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K Božiemu milosrdenstvu
6. metropolitná púť do Krakova



Matka trpí stále
Mariánska úcta prežívaná na Slovensku 
má svoje korene v tradícii, ktorá nám bola 
odovzdávaná našimi otcami a matkami, 
a v pevnom teologickom presvedčení, ktoré 
sa opiera o slová Písma, kde nám Mária bola 
odovzdaná jej vlastným synom:

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, 
sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária 
Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej 
učeníka, ktorého miloval, povedal matke: 
,Žena, hľa, tvoj syn!‘ Potom povedal učení-
kovi: ,Hľa, tvoja matka!‘ A od tej hodiny si ju 
učeník vzal k sebe.“ ( Jn 19, 25 – 27 )

Svätý Ján, ktorý bol očitým svedkom 
týchto udalostí, počuje z kríža zvláštne pri-
sľúbenie. Najprv je Panne Márii oznámené, 
že je a zostane matkou Kristových učeníkov: 
„Žena, hľa, tvoj Syn!“ Potom je prostred-
níctvom prítomného Jána nám všetkým 
oznámené: „Hľa, tvoja matka!“ Možno i pre 
tento všeobecný význam nie je uvádzané vo 
vete meno učeníka. „... a od tej hodiny si ju 
učeník vzal k sebe.“ Z tejto vety vyplýva, že 
Panna Mária strávila posledné roky svojho 
života s učeníkom. V konkrétnom prípade 
s apoštolom Jánom. A môžeme vidieť, že 
celé Jánovo evanjelium je tým poznačené. 
Veď to, čo v ňom čítame o Panne Márii 
v Káne Galilejskej a pod krížom, napísal 
niekto, kto s ňou býval. Vetu: „... a slovo 
sa stalo telom“ napísal niekto, kto žil pod 
jednou strechou s tou, v ktorej tele a duši sa 
udial tento zázrak.

Aby sme hlbšie pochopili tajomstvo Pan-
ny Márie, stačí možno jedno slovo – matka. 
Mama je tá, ktorá dáva život i za cenu vlast-
ných bolestí. Matka stojí v službe života. To 
je jej krása a veľkosť. Materstvo sa nutne 
viaže s bolesťou, s utrpením. Môžeme teda 
povedať, že matka svoje deti miluje viac ako 
svoj život. Každá bolesť nás chce naučiť, 
aby sme milovali Boha viac ako svoj život. 
Materstvo a bolesť patria k sebe. Materstvo 
neexistuje bez určitej miery bolesti. Máriino 
materstvo je akýmsi zákonitým doplnením 

a zjavením Božieho materstva, Božieho 
otcovstva. Svätý Lev Veľký hovorí, že Kristus 
bude trpieť až do konca sveta, kým bude 
na svete hriech. V modernej teológii sa zno-
va vraciame k názoru, že Boh je láska, ktorá 
skúsila, čo je to bolesť. A takto sa biblický 
Boh aj zjavuje – ako Boh, ktorý sa trápi pre 
človeka. A teda môžeme predpokladať, že 
ani Máriino utrpenie sa ešte neskončilo. 
Kým existuje na svete hriech a kým sú 
na svete deti, ktoré nehľadajú život a Boha, 
Matka trpí. A trpí v omnoho väčšej miere 
ako pozemská, kresťanská matka, ktorá sa 
trápi nad poblúdením svojich detí. A teda 
aj Máriin zápas stále trvá. Svätý Ján ju vo 
svojom zjavení vidí ako ženu, ktorá zápasí 
s diablom, a Cirkev je označená ako spo-
ločenstvo jej detí. „Hľa, tvoja matka!“ Toto 
je pre nás radostná zvesť. Máme Matku. 
Nie sme siroty, bezprizorní. Matka je vždy 
s nami aj počas mystickej neprítomnosti 
Otca. Vidíme to, keď Ježiš vo svojej hroznej 
opustenosti na kríži volal: „Bože môj, prečo 
si ma opustil?“ Vtedy stále stála pri ňom.

Každý jeden z nás dostal Máriu ako mat-
ku. Ako ozajstnú matku, ktorá dopĺňa to, čo 
sa nám často nedostalo od biologických ma-
tiek, poznačených hriechom pramatky Evy. 
Mária v nás lieči nedostatok lásky, ktorým 
sú poznačené všetky Evine deti. Máme teda 
Matku, ktorá je prameňom života.

Veľký pápež, náš priateľ, dnes svätý Ján 
Pavol II. nás pri svojej návšteve v Šaštíne 
v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evan-
jelista Ján prijali bolestnú Matku k sebe 
do vlastného domu, a vyhlásil: „Tu je dom, 
v ktorom býva Panna Mária, matka Slo-
vákov. V tomto dome si ju všetci ctia ako 
v matkinom dome. Túži, aby ste ju prijali 
do svojho domu, do každého slovenského 
domu, do celého života vášho národa.“

Mgr. Vladimír Skyba
protosynkel Bratislavskej eparchie

Hrabský protopresbyterát

V snahe o duchovné 
dobro veriacich a účin-
nejšie poskytovanie 

pastoračných služieb Božiemu 
ľudu zriadil prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak 1. 
januára 2011 vyčlenením z Bar-
dejovského protopresbyterátu 
protopresbyterát Hrabské so 
sídlom v Hrabskom. Hrabský 
dekanát je tak jedným z naj-
mladších v Prešovskej archi
eparchii. Tvoria ho farnosti: 
Hrabské, Gerlachov, Kružlov, 
Kurov, Lukov, Malcov, Nižný 
Tvarožec, Petrová a Snakov. 
V súčasnosti tu pôsobí deväť 
ženatých kňazov s rodinami. 
Niektoré farnosti v tomto 
regióne sú špecifické tým, že 
majú aj rómske komunity, kde 
sa postupne rozbieha špeciálna 
pastorácia.

História a zaujímavosti
Farnosť Hrabské je sídlom 
protopresbyterátu a zároveň 
jedným z najmladších pút-
nických miest archieparchie, 
keďže je rodiskom bl. hieromu-
čeníka Vasiľa Hopka. Od roku 
2002 sa pri príležitosti jeho 
biskupskej vysviacky v liturgic-
kom priestore konajú spomien-
kové slávnosti. V minulosti sa 
tu konali aj príležitostné púte 

(púť mužov, letné stretnutie 
detí/mládeže). Prírodné pros-
tredie je známe ako hubársky 
kraj, na viacerých miestach tu 
vyvierajú minerálne pramene, 
ľudovo nazývané „šťava“.

Okolitý kraj je zaujímavý 
aj z hľadiska náboženského 
turizmu. Vedie tadiaľ aj tzv. 
Karpatská cesta. V obciach 
Krivé, Frička a LukovVenecia 
sa nachádzajú zrekonštruované 
drevené chrámy.

Farnosti a obce protopresby-
terátu sú známe aj tým, že tu 
v minulosti pôsobili významné 
osobnosti Cirkvi i národa, na-
príklad E. Kubek (1857 – 1940), 
gréckokatolícky kňaz, spisova-
teľ, básnik, ktorý pôsobil devät-
násť rokov vo farnosti Snakov. 
Súčasne s poslaním dušpastiera 
vykonával aj osvetu medzi 
rusínskym obyvateľstvom 
formou literárnej tvorby.

V obci Cigeľka (filiálka far-
nosti Petrová) vyrastal a získal 
základné vzdelanie bl. P. P. Goj-
dič. Jeho otec, Štefan Gojdič, 
bol gréckokatolíckym duchov-
ným v tejto obci. Na tomto 
mieste slávil v roku 1911 ako 
novokňaz svoju primičnú li-
turgiu a krátky čas pôsobil ako 
kaplán pri svojom otcovi a ako 
administrátor farnosti Petrová.

Vyšný Tvarožec (filiálka 
farnosti Nižný Tvarožec) je 
rodiskom prešovského grécko-
katolíckeho biskupa J. Gaganca 
a z tejto obce pochádzajú 
predkovia bl. V. Hopka.

Farnosť Kružlov má dve 
filiálky (Bogliarka, Krivé) 
a vykonáva sa tu pravidelná 
pastoračná starostlivosť cho-
rým a nevládnym v sociálnom 
zariadení Lipový dom. V tejto 
farnosti pôsobil v rokoch 1897 
– 1932 kňaz Ján Gojdič, brat 
Štefana Gojdiča. Je pochovaný 
na miestnom cintoríne pri 
gréckokatolíckom chráme.

Obec Gerlachov je najmlad-
šou farnosťou na tomto území. 
Vznikla vyčlenením z farnosti 
Malcov v roku 2004. V počtom 
veriacich druhej najväčšej 
farnosti Malcov sa konajú prí-
ležitostné duchovné stretnutia 

v rámci protopresbyterátu: Deň 
rodiny na miestnom ihrisku, 
evanjelizačné stretnutia aj 
v ekumenickom duchu, nábo-
ženské predstavenia...

Kurov je známy svojou kul-
túrnou tradíciou – koná sa tu 
každoročne folklórny festival. 
Pôsobil tu Ján Gojdič, strýko 
vladyku Pavla Petra Gojdiča, 
a neskôr vladykov brat Kornel.

Súčasnosť
V pastoračných aktivitách 
kňazských rodín sa v rámci 
protopresbyterátu ponúkajú 
spoločné adorácie s kateché-
zou a modlitby chvál. Konajú 
sa raz mesačne počas víkendu 
vždy v inej farnosti s miestnymi 
veriacimi. Rozvíja sa aj nová 
evanjelizácia Rómov v okoli-
tých osadách, pričom kňazi 
spolupracujú s Pastoračným 
centrom pre Rómov v Čičave. n

Radovan Kuzmiak
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12 Laborem exercens 
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vatikánskeho koncilu (2)
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staré krivdy bolia najviac

21 Svätí otcovia v bohoslužbe 
liturgická katechéza

21   Blažený, komu Pán  
  odpustil neprávosť 
biblická katechéza

24 Vstup Presvätej Bohorodičky  
  do chrámu 
zamyslenie nad ikonou (1)

Štatistika
Gréckokatolíkov: 5 300
Farností: 9 Filiálok: 13
Chrámov: 18 Kaplniek: 22
Najstarší chrám: sv. Kozmu a Damiána, NKP, (1708), Lukov-Venecia
Najnovší chrám: sv. Jakuba, (1937), Livovská Huta
Prvý doložený kňaz: Gregor (1620), Nižný Tvarožec

zdroj: Schematizmus 2014
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�� Zamestnanci CZŠ sv. Juraja v Tre-
bišove putovali 30. apríla do Litma-
novej a Ľutiny. Púťou ich sprevádzal 
duchovný správca školy otec Tomáš 
Haburaj. Zúčastnili sa na svätej litur-
gii na hore Zvir, po ktorej nasledo-
vala prehliadka areálu a prednáška 
otca Marcela Pisia o význame pútí 
a histórii hory Zvir. Po obede púť 
pokračovala prehliadkou pútnického 
areálu v Ľutine, kde pútnikov priví-
tal miestny farár otec Jozef Novický 
a správca baziliky otec Peter Hríb. 
(Ľudmila Bumberová)

�� Počas prvých dvoch májo-
vých víkendov (1. – 3. mája a 8. 
– 10. mája) sa na Donovaloch 
uskutočnili stretnutia bezdetných 
manželských párov s názvom Man-
želstvo ako dar, ktoré organizovalo 
Diecézne pastoračné centrum pre 
rodinu Banskobystrickej diecézy. 
Na stretnutiach sa zúčastnili pro 
life odborníci zo Slovenska a Čiech, 
ktorí hovorili o medicínskych 
možnostiach riešenia neplodnosti 
a o duchovnom poslaní bezdetné-
ho manželstva. Druhý víkend bol 
pokračovaním stretnutí, ktoré sa 
konali v predchádzajúcich rokoch. 
Manželia pozitívne hodnotili osobnú 
prítomnosť prešovského pomoc-
ného biskupa Mons. Milana Lacha, 
predsedu bioetickej subkomisie 
Konferencie biskupov Slovenska, 
ktorý vystúpil s prednáškou Hodno-
ta bezdetného manželstva. Nielen 
počas nej povzbudzoval k tomu, 
aby sa nechali prekvapiť Bohom. 
Účastníci ocenili jeho záujem o ich 
problémy a čas, ktorý venoval 
osobným duchovným rozhovorom. 
(Katarína Svitanová)

�� V Brezne slávili 3. mája odpusto-
vú slávnosť ku cti bl. hieromučeníka 
Vasiľa Hopka, ktorej v sobotu pred-
chádzala veľká večiereň s požeh-
naním lítijných darov. Po modlitbe 
Molebenu k bl. Vasiľovi nasledovala 
archijerejská svätá liturgia, ktorej 
predsedal vladyka Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha, koncelebro-
vali otec Ján Krupa, farár z Banskej 
Bystrice, a domáci kňaz otec Ján 
Kovaľ. Odpustová slávnosť pokračo-
vala spoločným obedom veriacich 
s biskupom. (Ján Kovaľ)

��Metropolitné kolo biblickej 
súťaže pre žiakov 1. stupňa ZŠ sa 
uskutočnilo 5. – 6. mája v Grécko-

Zomrel emeritný biskup Mons. Dominik Tóth
Vo Fakultnej nemocnici v Nitre 
zomrel 16. mája po krátko-
dobom akútnom zhoršení 
zdravotného stavu emeritný 
biskup Mons. Dominik Tóth vo 
veku 89 rokov života, 65 rokov 
kňazstva a 25 rokov biskup-
skej služby. Biskup Dominik 
Tóth sa narodil 3. augusta 1925 
v Šuranoch. 12. júna 1949 bol 
v Bratislave vysvätený za kňaza. 

V roku 1973 mu bol komu-
nistickým režimom odobratý 
štátny súhlas. Pápež Ján Pavol 
II. ho 17. marca 1990 vymeno-
val za ubabského titulárneho 
biskupa. Po štrnástich rokoch 
biskupskej služby sa vzdal úra-
du z dôvodu veku a od 2. apríla 
2004 žil na zaslúženom od-
počinku. (Arcibiskupský úrad 
v Trnave)

Košickí cyklisti zavítali do Veliat
Prvý májový deň využilo 150 
mladých ľudí Košickej eparchie 
na spoznávanie Trebišovského 
protopresbyterátu zo sedadiel 
bicykla počas cyklotúry s vla-
dykom Milanom Chauturom 

CSsR. Program sa začal mod-
litbou v trebišovskom chráme, 
odkiaľ sa účastníci vydali do far-
nosti Veľaty. Priestor na od-
dych a načerpanie síl poskytli 
farnosti Malý Ruskov, Kuzmice, 

Brezina, Kazimír a Michaľany, 
ktoré lemovali trasu. Počas od-
dychu mohli účastníci spoznať 
miestny chrám, históriu a život 
farnosti aj štedrosť veriacich. 
(Milan Kmec)

V Bardejove pripravili spomienkové Dni Emila Korbu
Pri príležitosti nedožitých 85. 
narodenín kňaza, básnika, 
publicistu, bývalého šéfredak-
tora Slova a Katolíckych novín 
Emila Korbu sa v jeho rodnom 
Bardejove uskutočnili spo-
mienkové dni, ktoré pripravil 
Rímskokatolícky farský úrad 
v Bardejove, Katolícky kruh 
v Bardejove, Ústredie sloven-
skej kresťanskej inteligencie 
na Slovensku – pobočka 
Bardejov, Okresná knižnica 
Dávida Gutgesela v Bardejove, 
Hornošarišské osvetové stre-

disko v Bardejove a súrodenci 
Emila Korbu. V utorok 5. mája 
sa v galérii Hornošarišského 
osvetového strediska v Barde-
jove uskutočnila slávnostná 
akadémia. Život a tvorbu Emila 
Korbu priblížili Silvia Fecsková, 
Deana Zajacová, Irena Eliá-
šová a otec Pavol Čech. Otec 
František Dancák priblížil nové 
vydanie biografie približujúcej 
život, básnickú i publicistickú 
tvorbu. Akadémiu spestrili 
skladby žiakov a pedagógov 
Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca 

v Bardejove. Prítomní sa zapo-
čúvali aj do básnikovej tvorby. 
Účastníci si mohli pozrieť 
výstavku dobovej tlače – origi-
nálne výtlačky novín aj vydaní 
básnickej a publicistickej tvor-
by Emila Korbu.

V stredu 6. mája priniesla 
Bardejovská televízia archívny 
dokument ThDr. Emil Korba – 
kňaz a básnik z tvorivej dielne 
redaktorky Marty Mochnackej. 
(Silvia Fecsková)

Archieparchiálna odpustová slávnosť  
v rodisku blahoslaveného Vasiľa Hopka
V obci Hrabské, rodisku bl. bis-
kupa mučeníka Vasiľa Hopka, sa 
10. mája konala archieparchiál na 
odpustová slávnosť. Hlavným 
slúžiteľom archijerejskej svätej 
liturgie bol prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ, kon-
celebrovali prešovský pomocný 
biskup Milan Lach SJ, emeritný 
pražský pomocný biskup Ján 
Eugen Kočiš a viacero kňazov.

Pred svätou liturgiou sa 
veriaci modlili Moleben k bl. 
Vasiľovi Hopkovi a po jej 
skončení Moleben k Presvätej 
Bohorodičke. (Ľubomír Petrík)

�� Hnutie Neokatechumenátnej 
cesty zorganizovalo 4. – 7. mája 
vo Svätej zemi, v stredisku Domus 
Galileae na brehu Tiberiadské-
ho jazera stretnutie 120 rabínov 
z viacerých smerov judaizmu 
a predstaviteľov Katolíckej cirkvi. 
Venovali sa téme spásneho poslania 
židovského ľudu a Katolíckej cirkvi, 
odovzdávaniu viery, kontrastu medzi 
židovsko-kresťanskou antropológiou 
a antropológiami vychádzajúcimi 
z popretia Boha či nového nárastu 
antisemitizmu a xenofóbneho fun-
damentalizmu. V komuniké rabíni 
vyjadrili obdiv k „spôsobu, akým 
sa v Neokatechumenátnej ceste 
odovzdáva viera deťom, obnovujú sa 
rodiny a veriaci dosahujú poznanie 
Svätého písma a koreňov kresťan-
stva“.

�� Svätý Otec prijal 7. mája stočlen-
nú skupinu pastorov pentekostálnej 
orientácie, ktorí vyjadrili želanie 
stretnúť sa s ním. Stretnutie bolo 
charakterizované veľkou srdečnosťou 
a duchom modlitby za jednotu.

�� Viac než štyridsaťtisíc ľudí sa 
zúčastnilo na pochode za život 
10. mája v Ríme. „Žiaden iný deň 
nie je vhodnejší na protest proti 
zločinu interrupcie než Deň matiek,“ 
povedala Virginia Coda-Nunzianteo-
vá, hovorkyňa organizačného výboru, 
v predvečer konania pochodu.

�� Niekoľko tisíc detí rôzneho pôvo-
du a etník, náboženstiev zapojených 
do projektu Dielňa pokoja sa stretlo 
11. mája s pápežom Františkom 
v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Svätý 
Otec spontánne odpovedal na trinásť 
otázok detí týkajúcich sa pokoja, 
odpustenia, spravodlivosti či lásky.

�� Európski biskupi hovorili 13. – 
14. mája vo švajčiarskom St. Moritzi 
na tému dialógu s islamom. Išlo 
o iniciatívu Rady európskych biskup-
ských konferencií (CCEE) s názvom 
Radikalizácia islamu: skúsenosť 
prebiehajúceho dialógu. 

�� Štyri rehoľné sestry vyhlásil 
pápež František pri slávnosti na Ná-
mestí sv. Petra 17. mája za sväté. 
Spolu s ním koncelebrovalo dvanásť 
patriarchov východných katolíckych 
cirkví, tridsať kardinálov, deväťde-
siat biskupov a tristo kňazov. Medzi 
pútnikmi boli mnohí z krajín Blízkeho 
východu, osobitne z Palestíny.

