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Rozhovor o Ukrajine:

Potrebujeme mier



Užívaj si  
Božiu prítomnosť
Keď som sa v študentských časoch zozna-
moval s angličtinou, dostalo sa mi do uší 
slovíčko, ktoré veľmi rád používa reklamný 
priemysel. Spomínané slovo znamená v pre-
klade „užiť si“ (enjoy). Slovo sa často pou-
žíva v anglických frázach. Uži si prázdniny! 
Uži si jedlo! Uži si voľno! Uži si coca-colu! 
Uži si život! Aj človek v Ježišových časoch 
túžil po tomto: „Duša, máš veľké zásoby 
na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo 
hoduj!“ (Lk 12, 19) Dnešný človek je na tom 
podobne.

Spojitosť „užívania si“ s prázdninami, 
s jedlom a s inými príjemnosťami života 
nemusí byť sama osebe zlá, ale... Mám si iba 
užívať alebo skutočne niečo prežívať? Žiť 
náhodný alebo zmysluplný život? Po uží-
vaní väčšinou prichádza bolenie brucha, 
bolenie hlavy, bolenie duše. Môžem si uží-
vať, ale to ešte neznamená, že žijem. Dobrý 
pocit alebo pekné chvíle sú len tieňom, len 
zlomkom príjemnosti v porovnaní so škodli-
vosťou jednoduchého užívania si.

Boh má záujem o moje žitie. Vzkriesený 
Ježiš má záujem o každého človeka, o kaž-
dého z nás. Záujem o plnohodnotný život 
prejavil pri Ovčej bráne v Jeruzaleme, keď 
sa spýtal chorého človeka: „Chceš ozdra-
vieť?“ (Jn 5, 6). Ponúkal cestu, po ktorej sám 
kráčal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí 
ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 34). Slep-
ca, ktorý naňho kričal: „Ježišu, Syn Dávidov, 
zmiluj sa nado mnou“, sa opýtal: „Čo chceš, 
aby som ti urobil?“ (Lk 18, 38. 41). Aj mne, aj 
každému z nás adresuje túto ponuku. „Čo 
chceš, aby som ti urobil?“

A aká je moja odpoveď? Tridsaťosem 
rokov chorý človek zareagoval na Ježišovu 

ponuku slovami: „Pane, nemám človeka, čo 
by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. 
A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde“ 
(Jn 5, 7). Koľkokrát aj ja vo svojich problé-
moch hovorím, že nemám človeka, nevidím 
východisko, nenapadá mi nijaké riešenie. 
Ježiš je však neustále pri mne, vyhľadáva 
ma a prihovára sa mi slovami: „Hľa, stojím 
pri dverách a klopem. Kto počúvne môj 
hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem 
s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20).

Pravda o Bohu a človeku, pravda o pra-
vom živote, ktorý Ježiš ponúka, je jasne 
a presvedčivo vyjadrená v štyroch pravdách 
kerygmy (ohlasovania radostnej zvesti). Boh 
je láska a má pre každého človeka pripra-
vený nádherný plán (1). Túto lásku človek 
neprežíva, lebo je hriešny (2). Na hriech 
existuje jediný liek, existuje jediné riešenie. 
Ježiš vzal na seba hriech celého sveta, aby 
sme mohli žiť (3). Stačí urobiť len jedinú 
vec – prijať Ježiša za svojho Pána a  Spasiteľa 
(4).

Ježiš mi hovorí: „Hľa, ozdravel si, už 
nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ (Jn 
5, 14)

Pane, rozhodujem sa, že si nechcem len 
užívať, ale žiť naplno. Že chcem počítať s te-
bou vo všetkom. Že chcem prijímať každú 
tvoju ponuku. Že ťa chcem každé ráno prijať 
za svojho Pána. A ak si mám niečo užívať, 
tak tvoju prítomnosť.

Želám nám, aby sme prijali správne roz-
hodnutie.

Mgr. Ing. Stanislav Zimovčák
predseda majetkovej komisie Košickej eparchie

Vranovský protopresbyterát

História Vranovského 
dekanátu je spojená 
s históriou dekanátu 

Čemerné a Hanušovce, ktoré 
patrili do jej územia. Vranovský 
okres je známy už v 16. storočí. 
Zmieňuje sa o ňom bula Relata 
Semper z roku 1818, keď bolo 
zriadené Prešovské biskup-
stvo a Vranovský dekanát bol 
zaradený do jeho územia. 
Prvým doloženým dekanom 
bol Jozef Durčák, ktorý pôsobil 
v rokoch 1806 – 1838 vo farnosti 
Vyšná Olšava. Samotné územie 
farnosti Vranov bolo rozsiahle, 
a tak už pred rokom 1950 bola 
snaha o jeho rozdelenie. Prvým 
kňazom určeným na túto úlohu 
bol čemerniansky kaplán Mi-
chal Ihnát (1945 – 1950). Našiel 
pozemok, zohnal financie 
na stavbu farskej budovy i sa-
motného chrámu, ale nadchá-
dzajúce obdobie bolo pre tieto 
plány i celú Gréckokatolícku 
cirkev likvidačné. Pozemok 
bol zabratý, peniaze rozdelené 
a materiál rozkradnutý – použi-
tý na stavbu domov a chát. Až 
v roku 1990 sa vo Vranovskom 
dekanáte aj vo farnosti začali 

diať zmeny, ktoré boli zavŕšené 
v roku 2003, keď bol za eparchi-
álneho biskupa vymenovaný Ján 
Babjak SJ. Vranovský dekanát 
vznikol odčlenením z dekanátu 
Čemerné. Prvým dekanom bol 
otec Ľubomír Novák (1996 – 
2005), neskôr otec Štefan Kop-
čák (2005 – 2009), súčasným je 
otec Michal Zorvan. V roku 2012 
bolo z dekanátu vyčlenených 
niekoľko farností pre novo-
vzniknutý dekanát Hanušovce.

Územie dnešného dekanátu 
tvoria farnosti Vranov nad 
Topľou-mesto, Čičava, Nižný 
Hrabovec, Poša, Rafajovce, 
Sedliská, Štefanovce, Vranov 
nad Topľou-Juh, Vyšný Kazimír.

Každá farnosť je špecifická 
a miestne spoločenstvá tak 
vytvárajú pestrú mozaiku Gréc-
kokatolíckej cirkvi.

Farnosť Vranov-mesto je 
typická svojím chrámom s je-
dinečným titulom zasvätenia 
Najsvätejšej Eucharistii. Vo far-
nosti pôsobí miešaný spevácky 
zbor Chrysostomos.

Nižný Hrabovec je novozria-
dená farnosť vyčlenená z far-
nosti Poša v roku 2012. V tomto 

čase sa tam vykonávajú finálne 
práce na novej farskej budove. 
Z tejto obce pochádza otec Ján 
Mastiliak CSsR.

Farnosť Poša môže byť hrdá 
na nový priestranný chrám, 
dokončený a posvätený v roku 
2000.

Rafajovce môžeme nazvať 
klenotom Vranovského deka-
nátu. Samotná obec sa datuje 
od roku 1557, jej zakladateľom 
bol šoltýs Rafaj. Farnosť bola 
založená v roku 1690, prvý 
známy farár bol Ján Bačinský 
a pôvodný chrám farnosti 
bol drevený (1536). Ten však 
vyhorel, pričom sa zázračne 
zachoval najcennejší predmet 

farnosti: ikona Presvätej Bo-
horodičky. Ikona je významná 
aj tým, že slzila. Potvrdzuje to 
záznam z roku 1705. Táto obec 
je jedným z archieparchiálnych 
pútnických miest. Odpust 
v Mariakúte, ako sa obec nazý-
vala v rokoch 1907 – 1913, sa slá-
vi každý rok na sviatok Zoslania 
Svätého Ducha. Na okraji obce 
sa nachádza prameň s kapln-
kou. Na tomto mieste kedysi 
stál baziliánsky monastier. 
Voda, ktorá tu vyviera, má 
vynikajúce zloženie a existujú 
aktuálne svedectvá o uzdra-
veniach na tomto milostivom 
mieste. Tento rok sa plánuje 
skrášlenie kaplnky a neskôr aj 
okolitého areálu s prameňom. 
Z tohto miesta sa neskôr plánu-
je urobiť záhrada na duchovné 
meditácie a modlitby ľudí pri-
chádzajúcich počas roka, hlav-
ne v období dovoleniek, ktoré 
trávia v neďalekom rekreačnom 
stredisku Domaša.

Sedliská sa zasa môžu 
pochváliť chrámom, ktorého 
autorom je majster Mikuláš 
Klimčák. Ten sa podpísal i pod 
vnútornú výzdobu a zariadenie 
chrámu.

Štefanovce sú miestom, 
kadiaľ viedla cesta slovan-
ských vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu, 
o čom svedčí záznam v obec-
nom archíve obce Továrne, ako 
i drevené súsošie pod hradom 
Čičva.

Vranov-Juh je mladá farnosť, 
ktorá bola vyčlenená z mestskej 
farnosti v roku 2007. Srdcom 
farnosti sa stal nový chrám s je-
dinečným patrocíniom Pátra 
Pia (2012). n

Juraj Štefanik
snímky: M. Žarnayová, M. Zorvan

 
z obsahu
8 Kvetný víkend 2015 
v našich eparchiách

10 Slávnostný ruženec 
zamyslenia nad ružencom

12 Dives in misericordia 
50 rokov od Druhého vatikánskeho 
koncilu (2)

14 Potrebujeme mier 
rozhovor s otcom Ivanom Huňom

16 Biblia a peniaze 
záverečné slovo

18 Do  Krakova cez P15 v Poprade 
katechéza mladým

19 Neboj sa, budeš žiť 
svedectvo Roba Slamku (4)

20 Vždy a všade 
čo o nás hovorí nábytok

21 Paschálny rozmer liturgie 
liturgická katechéza

21  Dôverná modlitba v súžení 
biblická katechéza

24 Sviatky Bohorodičky 
zamyslenie nad ikonou (6)

Štatistika
Gréckokatolíkov: 6 818
Farností: 9 Filiálok: 7
Chrámov: 18 Kaplniek: 6
Najstarší chrám: Zosnutia Presvätej Bohorodičky (14. stor.), Nižný 
Hrušov
Najnovší chrám: Sv. Pia z Pietrelčiny (2012), Vranov nad Topľou-
-Juh
Prvý doložený kňaz: Ján Bačinský (1699), Rafajovce

zdroj: Schematizmus 2014
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�� Študenti fakúlt Prešovskej 
univerzity sa 24. februára stretli 
na adorácii pred Najsvätejšou 
Eucharistiou. Celonočnú adoráciu, 
ktorá sa konala v Kaplnke bl. biskupa 
P. P. Gojdiča na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte PU, otvoril otec 
Peter Tirpák lektúrou encykliky sv. 
Jána Pavla II. Cirkev žije z Eucharistie. 
Na bdení bol prítomný aj Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup met-
ropolita, dekan GTF Mons. prof. Peter 
Šturák i zamestnanci fakulty. Z radov 
študentov sa prípravy zhostila Helena 
Šimoníková, študentka v odbore 
katechetika. (Miro Dargaj)

�� Púť študentov fakúlt Prešovskej 
univerzity do Litmanovej sa uskutoč-
nila 13. – 14. marca. Zorganizovali ju 
študenti Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty (GTF) pod vedením otca Petra 
Tirpáka, duchovného správcu GTF 
PU.  V programe zaznela katechéza 
na tému Život a smrť. Otec Peter 
Tirpák v nej ponúkol pohľad do Knihy 
Deuteronómium. Modlitbu Korunky 
k Božiemu milosrdenstvu viedol 
seminarista v pastoračnom ročníku 
Miroslav Dargaj, po nej vysvetlil sym-
boliku byzantského chrámu. Večer 
spoločne slávili svätú liturgiu na za-
sneženej hore Zvir. Po rannej mod-
litbe a druhej katechéze otca Petra 
na tému osobnej modlitby a mod-
litby v spoločenstve sa po modlitbe 
ruženca zúčastnili na svätej liturgii, 
ktorú slávil otec Michal Leščišin. 
(Daška Moňaková)

�� Veslovanie pre Sýriu odštartovali 
20. marca o 14.00 hod. Dvadsaťštyri-
hodinovým maratónom v priestoroch 
Teologickej fakulty Trnavskej uni-
verzity v Bratislave chceli upozorniť 
na osudy utečencov zo Sýrie a ďal-
ších krajín. Príspevok bol odoslaný 
na vybudovanie kliniky pre utečencov 
v Sýrii. Vrcholom podujatia bola 
archijerejská svätá liturgia po polno-
ci, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, 
sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi. Po nočnom veslovaní boli pre 
účastníkov pripravené raňajky ľuďmi 
zo Sýrie žijúcimi na Slovensku. (Miloš 
Lichner SJ)

�� Budúci animátori sa 20. – 22. 
marca stretli v GMC Bárka. Hosťom 
a lektorom bol otec Štefan Paločko, 
ktorý vyzval prítomných k hlbšiemu 
poznaniu sviatostí a k prežívaniu ak-
tívneho sviatostného života. Okrem 

Zomrel gréckokatolícky kňaz Michal Ivanko
V skorých ranných hodinách 
26. marca si Pán povolal v 87. 
roku života a v 39. roku kňaz-
skej služby gréckokatolíckeho 
kňaza otca Michala Ivanka, 
titulárneho arcidekana.

Pohrebné obrady a zádušnú 
svätú liturgiu slávil prešovský 
arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ v pondelok 30. marca 
v gréckokatolíckom farskom 
Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Humennom.

Telesné ostatky zosnulého 
boli po pohrebných obradoch 
uložené do rodinnej hrobky 
na miestnom cintoríne.

Otec Michal sa narodil 29. 
novembra 1927 v Slavkovciach 
v okrese Michalovce, v roľníc-
kej rodine. V Michalovciach 
vyštudoval v rokoch 1944 – 1948 
štátnu učiteľskú akadémiu. 
Po skončení v ňom dozrela 
túžba po kňazskom povolaní aj 
zásluhou otca Juraja Bumberu 
SJ, ktorý mu bol katechétom 
a profesorom. Po maturite 
v roku 1948 sa prihlásil do se-
minára v Prešove. Po skončení 
štvrtého semestra sa udiali uda-
losti tzv. Prešovského soboru.

24. júna 1950 ho zaistili 
príslušníci ŠtB a do 13. júla 1950 
ho držali v prešovskom väzení. 
Nezlomili ho. Po neúspešnom 
nahováraní na prestup do Pra-

voslávnej cirkvi a na jeho žia-
dosť, že je živiteľom rodiny, bol 
prepustený domov na žatevné 
práce. 5. septembra 1950 dostal 
povolávací rozkaz na základnú 
vojenskú službu. Na tri roky 
bol zaradený do pomocných 
technických práporov (PTP).

Od roku 1954 tridsaťpäť 
rokov pracoval v podniku 
Chemkostav. 26. apríla 1959 
prijal sviatosť manželstva 
s Annou Ondovčíkovou. Boh 
im požehnal synov Stanislava 
a Daniela a dcéru Annu.

Po obnovení Gréckokato-
líckej cirkvi v roku 1968 sa stal 
kantorom v Humennom.

V roku 1968 diaľkovo 
pokračoval v štúdiu teológie 
na CMBF v Bratislave. V roku 
1971 ministerstvo kultúry 
štúdium teológie diaľkovo 
zakázalo. Kňazskú vysviacku 
prijal neverejne 9. mája 1976 
v Humennom. Vysvätil ho tajný 
biskup Nikodém Mikuláš Krett 
OSBM. V civilnom zamestnaní 
pôsobil do 31. augusta 1989, keď 
odišiel do dôchodku.

V roku 1990 dostal dekrét 
za správcu farnosti Strážske, 
kde pôsobil do 31. augusta 1998. 
Na žiadosť Vatikánu boli tajne 
vysvätení kňazi ešte raz vy-
svätení sub conditione. Michal 
Ivanko prijal kňazskú vysviacku 

sub conditione 30. mája 1992 
v Prešove z rúk Mons. Jána 
Hirku. 31. augusta 1998 bol 
na vlastnú žiadosť uvoľnený zo 
služby správcu farnosti Stráž-
ske a inkardinovaný do vtedaj-
šej Prešovskej eparchie. Pôsobil 
v Humennom ako výpomocný 
duchovný. Pravidelne slávil svä-
té liturgie v Kaplnke Božieho 
milosrdenstva v Dome dôchod-
cov na Sídlisku 3 v Humen-
nom. V roku 2002 bol ocenený 
titulom titulárny arcidekan.

Otca Michala všetci poznali 
ako obetavého a horlivého 
kňaza. Svoje kňazské poslanie 
a úlohy si plnil s veľkou zod-
povednosťou až do posledných 
chvíľ. Jeho veľkou záľubou bol 
chov včiel.

Večná mu pamiatka!
(Informačné stredisko Pre-

šovskej archieparchie)

Zomrel gréckokatolícky kňaz Michal Vasiľ
27. marca zomrel v Červenej 
Vode vo veku 88 rokov gréc-
kokatolícky kňaz Michal Vasiľ. 
Pohrebným obradom v Ka-
tedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach, pred 
ktorými sa prítomní modlili 
za zosnulého kňaza posvätný 
ruženec, predsedal 30. marca 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, syn zo-
snulého a sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi. Na svätej 
liturgii sa prihovoril košický 
eparcha Mons. Milan Chautur 
CSsR. V košickej gréckokatolíc-
kej katedrále sa spolu s veriaci-
mi zhromaždili ďalší biskupi: 
Mons. Peter Rusnák, bratislav-
ský eparcha, Mons. Milan Lach, 
prešovský pomocný biskup, 

Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup metropolita, Mons. 
Stanislav Stolárik, novovyme-
novaný rožňavský biskup, vla-
dykovia Fülöp Kocsis, hajdúdo-
rožský arcibiskup metropolita 
z Maďarska, Atanáz Orosz, miš-
kovecký eparcha, a Eugeniusz 
Popowicz, pomocný biskup 
v Przemyśli v Poľsku. Prítomný 
bol aj podpredseda Národnej 
rady Ján Figeľ, veľký počet 
kňazov a veriacich. Nekrológ 
prečítal Marko Rozkoš, riaditeľ 
BÚ v Košiciach. Na konci 
bohoslužieb boli prečítané 
kondolenčné listy zo Štátne-
ho sekretariátu vo Vatikáne, 
ktorý tlmočil prejavy sústrasti 
a kresťanskej nádeje od Svätého 

Otca Františka a pracovníkov 
sekretariátu. Osobnú spoluú-
časť vyjadril i Mons. Stanislav 
Zvolenský, predseda Konferen-
cie biskupov Slovenska, v mene 
všetkých katolíckych biskupov 
Slovenska. Telesné ostatky boli 

�� Deviate majstrovstvá Európy ka-
tolíckych kňazov v halovom futbale 
sa konali v rakúskom St. Pöltene 23. 
– 27. februára. Slovensko repre-
zentovalo trinásť gréckokatolíckych 
a rímskokatolíckych kňazov z Košickej 
eparchie, z Košického a Prešovského 
arcibiskupstva. Šestnásť účastníkov sa 
rozdelilo do štyroch skupín. Po výhre 
nad Maďarskom obsadilo Slovensko 
5. miesto. Medzi účastníkmi boli 
aj misijné krajiny ako Kazachstan, 
Albánsko či Čierna Hora. (Stanislav 
Zimovčák)

�� Slovenský kardinál Jozef Tomko, 
emeritný prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov, oslávil 11. 
marca 91. narodeniny. Kardinál žije 
v Ríme, zúčastňuje sa na podujatiach 
kardinálskeho zboru a na živote 
slovenskej komunity.

�� Svätý Otec František oznámil 13. 
marca slávenie Jubilejného roka 
milosrdenstva. Svoje rozhodnutie 
zverejnil počas homílie kajúcej po-
božnosti v Bazilike sv. Petra pri príleži-
tosti otvorenia pôstnej iniciatívy 24 
hodín pre Pána.

�� Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi, 
navštívil 13. – 18. marca Sýriu. 
V priebehu návštevy sa zúčastnil 
na zhromaždení katolíckych hierar-
chov, na stretnutí vedúcich Sýrskej 
katolíckej charity a predsedal stretnu-
tiu mladých kresťanov, ktoré sa ko-
nalo 14. marca v Damasku. Súčasťou 
programu bola aj návšteva charitatív-
nych a pastoračných zariadení, ako aj 
modlitba pri hrobe jezuitského kňaza 
Fransa van der Lugta, zavraždeného 
v meste Homs 7. apríla 2014. 16. 
marca sa v grécko-melchitskej kated-
rále v Damasku prihovoril veriacim 
zhromaždeným na modlitbovej vigílii 
za pokoj.

�� Patriarcha Asýrskej cirkvi Vý-
chodu Mar Dinkha IV. zomrel 26. 
marca vo veku 79 rokov v Rochesteri 
v americkom štáte Minnesota. Úrad 
zastával od roku 1976. Pohrebné 
obrady zosnulého patriarchu boli 
ohlásené na 8. apríla v Chráme sv. 
Juraja v Chicagu.

�� 28. marca si Cirkev pripomenula 
500. výročie narodenia sv. Terézie 
z Avily. Karmelitánske kláštory a kon-
venty sa pri tejto príležitosti spojili 
v modlitbe za pokoj.

Gréckokatolícka cirkev v Maďarsku  
bola povýšená na metropolitnú
Svätý Otec František zreor-
ganizoval Gréckokatolícku 
cirkev v Maďarsku a 20. marca 
ju povýšil na metropolitnú 
cirkev sui iuris (vlastného 
práva). V rámci toho povýšil 
Hajdúdorožskú eparchiu pre 
katolíkov byzantského obradu 
na metropolitné arcibiskupstvo 
so sídlom v Debrecíne. Za jej 
prvého arcibiskupa metropoli-
tu vymenoval vladyku Fülöpa 
Kocsisa, doterajšieho eparchiál-
neho biskupa Hajdúdorogu.

Apoštolský exarchát v Miš-
kovci pre katolíkov byzant-
ského obradu pápež František 
povýšil na eparchiu, sufragán-
nu k metropolii Hajdúdorog, 
pričom doterajšieho apoštol-
ského exarchu Atanáza Orosza 
vymenoval za eparchiálneho 
biskupa.

