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Dovolenky a prázdniny 
ako Boží dar
Pred nami je dovolenkové a prázdninové 
obdobie. Je to čas oddychu, relaxu a načer-
pania nových síl. Obyčajne si rodiny plánujú 
spoločnú dovolenku k moru alebo na nejaké 
pútnické miesto, či si chcú oddýchnuť poby-
tom v prírode.

Chcem podčiarknuť, že čas dovoleniek 
a prázdnin je Božia výzva a Bohom daro-
vaný čas na oddych, skutočný relax a ob-
novu tak telesných, ako aj duchovných síl. 
Nepodceňujme túto výzvu. Nie sme stroje, 
ktoré môžu bežať deň a noc, až kým sa ne-
opotrebujú. Sme ľudia obdarení rozumom 
a slobodnou vôľou. Vieme, že máme svoje 
limity. Potrebujeme si dobre oddýchnuť, 
lebo je lepšie predchádzať rôznym choro-
bám z telesného či duševného preťaženia, 
než následne vzniknuté choroby liečiť. 
Myslím najmä na vyhorenie po duchovnej 
stránke či predchádzanie manželským 
krízam, ale aj na maximálne chorobné vy-
čerpanie po telesnej stránke. Dnes sa viacerí 
vieme vložiť do práce zo všetkých síl, ale 
keď zabúdame na oddych a prekračujeme 
únosnú mieru, stávame sa vorkoholikmi. 
Dá sa povedať, že sme niekedy až závislí 
od práce. Lenže je to na našu vlastnú škodu, 
môžeme si poškodiť zdravie a môžeme sa 
prepracovať.

Iste, relax a oddych potrebujeme všet-
ci, hoci nie každý rovnakým spôsobom 
a rovnako dlhý čas. Voľme si preto čo 
najvhodnejší spôsob oddychu, pri ktorom 
zregenerujeme svoje telesné a duchovné 
sily. A znova oddýchnutí a svieži sa budeme 
môcť venovať plneniu svojich úloh, ktoré 
vyplývajú z našej práce, z nášho povolania 
a poslania.

Osobne si myslím, že nie je veľmi vhodná 
dovolenka ďaleko od domova, najmä keď 
cestujeme autom. Po dlhej ceste domov, 
po prekonaní ktorej sme unavení a vyčer-
paní, by sme znova potrebovali oddych. 
Odporúčam všetkým rodinám, i rodinám 
našich kňazov, aby skôr spoznávali krásy 
a nádherné zákutia nášho Slovenska, kde 
je dovolenka oveľa lacnejšia a nám, nášmu 
naturelu aj prirodzenejšia. Máme nádherné 
pútnické miesta Ľutinu a Litmanovú, kde sa 
dá pobudnúť nejaký čas a kde je jedinečný 

priestor na oddych. Máme Domašu, Šíravu, 
Liptovskú Maru, kde sú tiež pekné zákutia 
a nádherné okolie. Máme Vysoké či Nízke 
Tatry, ale aj Slovenský raj, Oravu a iné nád-
herné miesta, kde môžeme obdivovať nád-
hernú prírodu a ďakovať Pánu Bohu za dielo 
stvorenia. Máme pekné hrady a zámky, ale 
aj mnohé zrúcaniny, ktoré môžeme navští-
viť a spoznávať históriu svojej vlasti. Máme 
termálne pramene či kúpaliská, vhodné 
na kultúrne osvieženie v sparných dňoch.

Ako sa dovolenka vydarí, závisí aj 
od dobrej prípravy. Ak chceme spoznávať 
Slovensko, svoju rodnú vlasť, je dobré kúpiť 
si vhodnú literatúru o danom regióne, 
turistické mapy a už doma si urobiť aspoň 
predbežný program. Je vhodné počítať aj 
s dažďom, keď si možno prezrieť múzeá, ga-
lérie či kultúrne pamiatky, chrámy, zámky...

Počas prázdnin a dovoleniek pamätajme 
aj na duchovné osvieženie. Myslím najmä 
na modlitby, sväté liturgie, čítanie Sväté-
ho písma či dobrú duchovnú literatúru. 
Dbajme na to, aby si aj matky oddýchli 
od každodenných starostí a nemuseli denne 
pripravovať stravu. Dožičme aj im relax 
a oddych. Iste je dosť vhodných stravo-
vacích zariadení, ktoré odbremenia ženy 
od varenia.

Niektorí potrebujú aktívny oddych, pre 
nich sú vhodné prechádzky po lesoch, kde 
sa dajú nazbierať huby či iné lesné plody. 
Buďme pripravení aj na ich spracovanie. 
Niekedy možno relaxovať aj manuálnou 
prácou pri oprave chrámu alebo nejakého 
domu, kde sa ponúkneme dobrovoľnou 
brigádou.

Oddychujme najmä v lone Božej prírody, 
lebo Pán Boh nás stvoril tak, že nám najprv 
pripravil našu modrú planétu Zem a dal 
nám všetky podmienky na život. Ďakujme 
mu za matku Zem a chráňme si ju pred 
znečistením. Ale pamätajme predovšetkým 
na to, že naša vlasť je v nebi, kde má byť cieľ 
každého človeka.

Mons. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. 
prešovský arcibiskup metropolita

Popradský protopresbyterát

Rozprestiera sa v západ-
nej časti Prešovskej 
archieparchie. Jeho 

zvláštnosťou je spojenie troch 
okresov Poprad, Kežmarok 
a Levoča do jedného proto-
presbyterátu. Je to podmienené 
skutočnosťou, že je to oblasť 
s menším rozšírením grécko-
katolíckych farností, ako sme 
zvyknutí v ostatných dekaná-
toch Prešovskej archieparchie.

Najväčšou farnosťou proto-
presbyterátu je Poprad. Farnosť 
vznikla až po obnovení Gréc-
kokatolíckej cirkvi v roku 1968. 
Tvoria ju z väčšej časti gréc-
kokatolíci, ktorí sem v druhej 
polovici 20. storočia prichádzali 
za prácou a usídlili sa tu, najmä 
z farností Osturňa a Telgárt, ale 
aj z mnohých iných z celého 
východného Slovenska (vrá-
tane Košickej a Bratislavskej 
eparchie). Do roku 2013 nemali 
gréckokatolíci v Poprade svoj 
chrám. Na sviatok sv. Petra 
a Pavla v roku 2013 vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita, posvätil nový 
Chrám sv. Petra a Pavla s pas-
toračnými priestormi a s bytmi 
pre kňazov, a tak sa oficiálne 
začali používať priestory, ktoré 
veriaci využívali (hoci spočiat-

ku v provizóriu) už niekoľko 
rokov predtým. Počiatky stavby 
chrámu siahajú až do porevo-
lučných deväťdesiatych rokov, 
kde sa pod vedením viacerých 
kňazov za snahy a podpory 
veriacich začalo postupne sta-
vať. Prišli však aj komplikácie 
súvisiace najmä s nedostatkom 
financií, ale za pôsobenia otca 
M. Bartoša a obrovského nasa-
denia väčšiny veriacich sa dielo 
na Božiu slávu podarilo.

Známou farnosťou proto-
presbyterátu je Levoča. Podob-
ne ako Poprad je z prevažnej 
časti tvorená veriacimi prisťa-
hovanými z iných gréckoka-
tolíckych farností. Je známa 
najmä veľkým mariánskym 
odpustom sláveným s bratmi 
rímskokatolíkmi. Momentálne 
prebieha v tejto farnosti vďaka 
obetavému prístupu veriacich 
výstavba nového chrámu pod 
vedením otca Rastislava Viš-
ňovského.

Najmladšou farnosťou je Svit. 
Zaujímavosťou je chrám, ktorý 
má dve časti. Z jednej tretiny 
je gréckokatolícky a z dvoch 
tretín rímskokatolícky. Teda 
jedna stavba, ale dva chrámy. 
Farnosť je tvorená veriacimi, 
ktorí sa do mesta prisťahovali 

z iných gréckokatolíckych far-
ností. Aj keď je to počtom malá 
komunita, vďaka obrovskej 
snahe veriacich tu pod vedením 
otca Marka Kaľatu vyrastá nová 
farská budova.

Farnosť Žakovce tvoria 
prevažne veriaci násilne 
vysťahovaní z farnosti Blažov, 
ktorá bola bývalým režimom 
násilne zrušená pre plánovanú 
výstavbu vodnej priehrady. Tá 
však doteraz nie je postavená. 
Obyvatelia Blažova boli presťa-
hovaní do jednej časti už exis-
tujúcej obce a teraz oslavujú 
Boha v pôvodne evanjelickom 
chráme, ktorý je zrekonštruo-
vaný pre potreby východného 
obradu. Momentálne prebie-
ha veľká oprava chrámu pod 
vedením otca Michala Bučka 
a veriacich.

Aj farnosť Ľubica patrí medzi 
tie, ktoré sú z väčšej časti tvo-
rené veriacimi prisťahovanými 
z iných farností.

Medzi pôvodné farnosti 
patrí Osturňa, známa aj tým, 
že veriaci hovoria unikátnym 
nárečím, s ktorým sa nestret-
nete nikde inde na svete. Je to 
spojenie rusínskeho nárečia 
s goralskou výslovnosťou obo-
hatené o českú hlásku ř.

Do protopresbyterátu patrí 
aj farnosť Ihľany, ktorá sa 
nachádza na hranici Staroľu-
bovnianskeho protopresbyte-
rátu, Oľšavica, Torysky, ktoré 
sa nachádzajú v Levočských 
vrchoch, a takmer pod Krá-
ľovou hoľou farnosť Vernár, 
ktorá je excurrendo spravovaná 
z farnosti Svit. n

Jaroslav Matoľák
snímky:  M. Žarnayová,  

M. Bartoš, V. Prusák
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Prvý doložený kňaz: Ján Jamborský st. (1664), Oľšavica

zdroj: Schematizmus 2014
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�� Zbierka materiálnej humanitár-
nej pomoci pre ukrajinské rodiny 
z vojnovej oblasti prebehla od 25. 
marca do 25. mája v Prešove a v Ko-
šiciach. Cieľom bolo podporiť rodiny 
cez skautov z Ľvova, ktorých osobne 
pozná prešovský pomocný biskup 
vladyka Milan Lach SJ. Na projekte 
spolupracovala aj Caritas z Užhoro-
du, zastúpená jej riaditeľom otcom 
Miroslavom Rusyom. Pomoc odišla 
27. mája do kláštora v Mukačeve, 
kde ju vyzdvihla skupina skautov 
z Ľvova. Pomoc budú rozdeľovať ad-
resne formou potravinových balíčkov 
pre rodiny vo frontovej oblasti podľa 
počtu detí, dospelých a zdravotného 
stavu. Do zbierok a balenia pomo-
ci sú zapojené aj školy a farnosti 
v okolí Ľvova. Ďalšie dodávkové auto 
pomoci bolo nasmerované do Kate-
chetického centra v Užhorode, kde 
sa sestry Congregatio Jesu starajú 
o 250 utečeneckých rodín z Donecka 
a Luhanska. (Mária Rajňáková)

�� 10. mája zavítal medzi 
gréckokatolíckych veriacich 
v Žiari nad Hronom bratislavský 
eparcha Mons. Peter Rusnák. 
V úvode vladyku privítal otec Ján 
Sabol, správca farnosti Zvolen. 
Na archijerskej svätej liturgii 
koncelebrovali otec Ján Sabol 
a rímskokatolícky kňaz vdp. 
Miroslav Hlaváčik, správca farnosti. 
Okrem veriacich zo žiarskej filiálky 
boli na liturgii prítomní aj veriaci 
z farností Prievidza, Zvolen a Banská 
Bystrica, ako aj rímskokatolícki 
veriaci zo Žiaru nad Hronom. (Pavel 
Sigeti)

�� Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove účinkovali na benefičnom 
koncerte, ktorý zorganizovalo Mesto 
Prešov pod záštitou pani primátorky 
Ing. Andrey Turčanovej a Základná 
škola na ulici Šrobárovej v Prešove 
14. mája v kine Scala v Prešove. Žiaci 
4. a 5. ročníka na koncerte predviedli 
hudobno-dramatické spracovanie 
barmskej ľudovej rozprávky Ženích 
pre slečnu Myšku. V programe 
účinkovali aj žiaci ďalších prešovských 
škôl. Koncert bol venovaný Majkovi 
Talianovi, žiakovi ZŠ na Prostějov-
skej ulici v Prešove. Cieľom bolo 
prostredníctvom zbierok v školách 
a dobrovoľným vstupným na koncert 
finančne pomôcť rodine M. Taliana, 
ktorý je po vážnej autonehode. (Jana 
Tirpáková)

Rodiny zo Sekčova oslávili svoj sviatok na Sigorde
Štátny sviatok 8. mája využili 
vo farnosti Prešov-Sekčov 
na stretnutie rodín v Centre 
pre rodinu na Sigorde. Program 
sa začal spoločnou modlitbou 
a zábavnou zoznamovačkou 
účastníkov. Nasledovalo zdieľa-
nie a povzbudzovanie vo viere 
i výchove detí. Deti mali k dis-
pozícii areál centra aj ihriská, 
ktoré naplno využili na šport 
a zábavu. Po grilovačke a ope-
kačke zažili nezabudnuteľné 

chvíle na veľkom ihrisku pri 
futbale: deti a matky verzus 

otcovia. (Juliana Baková)

Spolupráca teologických fakúlt pokračuje

Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove (GTF PU) privítali 
19. mája  na pozvanie dekana 
fakulty Mons. prof. Petra Štu-
ráka rektora Gréckokatolíckej 
teologickej vysokej školy v Ny-
íregyháze Tomáša Véghseőa. 

Hlavným dôvodom návštevy 
bolo podpísanie novej bilate-
rálnej zmluvy o pokračovaní 
spolupráce medzi obidvoma 
inštitúciami, ktorá sa začala 
hneď po obnovení činnosti 
prešovskej fakulty v roku 1990. 
Prvá deklarácia o spolupráci 

bola podpísaná v roku 2004. 
Spolupráca sa týkala pozvaní 
pedagógov na konferencie, 
výmeny publikácií, informá-
cií o celoročnom programe 
inštitúcií, informácií o študij-
ných programoch. Podpis prvej 
päťročnej zmluvy o spolupráci 
medzi obidvoma inštitúciami 
sa uskutočnil 11. mája 2010 
v Nyíregyháze. Obsah zmluvy 
sa rozšíril o vzájomnú výmenu 
pedagógov a ponuky nielen 
základného kurzu katolíckej 
teológie, ale aj vyšších kvalifi-
kačných stupňov. Do súčasnej 
zmluvy sa zakotvila aj možnosť 
spolupráce medzi knižnica-
mi a zapojenia sa pedagógov 
do projektov vo vedeckej 
činnosti. (Vojtech Boháč)

Formačný deň kňazov v Košiciach otvorilo darovanie krvi
Kňazský formačný deň kňazov 
Košickej eparchie, ktorý sa 
konal 21. mája, sa začal v bis-
kupskej rezidencii netradičným 
spôsobom. V pojazdnej trans-
fúznej stanici v Košiciach daro-
valo krv vyše tridsať kňazov.