Púť do Máriapócsa
Maďarský Máriapócs navštívilo 
1. mája 65 veriacich z farnosti 
Pichne a filiálky Nechválova 
Polianka. Dopoludnia slávili 
v mariánskej bazilike svätú 

liturgiu. Po nej sa oboznámili 
s históriou pútnického miesta. 
Program pokračoval modlitbou 
molebenu, po ktorom si pútnici 
uctili zázračnú ikonu. Popo-

ludní sa presunuli do Nyíregy-
házy, kde navštívili zoologickú 
záhradu, z ktorej sa tešili najmä 
deti a mladé rodiny. (Martina 
Barnová)

Arcibiskup Ján Babjak SJ sa stal členom  
spoločného výboru CCEE a CEC
Prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ sa 6. – 8. 
mája ako nový člen spoločné-
ho výboru Rady európskych 
biskupských konferencií 
(CCEE) a Konferencie európ-
skych cirkví (CEC) zúčastnil 
na stretnutí v Ríme. Predstavi-
telia cirkví sa zaoberali témou 
Sloboda a slobody: kresťanský 
prístup. Členstvo Mons. Jána 
Babjaka SJ v tomto medziná-
rodnom cirkevnom grémiu 
možno vnímať ako významné 
gesto voči Cirkvi na Slovensku 
v európskom aj v cirkevnoeku-
menickom rozmere.

V závere stretnutia prijali 
posolstvo, ktoré sa týka ľudskej 

slobody uprostred aktuálnych 
problémov. Vyslovujú v ňom 
požiadavky na správne chápa-
nie slobody, ktorá je zameraná 
na zodpovednosť voči Bohu 
a blížnemu. Žiadajú slobodu, 
ktorá bude odmietať utláčanie 
žien v mene náboženstva, ktorá 
zachráni migrantov prichá-
dzajúcich cez Stredozemné 
more a prinesie odstránenie 
príčin migrácie, ktorá vyjadrí 
solidaritu namiesto predsudkov 
voči Rómom, ktorá sa zasadí 
o skoncovanie obchodu s ľuď-
mi, ktorá bude chrániť životné 
prostredie ako posvätný dar 
a ktorá dáva prednosť nádeji 
pred zúfalstvom a je solidárna 

s mladými v ich úsilí zamestnať 
sa a založiť si rodinu.

Za Katolícku cirkev sú členmi 
spoločného výboru CCEE a CEC 
predovšetkým predseda CCEE 
kardinál Peter Erdő, arcibiskup 
Budapešti, podpredseda CCEE 
kardinál Angelo Bagnasco, 
arcibiskup Janova, podpredseda 
CCEE Angelo Massafra, arcibis-
kup ShkodrëPult v Albánsku, 
a ďalší štyria predstavitelia, 
medzi nimi aj prešovský arci-
biskup metropolita. Účastníkov 
stretnutia – členov spoločného 
výboru CCEE a CEC prijal 7. 
mája na audiencii Svätý Otec 
František. (Ľubomír Petrík)

Žiaci a študenti gymnázia z Trebišova  
putovali po stopách sv. Jána Pavla II.
Po stopách svätého pápeža 
Jána Pavla II. 11. mája putovali 
žiaci a študenti cirkevného 
gymnáziu z Trebišova. Na prvej 
zastávke navštívili ružencovú 
záhradu a baziliku v Ludź-
mierzi, kam často putoval aj 
svätý pápež ako mládežník. 
Potom nasledovalo jeho rodné 
mesto Vadovice. Počas pre-
hliadky rodného domu pápeža 
si študenti mohli uvedomiť 
veľkosť jeho osobnosti, pozrieť 
si izbu, kde sa narodil, dokonca 
aj pištoľ, ktorou bol na pápeža 
spáchaný atentát.

Program pokračoval pre-
hliadkou koncentračného 
tábora AuschwitzBirkenau. Vo 
večerných hodinách smerovali 

kroky študentov na Zebrzydov-
skú kalváriu, kde skončili deň 
chutnou večerou a slávením 
eucharistie. Nasledujúci deň 
sa študenti presunuli do okolia 
Krakova, kde si prezreli soľnú 
baňu vo Vieličke. Tu sa dozve-
deli, ako sa v minulosti ťažila 
soľ a presvedčili sa o veľkej ná-
božnosti baníkov, ktorí v podze-

mí postavili množstvo kaplniek. 
Baňu navštívil aj Karol Wojtyla 
ako študent školy aj ako kardi-
nál. Cesta študentov pokračo-
vala do mesta sv. Jána Pavla II. 
– Krakova. Po prehliadke mesta 
a wawelského hradného návršia 
navštívili Sanktuárium Božieho 
milosrdenstva v Lagievnikoch. 
(Tomáš Haburaj)
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skej eparchie otec Vladimír Skyba 
spolu s miestnym farárom otcom 
Ľubomírom Matejovičom v Kostole 
Svätej rodiny v Petržalke. (Ľubomír 
Matejovič)

�� Kňazi Prešovskej archieparchie 
sa stretli 11. mája v Ľutine na kňaz-
skom dni. Začali ho svätou liturgiou 
v bazilike minor s arcibiskupom 
metropolitom Jánom Babjakom SJ 
a pomocným biskupom Milanom 
Lachom SJ. Program pokračoval 
katechézou rímskokatolíckeho kňaza 
Miloša Pikalu na tému Ako oživiť 
farnosť. Pútavo hovoril o farnosti 
ako spoločenstve spoločenstiev 
a o potrebe venovať sa serióznej 
a organizovanej formácii laikov. To, 
že kňazi boli povzbudení, ukázala aj 
diskusia a zdieľanie sa v skupinách. 
(Ľubomír Petrík)

�� Ďalší zo série Víkendov v Bárke 
na tému Medziľudské vzťahy ako 
obraz Božej Trojice sa uskutočnil 
15. – 17. mája v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre v Juskovej 
Voli. Tridsať šesť účastníkov z pro-
topresbyterátu Sabinov uvažovalo 
o dôležitosti budovania vzťahov 
v živote človeka. Odzneli aj kateché-
zy o sebaprijatí a hodnote človeka. 
Mladí sa nechali povzbudiť k posluš-
nosti voči rodičom a empatii v rodi-
ne. Zodpovedným kňazom za tento 
víkend bol otec Richard Harvilko. 
(Patrik Maľarčík)

�� Úrad diecézneho biskupa Rož-
ňavskej diecézy prevzal 16. mája 
Mons. Stanislav Stolárik. Do funkcie 
ho koncom marca vymenoval pápež 
František. Nového rožňavského 
biskupa prišli pozdraviť viacerí slo-
venskí a zahraniční biskupi, zástup-
covia ďalších cirkví a náboženských 
spoločností, podpredseda Národnej 
rady SR Ján Figeľ, predseda Košic-
kého samosprávneho kraja Zdenko 
Trebuľa a primátor mesta Rožňava 
Pavol Burdiga a ďalší.

�� Diskusné stretnutie seniorov 
a zasvätených osôb sa 18. mája 
uskutočnilo vo Svidníku na podnet 
Združenia kresťanských seniorov 
Slovenska pri Gréckokatolíckom 
farskom úrade vo Svidníku. Rehoľné 
sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého in-
formovali o svojom živote a rehoľ-
ných sľuboch. Stretnutie ukončili 
modlitbou za Bohu zasvätené osoby. 
(Anna Humeníková)

sa sloboda myslenia, svedomia, 
náboženského vyznania a viery 
zaručujú. Zároveň aj na článok 
deväť Dohovoru o ochrane ľud-
ských práv a slobôd. Rozhodnu-
tie konštatuje, že „z uvedeného 
je zjavné, že homília je verejným 
vyjadrením názorov osôb, ktoré 
sú veriacimi, a teda uplatnením 
slobody verejne prejavovať svoje 
náboženstvo.“

Celú homíliu si možno 
vypočuť na oficiálnej stránke 
Gréckokatolíckeho arcibiskup-
ského úradu v Prešove www.
grkatpo.sk.

Posledná veta Uznesenia 
s rozhodnutím Okresnej proku-
ratúry v Prešove znie: „Týmto 
rozhodnutím nie sú dotknuté 
práva poškodeného na náhra-
du spôsobenej škody, ktoré si 
môže uplatniť na príslušnom 
súde v rámci občianskoprávne-
ho konania.“

Farár gréckokatolíckej farnosti 
PrešovSekčov Rastislav Baka sa 

vyjadril, že si nebude „uplatňo-
vať právo na náhradu spôsobe-
nej škody. Tým, ktorí zavádzali 
svojimi nepravdivými vyjadre-
niami o tom, že vraj homília, 
ktorú som mal, bola nenávistná 
a útočila na niektoré skupiny 
ľudí, ba že porušila zákony 
Slovenskej republiky i medzi-
národnú legislatívu, odpúšťam. 
Využívam však právo dodatoč-
ného oznámenia na základe Tla-
čového zákona, ktoré zasielam 
do niektorých periodík, a to aj 
preto, lebo tieto nepravdivé tvr-
denia vrhli zlé svetlo aj na mo-
jich spolubratov kňazov, ktorí 
dennodenne ohlasujú radostnú 
zvesť a slúžia pre dobro Božieho 
ľudu. Zároveň preto, lebo bola 
očiernená Cirkev, ktorá slúži 
ľuďom a ich spáse, keď ohlasuje 
Ježiša Krista.“

Do redakcií tlačových peri-
odík, ktoré pred referendom 
o ochrane rodiny nepravdivo 
informovali verejnosť tvrdiac, 

že homília bola nenávistná 
a porušila zákony Slovenskej 
republiky, bolo, resp. bude 
v zákonnej lehote podané 
uplatnenie práva na dodatočné 
oznámenie podľa § 9 zákona 
č. 167/2008 Z. z. Tlačového 
zákona v platnom znení. Aj 
internetové portály budú po-
žiadané o dodatočné oznáme-
nie s ospravedlnením.

Vladyka Ján Babjak SJ ešte 
uviedol: „Zároveň podávame 
podnet na Radu pre vysielanie 
a retransmisiu na preskúmanie 
postupu RTVS a aj prostred-
níctvom tejto tlačovej besedy 
žiadame RTVS, aby zaujala 
seriózny postoj po tom, ako 
nepravdivo posunula homíliu 
nášho kňaza do roviny nená-
vistného prejavu porušujúceho 
slovenskú a medzinárodnú 
legislatívu a takýmto spôsobom 
očiernila meno nášho kňaza 
a Gréckokatolíckej cirkvi.“ 
(Ľubomír Petrík)

Spolok sv. Cyrila a Metoda hodnotil svoje pôsobenie
V sobotu 16. mája sa v Micha-
lovciach zišli členovia Spolku 
sv. Cyrila a Metoda (SSCM)
na valnom zhromaždení, aby 
zhodnotili činnosť za roky 
2011 – 2015. Program sa začal 
svätou liturgiou v Bazilike 
Svätého Ducha v Michalov-
ciach. Hlavným celebrantom 
bol košický protosynkel otec 
Vladimír Tomko, homíliu pred-
niesol protosynkel Bratislavskej 
eparchie otec Vladimír Skyba. 
Pri liturgii účinkoval chrámový 
Zbor sv. Jozefa.

Stretnutie členov a sympa-
tizantov SSCM, ktoré sa nieslo 
aj v znamení životného jubilea 
predsedu otca Michala Hospo-
dára, pokračovalo pracovnou 
časťou v priestoroch hotela 
Mousson. Účastníkov roko-
vania, ktoré otvoril predseda 
spolku a úvodná báseň Juraja 
Dudu, pozdravili aj hostia – 
otec Vladimír Skyba, Viliam 
Záhorčák, primátor mesta 
Michalovce, Marián Tkáč, pred-
seda Matice slovenskej a ďalší.

V ďalšej časti, ktorú viedol 
Peter Hospodár, predniesol 
správu o činnosti spolku otec 

M. Hospodár. Okrem pravidel-
nej publikačnej činnosti sa spo-
lok zaslúžil o osadenie plastiky 
sv. Cyrila a Metoda pred micha-
lovskou farou na Hollého ulici, 
podieľal sa na odhalení pamät-
nej tabule bývalému podpred-
sedovi spolku Pavlovi Kušní-
rovi v Barci aj na inštalovaní 
a otvorení pamätnej izby Jána 
Murína v Sečovciach, podporil 
výrobu televízneho dokumen-
tu o močarianskom rodákovi 
Gorazdovi Zvonickom a podie-
ľal sa aj na príprave podujatí 
v Šamudovciach, Rakovci nad 
Ondavou, Sečovciach, Nacinej 
Vsi a Moravanoch.

Na programe rokovania bola 
aj voľba nového výboru. V na-
sledujúcom období 2015 – 2019 
povedie výbor i spolok otec 

Michal Hospodár, podpredse-
dami sú Ingrid Lukáčová a Ján 
Poprik. Ďalšími členmi sú Mi-
chal Boka, Juraj Duda, Katarína 
Házyová, otec Peter Kolesár, 
Ľubomír Kušnír, otec Matúš 
Marcin, otec Jozef Matejovský, 
otec Ľubomír Petrík, Anna Sev-
ková a Ernest Sirochman.

Účastníci valného zhromaž-
denia si zároveň minútou ticha 
uctili pamiatku zosnulých bý-
valých členov výboru Vladimíra 
Teodora Miroššaya a Mikuláša 
Kasardu.

Po skončení rokovania 
bola prezentácia televízneho 
dokumentu Evanjelium života 
venovaná dlhoročnému pred-
sedovi spolku otcovi Michalovi 
Hospodárovi. (Ján Poprik; 
snímka: R. Hospodár)

katolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli. Stretli sa 
na ňom prvé tri družstvá z eparchi-
álnych kôl. Po prvýkrát sa do súťaže 
zapojila aj Bratislavská eparchia. 
Po svätej liturgii, ktorú slávil vladyka 
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, 
sa deti stretli v programe Družstvo 
zabáva družstvo, ktorý pokračoval 
karnevalom. Po záverečnej liturgii 
boli všetkým súťažiacim odovzdané 
diplomy a ceny. Vladyka Peter ohod-
notil aj výtvarné práce v projekte 
Východní svätí pre súčasnosť. Viac 
informácií nájdete na www.dku.
grkatpo.sk. (Peter Cap)

�� Celoslovenské kolo biblickej 
olympiády sa uskutočnilo 5. – 
7. mája v Melčiciach. Desať druž-
stiev z celého Slovenska súťažilo 
medzi sebou v kategórii základných 
škôl a v kategórii stredných škôl. 
Prvenstvo v prvej kategórii si od-
nieslo trojčlenné družstvo žiakov zo 
Spojenej školy sv. Františka z Brati-
slavy. Medzi stredoškolákmi zvíťazili 
študenti Gymnázia svätého Tomáša 
Akvinského z Košíc.

�� V Červenom Kláštore sa 8. mája 
stretlo tristo slovenských rehoľní-
kov. Cieľom akcie bolo stretnúť sa, 
spoznať sa, zašportovať si a spoloč-
ne sláviť svätú omšu. Program bol 
vyplnený rozhovormi, prehliadkou 
múzea, splavovaním Dunajca a tu-
ristickým výstupom na Tri koruny. 
Po športovom výkone všetkým 
zahral Milenky band. Deň zakončili 
slávnostnou liturgiou, ktorú slávil 
vladyka Milan Lach. (Hermana 
Matláková)

�� Túra s vladykom Milanom Chau-
turom CSsR sa v Košickej eparchii 
uskutočnila 8. mája. Vyše štyristo 
účastníkov putovalo z dedinky 
Zemplín do pastoračného strediska 
Hatfa. Počas zastavení sa vladyka 
Milan po krátkom zamyslení po-
modlil ruženec a kňazi Maďarského 
protopresbyterátu predstavili život 
ich farností. Po obede a modlitbe 
Molebenu k Presvätej Bohorodičke 
čakalo v Hatfe na účastníkov množ-
stvo atrakcií a futbal s vladykom 
Milanom. (Vladimír Hübler)

�� Farský odpust spojený s Kriš-
tofovou nedeľou slávila 10. mája 
petržalská gréckokatolícka farnosť 
a MIVA Slovensko, n. f. Svätej liturgii 
predsedal generálny vikár Bratislav-

Duchovné cvičenia povzbudili  
žiakov svidníckej cirkevnej základnej školy
Žiaci 5. až 9. ročníka Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja vo 
Svidníku sa 29. – 30. apríla 
zúčastnili na duchovných cvi-
čeniach v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli. Duchovné 
cvičenia viedol otec Martin 
Kozej, kaplán gréckokatolíckej 
farnosti vo Svidníku. Stretnu-
tia sa niesli v duchu hľadania 
radosti, vytrvalosti a horlivosti. 
Prednášky boli spestrené pies-
ňami, svedectvami a rôznymi 
aktivitami. Športová radosť, 
vytrvalosť a horlivosť sa potom 

prejavila vo voľných chvíľach 
vo futbalových či volejba-

lových zápasoch. (Katarína 
Hrižová)

Tatry privítali ukrajinské rodiny
Ťažká situácia rodín na Ukra-
jine inšpirovala pána Patrika 
Kolesára z horskej chaty Encián 
na Skalnatom plese natoľko, 
že oslovil Gréckokatolícku 
charitu v Prešove s ponukou 
zorganizovať pobyt vo Vyso-
kých Tatrách pre ukrajinské 
rodiny s deťmi z vojnovej zóny. 
Vďaka spolupráci a sieťovaniu 
viacerých subjektov sa nápad 
stal 4. – 10. mája skutočnosťou. 
Dopravu z Užhorodu do Košíc 

a pobyt v turistickej ubytovni 
Viola Veľká Lomnica zabezpe-
čila Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev 
ako dar z verejnej zbierky 
realizovanej prostredníctvom 
platformy Dobrá krajina. Gréc-
kokatolícka charita v Prešove 
zaistila z prostriedkov verejnej 
zbierky stravovanie, vysoko-
horské poistenie a prepravu 
z Košíc do Lomnice a späť. 
Sedemnástich účastníkov po-

bytu sprevádzali sestry z rehole 
Congregatio Jesu (CJ) a jedna 
dobrovoľníčka.

Autor myšlienky pripravil 
pre rodiny program vo forme 
bezplatnej návštevy wellness 
v Grandhoteli Praha v Tat-
ranskej Lomnici a lanovkový 
výstup na Skalnaté pleso. 
Okrem toho rodiny absolvovali 
viacero túr a navštívili múzeum 
v Poprade. (Mária Rajňáková)

Kňaz Rastislav Baka neporušil zákon  
a nemal nenávistnú kázeň
Na Gréckokatolíckom arcibis-
kupskom úrade v Prešove sa 
12. mája konala tlačová beseda, 
na ktorej prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ 
informoval o Uznesení s roz-
hodnutím Okresnej prokuratúry 
v Prešove ohľadom neodvysie-
lanej svätej liturgie s homíliou 
gréckokatolíckeho kňaza 
Rastislava Baku.

Prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ na tlačovej 
besede uviedol: „Okresná pro-
kuratúra v Prešove vydala uzne-
senie s rozhodnutím, ktoré na-
dobudlo právoplatnosť 14. apríla 
2015, že gréckokatolícky kňaz 
Rastislav Baka v homílii, ktorá 
bola nahrávaná 14. januára 2015 
v gréckokatolíckom Chráme 
Povýšenia sv. Kríža v Prešove-

Sekčove a následne ju RTVS – 
Rádio Regina odmietla v nedeľu 
18. januára 2015 v národnostnom 
vysielaní odvysielať, neporušil 
zákony Slovenskej republiky 
ani sa nedopustil nenávisti voči 
žiadnej skupine ľudí.“

V rozhodnutí uznesenia sa 
ďalej uvádza: „Vo veci nie je vo 
vzťahu k homílii z 14.01.2015 
nezanedbateľnou i tá okolnosť, 
že v porovnaní vyhotovenia 
prepisu homílie a obsahu 
jednotlivých článkov uverej-
nených v dennej tlači vyplýva, 
že vo veci zo strany novinárov 
nedošlo k uverejneniu celého 
znenia homílie..., ale v danom 
prípade boli jednotlivými 
periodikami uverejnené len 
časti homílie, resp. jej úryv-
ky, ktoré boli okomentované 

novinármi a ďalšími osobami, 
pričom... práve vyjadrovanie 
sa k tejto kázni, jej hodnotenie 
novinármi a blogermi v rámci 
článkov, ako aj názvy člán-
kov... vyznievajú agresívnejšie 
a netolerantnejšie ako samotný 
obsah kázne, ktorý je nutné 
vnímať najmä s ohľadom na tú 
skutočnosť, že bola primárne 
určená veriacim, pričom Cirkev 
dlhodobo verejne prezen-
tuje svoj názor, resp. postoj 
k rodine na jednej strane 
a registrovaným partnerstvám 
a tzv. gender agende na druhej 
strane, a tento je aj všeobecne 
celospoločensky známy.“

Rozhodnutie Okresnej proku-
ratúry v Prešove sa odvoláva aj 
na ods. 1 čl. 24 Ústavy Sloven-
skej republiky, podľa ktorého 

SLOVO   12 | 2015SLOVO   12 | 2015   | 7 6 |



Rozhovor so sr. Benediktí-
nou Fečovou z Kongregácie 
sestier Matky Božieho 
milosrdenstva, ktorá pô-
sobí v Sanktuáriu Božieho 
milosrdenstva v Krakove
Ako dlho ste v reholi a koľ-
ko rokov pôsobíte v kra-
kovskom sanktuáriu?
Do rehole som vstúpila 
v roku 1998 vo Varšave, 
v reholi som teda sedem-
násť rokov, v Poľsku som jedenásť rokov, z toho 
osem v Krakove.
V tomto roku ste boli „styčným dôstojníkom“ 
medzi Prešovským arcibiskupstvom a sanktu-
áriom pri príprave púte slovenských gréckoka-
tolíkov. V čom spočíva táto služba?
V organizácii púte z duchovnej aj praktickej 
stránky. Pripravovala som preklad privítaní, 
prednášku, hodinu milosrdenstva. No a z tej 
praktickej stránky bolo treba vybaviť stopäťde-
siat stoličiek, mikrofóny pre šesťdesiatčlenný 
zbor, nápisy v slovenčine, program v sloven-
čine. Všetky maličkosti, ktoré sú nevyhnutné 
na to, aby púť mohla prebiehať pokojne 
a s požehnaním.
Aký máte vzťah ku Gréckokatolíckej cirkvi?
Veľmi pozitívny. Vždy sa mi páčila liturgia, 
spevy, spôsoby prežehnávania, poklony, ikony. 
Veľmi často som navštevovala Katedrálu sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. Aj táto vaša púť, aj 
vy ste mi veľmi blízki. Slováci sú v sanktuáriu 
veľmi vítaní, pretože, ako podotkli všetky moje 
poľské sestry, ani nevieme, že tu sú. Sú veľmi 
tichí, spokojní, nenároční a nechávajú po sebe 
poriadok.
Pritiahlo aj vás Božie milosrdenstvo alebo to 
bolo niečo iné, vďaka čomu ste pocítili povo-
lanie do rehole?
Kedysi som čítala myšlienku, že Boh si nevy-
berá najlepších, ale tých, ktorí sú ochotní ísť 
za ním, ktorí sú ochotní ho nasledovať, ktorí 
sú ochotní ísť s ním. Vždy som si veľmi ctila 
Ježišovo srdce. Neskôr som túto duchovnosť 
prehĺbila a zistila som, že z toho srdca vychá-
dza jeho láska, ktorá sa navonok prejavuje 
ako milosrdenstvo. Uvedomovala som si svoju 
slabosť, hriešnosť, malosť a hlboko v srdci som 
prijala pravdu, že Boh ma miluje takú, aká som. 
A mojou odpoveďou na takúto obrovskú lásku 
je totálne odovzdanie sa jemu.
O čom budete hovoriť vo svojej prednáške?
V prednáške vychádzam z citátu sv. Jána 
Pavla II., že len v Božom milosrdenstve človek 
nájde pokoj a šťastie. Šťastie, ktoré prichádza 
cez Božiu lásku. A tá sa navonok prejavuje ako 
milosrdenstvo. Pretože, ako hovoria všetci 
svätí, najväčšou Božou vlastnosťou, podstatou 
je jeho milosrdenstvo. Boh nemôže konať inak 
ako s láskou a milosrdenstvom.

Ľubomír Petrík

K Božiemu 
milosrdenstvu
Šiesta metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove sa uskutočnila v sobotu 16. mája a zúčastnilo 
sa na nej okolo päťtisíc pútnikov spolu s deväťdesiatimi 
kňazmi. Tohto roka sa konala pri príležitosti Roka rodiny, 
ktorý prebieha v Prešovskej archieparchii, a Roka 
zasväteného života.

Púť sa začala modlitbou Akatistu 
požehnania rodín a pokračovala 
archijerejskou svätou liturgiou, 

pred ktorou prišiel gréckokatolíkov 
pozdraviť krakovský arcibiskup kardinál 
Stanislav Dziwisz. Všetkých srdečne 
privítal a okrem iného povedal: „Tu ľudia 
zisťujú, že sa ich problémy dajú vyriešiť vo 
svetle Božieho milosrdenstva.“ Obzvlášť 
vyzdvihol skutočnosť, že musíme chrániť 
rodinu, lebo „veľmi veľa závisí od rodiny“. 
Pripomenul aj blížiacu sa synodu biskupov 
o rodine, aj blížiaci sa Rok Božieho 
milosrdenstva a Svetové dni mládeže, 
ktoré budú v Krakove v roku 2016. Povedal, 
že do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
prichádzajú na púte veriaci z 91 krajín. 
Poďakoval sa za to, že zo Slovenska sa tu 
každoročne konajú dve najväčšie púte – 
púť Rádia Lumen a púť gréckokatolíkov. 
S úsmevom povedal, že toto sanktuárium 
sa „stáva sanktuáriom Slovenska“ a dodal: 
„Cíťte sa tu ako doma, ako na Slovensku.“

Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ v homílii počas archijerejskej 
svätej liturgie hovoril o Božom 
milosrdenstve. Viackrát citoval slová 
Ježiša, ktoré povedal svätej sestre 
Faustíne. „Prišli sme sa tu znova po roku 
duchovne obnoviť a všetky hriechy 
a všetky kríže chceme ponoriť do mora 
Božieho milosrdenstva.“ Zdôraznil 
význam sviatosti zmierenia a slávenia 
svätej liturgie: „Veľkosť svätej liturgie 

je hlavne v tom, že je to sprítomnenie 
veľkonočného tajomstva. Je to prameň 
Božieho milosrdenstva. Ježiš má o nás 
záujem. Miluje nás a chce nás zachrániť.“ 
Kňazov vyzval, aby urobili všetko preto, 
aby svet spoznal Božie milosrdenstvo. 
„Ježiš chce prehĺbiť našu vieru, chce z nás 
mať svätých, chce, aby sme dozrievali 
v láske a žili s ním už tu na zemi v jednote 
a láske.“ Nakoniec povedal, že riešením 
každého problému, akejkoľvek ťažkej 
situácie či dilemy sú slová: „Ježišu, 
dôverujem ti“.

Liturgické slávenie spevom sprevádzali 
gréckokatolícke prešovské spevácke 
zbory. Počas obedňajšej prestávky mnohí 
pútnici využili čas na návštevu blízkeho 
Centra sv. Jána Pavla II. Pred hodinou 
Božieho milosrdenstva si vypočuli pútavú 
prednášku o Božom milosrdenstve 
v podaní sestry Benediktíny Fečovej 
z Kongregácie sestier Matky Božieho 
milosrdenstva. Hovorila na tému 
V Božom milosrdenstve svet nájde pokoj 
a človek šťastie.

Po modlitbe Korunky Božieho 
milosrdenstva, do ktorej sa spevom 
zapojil aj bohoslovecký Zbor sv. Romana 
Sladkopevca, sa gréckokatolíckym 
veriacim prihovoril aj biskup Ján Zając. 
Potom spolu s vladykom Jánom udelili 
pútnikom požehnanie na cestu domov. n

Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová
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Naši novokňazi

Peter Fučo
Vek: 29 rokov
Primície: 28. jún 2015 
(10.00 h), Chrám 
sv. archanjela Michala 
v Okružnej

Martin Krišš
Vek: 29 rokov
Primície: 27. jún 2015 
(10.00 h), Chrám Narode-
nia Presvätej Bohorodičky 
v Abranovciach

Peter Lazorík
Vek: 25 rokov
Primície: 27. jún 2015 
(10.00 h), Chrám 
sv. archanjela Michala 
v Ďačove

 
Prešovská  
archieparchia
Diakonská vysviacka: 4. jún 2015 (08.30 h)
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Kňazská vysviacka: 14. jún 2015 (10.00 h)
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ

Ján Pavlovský
Vek: 27 rokov
Primície: 20. jún 2015 
(10.00 h), Chrám sv. Cyri-
la a Metoda v Lipanoch

Martin Snak
Vek: 26 rokov
Primície: 21. jún 2015 
(10.00 h), Chrám Narode-
nia Presvätej Bohorodičky 
v Šarišskom Čiernom

Michal Sopko
Vek: 26 rokov
Primície: 21. jún 2015 
(10.00 h), Chrám Narode-
nia Presvätej Bohorodičky 
v Miklušovciach

Peter Šturák
Vek: 26 rokov
Primície: 21. jún 2015 
(10.00 h) Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove

Rastislav Zápach
Vek: 26 rokov
Primície: 20. jún 2015 
(10.00 h), Chrám sv. Petra 
a Pavla v Bardejove

Ján Fedorišin
Vek: 26 rokov
Primície: 30. august 2015 
(10.30 h), Chrám sv. apoš-
tola Tomáša v Kaluži

Lukáš Mitro
Vek: 26 rokov
Primície: 22. august 
2015 (9.00 h), Chrám 
Nanebovstúpenia Pána 
v Strážskom

 
Košická  
eparchia
Diakonská vysviacka: 23. máj 2015 (18.00 h)
Bazilika Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach
Kňazská vysviacka: 16. august 2015 (10.00 h)
Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach
Svätiteľ: Mons. Milan Chautur CSsR
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Manželstvo 
je povolaním
„Kresťanské manželstvo je povolaním, ktoré 
sa prijíma po náležitej príprave na ceste viery 
a so zrelým rozlišovaním, preto ho nemožno 
považovať len za akúsi kultúrnu tradíciu alebo 
za spoločenskú či legislatívnu požiadavku. 
Preto treba organizovať kurzy sprevádzajúce 
jednotlivcov i páry takým spôsobom, že sa 
obsahy viery budú odovzdávať zároveň so skú-
senosťou života, ktorú ponúka celé cirkevné 
spoločenstvo,“ tak znie 36. bod Záverečného 
dokumentu z Mimoriadnej biskupskej synody 
o rodine v Ríme.

Ak chce človek získať vodičský preukaz, musí 
absolvovať prípravu v autoškole a zložiť záve-
rečné skúšky. Ale preukaz je iba začiatkom. Aby 
sa naučil dobre šoférovať, musí nasledovať dl-
horočná prax. Obdobne je potrebná aj príprava 
na manželstvo, celoživotnú cestu muža a ženy, 
ktorí sa rozhodli zviazať svoje životy v jednote 
a v láske a sú otvorení daru života. Ale uzavre-
tie sviatostného manželstva je iba začiatkom 
spoločnej cesty, na ktorej treba s Božou po-
mocou dozrievať, učiť sa prispôsobovať jeden 
druhému, hľadať spoločné riešenie problémov 
a odpúšťať si. Preto sa v Centre pre rodinu 
na Sigorde ponúka snúbeneckým párom kvalit-
ná príprava na manželstvo. Tam dostanú nielen 
duchovnú formáciu, ale aj príklady a návody 
skúsených manželov, ktorí sa ochotne delia so 
svojimi skúsenosťami.

Situácia manželstiev na Slovensku je alarmu-
júca. Skoro polovica manželstiev sa rozvádza, 
hoci mnohí z nich sú kresťania. Je to veľmi zlý 
jav. Všetci snúbenci túžia po peknom vzťahu, 
po čistej a vernej láske. No prejde niekoľko ro-
kov a namiesto šťastia a porozumenia je medzi 
nimi neláska, ba až nenávisť a snaha rozísť sa. 
Často pritom nehľadia na osudy vlastných detí, 
ktoré sú rozvodom rodičov najviac zranené.

Na veľkom počte rozvodov sa vo veľkej mie-
re podieľa sekularizácia spoločnosti a médiá. 
Najmä televízia ukazuje v rôznych filmoch 
manželskú neveru a bezhraničnú slobodu, 
ktorá vedie k deštrukcii manželstva.

Je dobré zapamätať si tri kľúčové slová pre 
manželov, ktoré povedal Svätý Otec František 
v katechéze o rodine na generálnej audiencii 
13. mája 2015: môžem, ďakujem a prepáč. 
Tieto tri slová „otvárajú cestu dobrému životu 
v rodine, životu v pokoji“. Svätý Otec pokra-
čoval: „Sú to jednoduché slová, no nie je to 
až také jednoduché pri ich uskutočňovaní! 
Ukrývajú v sebe mohutnú silu: silu na ochra-
nu domu aj cez tisícoraké ťažkosti a skúšky; 
zatiaľ čo ich neprítomnosť pozvoľna zapríčiní 
trhliny, ktoré môžu spôsobiť, že sa manželstvo 
dokonca aj zrúti.“

Mons. Ján Babjak SJ

Kritériá pravej lásky
Pápež František pri svojej rannej homílii 
priblížil veriacim dve kritériá pravej lásky. 
Povedal: „Existujú dve kritériá, ktoré nám 
pomáhajú rozlíšiť pravú lásku od nepravej. 
Prvým kritériom je, že láska je viac v skutkoch 
než v slovách: nie je to láska ako z telenovely, 
nejaká fantázia, príbehy, ktoré nám trocha 
rozbúšia srdce, ale nič viac. Láska je v konkrét-
nych faktoch. Totiž pravá láska je konkrétna, 
je v skutkoch, je láskou trvalou. Nie je neja-
kým jednoduchým oduševnením. Mnohokrát 
je tiež láskou bolestivou: pomyslime na lásku 
Ježiša nesúceho kríž. Láska Otca bola konkrét-
na, poslal svojho Syna, ktorý sa stal človekom, 
aby nás zachránil. Druhým kritériom lásky je 
to, že sa dáva ďalej, nezostáva izolovaná. Lás-
ka dáva samu seba a prijíma, je tu tá komu-
nikácia medzi Otcom a Synom, komunikácia, 
ktorú sprostredkuje Svätý Duch. Neexistuje 
láska bez komunikácie, neexistuje izolovaná 
láska. Je pravda, že pravá láska sa nemôže 
izolovať. Zostať v Ježišovej láske znamená 
konať a znamená to schopnosť komunikovať, 
viesť dialóg, a to tak s Pánom, ako aj s našimi 
bratmi.“ (úryvok homílie zo 7. mája)

Ísť v ústrety ostatným
Svätý Otec František vo svojom príhovore 
aplikoval Božie slovo o láske k blížnemu 
na život veriacich takto: „Ježiš položil život 
za svojich priateľov. Priateľov, ktorí ho nechá-
pali, ktorí ho v zlomovej chvíli opustili, zradili 
a zapreli. Toto nám hovorí, že on nás miluje 
i napriek tomu, že si jeho lásku nezasluhuje-
me: takto nás Ježiš miluje! Týmto spôsobom 
nám Ježiš ukazuje cestu, ktorou ho máme 
nasledovať, cestu lásky. Jeho prikázanie nie 
je nejakým jednoduchým nariadením, ktoré 
by vo vzťahu k životu navždy zostávalo iba 
niečím abstraktným a vonkajším. Ježišovo 
prikázanie je nové, keďže on ho ako prvý 
uskutočnil, stelesnil ho, a tak je zákon lásky 
raz a navždy vpísaný do srdca človeka. Je 
to konkrétna cesta, cesta, ktorá nás vedie 
k tomu, aby sme vyšli zo seba samých a išli 
v ústrety ostatným. Ježiš nám ukázal, že láska 
k Bohu sa prejavuje v láske k blížnemu. Sú to 
drobné každodenné prejavy, gestá blízkosti 
voči starému človeku, dieťaťu, chorému, 

opustenej a v ťažkostiach sa nachádzajúcej 
osobe, bezdomovcovi, nezamestnanému... 
V týchto gestách sa prejavuje tá láska, 
ktorej nás naučil Kristus.“ (úryvok príhovoru 
z 10. mája)

Kresťan žije v radosti
Svätý Otec František sa vo svojej homílii 
zameral na podstatu radosti v živote kresťana 
a Cirkvi: „Nikto vám nebude môcť vziať vašu 
radosť, hovorí Ježiš. A v najsmutnejších 
momentoch, vo chvíľach bolesti sa radosť 
stáva pokojom. Namiesto toho zábava vo 
chvíli bolesti sa stáva tmou. Neradostný 
kresťan nie je kresťanom. Kresťan, ktorý stále 
žije v smútku, nie je kresťanom. A kresťa-
novi, ktorý v čase skúšok, chorôb, mnohých 
ťažkostí stráca pokoj, niečo chýba. Kresťan-
ská radosť nie je len jednoduchou zábavou, 
nie je prchavou radosťou; kresťanská radosť 
je darom, darom Svätého Ducha. Znamená 
mať srdce vždy radostné, pretože Pán zvíťazil, 
Pán kraľuje, Pán je po pravici Otca, Pán sa 
na mňa pozrel, poslal ma, dal mi svoju milosť 
a urobil ma synom Otca. Toto je kresťanská 
radosť. Kresťan žije v radosti. Keď je Cirkev 
ustráchaná a neprijme radosť Svätého Ducha, 
ochorie, komunity ochorejú, veriaci ochore-
jú. Pozdvihni nás, Pane, ku Kristovi sediace-
mu po pravici Otca, pozdvihni nášho ducha. 
Zbav nás všetkého strachu a daj nám radosť 
a pokoj.“ (úryvok homílie z 15. mája)

Urobí nám dobre zotrvať chvíľku pred 
svätostánkom, aby sme cítili na sebe Ježišov 
pohľad. (Twitter Svätého Otca Františka 
z 5. mája 2015)

Učme sa žiť dobrotivosť – mať radi všetkých, 
aj tých, ktorí nemajú radi nás. (Twitter Sväté-
ho Otca Františka z 9. mája)

Drahí rodičia, treba mať veľa trpezlivosti 
a odpúšťať z hĺbky srdca. (Twitter Svätého 
Otca Františka zo 14. mája)

Boh nás vždy očakáva, vždy nás chápe, vždy 
nám odpúšťa. (Twitter Svätého Otca Františ-
ka z 19. mája)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com 
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Laborem exercens
Cirkev je povinná hovoriť o svetskom povolaní vo svete. O tom, aby ľudia zodpovedne pristu-
povali k voľbe svojho povolania i pracovného miesta. Existujú prieskumy, ktoré poukazujú 
na to, že pracujúci ľudia sú spokojní s prácou, ktorá ich baví, aj keď zarobia menej. 

Svätý Ján Pavol II. spomína v encyklike 
slovné spojenie „evanjelium práce“, 
čím naznačuje, že práca má duchov-

ný rozmer, ktorý pochádza z toho, že je 
súčasťou Božej činnosti vo svete. Práca sa 
dotýka tajomstva vykúpenia, keď pracu-
júci stotožňuje svoju námahu a utrpenie 
s utrpením a smrťou Krista. V každej práci 
sú ruže i tŕnie. Aj to je kresťanská vízia 
sveta, v každom životnom rozmere existuje 
kríž. Tak sa potom pracujúci podieľa nielen 
na „pozemskom“ pokroku, ale aj na vzraste 
Božieho kráľovstva.

