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Príležitosť pre rodičov
Prežívame obdobie, keď sa opravujú známky 
na konci školského roka a netrpezlivo sa 
čaká na posledný deň v škole. Pre mno-
hých nastáva čas lúčenia a zároveň čas 
očakávania nových zvítaní počas prázdnin. 
A tu si mnohí kladú otázky, ako prežiť čas 
prázdnin a dovoleniek. Táto otázka netrápi 
iba deti, ale aj ich rodičov. Využívam preto 
tento priestor, aby som vás všetkých po-
zval k zmysluplnému (ako to často zvykne 
hovorievať pápež František) a rodinnému 
(nadväzujúc na Rok rodiny v Prešovskej ar-
chieparchii)  prežitiu prázdnin a dovoleniek.

Prichádza čas, keď sa rodičia nebudú môcť 
spoľahnúť na školu, družinu či CVČ ohľa-
dom starostlivosti a výchovy svojich detí. Sú 
nútení sami rozmýšľať a pripraviť program 
pre svoje ratolesti. Je tu čas, aby sa konečne 
v rámci svojich rodín realizovali aj rodičia. Je 
to veľmi náročné a nie vždy ideálne! Keď sa 
totiž na začiatku školského roka pýtam detí, 
ako prežili prázdniny, mnohí odpovedajú, že 
nudne a stereotypne a že sú už aj radi zasa 
v škole. Rodičia, nedajte deťom príležitosť 
na takéto odpovede!

Rodina je odnepamäti najbližším a naj-
vplyvnejším prostredím, ktoré od prvých 
okamihov života jednotlivca i neskôr počas 
jeho vývoja utvára a formuje jeho osobnosť 
a správanie. Mnoho ťažkostí, ktoré sa dnes 
vyskytujú v živote človeka, pochádza z toho, 
že ľudia strácajú zo zreteľa správnu stupnicu 
hodnôt a chýbajú im pevné normy sprá-
vania. Či nie je teraz priestor na to, aby sa 
v rodinách rodičia spolu s deťmi zamýšľali 
nad povolaním človeka v tomto svete a ozrej-
mili si základné pravdy, ktoré sa vzťahujú 
na človeka, vieru a Boha? Či nie je teraz čas 
na utužovanie rodinných vzťahov?

Ak sa rozhodneme prežiť nastávajúce dni 
rodinne, tak je tu pozvanie aj k zmyslupl-
nosti ich prežitia. Istotne sa mnohí tešia 
na voľno, oddych, relax, more, tábor... a isto 
mnohí oprávnene i zaslúžene. Ale nezabú-
dame pri plánovaní aktivít na toho, kto dáva 
zmysel nášmu životu? Na Boha?

Často počuť vetu: „Na dovolenke nechcem 
byť nikým a ničím vyrušovaný!“ Paradoxom 
je, že čím má človek viac voľna, tým menej 
sa venuje Bohu. Voľný čas sa mení na pre-
žívanie nových zážitkov, inokedy aj na ne-
bezpečné dobrodružstvá, keď sa človek cíti 
od domova, svojich blízkych i Boha ďalej ako 
zvyčajne.

Dovolenkovať či prázdninovať znamená  
zdržať sa zvyčajnej činnosti, aby sme sa 
mohli sústrediť na niečo iné. To sústredenie 
v živote kresťana by malo byť zamerané 
na uvedomenie si existencie Boha. To však 
neznamená, že počas dovolenky nie je 
dovolená žiadna zábava, oddych či relax. Do-
volenku a prázdniny však treba chápať ako 
dar, ako krátky čas, ktorý nesmieme nechať 
jednoducho uplynúť, ale ktorý máme oceniť 
v jeho plnej hodnote.

Kresťan by teda mal oddychovať s Bohom. 
Dokonca s ním aj cestovať, relaxovať... Znie 
to čudne, pretože neregistrujeme ponuky 
žiadnej cestovnej kancelárie na dovolenku 
s Bohom, ale je to možné skrze rozhodnu-
tie srdca. Každodenný kontakt v modlitbe 
a láske voči blížnemu, uvedomovanie si 
Božích darov, krásy stvorenia a dobrodení, 
radosť z plnohodnotne prežitej dovolenky sú 
ovocím našej spoločnosti s Bohom.

Cirkev nám vychádza v ústrety s konkrét-
nymi ponukami rozličných aktivít na epar-
chiálnej alebo farskej úrovni (púte, stretnu-
tia mladých, tábory, výlety...). Registrujeme 
tieto ponuky? Uvažujeme o nich?

Pozvime Boha ako spoločníka na naše 
prázdniny a dovolenky. On je naozaj dobrý 
spoločník. Neunaví nás. Práve naopak. Udrží 
nás v radostnej sviežosti.

Tak príjemnú dovolenku a prázdniny, 
priatelia, s Bohom a v rodine!

ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
hanušovský protopresbyter
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�� 10. – 18. mája sa uskutočnili ce-
lomestské misie v Stropkove. Misie 
sa konali aj v troch gréckokatolíckych 
chrámoch pod vedením redemptoris-
tov z Michalovskej viceprovincie.

�� 18. mája slávili v Brezne odpus-
tovú slávnosť, pri ktorej si uctili bl. 
hieromučeníka Vasiľa Hopka, patróna 
farnosti. Slávnosti predchádzala 
v sobotu Veľká večiereň s požehna-
ním lítijných darov. Nedeľný program 
otvoril Moleben k bl. Vasiľovi, 
po ňom nasledovala archijerejská 
svätá liturgia, ktorej predsedal 
vladyka Peter Rusnák, bratislavský 
eparcha. Na slávnosti sa zúčastnil aj 
otec Peter Sabol, tajomník a kancelár 
bratislavského eparchiálneho úradu, 
vdp. Jozef Fričovský, dekan miestnej 
rímskokatolíckej farnosti, otec Franti-
šek Takáč, farár zo Šumiaca, a domáci 
kňaz otec Ján Kovaľ. V závere sa pani 
Mária Dologová poďakovala v mene 
farníkov vladykovi Petrovi Rusnákovi 
za jeho prítomnosť. Odpustová sláv-
nosť pokračovala spoločným obedom 
farníkov s vladykom. (Ján Kovaľ)

�� 20. mája sa uskutočnilo slávnost-
né odovzdávanie Ceny Jána Hollého 
za umelecký preklad a Ceny Mateja 
Bela za odborný preklad za rok 
2013. Cenu Mateja Bela v kategórii 
lexikografické dielo a dielo z oblas-
ti teórie, dejín a kritiky prekladu 
a komparatívnej lexikológie získala 
Helena Panczová. Získala ju za dielo 
Grécko-slovenský slovník od Homéra 
po kresťanských autorov. Vydavateľ-
stvo Lingea, ktoré vydalo tento slov-
ník, zároveň získalo Poctu Literárneho 
fondu za významný edičný čin.

�� V Starej Ľubovni vyhlásili víťazov 
celoslovenského kola biblickej 
olympiády, ktoré sa uskutočnilo 20. 
– 22. mája. Desať družstiev z celého 
Slovenska súťažilo v kategórii zák-
ladných škôl a v kategórii stredných 
škôl. Prvenstvo v prvej kategórii si 
odnieslo trojčlenné družstvo školákov 
zo Základnej školy T. J. Moussona 
z Michaloviec (Košická eparchia). Me-
dzi stredoškolákmi zvíťazili študenti 
z Gymnázia Martina Hattalu z Trste-
nej (Spišská diecéza), ale nedali sa 
zahanbiť ani študenti Gymnázia sv. T. 
Akvinského z Košíc zastupujúci Košic-
kú eparchiu, ktorí skončili na druhom 
mieste. Organizátori pripravili pre 
účastníkov aj duchovný a poznávací 
program, v rámci ktorého navštívili 

Zomrel gréckokatolícky kňaz Ivan Saraka
V sobotu popoludní 24. mája 
2014 zomrel v Snine vo veku ne-
dožitých 63 rokov života a v 40. 
roku kňazstva, zaopatrený svia-
tosťami, gréckokatolícky kňaz 
Ivan Saraka, titulárny dekan. 
Večná mu pamiatka!

Zádušná svätá liturgia a poh-
rebné obrady za zosnulého, 
ktorým predsedal vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita, sa uskutočnili 
v pondelok 26. mája 2014 
v gréckokatolíckom Chráme 
Matky ustavičnej pomoci v Sni-
ne. Telesné ostatky zosnulého 
boli 27. mája uložené na mest-
skom cintoríne vo Vranove nad 
Topľou.

Otec Ivan Saraka sa narodil 
29. mája 1951 v Humennom. 
Základnú školu a Strednú vše-
obecno-vzdelávaciu školu na-
vštevoval vo Vranove nad Top-
ľou. Teologické štúdiá absolvo-
val v Bratislave v rokoch 1969 
– 1974. Sviatostné manželstvo 
s Annou Bruzdovou uzavrel 
20. apríla 1974. Ich manželstvo 
požehnal blahoslavený biskup 
Vasiľ Hopko. Boh otcovi Ivanovi 
a jeho manželke požehnal štyri 

deti. Dvaja starší synovia sú 
gréckokatolíckymi kňazmi 
Prešovskej archieparchie. 
Kňazskú vysviacku prijal 9. júna 
1974 z rúk biskupa Vasiľa Hopka 
v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. V rokoch 
1974 – 1982 bol správcom far-
nosti Lomné. V roku 1982 bol 
ustanovený za správcu veriacich 
v Snine a neskôr za dekana. Až 
za jeho pôsobenia sa v Snine vy-
tvorila gréckokatolícka farnosť. 
V roku 1992 bol posvätený nový 
gréckokatolícky Chrám Matky 
ustavičnej pomoci, na ktorého 
výstavbe mal veľkú zásluhu 
práve otec Ivan. V roku 1996 
jeho kňazskú činnosť v rozkvi-
tajúcej farnosti prerušila ťažká 
choroba. Prijal ju s pokorou 
a odovzdaním sa do Božej vôle. 
Choroba mu nedovoľovala 
vykonávať kňazskú činnosť 
v chráme, napriek tomu denne 
slávil sväté liturgie v domácom 
prostredí, celé hodiny trávil 
v modlitbách. Prijímal návštevy 
a rozdával Božiu lásku slovom 
i svojím životom. Posledné 
mesiace života sa mu zdravotný 
stav rapídne zhoršoval. Otec 

Ivan bol nesmierne horlivý 
kňaz, ktorý sa počas svojho 
aktívneho pôsobenia intenzívne 
venoval pastoračnej činnosti. 
Ľudia ho radi vyhľadávali ako 
spovedníka a často k nemu 
prichádzali po duchovnú radu. 
Jeho kňazská činnosť bola počas 
totality pod neustálou kontro-
lou úradov. Často bol predvo-
lávaný na ONV v Humennom, 
kde mu cirkevný tajomník 
pravidelne kládol otázku, o čom 
v nedeľu kázal. Vždy však ostal 
verný Bohu, Cirkvi a svojmu 
svedomiu. Krédo otca Ivana 
bolo: Boh vás miluje! (ISPA)

V Trenčíne posvätili základný kameň nového chrámu
Historické chvíle prežila 25. 
mája gréckokatolícka farnosť 
v Trenčíne, keď bratislavský 
eparcha vladyka Peter Rusnák 

položil a posvätil základný 
kameň nového gréckokatolícke-
ho Chrámu sv. Cyrila a Metoda 
v Trenčíne. Slávnosť sa začala 
archijerejskou svätou liturgiou 
v Kaplnke sv. Anny v Trenčíne, 
ktorej predsedal jej vladyka Pe-
ter Rusnák, spoluslúžil miestny 
duchovný otec Igor Cingeľ, otec 
Peter Sabol, kancelár bratislav-
ského eparchiálneho úradu, 
a otec Jozef Mašlej.

Po liturgii sa zhromaždenie 
odobralo v sprievode na Ulicu 
1. mája v Trenčíne, kde sa bude 

budovať nový chrám, pastorač-
né priestory a farská budova. 
Tam eparcha posvätil a do zák-
ladov položil základný 29-kilo-
gramov vážiaci kameň chrámu 
a vztýčil kríž na mieste, kde 
bude stáť svätý prestol. Do ka-
meňa sa pred jeho položením 
do základov vložila zakladajúca 
listina chrámu, ktorú svojou 
pečaťou a podpisom potvrdil 
vladyka Peter. Na listinu sa 
podpísali aj všetci prítomní 
kňazi, členovia kurátorského 
zboru farnosti, primátor mesta, 
architekti chrámu a zástupcovia 
zhotoviteľov chrámu – firmy 
AGS, s. r. o., Prievidza. Na sláv-
nosti bol prítomný aj miestny 
rímskokatolícky dekan Mons. 
Milan Kupčík a ďalší kňazi, 
ktorí pôsobia vo farnostiach 
Trenčianskeho dekanátu, a pri-
mátor mesta Trenčín Richard 
Rybníček. (-sg, -ic)

��Medzinárodná vedecká konfe-
rencia Cyrilo-metodskí nasledovníci: 
Haulik, Moyses, Palárik sa uskutoč-
nila 14. mája v Záhrebe. Pripravil ju 
Haulikov inštitút, ktorý oslavuje 10. 
výročie vzniku, spolu s členmi združe-
nia Životnými cestami Jána Palárika.

�� Za rektora Pápežského biblické-
ho inštitútu vymenoval Svätý Otec 
v polovici mája Michaela Kolarčíka 
SJ, Kanaďana slovenského pôvodu. 
Do trojročného funkčného obdobia 
nastúpi 17. septembra.

�� Občiansku petíciu Jeden z nás 
Európska komisia odmietla. 28. mája 
rozhodla, že nevyhovie požiadav-
ke zákazu financovania interrupcií 
v rozvojových krajinách a výskumu 
používajúceho ľudské embryonálne 
kmeňové bunky, pri ktorých dochádza 
k zničeniu ľudského embrya. Petíciu 
podpísali takmer dva milióny ľudí.

�� Novelu zákona skracujúcu čas 
potrebný na rozvedenie manželstva 
v Taliansku schválil taliansky parla-
ment 29. mája veľkou väčšinou. Podľa 
danej novely bude potrebný len jeden 
rok v prípade súdneho rozvodu a šesť 
mesiacov, ak sa manželia dohodnú. 
Talianska konferencia biskupov sa 
k rozhodnutiu vyjadrila kriticky.

�� Švajčiarski podporovatelia euta-
názie organizácie Exit koncom mája 
rozhodli, že umožnia asistovanú 
samovraždu aj ľuďom, ktorí netrpia 
nijakou chorobou. Organizácia pri-
dala do štatútov klauzulu o tom, že 
asistenciu poskytne aj ľuďom, ktorí 
chcú odísť zo sveta pre starobu.

�� Charizmatická konferencia Obno-
vy v Duchu Svätom sa konala v Ríme 
od 1. do 2. júna. Historicky prvýkrát 
sa na konferencii hnutia Obnovy 
v Duchu Svätom, na ktorej sa zúčast-
nilo 52-tisíc účastníkov z Talianska 
i zahraničia, zúčastnil aj Svätý Otec.

�� Štvrté európske pravoslávno-ka-
tolícke fórum sa konalo 2. – 6. júna 
v Minsku. Iniciatívu podporila Rada 
európskych biskupských konferencií 
(CCEE) spolu s pravoslávnymi cirkva-
mi prítomnými v Európe. Účastníci 
fóra sa zaoberali témou Náboženstvo 
a kultúrne rozmanitosti: výzvy pre 
kresťanské cirkvi v Európe.

�� Katechizmus Katolíckej cirkvi 
preložili moslimskí znalci z Iránu 
do perzštiny. Po revízii katolíckych 
teológov získal preklad imprimatur 
Svätej stolice.

Bratislavský zbor Chrysostomos získal ocenenie na festivale 
v Poľsku
Bratislavský gréckokatolícky 
katedrálny chrámový zbor 
Chrysostomos sa zúčastnil 
na medzinárodnom festivale 
cirkevnej hudby Hajnówka 
– festival spievajúcej duše v se-
veropoľskom Bialystoku, ktorý 
sa konal 20. – 25. mája. Z 25 
telies venujúcich sa zborovému 
spevu kresťanského Výcho-
du a rozdelených do piatich 
kategórií – farské, svetské, 
detské, zbory hudobných učilíšť 
a profesionálne – získal debu-
tujúci Chrysostomos 3. miesto. 

Osemnásťčlenný miešaný zbor 
viedol dirigent Martin Škoviera. 

(Daniel Škoviera, snímka: Peter 
Plško)

Predstavitelia cirkví a štátu sa spolu modlili za Ukrajinu
Predstavitelia cirkví pôsobia-
cich na Ukrajine sa stretli 24. 
mája v Chráme svätej Sofie 
v Kyjeve na celonárodnej mod-
litbe za Ukrajinu. Zúčastnil sa 
na nej predstaviteľ Kyjevského 
patriarchátu Ukrajinskej pravo-
slávnej cirkvi patriarcha Filaret 
Denysenko, emeritný arcibis-
kup Ukrajinskej gréckokato-
líckej cirkvi Ľubomír Huzar, 
biskup diecézy Charkov-Zapo-
rožie Rímskokatolíckej cirkvi 
Stanislav Szyrokoriaďuk OFM, 

generálny biskup Evanjelickej 
cirkvi a. v. Michal Panočko 
a ďalší náboženskí predsta-
vitelia. Hierarchovia cirkví sa 
modlili za Ukrajinu, za ukrajin-
ský národ, za ochranu, jednotu 
a Božie požehnanie pre krajinu, 
a predovšetkým za spravodlivé 
a demokratické voľby nového 
prezidenta Ukrajiny. Na mod-
litbe sa zúčastnila aj hlava 
vrchnej rady Ukrajiny Olexan-
der Turčinov, premiér Ukrajiny 
Arsenij Jaceňuk, členovia vlády, 

poslanci parlamentu a ďalší 
politickí a občianski aktivisti.

Celonárodnú modlitbu 
za Ukrajinu inicioval prezi-
dent Ukrajiny 22. mája počas 
stretnutia s členmi Celoukrajin-
skej rady cirkví a náboženských 
organizácií. Hierarchovia prijali 
túto iniciatívu a oznámili, že 
modlitby za ukrajinský národ 
a za spravodlivé prezidentské 
voľby sa budú konať počas 
celého dňa v chrámoch rôznych 
vierovyznaní. (Stano Gábor)

V Bukurešti vznikla nová eparchia Gréckokatolíckej cirkvi 
v Rumunsku

Rumunská gréckokatolícka 
cirkev má novú eparchiu so 
sídlom v Bukurešti. Vyšší 
arcibiskup Fagarasu e Alby Iulie 
kardinál Lucian Muresan zriadil 
29. mája Eparchiu sv. Bazila 

Veľkého v Bukurešti so súhla-
som cirkevnej synody a po kon-
zultácii so Svätou stolicou podľa 
noriem Kódexu východných 
katolíckych cirkví. Územie 
novej eparchie bolo odčlene-
né z archieparchie Fagarasu e 
Alby Iulie. Úrad eparchu bude 
zastávať Mons. Mihai Catalin 
Fratila, doterajší pomocný bis-
kup archieparchie. Má 43 rokov 
a v minulosti dlhšie pôsobil vo 
vedení Pápežského rumunské-
ho kolégia Pio Romeno v Ríme.

Mons. Mihai Catalin Fratila 
sa narodil 10. decembra 1970 
v meste Alba Iulia (archie-
parchia Fagaras e Alba Iulia). 
Na kňazstvo sa pripravoval v se-
minári v meste Blaj a na Pápež-
skom rumunskom kolégiu Pio 
Romeno v Ríme, kde študoval 

na Pápežskom východnom in-
štitúte. Na Katolíckom inštitúte 
v Paríži dosiahol v roku 2000 
licenciát teológie. Kňazskú vy-
sviacku prijal 11. augusta 1996. 
V rokoch 1996 – 1998 bol správ-
com gréckokatolíckej misie vo 
Farnosti sv. Juraja v Paríži.

V roku 1999 bol vymenova-
ný za vicerektora Pápežské-
ho rumunského kolégia Pio 
Romeno v Ríme a v roku 2005 
za rektora. 20. júna 2007 bol 
zvolený za pomocného biskupa 
gréckokatolíckej rumunskej 
archieparchie Fagaras e Alba 
Iulia a novenského titulárneho 
biskupa. Biskupskú chirotóniu 
prijal 16. decembra 2007 z rúk 
kardinála Luciana Muresana. 
(Stano Gábor, RV, snímka: 
www.bru.ro)
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!

Ivan$SARAKA$
narodený!29.05.1951!vo!Vranove!nad!Topľou!

!

S!nebohým!Ivanom!sa!rozlúčime!zádušnou!sv.!liturgiou!a!pohrebnými!obradmi,!
ktoré!bude!sláviť!prešovský!arcibiskup!a!metropolita!Mons.!Ján!Babjak!SJ,!

v!Gréckokatolíckom!chráme!Matky!Ustavičnej!Pomoci!v!Snine!!
v$pondelok$26.$mája$2014$o$14.00$hod.!

Pomodliť!sa!pri!rakve!zosnulého!bude!možné!v!chráme!od!11.00!hod.!

Telesné!pozostatky!zosnulého!kňaza!Ivana!budú!uložené!!
v!utorok!27.!mája!2014!o!11.00!hod.!!

na!Mestskom!cintoríne!vo!Vranove!nad!Topľou!v!kruhu!najbližších.!

