. S touto milosťou sme povolaní 
k novému životu. Pán nás priviedol k slo-
bode skrze milosrdenstvo. Zároveň nás táto 
milosť zaväzuje šíriť evanjelium o odpustení 
a Kristovej láske. Byť kresťanom je milosťou 
a záväzkom!

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo 
sviatku Päťdesiatnice a tretia každodenná 
s refrénom sviatku). Každodenný vchod 
s refrénom sviatku. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák, prokimen, Aleluja a pričasten zo 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 

Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 
248; PZ: 216; HP: 232)

STREDA 11. jún
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Čítania: Rim 1,18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 – 
26, zač. 12 (rad.); Sk 11, 19 – 30, zač. 28; Lk 
10, 16 – 21, zač. 51a (apoš.)

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako 
Boha... (Rim 1, 21a)

Ľudstvo zažilo veľký pokrok vo všetkých 
oblastiach vedy. To svedčí o múdrosti 
a inteligencii človeka. No s týmto si človek 
nevystačí. Treba vieru. Živú, dynamickú, vie-
ru s potenciálom rastu. Poznanie, že Boh je, 
nestačí. Treba, aby sme sa mu otvorili, dali 
mu priestor vo svojom živote. Aby sa oslávil 
a aby sme ho oslavovali v našich životoch. 
Múdrosť, poznanie a inteligencia sa bez 
Boha stávajú ničím.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá (alebo 
prvá a druhá ant. zo sviatku Päťdesiatnice 
a tretia každod. s refrénom sviatku). Každod. 
vchod s refrénom sviatku. Tropár zo sviatku 
a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz, kon-
dák zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten 
zo sviatku a svätým. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. 
(HS: 248, 385; PZ: 216, 365; HP: 232, 388)

ŠTVRTOK 12. jún
Prepodobný Onufrios Veľký 
Prepodobný Peter Athoský

Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 – 
32, zač. 13

A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď 
súdiš... (Rim 2, 1a)

Nik z nás nie je natoľko dobrý, aby sa mohol 
sám zachrániť. Niet človeka bez hriechu. 
Všetci sme závislí od Božieho milosrdenstva. 
Či môžeš povedať, že ho nepotrebuješ? Tak 
potom prečo vstupujeme do súdov, ohovára-
ní, posudzovaní? Chýba nám svetlo pravdy. 
Sú chvíle, keď sa ocitneme v bezvedomí 
svojich hriechov. To je stav, keď začneme 
súdiť blížneho. Pane, prebuď nás z tohto 
bezvedomia!

Liturgia: Všetko ako 10. júna

PIATOK 13. jún
Mučenica Akvilína. Biskup Trifylios

Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 
41, zač. 14

Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu 
menu... (Rim 2, 24)

Autentickosť. To nám dnes chýba, a preto 
sme pohoršením pre dnešný svet. Nálepka 
kresťanský/kresťanská akoby stratila svoju 
hodnovernosť. Prečo? Vieme, čo pohoršuje, 
pred čím nás zákon varuje, a aj napriek 
tomu sa touto cestou vydáme. Uvedomme 
si, že polovičná viera = žiadna viera. Vráťme 
hodnotu a silu kresťanstvu autentickým 
prežívaním viery.

Liturgia: Všetko ako 10. júna. Voľnica

SOBOTA 14. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice 
Prorok Elizeus. Patriarcha Metod

Čítania. Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 
– 48, zač. 15

Lebo túžim vidieť vás,... aby sme sa na-
vzájom potešili... (Rim 1, 11 – 12)

Cesta viery nie je vždy jednoduchá. Vieme, 
že byť človekom viery stojí nemálo duchov-
ných síl. Preto sme povolaní k vzájomnému 
povzbudzovaniu. Služba lásky nesmie medzi 
nami chýbať. Žiť život viery je neustále dáva-
nie a prijímanie.

Liturgia: Všetko ako 10. júna

NEDEĽA 15. jún
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa 
všetkých svätých

Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 
32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38

… ktorí vierou dobývali kráľovstvá... 
(Hebr 11, 33)