Svätý Otec zároveň zriadil 
novú Nyíregyházsku eparchiu 
s územím vyčleneným z epar-
chie Hajdúdorog. Pre túto no-
vozriadenú eparchiu, ktorá je 
rovnako v sufragánnom vzťahu 
voči metropolii Hajdúdorog, 
vymenoval apoštolského admi-
nistrátora sede vacante, ktorým 
je eparcha Atanáz Orosz.

Fülöp Kocsis sa narodil 
13. januára 1963 v meste Szeged 

v Hajdúdorožskej eparchii. 
Po absolvovaní štúdia a formá-
cie v gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári v Nyíregyháze 
bol 2. augusta 1989 vysvätený 
za kňaza. V rokoch 1995 – 1999 
absolvoval formáciu mníšske-
ho života v benediktínskom 
monastieri v Chevetogne 
v Belgicku. 2. mája 2008 ho 
pápež Benedikt XVI. vymenoval 
za eparchiálneho biskupa v Haj-
dúdorogu a zároveň za apoštol-
ského administrátora ad nutum 
sanctae sedis Miškovského 
apoštolského exarchátu. Biskup-
skú chirotóniu prijal 30. júna 
2008, jeho hlavným svätiteľom 
bol biskup Szilárd Keresztes, 
apoštolský administrátor v Miš-
kovci, a jedným zo spolusvä-
titeľov prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ.

Atanáz Orosz sa narodil 11. 
mája 1960 v Nyíregyháze. Vy-

svätený za kňaza bol 4. augusta 
1985 v Budapešti v Hajdúdo-
rožskej eparchii. V rokoch 1991 
– 1993 absolvoval noviciát v be-
nediktínskom kláštore v Che-
vetogne v Belgicku a ako mních 
tam bol do roku 1999. V roku 
1999 založil spolu s terajším 
hajdúdorožským biskupom 
vladykom Kocsisom monastier 
eparchiálneho práva v dedinke 
Damóc. 5. marca 2011 ho pápež 
Benedikt XVI. vymenoval 
za apoštolského exarchu pre 
Miškovský exarchát katolíkov 
byzantského obradu. Biskup-
skú chirotóniu prijal 21. mája 
2011. Hlavným svätiteľom bol 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekre-
tár Kongregácie pre východné 
cirkvi, a jedným zo spolusvä-
titeľov prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ. (RV, 
Stano Gábor)

Maďarskí gréckokatolíci oslávili  
tristoročnicu sanktuária v Máriapócsi
Pri príležitosti otvorenia osláv 
300. výročia vzniku národnej 
mariánskej svätyne v Máriapócsi 
a znovuotvorenia a požehnania 
katedrály v Miškovci putovala 
ikona Božej Matky z Máriapóc-
sa po maďarských kostoloch. 
Mons. Fülöp Kocsis otvoril prvú 
etapu putovania obrazu slziacej 
čiernej Madony 23. marca 

v gréckokatolíckej katedrále 
v Hajdúdorogu. Slávnostným 
kazateľom bol kardinál Leonar-
do Sandri, prefekt Kongregácie 
pre východné cirkvi. Prítomný 
na slávnosti bol aj apoštolský 
nuncius v Maďarsku Mons. 
Bottari de Castello.

Slávnosť otvorenia tristoroč-
nice sa uskutočnila 24. marca 

v Máriapócsi. Na sviatok 
Zvestovania Presvätej Bohoro-
dičke 25. marca kardinál Sandri 
predsedal slávnosti v grécko-
katolíckej katedrále v Miškovci 
za účasti tamojšieho biskupa 
Atanáza Orozsa.

Na slávnosti sa zúčastnili 
mnohí gréckokatolícki biskupi 
zo zahraničia, medzi inými 
aj prešovský arcibiskup Ján 
Babjak SJ spolu s pomocným 
biskupom Milanom Lachom 
SJ, prítomní boli aj muka-
čevský eparcha Milan Šášik 
CM a ľvovský arcibiskup Igor 
Vozniak CSsR. (RV, Stano 
Gábor)
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ho v Humennom. Žiaci základných 
a stredných škôl sa stretli s cieľom 
oboznámiť sa s klimatickými zmena-
mi a možnými opatreniami v riešení 
tejto problematiky. Realizáciou 
projektu sa ako jediná škola v okrese 
zaradila medzi tzv. modré školy. Pro-
jekt bol venovaný širokej verejnosti. 
V priestoroch MsKS v Humennom 
podujatie otvorilo umelecké stvárne-
nie kvapôčok. Spevácky zbor, ktorý 
pôsobí na pôde gymnázia pod vede-
ním sr. Antónie Chovanovej, spestril 
program piesňami. Na programe sa 
zúčastnil aj zástupca primátorky mes-
ta Humenné Ing. arch. Andrej Seman-
co. Hostka PaedDr. Slávka Džačovská, 
učiteľka kontinuálneho vzdelávania 
regionálneho pracoviska z Metodic-
ko-pedagogického centra v Prešove, 
zaujala zaujímavým interaktívnym 
vstupom List z roku 2070. S príhovo-
rom vystúpil aj riaditeľ Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho v Humennom Emil 
Jaroš. (Dana Weisová)

�� Deň počatého dieťaťa na Stred-
nej zdravotníckej škole sv. Bazila 
Veľkého v Prešove si 25. marca 
pripomenuli svätou liturgiou a sprie-
vodným programom. Žiaci školy si 
vypočuli prednášky s možnosťou 
diskusie o ochrane nenarodeného 
života, ľudskej dôstojnosti a nástra-
hách súčasnej doby. Prednášajúcimi 
boli otec Dušan Škurla z Aliancie 
za život,  Ľudmila Dydňanská FCP, 
predsedníčka o. z. Plodar, MUDr. Bla-
žej Vaščák s manželkou a Bohumil Za-
char. V tomto týždni v škole umiest-
nili Pamätník nenarodeným deťom, 
pri ktorom sa konali rôzne aktivity, 
najmä modlitby za ochranu počatého 
života. (Irena Bilecová)

��Maturanti Cirkevného gymnázia 
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove ab-
solvovali 25. – 27. marca duchovné 
cvičenia v GMC Bárka v Juskovej Voli 
pod vedením duchovného správcu 
gymnázia otca Tomáša Haburaja. 
(Tomáš Haburaj)

�� Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. 
Juraja v Trebišove pripravili 1. apríla 
krížovú cestu pod vedením učiteľky 
Martiny Jakabovej. Pred krížovou ces-
tou sa prihovoril duchovný správca 
školy otec Tomáš Haburaj. Jednotlivé 
zastavenia  zinscenovali mladí herci – 
žiaci školy. Atmosféru umocnil školský 
cirkevný zbor Angelino, ktorý vedie 
Miriam Chylová. (Tomáš Haburaj) 

penie mnohých nenarodených 
detí. V jednotlivých zastave-
niach krížovej cesty uvažovali 
o veľkom tajomstve života, pro-

sili za jeho ochranu, za odvrá-
tenie nebezpečenstva zabitia 
zo strany vlastných rodičov 
i mnohých lekárov. Modlitbu 

krížovej cesty sprevádzali starší 
žiaci spevom a hrou na gitare. 
(Katarína Hrižová)

Pocta umelcovi slova Jozefovi Tóthovi
Slávnostné laudačné zhromaž-
denie pri príležitosti 90. na-
rodenín Mons. Dr. h. c. Jozefa 
Tótha, gréckokatolíckeho kňaza 
a básnika, sa uskutočnilo 26. 
marca na Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulte v Prešove (GTF 
PU). V otváracom príhovore 
doc. Michal Hospodár použil 
paralelu jubilanta s biblickým 
Jozefom Egyptským, ktorý 
po ťažkých skúškach nakoniec 
predstúpil pred svojich bratov 
a oslovil ich priateľským „Ja 
som Jozef, váš brat“. Aj jubilant 
takto v roku 1990 predstúpil, 
aby sa zapojil do života obno-
venej fakulty ako jej prodekan. 
Prítomní zhliadli aj video-
záznam, v ktorom jubilant 
autenticky predstavil dôležité 
zastávky svojho požehnaného 
života. Umelca slova, ktorý je 
súčasne čestným prodekanom 
teologickej fakulty, osobne 
pozdravil vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metropo-
lita, a vyjadril mu svoj neskrý-
vaný obdiv a vďaku za jeho 
cirkevnú službu počas totality 
i po nej. Za bývalých študentov 
poďakoval vladyka Milan Lach 

SJ, prešovský pomocný bis-
kup. V mene domácej fakulty 
zablahoželal jubilantovi jej 
dekan prof. Peter Šturák, ktorý 
mu zároveň odovzdal pamätnú 
medailu. Umeleckú, kultúrnu 
a náboženskú hodnotu Tóthov-
ho diela v príhovore predstavil 
básnik Teodor Križka. Ako 
aktuálny podpredseda Spol-
ku slovenských spisovateľov 
odovzdal jubilantovi dekrét 
o udelení mimoriadnej ceny 
tejto inštitúcie. Vybraným 
témam Tóthovho literárneho 
diela sa venovala vo svojom 
príhovore doc. Marta Germuš-

ková z Filozofickej fakulty PU 
v Prešove. Ako osvetľovača 
evanjelia predstavil jubilan-
ta vo svojom príhovore Ján 
Gallik z Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Za uplynulé 
roky života sprevádzané Božou 
ochranou vyjadril poďakovanie 
sám Mons. Tóth. Na laudačnom 
podujatí sa zúčastnilo viacero 
autorít z akademického, spolo-
čenského a kultúrneho života. 
Slávnosť vyznela ako úprimné 
poďakovanie za dar vzácneho 
človeka, ktorý v sebe synte-
tizuje umenie slova s Božou 
múdrosťou. (Michal Hospodár)

Veriaci oboch obradov sa modlili v rodisku bl. P. P. Gojdiča
V piatu pôstnu nedeľu 22. marca 
popoludní sa v Ruských Pekľa-
noch, rodisku bl. P. P. Gojdiča, 

stretli veriaci oboch katolíckych 
obradov všetkých okolitých far-
ností a filiálok spolu so svojimi 

kňazmi na spoločnej modlitbe 
krížovej cesty. Každoročne sa 
takáto spoločná krížová cesta 
modlí v inej obci. Ak to počasie 
dovoľuje, vonku po vopred pri-
pravenej trase. Keďže sa tento 
rok krížová cesta pripravovala 
v Ruských Pekľanoch, bola 
tematicky zameraná na strasti 
a utrpenie bl. vladyku P. P. Goj-
diča. Modlitebné stretnutie 
bolo zakončené malým aga-
pé. Technicky pomáhal celú 
akciu pripraviť kurátorsky zbor 
farnosti Ľubovec. Text krížovej 
cesty sa dá stiahnuť zo stránky 
www.lubovec.sk. (Marek Kole-
sár; snímka: Stano Škripko)

prednášok o sviatostiach nechýbalo 
slávenie svätej liturgie za kultúru 
života, modlitby, práca v skupinkách 
a modlitba krížovej cesty. (Patrik 
Maľarčík)

�� Svätý Otec 
František prijal 21. 
marca zrieknutie sa 
úradu spravovania 
Rožňavskej diecézy 
predložené Mons. 
Vladimírom Filom. 
Zároveň za rožňavského biskupa vy-
menoval Mons. Stanislava Stolárika, 
ktorý svoj úrad preberie 16. mája.

��Mladé rodiny farnosti Humenné-
-mesto putovali 21. marca do Ľutiny. 
Program sa začal svätou liturgiou 
v bazilike minor. Po nej nasledovala 
prednáška otca Jozefa Novického 
o histórii a súčasnosti pútnického 
miesta. Na hore odznela katechéza 
otca Miroslava Sentivana, po ktorej 
rodiny strávili spoločný čas zdieľaním 
a rozhovormi. Po duchovnej posile 
nasledoval relaxačný pobyt v prešov-
skom akvaparku. (Marika Zlacká, Jana 
Sentivanová)

�� Bratislavskú katedrálu navštívil 
22. marca arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi. Spolu s vladykom Petrom 
Rusnákom, bratislavským eparchom, 
slávil archijerejskú svätú liturgiu. Vla-
dyka Peter pri tejto príležitosti 
zablahoželal arcibiskupovi Cyrilovi 
k okrúhlemu životnému jubileu 
a daroval mu cestovnú mitru. (Stano 
Gábor)

�� Šesť bohoslovcov prijalo 24. 
marca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove nižšie svätenia, ktoré im 
udelil prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ. Šiesti seminaristi 
Gréckokatolíckeho kňazského semi-
nára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešo-
ve – Vladimír Noga, Tomáš Pecuch, 
Dominik Petrík, Maroš Petrík, Maroš 
Sejka a Pavol Vasiľ boli prijatí do du-
chovného stavu a prijali službu čteca 
– čitateľa Božieho slova v chráme, 
pivca – speváka žalmov a sviščenos-
ca – nosiča sviec. Nasledovala služba 
vopred posvätených darov, na ktorej 
sa prihovoril  prešovský pomocný 
biskup Mons. Milan Lach SJ. (Ľubomír 
Petrík)

�� Deň vody si 24. marca pripome-
nulo Gymnázium sv. Jána Zlatoúste-

uložené v rodinnom hrobe 
na miestnom cintoríne v Niž-
nom Čaji. Modlitbu panychídy 
viedol vladyka Milan Lach SJ, 
prešovský pomocný biskup.

Otec Michal Vasiľ st. sa 
narodil 12. septembra 1926 vo 
Vechci. Absolvoval Učiteľskú 
akadémiu v Michalovciach, kto-
rú ukončil v roku 1945. Dva roky 
pôsobil ako učiteľ. V roku 1947 
sa prihlásil na Gréckokatolícku 
bohosloveckú fakultu v Prešove. 
Tu ho do duchovného stavu 
uviedol bl. vladyka P. P. Gojdič. 
V treťom ročníku štúdia ho za-
stihol rok 1950. Bol internovaný 

vo vyšetrovacej väzbe v Prešove 
a krátko väznený v Hlohovci.

Vo vojenskej službe v po-
mocných technických prápo-
roch (PTP) v bani v Karvinej, 
Plzni a inde strávil tri roky. 
Po prepustení sa zamestnal 
vo vranovskej Drevone ako 
účtovník. V roku 1958 sa oženil 
s Máriou, rod. Lackovou. Pán 
im požehnal dvoch synov. Otec 
Michal sa dočkal obnovenia 
Gréckokatolíckej cirkvi a hneď 
si diaľkovo dokončil štúdiá 
na CMBF v Bratislave. Kňazskú 
vysviacku prijal 11. mája 1969 
z rúk bl. biskupa Mons. Vasiľa 

Hopka v Prešove. Sedem rokov 
pôsobil ako administrátor 
farnosti Vernár, od roku 1976 
pôsobil dvadsaťjeden rokov vo 
farnosti Zdoba-Sady nad Tory-
sou až do odchodu na zaslúže-
ný odpočinok. Tu zažil radosť 
z kňazských primícií svojich 
synov, z ktorých mladší sa stal 
neskôr biskupom. Po skončení 
aktívnej pastoračnej služby sa 
usadil v Nižnom Čaji.

Otec Vasiľ bol tichý, pracovi-
tý a pokojamilovný kňaz. Vyža-
rovala z neho zdravá kňazská 
nábožnosť. S ním odišiel jeden 
z posledných svedkov udalostí 
päťdesiatych rokov. Sám o tom 
vydal svedectvo v dokumentár-
nom filme Vzkriesenie. Posled-
ných šesť rokov života striedal 
svoj pobyt medzi farou syna 
Michala a rímskym bytom syna 
Cyrila.

Večná mu pamiatka!
(Michal Hospodár, RV)

Na sídlisku Vinbarg privítali misionárov
Sväté misie sa konali v grécko-
katolíckej Farnosti bl. hieromu-
čeníkov P. P. Gojdiča a V. Hopka 
v Bardejove-Vinbargu 7. – 15. 
marca. Ústredným posolstvom 
misijného ohlasovania bola 
téma: Boh je láska, milujme ho! 
Počas deviatich dní misionári 
Jozef Trója CSsR a Marek Kriš-
ka CSsR ohlasovali nekonečnú 
dobrotu a lásku milujúceho 
Boha Otca k človeku.

Pripomenuli, aký nádher-
ný plán má Boh s každým 
človekom. Misijné posolstvo 
odovzdávali na stavovských 
stretnutiach ženám, mužom, 
deťom a mládeži. Súčasťou 
ohlasovania bola 11. marca 
krížová cesta, ktorá sa usku-
točnila vo večerných hodinách 
po celom sídlisku. Najväčším 

zážitkom bola obnova manžel-
ských sľubov. Aj po mnohých 
rokoch manželstva si dokázalo 
niekoľko desiatok manželských 
párov sľúbiť vernosť, lásku, 
poslušnosť a vzájomnú úctu 
pred cirkevným spoločenstvom. 

Na záver misií otcovia misionári 
spolu s domácim otcom Floriá-
nom Potočňákom a kaplánom 
Michalom Galmusom posvätili 
misijný kríž umiestnený pred 
vstupom do chrámu. (Veronika 
Marková, snímka: Peter Boža)

Vo Svidníku sa žiaci modlili za nenarodené deti 
V Deň počatého dieťaťa 25. 
marca sa žiaci a zamestnanci 
Cirkevnej základnej školy sv. 
Juraja vo Svidníku zapojili 
do kampane. Na konci vyu-
čovania sa stretli v školskej 
kaplnke a spoločne sa modlili 
krížovú cestu zameranú na utr-
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Rozhovor s otcom Meto-
dom Marcelom Lukačikom 
CSsR, novozvoleným 
provinciálom Michalovskej 
viceprovincie gréckoka-
tolíckych redemptoristov 
na Slovensku

Ako vidíte budúcnosť 
rehole východných redem-
ptoristov z pohľadu svojej 
služby? 
Na budúcnosť sa snažím vždy pozerať s ná-
dejou, lebo nad nami je dobrý Boh. On riadi 
náš život i celý beh dejín. Za najdôležitejšie 
pokladám vyplniť svoje osobné a naše spo-
ločné povolanie gréckokatolíckych redempto-
ristov, vykonať to, k čomu nás povoláva Boh. 
Michalovská viceprovincia redemptoristov 
patrí k najmladším v Európe. Takže aj takto 
po ľudsky je pred nami veľa rokov služby 
a misií na Slovensku. Máme nové apoštolské 
projekty, ktoré chceme napĺňať pre dobro ľudí 
a miestnej cirkvi. Verím, že budeme verne 
a horlivo zvestovať ľudom hojné vykúpenie 
v Ježišovi Kristovi.

Ako vnímate rozhodnutie prešovského 
arcibiskupa metropolitu začať proces o živote 
a čnostiach J. I. Mastiliaka CSsR? 
Som len rád, že sa napĺňa túžba a žiadosť 
mnohých veriacich, ktorí otca Jána Mastiliaka 
poznali osobne a vnímajú ho ako výnimočného 
redemptoristu a kňaza. Mnohým veľmi pomo-
hol v živote, ale hlavne na ich ceste k Bohu. Je 
to prvá fáza procesu na úrovni archieparchie. 
Ide o dôkladné poznávanie a hodnotenie života 
či hrdinských čností otca Jána Mastiliaka. His-
torická komisia zbiera, spracováva a archivuje 
historické fakty. Tribunál právnikov má vypočú-
vať svedkov, ktorí chcú svedčiť o otcovi Jánovi 
Mastiliakovi. Na všetko dohliada otec arcibis-
kup Ján a zo strany Kongregácie Najsvätejšieho 
Vykupiteľa vicepostulátor pre túto kauzu otec 
Atanáz Mandzák CSsR.

Čím vás oslovuje jeho osobnosť?
Osobne som sa s ním stretol len raz, keď som 
bol ešte len miništrant, pri príležitosti jednej 
kňazskej vysviacky v prešovskej katedrále. Sám 
sa tomu čudujem a premýšľam, prečo som 
si to stretnutie s ním tak detailne zapamätal. 
Vyzval ma k vytrvalej dôvere a vrúcnej úcte 
k Panne Márii. Keď počúvam rozprávania 
o ňom od spolubratov, tak vo mne rastie úcta 
a uznanie voči jeho osobe. Veľa trpel, ale nedal 
sa utrpením zlomiť. Bol veľmi učený, a predsa 
hlboko pokorný a zbožný. Obetavo slúžil ľu-
ďom, koľko len vládal. Bol veľkým mariánskym 
ctiteľom. Keďže otec Ján Mastiliak CSsR už má 
titul sluha Boží, každý ho v osobnej modlitbe 
môže prosiť o príhovor.

Dada Kolesárová

Čisté srdce oslovil všetkých prítomných 
otec Marko Durlák, špirituál kňazského 
seminára, a prednáška na tému Čistý muž 
– čistá žena od Richarda Kucharčíka, od-
borného asistenta katedry spoločenských 
vied so špecializáciou na náuku o rodine 
KU v Košiciach, podčiarkla nevyhnutnosť 
žitia čistoty vo vzťahoch. Medzi účastníkov 
zavítal taktiež vladyka Milan Lach SJ, pre-
šovský pomocný biskup, ktorý bol hlavným 
celebrantom a kazateľom na sobotňajšej 
Liturgii sv. Jána Zlatoústeho.

Kolorit hodnotných katechéz dopĺňali 
vystúpenia gospelovej speváčky Dominiky 
Gurbaľovej a koncert vokálnej gospelovej 
skupiny G.O.D´S obohatený o prednášku 
otca Ivana Molčányiho na tému Čistý vzťah 
a svedectvá dvoch mladých manželských 
párov o predmanželskej čistote. Krížová 
cesta, ktorú si pripravila skupina Anastasis 
v piatok v noci, bola pre všetkých oslovujú-
cim prevedením Ježišovej obety na kríži.