Po modlitbe vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, vo 
svojom príhovore nabádal 
kňazov, aby vnímali aj osobné 
problémy svojich veriacich. 
„Ježiš sa prihováral masám, 
ale venoval sa napríklad žene 
Samaritánke, ktorú priviedol 
k náprave života. Lebo človek 
je tvor spoločenský, ale svoje 
ťažkosti chce riešiť v intimi-
te.“ V prednáškovom bloku 

vystúpil otec Ľuboslav Petričko, 
exorcista eparchie. Venoval sa 
koreňom duchovných zranení 
a poukázal aj na spôsoby ich 
terapie. Za koreň duchovných 
zranení označil egoistickú 
lásku k sebe. Varoval pred 
duchom urazenosti a neodpus-
tenia, ktorý duchovne „hryzie“ 
človeka a zotročuje ho. Venoval 
sa aj prípadom posadnutia, keď 
človek dá priestor démonom, 
ktorí ho popudzujú k zlu.

V druhej prednáške otec 
Matúš Marcin priblížil pastier-
sky list biskupov Toskánska 
o škodlivosti praktík mágie 
a okultizmu. Ako účinné pros-
triedky na boj so zlým označil 

dobrú svätú spoveď, čítanie 
Božieho slova, modlitbu a pôst. 
Zdôraznil, že bez duchovnej 
dispozície viery sú cirkevné 
požehnania neúčinné. Spolu-
bratom odporúčal literatúru, 
ktorá obsahuje praktický návod 
na vyliečenie z pút posadnutia. 
Prednášajúci potom spoločne 
reagovali na doplňujúce otázky 
k téme stretnutia.

V informačnom bloku vystú-
pili zástupcovia eparchiálnych 
rád a komisií, aby priblížili 
plánované eparchiálne poduja-
tie v nadchádzajúcom letnom 
období. (Michal Hospodár)

�� V Krakove vystavili reverendu, 
ktorú mal oblečenú Ján Pavol II. po-
čas atentátu 13. mája 1981. Vystave-
ná je v bočnej kaplnke Sanktuária sv. 
Jána Pavla II. Verejnosti ju sprístupnili 
13. mája, na 34. výročie atentátu.

�� Kniha Osvieťte budúcnosť o dia-
lógu pápeža Františka s rehoľníkmi, 
s ktorými sa stretol pri príležitosti ich 
generálneho zhromaždenia v novem-
bri 2013 v Ríme, vyšla 21. mája vo 
vydavateľstve Ancora.

�� V Írsku bolo v ľudovom hlasova-
ní 22. mája schválené manželstvo 
medzi osobami rovnakého pohlavia. 
Podľa vatikánskeho štátneho sek-
retára Pietra Parolina ide o porážku 
ľudstva. (TS ČBK)

�� Deň za jednotu kresťanov sa 
uskutočnil v americkom meste Phoe-
nix v Arizone 23. mája. Pri príležitosti 
slávnosti Zoslania Ducha Svätého ho 
organizovalo Hnutie Ján 17 v spolu-
práci s diecézou Phoenix.

�� V San Salvadore bol 23. mája bla-
horečený arcibiskup Oscar Romero, 
ktorý sa zasadzoval za pomoc chudob-
ným a za sociálnu spravodlivosť a bol 
zavraždený počas slávenia svätej omše 
24. marca 1980. Na obrade sa zúčast-
nilo viac než dvestotisíc ľudí. (TS ČBK)

�� Jubilejný rok sv. Filipa Neriho pri 
500. výročí jeho narodenia sa začal 
25. mája. V rímskom kostole Santa 
Maria in Vallicella, kde je tento svätec 
pochovaný, slávili členovia duchov-
nej rodiny oratoriánov svätú omšu 
otvorenia jubilea. Mimoriadny rok sa 
skončí 26. mája 2016.

�� V Ríme sa 29. − 30. mája konalo 
svetové stretnutie nových foriem za-
sväteného života, ktoré bolo venované 
štruktúram spoločenstva a vedenia.

�� Pápež František prijal 29. mája 
okolo päťdesiat členov Pápežskej 
rady na podporu novej evanjelizácie. 
Témou stretnutia bol vzťah medzi 
evanjelizáciou a katechézou. Medzi 
účastníkmi na čele s predsedom 
pápežskej rady Mons. Rinom Fisichel-
lom boli aj členovia Medzinárodnej 
rady pre katechézu.

��Medzinárodné fórum Svätej 
stolice a UNESCO o katolíckom vzde-
lávaní sa uskutočnilo 3. júna v Paríži. 
Organizovala ho Misia stáleho pozoro-
vateľa Svätej stolice pri UNESCO spolu 
s Kongregáciou pre katolícku výchovu.

Veriaci z Hanušoviec nad Topľou a Orlova putovali do Krakova
Pozvanie na 6. metropolitnú 
púť Božieho milosrdenstva 
do Krakova nenechalo ľaho-
stajnými veriacich z farností 
Hanušovce nad Topľou a Orlov. 
V rámci Roka rodiny v Prešov-
skej archieparchii pripravili púť 
rodín, spojenú s návštevou aj 
ďalších pútnických a pamät-
ných miest.

Dotyk nenávisti a zloby videli 
účastníci púte 15. mája v kon-
centračnom tábore v Osvien-

čime, ktorý je symbolom ne-
ľudskosti a genocídy. Na tomto 
mieste sa pomodlili za všetkých 
zavraždených.

16. mája sa zúčastnili 
na metropolitnej púti Božieho 
milosrdenstva a v popoludňaj-
ších hodinách navštívili hrad 
Wawel, ktorý je vzácny a boha-
tý na históriu. 17. mája zavítali 
do rodného mesta svätého 
Jána Pavla II. – Vadovíc, kde si 
prezreli rodný dom pápeža.

Mariánska svätyňa v Ludź-
mierzi bola ich poslednou 
zástavkou. V tamojšej bazi-
like slávili božskú liturgiu, 
po skončení ktorej absolvovali 
prechádzku po ružencovej 
záhrade, kde sa spoločne 
pomodlili Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu. (Peter Iľko 
a Miroslav Iľko; snímka: Michal 
Šujeta)

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi  
navštívil východných katolíkov vo Francúzsku
Kardinál Leonardo Sandri, pre-
fekt Kongregácie pre východné 
cirkvi, navštívil 30. – 31. mája 
Paríž, kde predsedal eucharis-
tickému sláveniu pri príležitosti 
výročného stretnutia L´Oeuvre 
d´Orient, združenia Parížskej 
diecézy podporujúceho kresťa-
nov východných cirkví, ktoré 
je súčasťou ROACO – diela 
na pomoc východným cirkvám. 
Liturgia sa konala v katedrále 
Notre-Dame 31. mája za prí-

tomnosti arcibiskupa Paríža 
kardinála Andrého Vingt-Troi-
sa, ktorý je zároveň ordinárom 
pre východných veriacich, ktorí 
vo Francúzsku nemajú vlastné-
ho hierarchu. Na slávení boli 
prítomní aj východní kato-
lícki – maronitskí, arménski, 
ukrajinskí biskupi a ďalší.

30. mája navštívil kardinál 
Sandri sídlo L´Oeuvre d´Orient 
a výstavu rukopisov z Mosulu 
v národnom archíve. V nedeľu 

ráno pozdravil gréckokatolíc-
ku ukrajinskú komunitu pri 
príležitosti kňazskej vysviacky 
kandidáta Sviatoslava Gor-
kého z parížskej Eparchie 
sv. Vladimíra Veľkého, ktorú 
udelil Boris Gudziak, apoštol-
ský exarcha pre ukrajinských 
gréckokatolíkov vo Francúzsku. 
Napokon kardinál zavítal aj 
do rumunskej gréckokatolíckej 
farnosti.

Nigérijskí biskupi sa postavili proti masovému potratu  
znásilnených žien
V Nigérii zaznel naliehavý apel 
proti tým, čo žiadajú masové 
potraty pre dievčatá, ktoré boli 
unesené členmi teroristickej 
skupiny Boko Haram, znásil-
nené a otehotneli. Autorom 
apelu je Biskupská komisia 
pre pastoráciu v zdravotníctve 
v Nigérii. Ako uviedol podpred-
seda komisie Anselm Uworen, 
apel je reakciou na „intenzívnu 
diskusiu o tom, ako čo najlepšie 
riešiť rehabilitáciu niektorých 

tehotných žien, ktoré unikli 
z rúk Boko Haram“. Nigérijskí 
biskupi, ktorí v apeli vyjadrujú 
hlbokú bolesť a spoluúčasť 
nad situáciou žien, zároveň 
uvádzajú, že „násilie sa nemôže 
odplácať ešte väčším násilím“. 
„Deti sú nevinné obete zločinu 
spáchaného na poškodenie ich 
matiek“, preto „je nemorálne 
potrestať ich za hriechy, ktoré 
spáchali ich otcovia“. Preto 
„v mene detí katolícki biskupi 

Nigérie prosia matky, aby pre-
ukázali materskú lásku svojim 
ešte nenarodeným deťom“. 
Zároveň však zdôrazňujú, že 
„Katolícka cirkev v Nigérii, 
spoločne so všetkými ľuďmi 
dobrej vôle, je vždy pripravená 
vynaložiť všemožné prostriedky 
na podporu uzdravenia, rehabi-
litácie a znovuzačlenenia obetí 
do spoločnosti“.
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obrazu v človeku. Odzneli aj kateché-
zy o sebaprijatí, poslušnosti rodičom 
a dôležitosti empatie pri riešení ro-
dinných kríz. Zodpovednosť za víkend 
prijali kňazi otec Juraj Štefánik, otec 
Miroslav Janočko a otec Peter Calko. 
(Patrik Maľarčík)

�� Požehnanie jakubskej tabule, 
pečatí Jakubskej cesty a novej 
edície credentialu do Compostely 
sa uskutočnilo 30. mája na hore Zvir 
v Litmanovej. Jakubskú cestu požeh-
nal a svätej liturgii predsedal prešov-
ský arcibiskup metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ a kňazi východného a zá-
padného obradu zo Slovenska i Poľ-
ska. Na požehnaní bolo prítomných 
viac ako dvesto pútnikov z Poľska, Ra-
kúska a Slovenska. V programe zazneli 
aj skladby žiakov ZUŠ Stará Ľubovňa 
a svedectvá pútnikov Jakubskej cesty 
do Compostely. Pútnikom sa prihovo-
ril aj predseda Drog sw. Jakuba Pavel 
Malchewski a prezident fóra Jakub-
skej cesty Gerhard Weag. Spojenie 
Jakubskej cesty SK – PL predstavili ako 
iniciatívu sv. Jána Pavla II., v ktorého 
deň sa tento projekt začal uskutočňo-
vať a ktorý rád chodil práve po týchto 
horách ešte ako kardinál. 29. augusta 
sa uskutoční slávnostné otvorenie 
a prepojenie Jakubskej cesty do Com-
postely Slovensko – Poľsko v mieste 
nad Litmanovou, na vrchu Eliášovka. 
(Monika Tóthová)

�� Kto pomôže, keď nie my je názov 
iniciatívy, ktorá reaguje na najväčšiu 
utečeneckú krízu na Blízkom vý-
chode od roku 1948 a v ktorej nejde 
o peniaze, ale o konkrétnu pomoc 
jednotlivcov. Cieľom je vyzvať vládu 
SR, aby prijala sto utečeneckých 
a vysídlených rodín zo Sýrie a Iraku 
na území Slovenska. Súčasťou je 
úsilie predstaviť vláde uskutočniteľnú 
víziu integrácie týchto rodín do slo-
venskej spoločnosti, ktorú bude 
tvoriť verejný prísľub tisícky sloven-
ských rodín, jednotlivcov, organizácií, 
cirkví a firiem, ktoré sa zaviažu ku 
konkrétnej pomoci. Spoločenstvo 
Ladislava Hanusa, organizátor tejto 
iniciatívy, v máji oficiálne spustilo jej 
prvú fázu, ktorá je zameraná na hľa-
danie dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní 
pomôcť s ubytovaním, hľadaním 
práce, učením slovenského jazyka 
a začlenením do miestnych spoločen-
stiev. Do pomoci sýrskym a irackým 
rodinám sa možno zapojiť na stránke 
www.ktopomoze.sk.

Nový profesor na Gréckokatolíckej teologickej fakulte  
v Prešove
Prezident SR Andrej Kiska vyme-
noval 2. júna v Prezidentskom 
paláci v Bratislave vysokoškol-
ských profesorov, medzi ktorými 
je aj Marek Petro, gréckokatolíc-
ky kňaz Prešovskej archieparchie 
a dlhoročný pedagóg na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove 
(GTF PU). Vymenúvací dekrét si 
prevzal v odbore katolícka teoló-
gia. Je odborníkom v katolíckej 
morálnej teológii a bioetike. 
Od roku 2011 pôsobí ako prode-
kan GTF PU pre vedeckú činnosť 
a vonkajšie vzťahy.

Prof. ThDr. Marek Petro, 
PhD., vyštudoval katolícku 
teológiu na Cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulte v Brati-
slave a na Gréckokatolíckej bo-
hosloveckej fakulte v Prešove. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 
1990. Je titulárnym kanonikom 
a v Prešovskej archieparchii 
pôsobí v službe cenzora pre 

cirkevnú tlač a literatúru a je 
členom komisie pre rodinu. 
Ako vysokoškolský pedagóg 
pôsobí na GTF PU od roku 1997. 
Počas doterajšej akademickej 
činnosti bol vedúcim Katedry 
systematickej teológie (2002 
– 2005), v rokoch 2005 – 2011 
členom Akademického senátu 
PU, od roku 2005 do roku 2011 
aj predsedom Akademického 

senátu GTF PU, pôsobil aj ako 
člen Rady pre umeleckú činnosť 
PU a ako podpredseda Slovak 
Society for Catholic Theology, 
kde je v súčasnosti revízorom. 
Je podpredsedom Vedeckej rady 
GTF PU, členom Rady vysokých 
škôl, Rady pre vonkajšie vzťahy 
a Rady pre vedu a výskum PU. 
(Ľubomír Petrík; snímka TASR, 
Michal Svítok)

�� Rada rodičov v spolupráci s ve-
dením školy zorganizovala 17. mája 
nedeľné stretnutie rodín v Cirkev-
nej základnej škole sv. Juraja vo 
Svidníku. Spoločná modlitba pred 
jedlom všetkých zjednotila a vytvorila 
vhodný priestor na príjemne strávený 
a požehnaný čas. Do tanca vyhrá-
vala hudba, ktorú sprevádzal pán 
učiteľ Miloš Stronček. Žiaci a učitelia 
pripravili pre rodičov krátky kultúrny 
program, ktorým sa im poďakovali 
za trpezlivosť, obetavosť a lásku. V zá-
vere stretnutia deti očarila bohatá 
tombola. Veľkým lákadlom najmä pre 
deti bola špeciálna cena – malé živé 
kozliatko. (Katarína Hrižová)

