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Láska nezomiera

Michalovský protopresbyterát

P

rotopresbyterát Michalovce je najväčším
protopresbyterátom
na území Košickej eparchie.
Tvorí ho dvadsaťštyri farností.
Patrocíniom dekanátu je Narodenie Presvätej Bohorodičky.
Počet gréckokatolíkov (16 745)
dosahuje 18,3% z celkového
počtu obyvateľov. Na území
dekanátu sa nachádzajú významné pútnické miesta, ako aj
farnosti, z ktorých pochádzajú
významné osobnosti Gréckokatolíckej cirkvi.

Sídlo protopresbyterátu

Sídlom dekanátu je farnosť
Michalovce, kde sa nachádza
aj farský Chrám Narodenia
Presvätej Bohorodičky, ktorého
vznik sa datuje do roku 1772.
Okrem neho sa tu tiež
nachádza Chrám Zoslania
Svätého Ducha, ktorý bol
v roku 2012 povýšený na baziliku minor a patrí kláštoru otcov
redemptoristov. Svojho času
tu pôsobil aj blahoslavený otec
Metod Dominik Trčka CSsR.
V chráme sa nachádzajú jeho
relikvie. Bazilika je jedným
z významných pútnických
miest Košickej eparchie.
Na území farnosti má svoje
sídlo aj Spolok sv. Cyrila a Metoda, založený v časoch druhej
svetovej vojny (1941), ktorý je
náboženským a kultúrno-vý-

chovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku.
Od roku 2004 majú rodičia detí z gréckokatolíckych
rodín možnosť zapísať svoje
deti do Cirkevnej materskej
školy bl. biskupa Vasiľa Hopka.
Od roku 2009 má svoje sídlo
na území tejto farnosti, dovtedy
sídlila vo farnosti Michalovce-Topoľany.
V meste pôsobia sestry
z Kongregácie sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie.
Majú svoj rehoľný dom, kde
sa prevažne starajú o staršie
sestry.

Ďalšie významné
farnosti

Nepochybne najznámejším
miestom Michalovského protopresbyterátu je najväčšie pútnické miesto Košickej eparchie
– Klokočov. Nachádza sa tu
kópia zázračnej ikony Bohorodičky s dieťaťom, ktorá v roku
1670 slzila. Od tejto doby sa tu
konali a dodnes konajú púte,
ktoré prekonali aj časy totalitného režimu. Od vzniku Košického apoštolského exarchátu
v roku 1997 si vladyka Milan
Chautur CSsR vybral práve toto
miesto do pastoračného plánu
pravidelných liturgických slávení. Vždy v prvú sobotu v mesiaci (máj – október) sa tu konajú
tzv. fatimské soboty a nepo-

chybne najväčšou udalosťou
je veľká odpustová slávnosť
na chrámový sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky. V roku
2009 vladyka Milan, košický
eparcha, zostavil zasväcujúcu
modlitbu za vnútornú stabilitu
rodín k Božej Matke z Klokočova. Kópie ikony s modlitbou
sa dnes nachádzajú v každom
chráme Košickej eparchie.
Vo farnosti Michalovce-Topoľany sa nachádza chrám
zasvätený sv. archanjelovi Michalovi, ktorý patrí z architektonického hľadiska k najkrajším v Košickej eparchii. Ďalšou
zaujímavosťou je skutočnosť,
že 17. októbra 1969 sa tu konali
pohrebné obrady zosnulého
Metoda Dominika Trčku CSsR,
ktorý bol v roku 2001 vyhlásený
za blahoslaveného.
Pozdišovce, ktoré sa stali
samostatnou farnosťou až
v roku 2001, sú zase rodiskom

biskupa Jána Eugena Kočiša,
ktorý je emeritným pražským
biskupom.
Za zmienku stojí aj farnosť
Rakovec nad Ondavou, kde
sa v roku 1857 narodil Štefan
Miklóssy, prvý biskup Hajdúdorožskej eparchie. História
farnosti spomína aj to, že od 17.
apríla 1939 tu bolo sídlo vikára
Mukačevskej eparchie Antona
Tinka, ktorý spravoval jej časť
patriacu bývalej Československej republike. Okrem toho
je tu postavený nový chrám
zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni (Pokrovu),
ktorý je najmladším chrámom
v dekanáte (2001).
K najstarším farnostiam sa
zase radí farnosť Voľa, ktorej
Chrám Zosnutia Presvätej
Bohorodičky bol postavený ešte
v roku 1700. n
Mirka Mikundová
snímky: Schematizmus 2008

Štatistika
Gréckokatolíkov: 16 745
Farností: 24
Filiálok: 26
Chrámov: 38
Kaplniek: 1
Najstarší chrám: Zosnutia Presvätej Bohorodičky, (1700), Voľa
Najnovší chrám: Presvätej Bohorodičky Ochrankyni (Pokrov)
(2001), Rakovec nad Ondavou
Prvý doložený kňaz: Gregor Bovankovič (1721), Trhovište
zdroj: Schematizmus 2008
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Milí bratia a sestry, čitatelia časopisu Slovo,
v tomto čase Paschy vás chcem všetkých
pozdraviť slovami nášho vzkrieseného Pána:
„Pokoj vám“. V tomto radostnom období
Paschy sa máme tešiť a radovať, a nemáme
spomínať na smutné veci. Ale predsa mi
nedá nedotknúť sa jedného smutného momentu, od ktorého ubehlo šesťdesiatpäť rokov. Udalosť sa odohrala tiež v čase Paschy.
Je priam životne nevyhnutné pripomínať
si niektoré udalosti, lebo kto na ne zabúda, môže ostať v slepej uličke a byť nemilo
prekvapený zo súčasných udalostí, ktoré sa
dejú doslova v priamom prenose: prenasledovanie, vyháňanie či vraždenie kresťanov
v Sýrii, Iraku, Keni.
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli
pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
významný dátum: 28. apríl 1950. Deň, keď
bola v budove Čierneho orla v Prešove
komunistickou vládou Československej
republiky zrušená Gréckokatolícka cirkev.
Bol to moment, keď Pán vystavil skúške
viery všetkých tristotisíc veriacich. Počnúc
blahoslavenými biskupmi Pavlom Petrom
Gojdičom OSBM a Vasiľom Hopkom cez
kňazov, ich rodiny, rehoľníkov a rehoľné
sestry, seminaristov až po veriacich vo všetkých našich farnostiach od Uble po Prahu.
Ak by sme sa pýtali, čo chcel touto
udalosťou im, ale aj dnes nám Pán povedať,
musíme nastaviť uši Božiemu slovu. „Všetci
vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto
vytrvá do konca, bude spasený“ (Mk 13, 13).
Mohli by sme povedať, že nič zvláštne. Pán

Ježiš hovorí svojim učeníkom, ktorí uverili
v jeho meno, aby sa neľakali. To bola, je
a bude skutočnosť. V Európe žijeme v zdanlivej slobode. Aj u nás na Slovensku. Ale
opäť nanovo sa potrebujeme pýtať, odkiaľ
sa berie táto nenávisť (azda v inej forme) aj
dnes. Čo sme komu ako kresťania urobili?
Čítajme noviny či články na internete. Podľa
súčasných prieskumov neboli kresťania
od začiatku kresťanstva nikdy prenasledovaní tak ako dnes.
Je dobré mať historickú pamäť. Je správne
poučiť sa z dejín, aj z dejín našej Gréckokatolíckej cirkvi. Je dobré si pripomínať. Je
dobré o tom hovoriť našim deťom. O tom,
čo sa stalo. Ale ešte omnoho dôležitejšie je
počúvať Pánovo slovo, lebo kto verí v toho,
ktorý ho poslal, prešiel zo smrti do života
(porov. Jn 5, 24). Toto je Pascha – prechod
zo smrti do života. Toto je Veľká noc, ktorú
očakávame, keď budeme v momente našej
smrti.
Ježiš nám zanechal po svojom zmŕtvychvstaní uistenie o svojej prítomnosti: „A hľa,
ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta“ (Mt 28, 20). Teda aj ja ako biskup vám
hovorím a pripomínam: Nebojte sa. Majte
odvahu aj v dňoch ťažkých situácií, ktoré
prežívate. Ježišovo víťazstvo nad smrťou
je väčšie ako strach zo smrti, lebo Láska
nemôže zomrieť.

Mons. Milan Lach
pomocný biskup Prešovskej archieparchie

Bolo 14. marca 1950. Pri večeri v refektári teologického ústavu redemptoristov
v Oborišti u Dobříše bol dišpenz od mlčania s ohľadom na sviatok sv. Klementa Hofbauera. Večera sa končila. Už sa len čakalo na znamenie predstaveného k modlitbám
po jedle. Napriek predvečeru sviatku sv. Klementa bola nálada pre celkovú situáciu,
ktorá vtedy panovala, stiesnená. Vtom sa otvorili dvere do jedálne a do miestnosti
rázne vstúpilo asi päť úradníkov, ktorí rýchlo obchádzali dlhé stoly stolovníkov a hľadali
istú osobu. Keďže ju nenašli – hľadali akiste rektora ústavu –, vedúci vytiahol lístok
a prečítal: „Dr. Ivan Mastyľák“. Povstal som zo svojho miesta a povedal: „Ja som to.“
Normálne som sa pomodlil, ako keď niekto predčasne odchádza z refektára, vystúpil
som do stredu, obrátil sa smerom k predstavenému, pokľakol, pobozkal zem, ako je
zvykom, a odišiel som s úradníkmi. Povedali mi obvyklé slová: „Pôjdete s nami, vysvetlíte niektoré veci a ráno sa vrátite späť.“
Stále ma sledovali, ale nechali ma pokojne sa pripraviť, preobliecť i zájsť do kaplnky
sa naposledy pokloniť eucharistickému Spasiteľovi. Všimli si, že mám ruku zovretú
v päsť, a tak sa opýtali: „Čo to máte v ruke?“ Otvoril som päsť – a bol tam ruženec. (Ján
Mastiliak: Hrsť spomienok)
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Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku so sprievodom
prijal Svätý Otec František 9. apríla
na osobnej audiencii v Apoštolskom
paláci vo Vatikáne. Ide o prvú oficiálnu
návštevu slovenského prezidenta vo
Vatikáne po jeho zvolení do funkcie.

Pápež František prijal emeritného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka na osobnej audiencii
10. apríla. Zatiaľ nie sú k dispozícii
ďalšie podrobnosti. Hovorca KBS
Martin Kramara k prijatiu emeritného
arcibiskupa Bezáka Svätým Otcom
povedal: „Sme radi, že Svätý Otec prijal Mons. Bezáka. Všetky rozhodnutia
a kroky Svätého Otca si vážime a plne
ich rešpektujeme.“

Na sviatok Božieho milosrdenstva
12. apríla pripomenul pápež František 100. výročie genocídy Arménov.
Nespočetné obete tejto genocídy
kanonizoval ako mučeníkov 23. apríla slávením liturgie v arménskom
obrade. (RV)

Kurz Exorcizmus a modlitba
oslobodenia sa konal 13. − 18. apríla
na pôde Pápežskej akadémie Regina
Apostolorum v Ríme. Kurz slúži kňazom i laikom, lekárom, psychológom,
učiteľom a pastoračným pracovníkom
a je zameraný na správny postup
v prípadoch démonickej posadnutosti
a rozlišovanie ich od problémov psychiatrickej povahy. Úvod kurzu tvorilo
teologické štúdium zmienok o diablovi vo Svätom písme, vo východných
náboženstvách, dokonca aj v islame.

Emeritný pápež Benedikt XVI.
oslávil 16. apríla 88. narodeniny. Pri
tejto príležitosti zaňho pápež František obetoval svätú omšu v Dome
sv. Marty. Emeritnému pápežovi
Benediktovi XVI. prišli zablahoželať aj
rodáci z Bavorska.

Pri príležitosti piateho výročia
smrti kardinála Tomáša Špidlíka SJ
zorganizovalo Centrum Aletti na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme
16. apríla stretnutie modlitby a reflexie s názvom Zdvihnúť Eliášov plášť.

Vo veku 99 rokov zomrel
19. apríla v Ríme rabín Elio Toaff,
ktorý päťdesiat rokov pôsobil ako
hlavný rímsky rabín. Bol to práve on,
kto privítal v rímskej synagóge 13.
apríla 1986 pápeža Jána Pavla II. Išlo
o historicky prvú návštevu pápeža
v synagóge v novodobých dejinách.
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Ternopoľsko-zborovská archieparchia
má nového pomocného biskupa

Sviatky Paschy

Vatikán 12. marca oznámil, že
Svätý Otec František vyjadril
súhlas s kanonickou voľbou
Synody biskupov Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi (UGKC),
ktorá zvolila rehoľného kňaza,
studitu Teodora Tarasa Martynjuka MSU za pomocného biskupa Ternopoľsko-zborovskej
archieparchie, pričom mu bolo
udelené titulárne sídlo Mopta.
Teodor Taras Martynjuk sa
narodil 1. februára 1974 v dedinke Dora (dnes Jaremče)
v Ivano-frankovskom regióne.
Od roku 1989 do roku 1993
študoval na pedagogickom
inštitúte v Kremenci výtvarnú
výchovu. V roku 1993 vstúpil
k studitom v Univskej lavre.
Formáciu a filozoficko-teologické vzdelanie získal v kňazskom
seminári v Lubline a na tamojšej Katolíckej univerzite. V roku
1997 zložil doživotné sľuby a 20.

Na Veľký štvrtok sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove zhromaždili kňazi
Prešovskej archieparchie,
aby v spoločenstve so svojím
arcibiskupom Mons. Jánom
Babjakom SJ slávili archijerejskú
svätú liturgiu. Koncelebroval aj
Mons. Ján Eugen Kočiš, eme-

januára 2000 bol vysvätený
za kňaza. V rokoch 2001 – 2005
pôsobil v Unive a v Monastieri
sv. Michala v Ľvove. V rokoch
2005 – 2010 pokračoval v štúdiách v Ríme, kde získal na Pápežskom východnom inštitúte
(PIO) doktorát z východného
kánonického práva. V roku 2010

Prešov

George Demetrios Gallaro sa
narodil 16. januára 1948 v meste
Pozzalo na Sicílii. Štúdiá
filozofie a duchovnú formáciu absolvoval v diecéznom
seminári v Note. V roku 1968
sa presťahoval do USA, kde
pokračoval v štúdiu teológie
v Kňazskom seminári sv. Jána
v Los Angeles v Kalifornii. Diakonské svätenia prijal v roku
1971, kňazské 27. mája 1972.
Po ôsmich rokoch pôsobenia
v dvoch farnostiach v arcidiecéze Los Angeles odišiel na štúdiá
do Ríma, kde študoval na Pápežskom východnom inštitúte
a Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského, kde dosiahol
doktorát z kánonického práva
a licenciát z ekumenizmu.
Neskôr pôsobil v pastorácii a vyučoval v Newtonskej
melchitskej eparchii (so sídlom
v meste Massachusetts),
v Stamfordskej ukrajinskej
gréckokatolíckej eparchii

zdvihol ruku na Boha. Ľudská
zloba a nenávisť sa vyliala až
do dna. Ale je to aj deň, keď sa
ukázala nekonečná Božia láska.
Kristov kríž nie je víťazstvom
temnôt, ale víťazstvom Boha.“
Veľká sobota sa začala
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove slávením Jeruzalemskej utierne a pokračovala večer

bol zvolený za igumena Uspenskej lavry v Unive na obdobie
piatich rokov. Od roku 2011
prednášal aj východné kánonické právo na PIO v Ríme. Okrem
rodnej ukrajinčiny ovláda ruský,
poľský, taliansky a francúzsky
jazyk. (www.grkatba.sk, commons.wikimedia.org)

George Gallaro bol vymenovaný
za biskupa taliansko-albánskej eparchie Piana na Sicílii
Svätý Otec František vymenoval 31. marca otca Georgea
Demetriosa Gallara, kňaza
grécko-melchitskej eparchie
Newton (Massachusetts,
USA), za biskupa byzantskej
taliansko-albánskej eparchie
Piana na Sicílii v Taliansku (so
sídlom v Palerme). Eparchia má
29 000 veriacich, 28 kňazov, 4
diakonov a 159 rehoľníkov. Post
eparchiálneho biskupa eparchie
Piano bol uprázdnený od apríla
2013, keď biskup Sotír Ferrara
odišiel na emeritúru.
Otec Gallaro pôsobil ostatných desať rokov v Pittsburskej
gréckokatolíckej archieparchii
ako profesor kánonického
práva v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári sv. Cyrila
a Metoda v Pittsburghu, ako
synkel pre kánonické záležitosti a súdny vikár Pittsburskej
eparchie. Bol členom presbyterskej rady a intereparchiálnej
kánonickej komisie.
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(so sídlom v Connecticute)
a v Pittsburskej ruténskej
archieparchii (v Pennsylvánii).
Od roku 2011 bol podpredsedom Spoločnosti východného
kánonického práva a od roku
2013 konzultorom Kongregácie
pre východné cirkvi. (Stanislav
Gábor/ vatican.va, Pittsburská
archieparchia, Konferencia biskupov USA, www.archpitt.org)

www.facebook.com/grkatslovo

za spevu o Kristovom vzkriesení
nasledoval liturgický sprievod
okolo katedrály. Na konci utierne arcibiskup metropolita posvätil veľkonočné jedlá a krátko
veriacich pozdravil. O desiatej
hodine slávil archijerejskú svätú
liturgiu. V homílii povedal, že
pred dvetisíc rokmi obletela
svet správa o Kristovom zmŕtvychvstaní. Aj keď je dnes doba
masmédií, táto správa sa stala
najaktuálnejšou v celej histórii
ľudstva. Liturgiu koncelebroval
aj vladyka Ján Eugen Kočiš,
emeritný pražský pomocný biskup. Nedeľu Paschy prešovský
arcibiskup metropolita zakončil
slávením paschálnej večierne.
(Ľubomír Petrík; snímka: Dominik Petrík)

Košice

ritný pražský pomocný biskup.
V homílii metropolita Ján Babjak SJ kňazom povedal: „Prežívame náš sviatok. Veľký štvrtok
je kňazským dňom. Je pre nás
charakteristický, pretože si pripomíname, že dnes Ježiš Kristus
ustanovil sviatosť kňazstva
a Eucharistie. Poďakujme sa
touto liturgiou za dar Kristovho
kňazstva. Zároveň slávime aj
Rok zasväteného života a Svätý
Otec František už ohlásil aj
Rok Božieho milosrdenstva.
Kňazská vysviacka nám vtláča
nezmazateľný znak, podobne
ako krst a birmovanie.“
Počas svätej liturgie posvätil
myro a pripomínajúc si to,
ako Ježiš pri poslednej večeri
umyl nohy svojim učeníkom, aj
vladyka umyl nohy dvanástim
kňazom z radov rehoľníkov.
Večer slávil Liturgiu sv. Bazila
Veľkého s večierňou a po nej
Strasti nášho Pána Ježiša Krista.
Na Veľký piatok popoludní slávil vladyka Ján Veľkú
večiereň s uložením plaščenice do hrobu. Po liturgickom
sprievode v homílii vysvetlil
tajomstvo tohto slávenia: „Veľký piatok je deň, keď človek po-

slávením Liturgie sv. Bazila
Veľkého, ktorej predsedal
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii sa
veriacim prihovoril vikár pre
ekonomiku Daniel Dzurovčin,
ktorý poukázal na prepojenosť
starozákonných čítaní, ktorých spoločnou myšlienkou je
skutočnosť, že Boh zachraňuje,
s Paschou Ježiša Krista a naším
životom.
Svätá a veľká nedeľa Paschy
sa začala o štvrtej hodine ráno
Utierňou vzkriesenia. Najprv
vladyka Ján preniesol plaščenicu z hrobu na oltár. Potom

Narodenie Presvätej Bohorodičky bolo silným vyjadrením
spoločenstva miestnej cirkvi,
kde asi šesťdesiat kňazov spolu
so svojím biskupom vyjadrilo
jednotu viery v tajomstvo vykúpenia a spásy, ktoré všetkých
zjednocuje s Bohom. Obrady
Veľkého štvrtka sa v katedrále
byzantského obradu začali
svätením antimenzionov. Toto
plátno je súčasťou oltárnych
plachiet, na ktorých sa v byzantskom obrade slávi svätá
liturgia. Vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, v homílii priblížil postoj Ježiša Krista,
ktorý sa snažil odovzdať svojim
apoštolom aj všetkých ľuďom
postoj prekonávania predsudkov. Ježiš nerúca princípy, iba


Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov v misijnej pastorácii oslávili
veriaci Prešovskej archieparchie
24. marca prosbou v ekténii. Tento
deň modlitieb a pôstu bol v Cirkvi
ustanovený iba nedávno a podnetom
na jeho slávenie bola smrť salvádorského arcibiskupa Oscara Romera,
ktorého zavraždili v roku 1980. Ak
dvadsiate storočie môžeme bez obáv
nazvať storočím mučeníkov, zdá sa,
že dvadsiate prvé je vyvrcholením
mučeníctva. Podľa informácií tlačovej
agentúry Fides bolo v roku 2014
násilne usmrtených dvadsaťšesť
pracovníkov v misijnej pastorácii;
sedemnásť kňazov, jeden rehoľník,
šesť rehoľníčok, jeden seminarista
a jeden laik. V rokoch 2003 – 2014
bolo rôznym spôsobom umučených
230 misionárov, z toho traja biskupi.
(Štefánia Blichová)

Prvé stretnutie komisie pre
misie Prešovskej archieparchie sa
uskutočnilo 9. apríla v priestoroch
Arcibiskupského úradu v Prešove.
Na zasadnutí sa hovorilo o návrhoch činností v archieparchii pod
vedením sestry Štefánie Blichovej
OSBM. Medzi prioritné úlohy patrí
potreba oživovať misijné povedomie
a misijné poslanie v Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku cez katechézu,
masmédiá, prácu s deťmi a mládežou. Ďalšou významnou činnosťou je
prezentácia Pápežských misijných diel
a distribúcia časopisu Svetové misie.
V závere stretnutia poctil komisiu
svojou návštevou arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. (Milan Sisak)

Púť Božieho milosrdenstva sa
uskutočnila 11. apríla v Ľutine. Púť
bola spojená s fatimskou sobotou
Sabinovského protopresbyterátu.
Táto slávnosť sa začala modlitbou
Korunky k Božiemu milosrdenstvu,
nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii veriacich
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vyzval, aby sa hlbšie zamysleli nad
milosrdenstvom, ktoré Boh každému
preukazuje. Spevom slávnosť obohatili mladí z farnosti Milpoš. Po svätej
liturgii nasledoval Akatist požehnania
rodín a katechéza. (Šimon Gajan)

V Devíne si 11. apríla pripomenuli 1 200. výročie narodenia a 1 130.
výročie úmrtia sv. Metoda. Hlavní
organizátori: Hlaholská akadémia
Domu Matice slovenskej v Bratislave
a občianske združenie Dedičstvo
otcov pre návštevníkov pripravili
bohatý celodenný program. Pri tejto
príležitosti sa konala aj Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho, ktorú slúžil gréckokatolícky kňaz Stanislav Diheneščík.