Konflikt medzi prácou 
a kapitálom
„Hoci je práca,“ píše pápež , „spojená s ná-
mahou a úsilím, neprestáva byť dobrom, 
takže sa človek rozvíja láskou k práci. 
Tento celkom pozitívny a tvorivý, výchovný 
a záslužný charakter práce musí tvoriť zák-
lad hodnotení a rozhodovaní, ktoré sa dnes 
o nej vynášajú, aj vzhľadom na subjektívne 
práva človeka, ako o tom svedčia medzi-
národné vyhlásenia aj rozličné zákonníky 
práce...“ (LE 11)

Ďalej v encyklike dodáva: „Je známe, že... 
problém práce sa nastolil na základe veľ-
kého konfliktu, ktorý sa v epoche rozvoja 
priemyslu prejavil medzi ,svetom kapitálu‘ 
a ,svetom práce‘, t. j. medzi úzkou, ale 
veľmi vplyvnou skupinou podnikateľov... 
a veľkými masami ľudí, ktorí tieto pros-
triedky nemajú, ale sa na výrobnom proce-
se zúčastňujú výlučne svojou prácou. Tento 
konflikt vznikol z toho, že robotníci dávali 
svoje sily k dispozícii skupine podnikateľov 
a oni, riadiac sa zásadou najvyššieho zisku, 
snažili sa robotníkom určiť čo možno naj-
nižšiu odmenu za ich prácu. K tomu treba 
pridať aj iné prvky vykorisťovania, spoje-
né so zanedbaním bezpečnosti pri práci 
a s nedostatkom starostlivosti o zabezpe-
čenie zdravotných a životných podmienok 
robotníkov a ich rodín.“ (LE 11)

„Je samozrejmé, že protiklad medzi 
prácou a kapitálom... má svoj počiatok nie 

iba vo filozofii a v ekonomických teóriách 
osemnásteho storočia, ale oveľa viac v celej 
sociálnoekonomickej praxi tých čias, teda 
v čase rodiacej sa a prudko sa rozvíjajúcej 
industrializácie, v ktorej sa objavovala pre-
dovšetkým možnosť veľkého rozmnoženia 
materiálnych bohatstiev, čiže prostriedkov, 
ale nedbalo sa na cieľ, totiž na človeka, 
ktorému majú tieto prostriedky slúžiť. Prá-
ve tento omyl praktickej povahy zasiahol 
predovšetkým ľudskú prácu, pracujúceho 
človeka, a vyvolal morálne oprávnenú 
spoločenskú reakciu...“ (LE 13)

Na konci tretej kapitoly pripomína: 
„Náuka Cirkvi vždy vyjadrovala hlboké pre-
svedčenie, že ľudská práca sa nezameriava 
len na ekonómiu, ale aj na osobné hodnoty. 
Veď aj sám ekonomický systém a výrobný 
proces získa vtedy, keď sa naplno rešpek-
tujú práve tieto osobné hodnoty. Podľa 
mienky svätého Tomáša Akvinského pre-
dovšetkým tento dôvod hovorí v prospech 
súkromného vlastníctva samých výrobných 
prostriedkov... Každé rozumné a užitočné 
zospoločnenie výrobných prostriedkov 
musí vziať do úvahy tento dôvod. Treba 
urobiť všetko, aby si človek i v takomto 
systéme mohol zachovať povedomie, že 
pracuje ,na svojom‘. V opačnom prípade 
v celom ekonomickom procese nevyhnut-
ne vznikajú nevyčísliteľné škody, a to nie 
iba hospodárske, ale predovšetkým škody 
v človeku.“ (LE 15)

Práva pracujúcich
„Ak je práca v mnohorakom zmysle tohto 
slova povinnosťou, čiže záväzkom, je záro-
veň aj zdrojom práv pracujúceho človeka 
... Človek má pracovať s ohľadom na blíž-
nych, zvlášť s ohľadom na svoju rodinu, 
ale aj s ohľadom na spoločnosť, do ktorej 
patrí, na národ, ktorého je synom alebo 
dcérou, s ohľadom na celú ľudskú rodinu, 
ktorej je členom, pretože je dedičom práce 
predchádzajúcich generácií a zároveň 
spolutvorcom budúcnosti tých, čo prídu 
po ňom v priebehu dejín. To všetko vytvára 

široko poňatú morálnu povinnosť praco-
vať.“ (LE 16)

Pápež ďalej dodáva: „Keď sa uvažuje 
o právach pracujúcich..., treba predo-
všetkým obrátiť pozornosť na základný 
problém. Je to problém ,mať prácu‘, čiže, 
inými slovami, problém primeraného 
zamestnania všetkých toho schopných sub-
jektov. Protikladom spravodlivej a správnej 
situácie v tejto oblasti je nezamestnanosť, 
čiže nedostatok zamestnania pre všetkých 
na to schopných subjektov práce. Úlohou 
inštancií je pôsobiť proti nezamestnanosti, 
ktorá je v každom prípade zlom a pri istých 
rozmeroch sa môže stať skutočnou spolo-
čenskou pohromou.“ (LE 18)

„Takisto treba vyzdvihnúť, že spravodli-
vosť spoločenskohospodárskeho zriadenia 
a v každom prípade aj jeho spravodlivé 
fungovanie treba definitívne posudzovať 
podľa toho, ako sa v tomto zriadení ľudská 
práca spravodlivo odmeňuje... V každom 
zriadení, bez ohľadu na to, aké zásadné 
vzťahy v ňom vládnu medzi kapitálom 
a prácou, zostáva mzda, čiže odmena 
za prácu, konkrétnym prostriedkom, po-
mocou ktorého môže mať obrovská väčšina 
ľudí prístup k dobrám určeným na spoloč-
né užívanie. Sú to jednak dobrá prírody, 
jednak dobrá získané výrobou. K jedným aj 
druhým majú pracujúci prístup prostred-
níctvom mzdy, ktorú dostávajú ako odme-
nu za svoju prácu. Z toho vyplýva, že práve 
spravodlivá mzda sa vždy stáva konkrétnou 
previerkou spravodlivosti celého sociálno-
ekonomického zriadenia...“ (LE 19)

Keď bola vydaná encyklika Laborem 
exercens, bola vnímaná ako pápežova filo-
zofická obrana Solidarity. Jej trvalá hodno-
ta spočíva v tom, že dôkladnou analýzou 
dôstojnosti práce obohatila pápežov pro-
jekt obnovy humanizmu pre 21. storočie. n

Miroslav Dancák
(dokončenie z predchádzajúceho čísla) 
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Čo ťa motivovalo k tomu, aby si sa rozho-
dol pre kňazstvo?
Peter Fučo: Prvý podnet dáva Boh. Všetko 
ostatné – osoby, prostredia či životné situá-
cie sú len nástrojmi, ktoré používa, aby nás 
k sebe doviedol. To je aj moja situácia. Pán 
Boh mi dal povolanie a mojou túžbou nie 
je nič iné, len plniť jeho vôľu. O takýchto 
veciach nie je ťažké písať ani hovoriť. Je 
to vec, ktorej iniciátorom je Pán Boh. My 
môžeme len odpovedať na jeho volanie.

Martin Krišš: Bol to Boží dotyk skrze 
sviatosť zmierenia a nový život s Kristom, 
ktorý po nej nasledoval. Chcel som sa 
stať nástrojom tohto tajomstva. Motívom 
bol pre mňa aj príklad kňazského života 
duchovného otca pôsobiaceho v našej 
farnosti.

Peter Lazorík: Motivoval ma sám Boh 
svojím povolaním. Jeho povolanie prichá-
dzalo nielen v osobnej modlitbe, ale aj cez 
rôzne osoby a ich príklad. V prvom rade 
cez rodičov, kňazov, príbuzných a priate-
ľov. Nemotivovala ma chamtivosť, lebo to 
som mohol ísť študovať iný odbor s lepšou 
perspektívou. Nemotivovala ma ctižiados-

tivosť, pretože dnes sa kňazovi viac nadáva, 
než preukazuje úcta. Je to len pre samého 
Boha a jeho povolanie. Nie preto, aby som 
hľadal nejaké výhody.

Ján Pavlovský: Motivovalo ma v prvom 
rade Božie povolanie. Bohu sa dá slúžiť 
mnohými spôsobmi, nemusí to byť kňaz-
ská služba. Ja som však vnímal, že služba 
kňaza je cesta, na ktorú ma pozýva Boh.

Martin Snak: Motivovali ma živé prí-
klady iných kňazov. Na začiatku povolania 
som nevedel pochopiť, ako sa dokážu vždy 
tak sústredene modliť. A až teraz vidím, 
že kľúčom modlitbového úspechu je vzťah 
s Ježišom.

Michal Sopko: Do služby kňaza ma mo-
tivovalo osobné stretnutie so vzkrieseným 
Pánom a túžba ohlasovať jeho radostnú 
zvesť o spáse pre všetkých ľudí. Je to pre 
mňa veľký dar – mať účasť na Kristovom 
kňazstve, a tak získavať ľudí pre Božie 
kráľovstvo.

Rastislav Zápach: Rozhodnutie stať 
sa kňazom dozrievalo vo mne postupne. 
Pomaly cez rôzne radosti, ale aj skúšky sa 
snažím každý deň nanovo otvárať Božej 

milosti. Túžim byť nástrojom v Božích 
rukách, tak ako to hovorí aj sv. Matka 
Terézia: byť ceruzkou, ktorou si Boh bude 
písať, čo chce a kde chce.

Peter Šturák: Vnímal som Božie volanie 
do kňazskej služby a na toto volanie som 
odpovedal áno.

Ján Fedorišin: Pre mňa motiváciou pre 
kňazstvo bola a stále je láska Ježiša Krista 
a láska Cirkvi ku mne, láska, ktorú som už 
od detstva pociťoval vo svojom živote, naj-
mä skrze službu pri prestole. A tak skrze 
povolanie ku kňazstvu som našiel spôsob, 
ako môžem opätovať lásku svojej Cirkvi aj 
Ježišovi Kristovi. „Pane, a ku komu by sme 
išli? Ty máš slová večného života. A my 
sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ 
(Jn 6, 68 – 69)

Lukáš Mitro: Spočiatku to boli hor-
liví kňazi, ktorí ma od raného detstva 
sprevádzali radou, časom stráveným pri 
oltári, spoločne stráveným voľným časom, 
a najmä príkladom. Pamätám si, že keď 
som prvýkrát pocítil Kristovo pozvanie 
ku kňazstvu, mal som iba jednu túžbu – 
stať sa svätým kňazom. A modlil som sa, 

že ak je to „Pane, možné, aby som sa stal 
svätým v tejto službe, chcem sa stať tvojím 
kňazom“. Zvyšok mojej cesty ku kňazstvu 
je z dnešného pohľadu veľkým dobrodruž-
stvom. Bohu som zvlášť vďačný za dva 
roky, ktoré som strávil v službe diakonátu.

Každý kňaz prináša jemu zvereným 
ľuďom niečo duchovné. Čo by si chcel 
ľuďom odovzdať ty? 
Peter Fučo: Človek môže odovzdať len to, 
čo sám prijal. V mojom prípade ide hlavne 
o radosť z toho, že sme Božie deti, o ktoré 
sa on sám stará a ktoré túžobné očakáva. 

Martin Krišš: Chcel by som im odo-
vzdať skúsenosť osobného stretávania sa 
s Kristom v modlitbe a odhaliť im neustále 
otvorenú náruč nebeského Otca. Priblí-
žiť im skúsenosť, že tvár človeka sa zračí 
v službe ostatným.

Peter Lazorík: Čo viac ako Krista 
môžem dať? Viac ako Vzkrieseného? Nič 
iné a nič lepšie neviem a ani nechcem ako 
kňaz ponúknuť a odovzdať.

Ján Pavlovský: Kňaz má istým spôso-
bom sprostredkovať ľuďom vzťah s Bohom 
a pomáhať im ho rozvíjať. Chcel by som 
toto poslanie vo svojom živote napĺňať.

Martin Snak: Svet a ľudia v ňom sú 
veľmi poznačení smútkom a starosťami. 
Apoštol Pavol v Liste Filipanom píše o ra-
dosti, ktorej zdrojom je Boh: „Ustavične 
sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte 
sa!“ (Flp 4, 4) V ťažkej životnej situácii 
mnohí ľudia potrebujú počuť práve slová 
radosti a pokoja. Kresťania sú ľudia, ktorí 
sú skutočne šťastní, pretože vedia, že nikdy 
nie sú sami, ale vždy sú v Božích rukách. 
A tak chcem ľudí pozývať do služby stať sa 
misionárom radosti.

Michal Sopko: Ľuďom, ku ktorým ma 
Pán pošle, by som chcel odovzdať radostnú 
zvesť o tom, že Ježiš skutočne vstal z mŕt-
vych, porazil smrť a daroval nám nový 
život, ktorý môžeme žiť v Božom pokoji aj 
napriek všetkým nepríjemnostiam, ktoré 
na nás každý deň doliehajú.

Rastislav Zápach: Ľuďom, ku ktorým 
budem poslaný, by som chcel odovzdať 
nádej v nekonečné Božie milosrdenstvo. Je 
nevyhnutné, aby vedeli o Božej láske a jeho 
starostlivosti o nás. Chcel by som, aby čo 
najviac ľudí spoznalo Boha takého, aký 
je. Toto by som chcel s Božou pomocou 
uskutočňovať a žiť v každodennom živote 
medzi nimi, lebo najsilnejšie pre ľudí je 
často svedectvo nášho vlastného života.

Peter Šturák: Všetci kresťania sme 
poslaní ohlasovať Krista a jeho radostnú 
zvesť, každý na svojom mieste. Na toto 
ohlasovanie dostal každý z nás rôzne dary. 
Tieto dary sa snažím aj ja využívať na ohla-

sovanie Krista životom a slovom.
Ján Fedorišin: Asi to, aby všade tam, 

kde budem z Božej milosti môcť pôsobiť, 
platili slová Ján Krstiteľa: „On musí rásť 
a mňa musí ubúdať“. Čiže nič viac a nič 
menej – Ježiša Krista, jeho konkrétnu lásku 
voči každému človeku a radosť z evanjelia. 
Aby Boh rástol v živote človeka, aby človek 
poznal a prežíval jeho lásku, poznal Cirkev 
a našiel v nej spásu.

Lukáš Mitro: Vieru. Dlho som vnímal 
túžbu pracovať medzi ľuďmi v sociálnej 
núdzi a táto túžba sa stala skutočnosťou. 
Ľudia, ktorým slúžim, sa nemajú veľmi 
k viere, a predsa vidím, že aj malé semien-
ko viery dokáže premeniť suchú krajinu 
na úrodné pole.

Kto zo svätých je tvojím najväčším vzo-
rom?
Peter Fučo: Sv. Ján Mária Vianney.

Martin Krišš: Vždy ma povzbudzovali 
modlitbová sústredenosť a pripravenosť 
slúžiť nášho blahoslaveného hieromučení-
ka P. P. Gojdiča.

Peter Lazorík: Mojím osobným vzorom 
sú svätí Nestor a Demeter. Demeter dodal 
odvahu Nestorovi, aby sa postavil v boji 
proti obrovi Liovi. A Nestor v mene Ježiša 
bojoval a zvíťazil. Nakoniec boli obaja 
popravení. Preto si rád pripomínam odkaz 
sv. Demetra, ktorý ukazuje na Krista, v kto-
rom je víťazstvo nad smrťou a nad každým 
zlom. A beriem si príklad zo sv. Nestora, 
ktorý sa povzbudený jeho slovom poslušne 
a odvážne pustil do boja.

Ján Pavlovský: Sv. Jozafát Kuncevič.
Martin Snak: Mojím najväčším vzorom 

je svätý Ján Mária Vianney. Bol človekom 
pokory a lásky k modlitbe adorácie eucha-
ristickej sviatosti. Tento človek bol zamilo-
vaný do Ježiša v každej chvíli svojho života. 
Po tomto túžim aj ja.

Michal Sopko Blahoslavený vladyka 
P. P. Gojdič.

Rastislav Zápach: Sv. Ján Pavol II.
Peter Šturák: Je to sv. Ján Zlatoústy. 

Nie pre jeho slávne kázne, nie pre vysoké 
postavenie, ale pre jeho pokoru a vernosť 
Bohu vhod i nevhod až do konca.

Ján Fedorišin: Presvätá Bohorodička. 
Lebo pri jej nohách som vyrastal a tu sa ro-
dilo aj moje povolanie. V pokore srdca byť 
k dispozícii Božiemu plánu, načúvať jeho 
slovu a v jednoduchosti kráčať za ním.

Lukáš Mitro: Sv. Filip Neri, u ktorého sa 
spájala jeho žoviálna povaha a láska k chu-
dobným so svätosťou.

za rozhovor ďakuje Jozef Petričko
ilustr. snímka: M. Žarnayová

Vy ste svetlo 
sveta

Tak ako na svet prichádza 
život, vchádzajú do sveta 
bratia seminaristi, ktorí sa 
biskupským vkladaním rúk 
stanú kňazmi. Ich úlohou, 
ktorú prijmú od Boha pro-
stredníctvom svätiteľa, je 
privádzať do sveta Svetlo, 
ktoré prežaruje každú sata-
novu temnotu. Prinášame 
vám rozhovor s budúcimi 
gréckokatolíckymi novo-
kňazmi.

Moje, moje...
Už ste videli deti, ako sa hrajú na pieskovisku 
plnom hračiek? Každé chce mať všetky. V sna-
he mať všetko rúca iným to, čo prácne stavali. 
A vôbec nehľadí na to, či má právo siahnuť 
po tej hračke. Jednoducho ju chce. Výsledok, 
ak nezakročia rodičia? Zdevastované piesko-
visko, pobité deti, polámané hračky. Po pár 
takýchto udalostiach ostane pieskovisko 
prázdne, resp. iba s najmocnejším uzurpáto-
rom, ktorý dokázal iných vyštvať.

Zamysleli ste sa nad tým, ako by to bolo, 
keby deti spolupracovali? Keby nehľadali 
sebecké záujmy, ale ctili si toho druhého, 
jeho prácu a majetok? Podľa mňa by boli 
pieskoviská nádhernými galériami plnými 
hradov z piesku. Deti by sa nebili, požičiavali 
by si hračky a nič by za to nechceli. Iba tak – 
lopatky, formičky, vedierka. Rodičia by mohli 
pokojne sedieť na lavičke a vychutnávať si 
chvíle oddychu.

Sentimentálne? Utopistické? Možno! Ale ak 
nechceme mať pieskoviská obsadené jedným 
uzurpátorom a doma uplakané a nešťastné 
dieťa (a u susedov ďalšie), musíme zmeniť 
pravidlá na pieskovisku tak, aby sme deti pri-
mäli k nášmu modelu – k vzájomnej spoluprá-
ci, úcte k druhému, jeho práci i majetku.

Lenže ako môžeme toto chcieť od detí, ak 
sami žijeme podľa opačných pravidiel? Úcta 
k práci, k druhým, k ich majetku sa vytratila. 
Nahradila ju závisť, chamtivosť. Chceme mať 
všetko svoje a o cudzie sa nestaráme. Nezau-
jíma nás, čo s ním bude – veď to nie je naše. 
Spoločné priestory okolo bytoviek, potoky 
v dedinách, naše lesy – toto je vizitka nášho 
vzťahu k niečomu, čo nie je naše. Nik by si ne-
dovolil spraviť zo svojej záhrady smetisko, ale 
v spoločnom a cudzom lese – tam tie vrecia 
a pneumatiky akosi pasujú. Každý chce mať 
okolo domu čisto, pekne. Ale ak treba obeto-
vať čas, námahu na čistenie niečoho, z čoho 
nemáme nič, iba dobrý pocit – to už nie.

Najhoršie na tom je, že sme toto svoje 
pohŕdanie povýšili na zákon. Na Slovensku 
pribúda reštrukturalizácií ako húb po daž-
di. A o čo ide? Potlačiť právo iného dostať 
zaplatené za prácu a obohatiť sa na jeho úkor. 
Existujú prípady, keď sa jedna reštrukturalizá-
cia skončí a nasleduje druhá. Alebo dokonca 
aj takí, ktorí nielenže nezaplatia, ale žiadajú 
od tých, ktorým dlžia, penále a rôzne pokuty. 
A tak nielenže nedostanú zaplatené, ale za to, 
že niečo robili a urobili, ešte sami zaplatia.

Je to správne? Je to cesta, ktorou chceme 
ísť, alebo ako rodičia zasiahneme a zmeníme 
pravidlá? Ak nie, tak raz začujeme niečí hlas 
hovoriť o našom majetku a možno i o deťoch: 
„Moje, moje, moje.“

Juraj Gradoš

 NA SLOVíčKO | 15

Púť rómskych rodín do Ľutiny
20. jún

Program: 
10.00 – 20.00 h (archijerejská svätá liturgia, spoveď, modlitby, krížová cesta, 

workshopy, divadlo, hudba)
Určite to môže byť vďačný čas inšpirácie a posilnenia vašej viery.

PCR
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Dôsledky 
prekliatia
Kedykoľvek prajeme iným zlo, slová nemusia 
byť len vyjadrením hnevu, ale môžu byť 
nositeľmi duchovnej moci, ktorá im ublíži.