Kvetný víkend vyvrcholil Kvetnou ne-
deľou v Sečovciach a stretnutím s otcom 
biskupom Milanom Chauturom, košickým 
eparchom, na archijerejskej svätej liturgii, 
po ktorej nasledoval duchovno-zábavný 
program v miestnom dome kultúry, ktorý 
si nenechalo ujsť vyše tristo mladých 
a detí. n�

Miriama Hučková
snímka: Vojtech Riník

Bratislava
Na Lazárovu sobotu 28. marca sa na ma-
riánskom pútnikom mieste Marianka pri 
Bratislave konalo v rámci 30. svetového dňa 
mládeže stretnutie bratislavského eparchu 
Petra Rusnáka s mládežou. Program sa 
začal poobede o 15.00 h modlitbou krížovej 
cesty a pokračoval Veľkou večierňou.

Krížová cesta sa už tradične konala pri 
zastaveniach umiestnených v areáli pútnic-
kého miesta. Rozjímania pri jednotlivých 
zastaveniach čítali mladí z bratislavskej 

farnosti. Deti, ktoré sa pripravujú na prvú 
svätú spoveď a prvé slávnostné sväté prijí-
manie, zaspievali v sprievode gitary a huslí 
niekoľko mládežníckych piesní.

Stretnutie pokračovalo modlitbou ve-
čierne v miestnej Bazilike Narodenia Panny 
Márie, ktorú viedol vladyka Peter spolu 
s otcom Rastislavom Čižikom. V rámci 
večierne sa eparcha prihovoril mladým 
a priblížil im posolstvo Svätého Otca 
Františka k tohtoročnému Svetovému dňu 
mládeže na tému Blahoslavení čistého srd-
ca, lebo oni uvidia Boha (Mt 5, 8). Po večier-
ni stretnutie ukončilo agapé v priestoroch 
pútnického domu. n

Stanislav Gábor

Telgárt
Stretnutie vladyku Petra Rusnáka, brati-
slavského eparchu, s deťmi a mládežou 
farností Telgárt a Šumiac sa uskutočnilo 
v horehronskej obci Telgárt na Kvet-
nú nedeľu 29. marca. Program sa začal 
archijerejskou svätou liturgiou v Chráme 
Najsvätejšej Trojice. Počas homílie vladyka 
poukázal na hriešnu schopnosť prenášať 
naše utrpenie na iných, zatiaľ čo Kristus 
bol ochotný trpieť namiesto nás. Po svätej 
liturgii nasledoval spoločný obed vladyku 
s aktívnymi mládežníkmi farnosti. Po-
poludní program pokračoval v chráme 
modlitbou molebenu. Jeho súčasťou bol 
príhovor vladyku Petra na tému, ktorá je 
mottom nadchádzajúceho stretnutia mlá-
deže so Svätým Otcom v Krakove.

Pre nepriaznivé počasie program pokra-
čoval v dome kultúry. Viac ako sedemde-
siat mladých plnilo rôzne biblické, logické 
aj športové úlohy na dvanástich stanovis-
kách. Po ich vyriešení a vyhodnotení sa 
mohli občerstviť pri bohatom stole, ktorý 
pripravili ochotné gazdiné. Program sa 
zakončil spoločnou piesňou a ďakovnou 
modlitbou. n

Zuzana Sabolová

Kvetný víkend 2015

Prešov
Mladí z Prešovskej archieparchie sa 27. – 
29. marca stretli v GMC Bárka v Juskovej 
Voli na podujatí s názvom Kvetný víkend. 
Mottom stretnutia bol citát: „Blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 
5, 8). O program sa postarali animátori 
a kňazi pracujúci s mládežou. Víkend hu-
dobne sprevádzala kapela Onezim. Takmer 
deväťdesiat mladých účastníkov začalo 
víkendovku v piatok modlitbou Krížovej 
cesty za posvätenie rúk, ktorá sa odvíjala 
počas putovania mladých z centra cez 
dedinu až do miestneho chrámu. V sobotu 
si účastníci vypočuli katechézy na témy: 
Čistota – bohatstvo ľudskej dôstojnosti; Ako 
si ťa vážim; Boží obraz – muž a žena; Dom 
nášho srdca. Poobede nechýbala možnosť 
prijať sviatosť zmierenia či viesť duchovný 
rozhovor. V súvislosti s prebiehajúcim 
Rokom zasväteného života privítali v rámci 
programu zástupcov reholí, ktoré pôsobia 
v  Gréckokatolíckej cirkvi. Každý z nich 
prostredníctvom workshopov kreatívnym 
spôsobom predstavil svoju rehoľu. Večerný 
program si pripravili samotní účastníci. 
Čistota pohľadom mladých bola téma, 
ktorú navzájom prezentovali scénkami, 
básňou, piesňou i obrazom. Deň zavŕšila 
adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou.

V nedeľu sa všetci presunuli z Juskovej 
Vole do Prešova, kde sa pridali k ostat-
ným mladým z Prešovskej archieparchie. 
S otcom arcibiskupom metropolitom 

Jánom Babjakom SJ a pomocným bisku-
pom Milanom Lachom SJ vytvorili takmer 
štyristočlenné spoločenstvo. Po tradičnom 
predstavení loga mladých Prešovskej 
archieparchie na obdobie rokov 2015 – 2016 
a novej hymny z dielne Janky Demčáko-
vej sa prítomným prihovoril vladyka Ján 
Babjak SJ.

V katechéze, ktorá vychádzala z posol-
stva pápeža Františka mladým, najviac 
zdôraznil potrebu neustále sa usilovať 
o čisté srdce a naučiť sa správne chápať 
slovo láska. Potom vladykovia odpovedali 
na niekoľko vopred zozbieraných otázok 

mladých ľudí. Ďalší bod programu sa 
niesol v duchu slávnostnej atmosféry, keď 
vladyka Ján odovzdal absolventské listy 
a certifikáty dvadsiatim šiestim účastní-
kom Archieparchiálnej školy animátora 
dobrovoľníka (AŠAD). Popoludnie v réžii 
animátorov dopĺňali piesne v podaní hu-
dobnej skupiny Onezim, rôzne prezentácie 
a pozvánky na ďalšie mládežnícke akcie.

Na záver podujatia vladyka Ján poďako-
val účinkujúcim i organizátorom za prípra-
vu a po spoločnej adorácii udelil požehna-
nie s Najsvätejšou Eucharistiou. n

Erich Eštvan

Košice
V duchu odkazu Jána Pavla II., ktorý si veľ-
mi prial, aby sa mladí stretávali so svojím 
biskupom, sa aj mladí z Košickej eparchie 
zišli na Kvetnom víkende. Konal sa pod 
taktovkou mladých zo Sečovského proto-
presbyterátu a komisie pre mládež Košickej 
eparchie v priestoroch Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, kde 
sa stretlo osemdesiatpäť mladých. Neod-
deliteľnou súčasťou Kvetného víkendu sú 
katechézy. Tohtoročný Kvetný víkend bol 
významný výnimočnými hosťami, ktorí 
prijali pozvanie. Otec Štefan Paločko, 
prednášateľ dogmatickej teológie na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte v Prešove, 
predniesol katechézu na tému Čistý Boh, 
prostredníctvom ktorej sa snažil priblížiť 
čistý pohľad na Boha. Prednáškou na tému 
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dosťou môžeme vykročiť tak ako apoštoli 
a napĺňať poslanie, ktoré sme aj my dostali 
– ohlasovať radostnú zvesť.

Pane, Ježišu, daj, aby sme ťa mohli 
nachádzať vo svojich bratoch a sestrách, 
vo všetkých situáciách a chvíľach nášho ži-
vota. Nech sú naše srdcia naplnené tvojou 
láskou, aby sme svojím životom pomáhali 
iným na ceste skúsenosti tvojej lásky.

3. Svätý Duchu, pravý Bože náš, 
posilni nás vo svätej viere a vo 
vernosti Kristovej cirkvi.
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno 
na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hu-
kot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, 
a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa 
im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, 
a na každom z nich spočinul jeden. Všet-
kých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť 
inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 
V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo 
všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď 
sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich 
zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul 
hovoriť svojím jazykom. ... Všetci žasli 
a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má zname-
nať?“ Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní 
mladého vína.“ (Sk 2, 1 – 12)

Obdobie Cirkvi sa začína modlitbou. 
Ježiš Kristus trávil dlhé chvíle v modlitbe. 
V hĺbke ticha a počúvaní. Modlitba je zjed-
nocovanie sa s Bohom.

Prvotná kresťanská modlitba je zvola-
ním a očakávaním Svätého Ducha uče-
níkmi spolu s Ježišovou Matkou. Aj my 
zotrvávajme v spoločných modlitbách, 
nech nás Svätý Duch spája do pevného 
spoločenstva. Len v modlitbe sme schopní 
zakúsiť skúsenosť lásky, ktorú apoštoli 
dostali mocou Svätého Ducha, a tak sa stali 
schopnými žiť a šíriť radostnú zvesť.

Dovoľme Svätému Duchu zapáliť naše 
srdcia svojou láskou, aby tak obnovil naše 
rodiny, spoločenstvá, Cirkev a svet.

Svätý Duchu, naplň nás horlivosťou 
a silou k modlitbe, ktorá nás zjednocuje 
s tebou a dodáva odvahu byť hodnoverným 
svedkom Ježiša Krista v tomto svete. Oslo-
boď každé srdce od všetkého, čo môže byť 
prekážkou osobnej skúsenosti tvojej lásky.

4. Prečistá Panna Mária, ktorú 
Ježiš do neba vzal, vypros nám 
šťastnú hodinu smrti.
Ó, aký to veľký div! Zdroj života do hrobu 
sa dáva a hrob rebríkom do neba sa stáva. 
Raduj sa, Getsemanská záhrada, svätý 
príbytok Bohorodičky. Volajme, veriaci, 
spolu s Gabrielom: „Raduj sa, Milostiplná, 
Pán s tebou.“ On skrze teba udelí svetu veľké 
milosti. (stichyra sviatku)

Božia Matka usnula... Dvanásti apoš-
toli sa zhromaždili okolo jej lôžka. Ale 
Ježiš chce mať svoju Matku v nebi s telom 
i dušou. A nebesia sa predstavujú v plnom 
počte a v celej svojej vznešenosti, aby poc-
tili svoju kráľovnú.

Najsvätejšia Trojica prijíma dcéru, matku 
a Božiu nevestu, a zahŕňa ju všetkými poc-
tami. Prijíma tú, ktorá dokonale naplnila 
Boží plán a slúžila spáse sveta. Stala sa 
mocnou orodovníčkou a nádejou všetkých, 
ktorých srdcia sú prázdne a plné beznádeje.

Presvätá Bohorodička, vrúcne ťa prosí-
me, pomáhaj nám vo všetkých protiven-
stvách a v pokušeniach chráň naše duše, 
aby sme ich mohli odovzdať čisté tvojmu 
Synovi a nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kris-
tovi.

5. Prečistá Panna Mária, ktorú 
Boh v nebi korunoval, vypros aj 
nám večnú slávu v nebi.
Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: 
Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac 
a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 
(Zjv 12, 1)

Mária, oslávená s dušou i telom, nás 
pozýva, aby sme so svojím telom zaob-
chádzali s úctou, lebo aj ono je povolané 
k večnému vzkrieseniu. Uvádza nás tiež 
do spoločenstva víťaznej Cirkvi, ktorej je 
kráľovnou. Tak nám pomáha, aby sme 
počas svojej pozemskej púte zakúšali 
život naplnený večnou láskou, ktorá nikdy 
neprestáva, a aby sme kráčali v radostnom 
očakávaní neba.

Pane Ježišu, Máriu, svoju Matku, si nám 
dal za našu matku a kráľovnú. Na jej prí-
hovor nám pomôž dosiahnuť úplnú slávu 
svojich synov a dcér v nebeskom kráľov-
stve. n

Jozef Novický
ilustr. snímka: eternityrosary.com

Veľká noc je pre nás vrcholom viery a nádeje. Cirkev nás pozýva sláviť vzkriesenie každú 
nedeľu. Veľkonočné Christos voskrese sa má ozývať v našich srdciach ako víťazný výkrik a má 
nám pripomínať Ježišovo víťazstvo nad hriechom. Modlitba ruženca nám pomáha obetovať 

svoj život Ježišovi prostredníctvom Panny Márie. Ježišov život je ako pšeničné zrno  
a cez tajomstvá slávnostného ruženca musí priniesť hojnú úrodu. 

1. Pane, Ježišu Kriste, Bože 
náš, ktorý si slávne z mŕtvych 
vstal, nedaj, aby sme upadli 
do priepasti hriechu.
Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého 
dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná 
Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké 
zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov 
anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si 
naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev 
biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu 
z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril 
ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte 
Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo 
vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, 
kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho 
učeníkom: ,Vstal z mŕtvych a ide pred vami 
do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal 
som vám to.“ (Mt 28, 1 – 7)

Kto z nás by neplakal nad hrobom 
blízkeho človeka, ktorý síce už nežije, ale 
cit k nemu je stále živý. Smrť ho neničí, ale 
živí. Láska otca či mamy, ktorou nás obda-
rovali, zostáva stále v našich srdciach.

Čo odstránilo slzy z tváre žien prichá-
dzajúcich k hrobu? V úteche nad hrobom 
je len jedno riešenie – zmŕtvychvstanie.

Kameň od hrobu je odvalený, a to nie 
kvôli Ježišovi, ale kvôli nám. Jemu kameň 
neprekážal, veď vchádzal cez zatvorené 
dvere. Je to znak toho, že Ježiš odvaľuje ka-
meň našich hriechov a napĺňa naše srdcia 
svojím svetlom.

Pane, Ježišu, naplň nás radosťou z tvojho 
vzkriesenia. Daj nám milosť uvedomiť si, 
že kameň našich hriechov je odvalený a my 
môžeme v tvojom svetle zakúšať pravú 
slobodu.

2. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, 
ktorý si slávne vstúpil do neba, 
nauč nás hľadať nebeské radosti.
A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už 
v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ 
On im povedal: „Vám neprislúcha poznať 
časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svo-
jou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý 
Duch, dostanete silu a budete mi svedkami 

v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až 
po samý kraj zeme.“ Keď to povedal, pred ich 
očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred 
očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako od-
chádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bie-
lom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo 
stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý 
bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste 
ho videli do neba odchádzať.“ (Sk 1, 6 – 11)

Často sa v živote pýtame, kde je Kristus. 
Veľakrát ho hľadáme, mysliac si, že je 
veľmi vzdialený. Ale nepýtajme sa, kde je 
Kristus, ale kto je Kristus.

Verím, že Ježiš Kristus je Pán, ktorému 
patrím, a som schopný podriadiť sa mu vo 
všetkom?

On upevňoval svojich apoštolov vo viere, 
aby ich mohol rozposlať do celého sveta 
ohlasovať evanjelium, uzdravovať chorých, 
odpúšťať hriechy a oslobodzovať z moci 
zlého, a potom sa vzniesol do neba. Svojím 
odchodom k Otcovi sa nám stal bližším, 
než ako mohol byť predtým. On je tu a my 
môžeme zakúšať jeho prítomnosť. S ra-

10. apríla uplynul rok,  
čo nás predišiel do domu Otca  
v úctyhodnom veku 90 rokov  

emeritný prešovský biskup Ján Hirka, 
ktorý viedol našu cirkev  

niekoľko desaťročí (1968 – 2002)  
najprv ako ordinár, neskôr  

ako eparchiálny biskup.
Všetkých čitateľov Slova pozývame k modlitbám  

za spásu duše otca biskupa.
Christos voskrese!

Pri príležitosti nedožitých 85. narodenín

Na svet som prišiel  
nedávno
Emil Korba

Na svet som prišiel nedávno, čo z toho vznikla báseň.
Bol rok tisíc deväťstotridsiaty a práve prvý máj.
Nad mojím zrodom babička držala tak skvostnú kázeň,
ja som plačom sprevádzal jej radosť a potom spal...

Spal dlho, spokojne – ako mi o tom vravia dnes.
Odbojne som odmietal mlieko aj teplú vodu.
Na husliach hrali mi, na dvore zavýjal pes,
otec radosť mal a príbuzní zašli do obchodu...

No krstniatko vtedy nemyslelo na ich vzácne dary.
V cerkvi plakalo, keď z kropeničky voda špľasla
na malé očká, čo vidieť takmer nebolo v tej tvári
nesmelej – tam celá naša rodina si kľakla

pred oltár a ďakovala Bohu razom
za štedrosť v starostiach, za syna, krstniatko a vnuka.
Neviem, koho prosbu splnil som, keď kňazom
som sa stal – tá túžba sa mi však nástojčivo núka

už oddávna v hĺbke vnútra, mojej duši.
Mal som rád kalichy, oltáre, obrážteky sväté
a myšlienka na večnosť ma neprestajne kruší...
Teraz už aspoň takto zhruba cítite a viete,

prečo som v túžbach odvážny a hladný.
Dobrý Boh ma miluje – chcel som jeho sluhom byť
a náš statočný ľud viesť lásky sadmi.
Učiť ho verne milovať, učiť krajšie žiť...

(Z knihy Poézia)

Slávnostný ruženecSlávnostný ruženec
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Rozvedení 
v Cirkvi
Cirkev si je vedomá krehkosti mnohých svojich 
detí, ktoré namáhavo kráčajú po ceste viery. 
V záverečnom dokumente z mimoriadnej 
synody o rodine sa v 24. bode píše: „Preto bez 
toho, aby sme čokoľvek uberali ideálu evan-
jelia, treba s milosrdenstvom a trpezlivosťou 
sprevádzať rozličné štádiá rastu osôb, ktoré 
deň po dni postupne napredujú... Všetkým sa 
musí dostať útecha a povzbudenie zachraňujú-
cej Božej lásky, ktorá tajomne pôsobí v každom 
človeku bez ohľadu na jeho chyby alebo pády.“

„V poriadku pastoračného prístupu k oso-
bám, ktoré uzavreli civilný sobáš alebo sa roz-
viedli a znova zosobášili, alebo ktoré spolu žijú 
bez manželstva, je úlohou Cirkvi, aby im uka-
zovala Božiu pedagogiku milosti v ich životoch 
a pomáhala im dospieť k plnosti Božieho plánu 
v nich. Nasledujúc pohľad na Krista, ktorého 
svetlo osvecuje každého človeka, sa Cirkev 
s láskou obracia na tých, ktorí sa podieľajú 
na jej živote neúplným spôsobom, uznávajúc, 
že Božia milosť pôsobí aj v ich životoch, keď im 
dáva odvahu konať dobro, starať sa s láskou je-
den o druhého a slúžiť spoločenstvu, v ktorom 
žijú a pracujú.“

Všetci ľudia sú zasiahnutí dedičným hrie-
chom, a preto je v každom človekovi náklon-
nosť k hriechu. To je tá zlá správa. Zároveň 
všetci ľudia boli vykúpení Ježišom Kristom, 
ktorý nás vo sviatosti krstu oslobodzuje od de-
dičného hriechu a znova nám dáva rúcho Božej 
milosti. Takto sa aj hriechom ranený človek 
môže stať víťazom s Kristom. Jeho milos-
ťou. Má na to pozemský život. Tí, čo vstúpili 
do manželstva, si na tejto ceste pomáhajú 
navzájom. Ideálne je, ak žijú v usporiadanom 
sviatostnom manželstve podľa Božích prikáza-
ní, v milosti posväcujúcej.

Cirkev nezatracuje ani manželov, ktorí žijú 
v civilnom manželstve, rozvedených alebo 
znova zosobášených, ale chce aj im pomáhať 
ku konečnému víťazstvu. Lebo cieľ človeka 
nie je na tejto zemi, ale v nebi. Ježiš, ktorý nás 
všetkých vykúpil, na nikoho nezabúda, ale kaž-
dému, teda aj takýmto mužom a ženám, chce 
pomáhať svojou milosťou.

Povzbudzujem ich, aby konali dobré skutky, 
aby sa modlili a počúvali Božie slovo, zúčastňo-
vali sa na sláveniach svätej liturgie a privlast-
ňovali si jej ovocie spásy. Spoločná modlitba 
a denné spytovanie svedomia ich cez Božie 
milosrdenstvo posúva bližšie k cieľu. Takíto 
manželia možno majú oveľa viac trápení, 
krížov a bolestí, ale práve cez ne sa môžu 
posväcovať a približovať sa ku Kristovi.