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa
opäť konal kurz Zbav nás zlého. Šesťdesiatosem účastníkov počas víkendu
11. – 13. apríla spoznávalo taktiku
a spôsob boja zlého ducha. Otec Jozef Maretta, exorcista Prešovskej archieparchie, hovoril o menách zlých
duchov, o vstupných bránach jeho
pôsobenia, a rozdelil ľudí do piatich
základných skupín podľa vnímania
existencie diabla. Okrem spoločných
modlitieb, slávení svätých liturgií
a práce v skupinkách nechýbal ani čas
na svätú spoveď, čo je, ako povedal
otec Maretta, „najväčší exorcizmus“.
Najdôležitejšou správou pre všetkých
bola ohlásená skutočnosť, že všetci
pokrstení sú v Ježišovom víťaznom
tíme a sú víťazmi nad démonom.
V nedeľu pred obedom sa účastníci
rozdelení do trojčlenných skupiniek
v prítomnosti dvoch svedkov zriekali
udalostí a vykonaných skutkov, ktoré
pochádzali od zlého, a odovzdali
svoje životy jedinému spasiteľovi –
Ježišovi Kristovi. (Patrik Maľarčík)

Aprílová malá púť sa na hore Zvir
uskutočnila 12. apríla. Program sa
začal modlitbou Akatistu požehnania rodín, ktorú viedol otec Michal
Leščišin, rektor chrámu a kaplnky
na hore Zvir. Po akatiste nasledoval
ruženec s krátkymi rozjímaniami.
Archijerejskej svätej liturgii predsedal
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. V homílii sa prihovoril otec
Ján Karas, špirituál Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča
v Prešove, a povzbudil pútnikov, aby
sa nebáli bližšie pristúpiť ku Kristovi
a otvoriť sa Božiemu milosrdenstvu.
Po svätej liturgii otec arcibiskup po-
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prekonáva predsudky, ktorých
je človek často plný. V závere
homílie vladyka Milan vyzval
kňazov i veriacich, aby sledovali dnešný svet a hľadali miesto
pre Krista tak, aby sa mu človek
mohol priblížiť nie formálne,
ale osobne živým vzťahom.
Liturgia Veľkého štvrtka
v košickej gréckokatolíckej katedrále pokračovala posviackou
myra. V závere sa konal obrad
umývania nôh, počas ktorého umyl vladyka Milan nohy
dvanástim kňazom z Trebišovského protopresbyterátu.
Na Veľký piatok slávil v košickej katedrále za prítomnosti
kňazov vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, Veľkú večiereň
s uložením plaščenice do hrobu,
na Veľkú sobotu pokrstil, myropomazal a rozdal Eucharistiu
trom dospelým katechumenom
z Košíc. V kázni ich povzbudil
k plnšiemu uvedomeniu si daru
Božej milosti prijatej v kresťanskej iniciácii a vydávaniu
svedectva života v dnešnom sekularizovanom svete. V nedeľu
pri archijerejskej liturgii, ktorú
spevom sprevádzal katedrálny
Zbor sv. Cyrila a Metoda, vladyka upozornil, že sa zamýšľame
nad rôznymi atribútmi života,
ale nie nad tým, čo je vlastne
život. A život je Kristus. Len
v spojení s Kristom máme
aj my v sebe nádej na nový,
večný život. Sviatky Kristovho
vzkriesenia priniesli prítomným

oživenie kresťanskej nádeje
na víťazstvo života nad smrťou
a pravdy nad lžou. (Marko Rozkoš, Michal Hospodár; snímka:
archív Michala Hospodára)

Bratislava

Vo Veľký štvrtok 2. apríla sa
v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave zišli
kňazi Bratislavskej eparchie,
aby v spoločenstve so svojím
biskupom Petrom Rusnákom
slúžili svätú liturgiu. Boli medzi
nimi aj hostia z Medzinárodné-

na Ježiša. Pred modlitbou Otče
náš vladyka Peter posvätil myro
a na záver liturgického slávenia
sa konal obrad umývania nôh,
počas ktorého vladyka umyl
nohy šiestim kňazom a šiestim
laikom, medzi nimi jednému
manželskému páru z bratislavskej farnosti. Po svätej liturgii
nasledovalo agapé – vyjadrenie
bratského spoločenstva kňazov
a veriacich s biskupom.
Vo svojej homílii počas
obradov Veľkého piatka sa
eparcha zamýšľal nad postojmi

Na viacerých miestach Slovenska
si pripomenuli barbarskú noc
65. výročie Akcie K, nazývanej aj barbarská noc, z 13.
na 14. apríla 1950, počas ktorej
komunistický režim násilne
vyviezol rehoľníkov z kláštorov,
si na viacerých miestach pripomenula Konfederácia politických väzňov Slovenska. Tento
deň je zároveň pamätným
dňom Slovenskej republiky ako
Deň nespravodlivo stíhaných.

ho teologického inštitútu (ITI)
v Trumau (Rakúsko) otec Juraj
Terek, diakon Mihai Groza (Rumunsko, eparchia Cluj-Gherla)
a poddiakon Alexander Duľa
(Prešovská archieparchia).
V homílii sa vladyka zamýšľal nad kňazskou identitou.
Aby kňaz zostal verný svojmu
povolaniu, má mať vo svojom
živote neustále upretý pohľad

niektorých aktérov z evanjelia
o umučení a smrti Ježiša Krista
a nad otázkou, kto je vinný.
Počas svätej liturgie s večierňou Veľkej soboty udelil
vladyka Peter iniciačné sviatosti
katechumenke Monike a v Nedeľu Paschy ráno slúžil Utiereň
vzkriesenia a potom slávnostnú
svätú liturgiu. (Stano Gábor;
snímka: Ľubo Michalko)

prítomných na posedenie pri
rektorskom guláši. Na pódiu vystúpila bohoslovecká

gospelová skupina Anastasis
a na záver sa v kaplnke slávila
večiereň. (Dominik Petrík)

V piatok 10. apríla sa konala spomienka v kláštore
kapucínov v Pezinku, kde bol
v roku 1950 zriadený internačný kláštor pre rehoľných
predstavených a tzv. reakčných
rehoľníkov. Stretnutie sa začalo
svätou omšou, ktorej hlavným
celebrantom bol saleziánsky
kňaz don Alojz Ondrejka a homíliu predniesol bývalý klerik

Spoločnosti Božieho slova otec
František Fedor. Po svätej omši
sa konala pietna spomienka pri
pamätnej tabuli pred kláštorom, kde sa prihovoril primátor
mesta Pezinok Oliver Solga.
Panychídu za zosnulých internovaných rehoľníkov odslúžil
otec František Fedor. (Peter
Sandtner)

V Bratislave diskutovali odborníci na cirkevné právo
o sviatosti manželstva
O sviatosti manželstva v kontexte východných cirkví diskutovali v prvej polovici apríla
v Bratislave uznávaní odborníci
na cirkevné právo. Témami
medzinárodného sympózia
boli osobitosti v odlišnom
chápaní manželstva a jeho
slávenia, otázky pri uzatváraní zmiešaných manželstiev

V gréckokatolíckom seminári v Prešove sa uskutočnil
Deň otvorených dverí
V sobotu 11. apríla sa otvorili
dvere Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove. Deň
otvorených dverí, ktorý prilákal
veľké množstvo záujemcov,
otvoril rektor seminára otec
Miroslav Dancák. Nasledovala prezentácia fotografií zo
seminárnych podujatí a hra
Pevnosť seminár, počas ktorej
sa skupinky chlapcov a dievčat
usilovali vytvoriť citát z kánona
Utierne vzkriesenia.
Po modlitbe šiesteho času
otec rektor vyhlásil výsledky
Pevnosti seminár a pozval
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s pravoslávnymi či vylúčenie
rozvedených a znova zosobášených manželov, z pristupovania
k eucharistii. Konferencia sa
uskutočnila po záštitou otca
arcibiskupa Cyrila Vasiľa,
sektretára Kongregácie pre
východné cirkvi. Pravidelné
stretnutia absolventov Pápežského východného inštitútu

a odborníkov na cirkevné právo
sa konajú každoročne po Veľkej noci. Do Bratislavy prišiel
aj rektor Pápežskej univerzity
sv. Tomáša Akvinského v Ríme
Miroslav Konštanc Adam, člen
špeciálnej komisie pre reformu manželských cirkevných
procesov, ktorú vytvoril pápež
František.

Biblická súťaž a biblická olympiáda
v Prešovskej archieparchii
Téma putovania zastrešovala
jednotlivé biblické knihy (Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov), ktoré boli predmetom
biblickej súťaže a biblickej
olympiády v tomto školskom
roku. Po protopresbyterátnom
kole, ktoré sa v Prešovskej
archieparchii uskutočnilo 12.
marca, sa víťazi stretli 15. apríla
na archieparchiálnom kole
v Prešove. V kaplnke Kňazského gréckokatolíckeho seminára
bl. P. P. Gojdiča vladyka Milan
Lach, prešovský pomocný
biskup, privítal účastníkov
z jednotlivých protopresbyterátov. Po Molebene k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi sa žiaci
rozišli do jednotlivých tried,
aby si zmerali sily. Po obede
rektor seminára otec Miroslav
Dancák odovzdal diplomy
a ceny družstvám, ktoré budú
Prešovskú archieparchiu reprezentovať na metropolitnom

kole. Na druhý deň sa v kňazskom seminári stretli žiaci 2.
stupňa ZŠ a študenti SŠ. Víťazi
postúpili do celoslovenského
kola, ktorého organizátorom
bude Trnavská arcidiecéza.
A kategória (1. – 2. ročník ZŠ):
1. CSŠ Duchnovičova, Humenné; 2. ZŠ Okružná; 3. ZŠ Sídlisko
Juh, Vranov nad Topľou;
B kategória (3. – 4. ročník
ZŠ: 1. farnosť Rešov; 2. farnosť

Šarišský Štiavnik; 3. ZŠ Sídlisko
Juh, Vranov nad Topľou
1. kategória (5. – 9. ročník
ZŠ): 1. ZŠ s MŠ Kapušany; 2.
ZŠ s MŠ Kamienka; 3. ZŠ s MŠ
Stakčín
2. kategória (SŠ: 1. Gymnázium sv. Mikuláša, Stará
Ľubovňa; 2. Gymnázium L.
Stöckela, Bardejov; 3. Gymnázium Konštantínova, Stropkov)
(Peter Cap)

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.

žehnal náboženské predmety a spolu
s pútnikmi sa pomodlil Korunku
Božieho milosrdenstva. Program
sprevádzal zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Erika Hrabčáka,
bohoslovca pastoračného ročníka.
(Michal Zorvan ml.)

Sviatok Božieho milosrdenstva
oslávili 13. apríla v Smižanoch s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorý bol hlavným celebrantom svätej
omše. Priamy prenos zo slávenia
prinieslo Rádio Lumen. V programe
nechýbal kultúrny program v rámci
Roka zasväteného života.

Prezentácia knihy Daniela Atanáza Mandzáka CSsR Dokumenty k Akcii P, Prešovský sobor sa uskutočnila
16. apríla. Prezentácia sa začala slávením svätej liturgie v Katedrálnom
chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. Po nej nasledovalo neformálne
stretnutie s autorom v priestoroch
bratislavského Eparchiálneho úradu.
(www.grkatba.sk)

Ďalší z víkendov Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka
na tému Apoštolát animátora
a vývinová psychológia sa uskutočnil
17. – 19. apríla v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli pod vedením lektorky
Dominiky Komišakovej. Okrem
prednášok a spoločných modlitieb
za požehnanie a spoluprácu medzi
kňazmi a laikmi si v sobotu večer
účastníci vyskúšali evanjelizáciu a vedenie rôznych stretiek v skupinkách
podľa zadanej úlohy. Na víkende sa
zúčastnilo štyridsaťtri mladých ľudí.
(Patrik Maľarčík)

Cirkevná základná škola sv. Juraja
v Trebišove slávila 19. apríla svoj
odpust. Patróna školy sv. veľkomučeníka Juraja si prišli žiaci s pedagógmi
uctiť do farského chrámu, kde slávil
archijerejskú svätú liturgiu vladyka
Milan Chautur, košický eparchiálny
biskup. Spoluslúžili otec Peter Orenič,
riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, otec Dušan Seman, protopresbyter, a viacerí školskí kapláni. Slávnosť
spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa
z Michaloviec. Na záver vyjadrila
úprimné poďakovanie riaditeľka školy
Ľ. Bumberová a akadémiou prítomných potešil školský zbor Angelino.
Slávnosť prenášala v priamom prenose RTVS. (Michal Hospodár)
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Gréckokatolíci a oslobodenie Československa
Oslobodeniu Československa, ktorého 70. výročie si tento rok pripomíname,
predchádzalo viacero dramatických udalostí na Slovensku,
a výraznou mierou zasiahli aj do života gréckokatolíkov.

O

d jesene roku 1944 v rámci Karpatsko-duklianskej operácie prebiehali boje o oslobodenie Československa, ale ešte predtým sa krajina vyrovnávala s návalom utečencov z východu, ktorým
bola poskytnutá dôležitá humanitárna
pomoc. V dejinách Slovenska to bol najväčší počet utečencov, aký bol na naše územie
prijatý. Z dnešného pohľadu nepôsobí
19 500 utečencov hrozivo, ale ich situácia
si vyžadovala rýchlu pomoc. Medzi nimi
sa nachádzalo aj veľa gréckokatolíckych
duchovných s rodinami a veriacimi. Preto
sa prirodzene obracali s prosbou o pomoc
na prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, a on im ju bez váhania nezištne
poskytoval. Charitatívny rozmer jeho biskupskej služby sa už prejavil v poskytovaní
pomoci rasovo prenasledovanému židovskému obyvateľstvu a jeho príklad nasledovali viacerí kňazi a veriaci. Starostlivosť
o utečencov prebiehala až do vypuknutia
Slovenského národného povstania, keď ich
prílev na Slovensko ustal.
Povstanie zasiahlo najmä stred Slovenska, ale do bojov sa zapojili aj viacerí
gréckokatolíci. Zvlášť sa vyznamenali
gréckokatolícke obce Telgárt a Vernár,
pritom východ Slovenska nezaostával
za ostatnými časťami krajiny. Za mnohých
môžeme spomenúť príklad otca Emila
Zorvana z obce Čarno (dnes Šarišské Čierne pri Bardejove). Bol členom partizánskeho oddielu Rokosovsky-Litvinov. Okrem
toho sa ako dôstojník Slovenskej armády
v hodnosti poručíka duchovného v zálohe
stal vhodným prostredníkom medzi dôstojníkmi Slovenskej armády a partizánmi
po nútenom odzbrojení vojakov tesne pred
vypuknutím SNP. 31. augusta až 1. septem-

bra 1944 vytvoril na fare v Čarnom podmienky na stretnutie slovenských dôstojníkov z okolitých posádok, ktorí sa rozhodli
spolu s posádkami pridať k partizánom
operujúcim v horách nad obcou Kríže.
Vojakom zabezpečil civilné oblečenie, čím
im umožnil vyhnúť sa zatknutiu a prevozu
na nútené práce do Nemecka. Využijúc
svoje postavenie kňaza získal od nemeckého veliteľstva špeciálne povolenie na vstup
do frontovej zóny. V rámci povolenia navštívil evakuované obce na severovýchode
Slovenska a z miestnych gréckokatolíckych
chrámov previezol cennosti do priestorov
Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.
Zároveň získal pre partizánske oddiely
dôležité informácie o polohe nemeckých
vojsk a frontovej línie.
Potlačenie povstania viedlo k nastoleniu bezbrehej okupačnej moci a tá znova
obnovila aj deportácie rasovo prenasledovaných Židov. Množstvo z nich našlo znova
miesto záchrany medzi gréckokatolíckymi
kňazmi a veriacimi. Pod ich ochranou sa
napríklad dočkali oslobodenia v gréckokatolíckych obciach Oľšavica, Nižné Repaše
a Kojšov. Štát Izrael ocenil túto nezištnú
službu vyznamenaním Spravodliví medzi
národmi a in memoriam ho udelil prešovskému biskupovi Gojdičovi, viacerým
kňazom a veriacim, často aj manželským
párom. Ich príbehy už boli medializované,
ale veľa záchrancov, ktorí nie sú nositeľmi tohto vyznamenania, zostáva pred
širokou verejnosťou v anonymite. Jedným
z menej známych, a zároveň najmladší
z kňazov ukrývajúcich Židov bol Alexej
Miroššay. Kňazské svätenie prijal 16. júna
1940 a 1. novembra 1940, vo veku 24 rokov,
nastúpil na svoje prvé kňazské pôsobisko

v Nižných Repašoch, kde svojich veriacich
od začiatku povzbudzoval k preukazovaniu nezištnej pomoci. Viacerí ho počúvli
a ukrývajúcim sa osobám v horách nosili
jedlo a teplé oblečenie. Neskôr v zimných
mesiacoch na prelome rokov 1944 a 1945
ich prijali do svojich domovov. Podobne sa
zachoval aj otec Miroššay, ktorý poskytol
úkryt rasovo prenasledovaným. Žiaľ, ich
mená sa nezachovali, ostalo len povedomie
o nezištnej pomoci potvrdené udelením
vyznamenania zo strany československej
vlády po skončení druhej svetovej vojny.
Samotný prechod frontu na prelome
rokov 1944 a 1945 vyvolával veľké obavy
z Červenej armády a ideológie komunizmu.
Prešovský biskup vydal tridsaťdvabodový
dokument adresovaný kňazom, v ktorom podal inštrukcie o tom, ako sa majú
zachovať počas vojnového stavu. V jednotlivých bodoch sa snažil vystihnúť všetky
problematické oblasti. Z listu vyplýva jeho
obava z blížiacej sa Červenej armády ako
nositeľky komunistickej ideológie; obava
z ničenia a rabovania chrámov.
Tieto skutočnosti výraznou mierou
ovplyvnili život duchovenstva aj veriacich,
ale nad tým všetkým bola prirodzená
obava o život a majetok. S približujúcimi sa
bojovými operáciami dochádzalo k zmenám aj v náboženskom živote farností
a intenzívnejšiemu modlitbovému životu
aj u mužov, nielen u žien, ako to bolo
zvykom. Otec Ján Krlička z Helcmanoviec
v jednom zo svojich listov biskupovi z roku
1944 s neskrývanou radosťou opisoval duchovný život farnosti slovami: „Celý mesiac
október bol v tomto znamení. Októbrové pobožnosti, ruženec pred vyloženou
Najsvätejšou Eucharistiou bol až prekrásne