Slovo je posolstvom. Pre Židov znamenala 
vyslovená kliatba skutok ublíženia, pretože 
za slovom stál živý človek. Uvedomovali si, že 
kliatba bráni človeku dosiahnuť Božie požeh-
nanie, odoberá mu silu, ničí zem i jej obyva-
teľov: „Preto kliatba zožiera zem a pykajú tí, 
čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme 
a ľudí ostalo len máličko.“ (Iz 24, 6)

Príčinou prekliatia je hriech, ale prekliatie 
môže byt prenesené aj zvonku, slovom člo-
veka, ale aj prítomnosťou. Modlitbou 
za oslobodenie možno rozpoznať príčinu 
prekliatia. Dôsledky prekliatia, jeho účinky 
sú často pozorovateľné. Najčastejšie ide o:

• choroby – často sa opakujúce, chro-
nické alebo dedičné choroby – tento 
dôsledok prekliatia je pravdepodobný 
v prípadoch, že lekári nevedia nájsť 
zodpovedajúcu príčinu choroby

• náchylnosť k nehodám a úrazom
• neplodnosť a samovoľné potraty
• psychické choroby, depresie, skľúčenosť
• nutkavé myšlienky a túžby, ktoré vedú 

k horkosti alebo sexuálnej promiskuite
• časté hádky
• rozpad manželstva
• časté neúspechy v živote 
• dlhodobý nedostatok financií
• v rodine sa opakujú podivné a predčas-

né úmrtia (napr. samovraždy)
Pamätajme na to, že žiadny z problémov 

sám osebe nestačí na to, aby bolo dokázané 
pôsobenie kliatby. O kliatbu ide najčastejšie 
vtedy, ak je prítomných viacero znakov alebo 
niektorý je veľmi výrazný. Príčinou problé-
mov nie je len prekliatie slovom, ale rovnaké 
príznaky sprevádzajú aj prekliatie spôsobené 
hriechmi voči prvému Božiemu prikázaniu 
(okultizmus, mágia, špiritizmus, veštenie, 
amulety, reiki, joga...), ale aj voči ostatným 
Božím prikázaniam (nadávanie, neúcta voči 
rodičom, predmanželský sexuálny život, 
homosexualita, podvádzanie, potrat, krádež, 
zlé zaobchádzanie so slabšími...)

Boh je mocný a v mene Ježiša môže 
padnúť každá kliatba. Cestou je obrátiť sa 
k Bohu, konať pokánie za hriechy, zrieknuť 
sa spáchaného zla, odvrátiť sa od hriešnych 
skutkov a v Ježišovom mene lámať moc 
kliatby. V prípade spätosti s okultizmom 
je dôležité zničiť všetky predmety spojené 
s praktikami, ktoré sprevádzajú jednotlivé 
formy okultizmu.

Antónia Rabatínová

hým pomáha vybehať sa, vytancovať sa či 
vykorčuľovať (športovať), iným pomáha 
fyzicky pracovať, niekto musí rozprávať, 
niekto až kričať, niekto sa vyplače. K naj-
častejším  aktivitám, ktoré redukujú na-
pätie, patrí chodenie či dlhšie prechádzky 
v prírode (byť jednoducho sám so sebou), 
trhanie niečoho (papier, šaty), hádzanie 
predmetov, strieľanie na terč (samozrejme, 
kontrolovane, aj keď s odviazaním a váš-
ňou).

Treba si dopriať to, čo cítime, že potre-
bujeme, alebo čo z nás jednoducho ide 
samo, aby sme „normálne“ fungovali – či 
už potrebujeme samotu, priateľov, rodinu, 
prácu, relax, modlitbu... – a jednoducho sa 
vybiť, vysmútiť, uvoľniť, oddýchnuť si…

Vhodným riešením, ako sa udržiavať 
v pohodovom stave, je striedanie psychic-
kej a fyzickej práce v zmysle práca/relax, 
ako aj triedenie podľa dôležitosti.

Je tiež vhodné učiť sa novým spôso-
bom spoznávania a vyjadrovania emócií. 
Cieľom je cítiť sa trocha lepšie, hoci len 
na chvíľu.

Starajte sa o seba
Vyznieva to, akoby sme popierali obsah 
predchádzajúceho článku z minulého čísla 
o potrebách detí. Časovo skĺbiť starost-
livosť o seba a zároveň napĺňať potreby 
detí nie je vždy jednoduché. Prináša to 
veľa problémov. No vo vzťahu k výchove 
platí: Zamerajte sa na šišku, nie na dieru 
v strede!

Zamerajte sa na vzťah s dieťaťom, nie 
na problém.

Z diery v strede šišky sa nenajeme. 
Nemáme z nej ani dobrý pocit, ani pôžitok. 
Nemá chuť. Dôležitá je šiška! No bez tej 
diery by nebola šiškou :o).

Problémy do vzťahov patria. Vo väčšej či 
menšej miere sú ich súčasťou.

Pevný vzťah postavený na dobrých 
základoch má dobrý potenciál zvládať 
ťažkosti.

Ako posilňovať vzťah? Ako zvýrazniť 
šišku, jej chuť, vôňu, jemnosť cesta?

Opäť nám pomôže prof. Zdenek Matěj-
ček, ktorý napísal mnoho kníh o rodičov-
stve, výchove, vzťahoch, deťoch či psy-
chickom vývine. Na sklonku svojho života 
povedal:

„Najviac vychovávame vtedy, keď ani 
sami nevieme, že vychovávame.“

Ako organizácia sa v ostatných rokoch 
mediálnymi kampaňami zameriavame 
na posilnenie rodičovstva prostredníctvom 
rôznych rituálov. Postupne to bolo stolo-
vanie, uspávanie, rozprávky, hra. Popritom 
opakovane zaznieva otázka, načo sú deťom 
rodičia.

Odpovede dospelých sú uvážené, cielené 
a pomerne sofistikované:

„Rodičia sú na to, aby deťom odovzdali 
základné hodnoty, dobrý základ do života, 
dobré vzdelanie, aby z malého človiečika 
vybudovali osobnosť...“

Pekné, no príliš abstraktné. Deti to majú 
konkrétne a jasné:

„Rodičia sú na to, aby boli pri nás, aby 
s nami hrali hry, aby sa s nami bláznili, 
ocko má s nami trhať kvety pre mamku, 
ocko je na to, aby ma naučil cikať postojač-
ky, mamka je na to, aby mi čítala rozpráv-
ku, máme ich na to, aby...“

Všetci rodičia sa snažia byť dobrými 
rodičmi, no nie vždy sa to darí. Tak ako sa 
hudobníkom nestáva automaticky každý, 
kto si zadováži klavír, aj rodičovstvu sa tre-
ba učiť. Bez uvedomenia si vlastných chýb 
sa nedá posúvať vpred. No pocity zlyhania 
a bezmocnosti niekedy valcujú. Dr. Garry 
Landreth povedal, že rodičovstvo má byť 
ako sklenený čajník. Každá nová interakcia 
s dieťaťom má byť úplne očistená od pred-
chádzajúcej situácie, akákoľvek by bola. 
Sklenený čajník na rozdiel od hlineného 
dokáže úplne zmyť predchádzajúcu chuť, 
vôňu a ostať bez stopy.

A k tomu vás chceme povzbudiť, aby ste 
po každej vyhrotenej udalosti s dieťaťom 
hľadali miesto a spôsob, ako vylejete starý 
čaj, a prostriedky, ako zmyjete zo seba to 
ťaživé a vstúpite do nového...

Dajte si spolu s dieťaťom novú šálku 
čaju! :o)

Všetko sa to začína i končí introspekciou 
– uvedomovaním si toho, čo prežívam, čo 
sa deje, či som ako rodič v pohode, alebo 
v nepohode, čoho sa mojím pričinením či 
nepričinením dostáva, či nedostáva aj môj-
mu dieťaťu, mojim deťom. Cieľom je pre-
niesť to do života, cieľom sebapoznávania 
je  reformovať život, pokročiť v prejavovaní 
lásky, poskytovaní istoty a bezpečia deťom. 
To všetko smeruje k spoločnému dobru = 
dobrému rodičovstvovaniu a k deťom pre-
javujúcim lásku a úctu svojim rodičom. n

Daniela Vrabľová a  Adriana Krotká
Centrum Návrat v Prešove

V článku sú použité interné materiály 
Návratu, o. z., okrem nich sme čerpali 

z Tréningu rodičovských zručností s prv-
kami hrovej a filiálnej terapie, ktorého 

autorom je Dr. Garry Landreth. Ak máte 
záujem zistiť, či je táto cesta možnosťou 

na zlepšenie vzťahu s vaším dieťaťom, radi 
vám pomôžeme. O ďalších službách, ktoré 
poskytujeme, sa dozviete v budúcom čísle.

ilustr. snímka: flickr.com / 
Nathan Bittinger

Realita alebo utópia? Kde by ste sa našli na škále od 1 do 10, kde jedna znamená maximál-
nu nepohodu a desať absolútnu pohodu v role rodiča? V živote to mnohokrát vyzerá tak, že 
za úspech sa považuje rodič, ktorý prežil, a nie ešte, aby bol v pohode.
Nemôžeme odovzdať,  
čo nevlastníme
Čo to znamená vo vzťahu k výchove?

Nemôžeme byť trpezliví a akceptu-
júci voči svojmu dieťaťu, ak takými nie 
sme v prvom rade voči sebe.

Keďže sme ako rodičia pre dieťa najdô-
ležitejšími osobami, často musíme zo seba 
dávať tak veľa, že na to v sebe nemáme 
dostatok zdrojov. Môžeme si byť vedomí 
svojich chýb a nedostatkov, ale nemôžeme 
dieťa učiť trpezlivosti a akceptácii, keď sme 
netrpezliví a neakceptujeme sami seba.

Všetci, ktorí ste už leteli lietadlom, viete, 
že v rámci bezpečnostných pokynov dávajú 
letušky rodičom inštrukciu, aby v prípade 
nebezpečenstva nasadili kyslíkovú masku 
najprv sebe, až potom dieťaťu. Nepochopi-
teľné?! Asi každý rodič, ktorý považuje dob-
ro svojho dieťaťa za prvoradé, by za neho aj 
zomrel. Väčšina z vás čitateľov by asi priro-
dzene najprv zachraňovala svoje dieťa. Ale 
je to omyl. Lebo rodič, ktorý sa udusí alebo 
upadne do bezvedomia, už svojmu dieťa-
ťu nepomôže. To isté platí v rodičovstve. 
Rodič, ktorého dusia povinnosti, práca... 
a nemá priestor a príležitosť nadýchnuť sa, 
len ťažko pomôže svojmu dieťaťu.

Rodič by sa mal o dieťa zaujímať, 
akceptovať ho a byť empatický
Mal by sa vedieť naladiť na dieťa a mal by 
byť schopný reflektovať jeho potreby, poci-
ty, prejavy a úmysly. Dieťa potrebuje cítiť, 

že je milované a že je mu rodičmi vytvára-
ný priestor na zábavu, prejavovanie lásky 
s empatiou, akceptáciou aj zvedavosťou.

Nie je to dobrý pocit, keď si rodič uve-
domuje, čo dieťa potrebuje, a zároveň aj 
to, že teraz, v tomto momente či v tomto 
období mu to nevie dať, že zlyháva, nevlá-
dze. Často je to preto, že na nás rodičov 
doľahla únava či stresová nemohúcnosť. 
Sme vyčerpaní, ubolení, a teda aj nervózni, 
nahnevaní, smutní či vystrašení, alebo sa 
jednoducho vyhýbame nárokom dieťaťa, či 
všetko dokopy – jednoducho, sme v nepo-
hode.

Stáva sa to. A je to normálne, pretože 
sme ľudia. A zvlášť vtedy, ak máme viac 
detí, ak sme chorí, ak máme toho veľa 
v práci, doma alebo sa nám nahromadili 
starosti.

Čo robiť?
V prvom rade treba akceptovať, prijať 

– byť schopný zažiť a tolerovať tieto svoje 
pocity a vyjadriť ich bez zničenia seba ale-
bo ostatných. No a v druhom rade sa treba 
s tým vyrovnať.

Ako sa zvyčajne vyrovnávate s takýmito 
pocitmi?

Čo vám pomáha, keď ste rozčúlení, 
nervózni?

Ktoré činnosti vás upokojujú?
Skúste si vytvoriť zoznam jednoduchých, 

praktických spôsobov na vysporiadanie 
sa s emóciami, tie väčšie zaradiť do týž-
denného rozvrhu a tie malé do denného 
fungovania.

Upokojte sa
Upokojujúce aktivity alebo činnosti, pri 
ktorých si ľudia zväčša dobíjajú energiu, 
radosť zo života, vnútorný pokoj, sú rôz-
ne, napríklad kúpeľ, sprchovanie, pose-
denie pri káve, čaji, pri zažatej sviečke, 
počúvanie obľúbenej hudby, kreslenie, 
maľovanie, písanie, pozeranie sa na niečo 
krásne, záhradkárčenie, hladkanie zvie-
ratka alebo maznanie sa s ním, predsta-
vovanie si príjemného alebo bezpečného 
miesta.

Aktivít, ktoré redukujú napätie a pri 
ktorých sa ventilujeme, je tiež veľa. Mno-

Najviac vychovávame vtedy,  
keď ani sami nevieme, že vychovávame.

Pevný vzťah postavený na dobrých základoch  
má dobrý potenciál zvládať ťažkosti.

Pohodový rodič, 
pohodové dieťa
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Putujúca ikona
Modlitby pri ikone počas Roka 

rodiny boli pre nás požehnaným 
časom. Všetci sme boli nadšení 

z toho, aké to bolo výnimočné a nádherné. 
Keď môj zať, manžel dcéry Ivety, prednášal 
prosby a modlitby, a čítal zamyslenie, všetci 
sme cítili, že v túto chvíľu je s nami prítom-
ný sám Ježiš. I vnúčatá, ktoré sú v puberte, 
vnímali výnimočnosť tejto chvíle. Bol to čas 
radosti a zároveň pokoja. Vďaka za ten čas.
(A. D. a rodina I. V., HumennéPod Sokole-
jom)

6
Naša rodina je v dnešnej dobe veľmi 

rozbehaná, každý má veľa povinností. Preto 
sme sa všetci veľmi tešili na spoločný čas 
modlitby. Ja napriek svojim podnikateľským 
povinnostiam i môj pätnásťročný syn sme 
prichádzali domov zavčasu, aby sme stihli 
spoločnú modlitbu. Keď sme sa modlili, 
akoby sme prežívali nebeský pokoj. Taký 
vzácny. Bol to pre nás všetkých požehnaný 
čas pokoja. (rodina J. M., HumennéPod 
Sokolejom)

6
Mala som túžbu, za ktorú som aj prosila, 

aby sme sa ako rodina pomodlili spoločne. 
Keď prišla ponuka putovania ikony Svätej 
rodiny, tak som to vnímala ako vypočutie 
mojej prosby a príležitosť spojiť našu rodinu 
v modlitbe. Nevedela som naplánovať, kedy 
budeme všetci doma, pretože dospelé deti 
a manžel sa rozchádzali za prácou a na štú-
diá. Nebola som si istá, či sa to podarí. 
Zapísala som sa do poradia záujemcov a ne-
chala to na náhodu. A keď nadišiel týždeň, 
v ktorom som priniesla ikonu domov, boli 
sme v podstate doma všetci. S obavami, či 
ma neodmietnu, ale dôverujúc Bohu som 
predniesla svoju prosbu o spoločnú modlit-
bu. Manžel musel v polovici týždňa odísť, ale 
pokračovali sme spoločne s deťmi. Ďakujem 
Bohu za ten čas. (M. B., HumennéPod 
Sokolejom)

6
Týždeň, ktorý som prežívala, mi dodal od-

vahu a silu niesť svoj kríž. Katechézy boli za-
ujímavé, mnohé mi ukázali iný pohľad na to, 
ako zvládnuť svoj život. (ver, Pakostov)

6
Veľmi podnetne na mňa pôsobili prosby, 

do ktorých sme mohli vložiť sami seba. 
Počas slávenia svätej liturgie si človek veľmi 
neuvedomuje, o čo prosí. (ver, Pakostov)

6
Pred rokom som našla svoje povolanie 

v manželstve a ozaj verím tomu, že sila mod-
litby mi nesmierne pomohla. Aj keď verím, 

že manžel je ten môj vymodlený, žiaľ, je bez 
vyznania. Pevne verím, že aj on raz nájde 
cestu k Pánovi, a modlím sa o to. Myšlienka 
tohto týždňa nás oboch oslovila a manžela 
posunula bližšie k Bohu. (ver, Pakostov)

6
Pri modlitbe pred obrazom Svätej rodiny 

som si uvedomila, že pri problémoch s deťmi 
treba zachovať pokoj, nevyčítať im chyby, ale 
podľa vzoru Panny Márie ich riešiť s vytrva-
losťou, bez reptania a s modlitbou. Tiež som 
mala pocit, že nás modlitba viac stmeľuje, že 
vzťahy medzi Pannou Máriou a sv. Jozefom 
sú pre nás veľkým vzorom nikdy neriešiť 
nedorozumenia hnevom, ale rozhovorom 
a vzájomným pochopením jeden druhého. 
Veľkým balzamom pre dušu je pre mňa 
Akatist požehnania rodín. Tam nachádzam 
všetko, čo moja rodina potrebuje. (Mária, 
Kamenica nad Cirochou)

6
Modlitba Akatistu požehnania rodín ma 

veľmi oslovila a milo potešila. Pri tejto mod-
litbe som vnútri duše cítila radosť a pokoj. 
Stále myslím na svojich synov s rodinami, 
ktoré sú odo mňa veľmi ďaleko. Jeden syn 
žije na západnom Slovensku a druhý v Ka-
nade. Úprimne sa za nich modlím a prosím 
nášho Boha a Pannu Máriu, aby im vydržali 
manželstvá, aby nažívali v zdraví, láske 
a porozumení.

Nebeský Otče, ty si pôvodcom všetkého 
dobrého na nebi i na zemi. Prosím, požehnaj 
mňa a moju rodinu, a spas nás, lebo ty si 
dobrý a miluješ nás. (Mária, Kamenica nad 
Cirochou)

ilustr. snímka: D. Guzi

V rodine
Terézia už v ranom detstve 
mala hlboký duchovný zážitok, 
ktorý zanechal v jej vnútri 
nezabudnuteľný dojem. Pochopila 
zmysel svojho života. Filozofi 
všetkých čias hľadali odpoveď 
na večnú otázku, na čo sme 
na tejto zemi. Mnohí ju nenašli.

Aj svätá Terézia z Lisieux mala 
podobný zážitok: „V jednom 
záblesku,“ píše vo svojom 
vlastnom životopise, „som zakúsila 
skutočnosť života.“

O tomto silnom zážitku Terézie 
Demjanovičovej píše jej duchovný 
otec a spovedník, benediktín otec 
Bradley:

„Zdá sa, že prvá veľká milosť 
v jej živote prišla už v detstve. 
Nevysvetlila mi bližšie, v ktorom 
roku sa to presne stalo. Keď však 
bola o tom reč, povedala mi, že 
Pán Boh jej dal už ako dieťaťu 
milosť pochopiť zmysel života. 
Keďže ma to zaujímalo, spýtal som 
sa jej, čo je tým zmyslom jej života. 
Odpovedala mi: ,Plniť Božiu vôľu.’ 
Od toho času sa usilovala s veľkou 
horlivosťou plniť Božiu vôľu vo 
všetkom. Učila sa ju milovať, 
takže neskôr mohla povedať: 
‚Jeho vôľa mi je sladšia ako med 
a ako celý plást medu.’ Živo si 
uvedomovala túto povinnosť, a to 
v nej formovalo dôslednosť vo 
všetkom; to z nej urobilo dokonalé 
dieťa v rodine, dokonalú študentku 
v škole, dokonalú novicku, 
dokonalú rehoľníčku a učiteľku 
cesty dokonalosti, o ktorej sa 
môžeme dočítať v jej úvahách... 
Páčiť sa Bohu znamenalo pre ňu 
len jedno: plniť jeho vôľu. Preto 
neúnavne opakovala, že milujeme 
vôľou, nie citom... Pochopila 
zmysel Spasiteľových slov: ‚Kto 
je teda verný v najmenšom, je 
verný aj vo veľkom.’ To bolo veľké 
tajomstvo jej svätosti. Nemohla 
pochopiť, ako duša, čo sa usiluje 
o dokonalosť, môže byť ľahostajná 
v malých veciach...”