Každá zbraň k rukách človeka je nebezpeč-
ná, lebo skoro vždy berie život. Ľudstvo má 
s tým bohaté skúsenosti. Prežívame dobu, 
keď sa nebojuje puškou a granátom, ale pe-
niazmi a médiami. Aj z vlastnej skúsenosti 
vieme, akú silu majú v dnešnej dobe peniaze 
a médiá. A predsa, aj keď ich človeka má, 
šťastný nie je. Prečo? Lebo šťastie sa rodí 
vnútri človeka. A tam sú zbrane tohto sveta 
ničím. Pre nás je tou najmocnejšou zbraňou 
viera. Viera v živého trojjediného Boha. Vie-
ra v toho, ktorý premohol smrť a dal nám 
podiel na tomto víťazstve. V Starom zákone 
máme nespočetné množstvo tých, ktorí 
zvíťazili nad mocnými vtedajšieho sveta 
silou viery. Z nej čerpali silu ducha a tela 
do situácií, v ktorých sa každá zbraň stáva 
neúčinná a zbytočná. A to je pre nás výzva, 
aby sme posilnení ich svedectvom bojovali 
za svoju spásu skrze vieru. Naše víťazstvo 
nie je v tom, že budeme uchránení od teles-
nej bolesti či smrti. Víťazstvo kresťana je vo 
večnom živote, v blaženosti, vo svätosti, ku 
ktorej sme všetci povolaní. Svätosť pre nás 
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Ikona posledného 
súdu
Definitívna podoba
Objavila sa až na začiatku 11. stor., pričom – 
ako uvádza E. Sendler – tento vývoj prebie-
hal súbežne tak na Východe, ako aj na Zá-
pade, kde obe tradície interpretovali túto 
ikonografickú tému so zreteľom na vlastnú 
duchovnosť. Na Západe je najvýznamnejším 
monumentom z tohto obdobia chrám v Tor-
celle neďaleko Benátok, kde sa na vnútornej 
stene priečelia nachádza mozaika posled-
ného súdu z 12. storočia. Pozostáva z piatich 
radov postáv nerovnakej výšky nad sebou.

Pod vrcholom priečelia je výjav ukrižova-
ného Krista s Bohorodičkou a sv. apoštolom 
Jánom stojacimi pod krížom. Pod týmto 
zobrazením sa nachádza samotná majestát-
na mozaika, ktorej na vrchole dominuje 
tradičný motív zostúpenia do podsvetia. 
Po jeho stranách sú zobrazení dvaja anjeli 
odetí v rúchach podobných odevu dvorných 
cisárskych hodnostárov.

V ďalšom rade je klasický výjav Deésis, 
kde po pravici Krista sediaceho na tróne je 
zobrazený zástup. Na jeho čele stojí Bohoro-
dička, za ňou archanjel a apoštoli. Po ľavici 
Krista je taktiež zástup apoštolov a archan-
jel, pričom na čele stojí sv. Ján Krstiteľ. Po-
dobne ako Bohorodička sa skláňa ku Kristovi 
v modlitebnom geste.

V spodných radoch anjeli oddeľujú 
spasených od zatratených. Je pravdou, že 
tieto výjavy boli už niekoľkokrát spracované, 
ale v tomto prípade po prvýkrát vytvárajú 
výrazný celok. Na Východe (najmä v Rus-

ku) objavíme úctyhodný počet fresiek, ako 
napr. v Chráme sv. Cyrila v Kyjeve, v Kated-
rálnom chráme sv. Demetra vo Vladimíre, 
v Chráme sv. Juraja v Starej Lagode, ako aj 
v srbských chrámoch, či už v Nerediči, alebo 
Studenici, všetky z obdobia 12. storočia. 
V tomto období bolo typické zobrazovať 
posledný súd ako deň odplaty, kde sú anjeli 
zobrazovaní v pozícii tých, ktorí zvrhávajú 
do pekelného ohňa nespravodlivé kniežatá 
a cisárov, neverných biskupov či mníchov. Tí 
sú zachvátení strachom a zakrývajú si svoje 
tváre. Taktiež je veľmi zreteľne zobrazené 
potrestanie každého hriechu. Ako uvádza 
E. Sendler, tieto charakteristické detaily sú 
odrazom dramatického opisu. Vychádzajú 
predovšetkým z kázní sv. Efréma Sýrskeho. 
Dokumentuje to napr. chrám v srbskom 
Mileševe. 

V období 14. stor. prešla ikonografia 
posledného súdu zásadnými zmenami. 
Do obdobia 14. stor. boli výjavy umiestňo-
vané vedľa seba, ako to môžeme vidieť napr. 
v chráme v Nerediči, ktorý obsahuje dvad-
saťpäť takýchto oddelených výjavov, zatiaľ čo 
zobrazenia zo 14. stor. reprezentujú ikono-
grafiu posledného súdu ako kompozíciu 
celku, rozloženú do niekoľkých radov. Spája 
ich ohnivá rieka Božieho hnevu, ktorá sa 
tiahne od Kristovho súdneho stolca do pekla 
zobrazeného zväčša v pravom dolnom rohu 
ikony. n