navštevovaný, za päť rokov, čo tu účinkujem, nebolo nikdy tak pekne prítomných,
ako tohto roka, predošlé roky nebolo vidieť
mužov a mužskú mládež, tohto roka našlo
sa ich okolo päťdesiat.“
Prechod frontu zapríčinil ohromné
materiálne škody, a najmä nesmierne
straty na životoch vojakov a obyvateľstva.
Gréckokatolícki duchovní vo viacerých
prípadoch zostali po boku rodín veriacich
aj počas prechodu frontu a boli im tak
nablízku v období najväčšej núdze a strachu. Napríklad otec Ján Krafčík z farnosti
Novosad koncom novembra 1944 nechal
odísť svoju rodinu, ale sám zostal k dispozícii veriacim, ktorí sa rozhodli zostať. Počas prechodu frontu cez farnosť Cabov žil
miestny otec duchovný Michal Fitz s veriacimi v bunkroch a podobne ako veriaci, aj
on prišiel počas bojov o celý svoj majetok.
Ešte v roku 1944 požiadal biskup Gojdič
otcov redemptoristov v Michalovciach, aby
neopúšťali kláštor a ostali v službe veriacim
aj vo vojnovom čase.
V septembri 1944 spracoval biskup Gojdič správu o vojnových pomeroch na východnom Slovensku. Zmienil sa o škodách
spôsobených bombardovaním Prešova
a o veľmi smutnom stave na dedinách pri
východných hraniciach Slovenska. V tom
čase už okresy Medzilaborce, Svidník,
Stropkov a Bardejov spadali do pásma
bezprostredných bojov. Podľa biskupa boli
obce týchto okresov vypálené alebo pre
stále bombardovanie a prestrelky úplne
prázdne. Veriaci sa skrývali v lesoch alebo
po susedných dedinách, ktoré ešte neboli
ohrozené bezprostrednými bojmi. Obyvatelia týchto oblastí sa ocitli bez prostriedkov, potravy a strechy nad hlavou.
Tvrdé boje spojené s Karpatsko-duklianskou operáciou postihli najmä severovýchod Slovenska, kde v prevažnej miere
aj dnes žijú gréckokatolíci, ktorí by vedeli
o krutosti a dôsledkoch boja živo rozprá-

vať. Vojenské múzeum vo Svidníku uchováva zbierku fotografií obcí po prechode
frontu. Na nich môžeme vidieť zničené
obydlia, ale aj rozstrieľané chrámy i život
obyvateľov v núdzových podmienkach
tesne po vojne. Napríklad gréckokatolícka
obec Tokajík bola nemeckými vojakmi
úmyselne vypálená a vyše tridsať mužov
zastrelených. Z celej dediny zostal stáť iba
chrám a jediný dom. Obete tragédie boli
pochované na mieste popravy, ale neskôr
ich telá exhumovali a pochovali na čestnom mieste v dedine. Nad ich hrobmi stojí
pomník. Manželka, ktorá v plači dvíha ruky
k nebesiam, a pri jej nohách leží zastrelený
manžel. Obec pomohli obnoviť a znova
vybudovať príslušníci Československej
armády, keďže pre samotné vdovy to bola
nesplniteľná úloha. Armáda tým vyjadrila
úctu obetiam. Život vdovám sa snažil uľahčiť aj biskup Gojdič poskytnutím finančnej
pomoci zo strany Gréckokatolíckej cirkvi.
Vojnové udalosti v rokoch 1944 – 1945 zanechali v Prešovskej eparchii obrovské ľudské a materiálne škody. Polovica eparchie
bola úplne zničená, spálená a zbombardovaná, veriaci evakuovaním ožobráčení, bez
striech, bez pokrmu a bez odevu živorili.
Napriek ťažkým podmienkam, v ktorých sa
mnohí pred koncom vojny ocitli, dokázali
stáť na strane spravodlivosti a postavili
sa na obranu utláčaných a rasovo prenasledovaných ľudí. Gréckokatolícka cirkev
tvorená biskupom, kňazmi a veriacimi
vstupovala do nových pomerov po oslobodení Československa s vysokým kreditom
pred celou spoločnosťou. Úcta k biskupovi
Gojdičovi a Cirkvi, ktorú viedol, pramenila
zo skúsenosti nezištnej humanity preukázanej Židom a utečencom, statočnosti
v bojoch za slobodu vlasti, ako aj verejnej
kritiky autoritatívneho režimu prvej Slovenskej republiky. n
Peter Borza

Rozhovor s vladykom
Benediktom Alexijčukom,
ľvovským pomocným
biskupom, ktorý sa
24. marca zúčastnil
na Konferencii
o zasvätenom živote
z pohľadu východnej
cirkvi na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte PU
v Prešove.
Čo nové priniesol gréckokatolíkom žijúcim
na Ukrajine Rok zasväteného života vyhlásený
Svätým Otcom Františkom?
Dalo nám to väčšiu možnosť zamyslieť sa nad
svojím povolaním, teda aj nad misiou Bohu
zasvätených ľudí v Cirkvi. A tiež to, že napriek
materializmu a rôznym iným problémom,
ktoré dnes sú, Bohu zasvätené osoby žijúce
v istom ústraní, mimo týchto problémov,
majú schopnosť svojimi modlitbami prosiť
Pána, a tak premieňať tento svet. No častým
problémom Bohu zasvätených osôb (a aj
kresťanov vo všeobecnosti) je nevera v to,
že my tento svet môžeme premieňať. To
neznamená, že treba meniť ľudí okolo,
politickú a kultúrnu situáciu, ale meniť
v prvom rade seba samého. Tak ako sa vraví
na východe: Zmeň sa ty sám a zmení sa tisíc
ľudí okolo teba.
Dá sa v niekoľkých vetách zhrnúť podstata
toho, prečo Boh pozýva k zasvätenému
životu?
To pozvanie tu je preto, aby Bohu zasvätené
osoby boli svedkami realizácie kresťanstva.
Sv. Bazil Veľký hovorí, že mních je dokonalý
kresťan. Znamená to, že sú povolaní
k jednoduchej veci – aby svedčili o Ježišovi
Kristovi a živote s ním na tejto zemi. Rehoľníci
nie sú zvláštnou kastou osôb, ale majú
o ňom svedčiť hlbším spôsobom. Preto majú
byť v prvom rade svedectvom duchovnej
roviny kresťanského života. Vždy je nádej, že
mních, rehoľník bude tým, ktorý má ukazovať
vzor kresťanských cností. Prajem aj vám
na Slovensku, aby ste mali stále viac tých
mníchov, rehoľníkov, rehoľníčok a ostatných
zasvätených ľudí, ktorí budú viac a pravdivejšie
odzrkadľovať Krista.
Ako sa zmenil váš život mnícha studitu
po vysvätení za biskupa?
Odpoviem vám tými istými slovami, ako som
nedávno odpovedal Svätému Otcovi, keď sme
boli na ad limina apostolorum: „Svätý Otec, je
to ten istý Boh, ktorý bol v kláštore a ktorý je
aj v eparchii. Takže sa nič nezmenilo. Aj teraz je
to taký istý Boh, ako bol predtým.“
Jozef Petričko; snímka: catholicnews.org.ua
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Svedomie
– sloboda –
následky
„V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si sám
nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro, a vyhýbal sa zlu, a keď
treba, zaznieva mu v hĺbke srdca… Lebo človek má v srdci
Bohom vpísaný zákon… Svedomie je najskrytejším jadrom
a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, čl. 1776)

K

aždá morálna požiadavka má svoj
základ v Bohu. Je to zdôvodnené
tým, že Boh každému človeku
hovorí svoje áno, povoláva ho k slobode
a chce s ním vytvoriť spoločenstvo. Ale ako
môže človek spoznať morálnu požiadavku?
Ako má spoznať, čo sa od neho žiada v rodine, v práci, vo všetkých oblastiach jeho
života? Aby sme mohli odpovedať na tieto
otázky, musíme sa zamyslieť nad tým, čo je
svedomie.
Termín svedomie súvisí s vedomí človeka.
Vo svedomí má človek akési vedomie o sebe
samom. Vo svedomí si uvedomuje, že je morálnou bytosťou – uvedomuje si záväznosť
požiadavky vzhľadom na svoje konanie.
Svedomie teda patrí k podstate ľudského
bytia. Čo však svedomie je? Je ľahšie povedať, ako sa prejavuje, než čo je. Človek si
je vedomý hlasu svedomia, ktorý sa v ňom
ozýva, a odvoláva sa naň. Napríklad povie,
že toto konanie „nie je zlučiteľné s mojím
svedomím“ alebo „moje svedomie mi to
prikazuje“, alebo naopak „zakazuje“. Máme
tiež skúsenosť s tým, že rozhodnutia, pri
ktorých sa človek odvoláva na svedomie,
bývajú značne odlišné, niekedy až protichodné. Jedni sa nazdávajú, že môžu uviesť
do súladu so svojím svedomím niečo, čo
druhí práve pre svoje svedomie odmietajú. Jedni s čistým svedomím vedú vojny,
zabíjajú ľudí, druhí, verní svojmu svedo-

miu, znášajú bezprávie, prenasledovanie,
väzenie, dokonca i smrť. U niektorých ľudí
sa svedomie nikdy naplno nerozvinulo, zakrpatelo, lebo sa niečo zanedbalo. Takýmto
ľuďom možno chýbal dobrý príklad alebo
v slobodnej voľbe uprednostnili seba a svoj
prospech pred morálnym dobrom.
Svedomie je teda komplexný fenomén,
ktorý vyvoláva množstvo otázok. Je svedomie vrodená schopnosť, ktorú nám daroval
Boh? Alebo je to dokonca, ako hovorí bl.
kardinál John Henry Newman, ozvena
Božieho hlasu v nás? Alebo je to produkt
výchovy a prostredia?

Svätý Pavol a svedomie

Dôležitú výpoveď o svedomí nájdeme u sv.
Pavla v Liste Rimanom. List ukazuje, že
všetci ľudia podliehajú hriechu a potrebujú
vykúpenie (porov. Rim 1 a 2). Ale ako je to
s tými, ktorí neveria v Boha a nepoznajú
Božie prikázania? Nie sú oslobodení od požiadaviek zákona? Majú vôbec možnosť
spoznať Božiu vôľu?
Sv. Pavol hovorí: „A keď pohania, ktorí
nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon
požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami
sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú
požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom
obviňujú alebo i bránia.“ (Rim 2, 14 – 15)
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Týmto vyjadrením sv. Pavol výrazne
ovplyvňuje problematiku svedomia. Keď
ľudia, ktorí nepoznajú zákon obsiahnutý
vo Svätom písme, tento zákon sami osebe
plnia, poukazuje to na to, že sú sami sebe
zákonom. To znamená, že vo svojom
svedomí je človek konfrontovaný so sebou
samým a uvedomuje si svoju zodpovednosť
za seba samého. Toto ale nemôžeme chápať ako autonómne zákonodarstvo, ale ako
utváranie seba samého podľa záväzných
požiadaviek, ktoré vyplývajú z podstaty
ľudského bytia. To, že si človek uvedomuje
svoju zodpovednosť za seba, je záležitosť
svedomia.
Ľudia, ktorí zákon nepoznajú, ale konajú, čo zákon požaduje, dosvedčujú, že im
je zákon vpísaný do srdca. Tieto požiadavky sa osvedčujú tým, že svedomie človeka
buď obviňuje, alebo chváli. Je to akoby
trvalý súdny proces, keď svedomie vynáša
rozsudok vzhľadom na určitú situáciu.
Vo výpovediach o svedomí sú obsiahnuté nasledujúce momenty: svedomie patrí
k podstate ľudského bytia (všetci ľudia
sú schopní rozoznávať dobro a zlo); vo
svedomí človek odhaľuje základné požiadavky svojho života, uvedomuje si svoju
zodpovednosť pred sebou samým a pred
Bohom; prijatie alebo odmietnutie požiadavky svedomia rozhoduje o spáse človeka;
ústrednou biblickou výpoveďou o svedomí
je jeho zameranie na Boha, ktorý volá ku
konaniu dobra a vyhýbaniu sa zlu; toto sa
deje mocou Svätého Ducha (porov. Rim. 8,
11), ktorý vedie k poznaniu dobra (katechizmus Život z víry, České Budějovice, 2005).

Sloboda človeka

Ak však človek zabúda na svoj vzťah
k Bohu a príliš zdôrazňuje nezávislú autonómiu, vzniká stále nebezpečenstvo straty
vlastnej ľudskej identity – degenerácie svedomia. Človek sa tak stáva sídlom závisti,
a preto aj zdrojom zla.
Toto poznanie nás núti uvažovať, ako
je možné, že jedna a tá istá ľudská bytosť
môže byť zdrojom dobra, ale i zdrojom zla.
Mohli by sme jednoducho konštatovať, že
za to môže ľudská sloboda, teda človek sa
slobodne rozhoduje pre konanie dobra alebo zla. Prečo sa však človek rozhoduje pre
konanie zla? Zrejme preto, že hľadá vlastný
prospech, teda v skutočnosti mu nejde
o zlo, ale jeho cieľom je vlastné dobro. Zlo
používa len ako prostriedok na dosiahnutie
svojho cieľa. Nie je nám neznámy výrok:
Účel svätí prostriedky. No má na to človek
právo? Je ľudská sloboda neobmedzená
natoľko, že človek môže robiť čokoľvek?
Ak by sme na takto položené otázky odpovedali kladne, potom by ľudská sloboda

bola vlastne synonymom anarchie. Každý
by si robil, čo by chcel, ako by chcel, kedy
by chcel, aj za cenu obmedzovania slobody
iného jednotlivca. Každému by išlo o jeho
dobro.
Predstavme si napríklad situáciu, keď
manželia chcú pozerať v rovnakom čase
televíziu, ale každý iný program. Čia
sloboda má prednosť? Sloboda manžela,
ktorý chce pozerať futbalový zápas, alebo
manželky, ktorá chce pozerať romantický film? Vieme, že každý z nich má ako
slobodná bytosť právo voľby. No vieme i to,
že ak sa nedohodnú, vznikne nedorozumenie, hádka, rodinná vojna. Vynaliezaví
by možno povedali, nech si kúpia druhý
televízor a bude po problémoch. No toto
problém nerieši.
V súčasnom svete síce prevláda názor,
že sloboda je, keď si človek robí, čo chce.
Toto však nie je pravá sloboda. Sv. Ján
Pavol II. jasne hovorí: „Sloboda jednotlivca
sa končí hneď, ako svojím konaním začne
obmedzovať iného človeka. Táto sloboda
založená na individualizme sa tak stáva
slobodou silnejších namierenou proti slabším.“ (Evangelium vitae, 19)
Pravá sloboda je dielom Stvoriteľa.
„Keďže sloboda človeka je vytvorená podľa
Božej vôle, svojou poslušnosťou voči Božiemu zákonu nielenže nie je popieraná, ale
iba vďaka tejto poslušnosti ostáva v pravde
a zodpovedá dôstojnosti človeka.“ (Veritatis
splendor, VS 42)
Z vyššie spomínaného citátu je zrejmé,
že sloboda má byť podriadená poslušnosti
Božiemu zákonu. V mnohých to môže
evokovať poznanie, že takáto sloboda robí
človeka neslobodným, že ho obmedzuje. Je
to skutočne tak?

Obmedzenie alebo vymedzenie?

Na prvé počutie sa nám môže zdať, že ide
o synonymá. No medzi týmito termínmi je
podstatný rozdiel. Vráťme sa však ku Knihe
Genezis, kde nachádzame prvú biblickú
zmienku o človeku.
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich
stvoril.“ (Gn 1, 27) „A Pán, Boh, dal vyrásť
zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania
dobra a zla.“ (Gn 2, 9) „A Pán, Boh, prikázal
človekovi: ,Zo všetkých stromov raja môžeš
jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však
nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol,
istotne zomrieš‘.“ (Gn 2, 16 – 17)
V uvedenom texte vidíme, že Stvoriteľ
dovolil jesť našim prarodičom z každého
stromu, len ovocia zo stromu dobra a zla
sa nesmeli dotknúť. Vedeli, že ak by to

spravili, hrozí im sankcia v podobe smrti.
Sv. Ján Pavol II. píše: „Týmto obrazom zjavenie učí, že právomoc rozhodovať o dobre
a o zle neprislúcha človeku, ale jedine
Bohu. Zaiste, človek je slobodný, pretože
môže Božie prikázania pochopiť i prijať.
Jeho sloboda je naozaj veľká, pretože môže
jesť ,zo všetkých stromov raja‘; predsa však
nie je nekonečná, pred ,stromom poznania
dobra a zla‘ sa musí zastaviť, keďže musí
prijať mravnú normu, ktorú Boh dáva človeku: a ak ju človek prijme, skutočne sám
realizuje svoju slobodu. (...) Zákon Boha
nepotláča ani nevylučuje slobodu človeka,
naopak, znamená jej záruku i podporu.“
(VS 35)
Rozhodnutie sa pre prijatie alebo neprijatie tejto normy je slobodné, ale iba v prípade jej prijatia človek realizuje skutočnú
slobodu. V opačnom prípade mu hrozí
sankcia. Je teda človek vo svojom rozhodovaní obmedzený alebo vymedzený?
Ak by bol obmedzený, nemohol by sa
slobodne rozhodnúť konať proti Božím
normám. Zo skúseností ale vieme, že to tak
nie je. Adam s Evou sa slobodne rozhodli
neposlúchnuť Božie varovanie nejesť zo
stromu poznania dobra a zla. Boh im v tom
nezabránil. Ak sa človek rozhodne viesť
vojnu, Boh mu v tom nezabráni... Vidíme
teda, že človek sa slobodne rozhoduje pre
porušenie Božích noriem bez toho, aby bol
Bohom v konaní obmedzený.
Vymedzenie znamená, že si je človek
plne vedomý svojej zodpovednosti za každé konanie, a že za konanie, ktoré je proti
Božím normám alebo takým ľudským
normám, ktoré nie sú v rozpore s Božími
normami, bude znášať sankciu, pre ktorú
sa ale slobodne rozhodol, keďže nerešpektoval výstrahu Stvoriteľa ohľadom ,stromu
poznania dobra a zla‘, napr. neviesť vojnu,
nebyť násilný a pod.
Možno by niekto namietal, prečo potom
dal Boh človekovi možnosť rozhodovať
sa. Nemohlo to byť tak, že by človek bez
možnosti rozhodovania urobil všetko, čo
od neho Boh žiada? V takomto prípade by
ale u človeka absentovala slobodná vôľa,
čo v konečnom dôsledku znamená, že
človek by bol ako robot, ktorý je riadený
svojím zhotoviteľom. Nemal by síce žiadnu
morálnu zodpovednosť, no nebol by
schopný slobodne sa rozhodnúť pre Boha,
pre blížneho, ba ani pre seba, pre svoje
dobro. Takýto človek by nebol schopný
milovať. Iba v slobodnom rozhodnutí môže
človek prejaviť túžbu po láske, ale i nenávisti. Robot nie je schopný ani milovať, ani
nenávidieť. n
Marek Petro
ilustr. snímka: Julien Haler / flickr.com

O Božom milosrdenstve

Dives in misericordia
Svätý Ján Pavol II. odporúča, aby sme sa pozreli na ideu milosrdenstva z náboženskej perspektívy. Ak je Kristus symbolom Božieho milosrdenstva, tak kresťan má kráčať v jeho šľapajach. Milosrdného Boha ľudia môžu stretnúť cez milosrdenstvo bratov a sestier.
Božie milosrdenstvo
v poslaní Cirkvi

„Je potrebné, aby Cirkev vydávala svedectvo o Božom milosrdenstve, ... má vyznávať
toto milosrdenstvo ako spásonosnú pravdu
viery a potrebnú pre život podľa tejto viery;
má sa snažiť toto milosrdenstvo uvádzať a akoby stelesňovať v živote svojich
veriacich, a podľa možnosti aj v živote ľudí
dobrej vôle,“ píše pápež vo svojej encyklike.
(DM 12)

na Krista a celá sa obracia k nemu, k jeho
životu a evanjeliu, k jeho krížu a vzkrieseniu, k celému jeho tajomstvu. Všetko totiž,
čo nám umožňuje ,vidieť‘ Krista v živej
viere a náuke Cirkvi, nás privádza k ,videniu Otca‘ vo svätosti jeho milosrdenstva.“
(DM 13)
„Cirkev terajšej doby si je plne vedomá
toho, že len na základe Božieho milosrdenstva môže splniť úlohy vyplývajúce
z uznesení Druhého vatikánskeho koncilu,
predovšetkým dielo ekumenizmu, ktorého cieľom je zjednotiť všetkých, ktorí sa
hlásia ku Kristovi. V tomto ohľade Cirkev
podniká mnohé podujatia, pričom pokorne
vyznáva, že len láska, ktorá je silnejšia,
než je slabosť ľudskej nesvornosti, môže
navždy uskutočniť tú jednotu, za ktorú
Kristus prosil Otca a ktorú Duch Svätý
pre nás stále vyprosuje ,nevysloviteľným
vzdychaním‘.“ (DM 13)