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste 
za väčšou dokonalosťou,  

bl. Miriam Terézia Demjanovičo-
vá, Dobrá kniha, Trnava 2014)  

11/2015
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Tieň
Sestra Hermína sa veľmi rada vra-

cala do svojej rodnej dedinky. Ako 
obyčajne, aj dnes jej prvé kroky viedli 

do malej cerkvi. Koľko odkľačaných hodín 
strávila v modlitbe pred týmto bohostán-
kom! Na okolí sa nedal prehliadnuť zub 
času, no tento kúsok zeme ostal nezmene-
ný. Posvätná atmosféra akoby nevnímala 
plynutie času.

„Hermína, si to ty?“
Valéria nemohla uveriť vlastným očiam. 

Svoju kamarátku zo strednej školy nevidela 
roky. „Valika, ako rada ťa vidím.“ Srdeč-
né objatie a slza dojatia stiekla po lícach 
oboch žien.

„Áno, prišla som na pár dní domov. Ak 
bude každý deň taký pekný ako prvý, tak sa 
veľmi teším.“

Hermína chcela vyjadriť radosť z neča-
kaného stretnutia. Prvé spoločné minúty 
zasvätili výmene informácií o tom, kto sa 
kde nachádza a čím sa zaoberá.

„Dva roky sa starám o chrám. Upra-
tujem, pripravujem kvety a všetko okolo 
toho. Najradšej mám vôňu kadidla, ktoré 
v prevetranom priestore prináša pocit 
kúska neba na zemi.“ Valéria sa nechala 
unášať myšlienkou. Hermína presne ve-
dela, o čom hovorí. Neraz sa spolu modlili 
zahalené nenapodobniteľnou vôňou. 

Hermína zaváhala. No záujem o prob-
lém, ktorý bol pri jej odchode nedoriešený, 
ju stále zaujímal. Nepriamo sa Valérie 
opýtala:

„Ešte stále sa chodíš o piatej poobede 
modliť ruženec?“ Žena ho vytiahla z vrec-
ka: „Pozri, už roky preberám tieto zrnká 
ruženca. Sú belšie, ako boli v novosti.“ Her-
mína nepotrebovala viac slov. Bolo úplne 
jasné, že niekoľkoročná rana ešte stále nie 
je prebolená. „Valéria, myslíš si, že je niečo 
mocnejšie ako vymodlená milosť? Určite 
nie. Je len jedna vec, ktorá ju nepustí. Hrá-
dza neodpustenia.“

Večerné šero v chráme obklopilo dve 
ženské siluety do ticha.

„Je jedno, akú farbu majú zrnká ružen-
ca. Dôležité je, aby bolo srdce vybielené 
vyznaním hriechov a odpustením.“

Valika vychrlila slová, ktoré sa predbie-
hali a akoby čakali len na uvoľnenie zo 
zovretého srdca: „Ale ja nemôžem. Naozaj 

veľmi chcem, no nedokážem vziať telefón 
do ruky. Nezniesla by som jej hlas. Nepra-
jem jej nič zlé, no ak si ona neuvedomuje 
to, čo spôsobila, ja ju naozaj nemienim vy-
hľadávať. Modlím sa za ňu, no ak jej hrdosť 
nedovoľuje prevziať iniciatívu v tejto veci, 
ja sa tiež dištancujem!“

Hermínu prekvapil Valikin radikálny 
postoj. Rokmi umocnené presvedčenie 
skamenelo do neústupčivosti a klamného 
presvedčenia, že jej postoj je správny. Spra-
vodlivosť bez lásky a milosrdenstva.

„Valika, čo si myslíš, cítili by sme vôňu 
kadidla, keby si všetko v chráme vyuprato-
vala, vyvetrala, no nevyniesla by si kôš so 
smetím?“ Jednoduché prirovnanie Valika 
pochopila. Vytrvalá modlitba bola ako ka-
didlo, ktoré nemohlo v jej živote zavoňať. 
Neodpustenie ako odpadky páchlo vo vzťa-
hu k jej sestre. Márne boli biele koráliky 
ruženca, ak postoj srdca vrhal šedý tieň 
na úmysel prosieb. Nielen pre Hermínu, ale 
aj pre Valériu bol prvý deň jej prítomnosti 
doma vzácne oslobodzujúci. n

Eva
ilustr. snímka: www.flickr.com

Svätí otcovia 
v bohoslužbe
Kresťanská bohoslužba na východe, ako 
sme to už veľa ráz spomínali, je plná 
biblických modlitieb, hymnov a diel 
mnohých skladateľov nielen kánonov, 
ale aj rôznych kratších modlitieb. Je 
však plná, ba až preplnená aj literatú-
rou, nazvime ju poučnou, literatúrou, 
ktorá odráža ducha tradície kresťanstva.

Mnoho našich teológov dáva často za príklad 
rímsku cirkev. V jej modlitbách je veľa pouče-
ní od svätcov a takto je bohoslužba východu 

ochudobnená o tieto diela a myšlienky. Takýto názor 
však môže vyjadriť len ten, kto v skutočnosti nepozná 
bohoslužbu východného kresťanstva, v našom prípa-
de toho byzantského, do hĺbky. Prejavuje sa to najmä 
pri večierni a utierni. Na záver večierne je často pred-
písané, nielen v pôste, čítanie z poučení napr. nášho 
prepodobného otca Teodora Studitského. Tieto čítania 
však nezahŕňajú len nejaký fragment či vetu, ale ide 
o rozsiahlejšiu stať zo slov svätého. Na utierni je pre 
všetkých známy synaxár po šiestej piesni kánona. Ide 
o životopis svätca daného dňa alebo, v prípade napríklad 
triódy, o vysvetlenie myšlienky konkrétneho dňa – napr. 
ide o vysvetlenie, prečo sa slávi sviatok Antipaschy či 
Nedeľa myronosičiek a podobne. Po čítaní z evanjelia sa 
počas Päťdesiatnice v nedele číta vysvetlenie evanjelia, 
ktoré sa bude čítať na liturgii, od svätého Jána Zlatoúste-
ho. Môže dokonca ísť o dve, tri, či dokonca štyri jeho 
kázne k danému evanjeliu. Takýchto poučení je v boho-
službe ešte mnoho a sú presne predpísané typikonom, 
ba aj čítanie z Biblie je podľa typikona omnoho frekven-
tovanejšie, ako by sme si mysleli. Pre našu bohoslužbu 
teda nie je nezvyčajné čítanie takýchto poučení, azda 
jedinou chybou môže byť to, že mnohé tieto diela nie sú 
preložené do slovenského jazyka. Práve toto je niekedy 
prekážkou, ktorá bráni naplno chápať a vnímať tradíciu 
Cirkvi v jej bohoslužbe. n

Michal Bučko
ilustr. snímka: M. Žarnayová

Blažený, komu 
Pán odpustil 
neprávosť
V 32. žalme sa Dávid opäť zaoberá hriechom, 
vinou a odpustením. Úprimným vyznaním. To 
všetko sú témy, ktoré sa dotýkajú každého, 
kto kráča s Bohom.

V jednom z prešovských kostolov je pri spovedniciach in-
štrukcia: „V spovedi vyznajte skutočné hriechy a nie to, čo 
si myslíte, že je hriech“ (parafráza) a nasleduje vysvetlenie, 

že hriech je to, čo Božie slovo alebo Cirkev učí, že ním je. Keď som 
hľadala princíp, ktorý pomôže rozlíšiť hranicu medzi hriechom 
a tým, čo hriechom nie je, pripomínal sa mi biblický prvý kráľ 
Šaul, jeho rýchly nástup na trón i rýchly pád. Príčinu pádu pome-
nováva 1 Sam 15, 23 veľmi dôrazne: „Veď poslušnosť je lepšia než 
obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je (ako) 
hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva.“

Šaul mal so vzburami a svojvoľným konaním problémov viac 
než dosť. Keď mu, napríklad, Samuel káže čakať na jeho príchod 
a nezačať s bojom, Šaul skutočne čaká. Keď prorok nechodí, kráľ 
stráca trpezlivosť a pustí sa do konania, za čo od Samuela (a teda 
od samotného Boha) utŕži rázne pokarhanie a prichádza o trón (1 
Sam 13. kap.). Nie vždy som dostatočne rozumela, prečo Samuel 
túto situáciu až tak zdramatizoval. Prečo bol Šaul za svojvôľu 
potrestaný až tak veľmi.

Predstavte si, že by vo firme zvolal obyčajný zamestnanec pora-
du a začal rozdávať príkazy kolegom z pozície, ktorú nemá. Že by 
tým spôsobil finančné problémy firme. Konal v jej mene, rokoval 
s inými inštitúciami a spôsobil tým iné záväzky. Predstavte si, že 
by zdravotná sestra bez vedomia lekára svojvoľne ordinovala lieky. 
Že by vodič autobusovej linky sám rozhodoval, po akej trase pôjde 
a pod. Podobnú situáciu som zažila v práci aj ja, keď zamestnanci 
konali bez môjho vedomia a robili následné rozhodnutia. Neskôr 
zaznel argument: „Nechceli sme nič zlé.“ Verila som im. Vtedy sa 
mi ale pripomínal práve Samuel a Šaul. Pochopila som, že to, čo 
Šaul nemyslel zle, v skutočnosti zlé bolo. Lebo len Boh mal všetky 
informácie, ktoré bolo treba zvážiť, aby bol boj s Filištíncami 
úspešný. Len Boh vedel, kedy začať boj, prečo práve vtedy a prečo 
práve takým spôsobom. Iste, Šaul nechcel nič zlé, ale konal svoj-
voľne a mohol spôsobiť veľa škody. Náš hriech je práve v tom, že sa 
staviame na Božie miesto. Rozhodujeme, aj keď nie sme kompe-
tentní. Sme hlúpe ovečky, ktoré nevedia dosť na to, aby rozhodo-
vať mohli. Ovečky majú poslúchať pastiera. Kresťan má poslúchať 
Boha (Božie slovo, Cirkev).

V žalme Dávid prirovnáva človeka k mulici, ktorú treba ovládať 
zubadlom a uzdou, inak koná nerozumne. Sme takí. Potrebujeme 
Božie riadenie, lebo v Božej firme nie sme riaditeľmi, v Božej ne-
mocnici nie sme lekármi, ktorí smú konať svojvoľne, ako chcú. Po-
trebujeme poslúchať. Kvôli iným. Kvôli kráľovstvu. Ale najmä kvôli 
sebe. Lebo len Pastier vidí náš život reálne, len on jediný vie robiť 
pre nás tie správne rozhodnutia v tom najsprávnejšom čase. n

Valéria Juríčková

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.

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

dokumentárny film
o psychických potrebách
malých detí a o dôležitých 
momentoch vo vzťahoch

medzi nimi a rodičmi 

Réžia: Marek Šulík
52 minút
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Dokumentárny film 7 magických rokov
je určený všetkým rodičom, ktorí chcú byť vnímaví 
voči potrebám (nielen) svojich detí. Odpovedá na otázku,
čo dieťa naozaj potrebuje pre svoj zdravý psychický vývin.
Autori zrozumiteľným spôsobom približujú odborné
poznatky od renomovaných amerických a českých
detských psychológov. Ich aplikovaním na každodennom
živote malého dieťaťa ukazujú, že aj banálne rodičovské
chovanie má ďalekosiahly vplyv na podobu a kvalitu
jeho ďalšej existencie.

odborná spolupráca na filme: 
Prof. Zdeněk Matějček
PhDr. Mirina Hochelová
MUDr. Jana Nosková
Mgr. Daniela Olejárová
Mgr. Tibor Hujdič
Jana Wagnerová
Mgr. Roland Wagner

scenár a réžia: Marek Šulík

PAL, stereo
52 minút
grafický dizajn: Marek Rostoka 
DVD vydané v spolupráci  
so SLNKO RECORDS

2005, Marek Šulík, mareksulik@post.sk
© 2005, NÁVRAT, občianske združenie
Šancová 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5244 4361
www.navrat.sk
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LETNý TÁBOR BRATISLAVSKEJ EPARCHIE
LET 2015

Miesto:  
Penzión Jazmín v rekreačnej oblasti Duchonka (pri Topoľčanoch)
Web: http://www.duchonkajazmin.sk/kontakt.html
Termín: 5. júl 2015 (večera) – 10. júl (obed)
Prihlasovanie: od 22. júna cez miestneho kňaza
Vekové kategórie:
1. od ukončenia 2. ročníka po ukončený 7. ročník
2. od ukončenia 8. ročníka 

Spoločný program oboch kategórií: stravovanie, slávenie liturgie 
a niektoré tematické aktivity. Každá kategória bude mať programové-
ho vedúceho a kňaza.
Poplatok: 60 eur (ubytovanie, 5x strava + pitný režim)

Igor Cingeľ
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... oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: 
Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú 
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chu-
dobným sa hlása evanjelium. (Mt 11, 4 – 5)

To je nádherná zvesť. A možno si povieme: 
„Keby to tak bolo i dnes.“ O tieto veci často 
prosíme, a nevychádza to. Akoby to bolo 
naopak. Zmyslom našej modlitby nie je 
donútiť Ježiša, aby sa stal naším osobným 
lekárom, ani aby nás bavil svojimi čudesný-
mi kúskami (ako to chcel Herodes). Slová, 
ktoré Ježiš adresuje Jánovi, sú dôkazom 
toho, že Ježiš naplnil proroctvá a že je pri-
sľúbeným Mesiá šom. A to Ján, ktorý mal uši 
na počúvanie, veľmi dobre vedel. Naučme 
sa spolu s Jánom správne chápať poslanie 
Krista v našich životoch.

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

UTOROK 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca

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

Potom začal robiť výčitky mestám, v kto-
rých urobil najviac zázrakov, pretože sa 
nekajali. (Mt 11, 16)

Poznáme ich veľmi dobre. Ľudí, s ktorými sa 
nedá vyjsť ani po dobrom, ani po zlom. Stále 
budú presviedčať druhých o svojej pravde. 
Možno ich nie je veľa, ale sú. Nie som taký 
aj ja? A nie je to práve vo vzťahu k Bohu? 
Stále mám výhovorku, prečo nemôžem 
verne nasledovať Ježiša Krista. Mám ospra-
vedlnenie pre všetky svoje hriešne skutky: 
„Nie, Pane, chyba nie je vo mne!“ Mnoho-
krát v mojom živote Pán koná veľké veci. 
A predsa nerobím pokánie!

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

STREDA 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Čítania: Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 
26, zač. 42

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred múdrymi a rozum-
nými, a zjavil si ich maličkým. (Mt 11, 25)

Hovoríme o kresťanských koreňoch našej 
Európy, a tie bezpochyby máme. Ale jeden 
korienok akoby vyschol. Dnes akoby tieto 
slová z Písma neplatili. Všade majú otvore-
né dvere veľkí a priebojní. Nie maličkí. V his-
tórii bolo mnoho panovníkov, kráľovstiev 
i ríš, o ktorých si všetci mysleli, že budú 
večné, ale my už dnes vieme, že nikto z nich 

nezostal. História sa opakuje. Ježišovo slovo 
však má večnú platnosť.

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

ŠTVRTOK 18. jún 
Mučeník Leontios

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

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním. (Mt 11, 28)

Dnes už skoro o všetkom rozhodujú psycho-
lógovia. Teda o nás ľuďoch. Ich vyjadrenia 
potrebujeme skoro všade a sú definitívne. 
Mám veľkú úctu k tejto vede a nepodceňu-
jem ju. Skôr sa pýtam, prečo sme takí chorí, 
unavení a nevieme si pomôcť. Možno je to 
i tým, že sme akosi zabudli na krásne Ježišo-
vo slovo: „Poďte ku mne...“

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

PIATOK 19. jún
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

Čítania: Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 
8, zač. 44 (rad.); Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Jn 14, 
21 – 24, zač. 48b (apoštolovi)

Keby ste vedeli, čo to znamená: ,Milosr-
denstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste 
odsúdili nevinných. (Mt 12, 7)

Po novembri 1989 prišla náboženská slobo-
da a každý mohol smelo prejaviť svoju vieru. 
A tak prichádzali do chrámu i ľudia, ktorí sa 
predtým k viere nepriznávali, aby si zacho-
vali výhody, ktoré im vtedajší režim doprial 
pod podmienkou jej zapretia. A niekedy 
prišli aj takí, ktorí boli v bývalom režime 
horlivejší, ako bolo nutné. Napriek všetké-
mu to boli krásne časy. Všetci sme sa mohli 
spoločne modliť. Pre „navrátilcov“ to nebolo 
jednoduché. Veď samotnou prítomnosťou 
v chráme verejne priznávali svoje omyly. 
A predsa sa našli takí (a boli to ľudia, ktorí 
si ctili Božie prikázania), ktorí povedali: „On 
tu nemá čo robiť!“ Zradil, porušil zákon! 
O tom niet pochýb. Ale je našou úlohou sú-
diť? Vari nás Pán povolal na to, aby sme boli 
strážcami zákona a súdili svet? Ježiš dnes 
hovorí: „Milosrdenstvo chcem...“ Chcem vari 
poprieť Boží zákon? Nie, iba si pripomenúť, 
že práve zachovávanie zákona nás má pri-
viesť k milosrdenstvu, nie k odsudzovaniu. 
Ak to tak nie je, kdesi sme urobili chybu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti apoštolovi. Zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 387; PZ: 367; HP: 390)

SOBOTA 20. jún
Hieromučeník Metod

Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 
23, zač. 26

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci 
ho nasledovali. (Mt 8, 23)

Sú chvíle, keď sa pre niečo nadchneme, ale 
pri prvých ťažkostiach zakolíšeme, a ne-
skôr to ukončíme. Je nádherné počúvať, 
ako Kristus s veľkou mocou prekonáva pre 
nás nezdolateľné prekážky. Bolo by úžasné 
byť stále s ním. Dnes však Ježiš hovorí aj 
o nepopulárnych veciach, ktoré sú spojené 
s našou vierou tu na zemi. Nie sú to len zá-
zraky, ktoré Pán koná v našich životoch, ale 
i protivenstvá, ktoré zažívame. No i po slo-
vách: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské 
vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde 
hlavu skloniť“ (Mt 8, 20) nastúpili učeníci 
s Ježišom do loďky a nasledovali ho. Kiež by 
sme boli aj my vždy verní.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 21. jún
Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Julián Tarzský

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

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som 
hoden...“ (Mt 8, 8)

Staré latinské príslovie hovorí: Zachovaj 
poriadok a poriadok zachová teba. Stotník 
z dnešného evanjelia zachováva poriadok. 
Má osobnú skúsenosť, že ak je niekto 
postavený do určitej hodnosti, je vybave-
ný aj mocou. Ak vydá rozkaz, podriadený 
ho splní, ak je sám niekomu podriadený, 
poslúchne. Boh je najvyšší nadriadený, ktorý 
najlepšie vie, čo je pre nás dobré. Hriech je 
vlastne navonok prejavená neposlušnosť 
Otcovi. Máme veľa skúseností s hriechom, 
ale málo skúseností s poslušnosťou Otcovi. 
A tak kričíme ako zlodej, aby chytili zlodeja. 
Je dôležité mať živú skúsenosť s Bohom, nie 
iba naučenú vieru. Tá nemá dlhé trvanie. 
Ak povieš: „Stretol som Pána, dotkol sa 
ma“ – to je podiel, ktorý ti nik neodníme. 
Vytrvalo hľadajme Pána. V pokání choďme 
za ním. Počúvajme jeho slovo a sýťme sa 
ním v Eucharistii. A Pán nám dá namiesto 
pominuteľných darov nepominuteľné.