Milan Gábor

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Na spolok darovali:
Členovia spolku, Drienica – 72 eur; 
Gustáv Čorej, Trnava pri Laborci – 20 
eur; Juraj Obraz, Košice – 10 eur; Júlia 
Obrazová, Košice –10 eur; Eva Čonková, 
Košice – 7 eur; Jozef Janočko, Bratislava 
– 7 eur; Juraj Mantič, Bratislava – 7 eur; 
Margita Gyorgyová, Košice – 2 eurá; Jo-
hana Hrabovská, Košice – 2 eurá; Mikuláš 
Marton, Košice – 2 eurá; Terézia Petru-
šová, Košice – 2 eurá; Marta Príhodová, 
Košice – 2 eurá; MUDr. Vlasta Štefanová, 
Košice – 2 eurá; Milena Gecejová, Košice 
– 1 euro; Anna Tirpáková, Trnava pri La-
borci – 1 euro
Oznam
Výbor spolku prosí všetkých farárov 
a správcov farností, ktorí ešte nevyrov-
nali členský príspevok a neposlali zoznam 
svojich členov aj s vyznačenými zmena-
mi, aby to urobili čo najskôr.
Zoznamy treba poslať do ústredia spol-
ku na poštovú adresu: Spolok sv. Cyrila 
a Metoda, Hollého 4, 071 01 Michalovce.
Členský príspevok treba vyrovnať na č. ú. 
4470004207/3100 v Sberbank a.s.
Michal Hospodár

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Stretnutie pre mladých
05.06. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.30 h)
Turíčna vigília
07.06. Ľutina, bazilika minor (15.00)
Komunitná svätá liturgia
08.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h) 
15.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
29.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Kurz Filip
13.06. – 14.06. Stará Ľubovňa, základná 
škola sv. Cyrila a Metoda 

20.06. – 21.06. Prešov, Gymnázium bl. 
P. P. Gojdiča
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
14.06. Litmanová, hora Zvir (10.30 h)
Biblický večer
26.06. Záborské, obecný dom (18.00 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

 BLAHOŽELáME
31. mája oslávil pre-
krásnych 50 rokov 
života náš duchovný 
otec Daniel Šarišský. 
Drahý náš otče, prij-
mite naše úprimné 
blahoželanie k vášmu 
sviatku. Vyprosujeme vám veľa Božích 
milostí, ochranu našej nebeskej Matky 
Márie a dary Svätého Ducha. Ďakujeme 
Pánu Bohu za vaše slová, ktoré zasievate 
do našich sŕdc. Ďakujeme za horlivosť, 
s ktorou pomáhate pri budovaní nového 
chrámu v našej farnosti. Nech vám Pán 
daruje všetko, čo osoží, nech vyplní vaše 
zámery a sprevádza vaše kroky.

To vám vyprosujú veriaci z farnosti  
Snina-Brehy. Mnohaja i blahaja lita!

 OZNAMy

Konferencia o evanjelizácii a pastorácii 
Rómov
Ponúkame kňazom, rehoľníkom i laikom 
stráviť podnetný čas na Spišskej Kapitule, 
kde sa  31. augusta – 2. septembra  usku-
toční Konferencia o evanjelizácii a pasto-
rácii Rómov pod záštitou otca arcibiskupa 
Mons. Bernarda Bobera.
Na konferencii spoznáte príklady dobrej 
praxe, prednášky ľudí z terénu, worksho-
py, duchovné a kultúrne aktivity. Popla-
tok za konferenciu bude symbolický, pri-
hlásiť sa treba na nižšie uvedený kontakt.
Konferencia je určená pre tých, ktorí s Ró-
mami pracujú alebo vnímajú povolanie 
pre túto službu, ako aj pre tých, ktorých 
rómska misia jednoducho zaujíma.

Rada pre Rómov a menšiny pri KBS 
(kontaktujte: martin.mekel@gmail.com, 

0915 951 081)
Súťaž o logo P15
Rada Konferencie biskupov Slovenska 
(KBS) pre mládež a univerzity vyhlásila 
súťaž na vytvorenie loga P15 (Národné 
stretnutie mládeže v Poprade v roku 
2015). Výherca verejnej a neanonymnej 
súťaže získa symbolických 115 eur a voľ-
ný vstup na P15.
Obsah loga musí tvoriť text P15. Témou 
NSM P15 je motto: „Blahoslavení čisté-
ho srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 
8), ktorá môže byť jeho inšpiráciou. Ide 
o tému, ktorú vybral pre 30. ročník Sve-
tových dní mládeže Svätý Otec František. 
Ďalšou inšpiráciou môže byť miesto ko-
nania NSM P15 – Poprad. V prípade P15 
bude často skloňovaným slovom slovo 
poklad. Odporúča sa poslať verziu loga 
s textom Poprad a bez textu Poprad.
Súťaž je verejná, neanonymná a nie je 
vekovo ani inak ohraničená. Návrhy mož-
no poslať do 30. júna na adresu: lipiak@
kbs.sk. Zaslaním návrhu do súťaže sa au-
tor loga automaticky zaväzuje k súhlasu 

s podmienkami súťaže, s použitím osob-
ných údajov pre potreby súťaže a s pou-
žívaním loga organizátormi P15. Porota, 
ktorú tvorí organizačný tím P15, vyhod-
notí všetky návrhy do konca júla 2014. 
Určí len víťaza. Výsledok súťaže bude zve-
rejnený na celoslovenskom mládežníc-
kom programe 7Bolestná 14. septembra 
v Šaštíne. komunikačný tím NSM