�� 10. ročník Detského kresťan-
ského divadelného festivalu Rybka 
2015, ktorý zorganizovalo des Jano, 
sa uskutočnil 23. mája vo farnosti 
Kružlov. Program sa začal spoločnou 
modlitbou, pokračoval tvorivými diel-
ňami: generálka, maľovanie plagátov, 
natáčanie videovizitky a biblická diel-
ňa. Popoludní nasledovala súťažná 
časť. Tento rok sa predstavilo sedem 
tímov. Festival privítal aj dve kres-
ťanské divadelné skupiny rómskych 
detí, ktoré pracujú pri Pastoračnom 
a formačnom centre Rómov v Čiča-
ve. V kategórii mladších účastníkov 
zvíťazilo KDS Kružlov s predstavením 
Chlapec, ktorý nedošiel do Jeruzalema 
a v kategórii starších KDS Emanuel 
z Čičavy s hrou O zázračných veciach 
2. Najlepšími hereckými výkonmi 
potešili Šimon Chanáth a Marek 
Budinský. (Vladimír Špurek)

��Mladí z protopresbyterátov 
Vranov-mesto a Hanušovce nad 
Topľou ukončili sériu víkendov 
v Bárke na tému Medziľudské vzťahy 
ako obraz Božej Trojice, ktorý sa 
uskutočnil 29. – 31. mája v Gréckoka-
tolíckom mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli. Štyridsaťtri účastní-
kov uvažovalo o svojej dôstojnosti 
a hodnote ľudského života. V témach 
o priateľstve a partnerských vzťahoch 
účastníci objavovali krásu Božieho 

V Ľutine sa konala dvojdňová konferencia Pôda ako Boží dar
Gréckokatolícky arcibiskupský 
úrad v Prešove a environmen-
tálna subkomisia Konferencie 
biskupov Slovenska, ktorej 
predsedom je prešovský 
arcibiskup metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ, zorganizovali 
konferenciu Pôda ako Boží dar 
a jej zodpovedné využívanie 
v súčasnom svete, ktorá sa ko-
nala 22. – 23. mája v pastorač-
nom centre pútnického miesta 
v Ľutine. Účastníkmi konferen-
cie boli odborníci aj správcovia 
cirkevných pozemkov a zástup-
covia verejnosti. Na Slovensku 
je mnoho zanedbanej poľno-
hospodárskej pôdy a na druhej 
strane mnoho nezamestnaných 
mladých ľudí, ktorí by mohli 
podnikať v ekologickom chove 
zvierat a v pestovaní plodín, 

rastlín. Táto konferencia mala 
zámer povzbudiť ich k tejto 
dôležitej práci.

V záveroch a odporúča-
niach z konferencie sa hovorí 
o pomoci a podpore mladých 
farmárov prostredníctvom 
informovanosti, zjednodušenia 
administrácie i prideľovania 
štátom spravovanej poľno-
hospodárskej pôdy novým, 
mladým gazdom. Komunitou 
podporované poľnohospo-
dárstvo má byť novodobým 
konceptom podpory rodinných 
fariem na Slovensku.

Účastníci sa zhodli na potre-
be zvýšenia ochrany úrodnej 
pôdy na pôdohospodárske 
účely. Prioritným spôsobom 
obhospodarovania pôdy má byť 
ekologické poľnohospodárstvo 

a pre využívanie cirkevnej pôdy 
by takéto obhospodarovanie 
malo byť v súlade s Božími 
zákonmi záväzné. Konferencia 
sa dotkla sociálnej problema-
tiky a pripomenula príklady 
aktivít s Rómami či inými so-
ciálne odkázanými skupinami 
z existujúcich úspešných 
projektov v poľnohospodárstve. 
Prednášajúci sa zaoberali aj 
zachovaním rastlinnej a živo-
číšnej biodiverzity, ekovýcho-
vou v školách prostredníctvom 
zážitkového učenia,  dôležitos-
ťou opatrení proti erózii pôdy, 
degradácii úrodnosti pôdy, 
priorít lesného hospodárstva 
a ďalšími témami súvisiacimi 
s pôdou a správnym hospodá-
rením na nej. (Ľubomír Petrík, 
Milan Lichý)

Odpustovú slávnosť v kňazskom seminári  
v Prešove spojili s posviackou
Kaplnka Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. bis-
kupa P. P. Gojdiča v Prešove je 
zasvätená Najsvätejšej Trojici. 
Preto v  pondelok 25. mája slá-
vili seminaristi, ich predstavení 
a pozvaní hostia odpustovú 
slávnosť, ktorá bola spojená 
s posviackou zrekonštruo-
vaných priestorov hlavného 
vstupu do budovy seminára. 
Posviacku vykonal prešovský 
arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ, ktorý bol hlavným 

slúžiacim archijerejskej svätej 
liturgie. Koncelebroval bra-
tislavský eparchiálny biskup 
Peter Rusnák, emeritný pražský 
pomocný biskup Ján Eugen 
Kočiš, predstavení kňazského 
seminára a viacero ďalších kňa-
zov. Všetkých v úvode privítal 
rektor kňazského seminára 
otec Miroslav Dancák.

Pred svätou liturgiou semi-
naristi vystúpili s akadémiou, 
ktorá bola vhodnou duchov-
nou prípravou na liturgické 

slávenie. Po skončení liturgie 
otec arcibiskup metropolita 
odovzdal dobrodincovi Jozefovi 
Žoldákovi Medailu bl. biskupa 
mučeníka P. P. Gojdiča za ma-
teriálnu podporu gréckokato-
líckeho kňazského seminára 
a mimoriadny osobný podiel 
a finančnú pomoc na rozvoji 
a šírení cyrilo-metodského 
dedičstva prostredníctvom 
Zboru sv. Romana Sladkopevca. 
(Ľubomír Petrík)

Veriaci z Vyšného Orlíka a Kečkoviec  
navštívili pútnické miesta
Veriaci z farností Vyšný Orlík 
a Kečkovce sa 30. mája zúčast-
nili na farskom výlete spoje-
nom s návštevou pútnických 
miest Ľutina a Litmanová. 
Program sa začal v bazilike mi-
nor v Ľutine, kde sa dozvedeli 
niečo viac o histórii a súčasnos-
ti pútnického miesta. Po pred-
náške nasledovala časť Aka-
tistu požehnania rodín, ktorý 
slúžil otec František Sochovič. 
Po modlitbe bol čas na pre-
hliadku a spoločné rozhovory. 
Druhou zastávkou bola návšte-

va Staroľubovnianskeho hradu 
a skanzenu, kde sa v drevenom 
Chráme sv. archanjela Michala 
aj v hradnej kaplnke modlili 
ďalšiu časť akatistu, ktorú vie-
dol otec Jaroslav Kačmár. Záver 

púte bol na hore Zvir v Litma-
novej, kde si tiež mali možnosť 
vypočuť informáciu o histórii 
pútnického miesta, a púť bola 
zakončená poslednou časťou 
akatistu. (Lucia Kačmárová)

SOCIÁLNE CENTRÁ  
Eparchiálnej charity v Košiciach

Na Slovensku je stále viac rodín v hmotnej 
a sociálnej núdzi alebo v oboch súčasne. 
Na zmiernenie tejto situácie vyvíja činnosť 
aj Gréckokatolícka eparchiálna charita so 
sídlom v Košiciach. Jedným z hlavných cieľov 
sociálnej činnosti je zabezpečiť nevyhnutné 
podmienky na uspokojenie základných fyzic-
kých potrieb ľudí. Domov, jedlo, oblečenie sú 
potrebné každý deň. Prvým kontaktom pre 
pomoc takýmto rodinám a jednotlivcom je 
sociálno-charitatívne centrum Sklad solida-
rity na Gorkého ulici 18 v Trebišove, ktorý 
bol otvorený v auguste minulého roka. Sklad 
svojimi priestormi a obsahom slúži obyva-
teľom mesta a okolia. V sklade nájdu detské 
oblečenie, obuv, veci do školy, spotrebné veci 
do domácnosti, oblečenie pre dospelých. 
Počas otváracích hodín si môžu ľudia v núdzi 
vybrať veci bezplatne, ostatní za symbolické 
ceny na podporu fungovania skladu. Vy-
dávanie vecí možno doplniť aj darovaním. 
Do skladu možno darovať čisté šatstvo podľa 
ročného obdobia, kočíky, veci pre bábätká, 
hračky, bielu i čiernu techniku vo funkčnom 
stave, potreby do domácnosti, knihy, obrazy, 

školské potreby, hudobné nástroje aj špor-
tové potreby. Darovať možno aj trvanlivé 
potraviny: múku, cukor, cestoviny, kávu, 
čaj, vrecúškové polievky, hygienické potre-
by, plienky, ktoré sú rozdeľované rodinám 
v núdzi. Za necelý rok centrum pomohlo asi 
dvesto rodinám. Na základe tejto pozitívnej 
skúsenosti otvorila charita prvého marca 
tohto roka aj sociálno-charitatívne Centrum 
pre dobré mamičky na Zborovskej ulici 7 
v Košiciach. Centrum je špecifické tým, 
že okruh známych mamičiek si navzájom 
vymieňa veci po deťoch. Viac sa spoznávajú, 
čo podporuje rozvoj komunity. Do centra pri-
nášajú ľudia použité veci, ale aj úplne nové 
veci a oblečenie pre deti. Centrum združuje 
viacpočetné rodiny, ktorým je umožnený 
finančný príspevok na letné tábory pre deti, 
potravinová pomoc, základné sociálne pora-
denstvo. Cieľom činnosti charity je zmierniť 
chudobu, utrpenie, prejaviť spolupatričnosť, 
zmierniť pocit osamelosti. To sa aj vďaka 
pomoci všetkých zamestnancov, dobrovoľ-
níkov, darcov a klientov charity darí. (Anna 
Ivanková)
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Rozhovor so sestrou Hele-
nou Dudovou OSsR, člen-
kou Rehole Najsvätejšieho 
Vykupiteľa vo Vranove nad 
Topľou-Lomnici

Čo vás priviedlo k rehoľné-
mu povolaniu?
V mojom prípade za to za-
čalo od hľadania šťastného 
a naplneného života. Ako 
mladý človek som podľahla 
klamstvu hľadania šťastia bez Boha a bolo 
obdobie, keď som sa rozhodla žiť bez neho. 
Vďaka neustálym modlitbám mojej mamky 
to netrvalo dlho. Ako márnotratná dcéra som 
kapitulovala a vrátila sa späť k Otcovi. Avšak 
pretrvávajúce vnútorné utrpenie ma viedlo 
k prehodnoteniu môjho vzťahu s Bohom 
a k otázkam: Kto je Boh? Aký zmysel má môj 
život? Toto úprimné hľadanie Boha a zmyslu 
života ma priviedlo k osobnému prijatiu živého 
Ježiša za môjho Pána a Boha. Otvorilo ma to 
na úžasnú skúsenosť bezpodmienečnej Božej 
lásky, ktorú som chcela Bohu opätovať. Pýtala 
som sa, ako to má konkrétne vyzerať v mojom 
živote. Hoci som v srdci vnímala, že Boh ma po-
voláva, veľmi som túžila aj po rodinnom živote. 
K definitívnemu rozhodnutiu ma Boh priviedol 
počas modlitby pred Najsvätejšou sviatosťou, 
keď som jasne v hĺbke srdca vnímala, že Boh 
ma povoláva a zároveň mi necháva slobodu 
rozhodnutia. Rozhodla som sa pre život s ním. 
Teraz môžem povedať, že našla som to, po čom 
som túžila: šťastie, lásku a naplnenie života.

Čím je typické vaše rehoľné spoločenstvo?
Na túto otázku dáva odpoveď 10. bod našich 
konštitúcií: „Neustála kontemplácia Kristovho 
tajomstva rozvinie v nás vlastnosti charakteris-
tické pre naše spoločenstvo: vyžarujúcu radosť 
plnú úsmevu, úprimnú jednoduchosť a pravú 
lásku.“ Snažíme sa o to s Božou milosťou. Príď-
te k nám a sami sa presvedčte, či je to tak :).

Čo považujete za najdôležitejšie v živote 
zasvätenej osoby?
Myslím si, že je to hlboké a láskyplné rozvíjanie 
vzťahu s tým, komu patríme. Snúbeneckého 
vzťahu s Bohom. Ak sa dvaja ľudia milujú, trávia 
veľa času spolu, rozprávajú sa, spoločne snívajú, 
sú k sebe pozorní, myslia na to, ako toho druhé-
ho urobiť šťastným, sú otvorení životu, na iných 
ľudí. Keď si to „preložíme“ do rehoľného jazyka, 
tak pre zachovanie si sviežosti lásky a hĺbky 
vzťahu s Bohom, čo následne vedie aj k zlepšo-
vaniu vzťahov s blížnymi, je nevyhnutná osobná 
a liturgická modlitba, rozvíjanie sviatostného 
života a nechať sa duchovne viesť; pokorné pri-
znanie si vlastných slabostí, hriechov; počúva-
nie Božie slova a toho, o čom Boh sníva pre nás, 
čo nám chce podarovať, k čomu pozýva. Nebáť 
sa byť bláznom pre Krista! Dada Kolesárová

Prinášam pozdrav zo zeme mučeníkov 
do tejto vašej krajiny mučeníkov. V mojej 
kaplnke v Damasku mám jednu krásnu 
ikonu vašich mučeníkov.“ Potom upriamil 
pozornosť na štyri body. Po prvé na to, 
prečo je symbolom kresťanstva kríž a nie 
vzkriesenie. „Aby sme mali vždy otvorené 
oči pre toho, kto trpí, aby sme mu mohli 
presvedčivo povedať, že je synom vzkrie-
senia. Po druhé na to, že nie sme synmi 
kríža, ale vzkriesenia. V Sýrii bolo prvým 
menom kresťanov synovia vzkriesenia. 
Každý pokrstený je synom vzkriesenia. Nie 
sme synmi smrti, ale vzkriesenia. Po tretie 
na to, že Cirkev je jedna, svätá, všeobecná 
a apoštolská. Ale v dávnych i novodobých 
dejinách, aj tu počas komunizmu bolo 
vidno, že cirkev je aj mučenícka. Teda 
musíme pridať aj piaty znak, že je jedna, 
svätá, všeobecná, apoštolská a mučenícka. 
Teda mučeníctvo je znakom Cirkvi, je to 
znamenie života. Cirkev nemôže byť iná 
ako mučenícka, lebo dáva život. Videl 
som, že tu v katedrále sú uložené relikvie 
mučeníkov, videl som dnes v Ľutine 
kaplnku mučeníkov, ale máte mučeníkov 
aj medzi sebou, na uliciach. To sú nielen 
tí, ktorí zomierajú, ale všetci, ktorí dávajú 
život. Mučeníctvo života je ešte dôležitejšie 
ako mučeníctvo krvi. Po štvrté: Modlite sa 
za mier v Sýrii, Palestíne, vo Svätej zemi. 
Ďakujeme za vaše modlitby a dary, aby sme 
mohli slúžiť trpiacim. Aby sme boli verní 
krvi mučeníkov. Aby sme boli schopní 
vydávať svedectvo, jasný znak pred sve-
tom. Kresťan má mať svoju identitu a byť 
otvorený iným.“ Potom znova pripomenul 
blížiaci sa sviatok Zoslania Svätého Ducha: 
„Tento svet potrebuje Zoslanie Svätého 

Ducha, predovšetkým my kresťania, aby 
sme počuli Boží hlas: ,Nebojte sa, budete 
mojimi svedkami, mučeníkmi v živote 
a ak to bude potrebné aj v krvi.‘ Modlite sa 
za nás, aby sme mohli byť svedkami, aby 
sme boli svetlom, soľou a kvasom.“

Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
pozval patriarchu na archieparchiálnu 
odpustovú slávnosť na budúci rok do Ľu-
tiny. Patriarcha pozvanie prijal a opätoval 
vladykovi Jánovi pozvanie, ktoré sa možno 
uskutoční ešte tohto roka. Vladyka Ján mu 
udelil Zlatú medailu bl. biskupa mučení-
ka Pavla Petra Gojdiča OSBM za osobné 
svedectvo viery pri udržiavaní kresťanstva 
na Blízkom východe a za mimoriadny 
osobný prínos pre budovanie dobrých 
vzťahov medzi našimi bratskými cirkvami, 
antimenzion s relikviami gréckokatolíc-
kych mučeníkov zo Slovenska, relikvie 
blahoslavených hieromučeníkov Pavla Pet-
ra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a rôzne 
publikácie o Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku. Patriarcha Gregor III. odovzdal 
prešovskému arcibiskupovi metropolitovi 
ikonu Bohorodičky, antimenzion a pub-
likácie. Zároveň Prešovská archieparchia 
podarovala cirkvi v Sýrii tritisíc eur, ktoré 
sú ďalším darom k sume sedemnásťtisíc 
eur, ktoré boli v Prešovskej archieparchii 
vyzbierané počas Kvetnej nedele v rámci 
celoslovenskej zbierky vyhlásenej Kon-
ferenciou biskupov Slovenska na pomoc 
prenasledovaným kresťanom.