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

Jaroslav Matoľák

PONDELOK 08. jún
Prenesenie ostatkov Teodora Tyróna

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

... hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľov-
stvo. Chorých uzdravujte... (Mt 10, 7 – 8a)

Pri našich rozhovoroch často zaznieva: 
„Hlavne nech sme zdraví, to je to najdôle-
žitejšie.“ Ježiš posiela učeníkov, aby uzdra-
vovali, ale ak pozorne čítame Božie slovo, 
zistíme, že uzdravenie, ako aj iné zázraky 
sú „iba“ dôkazom toho najdôležitejšieho, čo 
nám nesmie uniknúť – toho, že sa priblížilo 
nebeské kráľovstvo. Bez tejto skutočnosti by 
zdravie a iné zázračné dary boli bezcenné, 
lebo sú pominuteľné.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každ. s pripivom zo sviatku). Vchod 
každodenný s refrénom sviatku. Menlivé 
časti zo sviatku (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

UTOROK 09. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský

Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 
15, zač. 35

Neberte si do opaskov ani zlato, ani 
striebro, ani peniaze, ani kapsu na ces-
tu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, 
ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj 
pokrm. (Mt 10, 9 – 10)

Keď nás pozvú na hostinu, kto si so sebou zo-
berie jedlo? To by bol nezmysel. Ježiš hovorí: 
„Neberte si nič.“ Túžime po Božích daroch? 
Prečo sa teda toľko zháňame po pozem-
ských? Zlato, striebro, peniaze... to všetko sú 
pozemské istoty, akoby Boh nevedel, že to po-
trebujeme. On nám však hovorí: „Robotník si 
zaslúži svoj pokrm.“ (Mt 10, 10b) Starajme sa 
o všetko Božie, a to pozemské si zaslúžime.

Liturgia: Všetko ako 8. júna

STREDA 10. jún
Hieromučeník Timotej

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

... vydajú vás súdom, budú vás bičovať vo 
svojich synagógach a pre mňa vás budú 
vláčiť pred vladárov... (Mt 10, 17b – 18a)

Keď bol Ježiš ukrižovaný, mnohí hovorili, 
že je porazený. Ale on práve v tom čase 
víťazil nad smrťou. „... a pre mňa vás budú 
vláčiť pred vladárov a kráľov...“ Prečo?! Ježiš 
znova zlyhal? Nie! Hovorí: „... aby ste vydali 
svedectvo im aj pohanom.“ (Mt 10, 18b) Aby 
zažiarilo Kristovo svetlo. Prenasledovaný 

pre Krista je s ním ukrižovaný i pochovaný. 
A s ním i vstáva z mŕtvych, a tak spolupra-
cuje na diele spásy celého ľudstva.

Liturgia: Všetko ako 8. júna

ŠTVRTOK 11. jún
Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucha-
ristie. Apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98; Mt 10, 23 
– 31, zač. 37 (rad.); Sk 11, 19 – 30, zač. 28; Lk 
10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolom)

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu 
zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý mô
že i dušu, i telo zahubiť v pekle. (Mt 10, 28)

Mnohí odchádzajú za prácou do zahraničia. 
Je medzi nimi veľa mladých, ale aj otcov 
alebo matiek, ktorí na dlhú dobu opúšťajú 
svoje rodiny, aby, paradoxne, boli pre ne 
osožnejší. Tu však prichádza k mnohým po-
kušeniam i hriechom, ktoré neraz osprave-
dlňujeme nutnosťou zabezpečenia živoby-
tia. Prijímame hriešne spôsoby dnešného 
sveta, aby sme získali nové možnosti zlepšiť 
si život. Bojíme sa, aby sme ho nestratili. Ale 
to sa práve deje! Nebojte sa!

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). 
Vchod každodenný s refrénom sviatku. 
Tropár zo sviatku a apoštolom, Sláva, kon-
dák apoštolom, I teraz, kondák zo sviatku. 
Prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku 
a apoštolom. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 254, 385; PZ: 223, 365; HP: 239, 388)

PIATOK 12. jún
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

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

... Boh tak miloval svet, že dal svojho jedno
rodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3, 16)

Často počujeme napomínanie: „Chráň sa 
hriechu, aby ťa Pán Boh nepotrestal!“ To je 
zlá motivácia. Ako keby mal muž milovať 
svoju ženu zo strachu, aby neprišiel o dedič-
stvo, alebo zo strachu pred švagrami. Mohol 
by s ňou žiť, ale nemohol by ju milovať! 
Boha nikto nenútil, aby nás stvoril, ani aby 
nás spasil. Urobil to z lásky. Nech táto jeho 
láska bude našou motiváciou chrániť sa 
hriechu. Aj motiváciou milovať!

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

SOBOTA 13. jún
Presvätá Bohorodička Spolutrpi teľka

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

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka... (Jn 
19, 25a)

Keď bol Ježiš ukrižovaný, všetci ho opustili. 
Až na pár milujúcich žien a jeho matku 
Máriu sprevádzanú jeho učeníkom Jánom. 
Učeníci sa rozutekali, boli zmätení z toho, 
čo sa deje s ich Majstrom. Ako to, že je 
ukrižovaný? Veď oni si mysleli, že je Mesiáš. 
Ani Mária tomu nerozumie. No celý svoj 
život zasvätila Bohu. A nie iba navonok, 
telom. Mária uverila, že Boh je milujúci 
a mocný, a aj keď hrozne trpí pri pohľade 
na muky svojho syna, hlboko v srdci znova 
hovorí svojmu Pánovi: „Buď vôľa tvoja!“ 
Učme sa od Bohorodičky. Majme vieru, veď 
Kristus premohol smrť!

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

NEDEĽA 14. jún
Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok 
Elizeus

Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 22 – 
33, zač. 18

Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všet-
ko potrebujete. (Mt 6, 32b)

Modlitba je rozhovor s Bohom. To vedia už 
malé deti. Ale ako taký rozhovor vyzerá? Mal 
by spočívať v tom, že jeden hovorí a druhý 
počúva. A potom druhý hovorí a prvý počú-
va. Je to tak i v našej modlitbe, v našom roz-
hovore s Bohom? Nie je to skôr náš mono-
lóg? Prídeme povedať Bohu, čo potrebujeme. 
Pekne mu všetko povieme, aby vedel, ako to 
je, lebo podľa našej modlitby to vyzerá tak, 
že nevie. Lenže on to vie. Naučme sa radšej 
počúvať Boha, to, čo nám hovorí, aby sme sa 
dozvedeli, čo v skutočnosti potrebujeme. Pri 
čítaní Svätého písma môžeme počuť veľa. Aj 
toto: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo 
a jeho spravodlivosť, a toto všetko dostanete 
navyše.“ (Mt 6, 33)

Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK 15. jún
Prepodobný Hieronym

Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 
15, zač. 40
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Vstup Presvätej 
Bohorodičky 
do chrámu
Jediným mariánskym sviatkom dotýka-

júcim sa detstva a mladých liet Boho-
rodičky je práve tento sviatok, ktorého 

pamiatka sa slávi 21. novembra. Patrí medzi 
dvanásť veľkých sviatkov v slávení liturgic-
kého roka. Jeho obsahom je slávnostné uve-
denie trojročného dievčatka – budúcej Božej 
Matky Márie do Jeruzalemského chrámu, 
v ktorom bola vychovávaná až do zásnub 
s Jozefom. 

Písomné pramene sviatku
O tomto sviatku Božej Matky, podobne ako 
o jej počatí či narodení, sa nedozvedáme 
z evanjelia, ale z apokryfného Protoevanjelia 
sv. Jakuba: „(...) Keď dieťa dovŕšilo druhý 
vek života, Joachim povedal: ,Odprevadíme 
ju do svätyne Pána, aby sme splnili sľub‘(...) 
Anna povedala: ,Počkajme, kým nebude 
mať tri roky, aby nehľadala otca a matku.‘  
Joachim odpovedal: ,Počkajme.‘ Keď presvätá 
Panna dovŕšila tri roky života, jej rodičia 
Joachim a Anna, verní Božiemu prísľubu, 
že zasvätia novonarodené dieťa službe 
Bohu, napĺňajú tento prísľub a v sprievode 
mladých panien so zažatými sviecami, ako 
aj za účasti príbuzných a známych slávnost-
ne uviedli svoju dcéru do Jeruzalemského 
chrámu. Túto udalosť predpovedal žalmista, 
keď nadchnutý Svätým Duchom zvolal: 
,Privedú sa panny v zástupe za ňou... privedú 
sa v radosti a veselosti, privedú sa do Krá-
ľovho chrámu‘ (Ž 44, 15–16).“ Bohorodička 
sa dívala na chrám ako na rajský príbytok 
Božej slávy, ako na najžiadanejšie útočisko, 
po ktorom túžila jej duša viac ako po ro-

dičovskom dome, a práve preto doň vstú-
pila s radosťou. Dievčatko bolo postavené 
na prvý stupienok chrámu a na prekvapenie 
všetkých nikým nepodopieraná, poháňaná 
láskou k Bohu pevným krokom vystúpila 
po pätnástich schodoch chrámu. Boží anjeli 
ju neviditeľne obklopovali a posluhovali jej. 
Pred dverami chrámu ju už očakával veľkňaz 
Zachariáš, ktorý Máriu pobozkal a požehnal, 
a sprevádzaný Božím Duchom ju voviedol 
do svätyne svätých, kde mal právo vstupovať 
len veľkňaz, a to iba raz v roku. Toto konanie 
Zachariáša prekvapilo nielen všetkých 
prítomných, ale aj anjelov. „Anjeli užasli 
(...), keď videli, ako Panna vstupuje do svä-
tyne svätých.“ (kánon utierne sviatku) Táto 
udalosť predznamenala, že do chrámu vošla 
tá, ktorá sa Božím zásahom stane archou – 
Božím príbytkom, v ktorom sa počne Boží 
Syn – Spasiteľ sveta. Rodičia Joachim a Anna 
sa potom s radosťou vrátili domov. Ďako-
vali za to, že mohli uskutočniť sľub daný 
Bohu v čase bezdetnosti. Mária prebývajúc 
pri chráme trávila čas v modlitbe, čítaním 
Božieho slova, ako aj prácou primeranou 
veku. Veľmi rada pripravovala kňazské rúcha 
pre slúžiacich v chráme. Pomáhala biednym, 
ktorým, ako to potvrdzuje tradícia, dávala 
všetok svoj pokrm, a ona sama požívala 
jedlo, ktoré jej nosili anjeli. Acta Sanctorum 
III, 22 uvádza, že anjelom, ktorý sýtil Boho-
rodičku, bol archanjel Gabriel. Ikona tohto 
sviatku zachytáva takmer všetky udalosti, 
ktoré uvádzajú apokryfné evanjeliá. n

Milan Gábor
snímka: pravera.ru

 SPoLoK 
 Sv. cyriLa a MeToda

Jubilanti – jún
50 rokov: Viera Petrová, Sečovce; Mária 
Šutláková, Sečovce
60  rokov: Ing. Marta Birošová, Prešov; 
Anna Borovská, Veľký Ruskov; Mária Hor-
ňaková, Brezina; Anna Lukačová, Kuzmi-
ce; Darina Maciková, Hlivištia; Anna 
Rendešová, Kazimír; Mgr. Boris Tóth, Mi-
chalovce
70 rokov: Ignác Figeľ, Hraň; Anna Gduľo-
vá, Malcov; Veronika Karliková, Sačurov; 
Anna Nemcová, Sečovská Polianka; Anna 
Počatková, Košice
75  rokov: Ján Dzurovčin, Dlhé Klčovo; 
Oľga Fechová, Drienica; Alžbeta Filipová, 
Koňuš; Irena Kuzmiaková, Prešov; Terézia 
Maťaščiková, Nacina Ves
80  rokov:  Helena Buzinkaiová, Hriadky; 
Marta Černíková, Košice; Vincent Sedlák, 
Drienica; Anna Sotáková, Pozdišovce
85 rokov: Ján Fečo, Košice; Anna Krajňá-
ková, Horňa
90 rokov: Zuzana Domaničová, Zbehňov; 
Veronika Guľaková, Sačurov
95 rokov: Helena Kaščaková, Vavrinec

Všetkým jubilantom vyprosujeme  
mnoho šťastných rokov!

Na spolok darovali:
členovia spolku z Drienova – 30 eur; Anna 
Maďarová, Žbince – 10 eur; Mária Volfo-
vá, Žiar nad Hronom – 7 eur; ThLic. An-
drej Škoviera, PhD., Bratislava – 6 eur; 
Eugen Maščenik,  Hatalov – 5 eur; Juraj 
Nechtila, Lesné – 5 eur; Terézia Šalapová, 
Lesné – 5 eur; Malvína Tomašová, Lesné 
– 3 eurá; Mária Adamová, Michalovce – 2 
eurá; sestry SNPM, Michalovce – 2 eurá; 
Matej Labuda, Hôrka nad Váhom – 2 
eurá; darcovia z Trebišova: Anton Bega-
la – 7 eur; Helena Lešková, 7 eur; Mária 
Havrilová – 5 eur; JUDr. Anna Siksová – 5 
eur; Anna Vrabeľová – 5 eur; Anna Dudo-
ková – 2 eurá; Anna Kolesárová – 2 eurá; 

Ľubomír Kušnír – 2 eurá; Anna Kušnírová 
– 2 eurá; Mária Nadubinská – 2 eurá
Príspevky do kalendára
Prosíme všetkých prispievateľov do Gréc-
kokatolíckeho kalendára 2016, aby svoje 
príspevky posielali elektronicky na adresu 
zodpovedného redaktora o.michal.hos-
podar@mail.t-com.sk. Fotografie k prís-
pevkom sú vítané. Uzávierka prijímania 
príspevkov je začiatkom augusta tohto 
roka. Ďakujeme za pochopenie.

redakcia

 KOiNONiA SV. JáN KRSTiTEĽ
Nedeľná svätá liturgia  
s Koinoniou Ján Krstiteľ
07.06. Ľubotice, cerkev (10.00 h)
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
14.06. Ľubotice, cerkev (18.30 h)
20.06. Litmanová, hora Zvir (10.00 h)
24.06. Ľubotice, cerkev (18.30 h)
29.06. Ľubotice, cerkev (18.30 h)
Biblický večer
18.06. Záborské, obecný dom (18.00 h)
Kurz Filip
26. – 27.06. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)

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

 BLAHOžELáME
20. júna oslávi mamka, babka a prababka 
Mária  Slivková z Baškoviec 75. narode-
niny. 
Naša drahá mamka! Ako to už v živote 
býva, ťažké chvíle sa striedajú s tými kraj-
šími. Podobne to bolo aj v tvojom živote, 
ale ty si s Božou pomocou statočne zná-
šala a znášaš všetky kríže. Teraz prežívaš 
jeseň svojho života. Nech ti je odmenou 
za tvoju obetavosť láska najbližších, neha 
a úspechy tvojich vnúčat, na ktoré môžeš 
byť právom hrdá a ktoré ti aj touto cestou 
ďakujú za tvoju lásku a opateru. Hlavne 
malá pravnučka Livka. Do ďalších rokov 

života ti prajeme pevné zdravie, veľa šťas-
tia, lásky a Božieho požehnania, a zveru-
jeme ťa pod ochranu našej Sedembolest-
nej Matky.

vďačné dcéry Anna a Ľuboslava  
s rodinami

Jubilantke
Náš verný priateľ 
čas odbíja hodiny, 
mesiace, roky.
Nedá sa urýchliť či 
spomaliť, nik nemôže 
zmeniť jeho toky.
Dáva však každému šancu dobre ho 
využiť...
Drahá jubilantka naša, len dobrom sa 
plnila tvoja životná čaša.
Ochotu a pomoc poskytuješ každému, 
kto sa v núdzi ocitol,
príbuzným i málo známym otváraš dvere 
a núkaš bohato prestretý stôl.
Je veľa sŕdc, čo si potešila, a mnoho 
detských očiek rozžiarila.
Nech náš Pán sa ti za dobro dobrom 
odmení, 
svojou láskavou rukou v Božom požeh-
naní...
K tvojej päťdesiatke ti pevné zdravie 
a veľa sily prajeme.
Mnohaja i blahaja lita spivame.

Naďke Knižkovej z Filipova
s láskou Anastázia Kováčová s rodinou

 SPoMÍNaMe
24. mája uplynul rok 
odvtedy, čo odišiel 
k Ježišovi náš drahý 
manžel, otec a du-
chovný otec ivan Sa-
raka. Bol pre všetkých 
znakom Božej lásky 
a dobroty, ktorá pramenila z jeho hlbo-
kého vzťahu s Kristom. Stále ostáva v na-
šich srdciach a modlitbách. Ďakujeme 
všetkým, ktorí naňho s láskou spomínajú. 
Christos voskrese!
manželka Anna, synovia Damián a Marek 

s rodinami, dcéra Katarína a syn Matúš

 OZNAMy
Konferencia Slovensko 25
Smerovanie Slovenska nie je nikde vo-
pred dané. Jeho budúcnosť a stav určuješ 
aj ty. Preto ťa srdečne pozývame na kon-
ferenciu Slovensko 25.
Termín: 13. jún (sobota, 09.00 – 18.00 h)
Miesto: Hotel  Kultúra,  A.  Bernoláka  1, 
Ružomberok
Rečníci: Ján Buc, kňaz, predseda ZKSM, 
Eduard Filo, koordinátor projektu Kresťan 
v politike, Eduard Heger, manažér, Július 
Slovák, riaditeľ projektu Godzone
Ďalší hostia: Ján Figeľ, podpredseda NR 
SR, Richard Vašečka, poslanec NR SR, Ri-
chard Rybníček, primátor mesta Trenčín, 
Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra 
kresťanských inštitúcií, Anna Záborská, 

poslankyňa EP, Marek Krajčí, riaditeľ 
platformy Kresťania v meste, Branislav 
Škripek, poslanec EP, Ad de Bruin, riadi-
teľ YWAM na Slovensku, Lámačské chvály 
a ďalší. Viac na http://slovensko25.sk/.
Dobrovoľníci  
Národného pochodu za život
Národný pochod za život bude tento rok 
20. septembra v Bratislave. Na stránke 
www.pochodzazivot.sk spustili štyri me-
siace pred akciou registráciu pre dobro-
voľníkov, ktorí chcú pomôcť s organizá-
ciou podujatia. Môžu sa zapojiť najmä 
mladí ľudia z celého Slovenska, bude pre 
nich pripravené ubytovanie v školách. 
Dobrovoľníci si môžu vybrať, v akej ob-
lasti chcú pomáhať a na aký čas. Na orga-
nizáciu takéhoto podujatia bude potreb-
ných okolo tisíc dobrovoľníkov.

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.
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Muž a žena 
v úlohe 
rodičov
Najvážnejšou úlohou manželstva je prijí-
manie a výchova potomstva, čiže zabez-
pečenie pokračovania ľudského rodu. 
V našej kultúre bol príchod dieťaťa 
tradične sprevádzaný veľkou radosťou. 
Vždy sme mali radi deti a tešili sme sa 
im. Ešte pred niekoľkými desaťročia-
mi a za oveľa ťažších ekonomických 
podmienok mali rodiny viacero detí a tri 
deti v rodine boli bežnosťou. Negatívny 
vzťah k vlastnej krvi je azda jednou 
z najväčších dekadencií súčasného vývo-
ja našej európskej civilizácie. Paradoxne, 
za jednu z najväčších vymožeností sú-
časnosti sa všeobecne považuje jedno-
duchý prístup k abortívnym prostried-
kom, mechanickým alebo chemickým, 
ktoré slúžia na ničenie ľudského života. 
Tento prístup k životu nazval svätý Ján 
Pavol II. kultúrou smrti. Katolícka cirkev 
stojí na strane života. Ľudský život, 
od svojho počatia až po prirodzenú 
smrť, je posvätnou skutočnosťou a roz-
hodovať o ňom prináleží len Bohu. Malo 
by byť logické, že ak človek užíva man-
želstvo, môže ho kedykoľvek prekvapiť 
príchod nového človeka, vlastného syna 
alebo dcéry. Skúsenosť učí, že ani tie 
najdokonalejšie chemické či iné anti-
koncepčné prostriedky nie sú schopné 
celkom oklamať prírodu. Manželia preto 
majú byť pripravení prijať svoje dieťa 
v ktorejkoľvek chvíli, čiže ustavične majú 
byť otvorení životu. Aj preto je schop-
nosť a ochota prijať svoje deti jednou 
z podmienok, ktorá sa v Katolíckej cirkvi 
vyžaduje k platnému uzavretiu manžel-
stva. Za neschopných prijať podstatné 
povinnosti vo vzťahu voči potomstvu, 
a tým aj uzavrieť platné manželstvo 
sa následne považujú tí, ktorí hodlajú 
v manželstve prekážať pri počatí nového 
života alebo sú pripravení riešiť situáciu 
aborciou, čiže zabitím nenarodeného 
dieťaťa, alebo pozitívnym spôsobom 
celkom vylučujú svoje potomstvo. 
Napĺňať dobro vlastných detí je podľa 
úmyslu Cirkvi takou povinnosťou man-
želov, na ktorú majú byť pripravení ešte 
pred jeho uzavretím. Majú byť priprave-
ní prijímať deti ako Boží dar, umožniť im 
ich narodenie a zabezpečiť im primera-
nú výchovu.