!

Ježišu,'priveď'svojho'služobníka'do'svojej'slávy.'

Večná'mu'pamiatka!'

'

manželka!Anna,!synovia!Damián!a!Marek!s!rodinami,!!
dcéra!Katka!s!rodinou,!syn!Matúš!a!ostatní!príbuzní!
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ranej na aktívne prežívanie voľného 
času, ktorá vyvrcholila 1. júna. Or-
ganizátorom je Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí – eRko. Bez poze-
rania televízie, hrania počítačových 
hier a zábavy na internete sa počas 
týždňa zaobišlo 7 000 zaregistro-
vaných účastníkov zo 150 obcí a 23 
škôl. Programy pre deti organizovalo 
1 000 dobrovoľníkov.

�� Zahraniční študenti hosťovali 
2. – 6. júna na gréckokatolíckom 
cirkevnom Gymnáziu bl. Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove. V rámci projektu 
Educate Slovakia strávili medzi do-
mácimi študentmi vysokoškolskí štu-
denti z Thajska, Nigérie a Rumunska. 
Počas týchto dní mali študenti gym-
názia možnosť poznávať ich krajiny 
pomocou prezentácií a workshopov. 
Podnetné boli diskusie o témach, 
ktoré trápia súčasných mladých ľudí. 
(-gppg)

�� Predseda Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) Mons. Stanislav 
Zvolenský vydal 5. júna vyhlásenie 
k prijatiu novely ústavy SR. Pri tejto 
príležitosti prinášame vyhlásenie 
v plnom znení:  
Vyhlásenie predsedu KBS k prijatiu 
novely ústavy SR 
V stredu 4. júna prijala NR SR noveli-
záciu ústavy SR. V nej sa jednoznač-
ným spôsobom zadefinovalo, že 
„Manželstvo je jedinečným zväzkom 
medzi mužom a ženou a že Slovenská 
republika manželstvo všestranne 
chráni a napomáha jeho dobru.“ 
Chcem oceniť túto skutočnosť a zá-
roveň poďakovať tým poslancom NR 
SR, ktorí túto novelu svojím hlasova-
ním podporili. 
Ústavnú ochranu manželstva považu-
jeme za hodnotný príspevok pre roz-
voj našej spoločnosti v budúcnosti. 
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda 
KBS

�� Gymnázium bl. Pavla Petra Goj-
diča v Prešove zaznamenalo úspech 
pri meraní výsledkov maturitných 
skúšok. Národný ústav certifiko-
vaných meraní vzdelávania vydal 
výsledky maturitných skúšok 2014, 
ktoré sa merali vo všetkých stredných 
školách na Slovensku. Gymnázium 
Pavla Petra Gojdiča získalo z pred-
metu slovenský jazyk a literatúra 97 
percent, čím sa z tohto predmetu 
zaradilo medzi najlepšie hodnotené 
stredné školy na Slovensku. (-gppg)

hlasovaním o návrhoch, modlit-
bou Akatistu požehnania rodín 
a archijerejským požehnaním.

Prvé stretnutie sa zaoberalo 
materiálom, na ktorom praco-
vala komisia AZ pre evanjelizá-
ciu pod vedením pomocného 
prešovského biskupa a pro-
tosynkela Milana Lacha SJ. 91 
účastníkov pozostávajúcich zo 
zástupcov kňazov, rehoľníkov 
a laikov sa vyjadrovalo k návrhu 
určenia kňaza – koordinátora 
pre novú evanjelizáciu v Pre-
šovskej archieparchii a k náplni 
jeho činnosti, a k viacerým pod-
netom na prežívanie misijného 

rozmeru Prešovskej archiepar-
chie. Tieto podnety komisia 
rozdelila na základe encykliky 
Jána Pavla II. Redemp toris 
missio do troch častí, ktoré sú 
súčasťou evanjelizácie: misie 
ad gentes, riadna pastoračná 
činnosť a nová evanjelizácia. 
Zhromaždenie podporilo napr. 
myšlienku ustanovenia kňaza 
na novú evanjelizáciu, častejšie 
duchovné cvičenia pre kňa-
zov, permanentnú formáciu 
kňazov venovanú predovšetkým 
novým metódam kerygmatickej 
evanjelizácie, vznik animátor-
skej školy pre laikov ochotných 

pomáhať v evanjelizácii Rómov 
a ďalšie. Svoju záväznosť nado-
búdajú schválením prešovským 
arcibiskupom a ich vyhlásením.

Vladyka Ján Babjak SJ zriadil 
štyri komisie AZ – komisiu AZ 
pre evanjelizáciu, komisiu AZ 
pre špeciálnu pastoráciu mlá-
deže, Rómov a rodín, komisiu 
AZ pre pastoráciu a katechi-
záciu a komisiu AZ pre správu 
hmotných dobier. Jednotlivé 
témy vznikli na základe podne-
tov z radov kňazov a veriacich 
archieparchie. Nasledujúce tri 
stretnutia AZ sa budú venovať 
témam, na ktorých pracujú 
ďalšie tri komisie. Archieparchi-
álne zhromaždenie Prešovskej 
archieparchie, ako aj eparchiál-
ne zhromaždenia Košickej epar-
chie a Bratislavskej eparchie sú 
prvou etapou Metropolitného 
zhromaždenia Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris 
na Slovensku. (Ľubomír Petrík)

Centrum Prešova patrilo rodinám
Fórum kresťanských inštitúcií 
v spolupráci s občianskym 
združením Sigord pre rodinu 
a Centrom pre rodinu na Si-
gorde usporiadalo v nedeľu 1. 
júna na Hlavnej ulici v Prešo-
ve šiesty ročník Dňa rodiny. 
Pripomenuli si ním 20. výročie 
Medzinárodného roka rodiny 
a Medzinárodný deň rodín (15. 
máj). Podujatie, ktoré sa nieslo 
v duchu hesla „... aby deti otca 
mali, aby mali mamu – poď 
to povedať nahlas!“ navštívilo 
počas nedeľného popoludnia 
viac ako tisíc rodín.

Cieľom tohtoročného Dňa 
rodiny bolo najmä verejne ma-
nifestovať podporu prirodzenej 
rodine založenej na manželstve 
jedného muža a jednej ženy, 
ktorí s láskou prijímajú deti. 
Dôležitosť takejto rodiny zdô-
raznil aj prešovský gréckokato-

lícky arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ, ktorý v závere svojho 
príhovoru dodal, že „je lepšie 
mať v náručí desať detí ako 
jedno na svedomí“. Účastníci 
akcie mali možnosť vypočuť si 
aj vyhlásenie o rodine. Na pod-
ujatí vydali svedectvo mnohé 
manželské páry, ktoré prešli 
ťažkým obdobím a skrze vieru 
v Boha a pomoc Cirkvi cez rôz-

ne spoločenstvá a kurzy našli 
cestu k sebe, alebo sa v ich ži-
votoch udiali zázračné udalosti. 
Popoludnie spestrili rôzne akcie 
pre deti, divadelné a hudobné 
vystúpenia či športové aktivity. 
Na organizovaní a programe ak-
cie sa spolupodieľali bohoslovci 
gréckokatolíckeho seminára, 
príslušníci hasičského či po-
licajného zboru a vojenského 
útvaru. Večer sa Hlavnou ulicou 
v Prešove niesli piesne gospelo-
vej skupiny MaranaTha.

Akciu podporila cestovná 
kancelária Awertour, nadácie 
Konrad Adenauer Stiftung 
a Renovabis, mesto Prešov a pe-
káreň Florida. (Juraj Gradoš; 
snímky D. Kolesárová)

litmanovskú horu Zvir, kde slávil bož-
skú liturgiu vladyka Milan Lach, pre-
šovský pomocný biskup, a prehliadku 
Staroľubovnianskeho hradu. Finálové 
kolo v Starej Ľubovni pripravilo Ka-
tolícke pedagogické a katechetické 
centrum, n. o., v Levoči s Diecéznym 
katechetickým úradom Prešovskej 
archieparchie a s komisiou pre ka-
techizáciu a školstvo KBS.

�� Vo veku nedožitých 83 rokov 
zomrel páter Šebastián Labo SJ. 
Rozlúčka so zosnulým pátrom sa 
uskutočnila 27. mája v jezuitskom 
Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. 
Páter Šebastián Labo SJ je okrem iné-
ho autorom dvadsiatich kníh, najmä 
o apoštolských cestách pápežov: sv. 
Jána Pavla II. a emeritného pápeža 
Benedikta XVI.

�� Prezident SR Ivan Gašparovič 
ocenil apoštolského nuncia na Slo-
vensku Mons. Maria Giordana 
Radom Bieleho dvojkríža II. triedy 
za rozvoj dobrých vzťahov medzi 
Slovenskou republikou a Svätou sto-
licou a za významné zásluhy o šírenie 
dobrého mena Slovenskej republiky 
v zahraničí. Vo svojom príhovore 
vysoko vyzdvihol prácu apoštolské-
ho nuncia na Slovensku, jeho blízky 
vzťah k našej krajine i všetko, čo 
počas svojho pôsobenia urobil pre 
to, aby vzťahy medzi SR a Vatikánom 
boli čo najlepšie.

�� Konferencia biskupov Slovenska, 
Linka Valentín a Fórum života zor-
ganizovali koncom mája v Bratislave 
seminár o homosexualite Nádej 
pre ľudí inak sexuálne cítiacich. Jeho 
cieľom bolo nadobudnúť objektívne 
a správne informácie z tejto oblasti 
a spoznať tak zodpovedný postoj voči 
ľuďom s homosexuálnymi sklonmi. 
Linka Valentín je kresťanská služby 
pre ľudí zranených v oblasti vzťahov, 
citov a sexuality. Funguje pri Grécko-
katolíckej cirkvi v Košiciach a pomáha 
aj homosexuálne cítiacim osobám.

�� Vypni telku, zapni seba! je názov 
týždňovej kampane pre deti zame-

Kňazi Košickej eparchie sa stretli na formačnom dni
Zjednotiť duchovnosť so záuj-
mom o verejnosť bolo cieľom 
kňazského formačného dňa, 
konaného 22. mája pre kňazov 
Košickej eparchie v biskupskej 
rezidencii. Podujatie otvoril 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, poukázaním na súvis-
losť medzi zdravou kňazskou 
spiritualitou a pevnosťou 
postojov vo verejnom živote. 
Hlboký duchovný život kňaza je 
cestou, ako zvládnuť svoj život 
a vedieť usmerniť aj zverených 
veriacich v tejto náročnej dobe. 

Na slová vladyku nadviazal 
v prednáške otec Ľuboslav 
Petričko, eparchiálny exorcista. 
Z praxe dokumentoval rozličné 
duchovné spútania moderného 
človeka, prejavujúce sa stra-
chom, nepokojom, závisťou 
a neodpustením, ktoré ústia 
až do neuróz. Ako liek na tie-
to spútania ponúkol obnovu 
srdca v Kristovej láske a pravde. 
Zaoberal sa aj spôsobmi, akými 
diabol zhubne pôsobí na život 
človeka, a vymedzil kompeten-
cie kňaza v boji proti zlému. 

Následne si kňazi v diskusii 
vymenili svoje skúsenosti z pas-
torácie psychicky narušených 
a zjednotili postup pri riešení 
prípadov posadnutia. V druhej 
prednáške Anton Chromík 
prezentoval aktivity Aliancie 
za rodinu v zápase o jej dobro 
na celospoločenskej úrovni. 
Poďakoval sa kňazom za ich 
pomoc a odpovedal na aktuálne 
otázky. Na kňazskom dni nie-
koľko desiatok kňazov darovalo 
svoju krv Národnej transfúznej 
spoločnosti. (Michal Hospodár)

V Ruskej Bystrej majú relikviu sv. Mikuláša
V obci Ruská Bystrá sa 25. mája 
uskutočnila slávnosť, na ktorú 
zavítal arcibiskup Mons. Cyril 
Vasiľ z Ríma a počas ktorej spo-
lu s priorom pápežskej Baziliky 
sv. Mikuláša v Bari P. Lorenzom 
Lorussom OP darovali miestne-
mu drevenému chrámu vzácnu 
relikviu. Ide o tekutinu (druh 
myra), ktorá vyteká z rakvy sv. 
Mikuláša. Relikviu uložili pred 
svätcovu ikonu, keďže chrám 
nesie patrocínium sv. Mikuláša. 
Pri svätej liturgii vladyka Cyril 
vysvetlil pravdu viery, že medzi 
žijúcimi a svätými v nebi je ne-
ustále duchovné spoločenstvo. 

To znamená, že naša prosba 
a modlitba k svätým sú živým 
prejavom viery v ich orodova-
nie. Cirkev mala od počiatku 
v úcte najmä mučeníkov a pre-
chovávala ich relikvie na eucha-
ristických prestoloch. Relikvie 
pozývajú k budovaniu vzťahu 
k osobe svätca a nasledovaniu 
jeho príkladu. Slávnosť mala 
ešte jeden milý aspekt. Vladyka 
Cyril pôsobil ako novokňaz 
v susednej obci Podhoroď a te-
raz sa ako sekretár rímskej kon-
gregácie vrátil po takmer troch 
desaťročiach k svojim prvým 
farníkom. (Michal Hospodár)

V Prešove sa konalo prvé stretnutie  
archieparchiálneho zhromaždenia
V piatok 30. mája sa v Prešove 
uskutočnilo prvé zo štyroch 
plánovaných stretnutí prvého 
archieparchiálneho zhromaž-
denia Prešovskej archieparchie, 
ktoré sa počas celodenného 
rokovania zaoberalo proble-
matikou evanjelizácie. Začalo 
sa svätou liturgiou v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
a pokračovalo pracovnou časťou 

zhromaždenia v aule Grécko-
katolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity.

V piatok 30. mája sa v Prešove 
uskutočnilo prvé zo štyroch 
plánovaných stretnutí prvého 
archieparchiálneho zhromaž-
denia Prešovskej archieparchie, 
ktoré sa počas celodenného 
rokovania zaoberalo proble-
matikou evanjelizácie. Začalo 

sa svätou liturgiou v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
a pokračovalo pracovnou časťou 
zhromaždenia v aule Grécko-
katolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity.

V homílii prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ 
pozval delegovaných členov 
archieparchiálneho zhromažde-
nia (AZ), aby zachytili ponúka-
né milosti pre dobro miestnej 
cirkvi. Vyzval účastníkov zhro-
maždenia k službe spoločnému 
dobru. Pracovná časť sa začala 
modlitbou Molebenu vzývania 
Svätého Ducha, pokračovala 
príhovorom vladyku Jána, 
predstavením témy a rozsiahlou 
diskusiou členov AZ. Zhromaž-
denie bolo zakončené tajným 
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Púť Košickej eparchie 
do Šaštína

V sobotu 24. mája, keď saleziánska rehoľa liturgicky oslavovala Pannu Máriu – Pomocnicu 
kresťanov, putovali veriaci Košickej eparchie do národnej svätyne v Šaštíne. Púť bola 

tematicky zameraná na posilnenie vzťahov v rodinách a zverenie sa pod ochranu nebeskej 
Matky. V tomto tematickom roku sa na nej zúčastnilo vyše 500 pútnikov zo všetkých 

protopresbyterátov Košickej eparchie. 

Pútnici po príchode skoro ráno pre-
kvapili miestnu volebnú komisiu, 
kde odovzdali svoj hlas budúcim 

europoslancom. Po krátkom oddychu 
v krásnom prostredí areálu baziliky sa spo-
jili v modlitbe posvätného ruženca s rozjí-
maním, ktorý viedol otec Lukáš Vojčík. Veľa 
pútnikov využilo aj príležitosť na sviatosť 
pokánia a posvätilo sa liturgickou modlit-
bou tretieho času. Na archijerejskej svätej 
liturgii, ktorú spoluslúžili desiatky kňa-
zov, si prítomní vypočuli homíliu vladyku 
Milana Chautura, košického eparchu. V nej 
povzbudil veriacich, aby s nádejou predlo-
žili svoje ťažkosti a problémy pod Kristov 
kríž, kde spolu so Synom trpela aj Matka. 

Pripomenul aj historické uzdravenie man-
želského vzťahu Angeliky Bakičovej, vypro-
sené práve pred šaštínskou pietou. Rodinné 
vzťahy prirovnal analogicky k vzťahom 
osôb v Najsvätejšej Trojici, ktoré vytvárajú 
jednotu v láske. To je ten plný stvoriteľský 
zámer Boha s človekom, uviedol vladyka 
a vyzdvihol zanietené úsilie sv. Jána Pavla II. 
pre dobro rodín sveta. 

Obedňajší čas slúžil na posilu tela pri 
spoločnom obede. Súčasťou programu bola 
aj prehliadka národnej baziliky. Stručné 
dejiny vzniku pútnického miesta a niekto-
ré významné udalosti predstavil don Ján 
Čverčko SDB, aktuálny správca národnej 
svätyne. Modlitba Akatistu k Presvätej 

Bohorodičke dala poslednú bodku spo-
ločnému modlitbovému programu púte, 
ktorý pripravil Košický protopresbyterát 
pod vedením otca Jozefa Miňa, košického 
protopresbytera.  Spevom púť sprevádzal 
Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod 
vedením Lucie Lovašovej. Na záver celého 
programu vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, podaroval šaštínskej bazilike ba-
ner, na ktorom je zobrazená ikona spolutr-
piacej Bohorodičky. Baner sa v tomto Roku 
Sedembolestnej nachádza vo všetkých 
chrámoch Košickej eparchie. Prítomní 
si z tejto púte odniesli duchovné zážitky 
do denných zápasov o krásu svojich rodín.n

Michal Hospodár

Rozhovor s prešovským 
pomocným biskupom 
Mons. Milanom Lachom, 
zodpovedným za komisiu 
pre evanjelizáciu archiepar-
chiálneho zhromaždenia 
Prešovskej archieparchie

Čo bolo náplňou komisie 
pre evanjelizáciu?
Pracovnou náplňou komisie 
boli okruhy tém, ktoré 
vzišli z podnetov veriacich, ktoré vladyka 
Ján ako hlava miestnej cirkvi vybral spolu 
s tajomníkom zhromaždenia a pridelil komisii. 
Boli to dve témy. Prvým bol určenie kňaza 
koordinátora pre evanjelizáciu v Prešovskej 
archieparchii, druhou témou bolo zachytenie 
a príprava podnetov a návrhov na novú evan-
jelizáciu v Prešovskej archieparchii. Témy sme 
spracovali na základe apoštolskej exhortácie 
Evangelii gaudium. V komisii, za ktorú som 
zodpovedný, bolo deväť ľudí. Stretli sme sa 
štyrikrát a pre archieparchiálne zhromaždenie 
sme pripravili tieto body doplnené o pripo-
mienky z jednotlivých protopresbyterátov.

Ako ste vnímali atmosféru tohto prvého 
stretnutia?
Pre mňa bolo toto stretnutie niečím novým. 
Počas 25 rokoch slobody našej cirkvi (ak 
tak môžeme povedať) nič také ešte nebolo. 
Bolo cítiť jedinečnosť toho, že sa to deje 
po prvýkrát. Samozrejme, vždy sú pri takomto 
stretnutí očakávania, nádeje, otázky. Je to o to 
zaujímavejšie, že sa na zhromaždení zúčast-
ňujú aj laici – volení zástupcovia jednotlivých 
protopresbyterátov, na čo nie sme až tak 
celkom zvyknutí. To, že sa mohli a aj vyjad-
rovali k jednotlivým témam, bolo zaujímavé 
a výnimočné.

V čom vidíte prínos zhromaždenia?
Prínos vidím v tom, že veci, ktoré zaujímajú 
veriaci ľud, veci, s ktorými sa konfrontujú 
a s ktorými sa stretávajú (otázky viery, ich 
prežívanie života a kresťanstva na rôznych 
úrovniach: liturgie, katechézy, praktická 
pastorácia ich konkrétneho života...) sa môžu 
predniesť pred miestneho hierarchu a jeho 
spolupracovníkov. Im to môže pomáhať pri 
lepšom riadení a spravovaní Božieho ľudu. 
Závery, ktoré vyjdú z archieparchiálneho 
zhromaždenia, nemajú po právnej stránke 
zákonodarnú moc. Nezabúdajme na to, že nie 
sme v parlamente a že Cirkev je hierarchická. 
Ak niektoré z týchto podnetov bude vladyka 
Ján považovať za správne a určujúce, môže si 
ich osvojiť, prijať a jeho vyhlásením nadobud-
nú právnu formu zaväzujúcu miestnu cirkev.