Pane, požehnaj ich a vyrieš ich problémy!
Mons. Ján Babjak SJ

Láska bez limitov
Počas obradov umývania nôh dvanástim 
väzňom v rímskej väznici Rebibia na Veľký 
štvrtok Svätý Otec povedal: „V tento štvrtok 
bol Ježiš za stolom spolu s učeníkmi, slávili 
sviatok Paschy. Ježiš nás miloval. Ježiš nás 
miluje. Bez limitov, vždy, až do konca. Ježišo-
va láska voči nám nemá hranice: miluje nás 
stále viac a viac. Nikdy sa neunaví milovať. 
A to nikoho. Všetkých nás miluje, a to až 
do takej miery, že za nás dáva svoj život. 
Áno, dáva za nás život. Áno, vydáva život 
za nás všetkých, za každého z nás. A každý 
z nás môže povedať: ,Vydal za mňa život‘. 
Každý. Daroval život za teba, za teba, za teba, 
za mňa, za neho... za každého – s menom 
a priezviskom. Jeho láska je taká: je osobná. 
Ježišova láska nikdy nesklame, lebo on sa 
nikdy neunaví milovať, ako sa ani nikdy ne-
unaví odpúšťať, neunaví sa nás objímať. Toto 
je prvá vec, ktorú som vám chcel povedať: 
Ježiš nás miloval, každého z nás, až do konca. 
(úryvok kázne z 2. apríla 2015)

Vstúpiť do tajomstva
Pápež František počas Veľkonočnej vigílie 
poukázal na to, čo znamená vstúpiť do ta-
jomstva Veľkej noci. Povedal: „Vstúpiť 
do tajomstva znamená mať schopnosť 
žasnúť, kontemplovať; schopnosť načúvať 
tichu a vnímať šepot jemne rezonujúceho 
ticha, v ktorom sa prihovára Boh. Vstúpiť 
do tajomstva si od nás žiada nemať strach 
z reality: neuzatvárať sa do seba, neutekať 
pred tým, čomu nerozumieme, nezatvárať 
oči pred problémami. Vojsť do tajomstva 
značí prekročiť vlastné pohodlné istoty, 
lenivosť a ľahostajnosť, ktoré nás brzdia, 
a dať sa na pátranie po pravde, kráse a láske; 
hľadať zmysel, ktorý nie je lacný, neba-
nálnu odpoveď na otázky, ktoré vystavujú 
kríze našu vieru, našu vernosť a náš rozum. 
Na vstúpenie do tajomstva je potrebná 
pokora; pokora v schopnosti uponížiť sa, zo-
stúpiť z piedestálu nášho pyšného ja, našej 
namyslenosti. Pokora spočívajúca v pre-
hodnotení, rozpoznávajúc to, čím v skutoč-
nosti sme: stvoreniami so svojimi kvalitami 
i nedostatkami, hriešnikmi potrebujúcimi 
odpustenie. Adorácia. Bez adorácie sa nedá 

vstúpiť do tajomstva.“ (úryvok homílie zo 
4. apríla 2015)

Cesta života a šťastia
Svätý Otec František pred požehnaním Urbi 
et orbi na Veľkonočnú nedeľu povzbudil 
veriacich slovami: „Ježiš Kristus vstal z mŕt-
vych! Láska porazila nenávisť, život zvíťazil 
nad smrťou, svetlo rozohnalo temnoty! Ježiš 
Kristus sa z lásky k nám vyzliekol zo svojej 
Božej slávy, zriekol sa seba samého, prijal 
podobu sluhu a ponížil sa až po smrť, a to 
smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a urobil 
ho Pánom celého vesmíru. Ježiš je Pán! 
Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním ukazuje 
všetkým cestu života a šťastia: touto cestou 
je pokora, ktorá v sebe zahŕňa poníženie. 
Toto je cesta, ktorá privádza k sláve. Iba ten, 
kto sa poníži, môže smerovať k ,tomu, čo je 
hore‘, smerom k Bohu (porov. Kol 3, 1 – 4). 
Pyšný človek pozerá ,zhora nadol‘, pokorný 
hľadí ,zdola nahor‘. Svet nabáda presadiť sa 
za každú cenu, konkurovať, získavať na po-
stavení. Ale kresťania sú skrze milosť Krista, 
ktorý zomrel a vstal z mŕtvych púčikmi 
iného ľudstva, v ktorom sa snažíme žiť pre 
vzájomnú službu, nebyť arogantnými, ale 
ochotnými a úctivými. Toto nie je slabosť, 
ale pravá sila! Kto nesie v sebe Božiu silu, 
jeho lásku a jeho spravodlivosť, nepotrebuje 
používať násilie, ale hovorí a koná so silou 
pravdy, krásy a lásky.“ (úryvok príhovoru z 5. 
apríla 2015)

Kristov kríž nie je porážkou. Kríž je láskou 
a milosrdenstvom. (Twitter Svätého Otca 
Františka z 3. apríla 2015)

Kristus vstal z mŕtvych! Je živý a kráča s nami! 
(Twitter Svätého Otca Františka z 5. apríla 
2015)

Pane, pomôž nám žiť čnosť veľkodušnosti, 
aby sme milovali bez hraníc. (Twitter Svätého 
Otca Františka zo 6. apríla 2015)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com
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Dives in misericordia 
Encyklika Dives in misericordia vyvolala oveľa menší záujem tlače než Redemptor hominis, 
ktorá mala programový a novátorský charakter. Táto druhá encyklika svätého Jána Pavla II. 
však najlepšie odzrkadľuje jeho dušu a najjasnejšie naznačuje, že túto dušu formovala jeho 
skúsenosť a chápanie otcovstva. Svätý Ján Pavol II. predstavuje milosrdenstvo tak, ako nám 
ho podáva Sväté písmo, čiže tak, ako nám ho ukazuje Boh. V Božom milosrdenstve sa zvidi-
teľňujú všetky odtiene lásky. Otcovskej (otcovská láskavosť a vernosť, zodpovednosť za svo-
ju lásku) aj materinskej (dobrota, trpezlivosť, porozumenie a pripravenosť odpustiť). 

„Mesiášske posolstvo Krista 
a jeho pôsobenie medzi 
ľuďmi dosahuje svoj vrchol 

na kríži a pri zmŕtvychvstaní. ... Udalosti 
Veľkého piatka vnášajú zmenu do celého 
priebehu zjavenia lásky a milosrdenstva 
v mesiášskom poslaní Krista. ... Ako človek, 
ktorý v záhrade Olivovej hory a na Kalvárii 
hrozne trpí, obracia sa Kristus k Otcovi: 
k tomu Otcovi, ktorého lásku voči ľuďom 
ohlasoval a ktorého milosrdenstvo celou 
svojou činnosťou dosvedčoval,“ píše svätý 
Ján Pavol II. a dodáva: „On sám však nie 
je ušetrený od strašného utrpenia smrti 
na kríži. ... Otec neušetril vlastného Syna, 
ale ho „za nás urobil hriechom“. ...Vy-
kúpenie takto prináša so sebou zjavenie 
milosrdenstva v jeho plnosti.“ (DM 7) Preto 
je veľkonočné tajomstvo vrcholom zjavenia 
a uskutočňovania milosrdenstva, ktoré 
môže urobiť človeka spravodlivým.

Obraz našej generácie
Pápež ďalej pokračuje: „Tvorivá usilovnosť 
človeka a jeho dôvtip i práca spôsobili 
hlboké zmeny tak v prírodných vedách 
a technike, ako aj v spoločenskom a kultúr-
nom živote ľudí. Človek si uvedomil svoju 
vládu nad prírodou a získal väčšie znalosti 
o zákonoch svojich spoločenských vzťahov. 
Spoznal aj to, že padli alebo sa zmenšili 
prekážky a priehrady medzi ľuďmi a ná-
rodmi. ... Predovšetkým dnešná mládež si 
je vedomá toho, že pokrok vedy a techniky 
umožňuje získavať nielen hmotné dobrá, 
ale aj širšiu účasť na všetkých poznatkoch 
ľudstva. Napríklad rozvoj informačných 
prostriedkov zväčšuje tvorivé schopnos-
ti človeka a otvára cestu k vedeckému 
a kultúrnemu bohatstvu iných národov. 
Nové komunikačné prostriedky podporujú 
plnšiu účasť na udalostiach a napomáhajú 
väčšiu výmenu názorov. Objavy biologické, 
psychologické a spoločenské umožňujú 
človekovi, aby hlbšie vnikol do bohatstva 

svojej bytosti. A hoci je pravda, že pokrok 
ostáva ešte často výsadou priemyselne 
vyspelých národov, predsa nemožno popie-
rať, že v budúcnosti všetky národy a kmene 

môžu mať účasť na týchto dobrodeniach 
a nie je to iba dajaký zvláštny sen, ak len tu 
je opravdivá politická vôľa dosiahnuť to.“ 
(DM 10)

Pramene nepokoja
Hneď ale upozorňuje: „V dnešnom svete 
vzrastá pocit nebezpečenstva. Rastie obava 
o každodenný život, spojená predovšet-
kým s vidinou vojnového konfliktu, ktorý 
vzhľadom na množstvo terajšej atómovej 
výzbroje by mohol aspoň čiastočne spôso-
biť samovraždu ľudského pokolenia. Toto 
hroziace nebezpečenstvo sa nevzťahuje 
len na to, čo môžu ľudia ľuďom spôsobiť 
použitím vojenských prostriedkov, ale týka 
sa aj mnohých iných hrozieb, ktoré vy-
plývajú z hmotárskeho spôsobu života. ... 
Dnešný človek sa obáva, že použitím tých 
prostriedkov, ktoré človečenstvo vynašlo, 
môžu byť jednotliví ľudia i spoločenstvá 

a národy vystavené útrapám v dôsledku 
násilia i nespravodlivosti zo strany iných 
ľudí, spoločenstiev a národov. Dejiny nášho 
storočia nám o tom podávajú dostatočné 
príklady. Právom sa teda človek obáva, aby 
nepodľahol dajakému nátlaku, ktorý by 
ho pozbavil vnútornej slobody, možnosti 
prejaviť pravdu, o ktorej je presvedčený, 
viery, ktorú vyznáva, alebo oprávnenosti 
poslúchať hlas svedomia, ktorý mu ukazuje 
správnu cestu. ... Rastie vedomie iného ne-
bezpečenstva, ktoré by ničilo poväčšine to, 
čo svojou vlastnou povahou patrí k ľudskej 
bytosti a v najvyššej miere súvisí s dôs-
tojnosťou osoby a s jej právom na pravdu 
a slobodu. Pritom je tu veľmi bolestivá 
skutočnosť, že popri šťastných a nasýte-
ných ľuďoch a ich spoločenstvách žijúcich 
v nadbytku a oddaných rozkošiam sa v tej 
istej ľudskej rodine nachádzajú jednotlivci 
i spoločenské skupiny, ktoré trpia hladom. 
Sú deti, ktoré zomierajú od hladu pred 
očami svojich matiek. ... Táto skutočnosť 
je už známa na celom svete. Tento stav 
nerovnosti medzi ľuďmi a národmi nielen 
ďalej trvá, ale aj vzrastá. V súčasnosti sa 
vyskytuje aj to, že vedľa tých, čo sú bohatí 
a žijú v hojnosti, iní žijú v biede, v núdzi 
a často zomierajú hladom; ich počet dosa-
huje nielen desiatky, ale i stovky miliónov. 
Z toho musí vznikať stále väčší duševný 
nepokoj. Je zrejmé, že terajší hospodársky 
poriadok i sama civilizácia podliehajú 
nejakej základnej chybe, alebo skôr súhrnu 
chýb a mylnému usporiadaniu vecí, takže 
ľudská rodina sa nemôže z týchto nebla-
hých okolností vymaniť.“ (DM 11)

Boh dal človekovi rozum, slobodu a zod-
povednosť. Povedal, aby sme si podmanili 
zem. Ukazuje sa, že toto podmanenie 
nenecháva priestor na milosrdenstvo. n

Miroslav Dancák
(dokončenie v budúcom čísle)

ilustr. snímka: iconreader.wordpress.com
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V ktorej oblasti Ukrajiny pôsobíte?
V Doneckej a Luhanskej oblasti, v okolí 
mesta Lisičansk a v Debaľceve, v rôznych 
dedinách až po Mariupoľ. Táto oblasť je 
veľkosťou porovnateľná so Slovenskom 
a žije tu okolo päť miliónov obyvateľov.

Zúčastnili ste sa aj na bojoch?
Nie. Úlohou vojenských kaplánov je udr-
žiavať ukrajinských vojakov v rovnováhe, 
aby nepodliehali agresivite a nepáchali 
násilie. Vidíme, že to prináša ovocie.

Ako vnímate situáciu na Ukrajine?
Všetko sa začalo vtedy, keď sa nepodpísala 
dohoda o vstupe krajiny do EÚ. Státisíce 

ľudí z celej Ukrajiny sa zhromažďovali 
na Majdane, aby na Ukrajine nebola korup-
cia, banditizmus a aby boli účinné zákony. 
Chceli žiť ľudské a kresťanské hodnoty 
v inej krajine. Pokojným spôsobom, mod-
litbou a umeleckými prejavmi manifesto-
vali ukrajinskú identitu.

Tento mierny protest však mal aj nepraj-
níkov. Bola to vláda prezidenta Viktora 
Janukoviča a záujmy Ruskej federácie. Ja-
nukovič najprv požiadavky ľudu ignoroval, 
a potom brutálne zasiahla jeho policajná 
zložka Berkut. Konflikt vyvrcholil v pou-
ličných bojoch. Zahynulo okolo sto ľudí, 
niektorí boli unesení a veľa bolo nezvest-
ných. Druhú provokáciu vyvolávali neveľké 

neofašistické skupiny financova-
né Ruskou federáciou. Objavili 
sa pred ruskými kamerami, aby 
vytvorili dojem prejavu fašizmu. 
Ľudia pochopili, že ide o zámer 
Ruska vyprovokovať na Ukrajine 
občiansku vojnu. No Boh nás 
od tejto situácie zachránil.

Žiaľ, vo východných ob-
lastiach Ukrajiny sa konflikt 
pre blízkosť hraníc s Ruskom 
podarilo rozpútať. Agenti pred-
stavovali ukrajinskú vládu ako 
fašistickú a negatívne vykresľo-
vali západnú Európu. Dokonca 
až takým spôsobom, že tam 
jedia deti...

Prečo sa im tak rýchlo podarilo 
ľudí presvedčiť?
Pretože ľudia žijúci v týchto 
oblastiach vlastne nikdy nevy-
cestovali za hranice teritória 
a ruskú propagandu prijali ako 
pravdu. Zdrojom informácií pre 
tamojšie obyvateľstvo sú iba 
ruské médiá.

Navyše sa ľuďom nahováralo, 
že ich región je jediným regió-
nom, ktorý pracuje a živí celú 
Ukrajinu. Potom prišli z Ruska 
skupiny, ktoré im rozdali zbra-
ne. Začali obsadzovať vládne 

budovy a milíciu. Až neskôr ľudia pocho-
pili, že sú rukojemníkmi umelo vyvolanej 
situácie a začali zbrane odhadzovať. Ale 
na ich miesto nastúpili iné skupiny – 
z Čečenska, Osetska, Srbska, ale aj z iných 
európskych štátov. Žoldnieri.

Ľudia, ktorí bývajú na okupovanom 
území, prosia ukrajinskú armádu o oslo-
bodenie, pretože separatistické vojsko ich 
oberá aj o to posledné, čo majú na prežitie. 
Úmrtnosť tam stúpla päťnásobne. Pôsobí 
to aj na zvieratá, kravy a kozy nedávajú 
mlieko a to, čo sa rodí, je mŕtve. Ľudia už 
nemajú z čoho žiť.

Separatisti ostreľujú obývané časti školy, 
škôlky a nemocnice, aby v ľuďoch vyvolali 
strach.

Ako vyzerá bežný život na východnej 
Ukrajine?
Pracuje sa, kým sa dá. Separatisti však 
ostreľujú pracovné objekty, bane, závody 

a ničia infraštruktúru. Ľudia sa skrývajú 
v pivniciach alebo na iných chránených 
miestach. Nemajú teplo, svetlo, nemajú čo 
jesť... Nedá sa im pomôcť, pretože humani-
tárne konvoje sú ostreľované. Osobne som 
bol toho svedkom v Avdijivke, v dedine 
Mironivske a na iných miestach.

V Debaľceve ostreľovali ručnými granát-
mi rýchlu pomoc, separatisti sanitku úplne 
zničili.

Často sa hovorí, že príčinou tejto vojny 
je Amerika alebo Európa. V skutočnosti 
Amerika poslala ukrajinskej armáde suché 
balíčky a iné menej dôležité veci. Jasne 
vidíme, že proti Ukrajine bojuje Rusko 
a jeho žoldnieri.

Aká je situácia gréckokatolíkov v tejto 
oblasti?
Ich situácia je rôzna. Závisí od vojska, ktoré 
v oblasti pôsobí, a od toho, aký majú vzťah 
ku gréckokatolíckemu kňazovi. Naprí-
klad so separatistickým oddielom Vostok, 
ktorý je formovaný z bývalých policajtov 
a vojakov, je dobrá spolupráca. Nemučia 
rukojemníkov, sú tolerantní aj k miestne-
mu obyvateľstvu. Ale zmiešané vojenské 
skupiny formované zo žoldnierov, bývalých 
väzňov alebo tzv. banditov sa správajú 
k ľuďom veľmi surovo. Najnebezpečnej-
šia je skupina sformovaná zo srbských 
žoldnierov.

Ako ste s humanitárnou pomocou začí-
nali?
Ponúkol som pomoc gréckokatolíckemu 
kňazovi otcovi Ivanovi v Kramatorsku, keď 
mesto oslobodili. Išli sme za starostom 
a poskytol nám konkrétne adresy, ktorým 
naše rodiny pomáhali. Po nejakom čase 
jedna žena povedala: „Musela som prežiť 
päťdesiat rokov a prísť do Kramatorska, 
aby som našla Boha.“ Vďaka nezištnej po-
moci zo západnej Ukrajiny uverila v Boha.

Akým spôsobom dopravujete humanitár-
nu pomoc?
Dovezený tovar separujeme v Ternopoli, 
Kyjeve alebo v Kramatorsku. Na miesta ho 
potom malými autami alebo mikrobusmi 
dopravujú miestni obyvatelia, pretože 
najlepšie poznajú cesty. Veľa charitatívnych 
a dobrovoľníckych organizácií vzájomne 
spolupracuje. Pomoc ľuďom, ktorí žijú vo 
frontových alebo v okupovaných oblas-
tiach, je veľmi komplikovaná, pretože 
musíme spolupracovať s vojskom aj so 
separatistami. Sú separatisti, ktorí huma-
nitárnu pomoc povoľujú, potom takí, ktorí 
humanitárne konvoje ostreľujú, ale aj takí, 
ktorí ju zabavia pre seba.

Odišla už aj nejaká pomoc zo 
Slovenska?
Zo Slovenska sme dostali asi deväť ton 
humanitárnej pomoci z Prešova, Banskej 
Bystrice a Bratislavy, z charity v Spišskej 
Novej Vsi a zo Žiaru nad Hronom, 
finančnú pomoc poskytla aj Koinonia Ján 
Krstiteľ. Dostali sme pomoc z Rakúska, 
prichádza aj z Poľska, ale pomáhajú aj 
miestni obyvatelia, hlavne rodina rodine. 
To znamená, že rodina na okupovanom 
území napíše, aké má potreby, a rodina 
obyvateľov v Ternopoli nachystá pre 
nich balík potrebných vecí. Do akcie sa 
zapojili aj spoločníčky sestier baziliánok 
zo Slovenska. Pripravili deväť balíkov pre 
osem rodín s malými deťmi z Avdijivky.

Čo bolo cieľom vašej návštevy 
Slovenska?
Prišiel som na pozvanie slovensko-
ukrajinskej iniciatívy na pomoc Ukrajine, 
pretože Ukrajine chcú darovať tri autá 
rýchlej pomoci a potrebovali vedieť, aké 
vybavenie by bolo najvhodnejšie. Riešili 
sme, aké sú možnosti ďalšej pomoci.

Dohodli sme aj organizačné veci okolo 
príchodu sto ukrajinských detí z tejto 
oblasti na Slovensko, ktoré by tu mohli 
načerpať nové sily.

Čím všetkým môžeme Ukrajine 
pomôcť?
Je dôležité, aby ľudia odsúdili okupáciu 
Ukrajiny Ruskom a uznali, že Ukrajina 
má právo existovať slobodne a nezávisle. 
Je dôležité, aby sa na Slovensku a v iných 
krajinách vytvorila protiseparatistická 
klíma. Aby odsúdili separatistické snahy 
a nároky Ruska na vládu vo východnej 
oblasti Ukrajiny a Krymu. Pre nás nie 
je problém Európa alebo Amerika. Pre 
nás je problém Rusko a jeho okupácia. 
Keď nás nebudú okupovať ruské vojská, 
vnútorné problémy si doriešime. Aj vzťah 
s Európou a Amerikou.

V materiálnej oblasti je široká 
rôznorodosť potrieb – obuv, oblečenie 
pre novorodencov a malé deti, generátory 
na výrobu elektrickej energie, prístroje 
na čistenie vody. Všetko potrebné na to, 
aby ľudia mohli prežiť.

Najdôležitejšie však je, aby sa ľudia 
na Slovensku za Ukrajinu modlili, pretože 
sme všetci ohrození ešte, žiaľ, existujúcim 
komunizmom. Ďakujem všetkým, ktorí 
Ukrajine akýmkoľvek spôsobom pomohli. 
Nech Kristovo vzkriesenie prinesie 
do vašich sŕdc nádej, pokoj a lásku.

za rozhovor ďakujú Dada Kolesárová 
a Štefánia Blichová

Potrebujeme 
mier

Vojnový konflikt na Ukra-
jine bolestne zasahuje 
do diania v Európe. Otec 
Ivan Huňa, jeden zo šesť-
desiatich gréckokatolíc-
kych vojenských kaplánov 
ukrajinskej armády, ktorý 
pôsobí vo východnej časti 
Ukrajiny, nám porozprá-
val o situácii ľudí žijúcich 
v tejto oblasti. Okrem toho, 
že sa snaží byť duchovnou 
oporou ukrajinským voja-
kom, pomáha aj ľuďom 
v zúfalej situácii.

Chýba nám 
nedostatok!
Človek nevie oceniť hodnotu vecí, vzťahov 
či druhých ľudí, kým mu nezačnú chýbať. 
Paradox, však? Uvedomil som si to počas 
tohtoročnej Paschy. Ako dieťa som sa tešil 
na všetky pokrmy z veľkonočného košíka. 
Šunku sme mali veľmi zriedkavo, o vaječnej 
hrudke ani nehovoriac. Dnes vo svete 
presýtenom konzumom, kde dať deťom chlieb 
s bravčovou masťou či obyčajným maslom 
takmer hraničí s týraním, si nevieme vážiť 
dary, ktoré Boh žehná cez prácu našich rúk. 
Berieme ich akosi automaticky. Nepozeráme 
sa dokonca ani na kvalitu, hlavne, že si toho 
môžeme dovoliť veľa – veľmi veľa. A tak 
nakupujeme lacné potravinárske výrobky plné 
chémie a náhrad, ktoré zďaleka nie sú to, čo 
tvrdia na obaloch – bryndza, šunka, párky... 
Tento konzumný spôsob života prenikol 
i do iných častí nášho života a čo je najhoršie, 
poznačuje naše vnútro.

Najviac to vidíme pri honbe za vždy novými 
senzáciami. Televízia a internet nám ich 
ponúkajú a my ich s radosťou konzumujeme – 
nemusíme ich ani prežúvať, rozmýšľať o nich, 
hneď hltáme všetko, čo nám naservírujú. 
Nezastavíme sa nad udalosťami, dôvodmi, 
nerozmýšľame nad pravdivosťou... Všetko 
vnímame cez okuliare, ktoré si necháme 
dobrovoľne nasadiť.