V Antiochijskej cirkvi nastal rozkol 
po Chalcedónskom sneme v roku 451. 
Pravoverní, ktorí prijali náuku snemu 
o dvojakej Kristovej prirodzenosti, zostali 
v menšine a nazvali ich melchitmi, teda 
cisárskymi. Sú to gréckokatolíci, ktorí majú 
byzantský obrad a liturgiu podobnú ako 
gréckokatolíci na Slovensku, ale slávia ju 
v arabskom jazyku. n

Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová

Melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého 
Východu, Alexandrie a Jeruzalema Jeho Blaženosť Gregor 
III. v rámci svojej návštevy Slovenska pricestoval 20. mája 
do Prešova, kam ho pozval prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Dopoludnia spolu navštívili najväčšie grécko-
katolícke pútnické miesto v Ľutine, kde sa patriarcha pomod-
lil v bazilike minor. Prezrel si areál s miniskanzenom dreve-
ných chrámov a rozostavaným dreveným chrámom, ktorý je 
replikou pôvodného ľutinského chrámu. 

Popoludní sa na pôde Gréckokato-
líckej teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity uskutočnilo stretnutie 

študentov a verejnosti s patriarchom. 
Na stretnutí sa zúčastnil aj prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ, košický 
arcibiskup metropolita Bernard Bober, 
prešovský pomocný biskup Milan Lach 
SJ, rektor Prešovskej univerzity prof. René 
Matlovič a ďalší hostia. V prednáške pat-
riarcha vysvetlil situáciu v Sýrii a na Blíz-
kom východe. Začal slovami: „Východ 
kráča cestou kríža, ale verím, že dôjdeme 
aj k vzkrieseniu.“ O Melchitskej gréckoka-
tolíckej cirkvi sa vyjadril takto: „Sme Arabi, 
ale nie sme moslimovia. Sme východní, ale 
nie sme pravoslávni. Sme katolíci, ale nie 
sme latinskí.“ Všetkých kresťanov na Vý-
chode je okolo pätnásť miliónov (z 350 
miliónov Arabov). Po Koptskej a Gréckej 
pravoslávnej cirkvi sú na Východe treťou 
najväčšou komunitou melchitskí grécko-
katolíci. Asi 450 000 kresťanov zo všetkých 
kresťanských cirkví sú utečencami vnútri 
svojich krajín a v iných krajinách. Patriar-
cha zdôraznil, že moslimovia a kresťania 

v Sýrii vždy vedeli spolu existovať a žiť 
v pokoji. Pokračoval: „Kresťanská prítom-
nosť na Východe nikdy nebola getom. My 
sme cirkev ,s‘ a ,pre‘. Nie sme oddelení, 
ale sme s ostatnými a pre ostatných.“ 
Hovoril o tom, ako žije ich cirkev, o práci 
s mládežou, o verejnom vyznávaní viery, 
o stavbe nových chrámov, o cirkevných 
médiách a tlačiarňach, ktoré tlačia aj 
moslimské knihy, o tom, že ani v mešitách, 
ani v kresťanských chrámoch sa neplatí 
za vodu, za elektrinu a aj o tom, že ich 
cirkev má na Blízkom východe viac ako sto 
škôl. Patriarcha sa poďakoval, že v Euró-
pe prijímame utečencov, ale prosí o takú 
pomoc, aby mohli zostať doma. Ďalej 
apeloval na zastavenie dodávok zbraní. 
Zvýraznil dôležité miesto a poslanie, aké 
majú kresťania na Východe. „Mier na Blíz-
kom východe je možný iba vtedy, keď tam 
zostanú kresťania.“ Poďakoval sa za modlit-
by, za charitu, za občiansky pohyb volajúci 
po mieri, za zviditeľňovanie ťažkej situácie 
na Blízkom východe, ale zároveň prosil 
politických predstaviteľov, aby ešte viac 
zvýšili hlas volajúci po mieri. Prednášku 

zakončil slovami Svätého Otca Františka, 
ktorý povedal kresťanom na Blízkom vý-
chode, aby nenechali zhasnúť svetlo v ich 
srdciach. Preto v Sýrii aj v iných krajinách 
rozdali do rodín sviečky, aby boli v každej 
kresťanskej domácnosti zažaté.

Rektor Prešovskej univerzity prof. René 
Matlovič odovzdal Jeho Blaženosti Gre-
gorovi III. medailu Prešovskej univerzity 
vydanú pri príležitosti 15. výročia jej vzni-
ku. Patriarcha mu odovzdal malý ručný 
kríž ako symbol toho, že v jeho krajine 
kresťania v súčasnosti nesú kríž. Potom sa 
vladyka Ján Babjak SJ poďakoval za slová 
patriarchu a ubezpečil ho o modlitbách.

Po živej diskusii a krátkom brífingu sa 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
začala archijerejská svätá liturgia, ktorú 
spolu s patriarchom slávil prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ, košický 
eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, 
eparchiálny biskup v Miškovci a apoštol-
ský administrátor v Nyíregyháze Atanáz 
Orosz, prešovský pomocný biskup Milan 
Lach SJ, emeritný pražský pomocný biskup 
Ján Eugen Kočiš. Na liturgii bol prítomný 
aj pomocný spišský biskup Andrej Imrich, 
podpredseda NR SR Ján Figeľ, ktorý pozval 
patriarchu na Slovensko, rytieri Rádu sv. 
Lazára, ktorých najvyšším predstaveným 
je práve Gregor III., a ďalší vzácni hostia. 
Liturgia bola slávená v cirkevnoslovanskom 
jazyku, ale požehnania udeľoval patriarcha 
Gregor III. v arabskom jazyku. Aj preto 
v homílii patriarcha povedal, že „v tej-
to liturgii už cítime predobraz toho, čo 
budeme čoskoro sláviť na sviatok Zoslania 
Svätého Ducha“. A pokračoval: „Prinášam 
vám pozdrav zo Svätej zeme a zo Sýrie. 

Patriarcha Gregor III. v Prešove
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Počas obdobia komunizmu jej pracovníci 
pomohli na Slovensko prepašovať tlačia-
renský stroj na výrobu samizdatov. Po-
dobnú činnosť dodnes vykonávajú vo vyše 
šesťdesiatich neslobodných krajinách.

Open Doors sa zameriava na prenasledo-
vanie kresťanov vo svete a výsledky svojho 
výskumu už dvadsať rokov uverejňuje 
v rebríčku päťdesiatich krajín, v ktorých je 
prenasledovanie najťažšie. Podľa aktuál-
neho rebríčka (tzv. World Watch List 2015) 
z januára tohto roka je najhoršia situácia 
v Severnej Kórei, ktorá si prvú priečku 
udržiava nepretržite už trinásť rokov. 
Praktizovanie kresťanskej viery je tu úplne 
zakázané a trestané aj smrťou: takmer 

sedemdesiattisíc kresťanov je uväznených 
v pracovných táboroch.

Nasledujú krajiny ako Somálsko, Irak, 
Sýria, Afganistan, Sudán, Irán, Pakistan 
a ďalšie. Open Doors tvrdí, že vo svete je 
každý mesiac pre svoju vieru zabitých 322 
kresťanov, zničených 214 kostolov a iných 
kresťanských zariadení a 722-krát dochá-
dza k rôznym formám násilia voči kresťa-
nom, napr. k bitkám, únosom, znásilne-
niam, zatknutiam a pod.

Podľa záverečnej správy prenasledovanie 
najviac narástlo v krajinách subsaharskej 
Afriky. Napríklad Nigéria sa pre vyčíňanie 
teroristickej skupiny Boko Haram ocitla 
na desiatom mieste. V dôsledku činnosti 

Boko Haram tu každodenne umrie desať 
ľudí, väčšinou kresťanov.

Podľa správy celosvetová úroveň prena-
sledovania stúpla, no nie pre rast násilia, 
ale skôr pre vzostup kultúrnej marginalizá-
cie. Naďalej platí, že najsilnejším zdrojom 
prenasledovania kresťanov je islamský 
extrémizmus – vyskytuje sa v štyridsiatich 
z päťdesiatich krajín rebríčka. Správa sa 
pozastavuje aj pri organizácii Islamský 
štát, pre ktorú bolo mnoho členov staro-
bylých kresťanských komunít donútených 
k úteku. n

Matúš Demko, Lukáš Obšitník
snímka: Religious Freedom in the World 

2014 – Executive Summary (upravená)

Stav náboženskej slobody vo svete v roku 2014  
monitorovali organizácie Pomoc Cirkvi v núdzi a Open Doors. 

Polovica sveta je nábožensky slobod-
ná, druhá polovica zažíva oslabenie 
či úpadok tejto slobody. Také je 

konštatovanie organizácie Pomoc Cirkvi 
v núdzi, ktorá ešte na jeseň zverejnila svoju 
správu hodnotiacu 196 krajín.

Kým v osemdesiatich z nich nezaregis-
trovala žiadne obavy týkajúce sa nábožen-
skej slobody, v osemdesiatjeden ďalších 
krajinách pomenovala viaceré riziká.

„Násilnosti v mene náboženstva naďalej 
dominujú medzinárodným spravodajským 
médiám. Vzbudzuje to dojem, že nábožen-
sky inšpirovaný teror je nielen rozšírený, 
ale je na vzostupe. Naša správa smutne 
konštatuje, že tento odhad je pravdivý,“ 
uviedla organizácia.

Najhoršia situácia  
je v islamských krajinách
Z pohľadu náboženskej slobody boli naj-
horšie vyhodnotené krajiny ako Afganis-
tan, Stredoafrická republika, Irán, Irak, 
Líbya, Maledivy, Nigéria, Pakistan, Saudská 
Arábia, Somálsko, Sýria, Sudán a Jemen. 
V týchto krajinách hrozí náboženské 
prenasledovanie predovšetkým v spojení 
s extrémistickým islamom. Náboženská 
sloboda absentuje aj v krajinách s autori-
társkym režimom, ako sú Čína, Mjanmar-
sko, Eritrea, Severná Kórea, Azerbajdžan 
a Uzbekistan.

Podľa organizácie Pomoc Cirkvi v núdzi 
je náboženská sloboda na ústupe na celom 
svete, rovnako aj v západných krajinách, 

ktoré sú väčšinovo alebo historicky kres-
ťanské. Najprenasledovanejšou nábožen-
skou skupinou zostávajú kresťania.

Správa pripomína aj niekoľko smutných 
prípadov, ako napríklad únosy školáčok 
v Nigérii islamskou teroristickou skupinou 
Boko Haram.

Sudánka Meriam Ibrahimová bola 
väznená za svoju kresťanskú vieru a v máji 
2014 vo väzení porodila svoje druhé dieťa. 
Podarilo sa jej odísť zo Sudánu a v júli sa 
dostala do Talianska. Pomoc Cirkvi v núdzi 
nezabúda ani na prípad baptistického mi-
sionára Kima Jung-wooka, ktorého Severná 
Kórea odsúdila na doživotné ťažké práce 
a obvinila ho zo špionáže a zakladania 
podzemnej cirkvi.

Situácia na Slovensku
Slovensko sa nachádza v pomyselnom 
strede: je tu náboženská sloboda, ale 
s niektorými výhradami. Správa konštatuje, 
že na to, aby náboženská komunita mohla 

byť oficiálne zaregistrovaná, je potreb-
ných až dvadsaťtisíc členov, čo mnohým 
náboženským minoritám znemožňuje 
získať úradné potvrdenie. Správa to však 
nepovažuje za kľúčové. Spomínajú sa v nej 
tiež nedokončené reštitúcie cirkevného 
majetku, sporné obdobie rokov 1939 – 
1945, vandalizmus na židovskom cintoríne 
v roku 2012 a problémy s Cyrilom a Meto-
dom na eurominci.

Každý mesiac 322 zabitých 
kresťanov
Stavu náboženskej slobody sa dlhodobo 
venuje aj medzinárodná nezisková organi-
zácia Open Doors so sídlom v Holandsku. 
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Legenda k mape:

FIALOVÁ:  Veľké prenastedovanie

ČERVENÁ:  Stredné prenasledovanie
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Čistota pred 
manželstvom
„Spoločenská realita a výzvy, ktorým musí 
dnes rodina čeliť, si vyžadujú väčšie úsilie celej 
kresťanskej komunity pri príprave snúbencov 
na manželstvo. Je nevyhnutné pripomenúť tu 
význam cností, medzi ktorými je cnosť čistoty 
vzácnou podmienkou opravdivého rastu lásky 
medzi partnermi. Vzhľadom na túto potrebu 
sa synodálni otcovia zhodli na tom, že okrem 
zaradenia prípravy na manželstvo do procesu 
kresťanskej iniciácie – kde sa zdôrazní úzky 
vzťah medzi manželstvom, krstom a ostatnými 
sviatosťami – treba zdôrazňovať väčšie zapo-
jenie celého spoločenstva do tejto prípravy, 
pričom prednostné miesto tu majú samot-
né rodiny,“ píše sa v 39. bode Záverečného 
dokumentu z Mimoriadnej biskupskej synody 
o rodine v Ríme.