Tomáš Pecuch

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sabinov 
vás pozýva na archieparchiálnu odpustovú slávnosť  
v Chráme Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa v Sabinove

27. – 29. jún
Program
27. jún (piatok) 
	 Koinonia	Ján	Krstiteľ,	Prešov
	 17.40	 Moleben	k	Nasvätejšiemu	Srdcu	Ježišovmu
	 18.00	 Svätá	liturgia,	kazateľ:	otec	Damián	Saraka
	 	 Katechéza	na	tému	Vnútorné uzdravenie	s	modlitbami	
	 	 za	uzdravenie,	vedie	otec	Anton	Pariľák
28. jún (sobota) 
	 16.30	 Svätá	spoveď
	 17.00	 Veľká	večiereň
	 18.00	 Svätá	liturgia,	kazateľ:	otec	Juraj	Popovič,	súdny	vikár	
	 	 Metropolitného	tribunálu	Prešovskej	metropolie
29.	jún	(nedeľa)
	 07.30	 Svätá	liturgia	s	myrovaním	(cirkevnoslovanská)
	 09.00	 Akatist	k	Ježišovi	Kristovi
 10.00 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním (slovenská), 
	 	 hlavný	slúžiteľ	a	kazateľ:	Mons.	Ján	Babjak	SJ,	
	 	 prešovský	arcibiskup			metropolita

Srdce	Ježišovo,	krása	najjasnejšia,	zmiluj	sa	a	spas	teba	zvelebujúcich!
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Odovzdávanie viery 
v rodine

Viera v Boha sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie. Viera je dar, ale Boh nám ju chce da-
rovať prostredníctvom Cirkvi. Kresťanská rodina je domáca cirkev. Dnes však vidíme veľkú 
krízu v odovzdávaní viery v kresťanských rodinách. 

Možno zdediť živú vieru?
„Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze 
Kristovo slovo“ (Rim 10, 17) alebo presnejší 
preklad: „Viera sa teda rodí z počúvania 
a počúvanie z Kristovho slova“. Táto známa 
Pavlova veta sa v našich rodinách väčšinou 
zanedbáva. Myslíme si, že naše deti sa 
stanú veriacimi akosi automaticky, pretože 
pochádzajú z veriacej rodiny. Veď ani naši 
rodičia vo väčšine prípadov nerobili nič vý-
nimočné, a predsa sme veriaci. Teda aspoň 
to o sebe tvrdíme, hoci naše životné postoje 
niekedy prezrádzajú, že naša viera je skôr 
prirodzená náboženskosť ako živá viera. 
Dostatočne si neuvedomujeme, že dnes 
deti vyrastajú v úplne inom kultúrno-spo-
ločenskom prostredí. My sme síce vyrastali 

za komunizmu, ktorý chcel vieru zlikvido-
vať, ale dnes útočí tento svet na naše deti 
oveľa agresívnejšie a sofistikovanejšie, po-
núka oveľa lákavejšie ponuky. To, že Cirkev 
má slobodu a môže intenzívne ohlasovať 
evanjelium, ešte samo osebe neznamená 
pre naše deti záchranu, pretože podobne 
má slobodu aj akákoľvek iná ponuka. Sku-
točná, nadprirodzená viera sa nedá zdediť, 
ale iba prijať ako Boží dar. Zdediť možno 
nanajvýš prirodzenú náboženskosť, ktorá 
však nemá veľký vplyv na náš každodenný 
život a životné postoje. Často si myslíme, že 
stačí, ak deťom umožníme prijať sviatosti – 
krst, myropomazanie, Eucharistiu a uro-
bíme všetko pre to, aby prijali aj sviatostné 
manželstvo. V niektorých rodinách sa 

praktizuje aj pravidelná účasť na nedeľných 
a sviatočných bohoslužbách, v niektorých 
aj účasť vo všedné dni. Ba sú rodiny – nie 
je ich veľa –, kde sa niekedy spolu modlia. 
Toto všetko je, samozrejme, nesmierne 
dôležité a nenahraditeľné, ale nemôžeme to 
deťom ponúkať bez našej skúsenosti s Bo-
hom, akoby vytrhnuté z kontextu života.

Odovzdávať skúsenosť viery
V prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že 
nemáme moc dať svojim deťom vieru. Iba 
Boh je darcom živej nadprirodzenej viery. 
Preto potrebujeme v rodine cieľavedome 
ohlasovať živého Boha, hovoriť o jeho moci. 
A to veľmi konkrétne, aby naše deti boli 
otvorené vanutiu Svätého Ducha. Potre-

bujeme mať vieru postavenú na Božom 
slove ohlasovanom Cirkvou, ktorého moc 
sme zakúsili v našom živote. Deťom teda 
potrebujeme odovzdávať skúsenosť viery. 
Na toto sa v našich rodinách zabúda. Sv. Ján 
píše: „Čo sme počuli, čo sme na vlastné oči 
videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“ (1 Jn 
1, 1) Vieru berieme spravidla veľmi tradične, 
nie biblicky. Spoliehame sa na to, že naše 
deti chodia na náboženstvo a do chrámu, 
a počúvajú kňazov a katechétov. Ale Cirkev 
hovorí, že „milosťou sviatosti manželstva 
rodičia dostali zodpovednosť a výsa-
du evanjelizovať svoje deti. Už od prvých 
rokov života ich majú uvádzať do tajom-
stiev viery, lebo sú svojim deťom ,prvými 
hlásateľmi‘“ (KKC 2225). Katechizmus 
Katolíckej cirkvi ďalej hovorí: „Rodičia 
majú začať s výchovou detí k viere už v ich 
najútlejšom veku. Táto výchova sa uskutoč-
ňuje už vtedy, keď si členovia rodiny pomá-
hajú rásť vo viere svedectvom kresťanského 
života podľa evanjelia. Rodinná katechéza 
predchádza, sprevádza a obohacuje iné spô-
soby poučovania vo viere.“ (KKC 2226) Kde 
v našich rodinách rodičia deťom ponúkajú 
katechézu?

Niekedy stotožňujeme kresťanskú výcho-
vu vo viere s výchovou k slušnosti a k určitej 
morálke. Odovzdávanie viery je však niečo 
oveľa vážnejšie: „Odovzdávať kresťanskú 
vieru znamená predovšetkým ohlasovať 
Ježiša Krista s cieľom privádzať k viere 
v neho.“ (KKC 425) Je preto veľmi dobré, 
keď aj my rodičia dovolíme, aby vzrastala 
naša viera, resp. aby našu prirodzenú ná-
boženskosť vystriedala živá nadprirodzená 
viera. Pozývam vás cieľavedome využívať 
možnosti, ktoré Cirkev ponúka. Ak máme 
možnosť zúčastniť sa na manželských 
duchovných cvičeniach, využime to. Alebo 
ak sa nám ponúka možnosť zúčastniť sa 
na nejakom kurze, alebo byť v nejakom 
cirkevnom spoločenstve v rámci našich 
farností, nepohrdnime takouto možnosťou. 
Dnes je nanajvýš potrebné, aby sa rodičia 
s deťmi pravidelne rozprávali o viere. Aby 
sme ich s láskou katechizovali, lebo si buď-
me istí tým, že zlý mlčať nebude. „Kateché-
za“ tohto sveta je veľmi silná a agresívna. 
Nedovoľme, aby bola silnejšia ako kateché-
za, ktorú sme im povinní odovzdávať my, 
ich rodičia. Ale ako im budeme odovzdávať 
vieru a katechizovať ich, keď najprv sami 
nebudeme intenzívne katechizovaní? Naše 
deti patria Bohu, ktorý nám ich zveril 
na niekoľko rokov, aby sme ich uviedli 
do živého osobného vzťahu s ním. Z Božej 
milosti sme im dali telesný život a máme 
im sprostredkovať aj život viery a dôvery 
v Boha a v Kristovu Cirkev.

Počúvanie viery?
Keď sa v našom obrade udeľuje sviatosť krs-
tu, pri pomazaní olejom na ušiach sa krstiteľ 
modlí: „Aby mu (jej) sluch slúžil na po-
čúvanie viery a prijímanie hlasu božského 
evanjelia“. Ako možno počúvať vieru? Keď si 
uvedomíme, že Božie slovo Cirkev neohlasuje 
ako niečo imaginárne alebo odtrhnuté od de-
jín spásy človeka, ale ako reálne slovo, ktoré 
je vždy v interakcii so životom človeka a je 
slovom zasahujúcim, konajúcim, je udalos-
ťou, nie iba informáciou, vidíme, že v ohláse-
nom slove je už obsiahnutá viera tých, ktorí 
ho zakúsili, aj tých, ktorí ho zapísali, ale aj 
tých, ktorí ho ohlasujú. Teda počúvať vieru 
znamená počúvať Božie slovo zrealizované 
v živote ohlasovateľa, či je to kazateľ, či 
rodičia dieťaťa. Ide tu o skúsenostné ohlaso-
vanie, ktoré je už nielen počuteľné, ale priam 
viditeľné, lebo slovo sa už zrealizovalo v tom, 
kto ho ohlasuje, lebo ak by mu neuveril, 
neohlasoval by ho. Ohlasované Božie slovo je 
už vystrojené vierou Božieho ľudu. Dovoľme, 
aby naše deti mohli načúvať viere, ktorú im 
budeme konkrétne ohlasovať. Nájdime si 
na to pravidelne čas.

Hagada – rozprávanie
Špecifikom Božieho ľudu Izraela je rodinná 
bohoslužba, ktorá sa spája predovšetkým 
so slávením sviatkov. Napríklad slávenie 
Pesachu – Paschy je spojené s rozpráva-
ním o východe z Egypta. Toto rozprávanie 
sa volá hagada a je súčasťou paschálnej 
večere. Hagada má svoj pôvod v Božom 
slove: „V ten deň povieš svojmu synovi: ,To 
sa robí pre to, čo pre mňa urobil Pán, keď 
som vyšiel z Egypta.‘ A nech je to zname-
ním na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi 
očami, aby bol v tvojich ústach Pánov 
zákon, lebo Pán ťa mocnou rukou vyviedol 
z Egypta. A tento predpis budeš zachovávať 
rok čo rok v určený čas“ (Ex 13, 8 – 10).

Dôležité miesto tu majú deti, ich spev, 
otázky, na ktoré otec odpovedá. Ide o mocné 
odovzdávanie viery. Hagada – rozprávanie 
otca rodiny o veľkých Božích skutkoch nie je 
len spomínaním na dávnu minulosť, ale aj jej 
sprítomnením. Duchovnosť Izraela je totiž 
založená na Božom slove, ktoré účinkuje 
v prítomnom čase. Preto pri hagade ide 
o rozprávanie pozývajúce k viere, že Boh ne-
prestal konať. Celá paschálna večera je plná 
znakov, ktoré otec deťom vysvetľuje, keď im 
odpovedá na ich otázky. Ide o niečo viac ako 
iba o racionálne odpovede, ide o odovzdáva-
nie skúsenosti osobnej viery a viery Izraela.

Rozprávať o láske Ježiša Krista 
v našom živote
Súčasťou odovzdávania viery musí byť aj 
v našich rodinách pravidelné rozprávanie sa 

o mocnom Bohu, ktorý neustále koná. Jeho 
mocné rameno sa najviac ukázalo v pa-
schálnom tajomstve Ježiša Krista. Tu Boh 
najviac preukázal svoju lásku k nám. Našu 
osobnú skúsenosť s touto láskou, ktorú 
máme v kontexte nášho života v Cirkvi, po-
trebujeme cieľavedome odovzdávať našim 
deťom.

Podľa sv. Jána Zlatoústeho je otec rodiny 
„výrečným“, nie „nemým“ sprievodcom 
k Bohu. To znamená, že odovzdávanie viery 
je založené na rozprávaní. Úlohu otca v ro-
dine prirovnáva k úlohe biskupa v eparchii. 
Otec – podobne ako biskup – je obdarený 
mocou učiť. „Si učiteľom celej rodiny 
z mandátu Boha.“

Príklad rodinnej bohoslužby 
spojenej s odovzdávaním viery
Napríklad v rodinách Neokatechume-
nátnej cesty sa to deje v rámci domácej 
liturgie slávenej pravidelne v Deň Pána, 
prípadne v sobotu. Na slávenie pripravia 
stôl – najlepšie v obývačke – s bielym 
obrusom, na ktorý dajú kvety, Sväté písmo, 
kríž a zapálenú sviecu. Spolu s rodičmi sa 
deti modlia žalmy z utierne alebo prvej 
a tretej hodinky, v latinskom obrade z ran-
ných chvál. Rodičia pripravujú čítanie, 
môže ním byť aj evanjelium z liturgie tej 
istej nedele alebo z iných kníh Svätého 
písma Starého a Nového zákona. Po pre-
čítaní Božieho slova sa otec pýta každého 
dieťaťa napríklad takto: „Čo ti Boh hovorí 
týmto čítaním?“ Keď deti dohovoria, 
hovoria rodičia, čo pre nich znamená 
ohlásené slovo. Rodičia urobia aj krátku 
katechézu – nie nejako teologicky, a už 
vonkoncom nie moralisticky, ale kateché-
zu založenú na vlastnej skúsenosti, čo Boh 
robí v ich osobných dejinách spásy. Potom 
pozvú deti, aby sa modlili za Svätého Otca, 
za biskupa, za Cirkev, za trpiacich, za iné 
potreby. Modlitby sú vo forme jednoducho 
sformulovaných prosieb, ktoré zakončia 
slovami Pane, zmiluj sa a všetci odpoveda-
jú trikrát Pane, zmiluj sa. Alebo sú mod-
litby vo forme vďaky. Modlitby zakončia 
spoločnou modlitbou Otčenáš a dajú si 
navzájom bozk pokoja napríklad s pozdra-
vom Kristus medzi nami! Je a bude! alebo 
Pokoj s tebou! I s tvojím duchom! Na záver 
domácej liturgie rodičia požehnávajú 
každé dieťa.

Pozývam vás, aby sme v rámci odovzdá-
vania viery pridali k spoločnej modlitbe aj 
skúsenostné a biblické rozprávanie o Bohu 
v našom živote, aby oproti klamstvu zlého 
stála Pravda – Ježiš Kristus, ktorý zjavil 
svoju lásku v našom živote. n

Ľubomír Petrík
Snímka: www.goodnewsfl.org
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Odpoveď na lásku
Byť deťmi, manželmi, rodičmi – to je najlepšia 
odpoveď na volanie lásky, uvádza brožúrka 
Učiť sa milovať z vydavateľstva Don Bosco.

Ľudská láska má pôvod v Božej láske. Lebo 
z nej pochádza všetko stvorenie, ale najmä 
koruna tvorstva – človek. V srdci človeka je 
túžba po láske veľmi silno zakódovaná od sa-
mého Pána Boha, z lásky ktorého sme boli 
stvorení prostredníctvom ľudskej lásky našich 
rodičov. Podobne ako je počiatok človeka 
determinovaný láskou, aj jeho cieľ je určený 
láskou, lebo k Božej láske sa všetci po uplynutí 
času vraciame, aby sme vydali zúčtovanie 
svojho pozemského života. Podľa tohto zúčto-
vania nás nebeský Otec pričlení k svojej láske 
na celú večnosť alebo nás naveky odmietne.

Každý človek prichádza na svet s kon-
krétnym poslaním. Prevažná väčšina ľudí je 
volaná k manželskej láske, je pozvaná mať 
podiel na Božom stvoriteľskom diele. Títo sa 
majú stať manželmi, rodičmi, otcami a mat-
kami svojich detí. Majú ich dobre vychovávať 
a odovzdať im pevné a charakterné základy 
života. Iná časť ľudí je volaná k celibátu, čiže 
k zasvätenému životu alebo k životu v cha-
ritatívnom či inom spoločenstve. Nech sme 
zadelení k jednému alebo k druhému stavu, 
hybnou silou nášho života stále zostáva láska. 
V živote je najsilnejšou túžbou človeka milo-
vať a byť milovaný. Láska má veľa podôb. Ide 
hlavne o lásku k Bohu a o lásku k blížnemu.

Nedávno bola v Slovenskom rozhlase ranná 
téma o rodine. Redaktori sa pýtali, v akej 
rodine žijeme, či v mnohopočetnej, alebo sme 
sa rozhodli iba pre jedno dieťa. Zazneli viaceré 
zaujímavé odpovede. Vyplynulo z nich to, že 
ľudia žijúci v mnohopočetných rodinách boli 
ochotní vziať si do opatery aj cudzie deti. Buď 
si ich osvojili, alebo sa o ne starali ako profe-
sionálni rodičia, kým ľudia s jedným dieťaťom 
argumentovali, že viac detí vyžaduje viac 
peňazí. Jedna poslucháčka povedala: „Keď 
som bola mladá, rozhodla som sa iba pre jed-
no dieťa. Teraz, keď som už dosť stará, veľmi 
ľutujem, že som sa neotvorila pre viacero detí. 
Deti sú skutočným bohatstvom rodičov.“

Dodávam, že naši rodičia v minulosti pova-
žovali každé dieťa za Boží dar. Boli zameraní 
nezištne a egoizmus či vypočítavosť v tomto 
ohľade im bola cudzia. Tešili sa z početných 
rodín a ľahko odovzdávali vieru v Boha aj iné 
morálne zásady svojim deťom. Dnes rodičia 
často nevedia odovzdať živú vieru a dobré 
morálne zásady ani jednému dieťaťu. Tu platí 
zásada, že na výchovu slová nestačia. Musí 
nasledovať príklad. Ak si deti majú osvojiť 
morálne zásady, musia ich vidieť u svojich 
rodičov. Ak ich u rodičov nevidia, nemajú 
dostatočný motív, aby sa správali inak.

Mons. Ján Babjak

Dekrét o ekumenizme

Unitatis redintegratio
Jedným z dôležitých cieľov koncilu bolo obnovenie jednoty všetkých kresťanov. Dekrét 
o ekumenizme stanovuje základné princípy pre Cirkev v jej úsilí o znovunadobudnutie vzá-
jomnej jednoty. Týmto dekrétom sa vniesol nový duch v pohľade na nekatolícke cirkvi a spo-
ločenstvá.

V úvode dekrétu sa konštatuje, že 
Kristus založil len jednu Cirkev. 
Preto každé rozdelenie protirečí 

jeho vôli a je svetu na pohoršenie. Teolo-
gické chápanie jednoty viery a jedinnosti 
Cirkvi vyplýva z mnohých miest Nového 
zákona. Navyše Kristus si vyvolil apoštola 
Petra za hlavu svojej Cirkvi a dal mu moc 
kľúčov nad celým zvereným stádom. Cirkev 
ako tajomný Kristov organizmus sprítom-
ňuje svetu jednotu Otca, Syna i Svätého 
Ducha. V priebehu histórie však nastali 
v Cirkvi vážne roztržky, ktoré spôsobili, že 
sa niektoré časti oddelili od plného spolo-
čenstva s Katolíckou cirkvou. Koncil prizná-
va týmto oddeleným spoločenstvám mnohé 
dobré a spoločné hodnoty ako Božie slovo, 
život v milosti, dary Svätého Ducha i vidi-

teľné prvky. Tieto oddelené cirkvi a spolo-
čenstvá majú v tajomstve spásy svoj zmysel 
a význam, a ich príslušníkov nemožno viniť 
z toho, že sa v nich zrodili (porov. UR 3). 
Na preklenutie rozdielov medzi kresťan-
skými cirkvami slúži ekumenické hnutie, 
ktoré zahŕňa rôznorodé aktivity. Dialógu 
v teologických otázkach musí predchádzať 
bratský dialóg lásky a modlitby, aby sám 
Duch viedol tieto snahy. Dekrét však vyzýva 
aj všetkých katolíkov k snahe o vytváranie 
podmienok na pravý ekumenizmus s odde-
lenými bratmi.

Praktický ekumenizmus sa začína 
úprimným obrátením srdca a pokorou 
(porov. UR 7). Len obrátení kresťania môžu 
pochopiť bolesť z rozdelenia a pocítiť túžbu 
po pravom evanjeliovom svedectve jednoty 

a lásky. Túto túžbu treba sprevádzať mod-
litbou podľa vzoru Krista, ktorý v predvečer 
svojej smrti prosil Otca: „... daj, aby všetci 
boli jedno“ (Jn 17, 21). Taktiež je potrebná 
snaha poznať ducha oddelených bratov, 
ich duchovný život a liturgické bohatstvo. 
Dekrét určuje, aby sa výklad katolíckej teo-
lógie prispôsobil vo forme takej reči, ktorej 
by rozumeli aj oddelení bratia. Cirkevný 
základ ekumenizmu vychádza z faktu, že 
cirkvi a kresťanské spoločenstvá si zachova-
li veľa spoločných prvkov. Nakoniec vyzýva 
k aktívnej spolupráci na spoločnom dobre.