 INZERCIA

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – Cit-
ricidal grapefruitové kvapky, masti 
na reumu a bolestivé kĺby a iné pro-
dukty tradičného ľudového liečiteľ-
stva. www.liecivemasti.com

 CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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Deti ako dar 
manželstva
Manželská láska je svojou prirodze-
nosťou nastavená na zrodenie detí. 
V tomto naberá manželstvo nielen svoju 
dokonalosť, ale zároveň nadobúda tiež 
najväčší rozmer zodpovednosti. Man-
želia už nenesú len ťarchu spoločného 
života, ale aj ťarchu prijatia a fyzickej 
a duchovnej starostlivosti o deti. Deti sú 
korunou manželstva a manželstvo je je-
dinou živnou pôdou na realizáciu takého 
vznešeného cieľa, akým je rodičovstvo. 
Nenarodené dieťa, ktoré sa hlási k živo-
tu, preto nikdy nemôže byť nepriateľom 
svojich rodičov. Je zvláštne, koľko času 
a peňazí sa dnes investuje do vývoja 
rozličných foriem antikoncepcie. Skúse-
nosť však učí, že aj tu je príroda silnejšia 
ako človek. Aj najdokonalejšia metóda 
plánovania rodičovstva zlyháva. Manže-
lia preto majú byť otvorení prijatiu detí 
i v neočakávanej situácii. Otvorenosť 
manželstva znamená, že ten, kto žije 
v manželstve, musí celkom normálne 
počítať s tým, že sa môže ohlásiť nový 
život. Stále musí byť pripravený na jeho 
prijatie. Otvorenosť tiež znamená, 
že príchod dieťaťa nemôže byť pre 
manželov prekvapením. V našej kultúre 
bol príchod dieťaťa do rodiny vždy 
radostným darom a znamením požeh-
nania, pretože cez deti sa otvárala rodu 
ďalšia budúcnosť. Ešte pred niekoľkými 
desaťročiami boli naše rodiny oveľa 
početnejšie ako dnes a žilo sa za oveľa 
skromnejších podmienok, ale i oveľa 
šťastnejšie. V mnohých rodinách aj dnes 
vidíme, že ochota prijať deti u obidvoch 
manželov je súčasťou šťastného preží-
vania ich osobného vzťahu. Stávajú sa 
tmelom, ktorý aj po rokoch manželstva 
spája obidvoch manželov. Nezabudni-
me, že v manželstve máme byť nielen 
otvorení prijímaniu detí, ale máme mať 
tiež ochotu ich vychovávať. Rodičia sú vo 
výchove svojich detí na prvom mieste. 
Škola alebo Cirkev majú len pomocnú 
funkciu. Vychovávať deti znamená byť 
súčasťou ich života až po dosiahnutie 
dospelého veku. Rodičia majú v procese 
výchovy vytvárať atmosféru priateľstva 
a otvorenosti. Zdieľať s deťmi nielen 
príjemné situácie, ale byť s nimi i vtedy, 
keď prežívajú osobné krízy a sklamania, 
je veľkou školou rodičovstva. Pri výchove 
detí preto aj samotní rodičia dosahujú 
svoju osobnostnú zrelosť.

František Čitbaj
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Vážení čitatelia časopisu Slovo,
otvárame novú rubriku Poradňa, v ktorej vám ponúkame právnu pomoc pri riešení vašich 

problémov. Právnik, s ktorým spolupracujeme, vám ochotne odpovie na vaše otázky a pomôže 
vám zorientovať sa v nastolenej problematike. Svoje návrhy a otázky posielajte na mailovú adresu: 
slovo1@grkatpo.sk alebo na poštovú adresu: Slovo, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

redakcia

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako mám postupovať, keď mi nezaplatili za posledný 
mesiac, čo som odrobila ako brigádnička – študentka v jednom hoteli na recepcii pre ľudí, 
čo ho mali v prenájme. Dlžia mi pár sto eur a neviem si už poradiť. Ako ich od nich dostať? 
Ďakujem pekne za radu.

Svojich peňazí sa môžete domáhať podaním žaloby ohľadom zaplatenia dlžnej sumy na súde. 
V súdnom konaní musíte preukázať, že žalovaný vám dlhuje vami požadovanú sumu, ako aj dôvod 
vzniku tohto dlhu. Vzhľadom na to, že neviem, akými dokladmi disponujete, odporúčam vám 
obrátiť sa na advokáta, ktorý na základe vami predložených dokladov realizuje príslušné právne 
kroky.