František Čitbaj

Deň otvorených kláštorov
Organizátori podujatia: Konferencia vyšších predstavených ženských 
reholí a Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Termín: 27. jún
Návštevníci si budú môcť pozrieť nielen priestory kláštorov, kostolov, 
škôl, stredísk, zdravotníckych či iných zariadení, v  ktorých rehoľníci 
pôsobia, ale počas dňa bude pre verejnosť pripravený aj sprievodný 
program a akcie. Možno dostanete odpovede aj na otázky:  Môžu 
mnísi hrať futbal? Môže sa v kláštore pozerať telka? Chodia sestričky 
na dovolenky? Pijú mnísi pivo? Chodia sestričky ku kaderníkovi? Majú 
sestričky pod závojom vlasy? Musia nosiť rehoľníci habit každý deň?
Bližšie informácie o Dni otvorených kláštorov a zoznam zapojených re-
holí je zverejnený na stránke projektu Roka zasväteného života (www.
zasvatenyzivot.sk).

TK KBS
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Legenda: ALKéNy, AMPULA, AUTOR, bRÁNA, CENTRUM, 
DOLET, DOPAD, DRIETOMA, DRUh, éTERy, FARMA, FIRMA, 
FORMA, GOLGOTA, hAbOŠ, hRADy, hUDbA, IhLAN, 
KAbARET, KOPCE, LITERA, MANGÁN, MIAzGA, ObEDy, 
ODPAD, OKRESy, OTRASy, POLTÁR, POPOL, POTRAT, PROSO, 
REDAKTOR, SEVER, SĽUDA, SMETISKO, SVEDOMIE, ŠAKAL, 
ŠKOLÁCI, TAbAK, TIENE, VANÁD, VESLO, VLAKy, VyDRA, 
VýRAz, zLObA, zRADy.

Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 10. Krížovka: Tí, čo milujú pravdu, 
si cenia boha i nádej v neho. Osemsmerovka: Veda bez 
viery je chromá, viera bez vedy je slepá. Výherca: helena 
Pichová zo Svidníka

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

tv
 lu

x lum
en

 08.06. (pondelok)  16.00 Večerná univerzi-
ta: Atraktívnosť viery Katolíckej cirkvi (Vla-
dimír Farkaš); Veriť dnes je vierohodné? 
(Marián Gavenda)
  09.06. (utorok)  18.45 Viera v Rusku: 
Doktor Haas, svätý lekár Moskvy ⓬ – do-
kument o Friedrichovi Josephovi Haasovi, 
nemeckom lekárovi a katolíkovi, hlavnom 
doktorovi moskovských väzníc, ktorý obe-
toval svoj život väzňom 20.20 Gréckokato-
lícky magazín – magazín o Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku
  10.06. (streda)  11.25 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 Bez hraníc: Arnold Jans-
sen: Kde sa staré končí, musí povstať nové 
– dokument, v ktorom mladý nemecký 
kňaz Arnold Janssen cestuje po svojej 
rodnej zemi, aby uskutočnil túžbu postaviť 
misijný dom a priniesť evanjelium do naj-
vzdialenejších kútov sveta 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 11.06. (štvrtok)  02.30 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 Príbehy anjelov – do-
kument z Misie sv. Jána v Barbertone 
v Juhoafrickej republike o dospievajúcich 
mladých ľuďoch, ktorí naďalej odvážne 
bojujú s vírusom HIV 
  12.06. (piatok)  16.30 Gréckokatolícky 
magazín R 17.30 Ježišovo srdce v dejinách 
⓬ – dok. o pôvode a histórii úcty k Spa-
siteľovmu srdcu 18.10 Rok zasväteného 
života – na tému povolanie s augustiniá-
nom Jurajom Pigulom 18.45 Benediktín: 
Moje povolanie – téma povolanie očami 

benediktína Michala zo Samporu 18.50 
Zasvätená v sekulárnom inštitúte – dok., 
v ktorom Mária Dravecká zo Sekulárneho 
inštitútu svätej Angely Merici rozpráva 
o povolaniach 21.55 Svätý Jozef Kuper-
tínsky ⓬ – film o františkánskom kňazovi, 
mužovi modlitby a mnohých zázrakov
  13.06. (sobota)  11.40 Gréckokatolícky 
magazín R 
 14.06. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Baránok Boží – príbeh, ktorý vy-
kresľuje súdny proces a Ježišovo ukrižova-
nie 10.00 Svätá omša z Nového Smokovca 
18.45 Spojení oceánom: Marína Belejkani-
čová – dok. o dcére pravoslávneho kňaza, 
ktorá sa venuje folklóru 19.40 Katechéza: 
Blahoslavenstvá (František Trstenský)
 15.06. (pondelok)  16.00 Večerná univer-
zita: Nicejsko-carihradské vyznanie viery 
(Gabriel Brendza); Vyznanie a zapretie 
viery (Jaroslav Pecha) 17.05 Gréckokato-
lícky magazín R
  16.06. (utorok)  18.45 Viera v Rusku: 
Otec a syn – film o dvoch výnimočných 
osobnostiach, sv. Alexijovi, moskovskom 
kňazovi, a jeho synovi Sergejovi, mučení-
kovi, ktorých si pravoslávna cirkev vážila 
ako svätých; v temných časoch bezbožnosti 
a úpadku viery boli pre Chrám sv. Mikuláša 
v Moskve plamienkom nádeje
  17.06. (streda)  18.45 Bez hraníc: Chu-
doba v Nemecku – relácia o podieľaní sa 
sestier služobníc Ducha Svätého na pro-
jekte Stretnutia v kaplnke v obci Mön-

chengladbach 20.10 Prehľad kat. periodík 
na Slovensku 20.20 Kultúra života a pseu-
dokultúra smrti (6) – záznamy prednášok 
 18.06. (štvrtok)  18.45 Moja misia: Poštár-
ska telenovela (Slovensko) – práca Petra 
Bešényeiho je ako telenovela – nemá konca 
kraja; už pätnásť rokov sa snaží Rómov 
na Poštárke vytrhnúť z pasivity
 19.06. (piatok)  18.20 Školský brat – doku-
ment, v ktorom brat Peter Magáč z Inštitú-
tu školských bratov rozpráva o svojej ceste 
k povolaniu 18.45 Väzby: Maslo a lietanie 
(6) – dokument, ktorý predstaví zákulisie 
prvého prvku v periodickej sústave – vodíka 
21.55 Ján XXIII.: Láskavý pápež ⓬ – filmový 
príbeh celoživotného priateľstva troch mu-
žov; jeden z nich bude kardinálom, druhý je 
exkomunikovaný a tretí sa stane pápežom
 21.06. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Ježiš žije! – anim. príbeh, ktorý sa 
snaží vtiahnuť do deja príbehu Veľkej noci, 
keď sa udial ten najväčší zázrak v dejinách 
sveta 09.15 Pápež František v Turíne, 
návšteva katedrály a modlitba pred Turín-
skym plátnom 10.00 Svätá omša z farnosti 
Výčapy-Opatovce 15.00 Pápež František 
v Turíne, stretnutie v Bazilike Panny Márie 
Pomocnice kresťanov so saleziánmi a sa-
leziánkami 16.00 Pápež František v Turíne, 
návšteva Cotolengovho ústavu a stretnutie 
s chorými 18.00 Pápež František v Turíne, 
stretnutie s deťmi a mladými 19.40 Kate-
chéza: Blahoslavenstvá (František Trsten-
ský) 20.25 Medzi nebom a zemou – hosť: 
herečka Božidara Turzonovová

  06.06. (sobota)  20.15 Priamy prenos 
z púte Rodiny Nepoškvrnenej z Lúrd
 07.06. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie bisku-
pa – Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup 
13.00 Posledný rok s Pavlom Straussom 
14.00 Sľuby – rozhlasová hra k 75.výročiu 
úmrtia J. G. Tajovského 15.30 Moje dieťa 
mi dalo veľa
 08.06. (pondelok)  20.00 Mladí z hnutia 
Fokoláre a ich aktivity na Ukrajine
  09.06. (utorok)  20.00 Prenos z Lúrd – 
sviečková procesia
 12.06. (piatok)  10.00 Katrina J. Zenová: 
Telo zjavuje Boha
  13.06. (sobota)  10.00  Spoveď, cesta 
k šťastiu (3); hosť: Jozef Vadkerti, ThLic.  
18.00 Emauzy – gréckokatolícka  svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slúži 
otec Peter Nižník 20.15 MiSeVi Slovakia 
– vincentskí laickí misionári na Slovensku
 14.06. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. Milan Lach, prešovský pomocný 
biskup 14.00 Búranie chrámov – rozhla-
sová hra o sv.  irenejovi 15.30 Reportáž 
z dňa otvorených dverí v Únii nevidiacich 
a slabozrakých
 15.06. (pondelok)  16.30 Saleziánska čin-
nosť počas prázdnin 20.00 Ako sa dá z ba-
zénu urobiť kino alebo Film namiesto vody
 18.06. (štvrtok)  20.00 História Koptskej 
cirkvi
 20.06. (sobota)  20.15 Slovenskí chorí 
v Lurdoch
 21.06. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. Peter Rusnák, bratislavský epar-
cha 13.00 Maša Haľamová – spomienky 
na mladosť a výber z básnickej tvorby 14.00 
Princ Gonzaga – rozhlasová hra o sv. Alojzo-
vi z Gonzagy 20.30 Kresťanská a duchovná 
formácia v Opus Dei
  22.06. (pondelok)  20.00 Božia krása 
ukrytá v každom diele ľudských rúk – sve-
dectvá o tvorbe mladých kreatívnych ľudí 
z Festivalu krásy
  23.06. (utorok)  20.00 Predstavujeme 
cirkevných otcov: Klement Rímsky; hosť: 
otec Ján Krupa
 24.06. (streda)  20.00 Kongregácia dcér sv. 
Františka Assiského
 28.06. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie biskupa 
– Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup 
14.00 Svetlo v temnotách – rozhlasová hra 
o svätých Petrovi a Pavlovi
 29.06. (pondelok)  16.30 Sv. Peter a Pavol 
– piliere svätej Cirkvi; hosť: doc. František 
Trstenský
 30.06. (utorok)  20.00 Prípravné katechézy 
na stretnutie rodín vo Filadelfii; hostia: otec 
Marek Iskra a otec Róbert Neupauer

JEDNOTKA
 07.06. (nedeľa)  10.00 Slávnosť Božieho 
tela – priamy prenos svätej omše s eu-
charistickou procesiou z Kostola Božského 
Srdca Ježišovho v Hronských Kľačanoch hu
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Krzysztof Wons: Uniesť krízu vo svetle Božieho slova
Koncom apríla sa na našom knižnom trhu objavila už piata publikácia známeho poľské-
ho salvatoriána otca Krzysztofa Wonsa Uniesť krízu vo svetle Božieho slova, ktorú vydalo 
vydavateľstvo Salwator v Krakove. Tak ako predchádzajúc publikácie (Nielen z chleba žije 
človek, Bol stratený a našiel sa, Uveriť Ježišovi, Odovzdať sa Ježišovi) aj táto je hlboko osade-
ná v Božom slove. Kniha prístupným spôsobom predstavuje nášho otca vo viere Abraháma 
a jeho veľký príbeh viery plný skúšok a veľkej dôvery, prežívania kríz, ale aj Božieho vedenia 
a pôsobenia v nich. Kniha je krásnym povzbudením, posilnením a osviežením ducha v kaž-
dodenných zápasoch vo viere! (Helena Dudová)

Darca
Scifi režiséra Phillipa Noycea zavítalo do kín v minulom roku. Na hereckom výslní ostrie-
ľanú dvojicu J. Bridges a M. Streepová celkom slušne (až na nezvládnutý český dabing) 
dopĺňa mládežnícky tandem B. Thwaites a O. Rushová. Napriek rozporuplným reakciám 
divákov, logickým chybám v scenári a čudnému záveru určite ide o snímku, ktorá má čo 
povedať dnešnému zmaterializovanému človeku. Prinajmenšom vás šedivosť, uniformita 
a totalitarizmus v kontraste s pestrofarebnosťou, jedinečnosťou a slobodou voľby  postaví 
pred množstvo existenciálnych otázok. Film osloví viac tých, ktorí nehľadajú akčné scény 
a uprednostňujú minimalizmus v scénach, kostýmoch i dialógoch. (Dada Kolesárová)

eSPé: Za horizont
Dlho očakávané CD kapely eSPé Za horizont prináša prorocký čas uctievania, túžbu 
vidieť ďalej, za prekážku. Znamená žiť a vychutnávať si Božiu priazeň. Autori na margo 
svojho diela hovoria: ,,Túžime spolu zažiť čas prorockého uctievania a modlitieb, ktoré 
budú uvoľňovať realitu neba už tu na zemi. Naša reakcia na udalosť je často dôležitejšia 
než udalosť sama. Veríme v Boha, ktorý nás učí pozerať sa za horizont udalostí. Víťazné nastavenie mysle 
nehľadí na prekážky, ale na toho, kto má moc prekonať akúkoľvek prekážku. Už nevidíme chorobu, ale 
toho, kto uzdravuje. Nevidíme beznádej, ale toho, kto je nádejou. Prežívame čas, keď nás Otec učí pozerať 
sa za horizont.“ (Kumran)

DVOJKA
  07.06. (nedeľa)  13.55 Orientácie – 
náboženský magazín 14.20 Slovo Evy 
Kolesárovej (ECAV) – duchovný príhovor 
01.00 Slovo R
 09.06. (utorok)  15.35 Orientácie R
 10.06. (streda)  20.05 Rabínka – doku-
mentárny film o Gisi Fleischmannovej 
a jej pracovnej skupine, ktorá sa pričinila 
o záchranu mnohých životov počas druhej 
svetovej vojny R
 11.06. (štvrtok)  09.00 Rabínka R
 14.06. (nedeľa)  10.30 Pontifikálna svätá 
omša z Katedrály sv. Šebastiána – spo-
mienka na obete, ktoré priniesla Cirkev 
počas druhej svetovej vojny, a poďako-
vanie za mier, v ktorom naša spoločnosť 
žije sedemdesiat rokov; celebruje: Mons. 
František Rábek, vojenský ordinár OS a OZ 
SR 13.35 Orientácie: Televízny posol – ná-
boženský magazín 14.00 Slovo – príhovor 
rímskokatolíckeho kňaza Marka Tokarczy-
ka, ThLic. 02.15 Slovo R

RáDiO SLOVENSKO A REGiNA
 07.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave; celebruje: 
Marián Bér, prefekt kňazského seminára 
v Bratislave
 14.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje: Mons. 
Pavol Dráb, kanonik
 21.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje: Mons. Ján Krajčík, de-
kan farár (Rádio Slovensko, Rádio Regina 
Bratislava a Banská Bystrica)/pravoslávna 
svätá liturgia z Michaloviec (Rádio Regina 
Košice)
 28.06. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Dudiniec; káže: Dušan Hučka

RáDiO SLOVENSKO
 07.06. (nedeľa)  22.20 Encyklopédia 
spravodlivých – príbehy ľudí, ktorí nasadili 
svoje životy, aby počas druhej svetovej 
vojny pomohli prenasledovaným Židom
  21.06. (nedeľa)  22.20 Encyklopédia 
spravodlivých – príbehy ľudí, ktorí nasadili 
svoje životy, aby počas druhej svetovej 
vojny pomohli prenasledovaným Židom

RáDiO REGiNA
Pondelok 17.05 Viera v živote
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
 27.06. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Markián Greško OSBM, 
kláštor baziliánov v Prešove)

RáDiO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Pečiatka
Na liturgii sa používa prosfora 
z pšeničnej múky, ktorá je na vrchu 
opatrená pečaťou znázorňujúcou 
kríž s cirkevnoslovanským textom 
IC XC NI KA – Ježiš Kristus Víťaz.
z tejto prosfory sa práve okolo 
tejto pečate vyrezáva baránok. Ob-
dobné praktiky nájdeme všade vo 
východných cirkvách, iba samotná 
pečať a tvar chleba sa menia nielen 
od obradu k obradu, ale aj v závis-
losti od používaného jazyka.
Kňaz počas bohoslužby potom toh-
to baránka láme, pričom s každou 
časťou narába inak – IC dá do čaše, 
XC prijímajú kňazi, zvyšok veriaci.
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 GR.KAT. MLáDEžNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

12. – 14.06. BáRKAFEST 2015 –  gospelový festival
19. – 21.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné stret-
nutia Juskova Voľa 2015
26. – 28.06. Víťazstvo v Kristovi. Život je plný výziev, 
bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môže-
me obstáť, a dokonca víťaziť. Ak chceš začať žiť taký-
to víťazný život, príď. (Peter Lipták & špeciálny hosť)

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

28.06. – 03.07. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A).  Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, 
chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote 
človeka degradovalo, a preto robí útoky na túto in-
štanciu. Nielen deti, ale aj mnoho dospelých vníma 
vzťah k Bohu cez svojho otca. A ak vnímam pozem-
ského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého, je 
taký aj Boh!? Daná aktivita, ktorú Cirkev vo svojej 
láske ponúka aj cez naše centrum pre rodiny, slúži 
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi. Táto škola 
ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho 
lásky k nám. Príspevok je 100 eur za manželský pár.
12. – 18.07. Pozývame vás prežiť prázdninový týždeň 
v  spoločenstve  ďalších  rodín  v  Centre  pre  rodinu 
na Sigorde. V rámci programu prázdninového týžd-
ňa sme pre vás pripravili program naplnený zábavou 
a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, 
výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nie-
len pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlit-
by, duchovného slova či filmové večery a iné aktivity.
02. – 08.08. Druhý prázdninový týždeň pre rodiny

 PÚTNiCKé MiESTA
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

14.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
20.06. Púť rómskych rodín (10.00 h)
26. – 27.06. Kongres rodiny (09.00 h)

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

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

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

04.07. Fatimská sobota (08.30 h.)

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

20.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby 
za uzdravenie (10.00 h)
04.07. Fatimská sobota (10.30 h)
05.07. Malá  púť  –  Sviatok  sv.  Cyrila  a  Metoda 
(09.00 h)

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

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
vej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
17.06. Adorácia a liturgia v Chráme Povýšenia 
svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

 GR.KAT. MLáDEž. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:  

Miroslav Dargaj: dargajmiroslav@gmail.com

LETNé STRETNUTIA MLÁDEŽE 
JUSKOVA VOĽA 2015

Téma stretnutí: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)

Kde? GMC Bárka v Juskovej Voli

1. turnus: 05. – 10.07. (9 – 11 rokov)
2. turnus: 12. – 17.07. (15 – 17 rokov)
3. turnus: 19. – 24.07. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 26. – 31.07. (9 – 11 rokov)
5. turnus: 02. – 07.08. (9 – 11 rokov)
6. turnus: 09. – 14.08. (12 – 14 rokov)
7. turnus: 16. – 21.08. (12 – 14 rokov/ 18 a viac rokov)
8. turnus: 23.  28.08. (15 – 17 rokov)

Cena: 50 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe na turnus)
Termín a spôsob prihlasovania: priebežne alebo počas letných stretnutí  
až do obsadenia kapacít; elektronicky prostredníctvom online formulára  
na www.gmcbarka.sk.
Viac informácií: www.gmcbarka.sk alebo na tel. č. 057/449 02 90, 449 07 61

LETNé STRETNUTIA MLÁDEŽE 
KOŠICKEJ EPARCHIE CAMP 2015

Miesto: rekreačné zariadenie Energetik na Zemplínskej šírave

1. turnus: 17. – 20.07. (18 a viac rokov), cena: 30 eur
2. turnus: 20. – 24.07. (15 – 18 rokov), cena: 40 eur
3. turnus: 26. – 30.07. (12 – 14 rokov), cena: 40 eur
4. turnus: 03. – 07.08. (9 – 11 rokov), cena: 40 eur

Prihlasovanie: od 7. júna cez miestneho kňaza
Informácie: www.aetos.sk

komisia pre mládež Košickej eparchie