Už ľudové porekadlo hovorí: Dobrý začiatok, 
polovica úspechu. Dnes, keď je morálka veľmi 
uvoľnená, keď sa hriech považuje za niečo 
chvályhodné, vstupovať do manželstva čistý je 
výborný začiatok. Položí sa ním dobrý a pevný 
základ manželského života. Čím sa vedia v man-
želstve obohatiť tí, ktorí pred manželstvom žijú 
nečisto? Keď už všetko skúsili, keď už poznajú 
jeden druhého aj po intímnej stránke, už ich 
skoro nič nepriťahuje. A preto je to zlý základ, 
ktorý sa im môže v ďalšom živote veľmi ľahko 
vypomstiť. Do srdca môže veľmi rýchlo vstúpiť 
nedôvera vo vernosť partnera a diabol ju vie 
rýchlo zneužiť a nahovárať, že sa nedá manželke 
či manželovi veriť, a to práve preto, že predtým, 
kým ešte neboli manželia, vzájomne hrešili.

Problém je často v samotnej rodine, keď 
matka napr. pripraví nocľah pre snúbenca 
v manželskej posteli. Tá, ktorá by mala chrániť 
dcéru pred hriechom, ju sama posúva do hrie-
chu. Strojcom šťastia je človek sám. Ak spolu-
pracuje s Božou milosťou, môže zakúsiť jeho 
lásku vo forme Božieho požehnania. Keď sa 
však uberá cestou hriechu (hriech ešte nikoho 
neurobil šťastným), sám sa vrhá do nešťastia.

Čnostný život je dnes nepopulárny a vy-
smievaný. Ale to je pohľad sveta, nie Boha. 
Nemalo by nám záležať na tom, ako sa na nás 
pozerá svet, ale ako sa na nás pozerá Boh. On 
je darca života i ľudského šťastia, on nás stvoril 
a k nemu sa všetci vraciame. Od neho závisí 
naša večnosť. Preto je dobrý čnostný život 
pred manželstvom, ale aj v manželstve zárukou 
jeho požehnania a milosti. To, aby manželstvo 
vydržalo a nerozpadlo sa, ale aby neustále 
dozrievalo v jednote a v láske, nám svet nevie 
zaručiť. To môže iba Boh. Modlite sa za svoje 
manželstvo. Proste o Božiu milosť, aby bolo 
pevné a vzmáhalo sa v Božej láske.

Mons. Ján Babjak SJ

Posilnený Duchom
Na sviatok Zoslania Svätého Ducha Svätý Otec 
František vo svojej homílii povedal: „Svet 
potrebuje mužov a ženy, ktorí nie sú uzavretí, 
ale naplnení Svätým Duchom. Je veľa spôso-
bov, ako sa uzatvoriť pred Svätým Duchom: 
v egoizme hľadania vlastných výhod; v skost-
natenom legalizme, čo je postoj zákonníkov, 
ktorých Ježiš nazýva pokrytcami; v prežívaní 
kresťanského života nie ako služby, ale ako 
osobného prospechu atď. Svet, naopak, 
potrebuje odvahu, nádej, vieru a vytrvalosť 
Kristových učeníkov. Svet potrebuje ovocie, 
dary Svätého Ducha, tak ako ich vymenúva 
Pavol: ,lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, 
zdržanlivosť‘ (Gal 5, 22). Dar Svätého Ducha 
bol hojne udelený Cirkvi i každému z nás, aby 
sme mohli žiť s opravdivou vierou a činoro-
dou láskou, aby sme mohli rozsievať zárodky 
zmierenia a pokoja. Posilnení Duchom, 
ktorý vovádza, uvádza nás do pravdy, ktorý 
obnovuje nás i celú zem a ktorý nám darúva 
ovocie – posilnení na duchu týmto mnohora-
kým ovocím – sa stávame schopnými bojovať 
bez kompromisu proti hriechu, proti skaze-
nosti (korupcii), ktorá sa zo dňa na deň stále 
viac šíri vo svete, a venovať sa s trpezlivou 
vytrvalosťou skutkom spravodlivosti a poko-
ja.“ (úryvok homílie z 24. mája 2015)

Komunikovať milosrdnú lásku
Pápež František v príhovore pred modlitbou 
Anjel Pána priblížil skutočnosť zoslania Sväté-
ho Ducha aj týmito slovami: „Svätý Duch vlia-
ty na Turíce do sŕdc apoštolov je začiatkom 
nového obdobia: obdobia svedectva a brat-
stva. Je to obdobie, ktoré prichádza zhora, 
prichádza od Boha ako ohnivé plamene, 
ktoré spočinuli nad hlavou každého učeníka. 
Bol to plameň lásky, ktorá spaľuje každú 
zatrpknutosť, bol to jazyk evanjelia, ktorý 
prekračuje hranice stanovené ľuďmi a dotýka 
sa sŕdc množstva ľudí bez rozdielu jazyka, 
rasy či národnosti. Ako v ten deň Turíc, tak aj 
dnes sa Svätý Duch neustále vylieva na Cirkev 
a na každého z nás, aby sme zanechali našu 
priemernosť a naše uzavretosti a aby sme 
celému svetu komunikovali milosrdnú lásku 
Pána. Komunikovať milosrdnú lásku Pána: 
toto je naše poslanie! Aj nám je daný do daru 

jazyk evanjelia a oheň Svätého Ducha, aby 
sme si ohlasujúc vzkrieseného Ježiša, živého 
a prítomného medzi nami, rozohriali naše 
srdce aj srdce národov a privádzali ich bližšie 
k nemu: Ceste, Pravde a Životu.“ (úryvok 
príhovoru z 24. mája 2015)

Prežívať spoločenstvo
Svätý Otec František vo svojom nedeľnom 
príhovore priblížil tajomstvo Svätej Trojice: 
„Trojica je spoločenstvo božských osôb, ktoré 
sú navzájom jedna s druhou, jedna pre druhú 
a jedna v druhej: toto spoločenstvo je Boží 
život, tajomstvo lásky živého Boha. A Ježiš 
nám zjavil toto tajomstvo, ktoré nás vedie ku 
kontemplovaniu úžasného tajomstva, z kto-
rého pochádzame a ku ktorému smerujeme, 
obnovuje v nás poslanie prežívať spoločen-
stvo s Bohom a prežívať spoločenstvo medzi 
nami podľa vzoru Božieho spoločenstva. 
Sme povolaní žiť nie ako jedni bez druhých, 
jedni nad druhými či jedni proti druhým, ale 
jedni s druhými, pre druhých a v druhých. 
To znamená prijať a svorne dosvedčovať 
krásu evanjelia; žiť lásku navzájom a voči 
všetkým, deliac sa o radosti i trápenia, učiac 
sa prosiť o odpustenie i odpúšťať, doceňujúc 
rozličné charizmy pod vedením duchovných 
pastierov. Jedným slovom, je nám zverená 
úloha budovať cirkevné spoločenstvá tak, 
aby boli vždy viac rodinou, schopné odzrkad-
ľovať nádheru Trojice a evanjelizovať nielen 
slovami, ale silou lásky Boha, ktorý prebýva 
v nás.“ (úryvok príhovoru z 31. mája 2015)

Kresťan nie je svedkom nejakej teórie, ale 
osoby: vzkrieseného Krista, živého a jediného 
Spasiteľa všetkých. (Twitter Svätého Otca 
Františka z 28. mája 2015)

Pane, daj nám milosť úžasu zo stretnutia 
s tebou. (Twitter Svätého Otca Františka 
z 30. mája 2015)

Svetlo evanjelia je sprievodcom pre každého, 
kto sa dáva do služby civilizácie lásky. (Twit-
ter Svätého Otca Františka z 2. júna 2015)

podľa www.radiovaticana.org  
pripravil Marek Baran

ilustr. snímka: time.com 
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Slavorum apostoli
Svätý Ján Pavol II. ocenil príspevok Cyrila a Metoda k nábo-
ženským a kultúrnym dejinám Európy tým, že venoval ich 
pamiatke štvrtú encykliku. Vyšla v júni 1985. Označuje v nej 
solúnskych bratov za oddaných evanjelizátorov, ktorí mali 
starosť o jednotu a všeobecnosť Cirkvi. Keďže prišli na Mo-
ravu pred rozdelením Európy na kresťanský Východ a kres-
ťanský Západ a ich misiu schválil rímsky biskup i carihradský 
patriarcha, stelesňovali lásku k jednote Cirkvi, jednote Vý-
chodu a Západu a k všeobecnosti Cirkvi. 

Pápež hneď v úvode píše: „Udalos-
ti posledného storočia... prispeli 
k tomu, že v Cirkvi ožil... záujem 

o dvoch svätých bratov, ktorých zvláštna 
charizma sa stala oveľa pochopiteľnejšia 
vo svetle súčasných pomerov a skúseností. 
K tomu prispeli mnohé udalosti, ku ktorým 
došlo v Cirkvi zásluhou Druhého vatikán-
skeho koncilu.“ (SA 3)

Encyklika, vydaná pri príležitosti 1100. 
výročia smrti sv. Metoda, má predovšetkým 
biografický charakter svätých solúnskych 
bratov a pripomína význam pokresťanče-
nia slovanských národov pre Európu.

Hlásatelia evanjelia
Pápež sa v encyklike dotkol aj sporných 
otázok, ktoré vznikli po Druhom vatikán-
skom koncile. Bola to napr. otázka inkultu-
rácie – ako preniesť evanjelium do domácej 
kultúry. V 9. storočí podaktorí pokladali 
úmysel Cyrila a Metoda priniesť Slovanom 
evanjelium v ich vlastnom jazyku za ohro-
zenie jednoty Cirkvi. Oni s takým názorom 
vtedy nesúhlasili a aj svätý Ján Pavol II. je 
tej istej mienky, a pokračuje: „Hoci bratia 
Cyril a Metod boli vychovaní v byzantskej 
kultúre, vedeli sa stať apoštolmi Slovanov 
v plnom zmysle tohto slova. Odlúčenie 
od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje 
od vyvolených ľudí, a prijaté kvôli vie-
re v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou 
a plodnou podmienkou na rozvoj a rast Bo-
žieho ľudu na zemi... Božia prozreteľnosť, 
ktorá sa pre dvoch svätých bratov prejavila 
hlasom a autoritou byzantského cisára 
a patriarchu carihradskej cirkvi, sa na nich 
obrátila podobnou výzvou, keď žiadala, 

aby sa odobrali na misie medzi Slovanov... 
S podobnou výzvou sa na Metoda trikrát 
obrátil aj rímsky pápež, keď ho poslal ako 
biskupa k Slovanom na Veľkú Moravu, 
do cirkevnej panónskej diecézy.“ (SA 8)

Úspešná evanjelizácia predpokladá 
„dobre poznať vnútorný svet“ tých, ktorým 
chceme hlásať Božie slovo. „Kvôli hlásaniu 
evanjelia – ako sa udáva v ich životopisoch 
– dvaja svätí bratia vzali na seba ťažkú 
úlohu preložiť texty Svätého písma, ktoré 
im boli známe v gréčtine, do jazyka toho 
slovanského kmeňa, ktorý sa usadil takmer 
na hraniciach ich rodného mesta. Kon-
štantín a jeho spolupracovníci sa postarali 
o utvorenie novej abecedy, aby hlásané 
a vysvetľované pravdy mohli byť zapísané 
slovanským jazykom, a tak boli celkom 
pochopiteľné a prijaté tými, ktorým boli 
určené. Bola to námaha naozaj hodná 
misionárskeho ducha, totiž naučiť sa 
jazyk nových národov a preniknúť do ich 
mentality, keď im mali priniesť vieru; 
a rovnako príkladná bola aj rozhodnosť, 
s akou sa prispôsobili požiadavkám a prijali 
za svoje očakávania slovanských národov.“ 
(SA 9 – 11)

Založili Božiu Cirkev
„Príznačnou charakteristickou črtou, ktorú 
by som chcel zvlášť zdôrazniť v správaní 
slovanských apoštolov Cyrila a Metoda,“ 
pokračuje pápež vo svojej encyklike, „je 
ich pokojný spôsob, akým budovali Cirkev, 
pričom boli vedení víziou jednej, svätej 
a všeobecnej Cirkvi... V ich časoch rozdie-
ly medzi Carihradom a Rímom sa začali 
vyostrovať ako zámienky roztržky, hoci 

poľutovaniahodný rozkol medzi oboma 
časťami kresťanstva bol ešte ďaleko. Hlása-
telia evanjelia a učitelia Slovanov sa vydali 
na Veľkú Moravu vybavení všetkým bohat-
stvom tradície a náboženskej skúsenosti, 
typickej pre východné kresťanstvo... Pôso-
bili v zložitých a neistých pomeroch, nijako 
sa neusilovali vnucovať národom, ktorým 
mali hlásať evanjelium, nepopierateľne 
vyššiu úroveň gréckeho jazyka a byzantskej 
kultúry alebo zvyky a obyčaje pokročilejšej 
spoločnosti, v ktorej vyrástli a ktoré im 
istotne boli bližšie a milšie. Ich ideálom 
bolo spojiť veriacich v Kristovi... Horlivá 
starostlivosť, ktorú obidvaja bratia – zvlášť 
Metod, vedený zodpovednosťou svojho 
biskupského úradu, preukázali, pokiaľ ide 
o záchranu jednoty vo viere a láske medzi 
cirkvami, ku ktorým patrili, t. j. medzi 
carihradskou a rímskou cirkvou na jednej 
strane a medzi cirkvami vznikajúcimi 
v slovanských zemiach na druhej strane, 
bola a navždy zostane ich veľkou zásluhou. 
A je tým väčšia, keď si uvedomíme, že ich 
poslanie prebiehalo v rokoch 863 – 885, 
teda práve v tých kritických časoch, keď sa 
vynoril a začal sa prehlbovať osudný rozkol 
a ostrý spor medzi východnou a západnou 
Cirkvou.“ (SA 12 – 14)

Metod neváhal čeliť sporom, dokonca 
aj ohováraniam a fyzickému prenasle-
dovaniu, len aby sa nespreneveril svojej 
príkladnej cirkevnej vernosti, aby splnil 
svoje kresťanské a biskupské povinnosti, 
rovnako ako aj záväzky voči byzantskej 
cirkvi, v ktorej sa zrodil a ktorá mu spolu 
s Cyrilom zverila misionárske poslanie. (SA 
15)

Vždy sa usilovali o dialóg s tými, ktorí sa 
stavali proti ich plánom alebo pastoračným 
činnostiam a pochybovali o ich oprávne-
nosti. Zostanú navždy učiteľmi tých, ktorí 
sa v ktorejkoľvek dobe usilujú urovnávať 
spory, a pritom rešpektovať mnohostrannú 
jednoliatosť Cirkvi, ktorá má byť podľa 
Krista vždy jedna, svätá, katolícka a apoš-
tolská. Tento odkaz sa stretol s dokonalým 
ohlasom vo vyznaní viery sto päťdesiatich 
otcov – účastníkov Druhého ekumenic-
kého carihradského koncilu, ktorý tvorí 
nedotknuté vyznanie viery všetkých kres-
ťanov. n

Miroslav Dancák
(dokončenie v nasledujúcom čísle)
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Vaša Blaženosť, ako konkrétne súvisí 
vaša cesta na Slovensko so situáciou 
kresťanov na Blízkom východe?
Ako patriarcha vždy dbám na to, aby som 
hlas našej cirkvi v Sýrii dostal do zahra-
ničia. Napríklad pred mesiacom som bol 
vo Švajčiarsku, Portugalsku, Rakúsku 
a v mnohých ďalších krajinách. Tieto cesty 
využívam na to, aby som vysvetlil, čo sa 
deje v našej krajine, vo Svätej zemi, žiadam 
o podporu, ktorú potrebujeme od našich 
bratských cirkví.