JUDr. Pavol Vargaeštok

Monastyr Krasnyj Brid
Archieparchialnyj odpust na Sošestvije Sv. Ducha

14. - 15. jun 2014
Subota 14. jun 2014
15.45 Moleben k Presv. Bohorodici 
16.00 Posvjačiňa vody, ružanec
17.00 Večurňa z litijov
18.00 Služba Boža, agape
19.30 Pomazaňa chvorych

Neďiľa 15. jun 2014
8.00 Moleben ku Sv. Duchu
8.30 Ružanec
9.00 Utreňa
10.30 Archijerejska služba Boža
 mirovaňa, obchid kolo cerkvi

Serdečno pozyvajuť otcjove Vasilijane
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Pomôcky:  
Anor,  

Arkona, Ee, 
Line

Osmóza, 
po česky

Vrchné 
oblečenie

Aromatická 
rastlina slovo Lodná kostra Oškiera Ruky,  

po česky
Ruská 

polievka
New Jersey, 

skratka Valal
Autor:  

Vladimír  
Komanický

2. časť 
tajničky Údajne

Osem, 
po česky

Polodrahokam
Rímske číslo 

505Chemická 
značka telúru

1. časť 
tajničky

Sumerské 
mesto

Súhlas

Fujavica
Ženské meno

Výrobca 
zápaliek

Otília, 
po domácky Výveska

Holandská 
rieka Biblická hora

Francúzske 
mesto Nedriape sa

EČV Senice
Naparuj

Citoslovce 
pohrozenia

3. časť 
tajničky Smerovala

Krvný obraz

Nemecký  
mys

Ženské meno Nová scéna, 
skratka

Obyvateľ 
Španielska Sliepka

slovo Pĺž, po česky
Pridalo soľ Mys

Rímske číslo 3 Predložka

Has smäd
Toho roku, 

skratka Lebo 4. časť 
tajničky

Tu máš Národný 
podnik, skr.

Citoslovce 
rozpakov

Čiara, 
po anglicky Odolal ohňu

Horúčava Prvé husle
Španielska 
vychováva

t eľka
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legenda: andezit, atest, činidlo, dohody, donor, 
drina, idiot, istič, Klasy, Koniec, Kvety, letovisKo, 
litva, lunochod, lyriKa, nÁrody, ninive, odpor, 
oKresy, ovocinÁri, plastiKa, platy, politiKa, príliv, 
pyžamo, satira, siene, sinice, slučKa, snaha, so-
doma, srdce, stoKa, stotina, súlad, tenis, trest, 
trupy, únava, vianoce, volič, zÁliv, zelenina, žiaci, 
žilina, život.

tajničku osemsmerovky tvorí  25 nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 10. Krížovka: viera je súhlas bez 
hľadania. Osemsmerovka: Koreňom všetkého zla je láska 
k peniazom.

Výherca: ružena doležiová z hažína nad cirochou. 
riešenia zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 
prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 09.06. (pondelok)  16.05 Večerná univer-
zita: Rozjímanie o siedmich bolestiach 
Panny Márie v maliarskej tvorbe – autor: 
PaedDr. Peter Čambál
 10.06. (utorok)  19.30 Bez hraníc: Boh, 
peniaze a znalosti – dokument o Steylskej 
banke, ktorej sídlo sa nachádza v Sankt 
Augustine pri Bonne, ktorú vlastní rehoľ-
ná spoločnosť 20.15 O pôsobení diabla 
(7) – záznam zo seminára pátra Eliasa 
Vellu v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: Kľúč 
k šťastnému manželstvu: Aký je život 
v manželstve? (7) – dokument adresovaný 
tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo 
v Katolíckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí 
chcú v tomto zväzku vytrvať celý život
 11.06. (streda)  19.30 Z nás jeden, jeden 
z nás – krátky film o náhodnom stretnutí 
dvoch mladých ľudí na priechode pre chod-
cov 20.10 Prehľad katolíckych periodík 
na Slovensku
 12.06. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Dom 
nádeje (Ukrajina) ⓬ – dokument o sestre 
Monike a Anežke, ktoré pomáhajú chlap-
com vyslobodiť sa z osídiel drog; ich život 
je postavený na troch pilieroch: modlitbe, 
práci a spoločenstve
 13.06. (piatok)  17.30 Zapusťme korene 
– dokument o Stretnutí mládeže 2011 
v Madride 20.25 EFFETA (Jn 3, 16 – 18) 
– zamyslenie nad nedeľným evanjeliom 
21.55 Popieluszko: Sloboda je v nás ⓯ 
– film o počiatkoch slobody v Strednej 
Európe, o hrôzach stanného práva v Poľsku, 