Tretia kapitola špecifikuje typy rozde-
lenia pri odtrhnutí sa Pravoslávnej cirkvi 
na Východe a vzniku evanjelických spolo-
čenstiev na Západe. Koncil si váži staro-
bylosť a bohatstvo kresťanského Východu, 
ako aj ochotu kresťanov trpieť za svoju 
vieru. O Východe konštatuje, že západná 
Cirkev nemálo prebrala z pokladu Výcho-
du, čo sa týka liturgie, duchovných tradícií 
a právneho poriadku. Ďalej uznáva pra-
vosť sviatostí udeľovaných pravoslávnymi 
kňazmi a spomína aj tradíciu mníšskeho 
života na Východe. Duchovným pastierom 
a členom Katolíckej cirkvi odporúča, aby 
mali priateľské vzťahy k tým, ktorí už neži-
jú na Východe, ale ďaleko od vlasti, aby sa 
prehlbovala bratská spolupráca s nimi v du-
chu kresťanskej lásky bez zvád a akejkoľvek 
rivality (UR 18). Autentické teologické 
formulácie, ktoré vznikli na Východe, slúžia 
na plné nazeranie na kresťanskú pravdu. Čo 
sa týka cirkevných spoločenstiev na Západe, 
treba pravdivo priznať, že tu sú rozdiely 
oveľa závažnejšie. Pánova večera je spo-
mienkou na smrť a vzkriesenie Pána Ježiša, 
ale nie je pravou sviatosťou. Napriek tomu 
počúvanie Božieho slova, ktoré nás spája, 
zavŕšené sviatostným krstom sú znakmi 
nádeje pre rozvoj ekumenického hnutia. Je 
to nádej na jednotu, ktorá má svoj prameň 
v jednote Otca, Syna i Svätého Ducha. n

Michal Hospodár
snímka stretnutia Pavla VI. a Athenago-

rasa: popefrancisholyland2014.lpj.org

Vnímanie Božej veľkosti
Svätý Otec sa vo svojej stredajšej kateché-
ze zameral na dar poznania. Okrem iného 
o ňom povedal: „Je osobitným darom, 
ktorý nás prostredníctvom stvorených vecí 
privádza k vnímaniu Božej veľkosti a lásky, 
a jeho hlbokého vzťahu s každým stvorením. 
Keď sú naše oči osvietené Duchom, otvárajú 
sa pre kontempláciu Boha v nádhere prírody 
a veľkoleposti vesmíru, a vedú nás k objave-
niu toho, ako nám každá vec hovorí o ňom, 
ako každá vec rozpráva o jeho láske. Toto 
všetko v nás vzbudzuje veľký úžas a hlboký 
cit vďačnosti! Je to úžas, ktorý zakúšame 
aj vtedy, keď obdivujeme nejaké umelecké 
dielo alebo akúkoľvek nádhernú vec, ktorá 
je ovocím ľudského umu a tvorivosti. Pred 
týmto všetkým nás Duch nabáda chváliť Pána 
z hĺbky nášho srdca a uznávať vo všetkom, 
čo máme a čím sme, nesmierny Boží dar 
a znamenie jeho nekonečnej lásky voči nám. 
V prvej kapitole Knihy Genezis, na samom 
začiatku celej Biblie, sa zdôrazňuje, že Boh 
je so svojím stvorením spokojný, opakovane 
zdôrazňujúc krásu a dobrotu každej veci. 
Na konci každého dňa sa píše: ,Boh videl, že 
je to dobréʻ. Teda ak Boh vidí, že stvorenie 
je dobrá a krásna skutočnosť, aj my máme 
zaujať tento postoj, aby sme videli, že stvo-
renstvo je dobré a krásne.“ (úryvok katechézy 
z 21. mája 2014)

Zostať v Božej láske
V jednej zo svojich homílií povedal pápež 
František o povolaní kresťanov: „Kresťanské 
povolanie je toto: zostať v Božej láske, to 
znamená dýchať, žiť z tohto kyslíka, žiť z toh-
to vzduchu. Zostaňte v Božej láske. Týmto 
uzatvára Ježiš hĺbku svojej reči o láske. A aká 
je jeho láska? ‚Ako mňa miluje Otec, tak ja 
milujem vás.‘ Je to láska, ktorá vychádza 
od Otca. Vzťah lásky medzi ním a Otcom je 
tiež vzťahom lásky medzi ním a nami. Ježiš 
nás žiada, aby sme zostali v tejto láske, ktorá 
pochádza od Otca. Pokoj, ktorý neprichádza 
zo sveta, ale ktorý dáva on. Láska, ktorá ne-
pochádza zo sveta, ktorá prichádza od Otca. 
Ježiš hovorí: ,Zostaňte v mojej láske.ʻ Znakom 
toho, že zostávame v Ježišovej láske, je za-
chovávanie prikázaní. Nestačí ich nasledovať. 
Ak zostaneme v láske, prikázania prídu samy 

od seba, z lásky. Láska nás vedie k tomu, že 
plnenie prikázaní je nám prirodzené. Koreň 
lásky kvitne v prikázaniach. Sú akoby niťou, 
ktorá viaže reťaz: Otec, Ježiš a my.“ (úryvok 
homílie z 22. mája 2014)

Pomazanie Svätým Duchom
Svätý Otec František sa pri homílii v Ammáne 
počas zahraničnej cesty vo Svätej zemi zame-
ral okrem iného aj na dielo pomazania Ježiša 
Svätým Duchom. Povedal: „Duch Svätý vnú-
torne pomazal Ježiša a pomazáva učeníkov, 
aby mali rovnaké Ježišovo zmýšľanie a cíte-
nie, a mohli vo svojom živote zaujať postoje, 
ktoré pomáhajú budovaniu pokoja a spolo-
čenstva. Pomazaním Ducha Svätého je naše 
človečenstvo poznačené svätosťou Ježiša 
Krista a robí nás schopnými milovať blížnych 
tou istou láskou, akou nás miluje Boh. Preto 
treba preukazovať gestá pokory, bratstva, 
odpustenia, zmierenia. Tieto gestá sú pred-
pokladom a podmienkou pravého, pevného 
a trvalého pokoja. Prosme si od Otca, aby nás 
pomazal, aby sme sa stali naplno jeho deťmi, 
vždy viac podobnými Kristovi, aby sme sa 
všetci cítili byť bratmi a sestrami, a tak sa 
vyhýbali nenávisti a rozdeleniam, a mohli sa 
bratsky milovať. O to nás prosí Ježiš v evanje-
liu: ,Ak ma milujete, budete zachovávať moje 
prikázania; a ja poprosím Otca a on vám dá 
iného Tešiteľa, aby zostal s vami navekyʻ 
(Jn 14, 15 – 16).“ (úryvok homílie z 24. mája 
2014)

Žiadna duša, ktorá sa nechá viesť Bohom, 
nezostane sklamaná ani sa nestratí na ceste. 
(Twitter Svätého Otca Františka z 22. mája 
2014)

Život s vierou znamená vložiť celý svoj život 
do Božích rúk, najmä v ťažkých chvíľach. (Twit-
ter Svätého Otca Františka z 23. mája 2014)

Vstúpme do hlbokého priateľstva s Ježišom, 
tak ho budeme môcť nasledovať zblízka 
a žiť s ním a pre neho. (Twitter Svätého Otca 
Františka z 29. mája 2014)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustračná snímka: www.aol.com50
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sú zlé. Skôr by moje deti vedeli povedať, 
aký som otec. Ja vidím svoje nedostatky, ale 
keď počujem rozprávať deti, tak je pre mňa 
prekvapujúce, že to vidia úplne inak.

Ako mení Boh tvoj život cez rodinu a cez 
deti?
Akokoľvek idem zničený domov, keď sa 
ku mne deti rozbehnú, všetko sa zmení. 
Vnímam, že takto ma čaká môj nebeský 
Otec. Deti zmenili môj pohľad na nebeské-
ho Otca. A Boh ma učí správne zoraďovať 
hodnoty. Uvedomujem si, že najprv je Boh, 
potom rodina a až ako tretia je moja služba. 
Teraz slúžim spolu s rodinou, čo je pre mňa 
vždy nová skúsenosť.

A hlavne vnímam to, že ma cez moju 
rodinu neustále premieňa.

Čo by si chcel svojim deťom odovzdať?
Máme zasľúbenie, že naše deti budú Pá-
novými služobníkmi. A podľa mňa jediný 
spôsob, ako to môžeme spraviť, je, že to 
odpozorujú v rodine. Ak im neodovzdáme 
vieru my, tak kto im ju odovzdá? Raz sa nás 

Boh bude pýtať, ako sme im ju odovzdali. 
Toto sú otázky, na ktoré hľadám odpovede. 
Stále sa pýtam, ako môžem odovzdať vieru 
deťom, ako môžu uvidieť živú vieru v Boha, 
ako nás vidia v situáciách, keď zápasíme 
s pochybnosťami. To, čo mi veľmi pomáha, 
je, keď ich vidím, ako sa modlia za veci 
s úplnou istotou.

Raz bola Marta s dievčatami v obchode. 
Videli tam nejakú barbinu. Povzdychla si 
pri pohľade na cenu, ale dievčatá jej pove-
dali: „Neboj sa, mami, my si ju vymodlíme.“ 
A majú ju. Za pár centov sme ju našli niekde 
úplne inde, od niekoho, kto ju už nepotre-
boval. Veci, ktoré vidia žiť nás, žijú aj ony. 
Veci, ktoré chutia nám, chutia aj im. Od vecí, 
od ktorých utekáme my, utekajú aj ony. Stále 

si uvedomujem, že je to o tom, čo vidia.

Čím by si chcel povzbudiť všetky sloven-
ské rodiny?
Mnohí mi vravia: „Tvoja viera je príliš jed-
noduchá. Náš Boh nie je automat na kávu 
– vhodíš mincu a niečo vypadne.“ Po 20 
rokoch, čo s ním chodím, som zistil, že on 
je „automat“. Bezmincový. Tam neexistuje: 
dáš – dostaneš. Je to o tom, že on nám chce 
dať úplne všetko. Chce, aby k nám dorazilo 
všetko, čo pripravil. Jeho milosť je neustále 
pripravená. Jeho láska sa nevie zastaviť. Ne-
ustále to zažívame. A pritom aj my prechá-
dzame neľahkými situáciami. Modlili sme 
sa za suseda a verili sme, že Boh mu vráti 
život. Minulý týždeň sme ho pochovali. Pán 
si ho zavolal. Aj my sa pýtame: „Pane Ježišu, 
si dobrý aj dnes?“ A vieme, že je dobrý.

Naučil som sa jednu vec: tam, kde nerozu-
mieme, tam dôverujeme. Zistili sme, že keď 
mu v akejkoľvek situácii vzdávame chválu, 
tak to jeho kráľovstvo sa prelomí do nášho 
sveta. A on potom začne robiť veci, ktoré 
sú prirodzené iba u neho. Možno to nie je 

podľa mojich predstáv, 
ale on vždy koná.

Keď nám zomrelo bá-
bätko, prosili sme bratov 
z Oravy: „Modlite sa 
za nás, aby sme nestratili 
dôveru, lebo s ním teraz 
nedokážeme byť, ale bez 
neho je to ešte ťažšie.“ 
Bez dôvery to nejde. 
Takže povzbudzujem: 
Začnite dôverovať! Keď 
chodím po Slovensku, 
vnímam našich ľudí ako 
utiahnutého a ubitého 
psíka v kúte. Poďme von 
z tohto ubitého sloven-
ského ducha! Poďme 
vstúpiť do dôvery.

Čo si cítil ako potrebné povedať na Dni 
rodiny?
Pred istým časom mi môj spovedník, 
ktorému som sa zdôveril, že vôbec neviem, 
čo mám povedať, povedal: „Nikdy sa nezníž 
k tomu, aby si hovoril to, čo nežijete. Vždy 
hovor len o tom, čo žijete, lebo cez to chce 
Boh osloviť ľudí okolo vás. To, čo je pre vás 
obyčajné, môže byť pre toho druhého zá-
chranou.“ A je to pravda. Lebo aj mňa oslovi-
li zdanlivo obyčajné veci, ktoré rozprávali 
iní. Aj dnes sme prišli s tým, že nič z tých 
vecí nechceme nafúknuť a nechceme za-
budnúť na nič z toho, čo Boh pre nás urobil.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
snímky: P. Jakub

Aká bola tvoja cesta do manželstva?
Boh mi dal päť rokov čistého vzťahu 
a vernosť (to bola naozaj jeho milosť – ja 
som toho schopný nebol), dal mi manželku 
Martu, ktorá sa vždy pozerala na mňa ako 
na toho, kto je v našom vzťahu zodpovedný 
za Božie veci, a zároveň bola taká aktívna, 
že som k Bohu musel utekať, aby som mal 
čo „priniesť domov“.

Vo svojom svedectve na Dni rodiny 
v Prešove si hovoril o dôležitosti jednoty 
v Cirkvi. Cez čo prichádza do vášho man-
želstva jednota?
V jednom zo žalmov sa hovorí: „Aké je 
dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 
133) a ďalej sa hovorí, že na to miesto, kde je 
jednota, prichádza Boh so svojím požehna-
ním. Toto je žalm, ktorý ma roky sprevádza. 
Jeden môj priateľ, Miloš Paštrnák, pou-
kázal na to, že v niektorých prekladoch je 
to vyjadrené tak, že Boh prikazuje svojmu 
požehnaniu, aby zostúpilo. Vtedy som si 
uvedomil, že jednota je niečo, o čo treba 
zápasiť, ale automaticky tam, kde jednota 
je, Boh prikáže svojmu požehnaniu.

U nás to funguje tak, že na čom sa 
zhodneme, za tým ideme (od nakupovania 
až po Božie slová). Na čom sme sa zhodli 
a išli sme za tým, to sme od Boha aj dostali. 
Na čom sa nezhodneme, to nekupujeme, 
neriešime, za tým nejdeme. A za jednotu sa 
modlíme a stále o ňu bojujeme.

Viackrát si svedčil o tom, že ste nemohli 
mať deti. Ako to vlastne bolo?
Nemohli sme mať deti. Teraz máme 
štyri. Jedno je u Pána. A vlastne doteraz 
ani nemôžeme mať deti. Úplne posledný 
lekár vyhlásil, že jediná možnosť pre nás 
je umelé oplodnenie. Túto možnosť sme 
zamietli. Vyhodil nás z ambulancie s tým, 
že zabíjame jeho čas. Vonku sme sa potom 
modlili: „Pane Ježišu, naše deti nie sú naším 
Bohom. Ty si náš Boh. A keď ty hovoríš 
v tejto Cirkvi, v ktorej sme, na toto nie, 
tak nie. Zabuchli sme si posledné dvere 
a vieme, že je to iba na Tebe.“ Vtedy sme 
dostali slovo z Izaiáša: „Preto takto hovorí 
Pán Jakubovmu domu, (ten, čo vykúpil 

Abraháma): ,Nebude sa teraz hanbiť Jakub 
a nezbledne teraz jeho tvár. Lebo keď uvidí 
(jeho dietky), dielo mojich rúk uprostred 
seba, zasvätia moje meno, zasvätia svätého 
Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho. 
Zblúdení duchom pochopia múdrosť a od-
bojníci prijmú poučenie.‘“ (29, 22 – 24) Tak 
som hovoril: „Pane Ježišu, naozaj chcem 
vidieť tvoje konanie. Hovoríš o sebe, že 
splníš nesplniteľné, tak to chceme zažiť. Ak 
existuje niečo, čo sa v našich životoch musí 
zmeniť, sme pripravení. Poveď nás.“ Boh 
bol verný. V nepravdepodobnej situácii sa 
rozhodol naplniť slovo, ktoré nám dal. Po-
vedal, že deti budú. A my chodíme a sved-
číme o tom, že Boh splní to, čo sľúbi. Každé 
naše ďalšie dieťa je nový zázrak, pretože 
naša plodnosť je prakticky nulová. Svedčí-
me o tom mnohým ľuďom. A svoje slovo 
Boh potvrdzuje cez ďalších, ktorí nemohli 
mať deti, a teraz už kočíkujú.

Kto vám pomohol v najťažšom čase?
Spoločenstvo Novej evanjelizácie na Ora-
ve, ktoré vedie Peter Maretta. (V tom čase 
sme v Bratislave nemali spoločenstvo.) 
Títo ľudia nás prijali ako svojich vlastných. 
Dokonca nám dali kľúč od domu s tým, že 
keď pôjdeme okolo, máme prísť. Povedal 
som im: „Nevravte, lebo my aj do Trnavy 
pôjdeme cez Vyšný Kubín.“ Bez tohto spolo-
čenstva by sme neboli schopní obstáť.

Stretli sme ľudí, ktorí boli ochotní veriť 
s nami, a vtedy, keď sme už nevládali, 
posielali nám esemesky a modlili sa za nás. 
Mohli sme sa o nich oprieť. Cez nich sme sa 
po prvýkrát stretli s mocnou službou gréc-
kokatolíckeho kňaza otca Jozefa Marettu 
a jeho manželky Janky, ktorí sa nám tiež 
stali veľkou oporou, a mnoho ďalších, ktorí 
sa k nám pridali. V čase, keď každý lekár po-
vedal, že deti nikdy nebudú, to bolo pre nás 
ako nadýchnutie sa. Každé jedno stretnutie 
s Božím, nadprirodzeným svetom bolo, ako 
keď sa zrazu nadýchneš nad hladinou.

Mnohí sa boja prijať viac detí, pretože sa 
im zdá, že by to z nejakého dôvodu (vply-
vu okolia, vlastnej povahy, nedostatku 
peňazí, absencie vlastného bývania, 

práce...) nezvládli. Ako to zvládate so 
svojimi deťmi?
Chápem tú obavu. Ale musím povedať, že 
všetko, čo si Boh kedy objedná, si aj zaplatí, 
a že s každým dieťaťom prišlo do našej ro-
diny obrovské požehnanie. Keď sme pred-
tým bývali v garsónke, tak sme hovorili: 
„Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nám ich dal, 
a prosíme, daj nám aj miesto, ktoré si pre 
ne pripravil.“ Teraz už nemáme garsónku. 
Bývame s ďalšími kresťanmi v jednom dvo-
re, kde sa spoločne na dvore naháňa desať 
detí z piatich rodín. A je to úžasné bývanie. 
Verím tomu, že ak sa o Boha oprieme, tak 
nám dá aj zabezpečenie. Niekedy mám 
pocit, že Boh chodí o päť minút dvanásť. 
Niekedy, že až päť minút po dvanástej. Ale 
nikdy nechodí neskoro.

Ako vidíš sám seba ako otca?
Som vždy dojatý. Keď prídem domov 
a zbadám deti, ktoré sme vôbec nemali 
mať, a izby, ktoré mali byť prázdne... Z toho 
som vždy „roztopený“. Ale ako každý otec 
sa takisto snažím odstraňovať veci, ktoré 

Boh nechodí 
neskoro

V máji sa na tradičnom pó-
diu na pešej zóne v Prešo-
ve vystriedali tí, ktorí prišli 
povedať, že rodina je zák-
ladom spoločnosti a Cirkvi. 
Medzi tými, ktorí ostatných 
povzbudili svedectvom 
života, sme stretli aj lídra 
gospelovej skupiny Lámač-
ské chvály Braňa Letka, 
otca štyroch detí. Ochotne 
porozprával o svojej rodine 
a svojom živote s Bohom.

Keď nie sme  
ľahostajní
Slováci sú čudný národ. Nadávajú, sú ne-
spokojní, ale ak im dáte možnosť, aby niečo 
zmenili, tak repcú, že stále od nich niekto 
niečo chce. Raz treba pridať ruku k dielu, 
inokedy dvihnúť svoj hlas, zúčastniť sa 
na podujatí podporujúcom rovnaké hodnoty 
či ísť voliť tých, ktorí zdieľajú naše hodnoty. 
A dôvod? Povedia si: Aj tak môj hlas nič 
nezmôže.

Toto klamstvo je iba prejavom našej 
lenivosti, pohodlnosti a neschopnosti meniť 
seba aj svet. O tom, že hlas každého z nás 
niečo zmôže, sme sa vo vlastných dejinách 
mohli presvedčiť mnohokrát. A aj v ostat-
ných mesiacoch sa práve hlas ľudu podpísal 
pod blokovanie škodlivých návrhov osôb, 
ktoré nezdieľajú naše morálne hodnoty. 
Škoda, že tieto osoby mali väčšiu výdrž než 
my, a tak sa im otvorila cesta k tomu, aby 
svoje morálne hodnoty vtláčali do rodiacich 
sa svedomí našich detí.

Tento hlas každého z nás však má priamy 
účinok. Niekedy ide o konkrétnu osobu, 
ktorej prekonanie nášho pohodlia a leni-
vosti prináša nádej na život, obyčajný život 
naplnený dýchaním vzduchu, starostlivosťou 
o rodinu... Jednoducho život. Inak by túto 
osobu postihla istá smrť. Jeden z takýchto 
prípadov sa deje i teraz. Meriam Ishagová, 
ktorá bola vychovávaná ako kresťanka, 
bola odsúdená na trest smrti, lebo si vzala 
kresťanského manžela. Dostala ponuku kon-
vertovať na islam, čo odmietla. Tak ju čaká 
šibenica. Záchranou v tejto situácii sa stal jej 
nedávny pôrod, keď priviedla na svet dcéru 
Mayu. Vďaka tomu je trest odložený o dva 
roky a my môžeme pomôcť vyvíjať tlak na jej 
oslobodenie. Veľvyslanectvá západných 
krajín a ochrancovia ľudských práv rozsudok 
kritizovali, pod petíciu organizácie Amnesty 
International žiadajúcu jeho zrušenie sa 
podpísalo asi 660-tisíc ľudí. Ďalších 257-tisíc 
sa podpísalo na http://www.citizengo.org/
en/7415-save-meriam. Môžete sa podpísať 
aj vy a urobiť tak niečo konkrétne pre záchra-
nu tejto matky a manželky. Na jej situáciu 
jasne poukazuje aj fakt, že pri pôrode mala 
Meriam nohy spútané v reťaziach.

A hoci mnohé médiá priniesli správu o jej 
prepustení, sudánsky minister zahraničia 
túto správu dementoval. Meriam tak v naj-
bližších dňoch nečaká nič pekné. O všetkom 
rozhodne súd krajiny, ktorá sa riadi islam-
ským právom. Akým právom sa riadime my, 
to ponechávam na zvážení každého z vás.