Koľko je na Blízkom východe, v Sýrii 
a okolitých krajinách gréckokatolíkov 
melchitov? A koľko je ich v diaspóre?
V Iraku, Sýrii, Jordánsku, Libanone, Ku-
vajte, Izraeli, Palestíne je viac ako 800 000 
veriacich. V diaspóre je to okolo 1 300 000. 
Teda môžeme povedať, že počet veriacich, 
ktorí patria pod patriarchát, je vyše dvoch 
miliónov.

Koľko vašich veriacich muselo v ostat-
ných rokoch opustiť svoje domovy?
Nemáme presné informácie, z ktorej cirkvi 
koľko, ale počet kresťanov, ktorí museli 
zanechať svoje domovy, je okolo 450-tisíc.

V prednáške počas vášho vystúpenia 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
v Prešove ste spomínali, že u vás mosli-
movia a kresťania vždy dobre vychádzali. 
Naštrbila tieto vzťahy súčasná situácia 
v Sýrii a prítomnosť ISIS?
Nebezpečenstvo takého vplyvu je tu 
prítomné, preto o to viac vyvíjame aktivi-
ty, aby tento vplyv nenaštrbil spoluprácu 
a toleranciu, ktorá panovala dlhé roky. Je to 
výzva, ktorá pred nami stojí, a v jej napĺňa-
ní potrebujeme byť veľmi aktívni.

Dostalo sa k nám viacero svedectiev 
o utrpení i láske veriacich aj k nepriate-
ľom. Máte aj vy skúsenosť, že utrpenie 
ešte viac zvýrazňuje lásku?
Mnohí veriaci majú strach. Mnohí opustili 
svoje domovy a odišli. Ale sú aj prípady 
iného charakteru. Poznám svedectvo člo-

veka, veriaceho z Asýrskej cirkvi, z mesta 
Sadat, ktorý stratil všetkých členov svojej 
rodiny. Nepoznám ho osobne. A on o mne 
vie iba cez médiá. Raz ma telefonicky kon-
taktoval a povedal: „Vaša Blaženosť, dnes 
žijem skutočný kresťanský život.“ Môžem 
povedať, že naše chrámy sú preplnené, a to 
najmä v dňoch pôstu.

Množstvo kresťanov je aj v utečeneckých 
táboroch. Ako im pomáhate?
Je to veľmi ťažké a individuálne. Máme 
utečencov v našej krajine, ale aj v iných 
krajinách. Môžem spomenúť Švédsko, kam 
odchádza najviac našich utečencov. Máme 
tam chrám a inštitúciu, ktorá sa o nich 
stará. Podobne je to aj v Marseille vo Fran-
cúzsku. Horšia situácia je tam, kde nemáme 
zastúpenie, napríklad v Rakúsku. Preto 
apelujeme na naše bratské cirkvi, aby našim 
utečencom poskytli ani nie tak materiálnu, 
ale skôr duchovnú pomoc. Rozmýšľame 
o vzniku novej služby, o kňazovi, ktorý by 
obchádzal európske krajiny a poskytoval 
pomoc tam, kde bude potrebná.

Vraveli ste, že podobne ako ostatní bisku-
pi aj vy zostávate medzi trpiacimi ľuďmi, 
ktorým ste pastierom. Počul som, že aj 
v noci navštevujete trpiace rodiny. Ako 
túto ťažkú situáciu vnútorne prežívate?
Každý deň zažívame u našich veriacich zno-
vuzrodenie viery. Povzbudivé je to, že keď 
navštevujeme našincov, ktorí nám ukazujú, 
ako je všetko zničené, je obraz Bohorodičky 

napriek prežitému utrpeniu celý a zavesený 
na stene. Je pravdou, že sa bojíme, ale je 
faktom, že žijeme Božie zázraky.

Navštevujeme ľudí a plačeme s nimi. 
Štyri roky sme zakazovali všetky verejné 
prejavy radosti, okrem modlitieb v chrá-
moch. Počas pôstu sú každý deň chrámy 
preplnené. Na druhý deň veľkonočných 
sviatkov sa mládež rozhodla ísť von – 
do ulíc. Povedali sme: „Nech sa stane!“ A išli 
sme v procesii von. Ulice boli preplnené, 
s krížom sme žehnali ľuďom. Zahalené 
moslimky prichádzali bozkávať kríž. Keď 
sme sa vrátili do chrámu, ani nie päťde-
siat metrov pred nami padla jedna raketa. 
Spadla na miesto, kde nemohla spôsobiť 

škody. Vtedy som oslovil ľudí: „Keby sme išli 
von do ulíc a udialo by sa to bez toho, aby 
spadla raketa, povedali by sme si, že sme 
silní. Nerozmýšľali by sme o Bohu. Keby 
tá raketa niekoho zranila, niektorí z nás by 
možno Boha spomínali v zlom. A určite by 
ste nadávali aj patriarchovi. Ale Boh uvažuje 
inak. Videli sme nebezpečenstvo pred 
našimi očami, a Boh nás chránil.“ To sú naše 
denno-denné skúsenosti.

Situáciu kresťanov na Blízkom a Stred-
nom východe prirovnávajú k situácii 
prvých kresťanov. Niektorí hovoria, že 
je teraz viac mučeníkov ako kedysi. Čo 
konkrétne očakávate od návštevy na Slo-
vensku?
Pápež nám hovorí, že naši predkovia trpeli 
a boli prenasledovaní, perzekvovaní viac 
ako my. Ďakujeme Európe za pomoc, kon-
krétne aj Slovensku. Tento rozhovor, ktorý 
bude uverejnený vo vašom časopise, je pre 
nás nesmierne dôležitý. Dúfame, že aj to 
osloví veriacich, ktorí chcú byť nápomocní 
aj materiálne. Viem, že jedna takáto zbier-
ka už prebehla. Ďakujeme vám za to.

Situácia je taká, že naši ľudia opúšťajú 
svoje domovy. Premýšľa sa o stanove-
ní kvót pre utečencov. Hovoríme: „Nie. 
Pomôžte našim ľuďom zostať vo svojej 
vlasti.“ Bol by som rád, keby sa zdvihli 
hlasy v Bruseli a vo Washingtone, ktoré 
by hovorili o potrebe mieru. I napriek 
tomu, že Slovensko je maličkým štátom, 
jeho úloha je veľká. Treba volať po mieri. 
Sýrski štátnici majú zbrane, opozícia je 
tiež silná. Hovoríme o tridsiatich rôznych 
zložkách opozície (ISIS, NUSRA...), ktoré 
medzi sebou súperia. A všetci majú zbrane. 
A kto je obeť? My. Svet musí pochopiť, že 
zbraňami sa v Sýrii nič nedosiahne. Svätý 
Otec nedávno vo svojom pastoračnom liste 
spomenul, že zbrane sú najväčším obchod-
ným artiklom a nástrojom otrokárstva. 
Preto pozitívne vnímam všetky občianske 
aktivity na podporu mieru, ako bola tá 
v Bratislave. (Pozn. red.: Zhromaždenie 
na podporu prenasledovaných kresťanov 
a iných náboženských menšín sa v Bratisla-
ve uskutočnilo 3. marca.)

Na dnešnej liturgii budem prosiť Pána, 
aby táto cirkev a aj vaša krajina, ktorá 
ma prijala, bola miestom pútnikov a ľudí 
veľkej viery. Aby Boh vo vás upevňoval túto 
vieru a ochraňoval vašu cirkev.

Máte skúsenosť aj s konkrétnymi prípad-
mi mučeníctva, ako sa máme možnosť 
dozvedať z médií?
Počas tejto vojny je kresťan obeťou, lebo je 
slabý, nemá dostatok... V jednom mestečku 
žiadala istá vojenská skupina za ochranu 

od kresťanov dvadsaťpäťtisíc dolárov me-
sačne, moslimovia platili dokonca ešte viac, 
lebo mali viac peňazí. V Sadade, kde žije 
Asýrska cirkev, bolo v jeden deň zabitých 
štyridsaťpäť kresťanov. Treba to vnímať 
tak, že sa to stáva, pretože to sú kresťania, 
ale niekedy aj pre peniaze, sexuálne násilie 
a podobne. Mám troch martýrov v Malule, 
pretože boli 7. septembra 2013 ráno o sied-
mej zavraždení pre vieru. Ozbrojenci vtrhli 
do Maluly a kričali, aby „križiaci“ odtiaľ 
odišli. Vstúpili do domu, kde so svojím 
otcom žili dvaja synovia a ich sesternica, 
a bol tam ešte jeden kamarát. Svedectvo 
mám od tej dievčiny. Pýtali sa prvého, ako 
sa volá. Povedal: „Michail.“ „Si kresťan? 
Prečo si kresťan? Staň sa moslimom!“ Po-
vedal: „Som pekár a mám veľa kamarátov 
moslimov, s ktorými aj pracujem. Žijeme 
tu spolu.“ „Musíš konvertovať!“ Odmietol, 
tak mu strelili do hlavy. Druhého sa spýtali 
na meno. Povedal: „Anton.“ Keď sa pýtali, 
čo robí, povedal, že chodí s kňazom a po-
máha mu v jeho práci. Aj on chcel ostať 
kresťanom, a tak ho zabili. Tretí sa volal 
Sarkys. Povedal im, že je vysokoškolák. Po-
vedali mu: „Ty si taký šikovný a nevieš, že 
islam je správna viera?“ Vyznal, že pozná 
islam veľmi dobre a váži si ho, ale aj on je 
kresťan a chce ním ostať. Aj jeho zabili. 
Ich príbeh sme spísali a odovzdali v Ríme. 
Videl som sviečku, kde bolo štyridsaťštyri 
mien mučeníkov zavraždených pre vieru. 
Medzi nimi sú traja z Maluly.

Akú modlitbu, ktorú sa modlievate 
s veriacimi, sa môžeme modliť aj my 
na Slovensku?
Denne opakujeme krátku modlitbu, ktorú 
sme prekladali do rôznych jazykov. Nosím 
ju stále so sebou, aby som sa ju mohol 
modliť všade, kde chodím.

„Milostivý Bože, vypočuj výkrik svojho 
ľudu v Sýrii. Vylieč tých, ktorí trpia pre 
násilie. Potešuj tých, ktorí stratili svojich 
blízkych. Požehnaj tých, ktorí pracujú, aby 
uľahčili utrpenie utečencov, utekajúcich 
Sýrčanov. Obmäkči srdcia tých, ktorí držia 
v rukách zbrane. Otče, ty, ktorý obdarú-
vaš pokojom, ochraňuj tých, ktorí prosia 
o mier. Obdaruj múdrosťou tých, ktorí 
majú moc, aby uprednostnili mier pred 
vojnou, aby urovnali spory s nepriateľmi. 
Upevni milosrdenstvo Cirkvi so sýrskym 
ľudom. Daj nám nádej do budúcnosti, 
v ktorej bude panovať mier na základoch 
spravodlivosti pre všetkých. K tebe sa 
obraciame, Ježiš, Kráľ pokoja, Svetlo sveta, 
na príhovor našej Matky, Presvätej Bohoro-
dičky, Panny Márie, Panny mieru a pokoja.“

za rozhovor ďakuje Ľubomír Petrík
snímky: Mária Žarnayová

Žiadam o podporu 
v utrpení 

Jeho Blaženosť Gregor III., 
melchitský gréckokatolícky 
patriarcha Antiochie a ce-
lého Východu, Alexandrie 
a Jeruzalema na pozvanie 
prešovského arcibiskupa 
metropolitu Mons. Jána 
Babjaka SJ navštívil v máji 
Prešovskú archieparchiu.

Klamstvo? No a?
Ak dnes počúvate správy v televízii alebo 
v rádiu, alebo čítate printové, či elektronické 
médiá, nemôžete si nevšimnúť ich útok na sú-
časné Rusko, teda na jeho postoje, politiku... 
Často ide o zveličovanie, prifarbovanie auto-
rom, aby práve ten jeho článok bol čítanejší, 
dostal viac lajkov či mu umožnil presadiť sa. 
Pritom samotné médiá ohovárajú či osočujú 
(nedovolím si tvrdiť jednu z týchto možností 
úplne) práve ruskú politickú reprezentáciu, že 
šíri cez vlastné médiá svoju propagandu.

Ak sa nad tým zamyslíte, už vôbec nejde 
o pravdu, o informovanie o faktoch, ale o pre-
sadenie svojej mienky, podsúvanie myšlienok, 
ba surovo o klamstvo. A táto lož je médiami 
podávaná ako pravda bez hanby, bez násled-
kov, a my ju prijímame a živíme sa ňou.

Poviete si: „Čo ak majú pravdu? Čo keď 
naozaj v Rusku toto robia? Veď bez vetra sa 
ani lístok nepohne!“ Možno niekto z nich má 
pravdu, ale hovoriť o dnešnom Rusku ako 
o krajine, kde sa zatvárajú opoziční politici 
či „nepriatelia“ režimu tak ako za Stalina 
v státisícoch, to už je silná káva. Ale mnohí jej 
uveria, prijmú toto klamstvo za svoju pravdu.

A čo my Slováci? U nás je to ako? Pred refe-
rendom boli médiá plné prípadu nášho kňaza, 
spolubrata otca Rastislava Baku. Poprekrúcali, 
čo povedal. Povytrhávali z kontextu. Nedovolili 
odvysielať. Preverovali ho. Jeho meno i meno 
našej cirkvi hanili i niektorí rímskokatolícki kňa-
zi. Po celom tom šialenom ataku nedávno vy-
šla pravda na povrch. Každý si mohol vypočuť 
tú kázeň. I prokuratúra ju skúmala a nenašla 
na nej nič zlé, nič protiústavné, žiadne poruše-
nie zákona. Len nebola v súlade s myšlienkami 
neoliberálov, ktorí dnes vládnu svetu i Sloven-
sku. A to nehovorím iba o politike. Otec Rasťo 
im v duchu kresťanskej lásky odpustil, nežiadal 
ani odškodnenie za nemajetkovú ujmu, len 
ospravedlnenie v zmysle zákona.

Ak ste nadobudli pocit, že konečne pravda 
zvíťazila, tak vás musím vyviesť z omylu. 
Tak ako promptne médiá  reagovali na prvé 
dezinformácie o jeho kázni, teraz mlčia. Ba čo 
viac! Denník Pravda, ktorý si na tom celom 
najviac zgustol titulkom Nenávistné výroky 
kňaza o gejoch: Špina, zvrhlosť z januára, 
hneď po oznámení rozhodnutí prokuratúry 
pridali ďalší: Prokuratúre neprekáža, ak gejov 
prirovnávajú k špine. Očividne sa nášmu kňa-
zovi ospravedlnenia nedostane. Navyše sme 
stále o krôčik bližšie k tomu, aby bola Biblia, 
ako ju dnes poznáme, zakázanou knihou, lebo 
uráža niečie práva. A my budeme stále mlčať 
alebo sa zachováme ako „katolícki“ Íri. Alebo 
sa predsa len zdvihneme zo svojej pohodlnosti 
a budeme svedčiť svojím životom, slovom 
i skutkom, že Boh je náš Otec?