Cirkev sa snaží uskutočňovať
milosrdenstvo

Ďalej pozýva: „Cirkev musí vyznávať
a hlásať Božie milosrdenstvo v celej jeho
pravde, ako nám ju zjavenie predkladá.
... Boží ľud ju pociťuje a prežíva vo svojej
viere. ... Nie je tu však reč o nepochopiteľnej dokonalosti Božej podstaty v samom
tajomstve božskej bytosti, ale o tej dokonalosti a vlastnosti, na základe ktorej sa
človek v hĺbke svojho vnútorného života
veľmi často a veľmi zblízka stretáva so
živým Bohom. Primerane Kristovým slovám, ktoré povedal Filipovi, ,videnie Otca‘
– totiž videnie Boha vierou – nachádza
v stretnutí s jeho milosrdenstvom zvláštny
zážitok vnútornej jednoduchosti a pravdivosti, ako to badáme aj v podobenstve
o márnotratnom synovi.“ (DM 13)
„Cirkev hlása Božie milosrdenstvo
a z neho žije v bohatej skúsenosti svojej
viery a svojej náuky; pritom stále hľadí

Milosrdného Boha ľudia môžu stretnúť cez
milosrdenstvo svojich bratov a sestier. To je
základná misia kresťana. „Ježiš Kristus učil,
aby človek nielen prijímal a skusoval Božie
milosrdenstvo, ale aby aj sám ,bol milosrdný‘ voči iným: ,Blahoslavení milosrdní, lebo
oni dosiahnu milosrdenstvo.‘ V týchto slovách vidí Cirkev výzvu k činnosti a usiluje
sa konať milosrdenstvo. Všetky blahoslavenstvá v reči na vrchu síce ukazujú cestu
obrátenia a zmeny života, ale blahoslavenstvo, ktoré sa vzťahuje na milosrdných,
je v tejto veci zvlášť výrečné. Človek má
prístup k milosrdnej Božej láske natoľko,
... nakoľko sa vnútorne sám zmení v duchu
takejto lásky k blížnemu.“ (DM 14)
Pápež pokračuje: „Sám ukrižovaný
Kristus je nám v tom príkladom i mocným
povzbudením a dôraznou výzvou. Keď
nasledujeme tento pôsobivý príklad, môžeme so všetkou pokorou duše preukazovať
iným milosrdenstvo v povedomí, že Kristus
to uzná ako jemu preukázanú službu.
Podľa toho istého vzoru musíme očistiť
všetky svoje úkony a úmysly, ktorými by
sa milosrdenstvo chápalo a vykonávalo iba

jednostranne, len ako dobrodenie, ktoré
my poskytujeme iným ľuďom. Len vtedy
je skutočne úkonom milosrdnej lásky, keď
pri jeho výkone sme pevne presvedčení,
že aj my ho dostávame od tých, ktorým
ho preukazujeme. Keď však tento vzájomný vzťah chýba, vtedy naše skutky nie sú
úkonmi milosrdenstva a nie je úplné ani
naše obrátenie, ktorého cestu nám Kristus
ukázal slovom i príkladom až po kríž. Ani
nemáme plnú účasť na veľkolepom prameni jeho milosrdnej lásky, ktorý nám on
otvoril.“ (DM 14)
Pápež pripomína: „Spolu si pripomíname, že milosrdná láska zahrňuje tú srdečnú nežnosť a jemnosť, ktorú tak výstižne
znázorňuje podobenstvo o márnotratnom
synovi, taktiež i podobenstvá o stratenej
ovci a o stratenej drachme. Preto je veľmi
potrebné udržiavať milosrdnú lásku medzi
tými, ktorí si blízko stoja: medzi manželmi,
medzi rodičmi a deťmi, medzi priateľmi;
nesmie však chýbať ani vo výchove, ani
v pastorálnej činnosti.“ (DM 14) Druhý vatikánsky koncil prízvukuje, že treba urobiť
svet ľudskejším a poslanie Cirkvi v súčasnom svete vidí v uskutočňovaní tejto
úlohy. Svätý Ján Pavol II. pokračuje výzvou:
„ ... Cirkev musí ... považovať za jednu
zo svojich hlavných úloh to, aby hlásala
a do života vnášala tajomstvo milosrdenstva, ktoré bolo v najväčšom stupni zjavené
v Ježišovi Kristovi.“ (DM 14)
Záverom dodáva: „Dnešný človek sa
často s veľkou úzkosťou pýta seba samého, ako by sa dali riešiť tie desivé rozpory,
ktoré sú na svete nahromadené a zasahujú
do života ľudí. Ak niekedy nemá odvahu
vypovedať slovo ,milosrdenstvo‘ alebo
ak bez náboženstva a vo svojom povedomí nenachádza rovnocenný výraz, tým
viac musí Cirkev prízvukovať toto slovo,
a nie iba vo svojom vlastnom mene, ale aj
v mene všetkých ľudí nášho veku. ... Lebo
celou náplňou jej života je, aby poukazovala na Boha, ... ktorý nám umožnil, že ho
v Kristovi ,vidíme‘.“ (DM 15)n
Miroslav Dancák
(dokončenie z predchádzajúcich čísel)
ilustr. snímka: saltandlighttv.org
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Ohlasovanie
evanjelia o rodine

Rany plné milosrdenstva

V Nedeľu Božieho milosrdenstva Svätý
Otec František vo svojej homílii povedal:
„Ježišove rany sú skutočne ranami
milosrdenstva. V jeho ranách sme boli
uzdravení. Konfrontovaní tragickými
udalosťami ľudských dejín zostávame neraz
ako zdrvení a pýtame sa prečo. Ľudská zloba
sa dokáže vo svete rozpínať ako priepasť,
ako obrovské diery: priestory vyprázdnené
od lásky, od dobra, od života. Pýtame sa
teda, ako môžeme tieto priepasti zaplniť.
Nám je to nemožné; iba Boh dokáže zaplniť
tieto prázdnoty, ktoré zlo roztvára v našich
srdciach a v našich dejinách. Je to Ježiš,
ktorý sa stal človekom, umrel na kríži
a zapĺňa priepasť hriechu svojím bezodným
milosrdenstvom. Sv. Bernard v komentári
k Piesni piesní hovorí, že ,skrze zranenia
na tele sa prejavuje tajomná dobrotivá
láska [Kristovho] srdca, stáva sa zjavným
veľké tajomstvo lásky, ukazujú sa hlbinné
útroby milosrdenstva nášho Boha‘. Toto je
cesta, ktorú nám Boh otvoril na to, aby sme
mohli konečne vyjsť z otroctva zla a smrti,
a vstúpiť do krajiny života a pokoja. Touto
cestou je on, Ježiš, ukrižovaný a vzkriesený;
a zvlášť sú to jeho rany plné milosrdenstva.“
(úryvok homílie z 12. apríla 2015)

Pán môj a Boh môj!

Pred modlitbou Anjel Pána priblížil pápež
František veriacim udalosť stretnutia Tomáša
so vzkrieseným Ježišom takto: „Tomáš je
typom človeka, ktorý sa len tak neuspokojí,
ale hľadá; má sklon preveriť si ľudí a získať
tak osobnú skúsenosť. Po prvotnom odpore
a duševnom nepokoji nakoniec uverí aj
on; a hoci napredujúc s ťažkosťami, predsa
len aj on dospeje k viere. Ježiš ho trpezlivo
očakáva a čelí ťažkostiam i neistotám
posledného z učeníkov. Pri spásonosnom
kontakte s ranami Zmŕtvychvstalého Tomáš
ukazuje svoje vlastné zranenia, vlastné
rany, vlastné poranenia, vlastné pokorenie;
v ranách po klincoch nachádza rozhodujúci
dôkaz toho, že bol milovaný, očakávaný,
pochopený. Teraz stojí pred Mesiášom,
ktorý je plnosťou jemnosti, milosrdenstva,
nežnosti. A koľkí z nás sa snažíme v hĺbke
nášho srdca stretnúť s Ježišom takým, aký

je: jemným, milosrdným, nežným! Po tom,
čo Tomáš opäť nadobudol osobný kontakt
s vľúdnosťou a trpezlivým milosrdenstvom
Krista, bol schopný pochopiť hĺbku významu
zmŕtvychvstania a vnútorne premenený
vyhlásiť plnosť a celistvosť svojej viery v neho
zvolaním: ,Pán môj a Boh môj!‘“ (úryvok
príhovoru z 12. apríla 2015)

Dôvera jedine v neho

Svätý Otec František vo svojej rannej
homílii upriamil pozornosť na pokušenie
uprednostniť svetskú moc pred mocou
Ducha. Povedal: „Sú mnohí, čo nasledujú
Ježiša zo zištných záujmov. Aj medzi jeho
apoštolmi: napríklad Zebedejovi synovia
chceli byť jeden premiérom a ďalší ministrom
hospodárstva, chceli mať moc. A toto je
dennodenné pokušenie nás kresťanov, nás
všetkých, ktorí sme Cirkvou: pokušenie nie
k moci či sile Ducha, ale pokušenie k svetskej
moci. Pán nás zobúdza prostredníctvom
svedectva svätých, svedectva mučeníkov,
ktorí nám každý deň ohlasujú, že ísť
po Ježišovej ceste je jeho misiou: ohlasovať
rok milosti. Ľud pochopil Ježišovu výčitku
a hovorí: ‚Čo máme urobiť, aby sme konali
Božie skutky?‘ Ježiš im odpovedá: ‚Toto je
Boží skutok: veriť v toho, ktorého on poslal‘
–  čiže viera v neho, jedine v neho, dôvera
v neho a nie v iné veci, ktoré nás nakoniec
odvedú ďaleko od neho. Toto je Boží skutok:
veriť v toho, ktorého on poslal, v neho.“
(úryvok homílie z 20. apríla 2015)
Mária, bolestná Matka, pomôž nám chápať
Božiu vôľu vo chvíľach veľkého utrpenia.
(Twitter Svätého Otca Františka zo 17. apríla
2015)
Pán odpúšťa neúnavne. To my sme tí, ktorých
omrzí prosiť o odpustenie. (Twitter Svätého
Otca Františka zo 14. apríla 2015)
Evanjelium môžeme druhým prinášať vtedy,
ak je ním hlboko preniknutý náš život. (Twitter Svätého Otca Františka z 10. apríla 2015)
podľa www.radiovaticana.org
pripravil Marek Baran
ilustr. snímka: time.com

Ohlasovanie evanjelia o rodine je aktuálnou
výzvou Cirkvi, ktorá zaznela tak na synode
o novej evanjelizácii, ako aj na mimoriadnej
synode o rodine.
„Ohlasovanie evanjelia o rodine patrí
k naliehavým výzvam dnešnej doby, preto je
Cirkev povolaná toto ohlasovanie uskutočňovať s nežnosťou matky a s jasnosťou učiteľky
(porov. Ef 4, 15) verná milosrdnej Kristovej
kenosis. Pravda sa vteľuje do ľudskej krehkosti
nie preto, aby ju odsúdila, ale aby ju zachránila
(porov. Jn 3, 16 – 17).“
Mimoriadna synoda vo svojej záverečnej
správe ďalej hovorí: „Za hlásanie evanjelia je
zodpovedný celý Boží ľud, každý podľa svojej
vlastnej služby a charizmy. Bez radostného svedectva manželov a rodín, domácich cirkví, by
hrozilo, že hlásanie, i keby bolo pravdivé, bude
nepochopené alebo sa utopí v množstve slov,
ktoré charakterizujú našu spoločnosť.“
Slová povzbudzujú, príklady tiahnu. Ak nebude výchova v rodine, nech by bola akokoľvek
dôsledná a pravidelná, podopretá vlastným
svedectvom rodičov, bude málo účinná. Pred
niekoľkými desiatkami rokov by táto otázka
ani nebola v Cirkvi otváraná, lebo výchova detí
veľmi dobre fungovala v prepojení s vlastným
svedectvom rodiny. Deti v prvom rade vnímali
život rodičov, ich spoločnú modlitbu, účasť
na svätej liturgii v chráme, pristupovanie
k sviatostiam, súlad pri práci a jednomyseľnosť
pri rozhodovaní. Preto deťom nebolo treba
veľa hovoriť o rodine, príkladný rodinný život
rodičov im bohato postačoval. Žiaľ, dnes to už
neplatí. Je veľa negatívnych príkladov, rodiny
sú neraz rozsypané, a preto sa rodičom musí
znova klásť na srdce, aby vychovávali svoje deti
nielen slovom, ale predovšetkým príkladom.
Mimoriadna synoda rodičom odporúča:
„Bude rozhodujúce klásť dôraz na primát milosti, a teda na možnosti, ktoré vo sviatosti dáva
Duch Svätý. Ide o to okúsiť, že evanjelium o rodine je radosťou, ktorá napĺňa srdce a celý život,
pretože v Kristovi sme oslobodení od hriechu
a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie.“
Drahí rodičia, povzbudzujem vás k príkladnému sviatostnému životu v rodine, ktorý je
krásny a naplňujúci vás samých, ale aj život
vašich detí. Staňte sa v sile milosti sviatosti
manželstva v pastorácii rodín aktívnymi ohlasovateľmi krásy a dobra príkladného manželského života. Rodičia, som si istý, že nebudete
ľutovať námahu, ktorú v tomto smere vynaložíte. Ako ovocie sviatostného života vám budú
odmenou dobre vychované, vďačné deti, ktoré
sa o vás postarajú v jeseni vášho života.
Mons. Ján Babjak SJ

slovo metropolitu

50 rokov od druhého vatikánskeho koncilu
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Ako nacisti zareagovali na povstanie
v Banskej Bystrici?

Spálené na uhoľ
Ako si spomínate na svoje detstvo?

Prvé roky života som prežil v Telgárte, kde
žili i moji predkovia. Väčšina obyvateľov
pracovala v lesníctve. Mnohí sa však starali
aj o miestne hospodárstva alebo vyrábali
šindle. Keď sa stavala železnica, ľudia
pracovali na nej.
Do školy som chodil v Telgárte. Neskôr
som bol prijatý do tretej triedy meštianskej
školy v Gelnici. Keď som ju skončil, prišlo
povstanie.
Ešte počas meštianky som zažil veľké
zmeny. Slovensko sa stalo samostatným
štátom a moc i na dedine prešla do rúk
Hlinkovej ľudovej strany. Začali sa spevňovať mosty a rozširovať cesty. Nezabudlo
sa ani na lesy, ktoré boli v okolí Telgártu.
Začal sa o ne starať pridelený správca lesov
z Nemecka (volal sa Vogel). Do penziónu,
ktorý tu bol vybudovaný počas výstavby
železnice, začali chodiť na prázdniny
nemecké deti, členovia Hitlerjugendu
(Hitlerovej mládeže). Správali sa veľmi
namyslene. S jedným z nich sme sa však
nakoniec spriatelili. Spoločne sme chytali ryby, hoci to bolo zakázané. Raz som
sa tých chlapcov spýtal, ako sa tu u nás

na Slovensku cítia. Jeden z nich odpovedal,
že toto je Ríša a my sme vlastne u nich.
Môj slovenský kamarát mu tak vylepil, že
spadol do potoka. Ostatní hneď vytiahli
dýky, ale môj nemecký priateľ ich zastavil.
V roku 1942, keď už zúrila vojna pred
Moskvou, vyhlásil náš učiteľ zemepisu
Ján Mišota, že Nemci sa do Moskvy nikdy
nedostanú, hoci boli od nej vzdialení iba
tridsať kilometrov. Málokto tomu veril. Už
sme ho nikdy nevideli.
Vogel, ktorý si dal postupne vybudovať
v lese chodníky, tvrdo trestal pytliactvo.
Veď do týchto lesov si chodievali každú
jeseň počas ruje zapoľovať takí hodnostári,
akými boli ríšsky minister zahraničných
vecí Joachim von Ribbentrop či ríšsky
maršál Hermann Wilhelm Göring. Vlak
s jedným stál v Telgárte, druhý na stanici
vo Vernári. Lovili najmä jeleniu zver ako
trofej.

Telgártske lesy boli teda určené iba
Nemcom?

Áno, hoci kedysi patrili bulharskému
cárovi. Počas vojny aj v týchto lesoch
nastávali zaujímavé situácie. Raz slovenskí
gardisti, ktorí mali doma zbrane
a chránili mosty a viadukty,
zastrelili jeleňa. Ich veliteľ,
miestny mlynár, bol môj
ujo. Miestni policajti sa však
o tom dozvedeli a gardistov
zatvorili. Ujo však policajtom
rozkázal prepustiť ich, čo však
odmietli. No on zatelefonoval
na ministerstvo vnútra
do Bratislavy s tým, že jeleň,
ktorý bol zabitý, bol slovenský
a bol zabitý slovenskou
gardistickou puškou. Gardisti
boli prepustení a neskôr na súde
dostali iba podmienku.

Vojna sa istotne dotkla
Telgártčanov aj inak.

V roku 1942 boli od nás
vysťahované tri židovské rodiny.
Štvrtá zostala, lebo konvertovala
do Katolíckej cirkvi. Išlo
o rodinu miestneho lekára,

Štefan Černák (86) zažil
nielen všetkých československých a slovenských
prezidentov, ale prežil aj
útrapy vojny v rodnom Telgárte, ktorý vyhorel 5. septembra 1944, počas bojov
povstalcov s nacistami
krátko po vypuknutí SNP.
ktorý aj mne zachránil život, keď som mal
štyri mesiace.
Dochádzalo aj k rekvirácii dobytka.
Na rozdiel od neskoršieho komunistického
systému však vtedy dostali príkaz odovzdať
jeden hovädzí dobytok iba väčší gazdovia.
A aj tým bol dobytok preplatený štátom
tak dobre, že by zaň toľko inak ani
neutŕžili. Vtedy si naše hospodárstvo
viedlo dobre. Vtedajšia slovenská koruna
bola taká silná ako americký dolár.

Čo v dedine predchádzalo povstaniu?

Pred povstaním správca lesov Vogel začal
prísnejšie trestať nielen pytliačenie, ale
aj zber lesných plodov a húb. Tresty boli
fyzické i peňažné. A z takto vyzbieraných
peňazí potom odškodňoval tých, ktorým
lesná zver poškodila úrodu.
Začiatkom augusta 1944 vykopali
vojaci v okolí Telgártu spojovacie zákopy.
Do obce sa začal dovážať vojnový materiál.
V polovici augusta prišli do obce partizáni
a prikázali chlapcom v penzióne, aby
ihneď odišli. Odviedli i správcu lesov.
Z ústneho podania viem, že musel bosý
v lese tancovať odzemok. Jeho telo sa už
nikdy nenašlo. Keď si mladý Vogel prišiel
jednej noci po rodičov, našiel iba matku.
Ľudia vedeli, že bude zle.
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Koncom augusta sa k Telgártu blížili nacisti od Popradu. Ľudia si zbalili, čo mali,
vzali dobytok a 1. septembra večer opustili
dedinu. Išli k najbližším lesom, kde hľadali
úkryt. Čo sa dalo, poukrývali do pivníc,
a vchody zapratali nehorľavým materiálom. My sme sa dostali do Priehyby,
kde sme sa uchýlili do stodôlok občanov
z Rejdovej. Tie využívali miestni gazdovia
na uskladnenie sena, aby sa im v zime
na saniach lepšie zvážalo. V obci zostali iba
starí ľudia, ktorí odmietli odísť. Vedeli, že
si zvolili smrť. Mali sme mlieko, zemiaky,
slaninu a pomohli nám aj domáci z Rejdovej, veď mnohí tam mali rodiny.
3. septembra nacisti bez veľkého odporu
obec dobyli. Nasledujúci deň došlo k požiaru stodoly plnej sena. Nik ju nehasil.
Vtedy prišiel na pomoc miestnym jednotkám kapitán Stanek s rotou z leteckej školy
a záložných jednotiek. Prekvapili nacistov
od boku.
Ja s priateľom Matejom Šramkom sme
vstúpili do dediny z dolného konca popri
potoku Zubrovica k starej fare. Nakoniec
sme sa dostali k svojim domom. Všetko
bolo pootvárané a vyrabované. V skrini
som našiel maminu zlatú obrúčku, tú som
zobral. Pokúsil som sa zachrániť aj voz,
ktorý som odtisol dolu do potoka. Z chlieva
som vypustil ošípané. Vtedy dopadla blízko
mňa mína a neďaleký dom začal horieť.
Nasledujúci deň sme sa tou istou cestou
znova vrátili do dediny. Spočiatku som
nemohol ani nájsť miesto, kde stál náš
dom. Úplne zhorelo 260 domov i s ľuďmi,
ktorí v nich zostali. Pri dome som si všimol,
že tlie vchod do pivnice. Uhasili sme ho
a vchod lepšie zamaskovali.
Vtedy sa začal okolo boj. Rýchlo sme sa
pobrali späť do hôr. Kapitán Stanek donútil
nacistov k ústupu, ak nechceli byť obkľúčení. Museli ustúpiť až k Hranovnici. Vtedy
vznikol priestor na to, aby sa ľudia mohli
poukrývať v okolitých dedinách. Naša skupina išla do Červenej Skaly a do Pohorelej,
kde sme boli asi dva týždne.
Nacistom sa však podaril prielom
tankami od Rimavskej Soboty cez Tisovec
a Muráň a dostali sa za chrbát povstalcov.
Tí tak museli cez Telgárt, Šumiac a ďalšie
dediny ustúpiť k Breznu.

Ako sa ľudia vtedy k sebe správali?