Juraj Gradoš
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Mladifest 2014 (28. júl – 07. august)
„Pozvala som vás všetkých, aby ste sa so mnou zjednotili a milovali. Aj dnes som s vami a pozývam vás, 
aby ste odkryli lásku vo svojich srdciach a rodinách. Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.“ (Po-
solstvo Kráľovnej pokoja, 25.11.1995)
Aj my čo najsrdečnejšie pozývame v Roku rodiny všetkých mladých, bohoslovcov, kňazov s rodinami, 
rodiny s deťmi a aktívnych seniorov na Mladifest do Medžugoria v termíne od 28.07. do 07.08. 2014.
Cena: 215 eur (cesta, ubytovanie, poistenie, obed). Raňajky a večera z vlastných zásob. Ubytovanie v no-
vom Penzióne Pátra Pia (15 min. od kostola). Cestou tam a späť celodenná zastávka pri mori. Nutný platný 
cestovný pas alebo občiansky preukaz. Odchod: 28.07.2014 poobede z Prešova.
Kontakt: e-mail: presovmladifest2014@gmail.com, telefón: 0948 130 511

Tešíme sa na vás a modlíme sa za všetkých účastníkov.
organizačný tím

Netolerantný Boh
Kultúrna zmena, v ktorej sa nachádzame, mení zmysel slova tolerancia. Tá už neznamená 
spoznať a rešpektovať iných ľudí, presvedčenie, zvyky..., ale vnucuje sa nám jej nový obsah, 
a to, že presvedčenie, hodnoty, životný štýl a pochopenie pravdy každého jednotlivca sú 
rovnocenné. Tento nový obsah tolerancie však vedie k potláčaniu práv človeka, tak ako ich 
poznáme. A núti človeka meniť svoje názory, ktoré sú zrazu podľa mnohých nesprávne, ba 
priam protizákonné.

Povieme si, že sa nás to netýka. Sexu-
álna výchova na Slovensku v podaní 
Spoločnosti pre plánované rodičov-

stvo hovorí, že v slovenskej spoločnosti sa 
prejavujú homofóbne postoje. Pod pojmom 
homofóbia rozumie negatívne cítenie, 
myslenie a konanie vo vzťahu k lesbickým 
ženám, bisexuálom a gejom. Podľa tejto 
organizácie sú diskriminovaní v rodine 
a Cirkvi, na pracovisku, v armáde... Co-
ming out, teda zverejnenie svojej sexuálnej 
orientácie, podľa nej sťažuje netolerantný 
a negatívny postoj okolia k homosexualite 
a nedostatok homosexuálnych vzorov, 
s ktorými by sa mladí ľudia mohli identi-
fikovať. Táto spoločnosť je presvedčená, že 
každá skupina si hravou formou uvedomí, 
že existujú stereotypné presvedčenia o vy-
braných skupinách ľudí.

„Stereotypná“ Biblia
Čo znamená stereotyp? To, že verím, že 
Boh stvoril človeka ako muža a ženu? To, že 

budúcnosť rodiny vidím v rodine, ktorá je 
založená na tomto Božom princípe? Som 
teda stereotypný, ak nesúhlasím s uzatvára-
ním homosexuálnych zväzkov? Ak tvrdím, 
že je zlé, ak niektorá žena zamení prirodze-
ný styk za protiprirodzený a muži zane-
chajú prirodzený styk so ženou a zahoria 
žiadostivosťou jeden k druhému? Je Biblia 
stereotypná? (porov. Rim 1, 26 – 25)  Biblia 
to označuje ako poblúdenie. Je stereotyp-
ná? Tu môžem poukázať na prioritný cieľ 
odboru rodovej rovnosti a rovnosti príle-
žitostí na Ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR na rok 2013, ktorý vedie 
Oľga Pietruchová. Ním bolo „implemen-
tovanie programov a osvetových aktivít, 
ktoré zabezpečia vykorenenie tradičných 
stereotypov“.

Žijeme vo svete a niekedy ani nevieme, 
čo sa okolo nás deje. Dnešná spoločnosť 
a rodina si potrebuje uvedomiť, čo sa vlast-
ne stalo: spoznať a porozumieť znameniam 
časov, ako hovorí Božie slovo. Prečo sa tieto 

často nelogické veci dostávajú dopredu 
a prečo neprirodzené sa akoby stávalo pri-
rodzeným, nenormálne označujeme za nor-
málne. Možno by sa to dalo zdôvodniť tým, 
že toto sa môže stať vtedy, ak odstránime 
zo života človeka Božie pravdy, hodnoty, 
a nahradíme ich svojimi vlastnými.

Posuny v myslení
Teizmus, teda viera v Boha, zo spoločnosti 
vymizol. Etický teizmus je termín pre vieru, 
že dobro a zlo sú absolútne a nemenné poj-
my, a že ich určuje sám Boh. Tieto pravdy 
považujú kresťania za zjavné. Podľa nich sú 
všetci ľudia stvorení rovnocenne. Sú svojím 
Stvoriteľom obdarení určitými neodcudzi-
teľnými právami na život, šťastie, slobodu, 
na hľadanie šťastia... To, čo Boh dal, je 
pravdivé, univerzálne a trvalé.

Neskôr prišla doba modernizmu a zatie-
nila etický teizmus. Obdobie renesancie 
vyzdvihlo človeka a jeho schopnosti, dôstoj-
nosť. Zároveň sa človek stal stredobodom 

všetkých vecí, pánom svojho osudu a správ-
com svojej duše. Muži a ženy postupne strá-
cali vnímanie zdroja pravdy a morálky. Ale 
vnímanie a dôležitosť Boha človek v tom 
období ešte vždy uznával. V osvietenstve, 
vo veku rozumu, sa radikálne mení pohľad 
na Boha, ktorý síce stvoril svet, ale už s ním 
nemá kontakt, nestará sa o neho. Preto ak 
človek chce spoznať pravdu, potrebuje sa 
spoľahnúť na silu vlastného rozumu. Kri-
térium dobra a zla sa stáva výsledkom ľud-
ského uvažovania. Priemyselná revolúcia 
s vynálezmi a pokrokom len uistí myslenie, 
že človek má istotu sám v sebe a nepotrebu-
je sa pozerať hore. Darvinizmus, marxiz-
mus a leninizmus, socialistická revolúcia 
a snaha „oslobodiť človeka“, napríklad 
ženu od toho, čo doteraz žila v manželstve 
a rodine, od materstva a vedenia mužom 
jasne pripomína dnešné tvrdenie o potrebe 
odstrániť zo spoločnosti rodinné stereotypy, 
týkajúce sa aj tradičných postojov k úlohám 
muža a ženy v rodine.

Dnešný postmodernizmus prináša 
myslenie, že pravda nikdy neexistuje v ob-
jektívnom zmysle slova. Pravda sa vytvára 
konkrétnou kultúrou, komunitou a je prav-
divá iba v danej kultúre a pre ňu. Osoby sú 
produktom ich vlastnej kultúry. Takže to, čo 
považujeme za pravdy, hodnoty, sú jedno-
ducho ľubovoľné presvedčenia, ktoré sme 
boli nútení prijať spoločnosťou, v ktorej 
sme. Akýkoľvek systém alebo vyhlásenie, 
ktoré tvrdia, že majú objektívnu pravdu, 
alebo nepriaznivo posudzujú hodnoty, 
presvedčenia, životný štýl, alebo tvrdenia 
o pravde nejakej inej kultúry, je dnešnou 
spoločnosťou považovaný za mocenský 
prístup, snaha jednej kultúry dominovať 
ostatným kultúram.

Univerzálna „cnosť“
Takže máme tu nejaké hodnoty, pravdy 
a osobu človeka. Podľa novej tolerancie je 
to, kto som (osoba), neoddeliteľné od toho, 
čo robím, ako myslím, v čo verím. Moja 

identita je obalená v kultúre, v konaní 
a správaní. Podľa tohto myslenia, ak niekto 
nesúhlasí s mojím presvedčením, potom 
priamo znevažuje mňa samého, moju 
osobu. Ak nevie prijať moju kultúru, môj 
životný štýl, potom je netolerantný voči 
mne samému. 

V protiklade je biblická pravda, ktorá tvr-
dí, že to, čo robíme, nie je to isté, čím sme. 
Sme stvorení na Boží obraz ako muž a žena. 
Máme ale slobodu a môžeme sa rozhodnúť 
konať správne alebo nesprávne. Ak niekto 
nekráča podľa správnej cesty a ja odmietam 
jeho konanie, pričom toto konanie nazvem 
hriechom, neznamená to, že túto osobu 
neprijímam ako človeka, Božie stvorenie. 
Neprijímam len jeho konanie, ktoré nie 
je totožné s tým, kým on sám skutočne je. 
Postmoderná spoločnosť presadzuje mysle-
nie, že všetky hodnoty, presvedčenia, štýly, 
tvrdenia o pravde sú rovnako hodnotné. 
Existuje len jedna univerzálna cnosť – tole-
rancia. Iné tvrdenia sú netoleranciou.

V tomto duchu postmodernej spoločnos-
ti sa na kresťanstvo môžeme pozrieť po-
stmodernými očami: my kresťania veríme 
v Boha pravdy a čerpáme z knihy pravdy. No 
absolútna objektívna pravda v novej tole-
rancii je považovaná za škodlivú, urážlivú 
a netolerantnú. Rovnaký pohľad je na Ježiša 
Krista, ktorý sám o sebe povedal: „Ja som 
cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, 
iba skrze mňa.“ (Jn 14, 6) Takéto tvrdenia 
o objektívnej pravde sú obmedzujúce a neú-
nosné. Mohli by sme pokračovať učením 
o hriechu, misijným poslaním Cirkvi, ktoré 
je často chápané ako fanatické úsilie vnuco-
vať sa iným kultúram a svetonázorom ako 
túžba ich ovládnuť. n

(dokončenie v budúcom čísle)
Peter Jakub

snímka z prolife akcie v kanadskej Ottawe:  
umatuna.org

Stromček  
šťastia
Strom je symbolom istoty, stability, rastu, 
dlhej životnosti a ochrany. V tradičnom 
čínskom učení Feng Shuej vytvára priestor, 
v rámci ktorého môže voľne prúdiť životná 
energia čchi. Úlohou malého stromčeka šťas-
tia je zvýšiť tok pozitívnej energie v priesto-
re, harmonizovať, oživiť a rozjasniť každú 
časť domu, zabezpečiť príjemnú atmosféru 
a rozptýliť negatívnu energiu.

Na trhu je dispozícii široká škála strom-
čekov šťastia vyrobených z drahokamov, 
perál, korálikov. Stromček je zasadený 
do podstavca z dreva, vápencového kameňa 
alebo drahokamu. Vetvičky z medeného 
kovu sú obsypané kamienkami, kryštálikmi, 
perlami alebo korálikmi, ktoré symbolizujú 
listy a plody stromu. Čo sa týka tvaru a počtu 
kamienkov, kryštálov či korálikov, platí, že 
čím viac kamienkov, tým silnejší účinok. 
Malé drahokamy sú podľa jednotlivých dru-
hov nositeľmi rôznych atribútov: sily, zdravia, 
šťastia či úspechu.

Umiestnenie stromčeka šťastia v domác-
nosti má priniesť pokoj, zlepšiť osobný život, 
medziľudské vzťahy, zabezpečiť súdržnosť 
v rodine a udržať stabilné zdravie. Do du-
chovnej oblasti života človeka má priniesť 
pravdivosť, svetlo, zvýšiť duchovné vedomie 
a umožniť cestu do vyšších častí mysle.

Stromček umiestnený na pracovnom 
stole má priniesť sústredenosť pri učení 
a podporiť pamäť. Údajne pomáha zahĺbiť 
sa do pracovného problému a nastoliť pokoj 
a múdrosť. Stromček šťastia nachádzajúci sa 
na nočnom stolíku alebo pri posteli má po-
máhať pri nespavosti a zapamätaní si snov.

Pre nás však niet šťastia bez Boha. On nás 
ochráni. Utiekajme sa k Bohu, pretože sa 
rozmnožujú útrapy tých, čo sa ženú za cudzí-
mi bôžikmi. V Pánových rukách je náš osud. 
(porov. Ž 16, 1 – 5)

Antónia Rabatínová
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Ponorený do modlitby
Prinášame druhú časť svedectva kardinála Giovanniho Battistu Rea, niekdajšieho úzkeho 
spolupracovníka pápeža Jána Pavla II., o modlitebnom živote Jána Pavla II., ktoré bolo publi-
kované v denníku L´Osservatore Romano.

Ján Pavol II. sa modlitbou pripravoval 
na rôzne stretnutia dňa alebo týždňa. 
Niekoľkokrát to výslovne povedal. Na-

príklad keď prijal v roku 1989 M. Gorbačo-
va. Pápež začal spoločný rozhovor tým, že 
sa mu zdôveril so svojou modlitbou k Bohu 
za jeho osobu a za ich vzájomné stretnutie. 
Všetky svoje dôležité voľby nechával vyzrieť 

v modlitbe. Pred každým významným 
rozhodnutím sa Ján Pavol II. najprv za danú 
skutočnosť dlho – niekoľko dní, niekedy aj 
niekoľko týždňov – modlil. Čím dôležitejšie 
bolo rozhodnutie, tým dlhšia bola modlit-
ba. Pri ťažších voľbách sa nikdy nerozho-
doval ihneď. Tým, ktorí ho o niečo žiadali 
alebo mu niečo navrhovali, odpovedal, že 
skôr, než rozhodne, chce nad tým najprv 
popremýšľať. V skutočnosti tak získaval 
čas, aby si vypočul názor iných. Mal vždy 
mnoho kontaktov, najmä sa však chcel 
za danú skutočnosť modliť a získať tak svet-
lo zhora skôr, než sa rozhodne. Spomínam 
si za tie roky na viac prípadov, keď som bol 
substitútom štátneho sekretariátu, keď sa 
mi zdalo, že pápež bol už jasne naklonený 
v prospech istého rozhodnutia. Spýtal som 
sa ho teda, či môžeme pokračovať a vydať 
o tom komuniké. Odpoveď bola: „Počkaj-
me, chcem sa za to ešte trocha modliť pred 
tým, ako sa definitívne rozhodnem.“ Keď sa 
skúmala istá otázka a nedarilo sa nájsť rie-
šenie, pápež to uzatvoril slovami: „Musíme 
sa ešte modliť, aby nám Pán prišiel na po-
moc.“ Ján Pavol II. sa odovzdával modlitbe, 
aby mal jasno v ceste, ktorou sa mal uberať.

Dva týždne po svojom zvolení na pá-
pežský stolec išiel do svätyne Mentorella, 
ktorá je asi šesťdesiat kilometrov vzdialená 
od Ríma a hovoril o modlitbe. Okrem iného 
spomenul, že prvým poslaním pápeža voči 

Cirkvi a voči svetu je modliť sa. Povedal: 
„Modlitba (...) je prvou úlohou a v istom 
zmysle prvým ohlasovaním pápeža, tak ako 
je prvou podmienkou jeho služby v Cirkvi 
a vo svete.“ Potom doplnil, že „modlitba 
je prvou podmienkou autentickej slobo-
dy ducha“, „vovádza človeka do vzťahu so 
živým Bohom“, a preto „dáva zmysel celému 
životu, v každom jeho momente, za kaž-
dých okolností“.

Modlitba bola u neho akoby niečím 
spontánnym, a zároveň bola spojená s tra-
dičnými prejavmi ľudovej zbožnosti, medzi 
nimi napríklad hodina adorácie každý 
štvrtok, modlitba krížovej cesty každý 
piatok a každodenný ruženec. Eucharistia, 
kríž a Panna Mária boli tromi centrami 
jeho zbožnosti. Svätá omša bola pre neho 
najvyššou a najsvätejšou skutočnosťou, 
srdcom každého jeho dňa. Počas jedného 
stretnutia s kňazmi v roku 1995 povedal: 
„Svätá omša je absolútnym centrom môjho 
života a každého môjho dňa.“ Keď bol doma 
a program mu dovoľoval zotrvať samému 
v kaplnke, rád sa modlieval ležiac na podla-
he ako pri kňazskej a biskupskej vysviacke. 
Tou polohou tela chcel vyjadriť hlbokú úctu 
a úpenlivú pokornú prosbu pred nekoneč-
nou veľkosťou Boha. n

(-zk)
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

ilustr. snímka: www.turnbacktogod.com

Duchovný život Jozafáta
„Už päťdesiat rokov slúžim polockým vlady-
kom, ale Jozafátovi sa ani zďaleka nepodobá 
žiaden z nich,“ týmito slovami vydal pred 
komisiou svedectvo Jozafátov sluha Hrihorij 
Ušacký. Jozafát Kuncevič ako arcibiskup nič 
nezmenil na praktikách nábožnosti, ktoré 
zachovával ako mních. Podľa Ježišových 
slov: „Ja som medzi vami ako ten, čo slúži“ 
sám otváral dvere domu i cerkvi, vyzváňal 
na zvonoch a  chystal si všetko na liturgiu. 
Počas bohoslužieb spieval tak milo a nábožne, 
že spevom mnohých upevňoval v nábožnosti. 
Rád sa modlieval pred ikonami Bohorodičky 
a keď bol niekde na cestách, nikdy neupustil 
od modlitby časoslova. Cestou sa zastavil 

v blízkej cerkvi a pomodlil sa časy alebo večie-
reň. Bol veľmi prísny, ba až krutý k svojmu telu 
a často sa bičoval až do krvi, opakujúc pri tom 
slová: „Pane, daj svätú jednotu!“ Pri jednom 
bičovaní ho pristihol diakon Dorotej. Pristúpil 
k takmer omdletému biskupovi a prosil ho, 
aby viac šetril svoje telo i zdravie kvôli Cirkvi. 
Jozafát odpovedal: „Brat môj, nechaj ma 
na pokoji, choď domov a nikomu nepovedz, 
čo si tu videl.“ Voči chudobným a biednym 
bol veľmi citlivý. Každý deň si bral k stolu 
aspoň jedného chudáka a ostatným rozdával 
almužnu. Voči príbuzným, ktorí chceli ťažiť 
z jeho biskupskej hodnosti, bol však neúpros-
ný. Keď sa stal biskupom, prišiel za ním jeho 

brat v nádeji, že odteraz sa bude mať pri ňom 
dobre. Jozafát odhalil jeho úmysly a poučil ho: 
„Cirkevné príjmy sú určené na Cirkev a chu-
dobných, o svoje živobytie sa musíš postarať 
ty sám.“ Biskupský palác sa Jozafátovým prí-
chodom premenil na malý monastier: na stole 
mníšska strava, mníšsky odev, vo všetkom 
skromnosť. Ďalší svedok procesu povedal: 
„Som presvedčený, že život a skutky Jozafáta 
v ničom nezaostávali za skutkami iných svä-
tých vyznávačov, mučeníkov, biskupov a mní-
chov. Všetky jeho slová a skutky boli v zhode 
s Božou vôľou. Vynikajúco dokázal spojiť život 
modlitby s činnosťou.“

Marko Durlák

Poďte na P15 
Poprad bude na prelome 

budúceho leta hostiť 
mladých katolíkov z celé-

ho Slovenska i zahraničia. Prídu 
na Národné stretnutie mládeže 
P15. Uskutoční sa od 31. júla 
do 2. augusta 2015.

Príprava
Prípravu trojdňového celoná-
rodného podujatia, na ktorom 
sa očakáva účasť najmenej 
tri- až päťtisíc ľudí, spustila 
v týchto dňoch rada Konferen-
cie biskupov Slovenska (KBS) 
pre mládež a univerzity spolu 
s tímom dobrovoľníkov.

Zámer pripraviť ďalšie 
celoslovenské podujatie pre 
mladých odsúhlasili ešte v apríli 
biskupi Slovenska. Organizačný 
tím preto plánuje v najbližších 
dňoch osloviť vedenie mesta 
Poprad a všetky ďalšie zložky 
a prediskutovať vzájomnú 
spoluprácu. Toto rozhodnutie 
mestu prinesie prestíž, lebo ho 
navštívia mladí z celého Sloven-
ska, ale aj zo zahraničia. Tím 
už začal osobitnú komunikáciu 
na sociálnej sieti Facebook. 
Chystá aj rok duchovnej prí-
pravy. Ten sa začne v septembri 
v rámci celoslovenského progra-
mu pre mladých s názvom 

7bolestná, ktorý sa uskutoční 
14. septembra 2014 v Šaštíne.

Režisér a hlava
„Do stretnutia je síce ešte rok 
a pol, ale opäť nás čaká ma-
mutí projekt, preto treba začať 
robiť kroky na jeho organizá-
ciu už dnes. Cieľom všetkých 
národných stretnutí mládeže 
je ponúknuť mladým ľuďom 
zážitok živej Cirkvi a osobné 
stretnutie s Kristom. Poprad je 
mesto pod Tatrami, ktoré nás 
podľa slov svätého Jána Pavla II. 
neoddeľujú od susedného Poľ-
ska, ale práve naopak – spájajú. 
Národné stretnutie mládeže P15 
otvorí rok príprav na Svetové 
dni mládeže (SDM) v sused-
nom Krakove, preto je krásne, 
že budeme Poľsku tak blízko,“ 
uvádza režisér programu P15 
Pavol Danko.