Juraj Gradoš
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Návrat je dnes špecializovaná mi-
movládna organizácia, ktorá sa od svo-
jho vzniku zameriava výhradne na rod-
inné formy starostlivosti o ohrozené 
deti. Poskytuje komplexné odborné 
služby v oblasti náhradnej rodinnej 
starostlivosti a v oblasti sanácie pôvod-
ného rodinného prostredia dieťaťa. 
Iniciuje zmeny v sociálnom systéme tak, 
aby zohľadňoval záujmy všetkých detí 
a potrebu prežiť detstvo v rodine.

Svoju činnosť začal ako samostatný 
projekt pod nadáciou Alternatíva v roku 
1993 na báze dobrovoľníctva. V roku 
1995 sa Návrat právne osamostatnil ako 
občianske združenie a postupne rozšíril 
svoju činnosť v rámci celého Slovenska.

V roku 1996 uviedol do praxe novú 
formu rodinnej starostlivosti o deti – 
profesionálnu náhradnú výchovu v ro-
dine. Ako prvá mimovládna organizácia 
na Slovensku dostal povolenie na vy-
konávanie sociálnej prevencie, posky-
tovanie sociálneho poradenstva (1999) 
a vykonávanie vybraných činností so-
ciálnoprávnej ochrany (2001). Od roku 
2001 prevádzkuje prvú Infolinku nielen 
o adopcii a online poradňu. Prostred-
níctvom komunikačných projektov šíri 
myšlienku náhradnej rodinnej starostli-
vosti. Inicioval a odborne spolupracoval 
na realizácii dokumentárneho filmu 7 
magických rokov a ďalších viac ako 20 
filmov s tematikou vzťahov v rodine 
a náhradnej rodinnej starostlivosti. 
V spolupráci s ďalšími organizáciami 
vypracoval Štandardy prípravy na ná-
hradné rodičovstvo, ktoré sa uplatnili 
aj v Zákone o sociálno-právnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele (2005). Viac 
na www.navrat.sk.

Modlitba 
zriekania sa
Bože, Otče milosrdný, ktorý si poslal svojho je-
diného Syna, aby si nás spasil, v tento deň ho 
chcem vyhlásiť za svojho jediného Spasiteľa.

Ježišu, pevne verím, že ty si Boží Syn, 
Mesiáš, ktorý si neprišiel na svet, aby si ma 
odsúdil, ale spasil. Uznávam, že som veľký 
hriešnik, ale vyhlasujem, že tvoje milosrden-
stvo a odpúšťanie sú väčšie ako moje hriechy.

Dnes ohlasujem svojimi ústami, v čo pev-
ne verím vo svojom srdci: Ty si môj jediný 
Spasiteľ na tomto svete. Ty si môj osobný 
Spasiteľ. Verím v teba, dúfam v teba a pro-
sím ťa, aby si mi dal v hojnosti nový život, 
ktorý si získal pre mňa svojou smrťou na kríži 
a svojím slávnym zmŕtvychvstaním. Pevne 
verím, že si vstal z mŕtvych a máš všetku 
moc na nebi i na zemi, lebo si ustanovený 
za Pána živých i mŕtvych. Celý svoj život 
odovzdávam tebe, aby si odteraz ním vládol 
podľa svojej vôle. Vyhlasujem ťa za svojho 
Pána a dávam ti všetko, čo mám a čím som. 
Ježišu, verím, že ťa v tvojom zmŕtvychvstaní 
Boh oslávil, naplnil Svätým Duchom a dal 
ti meno, ktoré je nad všetky mená. Preto 
ohýbam svoje kolená pred tebou (pokľakni) 
na znamenie, že ťa uznávam za svojho Pána, 
Pána celého svojho života a celkom sa od-
dávam tebe, tvojej svätej vôli, aby si zo mňa 
urobil, čo sám chceš.

Nechcem byť už stredobodom svojho 
života. Ty ma veď. Daj, aby som chcel a konal 
to, čo ty chceš. Dávam sa tebe. Chcem 
byť tvojím, iba tvojím. Nebudem slúžiť ani 
peniazom, ani pôžitkom, ani ničomu, čo by 
ma oddeľovalo od teba. Ty rozhoduj podľa 
svojej vôle a mne daj, aby som bol ako Má-
ria, sluhom tvojho slova, čo je jediný spôsob, 
aby som bol naozaj slobodný. Nechcem už 
ďalej žiť ja, ale chcem, aby si žil vo mne ty. 
Daruj mi svoj život na výmenu za môj, ktorý 
ti dnes odovzdávam.

Ježišu, viem, že klopeš na dvere môjho 
života a chceš dnes vstúpiť do môjho srdca. 
Preto ti otváram svoje srdce, aby si ho mo-
hol hlboko a navždy preniknúť. Zostaň stále 
so mnou, aby som mohol žiť ako Boží syn 
v radosti a veľkodušnosti, v pokoji a láske, 
vo viere a nádeji. Si drahocennou perlou 
a životom v hojnosti, ktorú prežívam. Chcem 
sa s tebou osobne stretnúť, ó, môj vzkriese-
ný Ježišu, aby som mohol zmeniť svoj život 
a aby som mohol začať žiť plnosť života, 
ktorú si priniesol na tento svet.

Viem, že si moje slová zobral vážne, tak 
ako som ja vzal vážne tvoje prisľúbenie. 
Chcem žiť v tebe a ty ži vo mne. Amen.

(podľa pátra E. Tardifa) Antónia Rabatínová

a sprevádzanie. A tak znovu hľadáme, 
hľadáme, čo posilní, aby deti mali rodičov. 
Aby existovali. 

Atypický pár
Sedeli u nás v konzultačke, pretože chceli 
byť náhradnými rodičmi. Obaja reagovali 
opatrne. Pani utiahnutá, vystrašená, čaka-
la, čo bude.

Ona Rómka, on „biely“. Ona moletná, 
bezzubá, tichá. On v niektorých oblastiach 
rozhľadený, vzťahovačný, správaním zvlášt-
ny. Ona staršia, on mladší. Ona kresťanka, 
on taoista. Ona jednoduchšia, on kompli-
kovaný. 

Pokúšali sa po druhýkrát o prípravu 
na náhradnú rodinnú starostlivosť a zapí-
sanie do zoznamu žiadateľov o dieťa. Prvý-
krát ich „inakosť“ iných odstrašila. Pravdu-
povediac, potrápila i nás. Dlho sme nevede-
li, čo s nimi. Vnímali sme jeho zvláštnosti 
a jej submisivitu, ktoré nás zastavovali. 
S odstupom času, pretože táto príprava 
trvala dlho, sme vnímali krásu ich mentalít 
i ich prepojenú vzťahovú tolerantnosť, ako 
aj nezrelosť v pozadí jeho prejavov a zvlášť, 
čo nás veľmi tešilo, jej na prvý pohľad 
skrytú osobnostnú vyzretosť, vnútornú silu 
a rozhodnosť. Čas, ktorý sme im v príprave 
venovali, a situácie, ktoré sme s nimi zažili, 
nám umožnil spoznať ich. Vybudovali sme 
si vzťah, ktorý nám pomohol rozpliesť naše 
rozporuplné pocity z nich a ktorý nás utvr-
dil v rozhodnutí pomôcť im byť rodičmi. 

Vzhľadom na strastiplný proces, kto-
rým sme si s nimi prešli, sme sa rozhodli 
pomôcť im nájsť vhodné dieťa aj ich spre-
vádzať pri prvých kontaktoch s dieťaťom. 
A urobili sme dobre. Ani sme netušili, že 
ich bude musieť byť toľko práve kvôli poci-
tom, ktoré ako pár vzbudzujú v iných. 

Vytrpeli si, teda i my s nimi niekoľko do-
slova nepríjemných až bolestivých stretnu-
tí so zamestnancami jedného detského 
domova či úradníčkami Úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ktorým nesadli 
do ich predstavy náhradných rodičov. 

Našli sa
A dnes? Sú nakontaktovaní na malé róm-
ske dievčatko, o ktoré nik nejavil záujem. 
Majú ho od októbra na opakovaných hos-
ťovských pobytoch a sprevádzali sme ich 
ešte v decembri na stretnutia do detského 

domova. Koncom minulého roka sme im 
pomohli spísať návrh na súd na zverenie 
dieťatka do pestúnskej starostlivosti. Teraz 
sú/sme v procese čakania na správoplat-
nenie súdneho rozhodnutia. S budúcou 
náhradnou mamou sme v podpornom 
kontakte, prevažne v telefonickom. Teraz 
síce častejšie preberáme sociálno-právne 
veci a nároky v rámci pestúnskej starost-
livosti, aby tomu rozumela, ale vždy sa 
zaujímame o to, ako sa majú. Spočiatku 
sme vždy komunikovali s jej manželom, 
nakoľko pani Johana (meno je zmenené) 
bola ako Rómka nesvoja v kontakte s nami 
bielymi. Ale za dva a pol roka, odkedy krá-
čame s nimi, sme si ju získali. Komunikuje 
otvorene a úprimne. Už sa nebojí. Prebrala 
aj iniciatívu. Rokuje i s nami, i s detským 
domovom. Rozhovor s ňou je zaujímavý. 
To, ako pomenúva a opisuje svoje prežíva-
nie i svoje obavy, a tiež aj matersky, citlivo 
vníma prejavy i pokroky svojej budúcej 
dcérky. Je až neuveriteľné, aké zmeny v nej 
samej naša viera v ňu dokázala. Verí nám, 
pretože my veríme v ňu. Malé dievčat-
ko, malá Margarétka sa na ňu pripútava. 
A pani Johana robí všetko preto, aby sa 
pripútavanie prehlbovalo.

Dobre, že to nevzdali
Niekedy si tak pomyslíme, že keby sme sa 
na začiatku zľakli svojich pocitov a ne-
popasovali sa s nimi, či neskôr ustúpili 
agresívnemu a bojazlivému okoliu, nemala 
by dieťa. A malá Margarétka by nemala 
mamu. Nevideli by sme ich obe spolu 
šťastné a usmievavé a nepočuli by sme 
pani Johanu povedať: „Mám zvláštny pocit. 
Tomuto dievčatku budem mamou!“ (To 
bola jedna z jej prvých viet.) „Mám ju rada, 
bola mi súdená, patrí ku mne a ja k nej. Je 
to hravé, radostné byť s ňou, život sa mi 
zmenil, mám, máme pre koho žiť.“

Rodina pani Johany a ich malá Margarét-
ka majú pred sebou dlhú cestu. Rovnako 
ako aj iné rodiny. A my sme radi, že ich 
môžeme sprevádzať. (Naše sprevádzanie je 
možné vďaka darcom a podporovateľom. 
V prípade pani Johany jej manžela a dnes 
už skoro „ich“ Margarétky aj vďaka podpo-
re Holandskej obchodnej komory.) n

Alena Molčanová
ilustr. snímka: flickr.com;  

Leonid Mamchenkov

Je to už viac ako 20 rokov, čo sme skladali myšlienky, ktoré sú 
dnes zhmotnené v celku aktivít pod názvom Návrat. Pri tejto 
príležitosti sme sa preto rozhodli parafrázovať jeden známy 
provokatívny výrok do tvrdenia: Návrat neexistuje. 

Pôvodný výrok Donalda Winnicotta 
znie: „Dieťa neexistuje. Existuje len 
matka a dieťa.“

Aj preto sa prakticky a odborne usilujeme 
o dosiahnutie takého stavu v spoločnosti, 
v ktorom: 

• všetky deti budú prežívať detstvo v rodi-
nách schopných poskytnúť im bezpečie, 
starostlivosť a lásku;

• všetky opustené deti nájdu útočisko 
v rodinách ochotných postarať sa o ne;

• rodinám s vážnymi problémami bude 
včas poskytnutá potrebná sociálna 
a psychologická pomoc, aby sa predišlo 
vážnemu strádaniu ich detí.

To všetko robíme preto, že sme presved-
čení, že DIEŤA má právo na plný rozvoj 
svojej osobnosti a na napĺňanie základných 
fyzických a psychických potrieb. Veríme, 
že RODINA je optimálnym prostredím, 
v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnot-
nú a zodpovednú bytosť. A že je priesto-
rom, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, 
pocit bezpečia a istoty. Robíme to aj preto, 
lebo sme presvedčení, že MEDZIĽUDSKÉ 
VZŤAHY majú rozhodujúci význam pre 
kvalitu života. Že pre zdravý vývin dieťaťa sú 
nenahraditeľné vzťahy s rodičmi, s ktorými 
dieťa potrebuje vyrastať – nech sú to rodičia 
vlastní alebo náhradní.

Apropo, prakticky sa usilujeme
Denne s časťou tímu vyrážame do rodín, 
tých vlastných, ktoré sa z nejakého dôvodu 
nevedia o svoje deti postarať a v tejto starost-
livosti potrebujú podporu a pomoc. Možno 

aj okolo vás je veľa rodičov, ktorí sú utrápení, 
bezradní a ich trápenie a bezradnosť sa odrá-
ža v ich vzťahu voči deťom. Hoci ich milujú, 
v záťaži, ktorú žijú, im ubližujú. Nie sú to prí-
jemné pohľady, no keď nahliadneme hlbšie, 
zisťujeme, že mnohí z nich by sa o deti radi 
dobre starali. Ich trápenia a starosti im však 
berú sily, a tak na deti neostáva. Poviete si, že 
tým deťom treba pomôcť! Ale ako? Čo zavá-
ži? To, keď rodič bude schopný. A tak pomaly 
a opatrne „čítame“ ich príbeh a hľadáme 
aj tie najmenšie zdroje – iskričky, ktorých 
rozdúchavaním sa postupne rodičia stávajú 
lepšími. Hľadáme s nimi silu zvládať ťažkosti, 
učíme ich starať sa o deti tak, aby boli v bez-
pečí, sprevádzame ich v náročných situáciách 
k tomu, aby ich vedeli riešiť. Prichádzame 
za rodičmi a učíme ich dôvere v seba a v ich 
deti. Nikdy to nie je jednoduché, no výsledok 
vždy presvedčí. 

Keď pomoc rodine nestačí
Sú však aj chvíle, keď naša pomoc nesta-
čí. Keď zdroje rodiny sú úplne vyčerpa-
né a dieťa prestáva byť v bezpečí. Vtedy 
mobilizujeme druhú časť tímu, a hľadáme, 
kto takýchto rodičov nahradí. Našťastie sa 
stále častejšie na nás obracajú ľudia, ktorí 
v sebe našli silu a doma miesto pre deti. 
Pripravujeme ich na cestu náhradnej rodiny. 
Cestu, kedy svoj domov a svoje srdce otvoria 
zranenému dieťaťu a ponúknu mu vzťah, 
ktorý lieči. Na prvý pohľad jednoduchá 
cesta má v sebe mnoho úskalí, sklamania, 
zranenia, nepoznanie, skúšky a testovanie... 
Aj tu je potrebná pomoc a podpora, služby 

Dieťa neexistuje...