Pozastavil som sa nad slovami dvoch 
Iračanov – muža a malého dievčaťa, ktoré 
prežívajú nedostatok pokoja, hmotných 
dobier... Teda všetkého, čo my máme. 
Dokonca prišli o domovy a v prípade muža 
aj o dvoch bratov, ktorí boli zavraždení 
príslušníkmi ISIS. Títo ľudia vôbec 
nezlorečili, ale žehnali a modlili sa za svojich 
prenasledovateľov. Žili v nedostatku, a napriek 
tomu mali srdcia plné lásky a odpustenia. 
My nedokážeme už vnímať vojnu v celej jej 
krutosti, je od nás príliš vzdialená. Oni ju 
prežívajú. My máme všetko, a predsa cítime 
v srdci hlad. Oni majú málo, a predsa sú 
sýti. My sa pachtíme za senzáciami, oni sú 
senzáciou pre nás, lebo nás usvedčujú z našej 
malej viery.

Možno by sme mohli začať veci vnímať 
inak. Možno by sme si mali naordinovať 
nedostatok – deň o suchom chlebe a vode 
či jeden týždeň v mesiaci bez televízie, bez 
alkoholu, bez cigarety... Jednoducho čas, 
keď si vyprázdnime srdce od všetkých vecí 
a začneme vnímať hodnoty a kvalitu. Možno 
sa v takomto nedostatku konečne nasýtime.

Juraj Gradoš
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Moc slova
„Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať 
z každého daromného slova, ktoré vyslovia. 
Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlne-
ný a podľa svojich slov budeš odsúdený.“ (Mt 
12, 36 – 37) Kristove slová by nás mali viesť 
k zamysleniu a starostlivému zváženiu toho, 
aký druh slov vychádza z našich úst a prečo.

Kráľ Šalamún poznamenal: „Čo raz kráľ 
povie, to má svoju platnosť; veď kto by mu aj 
povedal: ,Čo to robíš?‘ Kto zachováva príkaz, 
neokúsi nijaké zlo...“ (Kaz 8, 4 – 5) Ak šéf vydá 
zamestnancom pokyn vykonať úlohu, urobia 
to. Zvolanie rozhodcu v športe je pre hráčov 
záväzné. Slová sudcu na pojednávaní môžu 
mať dôsledky vyčíslené v tisíckach eur. Aj 
napriek tomu, že ide o prirodzené slová, majú 
veľkú silu. Slovo autorít tohto sveta je pre ľudí 
záväzné a zväčša rešpektované. Zabúdame 
však, že nad týmito autoritami je ešte jedna 
– Boh, ktorého slovo má moc uzdravovať, dví-
hať, utešovať, posilňovať, napravovať, robiť 
radostnými naše dni. Mnohí však žijeme tak, 
akoby sme o jeho príkazoch nič nevedeli.

Slová a činy rezonujú nielen v pozemskej 
sfére života, ale aj v duchovnej. V našich 
životoch by sa mal odrážať život Ježiša Krista. 
Každý z nás by mal byť Kristus charakterom, 
postojom, vierou i slovom. Ježiš povedal: 
„Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, 
aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, 
lebo ja idem k Otcovi.“ (Jn 14, 12) V spolu-
práci so Svätým Duchom môžeme využívať 
naše jazyky na produkciu dobrého ovocia 
v našich životoch. Slová však často nestačia, 
potrebná je i viera v srdci. „Keď niekto povie 
tomuto vrchu: ,Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ 
a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, 
že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“ (Mk 
11, 23) 

Myslím si, že niet človeka, ktorý by netr-
pel, nezažil krivdu... Boh je pripravený po-
zdvihnúť nás zo zúfalstva, dotknúť sa našej 
bolesti. Zlý nás však pokúša a my v ťažkých 
chvíľach hovoríme jeho slovami. Zvolávame 
zlo na seba i na iných, sťažujeme sa, nadá-
vame, zlorečíme, čím si sami ubližujeme. 
Namiesto toho by sme sa mali vždy snažiť 
zotrvať v postoji vďačnosti, trpezlivosti, od-
pustenia a viery, ktorý Boh iste požehná.

Naše slová môžu priniesť život alebo smrť 
do našich vzťahov. Keď budeme hovoriť 
s láskavosťou, môžeme vyliať milosť iným. 
Keď hovoríme pohŕdavo, kritizujeme 
a odsudzujeme, ničí to nás samých. Dávame 
stopku Božiemu Duchu, aby pôsobil v našich 
životoch, uzdravoval naše vzťahy, vykonával 
spravodlivosť.

Každý z nás sa raz bude zodpovedať 
za svoje slová.

Antónia Rabatínová

svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne 
na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním 
zhromaždia všetky národy a on oddelí 
jedných od druhých ako pastier oddeľuje 
ovce od capov. Potom nastáva prekvape-
nie, zlom v celom príbehu. Toto oddelenie 
nie je náhodné, lebo Kráľ pokračuje v reči 
a hovorí tým, čo budú po jeho pravici: 
„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite 
kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené 
od stvorenia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; 
bol som smädný a dali ste mi piť; bol som 
pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý 
a priodeli ste ma; bol som chorý a navští-
vili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste 
ku mne.“ Zdá sa, že spravodliví Kráľovi 
vôbec nerozumejú, lebo sa ho pýtajú, kedy 
ho videli v takom stave, aby mu mohli 
takto poslúžiť. A on pohotovo odpovedá: 
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 
Ježiš zdôrazňuje, že ich skutky (s finanč-
nými dôsledkami) sú dôkazom toho, čomu 
naozaj uverili. Jadro tohto príbehu spočíva 
v tom, že Ježiš pripisuje dôležitosť nášmu 
správaniu v tajnej oblasti nášho života – vo 
finančnej oblasti.

Ježiš sa nás modernými slovami pýta: 
„Míňali ste peniaze, aby ste mi kúpili jedlo, 
keď som bol hladný? Dali ste mi piť, keď 
som bol smädný? Pozvali ste ma na pár dní 
do svojho domu, pokým si nájdem prácu 
a byt, keď som prišiel do vašej krajiny ako 
imigrant? Kúpili ste mi šaty, keď som ich 
nemal? Obetovali ste svoju dovolenku, aby 
ste ma navštívili, keď som bol chorý alebo 
som spáchal zločin?“

Každá táto otázka je otázkou finančnou. 
Všetky poukazujú na sociálne, morálne 
a duchovné hodnoty, ktoré by mali byť 
ovocím kresťanského života, ktoré spočíva 
v tom, že rastieme a čoraz lepšie chápe-
me, ako žiť Písmo aj mimo nedele. Pán 
nám hovorí: „Všetko je možné tomu, kto 
verí.“ (Mk 9, 23) Volajme a modlime sa 
ako chlapcov otec: „Verím. Pomôž mojej 
nevere!“ (Mk 9, 24) Nech sme tí, ktorí 
si zhromažďujú poklady v nebi a vidia 
v najmenšom bratovi Krista, aby nás Pán 
pri poslednom súde postavil napravo. Tí 
naľavo budú totiž počuť toto: „Odíďte odo 
mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je 
pripravený diablovi a jeho anjelom!... Veru, 
hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jed-
nému z týchto najmenších, ani mne ste to 
neurobili. A pôjdu títo do večného trápe-
nia, kým spravodliví do večného života.“

Ceníme si úsilie, ktoré ste vložili do toh-
to štúdia, a modlíme sa, aby ste si na jeho 
základe mohli ešte viac vážiť Písmo. Na-

dovšetko sa modlíme, aby ste si pestovali 
lásku k Ježišovi Kristovi.

Chceli by sme vám všetkým, ktorí ste čí-
tali tieto články, dať príležitosť poslať nám 
spätnú väzbu, prípadne napísať svoje sve-
dectvo. Aj toto je forma, ako osláviť Pána 
a vyjadriť mu poďakovanie. Môžete písať 
a mejlovať na adresu redakcie, do predme-
tu, prosím, uveďte Biblia a peniaze. Nech 
vás požehná Pán!

Zdroje a pramene na ďalšie štúdium:
• Crown Financial Ministries: Kurz Biblia 

a peniaze (brožúra, metodická príručka)
• Boh sa postará [DV-ROM] (tri biblic-

ké filmy používané aj na kurze Biblia 
a peniaze)

• Biblia o peniazoch [DV-ROM] (záznam 
zo seminára A. Nedelcheva)

• Biblia o peniazoch, Nová DNA (11) 
(záznam zo slovenského seminára)

• Richard Vašečka: Financie v rodine (edí-
cia Milovať a ctiť)

• Ján Košturiak: Peniaze v rukách kresťana 
(edícia Viera do vrecka)

• Ján Košturiak: Úvahy o podnikaní 
• Peter Vaľo: Finančná sloboda v praxi
• Derek Prince: Boží plán pre tvoje peniaze
• Klaudia Vargová: Biblické princípy pro-

sperity
• Robert Ekh: Dva budou jedno
• Alex Zanotelli: Peniaze a evanjelium
• Stephen K. de Silva: Peníze a uzdravená 

duše
• Timothy Keller: Falošní bohovia
• Richard Rohr: Slobodní od slobody
• Anselm Grün, Jochen Zeitz: Bůh a peníze
• Friedrich Assländer, Anselm Grün: Práce 

jako duchovní úkol 
• Anselm Grün: Pracovat i žít
• Anselm Grün: Vyhoření
• Mark Lloydbottom, Howard Dayton: 

Peníze až na druhém místě
• Laniado, Nessia: Děti a peníze (vydava-

teľstvo Portál)
• Wlywheel  [Film]
• Anton Pariľák: Výchova detí (https://

www.youtube.com/watch?v=9iigzJ-
hZWao)

Pozývame vás na kurz Biblia a peniaze 
8. – 10. mája 2015, kde môžete dané pravdy 
zakúsiť aj osobne (www.centrumsigord.sk). 
Už teraz sa na vás tešíme.

Za celý tím kurzu Biblia a peniaze Evan-
jelizačnej školy sv. Mikuláša v Prešove vás 
pozdravuje Ľudmila Koščová. n

Ľudmila Koščová
(spracované podľa kurzu Biblia a peniaze 

Crown Financial Ministries v preklade 
Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša v Prešove)

ilustr. snímka: tob.signaly.cz

Tak. A je to tu. J Spolu sme si prešli základné témy kurzu Biblia a peniaze a verím, že tých 
šestnásť článkov vás budovalo, povzbudilo aj potešilo. (1 Kor 14, 3)

Spomínate si na prvú tému (17/2014), 
v ktorej sme si objasňovali duchovné 
a praktické dôvody poznávania Božie-

ho slova vo vzťahu k peniazom? Verím, že 
áno. Skúste sa k nim vrátiť a vyhodnotiť ich 
teraz, keď ste prešli túto základnú cestu. 
Nezabúdajme, že Pán nás miloval natoľko, 
že nám dal v Biblii 2 350 veršov, ktoré ho-
voria o peniazoch a majetku. Vedel, že pre 
každého človeka bude dôležité pochopiť 
jeho princípy na narábanie s peniazmi. 
Veľmi sa teším z toho, že mnohí z vás prišli 
cez tieto články na chuť Božiemu slovu. 
A keď budeme počuť: „Ale choď, netrieskaj 
mi Bibliu o hlavu! Nechaj Boha v kostole, 
bratku, hovoríme o biznise!“, budeme už 
lepšie rozumieť tomu, ako rozmýšľa náš 
brat či sestra, a môžeme im odpovedať veľ-
mi jednoducho, že Pán má záujem aj o túto 
oblasť ich života.

Pre mnohých z nás nie je ľahké vybu-
dovať most medzi Božím slovom a naším 
finančným životom. No Biblia nám má čo 
povedať a môže sa stať naším základným 
finančným manuálom. Podáva nám Božie 
zásady, ktoré budú usmerňovať náš finanč-
ný manažment.

Božie slovo, ktoré nám spočiatku ho-
vorí, že musíme odovzdať vládu Ježišovi 
Kristovi, nám potom hovorí o zápase prvej 
vernosti: „Žiaden sluha nemôže slúžiť 
dvom pánom... nemôžete slúžiť Bohu 
i mamone.“ (Lk 16, 13) To, ako spravujeme 
svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne 
nachádzame.

Niektorí ľudia sú frustrovaní, keď ne-
dokážu vyriešiť svoje finančné problémy 
dostatočne rýchlo. To, aby sme sa stali vo 
veciach financií verní, si ale vyžaduje dlhý 
čas. Jednoducho buďte verní s tým, čo 
máte – či už je toho veľa, alebo málo. Niek-
torí sa vzdávajú cieľa oslobodiť sa od dlhu, 
viac sporiť či dávať, pretože sa im to zdá 
nemožné. A bez pomoci nášho Pána to 
naozaj môže byť nemožné. Vašou úlohou je 
naozaj sa pokúsiť, bez ohľadu na množstvo 
a zvyšok, nechať všetko na Boha, vzdať sa 
mu. Pán povedal prorokovi Zachariášovi: 
„Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, 
budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábe-
lovej ruke kameň a olovnicu.“ (Zach 4, 
10) „Deň malých vecí“ bol deň, keď sa len 
začínala stavba chrámu. Nie všetci si vedeli 

predstaviť, že raz ten chrám bude stáť. 
Boli takí, ktorí už na začiatku pochybovali 
o tom, že sa to podarí. No Písmo hovorí, 
že aj jedni, aj druhí sa isto budú tešiť, keď 
budú vidieť, že Zorobábel dostavuje Pánov 
dom. Nedajte sa odradiť hneď na začiatku 
ani vy. Buďte usilovní. Buďte verní aj v naj-
menších záležitostiach. Pravidelne vidím, 
ako Pán milostivo požehnáva tých, ktorí sa 
pokúšajú byť verní. Nie je to ľahké, často 
padám aj ja sama, ale vstávam a idem ďalej. 
Pán nám nepovedal, že to bude ľahké, ale 
povedal, že on je naša cesta, pravda a život. 
Povedal, že kto chce ísť za ním, nech zaprie 
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ho. A povedal, že jeho jarmo je príjemné 
a bremeno ľahké. Zdá sa, že len s ním to je 
ľahké, že len s ním to má zmysel. S Ježišom 
Kristom!

Pán Ježiš najviac hovoril o svojom Otcovi 
a nebeskom kráľovstve, o večnosti. Veď 
preto vlastne prišiel na svet –  aby svet 
zmieril s Otcom. Pozrime sa spolu na úry-
vok z Matúšovho evanjelia (25, 31 – 46). 
Ježiš sa rozprával so svojimi učeníkmi 
a hovoril, že keď príde Syn človeka vo 
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Neboj sa, budeš žiť
Až raz, asi po dvoch rokoch od operácie, keď sa 

už Boh nemohol dívať na moju nevieru, sme 
hrali na jednej kresťanskej konferencii v Aktiv-

centre v Dolnom Kubíne. Všimol som si, že jeden muž, 
asi štyridsaťročný, sa na mňa stále pozerá, akoby sme sa 
poznali alebo akoby mi chcel niečo povedať. Poznám 
veľa ľudí, ale mám veľmi slabú pamäť na tváre. Keď 
som ho nevedel zaradiť, tak som sa na neho len usmial 
a pre mňa sa to skončilo. Ale pre môjho Boha nie! Z ni-
čoho nič prednášajúci pozrel na muža, čo sa na mňa 
pozeral, a vyzval ho asi takto: „Poď dopredu, ty nám 
máš niečo povedať.“ Muž vyšiel dopredu a ako tam stál, 
zrazu sa pozrel a ukázal na mňa prstom a začal hovoriť: 
„Skôr, než poviem svedectvo môjho života, musím 
povedať tomuto mužovi: Boh ti hovorí: ,Neboj sa, budeš 
žiť!‘“ Poviem vám, to bola sila. Presne tie isté slová, čo 
som počul v tú noc po kolonoskopii. Viem, že to vyzerá 
ako v peknej rozprávke. V sále začali ľudia tlieskať 
a pískať od radosti. Ja som zdvihol ruky ako víťaz Tour 
de France. V tej chvíli zostúpil na mňa Duch radosti 
a slobody – Svätý Duch. A aj keď som si to hneď v tom 
rozrušení neuvedomil, stal som sa slobodný! Oslobode-
ný od strachu, neviery, pochybovania, rôznych „diag-
nostických právd“ lekárov a iných mudrcov a falošných 
prorokov, pretože môj Boh mi zachoval priazeň tak, ako 
mi to povedal cez slovo Jeremiáša. Od tej chvíle žijem 
život v slobode, akoby som rakovinu nemal, a neprena-
sledujú ma myšlienky, čo ak... Môj Boh ma oslobodil! 
A ten muž? Zistil som, že sme sa nikdy nevideli. Bol 
to lekár, gynekológ z Bratislavy. Neskôr mi povedal, že 
od rána ho Boh posielal za mnou, aby mi to povedal, ale 
že sa bránil. Myslel si, že si to iba namýšľa, 
až nakoniec ani nevie ako, to už nezvládol 
v sebe udržať, a keď ho prednášajúci, ktorý 
tiež o ničom nevedel, zavolal, aby vydal 
svedectvo, vtedy to z neho vyšlo.

Je náš Boh dobrý? Amen. Je! Nechce 
a nikdy nechcel, aby sme trpeli. Preto poslal 
Ježiša Krista, aby ľudí oslobodil tak, ako to 
prorokoval Izaiáš a ohlásil Ježiš v synagóge: 
„Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože 
ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť 
ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajat-
com ohlásiť slobodu a spútaným oslobode-
nie. Ohlásiť rok Pánovej milosti...“ (Izaiáš 
61, 1 – 2)

To je môj Boh! Boh je živý, Boh je dobrý, 
je tu pre teba, pretože ťa miluje. Neexistuje 
problém, ktorý by Boh nevedel vyriešiť! 
Neklaňaj sa svojmu problému, ale svojmu 
Bohu!

Ak ti niekto ponúka inú „pravdu“, tak 
to nie je pravda. Nehľadaj teóriu, nehľa-
daj hriech, nehľadaj obvinenia, nehľadaj 
chyby... Hľadaj Lásku – Boha. Daj mu šancu 
a on sa ti dá spoznať.

Nech ťa Boh žehná pri tvojom rozhodnutí 
a pri tvojom hľadaní!

Ak chceš bližšie spoznať svojho 
Boha a nevieš ako, tak sa môžeš 
so mnou modliť túto modlitbu:

Pane Ježišu Kriste, vyznávam, že 
som sa svojou nevierou, nedôverou 
a neverou prehrešil proti tvojej dob-
rote a láske! Prosím o odpustenie. 
Zmiluj sa nado mnou hriešnym! Záro-
veň viem, že si neprišiel na tento svet, 
aby si ma súdil a odsúdeného trestal, 
ale prišiel si preto, aby si ma zachránil 
a svojou krvou a obetou na kríži spasil! 
Preto dnes ja (meno a priezvisko) vyhla-
sujem, že teba – Ježiša Krista – prijímam 
do svojho srdca a života ako svojho Kráľa 
a Spasiteľa! Tebe dávam svoje myšlienky, 
slová skutky, tebe dávam svoj život! Ukáž 
sa mi, môj Bože! Daj sa mi viac, môj Bože. 
Daj mi spoznať vieru, nádej a lásku. Ukáž 
mi pravdu, ktorú hľadám. Ukáž mi seba, môj 
Bože! Amen.

Ak bude tvoja modlitba úprimná, čakaj 
v najbližších dňoch Božie veci, o ktorých sa 
ti len snívalo. Maj oči a srdce otvorené, lebo aj 
tebe patria slová: „Toto hovorí Pán, ktorý stvoril 
zem, utvoril ju a upevnil – Pánom sa volá: Volaj 
ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevy-
stihnuteľné veci, o ktorých nevieš“ (Jer 33, 2 – 3).n

Robo Slamka
(dokončenie z predošlých čísel)

ilustr. koláž: J. Gradoš

V rodine
26. marca 1901 rodine Demjanovičovcov Pán Boh požehnal siedme a posledné dieťa, 
dievčatko, ktorému dali meno Terézia. O päť dní neskôr, 31. marca, ju pokrstil kaplán 
gréckokatolíckej osady Teodor Štefan. Nie však v kostole, kde sa zvyčajne udeľuje 
sviatosť krstu, ale v jej rodnom dome. Spolu s krstom dostala aj sviatosť birmovania, 
ako je to zvykom vo východnom obrade Katolíckej cirkvi. Nevieme, prečo sa krstné 
obrady vykonávali súkromne v rodine Demjanovičovcov. Bola to azda túžba matky, 
aby aj ona mohla byť prítomná na obradoch? Sotva, lebo by si to žiadali aj iné matky, 
čo je proti cirkevnému nariadeniu. Pravdepodobne si to vyžadovalo krehké zdravie 
novorodeniatka, ktoré nechceli vystaviť nebezpečenstvu v sychravom marcovom 
počasí, i keď gréckokatolícky kostol nebol ďaleko od ich domu. Obrady obidvoch 
sviatostí boli iste zjednodušené, pretože sa konali mimo kostola.

Sama Terézia spomína, že v rodine sa strhol skutočný boj o meno, ktoré mala nosiť. 
Zaiste bolo návrhov viac. Napokon zvíťazil starý zaužívaný slovenský zvyk – keď sa krs-
til chlapec, krstniatko dostalo meno krstného otca, keď dievča, dostalo meno krstnej 
matky. Krstnou matkou Terézie bola otcova švagriná. Keďže sa volala Terézia, patrilo 
sa, aby dievčatko nieslo jej meno, a to tým viac, že v rodine Demjanovičovcov sa ešte 
také meno nevyskytlo. Krstným otcom Terézie bol strýko Henrich Hoffman.

Terézia vyrastala v dobrej katolíckej rodine, v prostredí presiaknutom hlbokou 
vierou a nenútenou nábožnosťou. Jej charakter sa rozvíjal slobodne a nehatene a jej 
duchovný život rástol.