Mnohí nám vtedy pomáhali. Keď sme
sa neskôr dostali do Pohorelej, prichýlili nás k sebe. Neskôr sa ľudia povracali
do domov, ktoré neľahli popolom. Bolo
ich asi 150. V takýchto domoch žilo neraz
i pätnásť ľudí. Zo starých ľudí, čo zosta-

li v dedine, sa nezachránil nikto. Bolo
treba zachrániť úrodu, vykopať zemiaky,
zabezpečiť krmivo pre zvieratá. Ľudia si
pomáhali. No najsmutnejšie na tejto biede
bolo to, že boli aj takí, čo našli svoje veci
už v rukách ľudí z okolia. Gazdiná si však
svoju prácu vždy spozná.

Ako sa nacisti správali potom k obyvateľom?

Rôzne. Našli sa aj takí, ktorí deťom v preplnených domoch dali čokoládu. Samozrejme, že im pripomenuli, aby ju zjedli, lebo
im ju Ivan vezme. Ľudia už nechceli násilie.
Keď prišli vojaci SS do mlyna hľadať partizánov, môj ujo, gardista a hlinkovec, ich
ponúkol domácim alkoholom a ubezpečil,
že tam žiadni partizáni nie sú. Nacisti síce
videli akýchsi ľudí v mlyne, no povedal im,
že si iba prišli zomlieť zrno. Uverili tomu.
Boli to však traja vyhladovaní a premočení
partizáni, ktorí si svoje zbrane dobre poskrývali a riadili sa radami mlynára. Mlyn
mlel naprázdno, čo si nacisti nevšimli.

Čo sa dialo, keď sa blížil front?

Nacisti vtedy začali ničiť všetko a nechávali
za sebou spúšť. Vyhadzovali mosty a cestné
tunely, trhali hákom za rušňom podvaly,
rozbuškami odstreľovali stĺpy. Hák sa však
zakvačil na železničný most a zlomil sa. To
zabránilo ďalšiemu ničeniu.
Prvé jednotky, ktoré oslobodili obec
27. januára 1945, boli z Rumunska a prišli
od Rožňavy. Neskôr k nim pribudli kirgizské jednotky, ktoré sprevádzali stáda oviec.
Boli to moslimovia.
Po prechode frontu sa začalo s obnovou obce. Nebola elektrina a ľudia nemali
čím svietiť. Našli však nádrž s naftou ešte
z tridsiatych rokov, keď sa stavali miestne
tunely. Bolo v nej niekoľko tisíc litrov nafty.
Prisolenú naftu používali ako náhradu
petroleja na svietenie.
Ruskí vojaci si pýtali od ľudí jesť a piť,
brali im hodinky z rúk. Chlapov naučili páliť pálenku, tzv. samohonku či lavorovicu.

Ako sa žilo po vojne?

Najskôr sa urobil regulačný plán výstavby
obce. Potom došlo k jej obnove – stavali sa
nové murované domy, na ktoré však museli
prispieť aj miestni. Dochádzalo aj k machináciám u tých, ktorí boli blízki komunistom. Veľká škoda, že došlo k februáru
1948, keď bol na Slovensko importovaný
komunizmus z Čiech. Slováci si zvolili
demokraciu pod vedením Jozefa Lettricha,
čo nebolo po vôli pánom z Prahy.
za rozhovor ďakujú Juraj Gradoš
a Drahomíra Kolesárová

Vráť,
čo si zobral!
Často riešime veľké kauzy spojené
s rozkrádaním spoločného majetku. Riešime
ich pri pive, pri televízore, ale aj pred
chrámom či v ňom. Riešime ich na futbale,
hokeji i v škole. Veľmi radi poukazujeme
na zlodejstvo iných a akosi zabúdame na to,
že aj my často kradneme.
Osobne ma zaráža postoj mnohých, ktorí
kradnú, a neboja sa pokojne postaviť pred
Boha. Alebo ísť na spoveď či prijímanie.
„Nepokradneš“ predsa patrí do Desatora!
A ak človek ľutuje, má škodu, ktorú spôsobil,
nahradiť, aj keby mu to kňaz počas zmierenia
nepovedal.
V tomto by sme si mohli zobrať príklad
od istého Chorváta, ktorý sa dostal
do finančných nepríjemností. Vtedy našiel
peňaženku a v nej okolo tisíc eur. Božia
prozreteľnosť? Pokušenie? Neodolal
a peniaze použil. No po pár rokoch
peňaženku majiteľovi poštou vrátil. Ten
bol prekvapený, že sa jeho stará, ošúchaná
peňaženka našla. No ešte viac ho prekvapil
jej obsah. Okrem pôvodnej tisícky nálezca
nezabudol pripočítať aj úroky a pridal do nej
asi štyristo eur.
Môžem povedať, že toto bola ľútosť. Ťažšie
sa nám berie z cudzieho, radi však berieme
zo spoločného. Ak poznáme majiteľa
osobne, je to osobné. Inak neosobné,
nekonkrétne, všeobecné. Zabúdame však
na to, že aj my budeme musieť vydať
vyúčtovanie za svoje hospodárenie. A to aj
s úrokmi, ak tak túžime po spravodlivosti. Ak
to vyžadujeme od predstaviteľov vo vláde,
mali by sme začať budovať túto kultúru
slušnosti a poctivosti už tu dole – začať
u seba. Je to ťažšie, ako k tomu vyzývať
druhého, ale je to jediná cesta, po ktorej sa
dá ísť.
A hoci nesúhlasím s tým, čo sa aktuálne
deje v mnohých stavebných firmách,
zdravotníctve či v službách, hoci si ctím
každého poctivého živnostníka, ktorý ešte
dáva zamestnanie iným, musím zároveň
povedať to biblické: „Kto z nás je bez
hriechu, nech prvý hodí kameň“. No tým
istým dychom treba dodať: „Mlátiacemu
volovi nezaviažeš papuľu“. Ak Boh myslí
na voly, aby dostali odmenu za svoju prácu,
o čo skôr to platí o ľuďoch. Ak však chceme,
aby to v našej spoločnosti fungovalo, ako
má, netreba sa oháňať rečami a vzletnými
frázami, ale treba začať u seba a vrátiť, čo
sme si „požičali“.
Juraj Gradoš
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čia – ich láskyplné prijatie, ich každodenná
prítomnosť s plne venovanou pozornosťou
a veľa, veľa, veľa spoločne prežitých chvíľ,
ktoré tvoria množstvo zážitkov utvrdzujúcich ich v tom, že sú chcené, výnimočne
dôležité, milované.
A najviac ich trápi to, že nedostávajú, po čom túžia, že na nich ako rodičia
nemáme čas. Že sú na zvládanie svojich
problémov samy.

Vzácny čas

Buďme deťom oporou
Starosť, trápenie, zranenie – to je niečo, čo sa deje a čo niekedy nevieme ovplyvniť. Považujeme to za normálne. Patria sem aj bolesti či boliestky, ktoré si ľudia spôsobujú navzájom.

D

ennodenne sa vysporadúvame
s mnohými vecami. Je v našej
prirodzenej danosti sa s tým potom
podeliť, vyrozprávať niekomu to, čo sa nám
stalo, čo sme zažili, videli, počuli, čo sme
urobili, ako sme si poradili či neporadili,
čo sme pri tom cítili, čo sme si uvedomili.
Potrebujeme sa o tom rozprávať a často
potrebujeme aj vedieť, že je to normálne,
že niečo také či podobné, po čom ostávajú
rany na duši, sa stáva aj iným ľuďom.
A preto chceme hovoriť o trápeniach,
starostiach, obavách. Ba čo viac, chceme
upriamiť vašu pozornosť na deti – ony sú
neskúsené, nevedia, čo je „normálne“ a čo
nie, a preto im treba pomáhať vysporiadať
sa s tým, čo sa im v živote deje.
To, čo nás trápi, môžu byť prirodzené
každodenné starosti, ale môže to byť aj
niečo vážnejšie – nespracovaný problém
alebo trápenie, ktoré trvá dlhšie, nedovolí
nám spať a stále sa vynára.

Čo robiť?

Motívom riešenia problémov a odbúravania trápení je harmonizácia, potreba
dostať sa do rovnováhy, potreba zbaviť sa
niečoho, čo sa podieľa na našom nepokoji,
na vnútornom konflikte v nás.
Preto je rozprávanie alebo dávanie
problému najavo aj iným spôsobom
(u detí je to napríklad hra) veľmi dôležité.

Núti nás zaoberať sa sebou samým, spracovávať, riešiť nepokojný stav či situáciu.
- Pri samotnom riešení problému
treba klásť dôraz na odlíšenie toho, čo je
podstatné a čo nie, čo nám alebo dieťaťu
pomôže problém vyriešiť. Pritom je dôležité zamerať sa na spôsob vyhodnotenia
toho, čo sa stalo, o čo vlastne išlo. A nájsť
príčinu, prečo sa to stalo a čo to znamená,
ako sa dá z toho poučiť.
Kedy (nám) deti prezradia, čo ich
trápi a čo potrebujú?
Všetko, čo deti trápi, nám prezradia, ak
budú mať pocit dôvernosti, pocit, že to
môžu bez obáv povedať. Deti potrebujú
ľudí, ktorí ich budú bezpodmienečne prijímať také, aké sú. To bezpodmienečné je
na prijatí dôležité. Deti očakávajú pochopenie a porozumenie. A to musia dostať.
Ak nie, časom hrozí, že nás ako rodičov
z dôvery „vynechajú“.

Na čo sa vieme u svojho dieťaťa spoľahnúť a čo nám ako rodičom pomáha?
Vhodné prostredie a podmienky, v ktorých to, čo deti trápi, vyraší na povrch
samo. Netreba na to žiadne špeciálne techniky. Na to, aby sa to stalo, aby náš mozog
začal triediť, vyhodnocovať a spracovávať
zážitky, potrebuje prostredie bez výrazných vonkajších podnetov. Vhodný čas je
napríklad vtedy, keď príde dieťa zo školy.
Vtedy má na jazyku veľa zážitkov, je v rozbehnutom stave, chce hovoriť a potrebuje
poslucháča. Je zvedavé na reakciu, na to,
čo povieme, ako zareagujeme. Ak dieťaťu
priestor nevytvoríme, tak si ho bude hľadať
samo.
Po čom deti túžia a čo ich najviac
trápi?
Deti najviac túžia po tom, čo ich robí
šťastnými a spokojnými. Prirodzene túžia
po tom, čo najviac potrebujú, a to sú rodi-

Ak vás naše myšlienky zaujali, skúste si nás prečítať aj
nabudúce. Alebo si pozrite náš web (www.navrat.sk), kde
sa dozviete, prečo opusteným deťom nedávame hračky,
prečo im už 21 rokov nachádzame rodiny a prečo veríme,
že to má zmysel. Rovnako môže mať pre nás zmysel
aj vaša pravidelná finančná podpora Trvalého návratu
na www.trvaly.navrat.sk.
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Čo robíme ako rodičia? Učíme dieťa
spoznávať svet okolo seba – tak tomu
vravíme. Cez naše správanie a reagovanie
dieťaťu pomáhame, aby si vo svojom vnútri
zaviedlo systém toho, ako to vo svete
i v jeho najbližšom okolí funguje. Pomáhame mu svet spoznávať, nájsť si v ňom
miesto a pohybovať sa v tomto systéme.
To, že lopta je okrúhla a kameň tvrdý, sa
naučí ľahko. Medziľudské vzťahy sú však
oveľa komplikovanejšie a premenlivejšie.
Rodičia nastavujú dieťaťu spôsoby riešenia
a vyhodnocovania situácií a stavov. Takisto
mu nastavujú hodnotový rebríček. Toto je
dôležité si uvedomovať aj preto, že ak sa
objaví nejaký problém či konflikt, a dieťa
si s ním má poradiť, musí mu dávať zmysel
to, čo sa stalo.
- Ak nie sme schopní vytvoriť priestor
na okamžité počúvanie a riešenie problému, v ktorom sa dieťa ocitlo, môžeme to
odložiť, ale musíme sa k tomu vrátiť!
Deti tým, že sa vyrozprávajú, principiálne skúmajú, či to, čo zažili a videli, vidíme
rovnako. Ak nie, očakávajú, že na základe
toho, čo nám hovoria, ich pochopíme.
- Niekedy ani neočakávajú riešenie toho,
o čo nám hovoria, oveľa dôležitejšia je
pre ne podpora, že to zvládnu a že sme tu
na to, aby sme ich v tej chvíli počúvali!
Ak niekedy nereagujeme, v princípe
to neprekáža. Už samotná formulácia je
dôležitá, pretože dostane dieťa z pocitovej
úrovne na úroveň vedomú – racionálnu.
A niekedy sa už len samotným rozprávaním problém vyrieši.
Že vaše dieťa veľa rozpráva? Je to pre
neho životne nutné! Čo urobia deti, ktoré
nemá kto počúvať, na ktoré si nenájdeme
čas? Potláčajú problémy, neriešia ich, a tie
sa kopia. Namiesto poriadku a systému si
ponechávajú v hlave chaos.
Vážme si čas, keď nás dieťa pustí do svojho vnímania, rozmýšľania, myšlienok,
postojov – je to veľmi vzácny čas, v ktorom
nám dovolí byť naň napojený, byť s ním.
Ako rodičia máme byť šťastní, že deti zo
seba chrlia slová – znamená to, že nás ešte
potrebujú počuť. Ešte sú zvedaví na náš
názor, ešte ich formujeme.

To, čo ešte potrebujeme my dospelí, ale
aj deti preskúmať pri riešení svojich problémov či trápeniach, sú postoje a hodnoty.
V skutočnosti je práve to najdôležitejšou
vecou. Ak dieťa nemá dostatok informácií,
postojov či náhľadov na problém, tak sa
ním zdieľa a očakáva, že mu doplníme
aspoň niečo. Ako rodičia mu pomáhame
nájsť príčinu a pomáhame mu nájsť aj dôvody, prečo sa to stalo, čo to preň znamená
a ako sa má k tomu postaviť.

Rodičovské chyby

V momente, keď deti nesprevádzame
prirodzene, ale nútime sa do toho, tak to
nebude fungovať. Nezáujem deti vycítia.
Vycítia aj to, kto ich je ochotný počúvať
a kto nie. Kto je pripravený si s nimi ich
postoje ujasňovať a komu je to jedno.
Nie vždy si uvedomujeme, že vo veľkosti
a vážnosti niet rozdielu – problém malých
detí nie je o nič menej dôležitý ako tých
väčších (každý si myslí, že ten jeho problém je najvážnejší na svete – a je to tak).
Ak začneme poučovaním či kritizovaním
toho, ako zle to dieťa vyriešilo, tak to nesvedčí o dôvere v neho. Sebadôvera rastie
s pocitom, že postupy, ktoré používame,
nás privedú k správnemu záveru. Preto deti
nepotrebujú poúčanie. Potrebujú iba vedieť, aký postup je správny, aby skorigovali
ten svoj a zistili, kde sa stala chyba.

A čo na záver?

Vzájomné rozprávanie sa o veciach, ktoré
deti trápia či ťažia, je veľká a dôležitá príležitosť rodiča byť svojmu dieťaťu nablízku.
- Nemali by sme sa ako rodičia nechať
nikým v takýchto okamihoch nahradiť.
Nastavovať dieťaťu systém fungovania,
nastavovať mu hodnotový rebríček – to
sú dôležité veci. Je podstatné, aby sa to
dieťa učilo od nás. Bude z toho vychádzať
po celý život a keď bude mať v nás pozitívny vzor, možno preberie viac z nášho
systému a bude sa nám aj podobať. V každom prípade je to významná úloha nás
rodičov – pripraviť svoje dieťa bez väčších
problémov v tomto svete fungovať. Nehovoriac o tom, že investícia času a síl, ktoré
tomu venujeme, sa nám vráti a odzrkadlí
v našom vzťahu s dieťaťom. No nesmieme
zabudnúť na nevyhnutný a základný predpoklad – na to, že si od najútlejšieho veku
dáme tú námahu a vytvoríme si s dieťaťom
vzťah plný prijímania, dôvery, prejavovanej
a zdieľanej lásky. n
Adriana Krotká
Centrum Návrat v Prešove
ilustr. snímka: Hillebrand Steve

Moc slova
„Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo
ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania...“ (1 Pt 3, 9). V tejto časti príspevkov o tom, akú moc má slovo, poukážeme
na fenomén zlorečenia.
Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku
1756 hovorí, že sú činy, ktoré sú samy
osebe a samy v sebe, nezávisle od okolností
a úmyslov, vždy závažne nedovolené vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie
a krivá prísaha, vražda a cudzoložstvo. Nie je
dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.
Zlorečiť znamená riecť zlo, teda želať
niekomu zlo. Denne nás obklopujú negatívne myšlienky i slová, počujeme ľudí okolo
seba nadávať a kliať. Ale rovnako ako milé
slová a postoje lásky, ktorými prajeme iným
dobro, prinášajú do našich životov požehnanie, tak postoje zlosti, hnevu, sprevádzané
nadávaním a kliatím, môžu spôsobiť prekliatie. V Liste Rimanom Pavol píše: „Žehnajte,
a nepreklínajte.“ (Rim 12, 14)
Pripomeňme, že slová sú silnou zbraňou. „Človek krotí a aj skrotil všetky druhy
zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov,
no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to
nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním
dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu.
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie
i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.“
(Jak 3, 7 – 10)
Povyšovanie sa nad iných, vysmievanie
sa, klebety, urážky, neúcta narúšajú vzťahy
v rodinách, na pracoviskách, v spoločenstvách. Každý sám sa zamyslime sa nad tým,
čo môže spôsobiť a čo spôsobujú vzájomné
urážky manželov alebo vyjadrenia rodičov,
že dieťa je neschopné, či aj postoje človeka,
ktorý o sebe opakovane hovorí, že sa mu
nič nedarí, že nič v živote nedokáže... Čo je
výsledkom týchto postojov v mojom živote?
Strážme svoj jazyk a dávajme pozor, aby
naša myseľ nebola naplnená negatívnymi
názormi, posudzovaním iných, závisťou, neprajnosťou. Z našich úst by nemali vychádzať
kruté slová voči blížnym, aby sme skrze zlorečenie neotvárali dvere zlému duchu. Mali
by sme iným žehnať, aj keď je to často ťažké,
pretože neraz zažívame neprijatie, krivdu,
ubližovanie a najradšej by sme sami vykonali
spravodlivosť. Boh nás však učí byť tichými
a pokornými. Preto namiesto zlorečenia
odovzdajme neprávosti, ktoré zakúšame
od iných, jemu. On sa o všetko postará.
Antónia Rabatínová
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Last minute
P15

H

oci sú tatranské končiare stále
pod snehom, príprava Národného
stretnutia mládeže P15 v Poprade beží v horúcom tempe. Symbolicky
ju požehnal bývalý osobný tajomník sv.
Jána Pavla II. kardinál Stanislav Dziwisz,
ktorého sme informovali o prípravách
predskokana Svetových dní mládeže
v Krakove (2016).
V propagačných
materiáloch, ktoré
sme mu odovzdali,
sme ho oboznámili nielen s ideou a zámermi, ale
najmä s našou duchovnou
prípravou. Čistý rok sa blíži
do finále, ôsme pokračovanie
so sebou prináša ďalší odtienok
čistoty, list mladým i patrónov.
Zoznámte sa s prejavmi múdrosti.