„Chceme pokračovať v línii, 
ktorú sme začali pred rokom 
na Národnom stretnutí mláde-
že R13 v Ružomberku. Liptovské 
mesto sme vtedy vybrali ako 
križovatku miest z východu 
a západu, severu i juhu. Ružom-
berok nám ponúkol nádherné 
prijatie a lákalo nás ostať v ňom, 
ale potrebovali sme trocha viac 
miesta. Hľadali sme preto ľahko 

dostupné mestá s potrebnými 
technickými možnosťami, ale 
najmä so silným duchovným 
zázemím. Víťazom v našom 
prieskume sa stal Poprad,“ 
vysvetľuje hlava organizačného 
tímu, kňaz Ondrej Chrvala, 
tajomník rady KBS pre mládež 
a univerzity.

P15
Národné stretnutie mládeže 
už má svoju oficiálnu skrat-
ku – P15. „Podobne ako pri 
R13, aj teraz obsahuje názov 
miesta celonárodnej akcie 
prvé písmeno mesta, v ktorom 
sa uskutoční a posledné dve 
číslice kalendárneho roka 2015. 
Nechceli sme čakať pridlho, aby 
tradícia národných stretnutí 
mládeže vôbec vznikla a mohla 
pokračovať,“ hovorí režisér 
Danko. Organizačný tím, ktorý 
sa nedávno zišiel na pracovnom 
stretnutí v Bratislave, začal 
aktívnu prípravu programu 
P15, na ktorom nebudú chýbať 
katechézy s biskupmi pre mla-
dých, krížová cesta, duchovné, 
kultúrne a spoločenské aktivity.

Organizačný tím aktuálne 
hľadá admina pre budúcu we-
bovú stránku. Zároveň spustil 
súťaž na vytvorenie loga P15. 
Výherca verejnej a neanonym-
nej súťaže získa symbolických 
115 eur a voľný vstup na P15. 
„Obsah loga musí tvoriť text 

P15. Témou NSM P15 je motto: 
,Blahoslavení čistého srdca, lebo 
oni uvidia Boha‘ (Mt 5, 8). Tieto 
slová môžu byť jeho inšpirá-
ciou. Ide o tému, ktorú vybral 
pre 30. ročník svetových dní 
mládeže Svätý Otec František. 
Ďalšou inšpiráciou môže byť 
miesto konania NSM P15 – Po-
prad. V prípade P15 bude často 
skloňovaným slovom slovo 
poklad. Odporúča sa poslať 
verziu loga s textom Poprad 
a bez textu Poprad,“ oznámili 
organizátori súťaže na sociálnej 
sieti, kde je viac informácií.

Národné stretnutie mládeže 
P15 bude predovšetkým púťou 
pre stovky mladých z celého 
Slovenska a zahraničia. V po-
dobných rozmeroch sa koná 
po druhýkrát, zároveň však 
čerpá zo stretnutí mladých 
ľudí na Slovensku v minulosti. 
Poprad zatiaľ podobnú akciu 
nehostil.

Každý rok sa počas Kvetných 
víkendov (alebo v iných termí-
noch) konajú stretnutia mla-
dých v jednotlivých diecézach, 
ktoré navštevujú stovky ľudí. 
Podnetom pre ne boli SDM. 
Tie sa po prvýkrát konali v roku 
1985 v Ríme na podnet dnes už 
svätého pápeža Jána Pavla II. n

Michal Lipiak

slovo   13 | 2014slovo   13 | 2014 svedectvo | 1918 | slovo mladÝm



 Silný nepriateľ
Ranná hmla sa pomaly dvíhala a Ivan 

tak mohol pri príprave raňajok obdi-
vovať podtatranskú krajinu. Rodinný 

dom, kvôli ktorému obetoval nielen všetky 
úspory, ale najmä svoj čas, sa nakoniec 
nestal pre neho miestom oddychu, ale skôr 
pripomienkou jeho zlyhania. Najstarší syn 
Matej ich pred rokom opustil. A Ivan dobre 
vedel, že má podiel na celom tom utrpení.

Celé sa to začalo už pred niekoľkými 
rokmi. Ivan tvrdo pracoval, aby spolu 
s manželkou Silviou a štyrmi chlapcami 
mali konečne miesto, kde nebudú o seba 
neustále narážať. Starší chlapci sa pomaly 
dostávali do puberty a popradské sídlisko 
nie je práve ideálne miesto na výchovu pu-
bertiakov. Tak si postavili na periférii mesta 
dom a presťahovali sa. Keď mal Matej 16, 
začal sa v škole zhoršovať. A nielen tam. 
I doma to s ním začínalo hádzať, túlal sa 
po nociach a doma sem-tam zmizli nejaké 
peniaze. Ivan s manželkou to vnímali ako 
prejav puberty. Matej ich dokázal klamať 
viac ako rok.

Silvia nemohla zaspať. Matej bol ako vždy 
v piatok večer preč, no už bolo skoro ráno, 
a chlapca nikde nebolo. Nakoniec dorazil. 
Smrdel a bol opitý. Rýchlo ho vyzliekla 
a uložila spať. Jej sa už nežiadalo, a tak vzala 
Matejove špinavé šaty a rozhodla sa ich dať 
prať. Inštinktívne prevrátila vrecká a v jed-
nom našla vrecúško s akousi sušenou byli-
nou. Znervóznela. Potichu vošla do spálne 
a zobudila Ivana. Ten bol rovnakého názoru 
ako ona. Bola to marihuana. Celé dopolud-
nia Ivan presedel za počítačom hľadajúc 
stránky, kde by sa mohol dozvedieť viac. 
Nechcel ublížiť synovi, chcel mu pomôcť. 
Chvíle za monitorom striedali rozhovory 
s manželkou aj s priateľmi cez mobil.

Matej sa zobudil. Ospalo začal prehra-
bávať chladničku. Až keď sa otočil, zbadal 
Ivana so Silviou, ako stoja pred kuchyňou, 

držia sa za ruky a hľadia na neho.
„Matej, kde si bol?“ spýtal sa otec.
„S kamarátmi,“ odvetil Matej.
„A?“
„Čo a?“ odpovedal nechápavo a zahryzol 

do teľacieho párku.
„Čo ste robili?“
„No zabávali sa.“
„Iba to?“
„A čo iné?“ odvetil drzo Matej a chystal 

sa odísť i s korisťou z chladničky do izby. 
Vtedy otec vytiahol vrecúško s marihuanou. 
Matej zamrzol.

„Porozprávajme sa,“ povedal otec a rukou 
ukázal na gauč v obývačke. Matej prehltol 
kúsok párku, a ten sa mu dral pomaly dolu 
hrdlom. Zvyšok rannej „krádeže“ položil 
na kuchynský pult a sadol si do kresla.

„Vieme, čo to je,“ začal otec. „Nevieme, 
odkedy to berieš, ani ako často. No drogy 
pod mojou strechou brať nebudeš,“ povedal 
Ivan pokojným hlasom. „Hneď v pondelok 
pôjdeš s nami za psychológom a na vyšetre-
nie. Pochopil si?“

„Áno.“
„A nič nepovieš?“
„A čo by som mal povedať?“

„Že ti je to ľúto,“ odvetil už trocha 
podráždený otec a v tej chvíli cítil, ako mu 
Silvia jemne stisla ruku.

„No, je mi to ľúto,“ sucho povedal Matej.
„Prečo to berieš?“ zapojila sa do rozhovo-

ru Silvia.
Matej pokrčil plecami.
Chvíľu ešte sedeli. Ivan so Silviou dúfali, 

že Matej sa rozhovorí či rozplače. On však 
dúfal, že ich to prestane baviť. Nakoniec 
rozhovor ukončil Ivan: „Až do pondelka 
nikam nepôjdeš bez nás. Rozumel si?“

„Áno, otec,“ povedal cez zuby Matej a do-
dal: „Môžem ísť do izby?“

„Choď a rozmýšľaj, čo si to vlastne uro-
bil,“ povedal Ivan.

Od toho okamihu prešlo niekoľko mesia-
cov. Matej chodil na terapie k psychológovi 
a rodičia doma kontrolovali i jeho moč, či 
náhodou znova nezačal fajčiť marihuanu. 
Všetko robili, ako im odporučili lekári. No 
do ich vzájomného vzťahu sa vkradla nedô-
vera a podozrievavosť. n

Jeremy
(pokračovanie v budúcom čísle)

ilustr. snímka: flickr.com

Mníšsky obrad
Apoštol Pavol nám odporúča: „Bez 
prestania sa modlite.“  (1 Sol 5, 17) 
Toto odporúčanie môžeme čítať aj 
u ruského pútnika, ktorý počul tieto 
slová v chráme, ako sa čítali v jednu 
z nedieľ po Zostúpení Svätého Ducha 
a nemálo ho rozrušili. „Dá sa to vôbec 
realizovať? Dá sa modliť bez prestáv-
ky?“ Touto skutočnosťou sa zaoberal 
nejeden z otcov – jeden to realizoval 
na púšti, druhý sa dal zatvoriť do izby 
a tam sa modlil bez prestania, ďalší 
žili v spoločenstve mníchov a podob-
ne.

Všetci z týchto mužov a žien sa však snažili o čosi 
viac ako len o modlitbu úst, a to o modlitbu srd-
ca. Práve ona je neprestajnou modlitbou, pretože 

vzývanie Božieho mena sa deje bez prestávky, dokonca 
aj vtedy, keď človek spí alebo pracuje.

Naša cirkev si bola tejto skutočnosti stále vedomá 
a prejavilo sa to najmä vtedy, keď sa dostala do nema-
lých problémov za latinského cisárstva (1204) a neskôr 
za osmanskej nadvlády (1453). V tomto období sa stávali 
biskupmi väčšinou (ak nie úplne) mnísi, a tí si do Cirkvi 
priniesli aj mníšsky spôsob života so všetkým, čo s tým 
súvisí, teda aj s liturgickou praxou jednotlivých mo-
nastierov. V súčasnosti sa niektorí ľudia, málo znalí 
problematiky liturgie, vyjadrujú dosť negatívne o tejto 
skutočnosti, pretože považujú mníšske vplyvy v liturgii 
za príťaž pre „dnešného človeka“. No modlitba nie je len 
pre mníchov – apoštol Pavol svoje odporúčanie nedáva 
len jednej skupine veriacich, platí pre všetkých. A tak by 
náš duchovný život mal byť neustálou modlitbou.

Preto sa pod vplyvom mníšstva  bohoslužby do-
slova a pozitívne preplnili žalmami, večiereň a po nej 
povečerie, polnočnica a po nej utiereň postavená úplne 
na biblických textoch a textoch otcov, hodinky, ba do-
konca tzv. medzihodinky, ktoré sú pre nás už prakticky 
neznáme. Naša cirkev sa neobrátila chrbtom ani k tým, 
ktorí nevedia čítať alebo sa nemôžu na cirkevnom pra-
vidle zúčastňovať – týmto sa odporúča modlitba: „Pane, 
Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hrieš-
nym,“ opakujúc ju niekoľko sto až tisíckrát denne. A to 
všetko nie kvôli obradu, ale aby sa celý človek naplnil 
modlitbou a aby sa táto modlitba stala modlitbou srdca. 
Treba sa preto práve v dnešnej dobe zamyslieť, či je nut-
né vytláčať a skracovať modlitbu na úplne minimum, 
či by nebolo vhodnejšie to obrátiť a pokúsiť sa preplniť 
modlitbou celý náš spôsob života. Azda vtedy nájdeme 
skutočnú radosť zo všetkého, čo robíme, a vtedy možno 
budeme pozitívne chápať aj mníšske vplyvy v našom 
obrade. n

Michal Bučko

Nárek 
spravodlivého, 
dôverujúceho 
Bohu
Trinásty žalm sa začína už takmer klasicky zú-
falým dožadovaním sa Božej pozornosti. Dávid 
v modlitbe prosí, aby sa naňho Boh konečne 
pozrel. Zahľadel sa mu do očí.

Čo si od toho sľubuje? Zjavne veľa. Obrátenie Božej tváre k člove-
ku sa tu ukazuje ako podstatný moment očakávanej zmeny.

Pamätám si na situáciu, keď som nesúhlasila s istým člo-
vekom. Bola som si istá, že oprávnene. „Pozri sa mi do očí, prosím,“ 
znela v tej chvíli prosba človeka, ktorý si chcel situáciu vysvetliť takto 
– nielen slovami, ale aj vzájomným pohľadom do očí. A tvrdosť mojich 
súdov sa po chvíli roztopila. V pohľade iného človeka som totiž presta-
la vnímať riešený problém čisto teoreticky, pretože do danej situácie 
vstúpil rozmer osobnosti toho druhého. Pri pohľade z tváre do tváre 
som zbadala ľudské úmysly, úprimnosť hľadania, obavy z rizika i ne-
smelú odvahu dosiahnuť dobro. Pohľad spôsobil blízkosť. A vnímanie 
osoby v jej hĺbke a intimite.

Adam s Evou sa po hriechu skryjú. Kain po zabití brata tiež. Mojžiš 
po zabití Egypťana uteká možno nielen pred strážami. Jonáš uteká 
na druhý koniec sveta, aby sa vyhol Ninive. A ktovie, koľko skrývania 
bolo v životoch iných biblických postáv. Utekáme aj my. Pred Božím 
pohľadom. Pred pohľadmi iných ľudí. Pred sebou. Pred naliehaním 
svedomia priznať si pravdu o sebe. Nechceme uvoľniť kŕč ilúzie, že 
sme nevinní.

Dávid sa dožaduje Božieho pohľadu, lebo tento kŕč už v sebe 
uvoľnil. Už nechce predstierať a vie, že Boh sa môže pozerať. Dávid je 
pripravený prijať kritiku, nápravu a vie, že Boží pohľad prinesie určite 
aj úľavu, uzdravenie a radosť z ich vzájomného zblíženia.

V tomto kontexte mi prichádza na um slepec, ktorého Ježiš uzdravil 
blatom z hliny a slín (porov. Jn 9. kapitola). Po stretnutí s Ježišom sa 
jeho život prevráti na hlavu. Odmalička bol slepý. Teraz vidí. Zažil viac 
ako fyzické stretnutie s Kristom. Otvorené oči len akoby symbolicky 
ukazujú, že tento človek sa mohol zahľadieť na Krista a zbadať, aký je. 
Zažiť to akosi zvnútra, bytostne. Božia dobrota sa ho dotkla a prenikla 
ho. Preto sa nebojí ani farizejov, ani verejnej mienky. Inak je to s jeho 
rodičmi. Tí videli len zázrak. Nezahľadeli sa na Krista, do jeho tváre. 
A nedovolili jemu, aby sa pozrel na nich. Sú plní strachu z pohľadu 
ľudí i z Kristovho pohľadu.

Nejeden z nás je podobný práve týmto rodičom. Chceme od Boha 
kadečo, len nie to, aby sa zahľadel na náš život a ukázal nám, ako s ním 
naložiť. Ak by sme dovolili Božiemu pohľadu priniesť svetlo do každé-
ho tmavého kúta v ľudskom vnútri, aj v nás by sa uvoľnil kŕč obáv, že sa 
nám život nevydarí podľa našich predstáv. Lebo v jeho pohľade by sme 
našli bezpečie prijatia a pochopenia, ktoré vedú k osobnej skúsenosti 
života s ním. Skúsenosti, že neexistuje lepšia možnosť, ako vložiť sa 
celkom do jeho rúk. Dovoliť mu, nech sa na náš život pozerá. A tento 
pohľad mu opätovať.. n

Valéria Juríčková

Pod dáždnikom
V čom spočíva príťažlivosť ľudí? V prípade svetoznámeho srbského tenistu Novaka 
Djokoviča je to jeho vraj už povestný zmysel pre humor a určite to, že mu nechýba akási 
jednoduchosť a všímavosť. Počas turnaja na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 
sa spustil dážď. Zberač loptičiek – tínedžer napochodoval k Novakovi s dáždnikom. Tenista 
chlapca usadil, potľapkal po pleci, zobral mu z ruky dáždnik a podal svoju raketu. A dobre 
sa bavil. Beťársky úsmev mu len tak lietal po tvári. Chvíľu sa s chlapcom rozprával a potom 
pred publikom naň ukazoval a gestami povzbudzoval fanúšikov do piskotu a potlesku. 
Všetci čakali, čo bude ďalej. Djokovič vytiahol fľašu s vodou, podal ju chlapcovi, „štrngli 
si“ a obaja sa napili. Potom si podali ruky. V ten deň Djokovič zdolal svojho súpera a znova 
si získal srdcia nielen svojich fanúšikov. Kiežby bolo viac takýchto jednoduchých ľudských 
stretnutí, ktoré prinášajú radosť.

Dada Kolesárová
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podľa predpisu. Ostatné z hlasu a apošto-
lom. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvele-
buj a 9. irmos z utierne svätým. Myrovanie 
(HS: 144, 390; PZ: 97, 371; HP: 98, 393)

PONDELOK 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov

Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 
15, zač. 40 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131 Mk 
3, 13 – 19, zač. 12 (ap.)

Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe 
tých, ktorých sám chcel, a oni prišli 
k nemu. (Mk 3, 13)

Odpovedať na Kristovu výzvu: „Poď 
za mnou!“ je nevyhnutnosť. Ak si niekto 
myslí, že sa elegantne takticky či korektne 
diplomaticky vyhne tejto celoživotnej výzve, 
alebo že ju pre hluk sveta prepočuje, zaiste 
sa mýli. Pán si nájde pre každého čas a spô-
sob, ako mu túto výzvu doručiť. Odpovedz 
mu: „Tu som, Pane. Idem za tebou!“

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti apoštolom (HS: 392; 
PZ: 373; HP: 395)

UTOROK 1. júl
Nezištníci a divotvorcovia Kozma 
a Damián

Čítania: Rim 10,11 – 11,2a, zač. 104; Mt 11, 
16 – 20, zač. 41

A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? 
A ako počujú bez kazateľa? A ako budú 
kázať, ak nie sú poslaní? (Rim 10, 14)

Káže hocikto. Šéf v práci, politik na mítingu, 
učiteľ v triede, veštec v televízii... V Druhom 
Petrovom liste je jasne napísané: „Predo-
všetkým však vedzte, že nijaké proroctvo 
v Písme nepripúšťa súkromný výklad.“ (2 
Pt 1, 20) Ak sa kázanie týka viery, mravov, 
Písma, nemôže byť kazateľom hocikto. Musí 
byť poslaný Cirkvou, nie samozvaný.

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

STREDA 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách

Čítania: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 
26, zač. 42 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 
10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (Ulož.)

Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa 
volá svätyňa svätých. (Hebr 9, 3)

Do svätyne svätých vchádzal iba veľkňaz, 
a to jedenkrát za rok, v Deň zmierenia. Ty 
môžeš mať Deň zmierenia hocikedy. Nemu-

síš byť veľkňazom, nemusíš čakať na nejaký 
špeciálny deň. Pán je otvorený na zmierenie 
ihneď. Jeho náruč čaká len na tvoj príchod. 
A ovocím zmierenia nie je len veľkňazské 
vyslovenie mena Boha – Jahve, ale účasť 
na jeho tele a krvi.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Menli- 
vé časti zo sviatku (HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

ŠTVRTOK 3. júl
Mučeník Hyacint

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

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení, a ja vám dám odpočinúť. 
(Mt 11, 28)

Jeden preklad hovorí: „... ja vás posilním“, 
iný: „... ja vám dám odpočinúť“. Potrebuje-
me posilu v boji s pokušeniami, ktoré nás 
vedú mimo Krista a Cirkev. No potrebujeme 
vedieť aj to, že odpočinutie nájdeme len 
v Kristovom pokoji. Ježišov pokoj je osoba, 
je to Svätý Duch. Kto prijme do srdca Svä-
tého Ducha, bude mať pokoj, ktorý je pevný 
a bez konca.

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

PIATOK 4. júl
Prepodobný Atanáz Atoský. Arcibiskup 
Andrej Jeruzalemčan. Prepodobná 
Marta

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

No hovorím vám: Tu je niekto väčší než 
chrám. (Mt 12, 6)

Naši ľudia krásne nazývajú chrám – božský 
dom. Čo ako excelentný výkon by maliari či 
architekti podali, bez bohoslužieb nedajú 
chrámu Ducha. Naopak, hocako jednoduchý 
a niekedy aj provizórny priestor s ľudom, 
ktorý sa modlí k živému Bohu, nedáva 
tomuto miestu len genius loci (nejakého 
bezmenného ducha miesta), ale Utešiteľa, 
Ducha Pravdy – Svätého Ducha.