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,  
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 

08/2015

V rodine
Terézia bola živým dieťaťom. Na ulici sa veselo zabávala s deťmi prisťahovalcov, najčastej-

šie s Alžbetou Szabovou, dcérou gréckokatolíckeho farára, ktorý bol ich susedom. V nedeľu 
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Do Krakova cez 
P15 v Poprade

Necelý rok a pol nás delí od chvíle, 
keď sa náš severný sused Poľsko 
zmení na krajinu, ktorá privíta 

mladých ľudí z celého sveta. Na Svetové 
stretnutie mládeže (SDM) 2016 do Krakova 
ich pozval pápež František. Zo Slovenska 
sa na ne budeme pripravovať už od leta. 
Práve vtedy vyvrcholí Národné stretnutie 
mládeže P15, na ktoré sa pripravujeme už 
sedem mesiacov. Teraz sa chceme zamerať 

na ďalší odtienok čistoty, ktorý nás vedie 
ku kráse nevinnosti. Poľsko-slovenskú, po-
pradsko-krakovskú pozvánku zdôrazňuje 
i oficiálny text hymny SDM v slovenčine.

Srdce mení obraz človeka
Obe akcie sú spojené s prípravami. A obe 
čerpajú z prameňa – z čistej lásky 
Boha. „Keď som ťa s láskou 
utkával v lone tvojej 
matky a tvoril 
všetky tvoje 
útroby, 

mal 
som pred 
svojimi očami 
,Krásu nevinnosti‘. 
Ona sa mi stala predlohou, 
podľa ktorej som ťa tvoril. A kto 
bol tou ,Krásou‘? Bol to ten najkrajší 
z ľudských synov, ten, z ktorého čistých 
perí plynula milota (porov. Ž 45, 3), ten, 
ktorému z čistých očí žiarila nevinnosť 
a láska, ten, ktorého čisté srdce sa stalo pre 
všetkých najčistejším žriedlom života, aj 
toho tvojho,“ píše v osobnom liste mladým 
Róbert Neupauer. Hovorí o milovanom 
Synovi. Obraz čistý, nevinný – krásny. Ne-
poškvrnený! Nevinný ako krištáľovo čistý 
prameň. Čistota rodí tento nový obraz.

Otec Róbert prináša mladým posolstvo 
o tom, že pred Pánom nie sú utajené ani 
pády, ani zlyhania. Pozná ich, vie o nich, no 
napriek tomu ich miluje!

„Vždy som ťa miloval, aj vtedy, keď 
si rukou siahal(a) na to, čo ti nepatrilo, 
a začal(a) si trhať zakázané ovocie. No tak, 
ako poznám tvoje hriechy, rovnako, ba ešte 
viac, poznám tvoju hlbokú túžbu znova 
nadobudnúť krásu prvotnej nevinnosti. 
Poznám tvoje srdce a viem, že túži po tejto 
kráse, že túži po čistote, pretože ty vieš – 
kdesi hlboko v sebe cítiš, že len čisté srdce, 
v ktorom vládne krásna a nevinná láska, 
je prameňom nevinnej krásy.“ Hovorí, že 
zdvihnutím hlavy a zapozeraním sa do očí 
jeho milovaného Syna nájde každý mladý 
– napriek strate svojej nevinnosti – svoj 
pôvodný obraz, seba, krásu nevinnosti.

Cestu dláždi nevinnosť srdca
Otec Róbert si uvedomuje, že cesta 
za „Krásou nevinnosti“ nebude ľahká. „Nie 
je ľahké kráčať dohora. Nie je ľahké kráčať 
proti prúdu doby a myslenia. No neboj 
sa! Veď si mladý(á), síl máš dostatok a to 

najpodstatnejšie je, že ja som s tebou! 
Keď prídeš k prameňu a budeš sa 

chcieť z neho napiť, nezo-
stane ti nič iné, len 

v pokore zohnúť 
kolená, 

uznať 

svo-
ju slabosť 

a z úprimného 
srdca povedať: ,Daj sa mi 

napiť!‘“ (porov. Jn 4, 10). Pri-
dáva i perlu z Rímskeho triptychu 

od sv. Jána Pavla II.:
„Dovoľ mi ovlažiť si pery v žriedlovej 

vode, pocítiť sviežosť, oživujúcu sviežosť.“
Ako pomocníčku a sprievodkyňu na ces-

te ponúka mladým život a príklad čistého 
mladého dievčaťa, ktoré zažiarilo krásou 
svojej nevinnosti. Volá sa Mária Gorettiová.

„Dvanásťročná mučeníčka čistoty. Aby 
si uchovala svoju krásu nevinnosti, krásu 
Božieho dieťaťa, rozhodla sa aj za cenu 
vlastnej smrti nepoddať sa Alessandrovi 
Serenellimu, ktorý ju chcel obrať o jej 
čisté panenské srdce. Pred svojou smrťou 
odpustila svojmu vrahovi a povedala vetu, 
ktorú dokáže vyriecť len srdce naplnené 
pravou „Krásou nevinnosti“ – Kristom: 
„Chcem ho mať pri sebe v nebi.“ Je to ten 
istý odkaz, ktorý zaznel z kríža kajúcemu 
lotrovi: „Hovorím ti, ešte dnes budeš som 
mnou v raji,“ dodáva otec Róbert spolu so 
slovami z Lukášovho evanjelia (Lk 23, 43) 
a pridáva prosby, aby si mladí zapamätali, 
že bohatstvo ich mladosti je v kráse ich 
nevinnosti, že čistota a krása sa môžu stať 
misiou ich lásky, že ich Boh miluje a nikdy 
neopustí, a že sa nikdy nemajú báť stúpať 
k prameňu a piť z neho. n

Michal Lipiak
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Blahoslavení milosrdní
(oficiálny slovenský preklad hymny 
31. svetových dní mládeže v Krakove)

Svoj pohľad dvíhame k výšinám,
príde na pomoc nám,
príde nám Záchranca z Božích brán,
milosrdný Pán.

Zblúdených nájde a v náručí
túli a tíši strach.
Z kríža nás prúdmi riek vylieči,
vdýchne nádej nám.

R: Milosrdní sú blahoslavení,
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu.

Ak by nám Pán neodpustil hriech,
nik z nás neobstojí.
Blížneho prijmi a kráčaj s ním,
v láske buď podobný!

R: Milosrdní ...

Pán naše úpisy splatil sám,
živý Syn z hrobu vstal.
Duch volá: „Ježiš je slávny Pán!“
Pred svetom ho chváľ!

R: Milosrdní ...

Bridge
Pred Pána prines trápenia
a pri ňom slobodne dýchaj!
Žiť v úžase ti Vzkriesený dá,
živý Boh, tvoj Pán.

R: Milosrdní ...
preklad: Valéria Juríčková



Vždy a všade
„Áno, mala si pravdu, Janka. Tvoja 

ambulancia je po rekonštrukcii 
oveľa svetlejšia, ale aj trocha 

pustejšia. Hm, máš tu nové obrazy. Všetky 
staré si dala preč?“

Touto otázkou sestra Filoména nič nesle-
dovala, no po jej odznení lekárka na chvíľu 
sčervenela.

„Ehm, podľa feng-šuej je lepšie, ak je 
v miestnosti menej nábytku vo svetlej 
farbe,“ koktajúc sa vyhla priamej odpovedi. 
Rumenec pomaly bledol a jej hlas opäť 
naberal na istote.

„Viete, sestra, čínske umenie ma fas-
cinuje,“ začala s nasadením vysvetľovať 
Janka. „Potrebujem sa dostať do harmónie. 
Posledný rok pre mňa nebol ľahký, ako iste 
viete. Po odchode Michala sa mi zosypal 
svet.“

Nezniesla pohľad na sestru Filoménu, 
tak veľmi jej pripomínala mamu, ktorú mi-
lovala z celého srdca. Pohľad z okna sa jej 
stal majákom pri objasňovaní tejto zmeny 
v jej živote. No záujem o geomantiu, vešte-
nie a ezoteriku jej matku tak hlboko zranil, 
ako Janku nadchol.

Zbehlá vo svojej práci viedla dialóg 
s pacientkou a zároveň ju začala vyšetro-
vať. Sestru Filoménu trápili už niekoľko 
rokov bolesti chrbtice. Pravidelné cvičenie 
pomohlo, ale už nestačilo. Urobila nákres 
chodidla pacientky, vďaka ktorému odboči-
li od začatej témy.

„Tak, a je to. Toto je vaša ľavá noha,“ po-
usmiala sa lekárka a kývala náčrtom, ktorý 
práve urobila.

„Počkajte hodinu v čakárni, podpätenku 
vám dodajú do hodiny. Ale pozor, treba 
ju nosiť každý deň. Nemá žiaden efekt, 
ak s ňou nebudete chodiť všade. Ak ste sa 
rozhodli pre liečbu, musíte byť vytrvalá 
a trpezlivá,“ úsmevom zapečatila svoju 
radu.

Filoména mlčala. Janku poznala už 
od základnej školy. Vedela, že úsmevom 
a slovami maskuje nevypovedané.

„Ach, no dobre. Ja viem, že v kresťanstve 
sa takéto veci neuznávajú. Ale ja som vy-
skúšala naozaj všetko. Na spoveď chodím 
pravidelne pred Paschou a Vianocami. Ak 
nezaspím, tak v nedeľu chodím do chrámu 
na Božiu službu. Môžem za to, že priká-
zané sviatky sú cez týždeň, keď sa z práce 
naozaj nemôžem uvoľniť na bohoslužbu? 
Človek potrebuje zažívať duchovno. Sama 
to viete najlepšie. Nemám nič proti Bohu, 
no u mňa to s ním dáko nefunguje. Našla 

som viac naplnenia a harmóniu v tomto 
smere.“

Rozhorčenie postupne utíchalo. Jankine 
slová v miestnosti zaplnili pusté miesta 
po nábytku. Vysvetľovala svoje rozhodnu-
tie sestre, no zároveň sa ospravedlňovala 
sama pred sebou. Takto nahlas sa ešte 
nepočula hovoriť o tejto veci. Myšlienky 
obliekla do slov. Istota správnosti rozhod-
nutia sa v jej výleve rozplynula.

„Ó, a aby som nezabudla, pozdravuje vás 
moja mama. Počas veľkonočných sviatkoch 
som ju bola navštíviť.“

Sestra Filoména si so záujmom, no 
zádumčivo prezerala obrazy na stenách 

ambulancie. Janku pozorne počúvala 
a zároveň sa v duchu modlila. Potom sa 
otočila:

„Tvojej mame ďakujem za pozdrav. 
A tiež jej ho odo mňa odovzdaj,“ znova sa 
pozrela na steny miestnosti.

„Obrazy prírody sú naozaj veľmi pekné. 
Tón ladí v tóne. Ale myslíš, že tvár Ježiša 
z Turínskeho plátna, ktorý si zo steny dala 
dole, by tu prekážal? Mala si ho zavesený 
od prvého dňa otvorenia ambulancie. 
Môže azda prekážať medzi týmito obrazmi 
tvár toho, kto všetku tú krásu stvoril?“

Janka nevedela, ako to Filoména dokáza-
la, ale odkedy ju poznala, obdivovala na nej 
spôsob, akým ju vedela na niečo upozorniť. 
Ľahšie by sa počúvali dlhé patetické upo-
zorňovania ako otázka, ktorá ňou prešla 
ako meč skrz naskrz. Sestra pokračovala:

„Súhlasím, rozhodla som sa popasovať 
s bolesťami chrbtice, preto budem nosiť 
podpätenku v každej topánke a všade, kam 
pôjdem. Myslím, že bolesti by neustúpili, 
keby som si ju vzala iba dvakrát do roka. 
Ani myšlienka na ňu raz do týždňa by mi 
s bolesťou nepomohla.“

Janka kapitulovala. Už ako dospelej jej to 
sestra Filoména opäť natrela, ako to zvykla 
v detstve hovoriť sama sebe. Myslela si, 
že diplom z medicíny spravil hrubú čiaru 
za detstvom. No v tej chvíli sa znova cítila 
ako malé dievčatko objaté pohľadom lásky 
a odeté slovami sestry Filomény. Boli to ich 
chvíľky, o ktorých nevedel nik, ak to diev-
čatko niekomu nepovedalo. Janka vedela, 
že sestra o tejto situácii bude mlčať, ako aj 
o všetkých jej tajomstvách dospievania.

Sestra Filoména sa bozkom pokoja 
rozlúčila s lekárkou s pohľadom malého 
dievčatka, ktoré poznala tak dlho. „Dieťa, 
nezabudni, že v Bohu sa hýbeme a sme.“ n

Eva
ilustr. snímka: mythikismos.gr

Paschálny 
rozmer liturgie
Keď sa povie liturgia, asi každému veria-
cemu človeku napadne obeta Ježiša Kris-
ta na kríži. Niektorým zainteresovanejším 
napadne Veľký štvrtok a tajomná večera, 
možno umývanie nôh a ustanovenie 
Eucharistie. Takéto ohraničenie liturgie je 
trocha ovplyvnené západným spôsobom 
chápania liturgie. 

V našom prostredí má totiž liturgia okrem obetného 
rozmeru aj rozmer paschálny, teda je tu zdôraznená 
myšlienka na vzkriesenie Ježiša Krista a na Paschu 

ako takú, teda prechod Krista zo smrti do života. Aj preto 
sme svedkami toho, že sa v našej cirkvi neslávi počas pôst-
nych dní liturgia, ale nahrádza sa liturgiou vopred posväte-
ných darov, ktorá neobsahuje anaforu. Ide prakticky o večie-
reň s rozdávaním prijímania.

Celá liturgia totiž, či už ide o anaforu sv. Jána Zlatoúste-
ho, či Bazila Veľkého, obsahuje spomienku na celé dejiny 
spásy od stvorenia človeka a jeho pádu do hriechu, spomí-
nania prorokov a mučeníkov a iných svätých pred Kristom 
i po Kristovi, na jeho vtelenie z Presvätej Bohorodičky a smrť, 
na zmŕtvychvstanie a vystúpenie do neba a tiež na jeho 
druhý príchod. Je tu teda spomienka na Paschu Izraela, 
Paschu Ježiša Krista a našu osobnú Paschu. Je to teda viac 
ako spomienka na obetu Ježiša Krista, ide o oveľa širší rozmer 
zahrňujúci celý spásny plán Boha s človekom. Preto je liturgia 
veľkým prejavom radosti. Ak sa Cirkev postí, túto radosť od-
kladá a ponúka istú, nazvime to náhradu, aby znova, keď sa 
skončí pôst, mohol človek naplno prežívať paschálnu radosť 
liturgie.

Tento paschálny rozmer je obohatený o slávnostné žalmy 
v úvode a čítania z Nového zákona – z apoštolára a evanjelia 
a iné hymny, ktorých charakter sme spomínali v predošlých 
číslach. Práve v čase Paschy je dôležité, aby sme si tieto sku-
točnosti uvedomovali a vždy, keď sme na liturgii, vnímali jej 
radostný charakter, aby sme prežívali radosť ako v samotný 
deň Paschy. n

Michal Bučko, ilustr. snímka: archív Michala Hospodára

Dôverná 
modlitba 
v súžení
V 31. žalme sa Dávid dožaduje Božej ochra-
ny. Pocitu bezpečia pri ňom. Prosí ho, aby 
mu bol pevnosťou, pevnou hradbou.

V biblických časoch boli mestá opevnené systémom 
hradieb, ktoré umožňovali vstup len cez brány. Tie boli 
jedinou cestou, ako sa dostať dovnútra a von z mesta. 

Hlavná brána každého mesta bola dosť veľká na to, aby ňou 
mohli vchádzať vozy a vozíky. Pretože bola zároveň najzrani-
teľnejším miestom v hradbách mesta, musela byť starostlivo 
postavená a skonštruovaná, aby zabraňovala vstupu nepriateľ-
ských vojakov. Po stranách brán boli často veže (2 Sam 18, 24. 
33), na ktorých stáli dňom i nocou strážcovia. Niektoré brány 
boli postavené kľukato, ako napr. Damašská brána v Jeruzale-
me, aby jazdec na koni, ktorý bránou prechádzal, spomalil a za-
ujal na koni obranný postoj, čo umožňovalo obrancom mesta 
zabiť ho. Iné brány umožňovali priamy vstup do mesta. Tie mali 
v priechode viaceré komory, z ktorých vojaci v prvej línii obrany 
mohli na votrelcov útočiť (napríklad Dávid čakal na Absolónovu 
armádu v jednej z takýchto komôr – 2 Sam 18, 24).

Na bránach stáli strážcovia a pozorovatelia, ktorí chránili 
mesto (1 Kron 9, 22 n), očakávali správu z boja (2 Sam, 18, 24/ 
19, 1), dbali na to, aby do mesta nevošiel nik nečistý (2 Kron 23, 
19), strážili sviatočný sobotný odpočinok (Neh 13, 19).

Brány boli miestom modlitebných zhromaždení a uctievania 
Pána (2 Kron 31, 2), tu sa ohlasovalo Božie slovo (Ž 9, 14; Ž 73, 28; 
Neh 8, 1 – 3), tu prorokovali proroci (Jer 17, 19 – 21a). Brány boli 
miestom, kde zasadali poprední mužovia mesta (Prísl 31, 23), kde 
sa rozprávalo o aktuálnych záležitostiach mesta i krajiny (Prísl 31, 
31), kde sa súdilo a kde sa prerokovávali spory (Jób 5, 4; Zach 8, 
16 n; Rút 4, 1; 2 Sam 15, 2; Am 5, 10 – 15). V bránach ubytovávali 
cudzincov (Ex 20, 10), tam ležali chorí a žobráci (Lk 16, 20; Sk 3, 2). 
Rozsudky sa vykonávali za bránami (Dt 17, 5) a za bránami sa 
spaľovali aj obety za hriech (Hebr 13, 11n). Zničiť brány znamena-
lo dobyť mesto (Jer 17, 27; Gn 24, 60; Joz 8, 29).

Všimli ste si to? Všetok ruch mesta sa dial v bránach. V centre 
mesta stál chrám so svätyňou svätých. A okolo neho ľudské prí-
bytky. Dnešné mestá to prevrátili naruby a všetok ruch preniesli 
do centier. Presne tak sme spravili aj so svojimi životmi. Ježiš 
prirovnal život človeka k mestu na návrší. Mestu, ktoré bude 
pre iných príkladom len vtedy, ak v jeho centre bude svätyňa 
s Božou prítomnosťou. Ak ruch a znepokojovanie bude v „brá-
nach“. Dávid sa dožaduje, aby bol Boh jeho ochrancom. Lebo 
Dávidov život takýmto mestom na návrší bol. Mestom, ktoré 
má jasno vo svojich prioritách. 

Bezpečie môjho života závisí podobne ako v prípade izra-
elských miest od kvality hradieb, brán a živej bohoslužby vo 
svätyni svätých môjho srdca. Akým mestom si ty? Moderným 
s rušným centrom uprostred? Alebo mestom, ktorého stavite-
ľom i centrom je Boh? n

Valéria Juríčková

Tajomstvo
Do chrámu sme našu najmladšiu dcéru brávali odmalička. Najprv spinkala, potom zvedavo 
sedela alebo sa nechala nosiť na rukách. Keď bola väčšia, predierala sa davom dôchod-
kýň, aby sa dostala „na Ježiška“ prvá. Temperamentne bežkala, aby sa radostne priblížila 
k Tajomstvu.

Jedného dňa ochorela. Do chrámu sme ju vziať nemohli, bola by to pre ňu záťaž. Keď 
sme sa vrátili, dcéra sa na nás prekvapene pozrela. „Vy ste už doma? To ste nedopozerali 
do konca?“

Marta Gromošová
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Ostatné z Nedele Samaritánky (HS: 238, 
239; PZ: 205, 206; HP: 220, 224)

PONDELOK 4. máj
Prepodobná mučenica Pelágia

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

Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť 
túžby svojho otca. (Jn 8, 44)

Celá naša planéta je v určitom zmysle jedna 
obrovská truhla. Satan, diabol, únosca 
olúpil našich prvých rodičov o ich rajský 
domov. Spolu s nimi sa v priebehu stáročí 
dostávali do zajatia miliardy ich potomkov. 
A predsa Boh našiel riešenie. Ježiš dal svoj 
vlastný život, aby sme mohli byť vyslobode-
ní z tohto zovretia. Úprimne, koľkokrát sa 
nám stalo, že sme odmietli Božie slovo, vý-
zvu, vnuknutie alebo jasne poznanú pravdu?

Liturgia: Všetko ako 1. mája

UTOROK 5. máj
Mučenica Irena. Prepodobný Nikefor

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

Ale ja ho poznám a jeho slovo zachová-
vam. (Jn 8, 55)

Toto platí pre každého jedného „lovca“ 
Božieho kráľovstva. Je tu dôležitá príprava – 
poznať, ako možno prísť do večného života. 
Zachovávať prikázania a odložiť bremeno 
hriechu, ktoré nás oddeľuje od cieľa, opustiť 
balvan príťaže a vyplávať na hladinu s tou 
najvzácnejšou perlou – Ježišom Kristom.