Múdrosť – vzťah poznania

Za perlu označuje autor samotný názov
listu Čistota – prejav múdrosti. Priznáva, že
čistota sa často chápe ako niečo sterilné,
chladné, bez života a chuti. Mladým však
chce predstaviť čistotu ako niečo, čo robí
náš život krásnym, voňavým, pestrým, veselým, radostným a zmysluplným. „Niečo,
čo sa oplatí žiť, čo stojí za to.“ Chce o nej
hovoriť vo vzťahu k múdrosti, ako o jej
prejave či ceste k nej. „Múdrosť tak nadobúda podobu akoby Božej GPS navigácie
– schopnosti vedieť, kde som, kam idem;
schopnosti nájsť cestu.“
Najskôr sa pozerá na múdrosť. Tú vidí
v múdrosti srdca. Nie je to to isté ako
inteligencia či vzdelanie. „Jej základ tvorí
poznanie, že nie som osamotený ostrov, ale
žijem vo vzťahoch. Múdrosť preto spočíva
predovšetkým v uvedomení si toho, že
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„A tu sa dostávame k samotnej čistote.
V skutočnosti to je múdrosť premietnutá do vzťahov. Vyznačuje sa schopnosťou
správne, pravdivo a radostne žiť celú
spletitosť vzťahov v živote. Čistota robí
život a vzťahy v ňom radostnými, trvácimi,
dôvernými,“ píše autor riadkov pre mladých. Prečo? Lebo ako ďalej uvádza, práve
čistota pomáha žiť pravdivo a s rešpektom
voči sebe a druhým. „Úžasné na čistote ako

Ježiš – najkrajší prejav múdrosti

„Najkrajším prejavom múdrosti, najkrajšou
stelesnenou čistotou lásky je sám Ježiš
Kristus. Sme ním pozvaní prijať jeho lásku
a ňou milovať – stávať sa ním,“ odkazuje
mladým jezuita. V tejto súvislosti dáva
za príklad svojich dvoch rehoľných spolubratov,
ktorí ukazujú, že sa
to dá: Alojza Gonzágu a Tomáša Munka.
„Alojz je známy tým, že
ako syn kniežaťa odmietal
už v čase svojho dospievania
povrchné a plytké radovánky,
ktorým bol vystavený počas svojho pobytu na kráľovskom dvore.
Tomáš je zase osobitne veľký tým,
že spolu so svojím otcom Františkom
dokázal aj v hrôzach koncentračného
tábora denne žiť lásku k Bohu a k blížnemu, nesťažovať sa, nenadávať, nepreklínať,
ale milovať. Tomáš aj jeho otec zomreli zastrelením pri pochode smrti. Otec zomrel
preto, lebo sa zastal svojho zoslabnutého
syna. Obaja tak dosvedčili, že najkrajšou
múdrosťou je milovať,“ píše v liste o čistote
ako prejave múdrosti. n
Michal Lipiak

Ako vyčistiť kuchynský drez
alebo Je dobré mať trocha sebakritiky
Kuchynský drez si toho za svoj krátky život „užije“ naozaj veľa: drsný vodný kameň, zvyšky
oleja a tuku z varenia – toto všetko vytvára skutočný raj pre špinu, baktérie a vírusy. Ak je
váš drez keramický alebo vyrobený z liatiny, najlepšie bude použiť nezriedený biely ocot –
ten ho dokáže naozaj dôkladne vyčistiť. Jednoducho namočte handričku do octu a drez
utierajte, až kým nevyschne. Je to extrémne efektívny spôsob čistenia, ktorý je zároveň
šetrný k vašej rodine a životnému prostrediu.
Sú ľudia, ktorí robia poriadok tak, že to všetci vidia, počujú a cítia. Pripomínajú ľudí, ktorí sa podobajú na bývalý Sovietsky zväz. Ten totiž nikdy nechcel vojnu, ale bojoval za mier
tak, že nezostal kameň na kameni.
V živote treba robiť poriadok, ale je krásne robiť ho tak, že sme šetrní k svojmu okoliu.
Je nás totiž dosť veľa takých, ktorí „vyriadime“ všetko a všetkých okrem vlastného srdca.
Sebakritika je ako nezriedený biely ocot, ktorý umýva a čistí, ale dáva pozor, aby neznečistil svoje okolie.
Marián Bublinec

Láska premieňa
Z
ačal sa Rok rodiny. U nás sa začal
s pevným predsavzatím, ale aj s mnohými otáznikmi. Dokážeme to?
V jednu nedeľu náš duchovný otec
vyhlásil, že kto nemá sviatosť birmovania,
môže ju po katechézach získať. A tu bola
príčina mojich obáv.
Bola som učiteľkou, a tak moje deti
vyrastali vo veľmi
vlažnom kresťanskom prostredí.
Príčinou nebolo ani
tak moje povolanie,
ale skôr moja ľahostajnosť a nezodpovednosť voči mojim
deťom a rodine.
Strach a ľahostajnosť by sa boli dali
prekonať, keby bola
moja dôvera v Božiu
pomoc hlbšia. Ale
nebolo to tak. Staršie
deti boli na prvom

Po stopách vojny
Emil Korba
Tu v sebe skrývam toto slovo strašné a také veľké,
tu v hrudi vlastnej v planúcich bolestiach,
keď ticho bdiem a blížim sa k trpiteľke
tých trpkých tajomstiev,
čo rodili sa v rozbíjaných mestách,
lebo ich siala ruka času, dlaň bolestná
a po jej stopách skvitlo slovo žiaľu.
Preto dnes moja duša v sebe bolesť má.
V odblesku spomienok
keď hľadí do požiaru,
ktorého kúdoľ dymu sa ešte stále vlečie s nami
jak stigma žeravá, značená strašnou vojnou,
jak mŕtvych tvár značená zlovestnými snami
všade je. Za nami kráča ulicou,
námestím, cestou poľnou...

svätom prijímaní, až keď mali šestnásť
a sedemnásť rokov. Mladšie deti už išli
v riadnom čase. Chýbala im však sviatosť
birmovania. Dcéra má štyridsaťdva rokov,
syn štyridsaťjeden, ďalšie dcéry dvadsaťtri
a devätnásť.
Nevedela som
si ani predstaviť,
ako to prijmú.
Nastúpili výhovorky na vek, na to,
čo povedia ľudia,
ako ich vysmejú
neprajníci... Vedela som, že tento
hriech zanedbania
ich výchovy zostáva na mojej duši.
Nevidela som iné
východisko ako
v modlitbe. V tom
čase navrhla jedna
z našich mám
spoločné modlitby
za naše deti a ro-

diny aj to, aby sme sa zapojili do modlitbového hnutia matiek. Motto tohto stretnutia
znie: Láska matiek premieňa svet. A tak
som svoje deti odovzdávala Bohu. V jednej z modlitieb sa modlíme: „Drahý Pane,
neraz sa pozastavujem nad tvojimi cestami
a nedokážem ti úplne dôverovať, lebo si
myslím, že len vtedy je všetko tak, ako má
byť, keď sa veci dejú podľa mojich predstáv.
Teraz to ľutujem, Pane, a prosím ťa, aby
si mi pripomenul, keď mi znova napadne
táto myšlienka, že ty miluješ moje deti
oveľa viac ako ja.“ A stalo sa. Božia láska
prehovorila. A moje deti prijali 9. februára
2014 sviatosť birmovania. Bola to nedeľa
veľkej Božej lásky a milosti. Rok rodiny
bol v našej rodine rokom veľkého Božieho
požehnania. Od februára sa v našej farnosti
začali stretávať skupinky matiek, ktoré
odovzdávajú v modlitbách svoje rodiny,
rodiny svojich detí a deti celého sveta
nášmu Bohu.
Končím ďalším mottom tohto stretnutia:
Spoločnými modlitbami zachránime svoje
deti.
Vďaka ti, Pane, že nás tak nekonečne
miluješ. n
Agáta Rusnáková
ilustr. snímka: D. Guzi

V rodine
Terézia bola živým dieťaťom. Na ulici sa veselo zabávala s deťmi prisťahovalcov,
najčastejšie s Alžbetou Szabovou, dcérou gréckokatolíckeho farára, ktorý bol ich
susedom. V nedeľu popoludní sa u Demjanovičovcov schádzala zvyčajne celá bližšia
i vzdialenejšia rodina s deťmi, ktorých bola celá hŕba. Prichádzal aj bratranec Teddy
Kubek, ktorý rád rozprával deťom rozprávky a učil ich spievať slovenské a anglické
piesne.
Celé predpoludnie každej nedele Demjanovičovci prežili v kostole. Matka už
v sobotu večer pripravila hlavné jedlá, aby nedeľu, deň Pánov, mohli čím nábožnejšie osláviť doma duchovným čítaním a v kostole účasťou na bohoslužbách. V každú
nedeľu ráno pripravoval raňajky otec, aby si matka troška oddýchla od každodennej
práce v kuchyni. Zo strany otca to bola milá pozornosť, ktorú si istotne Johana Demjanovičová cenila a vážila.
Mária, ktorá bola o štrnásť rokov staršia od Terézie, bola svojim mladším súrodencom druhou matkou. Ona zvyčajne dozerala na domáce úlohy detí, lebo otec na to
nemal čas a matka nevedela po anglicky.
Mária si spomína na detstvo svojej mladšej sestry Terézie takto:
„Terézia bola ako dieťa v očiach všetkých taká, aké má dobré dieťa byť: pokojná, nepredpojatá, učenlivá, poslušná. Nikdy sa však nehrávala s bábikami ako iné
dievčatá. Keď dostala prvú bábiku a kočík, pozrela sa na ne, odložila ich do kútika izby
a nechala ich tam. Mala však veľmi rada knihy. Keď už bola dosť veľká a vedela čítať,
kniha a pokojné, tiché miesto ju urobili dokonale šťastnou.“
Najradšej sa hrávala s bratom Karolom, ktorý bol od nej o dva roky starší. Kvôli
nemu sa jej viac zapáčili chlapčenské než dievčenské hry. Mali sa veľmi radi. Keď ich
ľudia vídali stále spolu, mysleli si, že sú dvojčatá.
„Vzájomná láska, čo jestvovala medzi nimi,“ spomína si ďalej Mária, „bola v hĺbke
a nežnosti čosi viac než iba prirodzená láska.“
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)

miriam terézia
demjanovičová

Už mesiace sa chystáme osláviť najväčší sviatok mladých ľudí na Slovensku.
Na P15 v Poprade pozývame i osobnými
listami, v ktorých sa mladým prihovárajú
tí, ktorým pre Boha a pre nich horí srdce.
Túžia im odovzdať tento poklad. Úlohou
najnovšieho listu „je spoločne vykupovať
tento poklad, otvoriť ho a prijať vzácnu
perlu“, ako píše Peter Girašek SJ – stály
začiatočník v škole Božej lásky.

prameňom všetkého, čo tvorí spletitý svet
rôznych vzťahov, každého dobra a celého
sveta je milujúca bytosť – Boh,“ uvádza
Peter, ktorý vníma základ múdrosti v istej
pokore či uznaní, že naším poslaním je odkrývať, rešpektovať, žiť a tešiť sa z poriadku, ktorý Boh vložil do nášho stvorenia.

na prejave múdrosti je to, že je darom; že
jej prameň je nevyčerpateľný a nám stále
dostupný. Je perlou, ktorú sme pozvaní
objaviť a prijať do svojho života,“ dodáva
v osobnom liste mladým, ktorý je súčasťou
ôsmej katechézy v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže P15.

| 19
	svedectvo	

SLOVO 10 | 2015

20 | príbeh

SLOVO 10 | 2015

Chlieb duše
„F
íha, naozaj si veľmi schudla.
Spomínala si, že opäť držíš diétu,
ale také niečo som nečakala.
Ale myslím si, že to ani nepotrebuješ.“
Spod kabáta sa začal vyslobodzovať
habit, a tak sa odhalilo prekvapenie sestry
Viery.
„Ukáž, nech ti ho zavesím na vešiak. No
teda, ty nestrácaš čas,“ pousmiala sa Lenka.
„Si tu pár minút a hneď také komplimenty.“
Dlhoročné kamarátky nepotrebovali
veľa slov, ani ostych nemal miesto. Od štúdia na gymnáziu prešli roky. Vzájomné
stretnutia boli pre povinnosti a vzdialenosť
sporadické, no s radosťou očakávané a pre
obe strany osožné.
„Ach, tie tvoje diéty. Kedy z toho vyrastieš?“
Viera s humorom, no zároveň sesterskou
starostlivosťou chcela naznačiť svoju nespokojnosť s takýmto experimentovaním.
„Ani ty si sa nezmenila. Ako si poučovala ľudí na gympli, tak poučuješ aj teraz,“
neodpustila si poznámku Lenka. Nielen
stredoškolské roky, ale celé detstvo a každá
spoločne strávená voľná chvíľa bola základom tohto slobodného kamarátstva. Vôňa
čokoládového kapučína dotvárala atmosféru stretnutia, kde sa nielen spomínalo.
„Vo svojej knihovničke máš zopár nových
kúskov,“ nemohla si nevšimnúť rozrastajúcu sa zbierku milovníčka kníh.
„Áno. Po ostatných duchovných cvičeniach som na čítanie duchovnej literatúry

ešte viac nasadená. Hľadám Boha a túžim
ho poznať. Akoby som bola blízko, no
pritom stále ďaleko.“
Lenke sa ťažko hľadali slová a dávalo
meno tomu, čo bolo akoby v hmle.
„Vieš, keď vidím ľudí, ktorí sa s takou radosťou modlia a s dôverou prežívajú svoju
vieru v Boha, je mi smutno. Neviem... Asi
je to naozaj iba pre niektorých. Neviem sa
modliť. Neviem, ako sa prihovoriť Bohu.“
V krátkom tichu dozrela Lenkina myšlienka: „Takže máš, Vierka, šťastie, že si
započítaná do skupiny vyvolených.“
Spolu so slovami sa sama na chvíľu
vytratila do kuchyne. Viera si medzitým
prezerala knihy na poličke. Zrazu sa nahla
a v celkom spodnom rade zazrela knihu,
ktorá tu bola medzi prvými, no paradoxne
bola najzachovalejšia. Určite bola otvorená
iba zopárkrát a hneď zasunutá na posledné
miesto. Lenka sa vrátila s čerstvým zeleninovým šalátom a inými nekalorickými
dobrotami.

„Lenka, nemám nič proti zdravej výžive,
ale ak nezjem kúsok chleba, tak mi ani tento zdravý šalát a všetky dobroty hlad nezaženú,“ vyznala Viera trošku zahanbene, no
úprimne. Čakala ju niekoľkohodinová cesta
domov, ktorá by so škŕkajúcim žalúdkom
bola o to dlhšia. „Viem, že nielen z chleba
žije človek, ale aj telo treba posilniť,“ snažila sa odľahčiť situáciu minikatechézou,
ktorú korunovala šibalským pohľadom.
„Ach, prepáč, nemám chlieb. Tá diéta je
taká účinná práve preto, že je bez chleba.
Všetko ostatné pokryje to, čo organizmus
potrebuje. Ten konečný efekt stojí za to.“
Viera zdvihla obočie, pozrela sa na knihu, ktorú vytiahla z Lenkinej poličky,
a opýtala sa: „A okrem toho, že máš
upravené menu, aj cvičíš?“ Pre cvičenie sa
Lenka už zopárkrát nadchla, ale chýbala jej
vytrvalosť a pevná vôľa.
„Nie. To len potvrdzuje, že lenivosť je
jedna z mojich nerestí.“
Viera po chvíli otvorila knihu, ktorú
držala v ruke. Zazneli slová: „Pane, a ku
komu by sme išli? Ty máš slová večného
života.“ Slová zo Svätého písma.
Dodala k nim: „Chlieb, z ktorého žije
naša duša. Prosila som si od teba chlieb,
aby som mala silu cestovať domov. No
na ceste do neba potrebujeme duchovný
chlieb, aby sme mali silu vytrvať. A modlitba – dýchanie duše je akoby cvičenie.“
Lenka pochopila. Ticho si sadla a spolu
sa sklonili nad Písmo.
_______________
Pri príležitostných telefonátoch sa sestra
Viera nepýtala Lenky, či ešte chudne bez
chleba a cvičenia, ale vedela, že Božie slovo
už nemalo viac miesto na polici medzi ostatnými knihami. Patrilo mu nezastupiteľné miesto na stolíku. Mala ho stále na dosah ruky. Pochopila, že všetka duchovná
literatúra je ako nízkokalorické jedlo, ktoré
jej srdce, hladné po Bohu, nezasýti. n
Eva
ilustr. snímka: en.wikipedia.org

Elko
Logopedická ambulancia vyvoláva v mnohých spomienky na nepríjemné brúsenie jazýčka.
Rodičia trpia spolu s deťmi. Zväčša sa nedarí náležite „vycvičiť“ potomka, aby správne
artikuloval, primerane spomalil alebo zrýchlil reč. Logopedičku navštevovala aj naša druhorodená dcéra, nevedela totiž vysloviť spoluhlásku l. Ráno sme mali ísť na kontrolu, a ona
stále odmietala spolupracovať a pekne cvičiť.
„Luci, keď povieš l, kúpim ti bábiku,“ skúsila som.
„L,“ ozvalo sa nevinné dieťa...
Marta Gromošová
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Dôverná
modlitba
v súžení
Vierovyznania
liturgie
Vierovyznanie v súvislosti s liturgiou
v nás prakticky evokuje vyznanie viery
pred začiatkom anafory, ktoré nazývame
nicejsko-konštantínopolským. Je totiž
zložené z dvoch častí, ktoré boli zostavené otcami na všeobecných snemoch
v Nicei a v Konštantínopole. Toto vierovyznanie je nám dostatočne známe a mnohí
z nás ho vieme aj naspamäť. No treba
povedať, že toto nie je jediné a nie prvé
vierovyznanie, ktoré v liturgii máme.

H

neď prvým vierovyznaním je úvodné zvolanie
kňaza: „Požehnané kráľovstvo“, na ktoré veriaci
odpovedajú: „Amen“. Taktiež všetky ostatné zvolania
sú vyjadrením viery v Najsvätejšiu Trojicu a veriaci svojím
amen vyjadrujú svoj súhlas s vierou v Trojicu, vierou v Otca
i Syna, i Svätého Ducha. Hneď druhým vyznaním je hymnus
Jednorodený Synu, ktorý zložil v roku 535 cisár Justinián.
Ide o obsažné vyznanie viery v božstvo Ježiša Krista, v jeho
narodenie z Presvätej Bohorodičky a jeho rovnosť s Otcom
a Svätým Duchom. Ďalšími vyznaniami viery sú starokresťanské proklamácie, ktoré nachádzame aj v apoštolských listoch:
Otca i Syna, i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú, Milosť veľkého Boha... a Milosť nášho Pána..., ktoré
slúžia aj ako formula požehnania, no vyjadrujú vieru Cirkvi
od prvopočiatkov až po dnešné dni.
V neposlednom rade vyznávame svoju vieru pred prijímaním Eucharistie, keď vyznávame, že to, čo je pred nami
predložené, je skutočné telo a skutočná krv Ježiša Krista.
Tieto vyznania viery sú pre nás nielen nejakou formulkou
na vyplnenie niektorých častí liturgie, ale majú nás povzbudiť
k hlbšiemu prežívaniu tajomstiev, na ktorých máme účasť.
Nech sú preto pre nás dôležitou súčasťou liturgie a povzbudením, ktoré nikdy neprejde okolo našich sŕdc bez povšimnutia. n
Michal Bučko, ilustr. snímka: lds.net

V minulom čísle sme uvažovali o dôležitosti hradieb pre bezpečie mesta. Ježiš nazval
život svojich nasledovníkov mestom na návrší. A z tejto symboliky sa vieme naučiť
viac, ako sa napohľad zdá.

P

re bezpečie mesta bolo dôležité strážiť brány tak, ako je
pre dom dôležitá ochrana dverí. V najväčšom prikázaní,
ktoré máme v Písme, sa tento „kus zariadenia“ nachádza
vo veľmi dôležitom kontexte: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh,
Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová,
ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, ... napíš si
ich na veraje svojho domu a na dvere“ (Dt 6, 4 – 9). Židia vzali
tieto slová vážne a doslova. Je už ich tradičným zvykom, že najväčšie Božie prikázanie vpisujú špeciálnym rituálom za prísnych
podmienok na malý zvitok, ktorý vkladajú do skriniek nazývaných mezuza a pripevňujú na prvú zárubňu verají svojich dverí.
Židovský midraš spomína príbeh o tom, ako židovský starší
dostal od vladára vzácny dar. A na oplátku mu daroval mezuzu.
Keď sa vládca čudoval, žid odvetil: „Ty si mi dal hodnotnú vec,
ktorú treba pozorne strážiť. Ja som ti, naopak, dal dar, ktorý
bude strážiť teba a tvoj dom.“
Čo si myslíte, naozaj tento kúsok papiera v mezuze na verajach dverí spôsobí tak veľa? Neviem. S istotou ale môžeme
povedať, že zachovávanie slova, ktoré je na zvitku napísané,
nám bezpečie pre náš život zaručí. Keď sa Nehemiáš počas zajatia pýtal na stav tých, ktorí v Jeruzaleme zostali, dostal odpoveď: „Pozostalci,“ vraveli mi „ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam
v tej provincii vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema
je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom“ (Neh 1, 3). Ako reaguje na túto správu? „Keď som počul tieto slová, sadol som si,
plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému
Bohu.“ (Neh 1, 4) A tak si vyžiada povolenie na návrat a súhlas
s obnovou mesta, a ako prvú vec preskúma hradby. Nestavia
v prvom rade chrám. Neobnovuje príbytky. Všetci, ktorí v tom
čase v Jeruzaleme sú, obnovujú najprv ochranné mestské múry.
Je v tom veľká symbolika aj pre nás. Bezpečie nášho života
závisí od kvality múrov a bezpečia brán. Tie v biblickej symbolike predstavujú Tóru, Božie slovo. V prikázaní, vpisovanom
do mezuzy, nám Pán ukladá pamätať na Božie slovo vo dne
i v noci a mať ho neustále pred očami. Nielen o ňom vedieť, ale
ho aj žiť. Ak ti na niečom záleží celým srdcom a celou dušou,
vtedy podľa toho aj žiješ. Všetky ostatné veci – súkromný život
predstavený privátnymi obydliami v meste či aktivity v rámci
Cirkvi predstavené chrámom – budú mať zmysel len vtedy, ak
budú hradby tvojho života pevné. Ak Božie slovo budeš poznať
a žiť podľa neho. Ak ním pretvoríš svoj charakter. Správanie
k ľuďom. Prístup k práci. Hospodárenie s časom. S majetkom.
Je načase preskúmať svoje hradby a dať sa do ich obnovy. n
Valéria Juríčková

22 | na každý deň jeden
PONDELOK 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57,
zač. 40 (rad.); 1 Pt 4, 12 – 5,5 zač. 62; Lk 12,
32 – 40, zač. 67 (sv.)

Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni
skúšok ... Radujte sa, keď máte účasť
na Kristových utrpeniach... (1 Pt 4, 12 – 13)
„Aby ma zlomili, zatvorili ma do tmavej
samotky, kde som stratil orientáciu. Potom
ma prinútili chodiť alebo stáť takmer 122
dní. Ale modlil som sa, aby som zostal verný
Katolíckej cirkvi.“ Toto svedectvo nášho
biskupa mučeníka by nás malo uistiť, že vernosť Katolíckej cirkvi je jednou z podmienok
získania večného života.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy
a tretia každ. s nedeľným pripivom). Tropár
z piateho hlasu a Vasiľovi, Sláva, kondák
Vasiľovi, I teraz, kondák z triódy. Ostatné
z nedele a Vasiľovi. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Anjel zvestoval. (HS: 148, 384; PZ:
101, 364; HP: 102, 383)

UTOROK 12. máj
Biskupi Epifanos a Germanos
Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 –
36a, zač. 42a

Boh ... nebýva v chrámoch zhotovených
rukou. (Sk 17, 24)
Zvykli sme si svoju vieru prežívať len v chrámoch. Dokážeme robiť veľké kríže, aby to
videli všetci naokolo. Dokážeme hlasito
spievať, aby to všetci počuli, hlboko sa klaňať, aby si nás všimli. Ale ak treba doma či
v zamestnaní vydať svedectvo viery, už to nie
je také jednoznačné. No Boh „nebýva v chrámoch“, ale v každodennom prejave viery.
Liturgia: Antifóny ako 11. mája. Tropár
z piateho hlasu, Sláva, I teraz, kondák
z triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten
z Nedele slepého. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Anjel zvestoval.(HS: 148, 241; PZ: 101,
208; HP: 102, 224)

STREDA 13. máj
Zakončenie Paschy. Mučenica Glykéria
Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 –
47, zač. 43

Postupne prechádzal galatským krajom
a Frýgiou, a povzbudzoval všetkých učeníkov. (Sk 18, 22 – 23)
Dobre nám padne, ak sa pri nás na ulici
niekto zastaví a úprimne sa opýta, ako
sa máme, či sa nám darí. A povzbudí nás,
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že všetko bude dobré. Podobne ako Pavol
povzbudzoval cirkvi a učeníkov. Je dôležité
povzbudzovať blížnych. Nie vždy všetko ide
podľa našich predstáv, no povzbudenie je
ako balzam na utrápenú dušu.
Liturgia: Antifóny ako 11. mája. Tropár
z piateho hlasu, Sláva, kondák z Nedele
slepého, I teraz, kondák Paschy. Prokimen,
Aleluja a pričasten z Nedele slepého. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval. Po liturgii sa za spevu Ctihodný Jozef
odkladá plaščenica. (HS: 148, 228, 241; PZ:
101, 194, 208; HP: 102, 209, 224)

ŠTVRTOK 14. máj
Pánovo nanebovstúpenie
Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53,
zač. 114

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. (Sk 1, 9)
Stará múdrosť hovorí, že svätec by mal mať
nohy na zemi a hlavu v nebi. V podobnej
situácii sa ocitli aj apoštoli, ktorí síce ostali
na zemi, no oči ich srdca i mysle už boli
v nebeskom domove s Ježišom. Postoj učeníkov pri Kristom nanebovstúpení je návodom
na praktický kresťanský život – svedomito
si plniť svoje povinnosti, ale srdcom túžiť
po večnosti.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. Namiesto Videli
sme..., Nech sa naplnia..., Nech je požehnané... sa spieva Bože, vznes sa nad nebesá.
Prikázaný sviatok. Myrovanie (HS: 243;
PZ: 210; HP: 225)

PIATOK 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 –11a,
zač. 47

Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene
Pána Ježiša. (Sk 19, 3 – 5)
Sv. Ján Zlatoústy o krste v mene Ježiša
Krista hovorí: „Keď Ježiš zomrel a ešte
visel na kríži, pristúpil vojak, kopijou mu
prebodol bok, a vytiekla z neho voda a krv;
jedno symbolom krstu, druhé Eucharistie.
Vojak otvoril bok, a tým otvoril stenu
svätého chrámu, a ja som našiel prevzácny
poklad a som šťastný, že som objavil skvelé
bohatstvo.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo
sviatku). Vchod ... čo si slávne vstúpil na nebesia. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto

Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. Namiesto Videli sme...,
Nech sa naplnia..., Nech je požehnané... sa
spieva Bože, vznes sa nad nebesá. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

SOBOTA 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b –
21, zač. 48a

Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli
na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril...

tus pred svojím utrpením prosil predovšetkým za tých, ktorí boli jeho srdcu najbližší.
Uvedomiť si toto hlboké Ježišovo vyznanie
lásky voči svojim „vyvoleným“ aj nás núti
„zatiahnuť na hlbinu“ svojej duše.
Liturgia: Hlas 6. Antifóny ako 15. mája.
Tropár z hlasu, sviatku a otcom, Sláva, kondák otcom, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a otcom.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. (HS: 149, 243, 246;
PZ: 103, 210, 213; HP: 104, 225, 229)

PONDELOK 18. máj

Eucharistia – lámanie chleba – bola vrcholom života prvokresťanskej komunity.
Aj sv. Ján Zlatoústy píše: „Chceš poznať
silu Kristovej krvi? Mojžiš hovorí: ,Zabite
jednoročného baránka a jeho krvou natrite
dvere.‘ Teraz sa však nepriateľ stiahne oveľa
skôr, keď uvidí pravú krv žiariť na ústach veriacich, lebo ona posväcuje veraje Kristovho
chrámu.“

Mučeník Teodot

NEDEĽA 17. máj
Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov Prvého nicejského snemu. Apoštol
Andronik

Modlitba je pľúcami duše. Pavol v modlitbe
prosí Pána, a ten stojí s ním a posilňuje ho.
Aj my sa mnohokrát nachádzame v bezvýchodiskových situáciách, ako je nevyliečiteľná choroba, strata zamestnania, smrť
blízkej osoby... No namiesto toho, aby sme
začali dýchať pľúcami svojej duše, nechávame sa utešovať svetom.
Liturgia: Všetko ako 15. mája

ŠTVRTOK 21. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena

(Sk 20, 7)

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

Pavol odpovedal: „... ja som hotový nielen
dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša.“ (Sk 21, 13)
V diskusii medzi mladými ľuďmi do dvadsať
rokov zaznela aj otázka, ktorými princípmi
sa v živote riadia. Zaznelo viacero odpovedí,
ktoré vo veľkej prevahe tvrdili, že základným
princípom je blahobyt, pohodlie, rýchly zisk,
peniaze, úspech a pod. V súčasnej dobe dokáže mladý človek pre svoj prospech urobiť
čokoľvek. Ale spraviť niečo pre Ježiša, to sa
až tak často nevidí.

Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b –
33a, zač. 55 (rad.); Sk 26, 1 – 5 . 12 – 20, zač.
49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (sv.)

Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred
pohanmi... (Sk 26, 17)
V októbri v roku 312 sa v Rímskej ríši schyľovalo k jednej z najslávnejších bitiek v histórii ľudstva medzi cisárom Konštantínom
a Maxentiom. Ten mal omnoho početnejšiu vojenskú prevahu, 170-tisíc pešiakov
a 18-tisíc jazdcov, zatiaľ čo cisár Konštantín
mal iba 90-tisíc pešiakov a 8-tisíc jazdcov.
Keď prešlo poludnie, nad slnkom sa utvoril
zo slnečných lúčov jasný kríž a okolo neho
Konštantín čítal grécky nápis: Eν τούτῳ
νίκα! – Týmto zvíťazíš!
Liturgia: Všetko ako 15. mája

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

Liturgia: Všetko ako 15. mája

Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si
mi dal, lebo sú tvoji... (Jn 17, 9)

UTOROK 19. máj

Tesne pred konaním referenda o rodine sa
kňaz pýtal študentov na cirkevnom gymnáziu, čo si myslia o téme rodiny. Názory
boli rozličné. Niektorí vyjadrili pochybnosti,
či bolo vôbec treba riešiť takúto otázku.
Názory sa napokon rôznili aj u samotných
veriacich. Nechceme hodnotiť kampaň alebo
systém, ktorým sa referendum pripravovalo, ani zrelosť kresťanských voličov. Ale zo
spomenutých úvah a dnes aj definitívnych
výsledkov referenda je jasné, že téma o rodine nebola celkom pochopená ani medzi
kresťanskými veriacimi. Z tohto hľadiska sa
teda nezdá podivné, že Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči s apoštolmi neprosil za svet, ale
prosil hlavne za vyvolených – „tých, ktorých
si mi dal“. V súčasnej dobe treba upriamiť
pozornosť na ľudí, ktorí síce vyznávajú
svoju vieru, no hrozí im nebezpečenstvo,
že nepochopia podstatné výzvy, ktoré im
Kristus adresuje. Povrchnosť a rýchle tempo
doby, v ktorej žijeme, niekedy ani neposkytuje hlbší priestor na zamyslenie sa nad
základnými pravdami života. Preto si my
kňazi, ale aj laici musíme uvedomiť, že Kris-

Hieromučeník Patrik

Zakončenie sviatku nanebovstúpenia.
Mučeník Bazilisk

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

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

Celé mesto sa rozbúrilo ... Chytili Pavla,
vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili
brány. (Sk 21, 28 – 30)
„Na vaše miesto v práci stojí za bránou sto
ďalších ľudí.“ Nepočuli ste to ešte? Buďte
radi, pretože v súčasnej dobe sa vedie veľký
súboj o prácu, udržanie si pracovnej pozície,
platu, funkcie. Rôzne intrigy a podrazy,
ktoré používajú aj kresťania, sa podobajú
konaniu mužov z rozprávania o Pavlovi,
ktorého podvodne zajali a chceli zlikvidovať.

PIATOK 22. máj

Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha,
ktorému patrím a slúžim... (Sk 27, 23)
Na rôznych televíznych kanáloch môže divák zahliadnuť aj veštcov a psychotronikov,
ktorí odrábajú zlú energiu a nahrádzajú ju
pozitívnou. Robia to vraj cez nejakých anjelov, ktorých posielajú volajúcim cez telefón.
V tomto prípade ide o mágiu a démonov –
padlých anjelov. My však máme svojho anjela, ktorého nepotrebujeme zháňať online.

Liturgia: Všetko ako 15. mája

Liturgia: Všetko ako 15. mája. Zdržanlivosť
od mäsa

STREDA 20. máj

SOBOTA 23. máj

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

„Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj
v Ríme.“ (Sk 23, 11)

Piata zádušná sobota
Prepodobný vyznávač Michal
Čítania: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Lk 5,
24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Nechceme, ... aby ste sa nezarmucovali
ako ostatní, čo nemajú nádej. (1 Sol 4, 13)
Východná liturgická tradícia má svoje
zvláštne špecifikum, ktoré sa týka zosnulých. Počas piatich zádušných sobôt,
prevažne počas pôstu, sa modlíme za našich
zosnulých. Posledná sobota však nesie iný
nádych. Vyjadruje nádej, že Boh už našich
blízkych skrze svoje zmŕtvychvstanie,
nanebovstúpenie a zoslanie Ducha priviedol
do slávy.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zosnulým. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodička. (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 24. máj
Svätá Päťdesiatnica
Prepodobný Simeon
Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8,
12 zač. 27

I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré
sa rozdelili... (Sk 2, 4)
Na východe republike jestvujú dedinky,
v ktorých sa tradujú rozličné príbehy.
V jednej obci, kde sa rozpráva po rusínsky,
sa udiala nasledujúca príhoda. Na sviatok
Zoslania Svätého Ducha sa kňaz rozhodol, že svojim veriacim ilustruje, ako by si
mohli neviditeľného a nepochopiteľného
Svätého Ducha predstaviť. Preto poslal
svojho cerkovníka, aby šiel do farského
holubníka, vybral z neho holuba a zavrel
ho do vreca. S týmto vrecom mal potom
vyjsť počas liturgie na chór. Kňaz mu dal
presné pokyny, čo má robiť. Vysvetlil mu,
že keď príde priestor na kázeň, kňaz zavolá:
„Svjatyj Duchu, zjav sja“ (Svätý Duchu, zjav
sa) a cerkovník vypustí holuba z vreca. Tak
veriaci pochopia, ako to bolo pri Jordáne.
Prišiel čas kázne a kňaz volá: „Svjatyj
Duchu, zjav sja“, no nedeje sa nič. Volá aj
druhýkrát, znova sa nič nedeje. Tak zavolá
do tretice: „Svjatyj Duchu, zjav sja“, no
z chóru sa ozve bezmocný výkrik: „Nemav
vzduchu, zadusiv sja.“ (Nemal vzduch, zadusil sa.) Táto humorná príhoda z nášho kraja
nemá za cieľ zosmiešniť ani znížiť hodnotu
dnešného sviatku. Veď medzi dary Svätého
Ducha patrí aj vnútorná radosť. Zároveň
nám však pripomína našu bezmocnosť, ak
chceme rozumom pochopiť, kto je tretia
božská osoba. Svätého Ducha, ktorého dnes
oslavujeme, môžeme zachytiť len radarom
svojej duše, lebo „je všade a všetko naplňuje,
poklad dobra a darca života“.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Päťdesiatnice. Myrovanie (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)
Tomáš Haburaj
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Sviatky
Bohorodičky
Scéna umývania novonarodenej

V pravom dolnom rohu ikony sa zvyčajne
zobrazuje scéna umývania dieťaťa podobne, ako to môžeme vidieť na niektorých
ikonách Narodenia Krista či ikonách mnohých svätých. Nádoba, v ktorej sa pripravuje kúpeľ, sa podobá nádobám, v akých
sa zvyčajne uskutočňujú krsty v chrámoch.
Symbolizuje nielen očistenie tela, aké zakúša každé novonarodené nemluvňa, ale aj
sväté tajomstvo krstu, v ktorom sa očisťuje
duša. Čo sa týka Bohorodičky, scéna umývania dieťaťa skôr symbolizuje povinný
úkon, aký musí podstúpiť každé novonarodené dieťa. Keďže Bohorodička, ako to
potvrdzuje aj stichyra, bola pred vekmi vyvolená „stať sa Matkou nášho Boha“, ktorá
sa narodila bez následkov hriechu našich
prarodičov, nepotrebovala duchovné očistenie v krste. Teda samotná scéna vytvára
realistický obraz udalosti – kúpeľ novonarodenej Márie, ktorá spočíva v náručí
jednej zo slúžok. Realistickú udalosť dotvárajú aj slúžky, kde jedna z nich s vyhrnutými rukávmi pripravuje vodu na kúpeľ,
kým druhá si Bohorodičku nežne privíňa
v náručí. Dievčatko je na niektorých
ikonách zabalené do plienok, na iných zas
do maforia s tromi hviezdami na ramenách
a čele v spôsobe, akým sa Božia Matka
zobrazuje v dospelosti. Týmto spôsobom
nám ikona objasňuje dôležitú skutočnosť,
že v zobrazení dieťaťa nejde o obyčajné
dievčatko, ale o tú, ktorá bola od počiatku
svojho života Bohom vyvolená, aby sa stala
Matkou Božieho Syna. Toto je tajomstvo,

ktoré je otvorené ešte väčšiemu tajomstvu,
v ktorom toto predurčené dieťa súhlasí stať
sa príbytkom Kráľa. A preto sa aj predkovia
Panny od Dávida až po Joachima a Annu
môžu honosiť titulom Boží rodičia.
Túto skutočnosť nádherne vyjadrujú aj
stichyry veľkej večierne sviatku:
„Poďte, všetci veriaci, ponáhľajme sa
k Panne. Veď, hľa, rodí sa tá, čo bola pred
počatím predurčená za Matku nášho Boha:
poklad panenstva, Áronova palica z kmeňa
Jesseho, čo vyklíčila, hlásanie prorokov
a výhonok spravodlivých Joachima a Anny.
Rodí sa a spolu s ňou sa obnovuje celý
svet. Rodí sa a Cirkev sa ozdobuje svojou
krásou. Ona je svätý chrám, príbytok
božstva, nádoba panenstva a obydlie Kráľa,
v ktorom sa uskutočnilo neuveriteľné a dokonalé tajomstvo nevýslovného zjednotenia dvoch prirodzeností, ktoré sa spojili
v Kristovi. Keď sa mu klaniame, ospevujeme nadovšetko nepoškvrnené narodenie
Panny.“ (stichyra z veršových slôh)
„Blažení manželia, nad všetkých rodičov
ste boli vyznamenaní, lebo ste dali život
kráľovnej vesmíru. Šťastný si, Joachim,
otec dcéry nad všetkých vyznamenanej.
Požehnaná si, Anna, že si nám darovala
Matku nášho Pána. Veď tá, ktorú si v náručí nosila, nám Živiteľa tvorstva porodila.
Teraz ho proste, blažení, aby spasil naše
duše.“ (stichyra na Pane ja volám) n
Milan Gábor
snímka: iconreader.wordpress.com

Dnes sa často stretávame s tým, že mladí
sa boja uzatvárať manželstvo, a preto
hľadajú náhradné, neetické a nemorálne formy spolužitia. Tento strach často
vyplýva z toho, že často pochybujú
o svojej schopnosti jednotlivé situácie
v manželstve správne hodnotiť a zároveň
vynášať správne rozhodnutia. Nazýva sa to
rozoznávací úsudok. Rozoznávací úsudok je
teda schopnosť rozumu kriticky rozlišovať.
Táto schopnosť umožňuje človekovi poznať
podstatu manželstva, ľudsky sa rozhodnúť
uzatvoriť manželstvo a následne jednotlivé
situácie, aj kritické, v manželstve správne
riešiť. Okrem toho musí byť schopný tieto
poznané práva a povinnosti v manželstve
plniť. Ak toto človekovi chýba, hovoríme
o neschopnosti odovzdať manželskú úctu
z dôvodu nedostatočného rozoznávacieho
úsudku. Dôvodom tejto patológie je často
nedostatočná výchova v rodine alebo
chýbajúce životné vzory u rodičov. Nejde
tu teda len o nejakú nevedomosť o podstatných právach a povinnostiach v manželstve, ale o vážny nedostatok týkajúci sa
povahy a významu týchto práv a povinností. Je to psychický stav človeka, ktorý sa vie
v iných oblastiach normálne rozhodnúť,
nemá však schopnosť prijímať za seba
rozhodnutia na celý život, ako je to v manželstve. Ten, kto uzatvára manželstvo,
musí byť pánom situácie, a zvlášť svojho
manželského súhlasu vo vzťahu k vôli
a rozumu. Musí vedieť nielen to, čo je
manželstvo, ale aj to, aké z neho vyplývajú
práva a povinnosti. Vážny nedostatok v tejto oblasti môže byť príčinou neschopnosti
žiť v manželstve štandardným spôsobom,
a preto môže byť príčinou neschopnosti
uzavrieť platné manželstvo.
František Čitbaj

 koinonia sv. ján krstiteľ
Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján
Krstiteľ
17.05. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Biblický večer
21.05. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
23.05. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami
za uzdravenie
04.06. Ľubotice, cerkev ( 18.30 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk,
sek@koinoniapo.sk
 blahoželáme
Drahý otec Pavol
Dancák. Ani my,
vaši niekdajší veriaci
z Okružnej, nechceme bez povšimnutia
obísť vaše životné
jubileum – 50 rokov,
ktoré slávite v nádhernom mariánskom
mesiaci. S dobroprajnosťou sme sledovali významné medzníky vo vašom živote, ktorými ste z Božej milosti úspešne
prechádzali. Prajeme vám, aby sa Boh
oslavoval v každom vašom ďalšom dni
i v životných krokoch, aby mocne konal
a zahŕňal svojou milosťou vás i celú vašu
rodinu. Zo srdca vám vyprosujeme, aby
ste raz mohli naozaj úprimne vyhlásiť:
„Dobrý boj som bojoval...“ Nech vám
v tom pomáha Božia Matka a nech naďalej bdie a drží ochrannú ruku nad vami
i vašimi drahými.
s láskou a úctou veriaci z Okružnej
Drahá naša mamička Anna Šlepecká,
pri príležitosti vašich
80. narodenín vám
z úprimného srdca
ďakujeme za vašu
starostlivosť a obetavosť, a do ďalších rokov vám vyprosujeme
hojné Božie požehnanie, zdravie a ochranu nebeskej Matky.
dcéry Valéria, Jana a Erika s rodinou
a sesternica Mária