Liturgia: Menlivé časti z piatka. Zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 5. júl
Apoštolom rovní Cyril a Metod

Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 
– 19, zač. 11

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby 
videli vaše dobré skutky a oslavovali váš-
ho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 16)

Nemôžeme svietiť vlastným svetlom. Nemá-
me zdroj, nemáme jas. Nemáme iné svetlo, 
iba Kristovo. „Boh je svetlo a niet v ňom 
nijakej tmy.“ (1 Jn 1, 5) Podľa obrazu možno 
prirovnať moje svetlo, ktorým mám svietiť 
pred ľuďmi, k Mesiacu, ktorého celé svetlo je 
odrazom Slnka. Kriste, Slnko pravdy, nech 
budem ako Mesiac v splne.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Menlivé časti zo sviatku. Odporúčaný svia-
tok. Myrovanie (HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

NEDEĽA 6. júl
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Sisoés Veľký

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

Pane, sluha mi leží doma ochrnutý 
a hrozne trpí. (Mt 8, 5 – 13)

Majster v znášaní utrpenia bol sv. Ján Pavol 
II. Jeho apoštolský list Salvifici Doloris 
o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia je 
učením i odpoveďou na ťažké otázky. Z listu 
vyberám: „Utrpenie je také vznešené ako 
sám človek práve preto, že do určitej miery 
vyjadruje človekovi vrodenú vznešenosť 
a svojím spôsobom ju aj prekračuje. Bolesť 
patrí k činiteľom človeka, ktorými človek 
prevyšuje stvorené veci: je skutočnosťou, 
ktorá človeka v určitom zmysle predurčuje 
prekonať seba samého. ... Kristov kríž vrhá 
veľmi prenikavo spásonosné svetlo na život 
človeka, a najmä na jeho utrpenie, pretože 
pomocou viery ho zasahuje už aj so zmŕt-
vychvstaním. ... Kristus nás voviedol do toh-
to kráľovstva svojím utrpením. A tak aj ľudia 
svojím utrpením preň dozrievajú akoby 
zahalení tajomstvom Kristovho vykúpenia. 
... Utrpenie je aj povzbudením a výzvou pre 
človeka prejaviť morálnu veľkosť a duchov-
nú zrelosť. ... Akoby sa v utrpení nachádzalo 
osobitné povolanie k čnosti, v ktorej sa má 
človek cvičiť. A to je čnosť vytrvalosti pri 
znášaní nepríjemností a bolestí. Keď človek 
takto koná, vzbudzuje v sebe nádej a tá ho 
presviedča, že utrpenie ho nikdy nepremôže 
a nezbaví ho ľudskej dôstojnosti spojenej 
s povedomím o zmysle života. Tento zmysel 
sa prejavuje spolu s dielom Božej lásky, 
ktorá je najväčším darom Svätého Ducha. 
Človek, nakoľko má účasť na tejto láske, 
v utrpení konečne znova nájde seba samého: 
nájde ,vlastnú dušu’, o ktorej sa mu zdalo, že 
ju v utrpení ,stratil’“.

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

Marcel Gecej

PONDELOK 23. jún
Mučenica Agripína

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

Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské 
kráľovstvo.“ (Mt 10, 7)

Ohlasovanie Božieho kráľovstva nie je pre 
kresťana iba jednou z možností realizácie 
sa v Cirkvi, ale je od Krista dané ako jasný 
imperatív. Máme často obavu: Čo si o mne 
ľudia pomyslia? Čo ak na mňa vytiahnu 
otázku, na ktorú nebudem vedieť odpove-
dať? Čo ak ma vyčlenia zo svojho spoločen-
stva? Neboj sa a ohlasuj!

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá ant. zo sviatku a tretia 
každodenná s refrénom sviatku). Každo-
denný vchod s refrénom sviatku. Menlivé 
časti zo sviatku (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

UTOROK 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa

Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 
25. 57 – 68. 76. 80., zač. 1

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprá -
vať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám
ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami 
videli a boli služobníkmi slova. (Lk 1, 1n)

Máme evanjeliá a ďalšie inšpirované knihy 
Svätého písma, spisy svätých otcov, príklady 
mnohých dávnych i súčasných svätcov, mo-
derné spôsoby ohlasovania Krista: časopisy, 
filmy, hudbu, rádiá, dokonca kresťanské 
televízie. Takto všemožne sa ti Boh snaží 
prihovoriť. No všetko stojí a padá na tebe 
a tvojej odpovedi na Kristovu výzvu: „Poď 
za mnou!“

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá ant. zo sviatku a tretia 
každ. s refrénom sviatku). Každ. vchod 
s refrénom sviatku. Tropár sviatku a sväté-
mu, Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák 
sviatku. Ostatné zo sviatku a svätému. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne sviatku svätého. Myrovanie 
(HS: 254, 388; PZ: 223, 369; HP: 239, 391)

STREDA 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia

Čítania: Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Mt 10, 16 – 
22, zač. 36

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 
(Mt 10, 22b)

Možno si pamätáte na vystúpenie našich 
hokejistov na MS v Minsku či boj o bron-

zovú medailu vo Vancouveri. Jasne vyhraté 
zápasy stratili prehrou v poslednej tretine. 
Musíš bojovať až do konca. Pozor, prebieha 
posledná tretina tvojho života, nedaj sa 
učičíkať náskokom a buď v strehu, lebo ide 
o všetko! Nielen o medailu na turnaji, ale 
o večný život.

Liturgia: Všetko ako 23. júna

ŠTVRTOK 26. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucha-
ristie. Prepodobný Dávid zo Solúna

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

Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu 
zabiť nemôžu. (Mt 10, 28a)

Bojíme sa straty zamestnania, blízkeho, 
zdravia. Bojíme sa straty dôvery ľudí, bojíme 
sa, že nám na náš nový status nelajkne 
očakávaný počet ľudí. Bojíme sa, čo o nás 
sused hovorí, bojíme sa, či urobíme skúšku, 
bojíme sa ozvať v práci, bojíme sa vtáčej, 
prasacej, slimačej chrípky... „Nebojte sa! 
Pokoj vám! Zvelebujte Boha po všetky veky!“ 
(Tob 12, 17b)

Liturgia: Všetko ako 23. júna

PIATOK 27. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

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

… a vyslobodil tých, ktorých celý život zot-
ročoval strach pred smrťou. (Hebr 2, 15)

Už nie som otrok, som slobodný. Už nemám 
obavy, mám nádej. Už nie je mojou perspek-
tívou skôr či neskôr smrť. Mojou perspektí-
vou je večnosť. Už nie je mojou perspektívou 
prehra, ale víťazstvo. Ale toto všetko len 
s tebou, Kriste. Bez teba som otrokom smrti, 
strachu, beznádeje, cynizmu. Bez teba som 
bez perspektívy a porazený. Len s tebou som 
oslobodený.

Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Odporú-
čaný sviatok. Voľnica. Myrovanie (HS: 257; 
PZ: 226; HP: 242)

SOBOTA 28. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Čítania: Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85; Mt 7, 24 – 
8, 4, zač. 24 (rad.); Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 
19, 25 – 27, zač. 61 (Spolutrpiteľke)

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. (Flp 2, 5)

Mať Kristovho Ducha, to jediné nám pomô-
že uposlúchnuť obrovskú výzvu – zmýšľať 

tak ako Kristus. Nebyť otrokom svojej 
logiky, nebyť otrokom svojej pravdy, ale vní-
mať Krista – Logos a nechať sa poučiť jeho 
logikou – logikou lásky, logikou poslušnosti 
až na smrť, logikou milosrdenstva a odpus-
tenia. Daj mi, Pane, milosť vždy dať teba – 
Boží Logos nad svoj logos.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Bohorodičke (HS: 
260; PZ: 229; HP: 245)

NEDEĽA 29. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštoli Peter a Pavol

Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 33, 
zač. 18 (rád.); 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 
16, 13 – 19, zač. 67 (sv.)

A ja ti hovorím: „Ty si Peter a na tejto 
skale postavím svoju Cirkev, a pekelné 
brány ju nepremôžu.“ (Mt 16, 18)

Cirkev je tajomné Kristovo telo, ktorého sme 
údmi. Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste rato-
lesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša 
veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič 
urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia 
ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich 
pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.“ (Jn 
15, 5n) Katechizmus učí: „Kristus a Cirkev 
sú teda ,úplný Kristus’ (Christus totus). 
Cirkev je jedno s Kristom. Svätí si veľmi živo 
uvedomujú túto jednotu: ,Blahoželajme si 
teda a vzdávajme vďaky za to, že sme sa 
stali nielen kresťanmi, ale Kristom. Chápete, 
bratia, akú milosť nám udelil Boh, keď nám 
dal Hlavu? Žasnite a radujte sa, stali sme sa 
Kristom. A keď je on Hlavou, my sme údmi; 
celý človek, to je on a my… Plnosť Krista je 
teda Hlava a údy. Čo je Hlava a údy? Kristus 
a Cirkev.‘ 
,Náš Vykupiteľ sa ukázal ako jedna osoba so 
svätou Cirkvou, ktorú si pridružil.‘ 
,Hlava a údy sú akoby jedna mystická 
osoba.‘ 
Jedna z odpovedí svätej Jany z Arcu jej sud-
com zhŕňa vieru svätých učiteľov a vyjadruje 
zdravý zmysel veriaceho: ,Ježiš Kristus 
a Cirkev, to je podľa mojej mienky jedno a to 
isté, a netreba z toho robiť problém.‘“ (KKC 
795) Pekelné brány Cirkev síce nepremôžu, 
ale beda človeku, ktorý sa od Cirkvi oddelí 
a vo svojej márnomyseľnosti si povie: „Ja 
nepotrebujem Cirkev! Ja to dokážem sám!“ 
Tomuto egoistickému „ja“ sa pekelné brány 
veľmi rady otvoria. Neoddeľujme sa od Pet-
ra, neoddeľujme sa od Cirkvi, lebo Kristovo 
prisľúbenie je veľké.

Liturgia: Hlas 2. Predobr. antifóny a bla-
ženstvá. Tropár hlasu a apoštolom, kondák 
hlasu, Sláva, kon dák apoštolom, I teraz, 

slovo   13 | 2014slovo   13 | 2014  | 2322 | na KaždÝ deň



Ikona posledného 
súdu
Aj keď sa ikony posledného súdu 

v niektorých detailoch a spôsoboch 
prevedenia môžu vzájomne líšiť 

(niektoré ikony môžu obsahovať viac de-
tailných prvkov a scén), základná štruktúra 
je nemenná. Zobrazenie pre obsahovú 
náročnosť kompozície a množstvo postáv 
či detailov a lepšie pochopenie symbolicky 
rozčleníme do piatich radov. V najvyššom 
hornom rade je centrálne zobrazený Boh 
Otec – Sabaoth a udalosť konca vekov, 
v druhom rade Kristus uprostred apoštolov, 
v treťom rade hetoimasia – prázdny Boží 
trón, po stranách ktorého stoja v zástupe 
vyvolení a odsúdení. Dva posledné rady, 
ako uvádza E. Sendler, predstavujú zlom 
v tejto schéme: zvislá os zostupuje od Otca 
a od Krista, prechádza cez hetoimasiu 
a končí sa v obraze symbolickej Božej ruky, 
ktorá drží váhy Božej spravodlivosti. Táto 
pomyselná os sa stáva čiarou, ktorá oddeľuje 
dva svety: raj s vyvolenými nachádzajúci 
sa v ľavej spodnej časti ikony (z pohľadu na-
zerajúceho) a koniec sveta a peklo v pravej 
spodnej časti ikony. Centrálnym zobraze-
ním kompozície je symbolická kniha života 
položená na pripravenom prázdnom Božom 
tróne – hetoimasii. Neodmysliteľným prv-
kom je ohnivá rieka Božieho hnevu, ktorá 
pramení pod nohami samotného Spasiteľa 
a akoby symbolicky spája všetky spodné 
rady ikony. Smerom nadol k pravému rohu 
ikony sa rozširuje a vytvára akoby ohnivé 
jazero pekla.

Ikona posledného súdu zobrazuje 
vo svojej podstate dve udalosti parúzie, kde 
tou prvou je druhý slávny príchod Krista, 
zobrazený v hornej časti ikony, kde vládne 
harmónia a žiari Božie svetlo, a tou druhou 
je samotný Boží súd s dvoma oddelenými 
svetmi, zobrazený v spodnej časti ikony.

Boh Otec – Sabaoth
V hornom rade je centrálne umiestnená 
postava Boha Otca – Sabaotha s nimbom 
okolo hlavy, v ktorom na rozdiel od Krista 
nemá vpísaný kríž, ale jeho nimbus je zdo-
bený dvoma prekríženými kosoštvorcami 
modrej a červenej farby. Je to symbolom 
Boha – Starca dní. Píše sa o tom v Knihe 
proroka Daniela: „... a zasadol Starec dní; 
jeho rúcho biele ako sneh a vlasy na jeho 
hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón 
bol plameňom ohňa a jeho kolesá blčiaci 

oheň. Ohnivá rieka prúdila a vychádzala 
od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisí-
ce desaťtisícov stáli pred ním: začal sa súd 
a otvorili sa knihy“ (Dan 7, 9).  Je zobrazený 
ako starý muž s dlhými svetlými vlasmi 
a bradou, odetý v žiarivom bielom odeve 
uprostred nebeských sfér, ktoré symbolizuje 
päť kruhov počínajúc kruhom uprostred 
v tmavomodrom, potom v svetlomodrom až 
svetlozelenom odtieni, pokračujúc tretím 
v červenom, štvrtým v zlatom a vonkajším 
v modrozelenom odtieni.  Kruhy sú okrem 
symbolu nebeských sfér, v ktorých Boh 
prebýva, aj znakom nedostupného božstva. 
Keďže kruhy obklopujúce Boha Otca zo-
brazujú nebeské sféry, nemôžu tu zákonite 
chýbať anjelské zbory. V červenej sfére 
sú zobrazení cherubíni – ohnivé bytosti, 
ktoré stoja najbližšie k Božiemu majestátu. 
V kruhu zlatého  odtieňa možno rozpoznať 
osem medailónov, ktoré, ako píše E. Sendler, 
predstavujú spoločne s cherubínmi deväť 
nebeských hierarchií – služobníkov Božieho 
majestátu.  n

Milan Gábor
snímka: iconsv.ru

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – júl
50 rokov: Ing. Eva Hospodárová, Košice; 
Mária Makohusová, Sečovská Polianka; 
Eva Mašlárová, Malcov
60 rokov: Mária Fejková, Davidov; Jar-
mila Gazdová, Sačurov; Helena Glezová, 
Sečovce; Vladislav Jurko, Miňovce; Bo-
žena Kužilová, Soľ; MUDr. Milan Mucha, 
Zemplínsky Branč; otec Pavol Repko, 
Nová Ves nad Váhom; Elena Telekyová, 
Rakovec nad Ondavou
70 rokov: Zuzana Fejsová, Bunkovce; Mi-
chal Hric, Kusín; Pavol Michajlo, Trebišov; 
Vilma Porubjaková, Nacina Ves
75 rokov: Anna Andrusová, Prešov; 
Alfréd Michal Bala, Michalovce; Ján Ma-
ťaš, Brezina
80 rokov: Marta Hattalová, Bratislava; 
Anna Skupeková, Prakovce; Mária Varoš-
čaková, Choňkovce
85 rokov: Mária Danková, Sačurov; otec 
Jozef Mašlej, Šarišské Sokolovce
90 rokov: Anna Hricová, Sačurov; Anna 
Sotáková, Jastrabie nad Topľou
95 rokov: Zuzana Kičová, Kolbasov
Oznam pre prispievateľov spolku
Redakcia gréckokatolíckeho spolkového 
kalendára na rok 2015 prosí všetkých 
prispievateľov, aby svoje príspevky zaslali 
mejlovou formou na adresu zodpovedné-
ho redaktora do konca júla 2014. E-mail: 
o.michal.hospodar@mail.t-com.sk

 KOINONIA SV. JáN KRSTITEĽ
Komunitná svätá liturgia
29.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Liturgia s modlitbami za uzdravenie
27.06. Sabinov, cerkev (18.00 h)
16.08. Litmanová, Hora Zvir (10.30 h)
Biblický večer
26.06. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Tábory pre deti a mladých
07. – 11.07. Drienica, Hotel Javorná
Deň spoločenstva – Koinonia
20.07. Prešov, Biely dom (10.00 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

 JuBILEá KňAZOV
Jozef Mašlej, titulárny kanonik, výpo-
mocný duchovný v Sabinove – 3. júl 1929 
– 85 rokov života; Miroslav Mihalčo, ne-
mocničný kaplán v Michalovciach – 5. júl 
1969 – 45 rokov života; PaedDr. František 
Dancák, stavroforný protojerej, titulárny 
kanonik, výpomocný duchovný v Barde-
jove – 19. júl 1964 – 50 rokov kňazstva; 
Štefan Ósz, výpomocný duchovný vo 
Veľkých Kapušanoch – 26. júl 1954 – 60 
rokov života; Alexej Janočko, titulárny ar-
cidekan, na odpočinku v Pčolinom – 28. 
júl 1929 – 85 rokov života; Pavol Litavec, 
výpomocný duchovný v Bardejove – 30. 
júl 1994 – 20 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽELáME
3. júna oslávila naša mama, babka, pra-
babka a čitateľka Slova Mária Janočková 
z Detríka 80 rokov života. Pri tejto príle-
žitosti vám ďakujeme za vašu podporu 
a pomoc, za vaše modlitby. Vyprosujeme 
vám veľa Božích milostí a ochranu Božej 
Matky.
Mnohaja  i  blahaja  lita vyprosujú deti 
a vnúčatá. Pravnúčatá Karinka a Daniel 
babke posielajú pusinky.

Chceme sa poďakovať Pánovi za nášho 
duchovného otca, dobrého pastiera Mi-
chala Zorvana, ktorý 14. júna oslávil 25. 
výročie kňazstva. Svojím životom je nám 
príkladom a povzbudením vo viere. Ďa-
kujeme za ohlasovanie Božieho slova, 
ktoré zasieva do našich sŕdc, za modlit-
by, rady a homílie, v ktorých nás vyzýva 
k láske, pokore a odpusteniu. Veď kto iný 
by mal rozdávať lásku, ak nie duchovní 
otcovia? Do ďalších rokov vám úprimne 
vyprosujeme u nebeského Otca pevné 
zdravie, silu Svätého Ducha. Nech vás Pán 
žehná, Presvätá Bohorodička posilňuje, 
sv. Michal ochraňuje a pomáhajú vám 
i nám spoločne rásť vo viere. Vyprosujú 
veriaci z Vranova nad Topľou.

18. júna oslávil 20. výročie kňazstva otec 
Marek Kolesár, farár farnosti Ľubovec. 
Pri tejto príležitosti mu vyprosujeme 
hojné Božie požehnanie do ďalších rokov 
jeho duchovnej služby.
veriaci z Ľubovca

Prijať dar povolania kňazstva je nielen 
osobitným darom pre každého kňaza, ale 
predovšetkým darom pre Cirkev a spo-
ločenstvo ľudí, ku ktorým je poslaný. 20. 
júna oslávil náš duchovný otec Peter Cal-
ko 10. výročie kňazskej vysviacky. Mládež 
a veriaci z farnosti Vyšný Kazimír a z far-
nosti Sedliská vám želajú veľa Božích mi-
lostí, aby ste s rovnakou láskou aj naďalej 
rozsievali Božie slovo, lásku, nádej a živú 
vieru, a prosíme Boha, aby vás viedol, 
stále udržiaval vaše nadšenie pre Ježiša 
Krista a rozhojnil dary, ktoré ste dostali, 
aby ste nimi mohli slúžiť Cirkvi. Nech vás 
Boh žehná!

23. júna oslávi náš duchovný otec Ma-
roš Rinik 38 rokov života a v júli záro-
veň 15 rokov kňazstva. Chceme vám 
poďakovať za všetko, čo robíte pre našu 
farnosť. Za vaše svedectvo života, lásky 
a dobroty, za obetavú a nezištnú prácu 
vo farnosti. Za každú pomoc pri skrášľo-
vaní chrámu, za slávenie svätých liturgií 
i vysluhovanie sviatostí. Do ďalších rokov 
vyprosujeme veľa Božích milostí, darov 
Svätého Ducha, pevné zdravie a ochranu 
Presvätej Bohorodičky. Ďakujeme nebes-
kému Otcovi za takého dobrého pastiera. 
Na mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z Trhovišťa

Správca farnosti Veľaty otec Ivan Molčá-
nyi oslávi 1. júla 40 rokov života. Farníci 
tejto obce želajú svojmu duchovnému ot-
covi veľa Božích milostí a pevné zdravie. 
Mnohaja i blahaja lita!

 spomÍName
S bolesťou v srdci si 
1. júla pripomenie-
me prvé výročie, čo 
si Pán povolal k sebe 
našu drahú manžel-
ku, matku Annu Min-
ďašovú, rod. Pavlo-

vú, zo Starej Ľubovne. Čas plynie, prázdno 
je tam, kde znel jej hlas, spomienky na ňu 
stále zostávajú v nás. S láskou a úctou si 
na jej pamiatku spomínajú manžel, dcéra 
Anna, syn Ján s rodinou. Vás, ktorí ste ju 
poznali a mali radi, prosíme, venujte ti-
chú spomienku za spásu jej duše.