o období odborového hnutia Solidarita 
a skutočnom príbehu poľského kňaza Jer-
zyho Popieluszka, ktorý sa nedal zastrašiť 
a usvedčoval komunistov z klamstiev; 
v roku 2010 bol blahorečený
 14.06. (sobota)  10.00 Vysviacka kňazov 
v Košiciach – priamy prenos
 15.06. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Jozefovo stretnutie s bratmi (3) 
– príbeh, ktorý prináša uistenie o Božej 
starostlivosti a láske ku každému človeku 
11.00 Svätá omša z Rajeckej Lesnej – pria-
my prenos 16.00 Slávnostný benefičný 
koncert Patrónke Slovenska – priamy pre-
nos benefičného koncertu zo Šaštína 19.30 
Spojení oceánom – dokument o Mariánovi 
Petrasovi, ktorého život zmenila sila odpus-
tenia v svätej spovedi a Eucharistia; kabína 
jeho kamióna sa stala miestom modlitby 
a chvály Boha 21.10 LAJF: Stopy: Môže 
kresťan veriť v evolúciu? – dokument, 
ktorý ponúka pohľad na krásy Božieho 
stvorenstva na Novom Zélande
 16.06. (pondelok)  20.10 Aktuálne s kar-
dinálom Tomkom – príhovor kardinála 
Jozefa Tomka
 17.06. (utorok)  19.30 Bez hraníc: USA: 
Farební kňazi – relácia, ktorá približuje situ-
áciu černošských kňazov v Katolíckej cirkvi 
na juhu Spojených štátov až do 60-tych 
rokov, keď im bola odopieraná svätá omša 
pod hrozbou násilia, dokonca nemohli 
chodiť po tej istej strane chodníka ako ich 
bieli veriaci spolubratia 20.15 O pôsobení 

diabla (8) – záznam zo seminára pátra 
Eliasa Vellu v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: 
Kľúč k šťastnému manželstvu: Koľko detí 
chceme mať? (8)
 18.06. (streda)  19.30 Smer Velehrad – 
dokument o putovaní na Velehrad 20.10 
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
 19.06. (štvrtok)  19.00 Slávnosť Božieho 
tela a krvi – priamy prenos z Vatikánu
 20.06. (piatok)  17.30 Merton – životopisný 
film, ktorý predstavuje pozoruhodného 
náboženského filozofa 20. storočia, ktorý 
reagoval na niektoré z najpálčivejších 
sociálnych problémov našej doby 20.25 
EFFETA (Mt 10, 26 – 33) 21.55 Pavol VI.: 
Pápež v búrlivých časoch (1) ⓬ – film 
o päťdesiatročnej histórii, ktorá zmenila 
Katolícku cirkev a svet, a o pôsobení pápe-
ža, ktorý navštevoval veriacich na piatich 
kontinentoch a otvoril medzináboženský 
dialóg návštevou Jeruzalema

 21.06. (sobota)  10.00 Svätá omša z Ladiec 
– priamy prenos
 22.06. (nedeľa)  08.15 Animované biblické 
príbehy: Mojžiš (4) – príbeh, ktorý vťahuje 
do prvých dní Mojžišovho života, vedie 
cez výslnie vplyvného egyptského princa 
až do obdobia, keď sa ako zabudnutý 
pastier stará o ovce svokra v Midjánskej 
púšti 19.10 Katechéza: Kniha Genezis (1. 
kapitola) – autor: Marko Orko Vácha 19.30 
Vlastná cesta – dokument o sr. Eliške Biel-
kovej, školskej sestre sv. Františka z Assisi, 
ktorá hovorí o svojej ceste k povolaniu