Liturgia: Všetko ako 1. mája

STREDA 6. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice 
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18

Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ (Jn 6, 10)

Každý deň sa človek stavia do rozličných 
úloh: buduje, šoféruje, píše v úrade, účtuje... 
To všetko znamená postaviť sa do akti-
vity zameranej na zisk. Oproti tomu nás 
Ježiš vyzýva, aby sme sa postavili do Božej 
prítomnosti. Je to výzva zveriť svoje veci 
Pánovi. Tu nejde o lenivosť, ale o výkon viery 
človeka. Na ktoré miesto by sme sa chceli 
postaviť? Po akom poste túžime?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 

pripivom). Tropár, Sláva, I teraz, prokimen, 
Aleluja a pričasten z Polovice Päťdesiatni-
ce. Namiesto Anjel zvestoval sa spieva 9. 
irmos z Polovice Päťdesiatnice. (HS: 238; 
PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 7. máj
Spomienka na znamenie svätého Kríža 
v Jeruzaleme. Mučeník Akakios

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

Sme azda aj my slepí?! (Jn 9, 40)

Nikto z nás nedokáže vidieť správne od na-
rodenia. Tápeme, lebo nechceme vedieť 
a vidieť pravdu o sebe. Skôr sa ukolíšeme 
predstavou o svojej dobrote a dokonalosti. 
Uzdravovanie, ktoré robí Ježiš, pomáha ísť 
k podstate a poznať pravdu o sebe. Treba 
ďakovať za dar poznania, za oči rozumu, oči 
srdca aj za oči duše.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každ. s nedeľným pripivom). Tropár 
zo štvrtého hlasu, Sláva, I teraz, kondák 
z triódy. Ostatné z Nedele Samaritánky. Na-
miesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval. 
(HS: 147, 239; PZ: 100, 206; HP: 101, 221)

PIATOK 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján Teológ

Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 – 
28a, zač. 37 (rad.); 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68b; Jn 
19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (Jánovi)

Hľa, tvoja matka! (Jn 19, 27)

Každý potrebuje občas počuť slová: vydrž, 
dokážeš to, neboj sa, dá sa to, pokračuj, 
nevzdávaj sa. Ide o slová povzbudenia, 
potrebné v ťažkej situácii. Zjednocujeme sa 
s tým, kto trpí, a podporujeme ho vo ver-
nosti a vytrvalosti v dobrom. Aj na Presvätú 
Bohorodičku sa pozerajme ako na solidár-
nu, ale aj povzbudzujúcu a motivujúcu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropáre z Nedele Samaritánky 
a Jánovi, Sláva, kondák Jánovi, I teraz, kon-
dák Paschy, prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nedele Samaritánky. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Anjel zvestoval. Voľnica (HS: 
239, 380, 228; PZ: 206, 359, 194; HP: 221, 
378, 209 )

SOBOTA 9. máj
Prenesenie ostatkov Mikuláša Divo-
tvorcu z Myry do Bari

Čítania: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 
38, zač. 38 (rad.) Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; 
Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)

On uprel oči na svojich učeníkov a hovo-
ril: „Blahoslavení ...“ (Lk 6, 20)

Posolstvo, ktoré tu zaznieva, je Ježišovým 
pozvaním: Pozrite sa na mňa! Moja cesta 
životom bola v tom, že som uskutočnil 
blahoslavenstvá napriek tomu, čo sa na prvý 
pohľad videlo ako utrpenie, ukrižovanie 
a krivda. Uverte, že láska a život sú silnejšie. 
Preto sú blahoslavenstvá nielen teóriou, ale 
každodennou praxou.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každ. s nedeľným pripivom). 
Tropár z hlasu a Mikulášovi, Sláva, kondák 
Mikulášovi, I teraz, kondák triódy. Ostatné 
z Nedele Samaritánky a Mikulášovi (HS: 147, 
239, 381; PZ: 100, 206, 361; HP: 101, 221, 380)

NEDEĽA 10. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – Nedeľa slepé-
ho. Apoštol Šimon Horlivec

Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, 
zač. 34

On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. (Jn 9, 7)

Existuje viac druhov videnia. Po prvé: vide-
nie očami, ale aj pomocou mikroskopu ale-
bo ďalekohľadu. Po druhé: videnie rozumom 
– plánujeme, špekulujeme, rozprávame, 
počítame, hodnotíme, teoretizujeme, pozná-
vame svet. Po tretie: videnie srdcom – keď 
máme vzťah lásky. Po štvrté: videnie vierou 
– otázky, ktoré sa týkajú zmyslu, významu, 
cieľa života a Boha. Ježiš chcel pre slepca 
telesné zdravie, ale chcel ho získať aj pre 
Božie kráľovstvo. Nakoniec ho získal celého. 
Daroval mu plnosť „videní“. Ako sme na tom 
my? Vari nie sme slepí, ak je nutné niekomu 
pomôcť? Nie sme slepí vo viere, keď treba ísť 
za Ježišom, nasledovať ho? Vieme rozlišovať 
dobro a zlo, hriech a čnosť? Nie sme slepí, 
keď treba byť vďační a žasnúť nad životom? 
Viera je vnútorný radar nášho videnia, 
dokonalý navigačný systém. Pomáha nám 
vidieť na ceste k nemu. Aj napriek tomu, 
že je okolo nás hmla životných problémov, 
predsa je toto videnie bezpečné.

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár z hlasu a Šimonovi, 
Sláva, kondák Šimonovi, I teraz, z triódy. 
Ostatné z triódy (HS: 148, 241, 383; PZ: 101, 
208, 362; HP: 102, 224, 381)

Kamil Fech

PONDELOK 27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

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

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili 
a viac s ním nechodili. (Jn 6, 66)

Pán Ježiš nikoho nevolal späť ani nikoho 
nezdržiaval nasilu. Zo svojich slov nezľa-
vuje ani dnes. Aj dnes ho mnohí opúšťajú 
so slovami: „Takto sa nedá žiť, je to príliš 
náročné“. Či si to uvedomujeme, alebo nie, 
je to odmietnutie Krista. Ježiš chce celý môj 
život, moje srdce, moje ruky. Ale ja mám rád 
pohodlie. No musím sa rozhodnúť. Chcem 
patriť k tým, ktorí odišli, alebo k tým, čo 
zostali? Odmietnutie Krista znamená od-
mietnutie večného života.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každ. s nedeľným pripivom). Tropár 
z 3. hlasu, Sláva, I teraz, kondák z triódy. 
Prokimen, Aleluja a pričasten z triódy (HS: 
145, 236; PZ: 99, 203; HP: 100, 218)

UTOROK 28. apríl
Apoštoli Jasón a Sósipatros

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

Lebo ani jeho bratia v neho neverili. (Jn 7, 5)

Prečo neverili? Je to jednoduché – lebo ho 
nepoznali. My vieme toľko vecí, ale nevie-
me, kto je Kristus. Sme schopní študovať 
zbytočnosti – dátumy narodenia slávnych 
ľudí, obľúbených hercov, poznáme mnoho 
filmových hviezd, spevákov a športovcov... 
No často nevieme, kto je Ježiš. Študujme ho. 
Nie je to zložité. Kristus sa nám chce dať 
spoznať – je v nás, je v blížnom, je v našej 
izbe, je s nami v zamestnaní, je v chráme. Je 
všade okolo nás.

Liturgia: Všetko ako 27. apríla

STREDA 29. apríl
Polovica Päťdesiatnice 
Deviati mučeníci z Kyzika

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

Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš 
do chrámu a učil. (Jn 7, 14)

Ježiš nás učí najdôležitejším skutočnostiam 
nášho života. Neučí nás čítať, pracovať, po-
čítať, ba ani chémiu, fyziku či medicínu. Učí 
nás o Božom kráľovstve a o ceste k nemu. 
Ten, kto Krista prijíma, sa s ním snaží 
prežívať svoj život. Túžime vôbec po Kristo-

vi? Chceme, aby bol naším učiteľom? Ten, 
kto berie Krista za učiteľa života, sa nikdy 
nesklame.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy a tre-
tia každ. s nedeľným pripivom). Tropár, 
Sláva, I teraz, prokimen, Aleluja a pričasten 
z Polovice Päťdesiatnice. Namiesto Anjel 
zvestoval sa spieva 9. irmos z Polovice Päť-
desiatnice. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa

Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20, 
zač. 29 (rad.); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Lk 5, 1 – 
11, zač. 17 (Jakubovi)

Zatiahnite na hlbinu a spustite siete 
na lov! (Lk 5, 4)

Rybolov bez Krista nepriniesol žiadny úlo-
vok. Len sklamanie. Potom sa objavil Ježiš 
a všetko dostalo celkom iný smer. Povedal 
im jasne, čo majú robiť, a bol spolu s nimi 
na loďke. Najviac žasneme nad tým, ako 
Ježiš, tesárov syn, udeľuje lekciu rybárom 
z povolania. Z toho plynie, že Ježiša môže-
me prizvať na každé pracovisko, do každého 
okruhu remesiel, zamestnaní, odborností.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá ant. z Paschy a tretia  
každ. s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice a Jakubovi, Sláva, 
kondák Jakubovi, I teraz, kondák z Po-
lovice Päťdesiatnice, ostatné z Polovice 
Päťdesiatnice a Jakubovi (HS: 238, 376; PZ: 
205, 355; HP: 220, 371)

PIATOK 1. máj
Prorok Jeremiáš

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

Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. 
(Jn 8, 30)

Druhým môžeme povedať o Bohu len 
toľko, koľko sami dokážeme vidieť a počuť. 
Na toto netreba žiadne teologické vzdelanie. 
Svet netúži po teológii, svet túži po Bohu. 
Po takom, ktorého uzrie a počuje v nás. 
O niektorých ľuďoch sa hovorí, že rozpráva-
jú o svätých skutočnostiach tak, akoby ich 
skutočne videli.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každ. s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice, Sláva, I teraz, 
kondák z Polovice Päťdesiatnice, ostatné 
z Polovice Päťdesiatnice. Voľnica (HS: 238; 
PZ: 205; HP: 220)

SOBOTA 2. máj
Arcibiskup Atanáz Veľký

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

Ak ostanete v mojom slove, budete moji-
mi učeníkmi... (Jn 8, 31)

Hlásanie a šírenie evanjelia je jeden z kľú-
čových rozmerov života Cirkvi. Skutočný 
Ježišov priateľ sa neuspokojí s tým, že 
v neho verí iba on sám. Pravý priateľ dokáže 
viac. Nestratiť nikoho z ľudí, dať sa každé-
mu poznať, aby každý mohol objaviť úplnú 
radosť, ktorú môže tomuto ľudstvu a svetu 
ponúknuť len Kristus.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každ. s nedeľným pripivom). Tropár 
z Polovice Päťdesiatnice a Atanázovi, Sláva, 
kondák Atanázovi, I teraz, kondák z Polo-
vice Päťdesiatnice, prokimen, Aleluja a pri-
časten z Polovice Päťdesiatnice a Atanázovi 
(HS: 238, 377; PZ: 205, 356; HP: 220, 372)

NEDEĽA 3. máj
Piata nedeľa po Pasche – Nedeľa Sa-
maritánky. Odchod do večnosti prep. 
Teodóza Pečerského

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

Daj sa mi napiť! (Jn 4, 7)

Mnohí ľudia dnešnej doby túžia po stud-
ni, ktorá je naplnená peniazmi, prácou, 
zdravím, spoločenstvom, rodinou, šťastím... 
Túžia po tom, aby studňa nikdy nevyschla. 
A predsa niekedy vyschne. Človek môže 
stratiť prácu, zdravie, priateľa, rodinu, zle 
investuje a príde o peniaze. No Ježiš z Na-
zareta privádza človeka k inej studni, ktorá 
sa volá Boh. Tá studňa nikdy nevyschne, ne-
skrachuje. Človek sa z nej môže napájať več-
ne. Pri tejto studni Ježiš každému adresuje 
slová: „Daj sa mi napiť!“ To znamená: Daj 
mi svoj život! Ježiš je smädný po viere Sa-
maritánky, nie po vode. Rovnako je smädný 
po našej službe, po láske tam, kde sme. Ježiš 
aj dnes volá: „Poď za mnou, ži svoj rodinný 
aj pracovný a spoločenský život v duchu 
evanjelia, v duchu Božích prikázaní.“ Ježiš 
si od teba pýta vodu tvojho života. Čo tým 
chce povedať? Chce, aby sme si uvedomili, 
že tu nie sme náhodou. Boh ťa volá!

Liturgia: Hlas 4. Predobr. antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každ. s nedeľným pripi-
vom). Tropár zo štvrtého hlasu a z Polovice 
Päťdesiatnice, Sláva, kondák Samaritánke, 
I teraz, kondák z Polovice Päťdesiatnice. 
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Sviatky 
Bohorodičky
Svätý Joachim
Na niektorých ikonách, ako napr. na ikone 
z 15. storočia z Vanivky (niekdajšia oblasť 
Haliča, dnes juhovýchodné Poľsko) je 
Joachim zobrazený v okne budovy v pra-
vej hornej časti ikony. Z diaľky tajomne 
pozoruje udalosť narodenia, kde ho takýto 
spôsob zobrazenia pripodobňuje sv. Jozefo-
vi na ikone narodenia Krista, zamýšľajúcim 
sa nad tajomným narodením Ježiša.

Väčšina bohoslužobných textov zo 
sviatku Narodenia Bohorodičky hovorí 
o Márii, oslavujúc to, čo sa prostredníc-
tvom nej udialo, čo má koniec koncov aj 
svoje opodstatnenie, keďže tento sviatok 
je dňom jej narodenia. Keď sa v piesňach 
nachádza zmienka o rodičoch Bohorodič-
ky, tak sa prevažne spomínajú obidvaja, 
hoc niekedy sa spomína iba Anna. Joachim 
sa samostatne spomína iba v jedinom prí-
pade, a to v období po sviatku Narodenia 
Bohorodičky, v deň pamiatky spravodli-
vých Božích predkov Joachima a Anny (9. 
septembra): „Naozaj si šťastný, Joachim, 
stanúc sa otcom takejto Panny!“ (Pane, ja 
volám – stichyra)

Ktorýsi z otcov Cirkvi z 9. – 10. storočia 
v jednej zo svojich homílií vložil do úst 
Joachima túto nádhernú modlitbu: „Osla-
vujem ťa, Pane Bože, chválim tvoje sväté 
meno‚ ,veď si zázračne uskutočnil dávne 
ustanovenia s pevnou vernosťou’ (Iz 25, 
1). Učinil si nás hodnými, Pane, uvidieť 
pravdu ohlásenú tvojím svätým prorokom 
Izaiášom: lebo doteraz neplodná žena, 

neschopná porodiť, sa teší zo svojho die-
ťaťa (porov. Iz 54, 1). Ale aký hymnus, akú 
oslavnú pieseň, aké dôstojné vďakyvzdanie 
treba priniesť za túto neobyčajnú udalosť? 
Nenachádzam žiadne vhodné slová ani 
rozumom nedokážem pochopiť Pánove 
dobrodenia a dokonalosť jeho daru.“

Novonarodená Mária
Pre toho, kto sa povrchne díva na ikonu 
narodenia Bohorodičky, je možno ne-
pochopiteľné, prečo nie je centrálnou 
postavou Bohorodička – Mária, ale sv. 
Anna. Mária na ikone nezohráva prvoradú 
úlohu, ale jej malá postava je znakom jej 
veľkej pokory a poníženosti, s akou sa po-
čas celého svojho pozemského života bude 
podriaďovať Bohu a jeho vôli.

Sv. Ján Damaský začína svoju homíliu 
výzvou: „Všetky národy, celé ľudské po-
kolenie všetkých vekov, rádov a hodností, 
radostne oslavujme! ... Lebo keď pohanskí 
Gréci... oslavovali narodeniny cisárov,... 
o čo viac potom náleží oslavovať nám deň 
narodenia Bohorodičky, prostredníctvom 
ktorej sa znovuzrodilo celé ľudstvo a smú-
tok pramatky Evy sa premenil na radosť?!“ 

Sv. Ján Damaský povznesene hovorí 
na adresu novonarodenej: „Ó, presväté 
dievčatko, ktoré si ešte kolísané rukami 
matky zároveň hrozbou pre akúkoľvek 
ničivú silu! Ó, presväté dievčatko, si 
nemluvňaťom sýtiacim sa materinským 
mliekom, ale obklopené anjelmi, ktorí sú 
tebou uchvátení! Ó, maličké dievčatko, 
aké nám dal Pán, ty si slávou otcov! Je to 
pravda, lebo teba budú blahoslaviť všetky 
pokolenia (porov. Lk 1, 48). Ó, dievčatko, 
hodno byť ozdobou ľudskej prirodzenosti, 
obnovou pramatky Evy, pretože prostred-
níctvom z teba narodeného boli pozdvih-
nutí tí, ktorí padli. Ty si žiarou žien! Lebo 
hoc prvá Eva porušila zákon a priniesla 
na svet smrť a porušiteľnosť, ty, Mária, 
si z Božej vôle priniesla svetu neporuši-
teľnosť. Ó, vždy Panna, dievča, ktoré si 
počalo, hoci si nepoznalo muža, pretože 
predvečného Otca má ten, ktorého si no-
sila v panenskom lone! Ó, dievčatko, ktoré 
si sa narodilo na zemi, ty vo svojich rukách 
držíš Stvoriteľa neba i zeme!“ n

Milan Gábor
snímka: www.oilpaintingartist.org

 SPoloK 
 SV. cyRila a meToda

Jubilanti – máj
50 rokov: prof. PhDr. Pavol Dancák, Prešov; 
doc. ThDr. Michal Hospodár, Košice-Západ; 
Ján Čontoš, Vranov nad Topľou; Milan 
Ondko, Ďačov; Peter Havrila, Sečovce
60 rokov: JUDr. Ján Lemeš, Košice-Nad 
jazerom; Anna Krajňáková, Levoča; 
PhMr. Eva Júnová, Sobrance; Štefánia Be-
rinštetová, Nižný Hrabovec; Mária Jusková, 
Kuzmice; Ing. Marta Petríková, Košice-Zá-
pad; Ing. Anna Kačerová, Trenčín; Božena 
Pašková, Sečovská Polianka; Melánia Be-
rezňaninová, Ruská Bystrá; Mária Sevková, 
Choňkovce; Mária Urbanová, Trebišov; Ján 
Senaj, Svidník; Kveta Bačová, Moravany
70 rokov: Mária Kmecová, Dlhé Klčovo; 
Mária Komárová, Košice-Západ; He-
lena Matiová, Rakovec nad Ondavou; 
MUDr. Mária Koľadová, Košice-Západ; 
Helena Kmecová, Dlhé Klčovo; Katarína 
Sentivanová, Stakčínska Roztoka; Mária 
Hrabčaková, Vranov-Lomnica; Helena 
Kovaľová, Rakovec nad Ondavou; Anna 
Oreničová, Dlhé Klčovo
75 rokov: Mária Fečová, Giraltovce; Má-
ria Urbanová, Sečovská Polianka; Anna 
Micikašová, Humenné-Pod Sokolejom; 
Mária Mihalovičová, Koňuš; Mária Pe-
lechová, Rakovec nad Ondavou; Zuzana 
Petríková, Zemplínske Hradište; Emil 
Dančo, Vlača; Anna Mišová, Choňkovce; 
Ján Hrebík, Levoča; Mária Kertesová, 
Stretavka; Alžbeta Čupková, Šumiac
80 rokov: Helena Švedová, Sačurov; Ve-
ronika Šandrejová, Sačurov; Juraj Paľo, 
Moravany; Juraj Lešo, Pozdišovce
85 rokov: Štefan Dobrovoľský, Micha-
lovce; Paulina Bratruová, Klenov; Mária 
Vincenčíková, Hriadky; Mária Čuchráčo-
vá, Veľaty; Anton Krivý, Trhovište; Juraj 
Dudič, Kuzmice
90 rokov: Juraj Bakajsa, Pozdišovce

Všetkým jubilantom vyprosujeme  
mnoho šťastných rokov!

 KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Biblický večer
23.04. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján 
Krstiteľ
03.05. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Večer modlitieb za uzdravenie
07.05. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján 
Krstiteľ
17.05. Ľubotice, cerkev (10.00 h)

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

 JUBILEÁ KňAZOV
prof. Pavol Dancák, titulárny dekan, ve-
dúci Katedry filozofie a religionistiky GTF 

PU v Prešove – 4. máj 1965 – 50 rokov 
života; doc. Michal Hospodár, hovorca 
Košickej eparchie – 7. máj 1965 – 50 ro-
kov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽELÁME
21. apríla oslávil 
náš duchovný otec 
Radoslav Záhorský 
krásne 40. narodeni-
ny. Ďakujeme Bohu 
za nášho duchovné-
ho otca, za jeho kaž-

dodenný úsmev na tvári. Vďaka za Božie 
slovo, ktoré hlása, za sviatosti, za neza-
budnuteľné pútnické zájazdy doma i v za-
hraničí, ktoré sú posilou pre našu vieru. 
Nech vás Všemohúci odmení za vašu 
obetavú službu, nech vás Bohorodička 
ochraňuje a nech Svätý Duch riadi kaž-
dý váš krok a rozhodnutie. Na mnohaja 
i blahaja lita!

veriaci z Nacinej Vsi 

1. mája oslávi  po-
pradský protopresby-
ter otec Jaroslav Ma-
toľák 40 rokov života. 
Pri tejto príležitosti 
mu vyprosujeme 
hojnosť Božieho po-
žehnania v kňazskej službe i v rodinnom 
živote na príhovor Presvätej Bohorodičky 
a všetkých svätých.
Na mnohaja i blahaja lita!

s láskou rodičia a súrodenci s rodinami

Náš duchovný 
otec a bývalý farár 
doc. ThDr. Michal 
Hospodár, PhD., 
oslávi 7. mája svoje 
životné jubileum – 
50 rokov života. Pri 

tejto príležitosti chceme ďakovať Bohu 
za jeho kňazskú službu pri ohlasovaní Bo-
žieho slova a vyprosovať hojnosť Božieho 
požehnania. Do ďalšej duchovnej práce 
v Pánovej vinici mu vyprosujeme dary 
Svätého Ducha, rodinnú pohodu a pra-
covné nadšenie pre Božie veci.
Bože, žehnaj jeho kroky, posilňuj jeho vie-
ru, naplň láskou jeho srdce a chráň jeho 
život, aby bol vždy živým svedkom tvojej 
lásky a prítomnosti v tomto svete!
Na mnohaja i blahaja lita! Christos 
voskrese!

s modlitbou a láskou vďační veriaci 
farnosti Košice-Západ

 SPomÍName
11. marca 2015 nás opustil náš milova-
ný otec Michal Drahňovský, s ktorým sa 
v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Sta-
rej Ľubovni 14. marca rozlúčil otec arci-
biskup metropolita Ján Babjak spolu s os-
tatnými spolubratmi kňazmi. Veľké slová 

vďaky patria otcovi arcibiskupovi Jánovi 
Babjakovi, všetkým duchovných otcom, 
otcom redemptoristom v Starej Ľubovni, 
s ktorými od roku 2005 otec Michal vyslu-
hoval sviatosti, a všetkým veriacim, ktorí 
sa s ním prišli rozlúčiť.

manželka Mária a synovia Jaroslav  
a Marian s rodinami

 OZNAMy
Gorazdovo výtvarné Námestovo
Mesto Námestovo a Spoločnosť sväté-
ho Gorazda vyhlásili 20. ročník celoslo-
venskej výtvarnej súťaže detí a mládeže 
zameranej na národnú históriu. Je za-
meraná na výtvarné stvárňovanie našich 
národných dejín, ktorých korene spadajú 
do obdobia života a pôsobenia nášho pr-
voučiteľa a svätca Gorazda, byzantských 
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, apoš-
tolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy 
s jej panovníkmi až po súčasnosť. Súťaž-
né práce do ústredného kola treba poslať 
do 15. mája 2015 (vrátane) na adresu: 
Dom kultúry, Štefánikova 208/7, 029 01 
Námestovo. Propozície celej súťaže mož-
no nájsť na stránke ::www.dkno.sk::.