 OZNAMy

Campfest 2014
Termín: 31. júl – 3. august
Miesto: Ranč Kráľova Lehota
CampFest  je obľúbený a už tradičný 
4-dňový  open-air  music  festival plný 
kempovej pohody. Okolo 250 sloven-
ských a zahraničných účinkujúcich, čas 
chvál a uctievania, rozhodnutia, ktoré 
môžu zmeniť tvoj život, to všetko s viac 
ako 4-tisíc mladými ľuďmi. Miestom, kde 
sa už pravidelne CampFest odohráva, je 
krásna príroda Nízkych Tatier. Koncer-
ty slovenských i zahraničných hudobných 
skupín, rôznych hudobných štýlov, wor-
ship, divadlo, filmy, poézia, semináre, dis-
kusie, tradičné i netradičné športy a ešte 
omnoho viac.
Tento rok na CampFeste vystúpia: We 
are the lions (UK), Machol Dance & Live 
(FRA), Graham Kendrick (UK), GuvnaB 
(UK) a mnohí ďalší.
Letný kemp Kresťan v politike
Termín: 6. – 11. júl
Miesto konania: Ranč Kráľova Lehota
V rámci projektu Kresťan v politike spúš-
ťame letný kemp, ktorého víziou je pri-
praviť praktizujúcich kresťanov po od-
bornej, duchovnej a praktickej stránke 
na úspešnú kandidatúru v komunálnych 
voľbách. Pápež František zdôrazňuje, že 

„je povinnosťou každého kresťana an-
gažovať sa v politike“. Tešíme sa na spo-
luprácu pri budovaní Božieho kráľovstva 
na Slovensku. Všetky informácie o let-
nom kempe nájdete na: http://www.
krestanvpolitike.sk/letny-kemp
Misijné prázdniny pre stredoškolákov
Zanechaj  stopu je názov tradičného let-
ného misijného tábora s názvom Misijné 
prázdniny. Je určený pre deti a mládež 
od 14 do 20 rokov, na jeho realizácii sa 
spolupodieľajú misionári verbisti – Spo-
ločnosť Božieho slova, sestry služobnice 
Ducha Svätého a laickí animátori. Cieľom 
misijných prázdnin je ponúknuť mladým 
ľuďom na celom Slovensku kvalitný čas 
plný nových zážitkov, priateľstiev a ra-
dostí, aby spoznávali svoju misiu v tom-
to svete a nebáli sa ísť tam, kam ich volá 
milujúci Boh.
Miesto: Levoča (7. – 12. júl); Trenčín (4. 
– 9. august)
Poplatok: 30 eur (zahŕňa stravu a ubyto-
vanie)
Prihlášku a viac informácií možno nájsť 
na internetovej stránke mp.svd.sk.
TK KBS

 INZERCIA

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

 CENNÍK INZERCIE

Nájdete na slovo.grkatpo.sk.
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Právne 
materstvo 
a otcovstvo
Podľa štatistických údajov je na Sloven-
sku neplodnosťou postihnuté každé 
siedme manželstvo. Je to vysoké číslo. 
Má pre týchto manželov, najmä ak je 
príčinou neplodnosti len jeden, význam 
byť naďalej spolu? Môžu aj oni realizovať 
svoju túžbu po potomstve? Východisko 
sa ponúka v inštitúcii adopcie. Zaviedli ju 
už starí Rimania. Realizovalo sa to takým 
spôsobom, že rodičia, ktorí nemohli mať 
vlastné potomstvo, mohli si prostred-
níctvom zákonných postupov osvojiť 
cudzie deti, najmä siroty. Deti, ktoré sa 
prostredníctvom adopcie dostali k adop-
tívnym rodičom, boli spoločnosťou pova-
žované za ich prirodzené deti so všetkými 
právami aj pred spoločnosťou. Tento 
vzťah vytvoril novú inštitúciu – právne 
príbuzenstvo. Pre starý Rím to malo veľký 
význam, pretože z miest sa postupne 
vytrácali deti, ktoré sa bezradne túlali 
po uliciach mesta, pretože nemali rodi-
čov ani nikoho, kto by sa o ne postaral. 
Inštitúciu adopcie si neskôr osvojilo aj 
kresťanské spoločenstvo, ktoré adopciu 
považuje za veľký dar milosrdnej lásky 
voči opusteným deťom. Tak to vidí Kato-
lícka cirkev aj v súčasnosti. Je zaujímavé, 
že existencia bezdetných manželstiev 
sa javí ako zariadenie samotnej prírody, 
do ktorej Stvoriteľ privádza aj takýchto 
manželov, ktorí majú svoje rodičovstvo 
realizovať prostredníctvom adopcie. Ani 
dnes by preto nemalo existovať bezdetné 
manželstvo, pretože aj dnes je veľa detí 
bez rodičov. Tých, ktorí váhajú, treba 
povzbudiť, pretože osvojením získavajú 
vlastné deti, len nie narodením, ale 
adopciou. Toto je veľmi dôležitý fakt, 
ktorý by si pri rozhodovaní mali uve-
domiť všetci, ktorí o adopcii uvažujú. 
V rodinách adoptívnych rodičov a detí sa 
vytvárajú také isté vzťahy ako v ostatných 
rodinách. Nie je bez zaujímavosti ani fakt, 
že mnohí manželia, ktorí si adoptovali 
deti, sa nakoniec dočkali aj prirodzeného 
potomstva. Adoptívnym deťom tiež treba 
zdôrazniť, že aj oni adopciou získavajú 
skutočných rodičov. Nie ten je rodičom, 
kto dieťa priviedol na svet, ale ten, kto ho 
vychoval a pripravil do života. Adoptívni 
rodičia pre ne urobili viac ako ich fyzickí 
rodičia, pretože im dali všetko.

František Čitbaj
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legenda: bardejov, celina, cviKla, číslo, deKan, 
dlaha, elita, hlina, jericho, Kalich, Kapota, 
Kobra, Koleda, KovÁč, KrÁter, Kupola, lapis, lie-
tadlo, lopata, lopty, nÁrod, obety, obrad, panna, 
poKus, ponožKy, potopa, rabat, rasca, rieKa, 
ropovod, savana, slovo, stoKa, svoKra, ŠtaFe-
ta, tavič, teplo, trajeKt, udica, utoroK, vanÁd, 
vÁnoK, vÝron, zÁvody, zelenina.

tajničku osemsmerovky tvorí  36 nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky. 

Správne riešenia z čísla 11. Krížovka: ak máš srdce, môžeš 
byť spasený. Osemsmerovka: nábožnosť a spokojnosť sú                                   
veľkým ziskom.

Výherca: miroslav husák z vranova nad topľou. riešenia 
zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov 
alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 23.06. (pondelok)  16.05 Večerná univerzi-
ta: Príprava na Barbarskú noc (1) – autor: 
kardinál Korec
 24.06. (utorok)  19.30 Bez hraníc: Páter 
Mojžiš z Ghany (Nemecko) – relácia o pôso-
bení pátra Mojžiša v mníchovskej farnosti 
20.15 O pôsobení diabla (9) – záznam 
zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne 
21.15 Áno, beriem: Kľúč k šťastnému man-
želstvu: Ako rozumieme jeden druhému? 
(9) – dokument adresovaný tým, ktorí 
plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej 
cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto 
zväzku vytrvať po celý život
 25.06. (streda)  19.30 Púť do Santiaga 
de Compostella – príbeh pútničky, kto-
rá sa na základe sna rozhodla putovať 
po stopách sv. Jakuba do Santiaga de 
Compostella 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 26.06. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Mi-
sionár na Pangalane (Madagaskar) ⓬ – 
dokumentárny film o verbistovi Štefanovi 
Bebjakovi
 27.06. (piatok)  17.30 Ježišovo srdce v de-
jinách ⓬ – dokument o pôvode a histórii 
úcty k Spasiteľovmu srdcu 20.25 EFFETA 
(Mt 16, 13 – 19) – zamyslenie nad nedeľ-
ným evanjeliom 21.55 Pavol VI.: Pápež 
v búrlivých časoch (2) ⓬ – film o päťde-
siatročnej histórii, ktorá zmenila Katolícku 
cirkev a svet, a o pôsobení pápeža, ktorý 
navštevoval veriacich na piatich konti-
nentoch a návštevou Jeruzalema otvoril 

medzináboženský dialóg
 29.06.  (nedeľa) 08.15 Animované biblické 
príbehy: Rút (5) – príbeh lásky a vernosti 
09.30 Svätá omša na sviatok sv. Petra 
a Pavla z Vatikánu – celebruje Svätý Otec 
František 19.30 Spojení oceánom: Ma-
rína Belejkaničová – dokument o dcére 
pravoslávneho kňaza, ktorá sa venuje 
folklórnemu umeniu
 30.06.  (pondelok) 16.05 Večerná univer-
zita: Barbarská noc (2) – autor: kardinál 
Korec 20.00 Závislosti: Posledný enter 
– dokument, v ktorom Viktor Štrba roz-
práva o svojom úniku zo siete závislosti 
od počítačových hier
 01.07.  (utorok) 19.30 Bez hraníc: Chu-
doba v Nemecku – relácia o podieľaní sa 
sestier služobníc Ducha Svätého na pro-
jekte Stretnutia  v  kaplnke v obci Mön-
chengladbach 20.15 O pôsobení diabla 
(10) – záznam zo seminára pátra Eliasa 
Vellu v Trenčíne 21.15 Áno, beriem: Kľúč 
k šťastnému manželstvu: Aké nebezpečen-
stvá na nás číhajú? (10)
 02.07. (streda)  06.45 Závislosti: Joint náš 
každodenný – svedectvo Radoslava Hrušku 
a jeho manželky 10.00 BreakFestival 2013 
– záznam z prednášky otca J. Marettu 
na stretnutí v Červenom Kláštore 19.30 
Neviditeľná hora – dokument o nevidia-
com Jurajovi Prágerovi, ktorý vystupuje 
s pomocou sprievodcu na najvyššiu horu 
Európy Elbrus 20.00 Závislosti: Zabetó-
novaný v Bohu – dokument, v ktorom 

Branislav Škripek poodhaľuje svoju drsnú 
minulosť 20.10 Krédo: Viera Cirkvi – séria 
päťminútových dokumentov
 03.07. (štvrtok)  19.30 Moja misia: Padre 
Alegría (Angola) ⓬ – dokument o otcovi 
Milanovi Zedníčekovi, ktorý rozdáva radosť 
v chudobných štvrtiach päťmiliónovej 
Luandy 20.00 Závislosti: Dokonalé rozpúš-
ťadlo – svedectvo katolíckeho kňaza Jána 
Flajžíka o slalome medzi špecifickým po-
volaním, hudbou, alkoholom, závislosťou 
a vyslobodením
 04.07. (piatok)  20.25 EFFETA (Mt 11, 25 
– 30) 21.55 Cyril a Metod – záznam opery – 
oratória slovenského skladateľa Pavla Kršku
 05.07. (sobota)  10.30 Púť rodín Pre-
šovskej archieparchie v Ľutine – priamy 
prenos archijerejskej svätej liturgie 12.50 
BreakFestival 2013 – záznam z prednášky 
otca J. Marettu na stretnutí v Červenom 
Kláštore R 16.50 Živý vstup z Mariánskej 

hory v Levoči 17.00 Svätá omša – priamy 
prenos otváracej svätej omše z Mariánskej 
hory v Levoči 20.00 Svätá liturgia z Marián-
skej hory v Levoči – priamy prenos 21.30 
Spievajme Márii radostnú pieseň – priamy 
prenos relácie, v ktorej účinkuje Komorný 
zbor pri Chráme sv. Jakuba v Levoči
 06.07. (nedeľa)  08.30 Sedembolestná 
Panna Mária a Sväté písmo – priamy pre-
nos z Mariánskej hory v Levoči; celebruje: 
Mons. Anton Tyrol 09.00 Dialógy na hore 
– priamy prenos z Levoče; dialógy televízie 
LUX s pútnikmi 10.00 Slávnostná odpusto-
vá svätá omša z Levoče – priamy prenos 
z Mariánskej hory 19.10 Katechéza: Kniha 
Genezis: Prvý hriech – autor: Marko Orko 
Vácha 19.30 Vlastná cesta: Mons. Stanislav 
Zvolenský – dokument

 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. Ferancová
 21.06. (sobota)  10.00 Žehnajte a nepre-
klínajte (1); hosť: Jozef Jančovič 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)  10.00 Žehnajte a nepreklí-
najte (2); hosť: Jozef Jančovič 14.00 Svetlo 
v temnotách – hra o sv. Petrovi a Pavlovi 
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
 29.06. (nedeľa)  15.30 Projekt Young wor-
kers for Europe 20.30 Viac ako povolanie 
– relácia o ľuďoch, ktorí ošetrujú nielen 
telo, ale aj dušu; hostia: sestra Helena Gon-
dárová-Vihničková a kňaz Juraj Adamkovič

JEDNOTKA
 06.07. (nedeľa)  10.00 Priamy prenos svätej 
omše zo Svätoplukovho námestia v Nitre 
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metodahu

db
a 

    
    

    
    

kn
ih

a
fil
m

Andrej Škoviera: Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda 
a ich učeníkov
Na knižnom trhu sa objavila dvestostranová publikácia Pramene o živote svätých Cyrila 
a Metoda a ich učeníkov z vydavateľstva Post Scriptum. Čitateľovi sprístupňuje nielen 
dva najznámejšie životy sv. Cyrila a Metoda, ale aj dvanásť ďalších prameňov preložených 
z cirkevnoslovanských, gréckych a latinských predlôh. Kniha ponúka staršie i nové prekla-
dy. Viaceré texty boli naposledy publikované pred štyridsiatimi rokmi, preto boli ťažšie do-
stupné. Zoznam bulharských arcibiskupov je v slovenčine publikovaný dokonca po prvý raz. Kniha vhodná 
aj ako dar má kvalitnú grafickú úpravu, dvojfarebnú tlač a elegantnú tvrdú väzbu. (Helena Krenická)

Nebo nie je výmysel
Film Nebo nie je výmysel (Heaven Is for Real), ktorý má v tomto roku v kinách premiéru, 
prináša príbeh Coltona Burpa, štvorročného chlapca. Colton sa pre zle určenú diagnózu 
dostáva do stavu vážneho ohrozenia. Zažije blízkosť smrti. Po prebudení však šokuje 
svoje okolie tým, že rozpráva o nebi. Spomína fakty, ktoré nemal odkiaľ vedieť. Hovorí 
o budúcnosti i minulosti, o stretnutí so svojou druhou sestrou aj so starým otcom, ktorý 
zomrel pred 30 rokmi. Napriek tomu, že je dej postavený na nadprirodzenej skúsenosti, 
film režiséra Randalla Wallacea je natočený podľa skutočnej udalosti zachytenej v románe, ktorý sa dostal 
na čelo rebríčka bestsellerov New York Times. (Dada Kolesárová)

Komajota: Do tla
Sú to už dva týždne, čo si stále dookola spievam refrén tohto singla: „Niečo mi ticho ho-
vorí, že nič len tak do tla nezhorí. Ak nádej aspoň tlie, tak viem, že nezomrie.“ Skladba 
Do tla je ďalším úspešným singlom skupiny Komajota z Prešova. Skladba je jednoduchá, 
prináša skvelý refrén a nečakaný záver po hudobnej i  vizuálnej stránke. Klip, ktorý reží-
rovali Peter Janus a Pavel Višňovský, nie je zbytočne komplikovaný a dáva vyniknúť samotnému textu. „Text 
pesničky Do tla ma potešil, lebo je v ňom nádej, a to je niečo, čo dnes podľa mňa ľudom trocha chýba. 
Hlavne v refréne sa to rozsvieti,” vysvetľuje autor hudby Martin Husovský. Skladbu a klip si môžete vypočuť 
a pozrieť na YouTube alebo stiahnuť na iTunes. (Dominik Petrík)

DVOJKA
 21.06. (sobota)  13.05 Spišský Jeruzalem 
– dokument o Kalvárii pri Spišskej Kapitule 
13.25 Medzinárodné saleziánske športové 
hry – otvárací ceremoniál
 22.06. (nedeľa)  13.15 Orientácie 13.45 
Slovo – káže Pavel Čerfeľ, farár ECAV 00.45 
Slovo R
 24.06. (utorok)  14.35 Orientácie R
 28.06. (sobota)  09.30 Priamy prenos 
evanjelických služieb Božích zo Spišskej 
Novej Vsi
 29.06. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narode-
nia Presvätej Bohorodičky v Košiciach 
pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla; 
slúži Mons. Milan Chautur, košický eparcha 
12.00 Slovo 00.30 Slovo R
 02.07. (streda)  20.05 Misia bratov Kon-
štantína a Metoda (1) – dokumentárna 
séria o živote a pôsobení solúnskych apoš-
tolov na území Veľkej Moravy v 9. storočí
 03.07. (štvrtok)  09.55 Misia bratov Kon-
štantína a Metoda (1) R 20.05 Misia bratov 
Konštantína a Metoda (2)
 04.07. (piatok)  10.30 Misia bratov Kon-
štantína a Metoda (2) R 21.15 Misia bratov 
Konštantína a Metoda (3)
 05.07. (sobota)  09.15 Misia bratov 
Konštantína a Metoda (3) R 10.25 Cyrilo-
-metodské dni
 06.07. (nedeľa)  11.30 Orientácie 23.05 
Na počiatku bolo slovo
 07.07. (pondelok)  08.55 Povesť o Cyrilovi 
a Metodovi 09.25 Cyrilo-metodské dni R

RáDIO SLOVENSKO
Pondelok – Piatok 05.20 Zamyslenie 
na dnešný deň
Nedeľa 19.30 D. Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých 21.05 Cesty
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 05.07. (nedeľa)  09.05 Bohoslužba Refor-
movanej kresťanskej cirkvi z Jenkoviec; 
káže Miroslav Kovaľ

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
Kopija
Kopija sa používa počas proskomídie 
pri slovách „jeden z vojakov mu 
kopijou prebodol bok...“. po tomto 
prebodnutí baránka na diskose 
kňaz vlieva do čaše víno a vodu 
pokračujúc slovami  „... a hneď vyšla 
krv a voda“.

táto kopija symbolizuje pôvodnú 
kopiju stotníka longina. podľa 
tradície objavila túto kopiju 
cisárovná helena. dodnes existuje 
niekoľko „pravých“ kopijí, ktoré 
prebodli Kristov bok. jedna z nich 
patrí do pokladu habsburgských 
cisárov, ďalšia sa nachádza vo 
vavelskej katedrále v poľskom 
Krakove.

n Čašník zbadá, ako si hosť čistí 
príbor obrusom, a napomína ho:
„Prepáčte, ale to nerob-
te. Po prvé, príbor je čistý. 
A po druhé, pozrite sa, ako ste 
zašpinili obrus!“

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

31. júla - 3. augusta
Campfest na Ranči 

Kráľova Lehota

LETNÉ STRETNUTIA 
pri stánku 

Klubu priateľov TV LUX

Aktuálne informácie 
na stránke www.tvlux.sk.

5. - 6. júla
Národná púť na 

Mariánsku horu v Levoči

10. júla
Púť seniorov 

v Levoči

19. - 20. júla
Púť 

v Gaboltove

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

26.06. – 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. Pozývame vás na seminár Otcovo srdce, kto-
ré organizuje spolupracujúca organizácia v Dolnom 
Kubíne v dvoch termínoch. Bližšie informácie a mož-
nosť prihlásenia sa nájdete na našej stránke www.
centrumsigord.sk
14.07. – 20.07./ 04.08. – 10.08. Prázdninové týž-
denné pobyty pre rodiny s deťmi. Pozývame vás 
prežiť týždeň v spoločenstve ďalších rodín v Centre 
pre rodinu na Sigorde. V rámci programu prázdni-
nového týždňa sme pre vás pripravili program napl-
nený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, 
tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry 
a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený 
čas rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové 
večery.
23.07. – 26.07. Duchovné cvičenia pre kňazov 
s manželkami. Pozývame kňazov a ich manželky 
na duchovné cvičenia, počas ktorých sa môžu oba-
ja ako kňazský manželský pár viac priblížiť k Bohu 
a načúvať mu. Zároveň je to čas, ktorý môžu stráviť 
spolu. Exercitátor: otec Ľubomír Petrík. Príspevok: 
52 eur za osobu.

 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

21.06. – 22.06. Národná púť strážkyň a roverov – 
katolícki skauti 
29.06. Púť učiteľov a žiakov (10.30 h)
05.07. Fatimská sobota (10.30 h)
06.07. Malá púť (09.00 h)
13.07. Púť vdov (10.30 h)

 ŠKOLA V PRÍRODE SV. LuKáŠA
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

 PASTORAČNé CENTRuM RÓMOV
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

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

Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com

Pondelok – 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá litur-
gia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa) 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú 
tému a podľa dohodnutého termínu) 18.00 Projek-
cia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbo-

PáPEžSKé MISIjNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrih-
núť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou. 

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť 
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,  

Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce zná-
mok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za in-

štitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh 
miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou 

a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás 
zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne vám 

ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

Centrum voľného času v Juskovej Voli  
vás pozýva na 

Letné stretnutia mládeže 
2014

 Téma stretnutí: „Blahoslavení chudobní v duchu,
        lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 3)

 Kde? GMC Bárka v juskovej Voli

Kedy? 1. turnus: 06.07. – 11.07.2014 (9 – 11 rokov)
 2. turnus: 13.07. – 18.07.2014 (15 – 17 rokov)
 3. turnus: 20.07. – 25.07.2014 (12 – 14 rokov)
 4. turnus: 27.07. – 01.08.2014 (9 – 11 rokov)
 5. turnus: 03.08. – 08.08.2014 (9 – 11 rokov)
 6. turnus: 10.08. – 15.08.2014 (12 – 14 rokov)
 7. turnus: 17.08. – 22.08.2014 (12 – 14 rokov) (18 a viac rokov)
 8. turnus: 24.08. – 29.08.2014 (15 – 17 rokov)

Cena: 43 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe do tábora)
Termín prihlasovania: do 04.07.2014 vo všetkých farských 
úradoch a elektronicky prostredníctvom zaslania e-mailu 
na skolacentrum@centrum.sk
Viac informácií na: www.gmcbarka.sk  