poradňa

Neschopnosť
odovzdať
manželskú
úctu z dôvodu
nedostatočného
rozoznávacieho
úsudku
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20. apríla oslávil náš
rodák z Okružnej
otec Vladimír Tomko
60 rokov života. Pri
tejto vzácnej príležitosti mu vyprosujeme všetky potrebné
milosti, ochranu Presvätej Bohorodičky,
nech sú všetky jeho dni prežité naplno,
v radosti a v Božom pokoji.
veriaci z Okružnej
22. mája oslávi náš
duchovný otec Jozef
Šofranko 32 rokov života. Pri tejto príležitosti chceme ďakovať
dobrotivému Pánu
Bohu, že práve vás,
drahý otče, poslal ako svojho zástupcu
do našej obce. Za relatívne krátku dobu
vášho pôsobenia v našej farnosti vidno
za vami kus dobre vykonanej práce. Nový
šat nášho chrámu, skrášlené okolie farskej budovy i samotnej fary, množstvo
rôznych podujatí v chráme i mimo neho,
organizovanie návštev pútnických miest,
práca s mládežou i mnohé ďalšie aktivity
hovoria za všetko. Drahý otče, vo svojom
krásnom, ale náročnom povolaní dávate
nám, svojim farníkom i celej farnosti kus
seba a cez Božie slovo i veľa lásky do našich sŕdc. Nech je to vaše naplnené Božou
láskou, ktorá nikdy nezanikne, a sprevádza vás po celý ďalší život. Do ďalších
rokov vám vyprosujeme pevné zdravie,
veľa šťastia, rodinnú pohodu, hojnosť Božích milostí, plnosť darov Svätého Ducha
a nekonečnú ochranu nebeskej Matky.
Na mnohaja i blahaja lita! s láskou vďační
veriaci z Andrejovej
oznamy
Vyhlásenie výberového konania
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov,
Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia
bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21

v Prešove. Oznámenie o vyhlásení výberového konania a podmienky pre uchádzačov sú uverejnené na internetovej
stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva
Prešov http://www.grkatpo.sk/.
Súťaž o získanie mediálnych grantov
na rok 2015
Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) vypisuje súťaž o finančný príspevok
na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Ide o podporu masmediálnych
projektov (projekty orientované na periodickú i neperiodickú tlač, rozhlas, televízia, film, internet) a projekty súvisiace
s masmédiami (napríklad mediálna výchova, súťaže masmediálnych produktov,
školenia, konferencie a pod.). Vyplýva to
z rozhodnutia rady, ktorá sa v uplynulých
dňoch stretla na svojom pravidelnom
zasadnutí v Bratislave. Projekty nesmú
prekročiť desať normostrán. Je nutné
poslať ich do 31. júla 2015 v elektronickej forme (povinne) na e-mailovú adresu:
riaditel@tkkbs.sk a písomne na adresu:
Martin Kramara, TK KBS, Kapitulská 22,
P. O. Box 113, 814 99 Bratislava. Výsledky
súťaže budú zverejnené v Katolíckych novinách a na stránkach Tlačovej kancelárie
KBS (www.tkkbs.sk).
TK KBS
Najvyšší predstaviteľ melchitských kres
ťanov z Damasku zavíta na Slovensko
Slovensko navštívi najvyšší predstaviteľ melchitských kresťanov z Damasku,
patriarcha Gregorios III. Patriarcha by
mal pricestovať 19. mája. Pozvanie, ktoré patriarchovi Gregoriosovi adresovali
podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ a prešovský arcibiskup metropolita
Mons. Ján Babjak, je vyjadrením solidarity s kresťanmi na Blízkom východe, zvlášť
na území Sýrie a Iraku.
Program:
14.00 Diskusia na aktuálnu situáciu
na Blízkom Východe v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
16.30 Cirkevnoslovanská archijerejská
svätá liturgiou v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove za účasti patriarchu Gregora III.
TK KBS/ISPB

Cez internetový obchod som si objednala tovar. Tovar prišiel, ale v inej cene, ako bolo
uvedené na internete. Čo mám robiť?
V danom prípade je pre vás ako kupujúceho záväzná objednávka tovaru, to znamená cena tovaru,
za akú ste si ho objednali a na akú bola uzatvorená kúpna zmluva. V prípade, že predávajúci
jednostranne zvýšil kúpnu cenu bez dohody s vami, máte právo odstúpiť od zmluvy, resp. požadovať, aby vám tovar predal za vami dohodnutú cenu. Odporúčal by som vám taktiež podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Na kvalifikovanejšie spracovanie vášho problému
navštívte niektorú z advokátskych kancelárií.
JUDr. Pavol Vargaeštok, advokátsky koncipient
Advokátska kancelária, JUDr. Róbert Slamka, advokát

Projekt Train to Care ponúka kurzy pre
opatrovateľov v Rakúsku
S projektom Train to Care štartuje tento rok jedinečná iniciatíva pre ďalšie
vzdelávanie slovenských opatrovateľov
a opatrovateľky, ktorí pracujú v Rakúsku.
Toto vzdelávanie môžu absolvovať doma
na Slovensku v materinskom jazyku.
Kurzy na Slovensku realizuje Slovenská
charita. Sú zamerané na komunikáciu
a starostlivosť o osoby trpiace demenciou, kinestetiku v opatrovateľskej činnosti, vylepšenie znalostí nemčiny vo vedení
dokumentácie, prevenciu konfliktov a starostlivosť v poslednej fáze života. Všetky
informácie o kurzoch a prihláškach nájdu
záujemcovia na stránke www.traintocare.
eu a na stránke www.charita.sk.
TK KBS
 inzercia
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
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.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
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12.05. (utorok) 15.30 Ruženec z Lúrd
– priamy prenos modlitby posvätného
ruženca 18.45 Zlatá niť viery na Britských
ostrovoch (2) ⓬ – dokumentárna dráma
o dejinách Katolíckej cirkvi vo Walese, kam
prišli prví kresťania s rímskou armádou v 2.
storočí po Kr. 20.20 Gréckokatolícky magazín 21.10 Rehoľná abeceda – sr. Luciana
Mišenčíková CJ, zástupkyňa riaditeľa na cirkevnom Gymnáziu sv. Moniky v Prešove
13.05. (streda) 11.25 Gréckokatolícky
magazín R 15.30 Ruženec z Lúrd 18.40
Andrej Chmeľ – služobník Boží – dokument
o statočnom rehoľníkovi, členovi rádu
bosých augustiniánov, ktorý zomrel ako
25-ročný na rakovinu, a jeho výnimočnosť
je skrytá v jeho skromnosti 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
14.05. (štvrtok) 02.30 Gréckokatolícky
magazín R 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45
Moja misia. Podnikateľ s dušami (Slovensko) – dokument o Mariánovi Kuffovi, ktorý
vedie Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach
a pomáha chorým, postihnutým, bezdomovcom, sirotám, slobodným matkám,
bývalým väzňom
15.05. (piatok) 17.00 Nádherný plán:
Chiara Luce Badanová ⓬ – životná púť
blahoslavenej Chiary Luce 18.00 Cena Radlinského – priamy prenos z odovzdávania
cien Andreja Radlinského z Katedrály sv.
Martina v Bratislave 18.45 Stojí to za to!
Nechceli sme deti (1) – dokument o tom,
ako manželia Rebeka a Kenton Biffertovci
z Kanady objavili, že mať dieťa je vzácny dar
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Moja televízia

Deň
otvorených
dverí

16. mája
2015

Kapitulská 21
Banská
Bystrica
Prepoštská 5
Bratislava

Pozývame vás! V sobotu 16. mája otvoríme brány našich televíznych pobočiek! Viac na www.tvlux.sk.

20.25 Effeta (Jn 17, 11b – 19) – zamyslenie
nad nedeľným evanjeliom 21.55 Filip Neri
(1) ⓬ – životopisný film patróna mládeže
svätého Filipa Neriho
16.05. (sobota) 10.00 Svätá omša z Rožňavy – priamy prenos, uvedenie novovymenovaného biskupa Rožňavskej diecézy
Mons. Stanislava Stolárika do úradu 11.40
Gréckokatolícky magazín R 13.30 Deň
otvorených dverí v TV LUX – privítanie
a živý vstup z Bratislavy 14.00 Deň otvorených dverí v TV LUX – živý vstup z Banskej
Bystrice 14.15 Kto je pápež František?
– dokument s doposiaľ nevydanými nahrávkami zo života kardinála Bergolia;
o udalostiach konkláve a prvom vystúpení
pápeža Františka 17.20 Otče náš – záznam
z koncertného cyklu speváckeho zboru
Technik
17.05. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Lazár žije – príbeh prináša istotu,

že Ježiš má moc aj nad smrťou 10.30 Svätá
omša z Bratislavy – priamy prenos svätej
omše z Katedrály sv. Martina 18.45 Spojení
oceánom – Katarína Nováková, pôvodom
z Trenčína, žije Manhattane, kde slovenský
kostol vníma ako veľký dar a kúsok domova v cudzom svete; tu našla aj podporu
a povzbudenie od ľudí v ťažkých životných
chvíľach 20.25 Medzi nebom a zemou –
hosť: Juraj Török, kňaz
18.05. (pondelok) 15.30 Ruženec z Lúrd
16.00 Večerná univerzita: Európska legislatíva a rodinné právo. Situácia, výzvy,
príležitosti – autor: Gregor Puppinck 17.05
Gréckokatolícky magazín R
19.05. (utorok) 18.45 Zlatá niť viery
na Britských ostrovoch (3) ⓬
20.05. (streda) 15.30 Ruženec z Lúrd 18.45
Neviditeľná hora – dokument o nevidiacom Jurajovi Prágerovi, ktorý vystupuje

Kniha biblistu Jiřího Novotného sleduje fenomén východného mníšstva v zemepisnom
a chronologickom poradí. Egypt, Palestína, Sýria, Carihrad, Malá Ázia, Kappadócia, Sinaj,
Mezopotámia, Arménsko, hora Athos alebo Patmos sú centrá, ktoré dodnes inšpirujú,
lebo svedčia o rozkvete života – rajskej záhrade, do ktorej sa človek vracia. Kristus dôverne
poznal rozmery púšte a svojou štyridsaťdennou prítomnosťou ju vymanil z moci zlého.
Prešliapal nám cestu pustatinou, aby ako prvý víťazne prežil všetko to, čo človeka pokúša.
Mních túto radostnú dimenziu vyhratého zápasu ukazuje ostatným ľuďom, a preto mníšstvo bolo odpradávna považované za základ kresťanskej spirituality. (Kumran)

Kapucíni & Stanley: 20
Všetko sa to začalo v roku 1991, keď kapucíni Ondrej a Félix Tkáčovci vydali takpovediac „na kolene“ prvú kazetu s názvom Ak chceš ísť za ním. Dokumentárny film
o ceste legendárnej hudobnej skupiny. Keď v roku 1995 začínali, ani jeden z nich
nedúfal, že by sa mohli dožiť dvadsiatky. Zaujímavé zoskupenie výrazných osobností, ktoré v priebehu rokov zanechalo len ťažko prehliadnuteľnú stopu. Milujú
hudbu, radi tešia ľudí. Hrajú, pretože chcú týmto spôsobom ponúkať posolstvo,
ktorému uverili. V priebehu dvoch desaťročí napísali, nahrali, vydali a koncertne
odspievali 136 piesní. Pamätáte sa? (Kumran)

Roman Dostál: Více světla, více stínu
Prvý sólový album hráča na klávesoch a speváka kapely Oboroh. Majiteľ nezameniteľného hlasu Roman Dostál nielenže napísal a nahral žánrovo pestrú hudbe k jedenástim piesňam albumu, ale svojimi životnými príbehmi a zážitkami inšpiroval aj autora
textov Petra Strešňáka. Ich spoločné dielo rozpráva o dňoch zrelého veku. O obyčajných dňoch, ale aj o dňoch, v ktorých sa dejú veci predtým nevídané, neslýchané alebo doteraz tušené len
v nejasných obrysoch. Viac svetla, viac tieňov... (Kumran)

s pomocou sprievodcu na najvyššiu horu
Európy – Elbrus 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku 20.20 Kultúra života a pseudokultúra smrti (5) – záznamy
prednášok
21.05. (štvrtok) 15.30 Ruženec z Lúrd
18.45 Moja misia: Putovanie za šťastím
(Keňa) – dokument o špecifickej pastorácii
verbistu Martina Cingela z Terchovej medzi
chudobnými a chorými na AIDS
22.05. (piatok) 17.30 Zlé jablká: Sexuálne
zneužívania v Cirkvi ⓬ – relácia o probléme
sexuálneho zneužívania detí v Cirkvi 18.45
Väzby (5) – relácia, v ktorej moderátor
Pavol Danko odhaľuje netušené väzby
medzi stvorenstvom a Stvoriteľom, medzi
prírodnými vedami a medziľudskými vzťahmi 20.25 Effeta (Jn 15, 26 – 27; 16, 12 – 15)
21.55 Filip Neri (2) ⓬ – životopisný film
23.05. (sobota) 16.40 Hudobné pódium –
záznam festivalu CampFest 2013 v Kráľovej
Lehote; hrá: Graham Kendrick (UK)
24.05. (nedeľa) 08.00 Animované biblické
príbehy: Nebeské kráľovstvo – v krátkych
príbehoch a podobenstvách Ježiš ukazuje,
aké je a ako funguje nebeské kráľovstvo
10.00 Svätá omša z Vatikánu – priamy
prenos zo slávnosti Zoslania Svätého Ducha
16.00 Otče náš – záznam z koncertného
cyklu speváckeho zboru Technik, kde odzneli skladby slovenských aj zahraničných
autorov 18.45 Vlastná cesta – Katarína
Pavelová SSPs, ktorá pôsobí ako misionárka
v Benine 20.25 Medzi nebom a zemou
– hosť: Milka Pagáčová, členka hnutia
Comunione e liberazione (Spoločenstvo
a oslobodenie)

14.00 Panis Angelicus – rozhlasová hra
20.30 Vzácne liptovské kostoly, ktoré
skrývajú zaujímavé príbehy
31.05. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský
biskup 14.00 Mladé letá – rozhlasová
hrav Košiciach; slúži otec Martin Mikula

lumen

hudba film kniha

Jiří Novotný: Mnišství na Blízkém východě
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09.05. (sobota) 09.00 Otvorenie 11. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove 10.30
Svätá omša spojená s eucharistickou
adoráciou; celebruje: Mons. Bernard
Bober 12.30 Slovné pásmo k 95. výročiu
narodenia slovanského pápeža Jána Pavla
II. 13.30 Koncert gospelových skupín 15.00
Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
15.30 Poďakovanie a záverečné požehnanie 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slúži
otec Martin Mikula
10.05. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa – Mons. Štefan Sečka, spišský sídelný
biskup 14.00 Fatimské deti – rozhlasová
hra 20.30 Ako sa v 20. storočí odchádzalo
zo Slovenska? (2)
17.05. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Milan Chautur, košický eparcha
14.00 Brat nášho Boha – rozhlasová hra
Karola Wojtyłu 15.30 Zbavuje svet nepočujúcich ticha – rozhovor s tlmočníkom
do posunkovej reči Róbertom Šarinom
20.30 Únik z pazúrov tekutého démona –
program zbavenia sa závislosti od alkoholu
23.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
24.05. (nedeľa) 12.00 Zamyslenie biskupa
– Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Liturgické
pexeso
Plaščenica
Plaščenica je obdĺžnikové plátno
s vyobrazením Ježiša Krista v hrobe
alebo je na nej znázornená celá
scéna jeho sňatia z kríža a uloženia
do hrobu. Okolo tohto vyobrazenia
je napísaný tropár Veľkého piatka
Ctihodný Jozef sňal z kríža ... Plaščenica symbolizuje plátno, do ktorého bolo zavinuté telo Ježiša Krista.
Tradícia plaščenice je mladá. Spočiatku mal pri obradoch Veľkého
piatka a Vzkriesenia hlavnú úlohu
kríž. V 16. storočí sa udomácnila
plačšenica, a to na Veľkú sobotu.
Až v 18. storočí prijala východná
cirkev obyčaj ukladania plaščenice
do hrobu.

rtv:

tv lux
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DVOJKA

08.05. (piatok) 10.00 Služby Božie pri
príležitosti 70. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny
09.05. (sobota) 10.00 Misijná púť detí –
svätá omša z pútnického areálu v Rajeckej
Lesnej
10.05. (nedeľa) 10.20 Orientácie 10.50
Slovo – don Jozef Luscoň priblíži význam
Šiestej veľkonočnej nedele
11.05. (pondelok) 12.20 Chlapci spod
Kráľovej hole – dokument o folklórnom
súbore Šumiačan 14.35 Čas a strata pamäti – výpovede posledných žijúcich svedkov
holokaustu v Bratislave
13.05. (streda) 15.35 Orientácie
17.05. (nedeľa) 12.25 Orientácie R 12.50
Slovo – príhovor biskupa Cirkvi československej husitskej Jána Hradila
rádio slovensko a regina
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 Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; celebruje ThLic. Ján Viglaš, rektor
kňazského seminára
24.05. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie z Chmeľova; káže Jana Ďuranová,
zborová farárka
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
17.05. (nedeľa) 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Chrámu svätého archanjela Michala v Čabalovciach; slúži otec
Michal Pavlišinovič
23.05. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Ivan Barna, Svetlice)
24.05. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio devín
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika
08.30 Sakrálne umenie
Zmena programu vyhradená
n Vbehne letuška do kabíny
lietadla a hovorí:
„Strašný chaos, pán kapitán,
všetci pasažieri sú únoscovia
a každý chce letieť niekam inam.“

Pomôcky:
Príkaz
Pozdravuje
Near, Újed, na zastavenie
hostí
Noah

Okúzli

Letecké
opravovne,
skratka

Zamaž

slovo

Robia

Alkoholický Žrde na voze
nápoj

Existujú

Zvlhčuj

Banda

3. časť
tajničky

Hviezda,
po nemecky

EČV Banská
štiavnica

Belgické
mesto

Obrnený
transportér

1. časť
tajničky

Korpusy
Duša,
z latinčiny

Oto, po česky

Anglický člen

Plúžme

Nezje všetko
Blízky,
po anglicky

Človek
postihnutý
anémiou Rýchly pohyb

Ozdoba jeleňa

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Patriaci
Arabele
Rana
po pichnutí

Obyvateľ Írska

Otepi

Hľadá
Hlas kravy

EČV Stropkova

Syn dcéry

Šarkan

Nevenuje

Zhotovil šitím Francúzsky
tenista

Nesie,
po česky
United
Nations
Anglická
spojka

4. časť
tajničky
Odbor
technického
rozvoja

Iab, po česky

Pochábeľ

Osobné
zámeno

Chemická
značka cézia

2. časť
tajničky
Tibetské
zvieratá

Sušienka

Ozdoba
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Legenda: ARMÁDA, ÁTRIUM, AVERZ, BIEDA, BLESK, BURZA,
CENTRUM, ENDEMIT, ERITREA, FYZIKA, HRABAČ, HYMNA,
ISTIČ, KOLÁČE, KOLIBA, KOZUB, KYSAK, LIEKY, LYMFA,
MASLO, MOSTY, NIKEL, OBRAZY, OSVETA, OVOCIE, PALETA,
PANCIER, POCIT, POKLADNICA, POLIAK, RYBÁR, SLAMA,
SNINA, STRAVA, SUTERÉN, SUVERENITA, TETIVA, VINICA,
VLAKY, VÝBOR, ZINOK, ŽABA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 6. Krížovka: Pokoj je pre dušu
počiatkom očistenia. Osemsmerovka: Každý ide až tam, kam
ho pustia okolnosti. Výherca: Juraj Špak z Brezovice nad
Torysou
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Srdečne vás pozývame na
6. METROPOLITNÚ PÚŤ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
DO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V KRAKOVE,
ktorá sa uskutoční
v sobotu 16. mája 2015
pri príležitosti Roka rodiny Prešovskej archieparchie
a Roka zasväteného života.
Program púte:
09.00 otvorenie púte a privítanie pútnikov
09.15 Akatist požehnania rodín
10.00 archijerejská svätá liturgia
hlavný sláviteľ a kazateľ: vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita
spev: gréckokatolícke prešovské zbory
12.00 prestávka na obed, možnosť navštíviť
Centrum Jána Pavla II.
14.25 katechéza o posolstve Božieho milosrdenstva
14.50 príprava na hodinu Božieho milosrdenstva
15.00 hodina Božieho milosrdenstva
15.30 príhovor J. Em. kardinála Stanislava Dziwisza
poďakovanie, požehnanie devocionálií
a požehnanie na cestu
Bližšie informácie získate vo vašom
gréckokatolíckom farskom úrade.

pápežské misijné diela
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových
známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.
NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená.
Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

 gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
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.
AŠAD – Archieparchiálna škola animátora 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.
05. – 07.06. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
29.05. – 31.05. Kurz Samuel. Výchova detí je veľkým 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 deťmi. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
28.06. – 03.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho
otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky
k nám. Bližšie informácie: rodina@centrumsigord.sk.
 pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
11.05. Kňazský deň (09.30 h)
22. – 23.05. Konferencia Pôda ako Boží dar (10.00 h)
06.06. Fatimská sobota – protopresbyterát Humenné (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
06.06. Fatimská sobota (08.30 h.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
06.06. Fatimská sobota (10.30 h)
07.06. Malá púť (10.30 h)

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)
poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk
Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

KOMUNITA CENACOLO
www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove
kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 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
20.05. Liturgia a adorácia v Kostole Svätého Ducha
v Levoči (17.00 h)