TK KBS
Celoslovenská púť učiteľov
Združenie kresťanských pedagógov Slo-
venska pozýva učiteľov, vychovávateľov, 
katechétov, animátorov i všetkých, ktorí 
pracujú s deťmi a mládežou, na celoslo-
venskú púť učiteľov, ktorá sa uskutoční 
25. apríla v seminárnom Kostole sv. An-
tona Paduánskeho na Hlavnej 81 v Koši-
ciach.
Program
09.00 Korunka Božieho milosrdenstva
09.30 Život v našich rukách (ThDr. Ra-
doslav Lojan, PhD.)
10.00 Slávnostná svätá omša (Mons. 
Bernard Bober, košický arcibiskup met-
ropolita)
11.15 Prezentácia 25 rokov činnosti Zdru-
ženia kresťanských pedagógov Slovenska 
(ZKPS)

Anna Behulová
Prehliadka záujmovej umeleckej čin-
nosti cirkevných škôl v Košiciach
Katolícka stredná pedagogická škola sv. 
Cyrila a Metoda v Košiciach pozýva na 3. 
ročník Medzinárodnej prehliadky záuj-
movej umeleckej činnosti cirkevných škôl 
2015, ktorá sa uskutoční 29. – 30. apríla 
v Historickej radnici v Košiciach.
Cirkevné školy vystúpia v troch kategó-
riách: hudobnej (sólový spev; spevácky 
zbor; hra na hudobnom nástroji; hudobné 
skupiny, kapely), dramatickej (sólová reci-
tácia – poézia alebo próza; improvizácia; 
autorské čítanie; dramatizácia literárneho 
diela) a tanečnej (moderný, klasický a ľu-
dový tanec, gymnastika) Galaprogram naj-
lepších účastníkov prehliadky sa pre širo-
kú verejnosť uskutoční 30. apríla o 19.00 

h v Historickej radnici na Hlavnej ulici 59 
v Košiciach. Vstup je voľný.

Mária Majzeľová

 INZERCIA

Správna rada Katolíckeho pedagogického 
a katechetického centra, n. o., vyhlasuje 
výberové konanie na miesto riaditeľa 
KPKC, n. o., Bottova 15, Levoča. Úplné 
znenie výberového konania je zverejnené 
na stránke www.kpkc.sk. (SR KPKC)

Prežite veľkonočné sviatky v hoteli ** So-
rea Stará Ľubovňa za skvelé ceny. Senior 
od 115 eur, dospelá osoba od 127 eur. 
V cene ubytovania: plná penzia alebo 
polpenzia, relaxačné procedúry a bohatý 
kultúrny program. Tel.: 052/432 17 51 – 
2, 0918 665 427.

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád 
a reštaurovanie. Zľava z ceny. Telefón: 
0905 389 162, www.reart.eu

 CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
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Neschopnosť 
odovzdať 
manželskú 
úctu z dôvodu 
duševnej 
choroby
Podľa práva je už sedemročné dieťa schop-
né používať rozum. Predpokladá sa, že ak 
bolo narodené zdravé, už v tomto veku 
má schopnosť správne používať rozum. 
Rozum je tá mohutnosť ľudskej duše, 
ktorá hrá pri rozhodovaní človeka počas 
celého života rozhodujúcu úlohu. Je preto 
samozrejmé, že aj u toho, kto ide uzavrieť 
manželstvo, sa očakáva jeho normálne 
používanie. Sú však prípady, keď to tak nie 
je. Do manželstva dokonca vstupujú osoby, 
ktoré z hľadiska nedostatočného používa-
nia rozumu nie sú psychicky disponované 
na plnenie tých práv a povinností, ktoré 
z novej situácie vyplývajú. Sú to osoby 
trpiace niektorou vážnou duševnou choro-
bou. Základnou príčinou, ktorá takýto stav 
vyvoláva, môže byť zaostalosť psychickej 
sféry človeka, ale aj rozličné choroby moz-
gového ústrojenstva a psychické poruchy. 
Medzi tieto choroby dnes patria rozličné 
druhy amencie alebo schizofrénie. Všetky 
musia brániť človeku v budúcom plnení 
manželskej úlohy. V takomto prípade hovo-
ríme o vade, pre ktorú je osoba neschopná 
odovzdať manželský súhlas, čiže uzavrieť 
platné manželstvo. Táto vada v sebe musí 
obsahovať nemožnosť človeka rozpoznať 
samotný úkon, čiže samotné manželstvo, 
jeho hodnotu a obsah manželskej zmluvy. 
Rozumom totiž človek hodnotí jednotlivé 
situácie, často aj komplikované, a zároveň 
hľadá správne a adekvátne riešenia. Preto 
ak človek nie je schopný rozum dostatoč-
ne využívať, v praxi môže v manželstve 
spôsobovať veľké problémy, ba môže byť 
až neschopný žiť normálnym, pokojným 
manželským životom. Táto neschopnosť 
sa môže dotýkať nielen manželského spo-
lužitia, ale aj výchovy detí. Znamená to, že 
neschopnosť používať rozum v dostatočnej 
miere človeka pri odovzdaní platného 
manželského súhlasu diskvalifikuje. Táto 
choroba (alebo jej zárodok) však musí 
byť prítomná už v okamihu uzatvárania 
manželstva.

František Čitbaj
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Legenda: AbONENTÚRA, ACIDITA, ADRESy, bARDEJOV, 
bONITA, byLINA, CITADELA, DOLINA, ELITA, hRIECh, 
ChLADIčE, IDOLy, KAčICA, KALIbER, KALICh, KNIhA, 
KOLIbA, KORÁb, LIADOK, LINDA, LITER, NOVINy, OCTAN, 
OKRES, PLAST, PLEJÁDA, POVAhA, ROVINA, RybÁRI, 
SAVANA, SENICA, SRDCE, SUITA, SVETLO, TALENT, TENIS, 
VALIDITA, VINIč, VRANA, VýROKy, zMENA, zNOJMO, žILINA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 45 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 5. Krížovka: Usilujeme sa nestratiť 
pokoj duše. Osemsmerovka: boh má kľúče od našich plánov. 
Výherca: sr. Sofia Marta Ondovčáková SNPM z humenné-
ho. 

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 27.04. (pondelok)  16.00 Univerzita tre-
tieho veku: Dejiny Katolíckej cirkvi 1918 
– 1945 – autor: Emília Hrabovec
 28.04. (utorok)  18.45 Dómska koruna 
– dokument o veži Dómu sv. Martina 
v Bratislave, ktorá nie je zakončená typic-
kým krížom, ale zlatou korunou; symbol 
pripomína obdobie troch storočí, keď bolo 
korunovaných až devätnásť uhorských 
panovníkov 20.20 Gréckokatolícky ma-
gazín – magazín o Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku
 29.04. (streda)  11.25 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 V tieni – dokument 
o dobrovoľníkoch počas príprav na festival 
Lumen 2011 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku 
 30.04. (štvrtok)  02.30 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 Moja misia: Misionár 
na Pangalane ⓬ – dokumentárny film 
o verbistovi Štefanovi Bebjakovi, ktorý je 
misionárom na Madagaskare
 01.05. (piatok)  16.30 Gréckokatolícky 
magazín R 17.30 Ján Pavol II., priateľ Slo-
vákov – dokument, ktorý približuje vzťah 
Jána Pavla II. k Slovákom a Slovensku, 
ktoré navštívil až trikrát; názvy námestí, 
ulíc, škôl a inštitúcií i mnohé obrazy a sochy 
pripomínajú súčasníkom jeho príklad a po-
solstvo 18.45 Stojí to za to! Ďalšie dieťa ich 
prekvapilo (11) – dokument o Žanete a Mi-
chalovi Málikovcoch a ich prijatí dieťaťa 
19.10 Effeta (Jn 15, 1 – 8) – zamyslenie nad 
nedeľným evanjeliom 20.25 Karol: Človek, 

ktorý sa stal pápežom (1) ⓬ – film o živote 
pápeža Jána Pavla II.
 02.05. (sobota)  11.40 Gréckokatolícky 
magazín R 20.25 Karol: Človek, ktorý sa 
stal pápežom (2) ⓬
 03.05. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Stratený syn – príbeh, ktorý nano-
vo umožní prežiť odpustenie, oslobodenie 
a uzdravenie, ktorému predchádza vzájom-
né vyznanie vín a hľadanie cesty k sebe 
10.00 Svätá omša z kaplnky TV Lux – priamy 
prenos 18.45 Spojení oceánom: Jozef Kraj-
ňák – relácia o saleziánovi, kňazovi Jozefovi 
Krajňákovi, ktorý pochádza z Veľkej Lomni-
ce a v súčasnosti pôsobí v meste West New 
York v štáte New Jersey, kde v živej farnosti 
slúži komunite po španielsky hovoriacich 
prisťahovalcov 20.25 Medzi nebom a ze-
mou – hosť: Michal Chuda, básnik
 04.05. (pondelok)  16.00 Univerzita tre-
tieho veku: Dejiny Katolíckej cirkvi 1945 
– 1989 – autor: Emília Hrabovec 17.05 
Gréckokatolícky magazín R
 05.05. (utorok)  18.45 Zlatá niť viery 
na Britských ostrovoch: Od rímskej Británie 
po éru svätcov (1) ⓬ – dokumentárna drá-
ma o dejinách Katolíckej cirkvi vo Walese, 
kam prišli prví kresťania s rímskou armádou 
v 2. storočí po Kr.
 06.05. (streda)  18.45 Púť do Santiaga de 
Compostella – príbeh pútničky, ktorá sa 
na základe sna rozhodla putovať po sto-
pách sv. Jakuba do Santiaga de Compostella 
20.10 Prehľad katolíckych periodík na Slo-

vensku
 07.05.  (štvrtok)  
18.45 Moja misia: 
Padre Alegría (An-
gola) ⓬ – dokument 
o otcovi Milanovi 
Zedníčkovi ,  kto -
rý rozdáva radosť 
v chudobných štvr-
tiach päťmiliónovej 
Luandy
 08.05. (piatok)  17.30 
Biblia – domovina 
moja – dokument 
o potrebe stíšenia 
a načúvania Božiemu 
slovu, cez ktoré môže 
i dnes človek pocho-
piť pravdu o sebe 
a nájsť odpovede 
pre svoj život 18.45 
Rehoľná abeceda: 
Dozretá duša – por-
trét pátra Akvinasa 
Juraja Gaburu OP 
19.10 Effeta (Jn 15, 
9 – 17) 20.25 Karol: 
Pápež, ktorý ostal 
človekom (3) ⓬
 09.05.  (sobota)  
17.30 Lurdy – doku-
ment o známom pút-
nickom mieste 20.25 
Karol: Pápež, ktorý 
ostal človekom (4) ⓬  10.05. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 

príbehy: Prišiel hľadať stratených – príbehy 
troch ľudí – vyberača daní Matúša, Miriam 
a chorého muža Jonáša uisťujú o Ježišovej 
túžbe ponúknuť každému milosť a znova 
ho priviesť k sebe 10.30 Svätá omša zo 
Šaštína – priamy prenos z Národnej baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie 20.25 Medzi 
nebom a zemou – hosť: Monika Hricáková, 
riaditeľka domu Quo vadis v Bratislave

 24.04. (piatok)  21.30 Dobrý pastier v hu-
dobnej partitúre európskych skladateľov
 25.04. (sobota)  10.00 Kresťanská modlitba 
verzus východná meditácia (3); hosť: sr. 
Dagmar Kráľová 20.15 Evanjelium podľa 
svätého Marka – okrúhly stôl biblistov 
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
 26.04. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie bis-
kupa – Mons. Marián Chovanec 20.30 
Pokrivený obraz sexuality; hostia: Jozef 
a Janka Hájovci
 27.04. (pondelok)  16.30 Stres v živote 
človeka (2); hosť: psychologička Viera So-
botová 20.00 Ako zabrániť nezmyselným 
samovraždám mladých?
 28.04. (utorok)  20.00 Prípravné katechézy 
na stretnutie rodín vo Philadelphii; hostia: 
otec Marek Iskra, otec Róbert Neupauer
 29.04. (streda)  11.10 Aká je budúcnosť 
lokálnych mien? Hostia: Mária Tuhárska 
a Juraj Hipš z občianskeho združenia Živica
 30.04. (štvrtok)  20.00 Uplynulo 65 rokov 
od Barbarskej noci; hosť: Martin Ambróz hu
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Ján Uličiansky: Malá princezná
Keď sa zaseknete vo výťahu na ôsmom poschodí, môže sa stať všeličo. Mohol by sa 
napríklad začať odvíjať príbeh o malej princeznej hľadajúcej svoj domov a postieľku 
s nebesami. O takej, ktorá sa podľa vlastných slov predčasne stratila, a preto obchá-
dza všetky ženy v bytovom dome a zisťuje, či by nemohli byť jej mamičkou (keďže ju 
nikdy nevidela a z bruška si pamätá len jej hlas). Jej hľadanie nás naučí (a niektorým 
pripomenie) to, že detičky vnímajú svet už z bruška mamy. A keď sa vo výťahu zasekne 
spisovateľ – rozprávkar, napíše pro-life príbeh. (Daniela Burdová) 

Bushcraft
Tých, ktorí milujú pobyt vo voľnej prírode, určite zaujmú dokumenty, ktorých hlav-
ným protagonistom je 51-ročný anglický „otec bushcraftu“(schopnosti porozumieť 
prírode) Ray Mears – nadšenec všetkého prírodného a citlivý „prieskumník“. V BBC 
sa po prvýkrát so svojím seriálom o stopovaní objavil v roku 1994. V nadčasových 
dokumentoch vás príjemným, skromným vystupovaním bude sprevádzať svetom prírody a spôsobom 
prežitia v nej s minimálnymi technickými vymoženosťami. Ukáže, čím všetkým (o čom ste nemali tušenia) 
možno zahnať hlad a smäd, ako štiepať drevo, ako vyrobiť z kôry povrázky... Odporúčam zvlášť mužskej 
populácii od veku, v ktorom pribudne do ich vrecka nožík rybka. (Dada Kolesárová)

Peter Milenky&band: Dnes už viem 
V marci 2015 vyšlo tretie CD Peter Milenky&band. Skupina prišla na scénu v roku 2008 
s prvým albumom Ešte sa to dá, z ktorého skladba Kedy pochopím zožala veľký úspech. 
No určite sa otec Peter so skupinou vryl do sŕdc nadšencov gospelovej hudby modlit-
bou Bartimeja. Skladba s rovnomenným názvom sa pomaly stáva kultovou. Pre svoju 
obľúbenosť sa ocitla aj na novom albume. CD tvorí desať rockovo ladených piesní prinášajúcich pohľad 
očami štyridsiatnika. Poslucháča zaujme hneď prvou piesňou. Text Jozefa Husovského pozýva zamyslieť sa 
nad tým, čo dnešný svet ponúka, a hudba Petra Milenkyho a spolutvorcu Braňa Kociova dopraje nádherný 
umelecký zážitok. (Jozef Petričko)

Štrbák, opát kláštora premonštrátov 
v Jasove
 03.05. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie bis-
kupa – Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup 
a sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi 13.00 Slovenská poetka a prozaička 
Zlatka Matláková
 09.05. (sobota)  09.00 Otvorenie 11. roz-
hlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakove 10.30 
Svätá omša spojená s eucharistickou ado-
ráciou; celebruje Mons. Bernard Bober 
12.30 Slovné pásmo k 95. výročiu naro-
denia slovanského pápeža Jána Pavla II. 
13.30 Koncert gospelových skupín 15.00 
Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva 
15.30 Poďakovanie a záverečné požehna-
nie 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narode-
nia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slúži otec Martin Mikula

DVOJKA
 26.04. (nedeľa)  13.00 Orientácie 13.30 
Slovo – príhovor evanjelického farára 
Jána Čábyho
 27.04. (pondelok)  02.20 Slovo R
 28.04. (utorok)  14.55 Família – dokument 
o hlboko veriacej rodine Slamkovcov 15.35 
Orientácie R
 03.05. (nedeľa)  05.50 História zapísaná 
do kameňa – dokument o dejinách Spiša 
09.30 Archijerejská svätá liturgia – priamy 
prenos z posviacky nového gréckoka-
tolíckeho Chrámu bl. hieromučeníka 
Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch 16.20 
Slovo – príhovor Mons. Jaroslava Pechu, 
banskobystrického dekana
 04.05. (pondelok)  02.10 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 26.04. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Bohuníc; káže farár Ján Ľachký
 03.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje 
Mons. Marián Šuráb
 10.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Štefan 
Novotný, rektor kňazského seminára
 17.05. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje Ján Viglaš, rektor kňaz-
ského seminára

RÁDIO REGINA
Utorok  20.00 Duchovné horizonty R
Sobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 
Ekuména vo svete R
Nedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné 
horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Biskupský sedes
biskupský sedes je trón, ktorý je 
určený len pre biskupa. Nachádza 
sa na tzv. hornom sidališti za ol-
tárom. Ak kňazi neslávia obrady 
s biskupom, sadajú si na vedľajšie 
stoličky podľa vopred ustanoveného 
poriadku.

Počas archijerejskej liturgie sa 
používa ďalší trón v lodi chrámu, kde 
sa biskup oblieka a očakáva malý 
vchod, keď vchádza do svätyne. V ka-
tedrálnych chrámoch má na rozdiel 
od farských chrámov tento sedes 
pevné miesto aj v lodi, na vyvýše-
nom podstavci.

Hľadáš skutočné kresťanské hodnoty?
Rád počúvaš kresťanskú hudbu?

Nalaď si nové internetové rádio 
pre mladých

FF Rádio!

Čo Ti ponúkame?

živé vysielanie v nedeľu až štvrtok od 18:00 do 21:00 hod.
diskusie s hosťami a poslucháčmi na „tému týždňa“
sprevádzanie duchovným slovom
kvalitnú duchovnú hudbu 

Klikni na www.ffradio.sk

Faith and Fire
viera a ohen
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 GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

01.05. Archieparchiálny športovo-turistický deň
15. – 17.05. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu 
Sabinov. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 
rokov.
15. – 17.05. AŠAD  – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
29. – 31.05. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu  
Vranov nad Topľou-mesto a Hanušovce nad Topľou. 
Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

08.05. – 10.05. Kurz Biblia a peniaze. Potrebujete 
zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať 
Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné 
hospodárenie? Tento kurz vám v tom pomôže. To, 
ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa du-
chovne nachádzame. Súvislostí medzi Božím slovom 
a našimi financiami je často viac, ako si myslíme.
29.05. – 31.05. Kurz Samuel. Výchova detí je veľ-
kým umením a najlepším vychovávateľom je Boh, 
ktorý nám deti daroval. Kurz Samuel pomôže plnšie 
porozumieť výchove  a odovzdávaniu viery deťom 
na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, 
obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deť-
mi. Príspevok je 90 eur za manželský pár.

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

02.05. Fatimská sobota – protopresbyterát Vranov 
nad Topľou-mesto (10.00 h)
11.05. Kňazský deň (09.30 h)
22. – 23.05. Konferencia Pôda ako Boží dar (10.00 h)

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

02.05. Fatimská sobota (08.30 h)
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

02.05. Fatimská sobota (10.30 h)
03.05. Malá púť – kňazský seminár (10.30 h)

 KOMUNITA CENACOLO
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove 
kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešo-
ve a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na ul. 
Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
01. – 03.05. Celoštátne rodičovské stretnutie 
v Červenom Kláštore
20.05. Liturgia a adorácia v Kostole Svätého Ducha 
v Levoči (17.00 h)

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

gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:  
Miroslav Dargaj: dargajmiroslav@gmail.com

10. – 12.04. Víkendové stretnutie na chate Kanné 
vo Fričovciach
21.04. Koncert skupiny Zboru sv. Romana Sladko-
pevca a mládežníckeho zboru GMPC v Prešove (Ka-
tedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
28.04. Stretnutie pri čaji (projekcia filmu, hosť: otec 
Rastislav Baka)

Centrum voľného času Juskova Voľa
v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie

vás srdečne pozývajú 

1. mája 2015

na tUriStiCKý Deň S OtCOM arCiBiSKUPOM  
JáNOM BaBJaKOM SJ

Trasa: Veľký Šariš – Šarišský hrad – Šarišské Michaľany (ihrisko)
Štart turistického pochodu: priebežne od 09.00 do 10.00 h na parkovisku 

pod hradom vo Veľkom Šariši .

Trasa je spoločná pre mladších i starších.
V cieli na ihrisku v obci Šarišské Michaľany na vás budú čakať  

rôzne atrakcie a možnosť občerstvenia.

Informácie:  tel. č.:  057/449 02 90, 449 07 61,  
skolacentrum@centrum.sk, www.gmcbarka.sk

túra S VLaDyKOM MiLaNOM ChaUtUrOM

8. máj (piatok)
Trasa: Zemplín – Hatfa (Viničky) – 11 km

Termín: 8. máj (piatok)
Zraz: 08.30 h – 09.00 h

Stretneme sa pred gréckokatolíckym farským úradom v Zemplíne.

Prihlásiť sa môžete na vašom farskom úrade.

Komisia pre mládež Košickej eparchie a Trebišovský protopresbyterát 
pozývajú nadšených športovcov na športovo-duchovnú akciu 

CyKLOtúra S VLaDyKOM MiLaNOM

1. mája 2015

Trasa: Trebišov, gr. kat. chrám – Malý Ruskov – 
Kuzmice – Brezina – Kazimír – Michaľany – Veľaty, 

gr. kat. chrám (asi 33 km, no už budú aj kopce)

Povinná výbava: bicykel v dobrom technickom 
stave, prilba, reflexná vesta, fľaša s vodou a, 

samozrejme, dobrá nálada

www.aetos.sk