 05.06. (štvrtok)  20.30 Pontifikáty pápežov 
20. storočia – Ján Pavol II.; hosť: prof. Peter 
Zubko
 06.06. (piatok)  20.30 Kána pre manželov; 
hostia: manželské páry, organizované 
komunitou Chemin Neuf
 07.06. (sobota)  13.00 Štátny dlh a verejné 
financie na Slovensku; hosť: doc. Radoslav 
Kožiak 18.00 Emauzy – gréckokatolícka 
svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Na-
rodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slúži otec Pavol Bardzák 20.30 Turíčna 
vigília z Kežmarku, slávnosť Zoslania Svä-
tého Ducha 
 08.06. (nedeľa)  14.00 Ežo Vlkolinský – dra-
matizácia románu J. G. Tajovského
 09.06. (pondelok)  20.30 Na Staré hory 
za Eucharistiou s Máriou
 10.06. (utorok)  20.30 Modlitba v živote 
kresťana; hostia: Štefan Fábry, Peter 
Staroštík
 13.06. (piatok)  20.30 Dedičské konanie; 
hosť: Mgr. M. Sobinkovičová
 14.06. (sobota)  10.00 Odluka cirkví od štá-
tu (3); hosť: Marián Cipár 20.30 Spomienka 
na 10. rozhlasovú púť do Krakova 
 15.06. (nedeľa)  13.00 Život a dielo kňaza 
Ondreja Cabana 14.00 Otec Goriot – dra-
matizácia románu H. De Balzaca
 16.06. (pondelok)  20.30 Letné brigády 
– skúsenosti študentov, rady odborníkov
 17.06. (utorok)  20.30 Liturgické sviatky 
mesiaca jún; hosť: don Anton Červeň
 19.06. (štvrtok)  20.30 Slováci na Sočskom 
fronte v prvej svetovej vojne
 20.06. (piatok)  20.30 OZ Helper a medzi-
národná organizácia HCPT – 20. ročník púte 
Slovákov do Lúrd; hostia: zástupcovia OZ 
Helper, p. Ferancováhu
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Koceľ a Blatnohrad
Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR vydal knihu, ktorá sa zrodila z inšpirá-
cie 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na veľkú Moravu a odhaľuje na základe 
archeologických a pramenných materiálov skutočnosti súvisiace s Blatnohradom. Nosnou 
časťou je štúdia nemeckého bádateľa v oblasti histórie Hansa Dietera Tönsmeyera, ktorá 
prináša pohľad na osudy syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu – Koceľa, ktorý v tom čase stál 
na čele Blatnohradského kniežatstva. Podáva súhrn historických, politických, vojenských, 
náboženských, kultúrnych, jazykových, rodinných a etnických vzťahov, ktoré sa tvorili v oblasti zahraničnej 
i domácej Koceľovej politiky. (TK KBS)

Tretia cesta
V USA natočili dokument, ktorý predstavuje kresťanskú lásku ako tretiu cestu v kontro-
verziách týkajúcich sa homosexuality. Katolíci pociťujúci sexuálnu príťažlivosť k rovnaké-
mu pohlaviu hovoria o osobných zápasoch a o úteche, ktorú našli v učení Cirkvi. Tri-
dsaťosemminútový film, ktorý režíroval John Andrew O’Rourke, možno vidieť na stránke 
Blackstone Films, www.blackstonefilms.org. John Hollowel, kňaz arcidiecézy Indianapo-
lis, sa postaral o jeho produkciu. Spravodajskej agentúre CNA povedal, že cieľom filmu 
bolo porozprávať príbehy „ľudí, ktorí zažívajú sexuálnu príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, a napriek tomu 
nachádzajú veľkú útechu v učení Katolíckej cirkvi na túto tému“. (TK KBS)

B-Joey: Humanity
Gospelový autor a spevák Jožo Bubnár (B-Joey) ponúka singel s názvom Ľudskosť 
(Humanity). K tvorbe ho motivovalo rastúce napätie vo svete, no poslednou 
kvapkou bola Ukrajina. Na finálnych aranžmánoch spolupracoval s producen-
tom Randym. S režisérom Aďom Jenčom z Cube Art Pictures znásobil emotívny 
odkaz klipom s jasnou víziou. B-Joey pozval do klipu študentky, ktoré držia transparenty v ruke s nápismi 
Tolerance (Tolerancia), Love (Láska), Respect (Rešpekt), Smile (Úsmev) či Not wars (Nie vojnám). „Skladbu 
som poslal do Bieleho domu, Kremľa a Európskej komisie... Mali by sme mať na zreteli toleranciu a porozu-
menie, lebo bez toho sa ďalej nepohneme,“ ukázal smer B-Joey. (Dominik Petrík) 

 21.06. (sobota)  14.00 Všetko za národ – 
dramatizácia novely B. S. Timravy
 22.06. (nedeľa)  15.30 Význam farských 
charít; hostia: zástupcovia charít v Žiline, 
Trnave, Bratislave
 23.06. (pondelok)  20.30 Lúskame Teo-
lógiu tela
 25.06. (streda)  11.10 Divadelné združenie 
Partizánske; hosť: režisér Jozef Krasula 
20.30 Rímskokatolícka farnosť Borovce
 28.06. (sobota)  14.00 Svetlo v temnotách 
– hra o sv. Petrovi a Pavlovi 18.00 Emauzy 
– gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

DVOJKA
 08.06. (nedeľa)  09.00 Svätá liturgia 
v Nedeľu Päťdesiatnice – priamy prenos 
z Katedrálneho chrámu Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave; slúži Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha 13.20 Orientácie – 
reportážny pohľad na cestu Svätého Otca 
Františka do Izraela13.45 Svätodušné 
sviatky – sviatočný príhovor Milana Krivdu, 
biskupa Západného dištriktu ECAV 01.30 
Svätodušné sviatky R
 10.06. (utorok)  15.15 Orientácie R
 15.06. (nedeľa)  12.15 Orientácie 12.40 Slo-
vo – príhovor Mons. Jaroslava Pechu 13.00 
Slávnostné Te Deum – inaugurácia nového 
prezidenta SR Andreja Kisku z Katedrály sv. 
Martina v Bratislave 00.00 Slovo R
 17.06. (utorok)  14.20 Orientácie R
 22.06. (nedeľa)  13.10 Orientácie
 24.06. (utorok)  15.30 Orientácie R
 28.06. (sobota)  10.00 Ordinácia novokňa-
zov ECAV – priamy prenos z evanjelického 
kostola v Prešove
 29.06. (nedeľa)  09.30 Slávnostná svätá 
omša z Kaplnky sv. Gorazda v obci Mo-
čenok; celebruje Mons. František Rábek

RáDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých 21.05 Cesty
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 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
 28.06. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Martin Tkačin; Krajná 
Bystrá)
 29.06. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 08.30 Sakrálne umenie

 Zmena programu vyhradená.

Liturgicképexeso
Víno a voda
cirkev od počiatku slávila 
eucharistiu pod obojakým 
spôsobom tak, ako ježiš Kristus 
počas poslednej večere. do vína, 
ktoré je vlastne čistým muštom 
z hrozna bez pridania iných látok, 
leje kňaz počas proskomídie 
a podľa zvyku aj pred samotným 
rozdávaním eucharistie vodu. 

prvý dôvod vlievania vody je v tom, 
že aj ježiš podľa miestneho zvyku 
primiešal do vína vodu. druhý 
spočíva priamo v Kristovej obeti 
na kríži, keď mu zo srdca vytiekla 
krv a voda (nahromadená tekutina 
v osrdcovníku a pľúcach).

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

slovo   12 | 2014 relax | 2726 | program



 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

13. – 15.06. BáRKAFEST 2014 – gospelový festival
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2014
1. turnus: 06.07. – 11.07. (9 –11 r )
2. turnus: 13.07. – 18.07. (15 – 17 r)
3. turnus: 20.07. – 25.07. (12 – 14 r)
4. turnus: 27.07. – 01.08. (9 – 11 r)
5. turnus: 03.08. – 08.08. (9 – 11 r)
6. turnus: 10.08. – 15.08. (12 – 14 r)
7. turnus: 17.08. – 22.08. (12 – 14 r) ( 18 a viac)
8. turnus: 24.08. – 29.08. (15 – 17 r)

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

20. – 22.06. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre 
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdra-
viť vzťah manželov prostredníctvom poznania a ob-
rátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. 
Príspevok je 80 eur za manželský 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 organizuje spolupracujúca organi-
zácia v Dolnom Kubíne v dvoch termínoch. Bližšie in-
formácie a možnosť prihlásenia sa nájdete na strán-
ke www.centrumsigord.sk.
14.07. – 20.07./ 04.08. – 10.08. Prázdninové týžden-
né pobyty pre rodiny s deťmi. Týždeň v Centre pre ro-
dinu na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín. V rám-
ci programu prázdninového týždňa je pripravený 
program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými 
aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločen-
ské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti, čas rodinnej 
modlitby, duchovného slova či filmové večery.

 PúTNICKé MIESTA

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

21.06. Púť miništrantov (10.00 h)
28.06. Púť Rómov (10.00 h)
05.07. Fatimská sobota (10.00 h)

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

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

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

05.07. Fatimská sobota (08.30 h.)

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

14.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby 
za uzdravenie (10.30 h)
21. – 22.06. Národná púť strážkyň a roverov – ka-
tolícki skauti 
29.06. Púť učiteľov a žiakov (10.30 h)
05.07. Fatimská sobota (10.30 h)
06.07. Malá púť (09.00 h)

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

Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com

Pondelok – 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá litur-

Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov
vás pozýva na

Turíce 2014
7. jún 2014 (sobota) 

Ľutina, bazilika minor

Program: 15.00 modlitba chvál
  15.45 prednáška
   svedectvá a modlitba
  17.30 prestávka
  18.00 liturgia s modlitbou za uzdravenie
  20.00 záver

Rada pre Rómov Prešovského arcibiskupstva a Gréckokatolícke 
formačné centrum pre Rómov v Čičave vás pozývajú na

Púť rómskych rodín  
do Ľutiny

28. jún 2014 (sobota)

Program:
 10.00 – 20.00  spoveď, modlitba, krížová cesta, workshopy, 
  divadlo, hudba
 17.00  archijerejská svätá liturgia s Mons. Jánom Babjakom

Zaži čas inšpirácie a posilnenia svojej viery,  
a nájdi vieru na obrátenie Rómov vo svojej farnosti.  

Pozvaní sú všetci, nielen Rómovia.

Kontakt a bližšie informácie: martin.mekel@gmail.com, 0915951081