FOTOGRAFIE z prvého svätého prijímania
V prípade, že máte záujem o zverejnenie fotografií z prvého svätého prijímania (s najmenej 
dvanástimi deťmi) v gréckokatolíckych farnostiach, prosíme vás, aby ste ich najneskôr do 20. 
júla zaslali do redakcie. Fotografie budú uverejnené na dvojstránke v jednom z letných čísel. 
Vopred ďakujeme.

redakcia
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Ikona Svätej rodiny

Keď pri liturgii náš duchovný otec vy-
hlásil, aby sa zapísali tí, ktorí chcú mať 
ikonu Svätej rodiny vo svojej rodine, 

nezaváhali sme ani na chvíľu a hneď sme sa 
zapísali.

Po určitom čase prišla nedeľa, keď sme si 
zobrali ikonu domov. Prečítali sme si poky-
ny pobožnosti a modlili sa podľa priloženej 
knihy. Hneď vtedy sme mali dva silné zážitky. 
Prvý, keď nás na tretí deň navštívil duchovný 
otec našej farnosti a rozprával nám o ikone 
Svätej rodiny a rodine ako základnom kameni 
spoločnosti a Cirkvi, a požehnal našu rodinu. 
Druhým zážitkom bolo, že počas celého týžd-
ňa boli liturgie obetované za zdravie a požeh-
nanie našej rodiny. Keď k nám ikona zavítala, 
bol to pre nás sviatok. V našej domácnosti 
s nami žije aj starý otec. Požehnanie a pobož-
nosti pri ikone Svätej rodiny sa ho tiež dotkli. 
Veselá nálada a neopísateľná sila.

Neskôr sme sa dozvedeli, že naši susedia 
majú veľké trápenie. Túžili po tom, aby sa ich 
milovaný syn uzdravil z choroby a aby sa ho 
dotkol Boh. Celá rodina sme si priali, aby iko-
na putovala aj k nim. Mali sme veľkú túžbu, 
aby aj ich rodina bola požehnaná. A stalo sa.

Po mesiaci bola ikona v ich rodine 
a po týždni sme si ju mali prevziať, ale roz-
hodli sme sa, že ikonu ponecháme susedom. 
Susedka nám navrhla, že ju k nám bude nosiť 
každý večer, aby sme si aj my mohli vykonať 
pobožnosť. Bola som si istá, že v srdci ich 
syna sa niečo zlomí.  A stalo sa.

V druhom týždni sa mama s milovaným 
synom po prvýkrát spolu modlili. Bohu vďaka 
za to. Aj za silu niesť utrpenie. Bohu vďaka 

aj za to, že nám susedka so slzami prišla 
oznámiť, že syn je zdravotne v poriadku. Aj 
keď ikona nie je v našich rodinách stále, spolu 
so susedmi sa každý večer modlíme ruženec. 
Sme im za to vďační. Konečne sa v našej 
rodine spoločne modlíme. Vtedy pre nás čas 
prestane plynúť. Je to chvíľa šťastia, radosti 
a pokoja. Čas pre Pána Boha. Keď je niekto 
z nás chorý, nestretávame sa, ale netrpezlivo 
čakáme, kedy sa budeme môcť opäť spoločne 
stretávať pri modlitbe.

Keď sme začali písať toto svedectvo, spýtala 
som sa deväťročnej dcéry, čo pre ňu znamená 
ikona Svätej rodiny. Rýchlo zobrala papier 
a začala písať. Tak nevinne a úprimne:

„Treba mať každého rád! Kamarátiš sa 
s niekým,  a on ťa za chrbtom ohovára. Som 
rada, že sa so susedmi modlíme. Verím, že 
ikona pomáha. Prosím Svätú rodinu o dobré-
ho ocka a mamku, a brata. Aby sme sa všetci 
mali radi.“

Vieme, že aj pre nášho trinásťročného syna 
sú modlitby ruženca dôležité a Svätá rodina 
je vzorom pre ďalší vývoj budúceho muža, 
možno otca.

-ver, farnosť Bardejov
6

Posielam vám sprostredkované svedectvo 
z putovania ikony v rodinách. Táto rodina žije 
v Prešove. Ostatné roky života tejto rodiny 
boli poznačené chladom medzi manželmi. 
Chlad vyhasnutej vzájomnej lásky sa prenášal 
aj na deti a spôsoboval konflikty, ktoré postu-
pom času prechádzali do akejsi formy tichej 
koexistencie, respektíve trpenému spolužitiu.

Nikto nechcel mať s nikým nič a komuni-
kácia bola takmer nulová. Matka sa chytala 
náboženstva ako jedinej záchrannej slamky, 
ale to spôsobovalo ešte väčšie vzájomné odsú-
denie od detí aj manžela.

Keď prišiel kňaz s ikonou a začal sa modliť, 
nestalo sa nič. Ale matka trvala na tom, aby 
sa celá rodina zúčastnila na každej modlit-
be. Spočiatku bola modlitba pre deti tráp-
ne, nutné zlo, ale keď na vlastné oči videli 
mamu plakať pred ikonou, pohlo to nimi. No 
najväčší zlom nastal, keď videli, ako sa ich 
vlastný otec modlí pri ikone a plače. Rodina 
sa cez spoločnú modlitbu dokázala pozrieť 
pravde o ich rodine priamo do očí. Začali sa 
zdieľať s pocitmi. Urobili prvý krok na ceste 
k náprave ich rodinného života. Tých krokov 
budú musieť urobiť ešte veľa, ale ten prvý, ten 
najťažší by nedokázali bez pomoci zhora.

-ver, Bardejov-mesto 

ilustr. snímka: D. Guzi

V rodine
V písomnej pozostalosti 
Demjanovičovcov sa uchováva 
nasledujúce svedectvo, ktoré 
pre cirkevný súd napísala 
Mária, ich najstaršia dcéra. 
Toto je doslovný preklad 
z angličtiny:

„V našom dome panovala 
skôr láska ako strach. Naši 
rodičia priniesli veľa obetí 
a sebazaprení, aby sa ich deti 
mali lepšie. Deti nedostávali 
nijaké ‚vreckové‘ ani neboli pla-
tené za domáce práce. Ale keď 
bolo treba, dostali dosť peňazí 
na potrebné veci.

Môj otec sa narodil v Bar-
dejove, v bývalom Rakúsko-
-Uhorsku, v kúpeľnom meste. 
Bol obuvníckym majstrom, 
ktorý mal viac učňov. Robil 
topánky a čižmy pre bohat-
ších obyvateľov kúpeľného 
mesta. Keďže v meste nebolo 
gréckokatolíckeho kostola, ako 
chlapec miništroval v rímsko-
katolíckom kostole. Môj starý 
otec bol obuvníckym majstrom 
vo feudálnej spoločnosti. Svoje 
remeslo začal v Bardejove.

Matkin otec bol zámoční-
kom. Robil a opravoval zámky 
ľuďom, ktorí žili v šľachtických 
hradoch. Obidvaja rodičia 
hovorili nielen po slovensky, ale 
aj po nemecky. Po maďarsky sa 
naučili v škole.

Keď prišli do Ameriky, nejaký 
čas žili v meste New York. 
Potom sa presťahovali do Bay-
onne v blízkosti Constable 
Hook. Otec sa naučil debnár-
stvo v podniku Standard Oil. 
Neskôr si otvoril malý obchod 
s obuvou. Z času na čas sa 
vracal k debnárskemu remeslu 
a pracoval aj ako strojník v pod-
niku Tide Water. Tak to robil 
až do odchodu na dôchodok 
v roku 1922. Zomrel v januári 
1925. Matka umrela v novem-
bri 1918.“

(z knihy Š. Senčík SJ: 
Na ceste za väčšou dokona-

losťou, bl. Miriam Terézia 
Demjanovičová, Dobrá kniha, 

Trnava 2014)  

12/2015

m
iriam

 terézia dem
janovičová

SLOVO   13 | 2015  SVEDECTVO | 19



Ranná káva

Počítam dni.
Doslova ich do začiatku prázdnin 
počítam.

Oľga si víziou letných dní dodávala 
entuziazmus do práce, ktorá ju tento deň 
čakala.

,,Kam som položila tie opravené písom-
ky?! Ja už neviem, ale ten organizovaný 
chaos a každodenný stres dlho neunesiem.“

,,Dobré ránko daj, Bože,“ pozdravila 
s úsmevom sestra Fabiána. Na jej prítom-
nosť v zborovni si učitelia zvykli. Vyučuje 
náboženstvo už niekoľko rokov.

,,Fabiána, ani nevieš, ako rada ťa vidím. 
Potrebujem sa tebou pozhovárať.“

Sestra sa usmiala a mierne prikývla. 
,,Samozrejme, Olinka, po vyučovaní sa 
porozprávame.“ Dohodu spečatil zvonček. 
Oznámil začiatok vyučovacej hodiny.

6
„Mám dosť. Je len pondelok. Skončila 

sa iba prvá hodina a ja som vyčerpaná ako 
pred odchodom z práce. Ranná káva si 
tu tróni. Nevypitá. A ja že prečo ma tak 
ohlušuje bolesť hlavy.“ Oľga si znechute-

ne sadla za stôl. Unavene sa podoprela 
rukami a na chvíľu prestala vnímať okolitý 
šum.

Fabiána na chvíľu odviedla jej pozornosť 
od hrôzy začínajúceho dňa: ,,Počuj, bola si 
včera s rodinkou na námestí? Koncert bol 
naozaj dobrý, aj atrakcie. Páčila sa mi aj 
katechéza pre rodičov. Hm?“

Oľga sa v tej chvíli vedela vcítiť do pre-
žívania svojich študentov, keď im položila 
otázku, a oni nevedeli nájsť odpoveď.

,,No... vieš, my sme včera boli...“ Oľga 
naťahovala slová aj čas. Potrebovala ho. 
Na rýchle poskladanie uspokojivej odpo-
vede. Fabiána mrkla na Oľgu ako do otvo-

renej knihy. Videla jej napätie. S takouto 
reakciou nerátala.

,,No vieš, včera sme boli v zábavnom 
centre. Sezónne zľavy sú teraz najhorúcej-
šie. Poviem ti pravdu, neboli sme na tom 
stretnutí rodín. Chceli sme si dokúpiť 
potrebné veci. Ja viem, ty máš na to iný ná-
zor. Ale kedy to mám cez týždeň stihnúť? 
Uznaj sama.“

Zvonček oznámil koniec prestávky.
,,Ja viem, nemyslíš to zle s tými rečami 

o duchovnom živote a...“
,,Olinka, nemusíme ďalšiu prestávku za-

čínať tým, čím sme predchádzajúcu ukon-
čili.“ Fabiána sa nežne usmiala a priateľsky 
potľapkala kolegyňu po pleci.

,,Ale nie, ty mi nerozumieš. Ja ti to 
chcem vysvetliť.“ Oľga sa snažila pohodlne 
usadiť na stoličke. Cítila, že tie správne slo-
vá má na jazyku. Určite jej dostatočne zro-
zumiteľne vysvetlí, prečo nemá momentál-
ne na také veci čas, preto pokračovala:

,,V škole je neskutočný kolotoč. Každý 
deň kopa práce. Domácnosť? Ani nehovo-
rím. A deti? Len čakám, kedy dorastú. Stále 
som s nimi sama. Karol rozbieha nový 
projekt, je viac na služobkách ako doma. 
Všetkým tým veciam sa môžem venovať, 
keď deti dorastú a splatíme hypotéku. 
Teraz na to, jednoducho, nemám čas. Som 
totálne vyšťavená... “

Čím dlhšie hovorila, tým viac jej slová 
naberali na intenzite a rýchlosti.

,,Áno, Olinka, máš veľkú pravdu. Nikdy 
nie je neskoro nastúpiť na cestu duchovné-
ho života. No kto si vie zaručiť zajtrajšok? 
Prečo odkladať otázku večnosti do neis-
toty?“ Pokojne odpovedala. ,,Ranná káva 
ti vychladla. Stratila povzbudivú vôňu. 
Určite by zmiernila tvoju únavu, keby si si 
na ňu našla čas. Nájdi si čas. Aj duša denne 
potrebuje Božiu milosť, aby sme mali silu 
kráčať a ľúbili tých, ktorých nám Boh po-
siela do cesty. Skús to. Nájdi si čas na kávu 
aj na modlitbu.“

Školský zvonček oznámil koniec pre-
stávky. A Fabiána verila, že aj koniec tej 
Oľginej, v ktorej nebolo miesto pre Boha. n

Eva
ilustr. snímka: www.flickr.com,  

Dennis Wong

Naša tradícia
Už apoštol Pavol nás nabáda, aby sme 
sa držali tradícií, ktoré sme prijali. Iste 
vedel, prečo na to upozornil, a iste aj 
Cirkev dobre vie, prečo je po stáročia 
pre ňu také dôležité, aby sa chránili 
tradície, ktoré prijala. Táto tradícia je 
v prvom rade učenie – viera, ktorú sme 
prijali od apoštolov, no v spojení s vie-
rou ide ruka v ruke aj oslava Boha. Už 
Klement Alexandrijský v diele Stromata  
upozorňuje na to, že „neoslavujte ho 
(Boha) ako oni (Gréci)“. Naráža tu práve 
na tú skutočnosť, že hoci niektorí grécki 
filozofi našli koncepciu jediného Boha, 
neoslavovali ho správne. Ale tradícia, 
ktorú sme prijali od apoštolov, nás ve-
die  k tomu, aby sme sa nielenže pridr-
žiavali pravej viery, ale máme k Bohu 
a k jeho oslave pristupovať správnym 
spôsobom. Uvedomiť si, že stojíme 
a modlíme sa k bytosti, ktorá nás nes-
mierne presahuje. A preto k nej máme 
takto pristupovať. Spôsob oslavy teda 
vyjadruje vieru.

Kresťanské tradície sú rôznorodé, majú rôzne kore-
ne. Sú ovplyvnené prostredím, v ktorom sa vyvíjali, 
a o tradíciách by sme tu mohli vytvárať dlhé úvahy. 

Často sa však zdôrazňuje s nie celkom náležitou mierou 
hrdosti istá „naša“ tradícia, akoby sme mali špeciálnu 
tradíciu, ktorá je úplne iná ako tradície cirkví našej obra-
dovej skupiny. Nie je to tak. Iste, niektoré špecifiká sú nám 
vlastné, no sú úplne minimálne a tradícia byzantsko-slo-
vanskej cirkvi je spoločná pre viaceré cirkvi, ktoré prijali 
vieru buď priamo z Byzancie, alebo skrze žiakov veľkých 
učiteľov Byzancie. Tradícia vyjadruje čosi najvnútornejšie 
v duchovnom živote cirkvi alebo veriaceho, preto presahu-
je nejaké štatistické údaje a dá sa merať len a len plodmi, 
ktoré prináša v duchovnom živote. Práve preto nemožno 
žiť na jednej strane tradíciu svojej cirkvi a zároveň ju po-
pierať jej znevažovaním alebo obchádzaním, či odmieta-
ním. Tradícia cirkvi sa buď žije celá – teda s vierou, praxou 
a disciplínou v konkrétnom prostredí – teda ide o istý 
životný štýl, ktorý sa nedá predstierať, alebo jednoducho 
nejde o tradíciu vlastnej cirkvi, ale o nejaké tápanie medzi 
vierou a jednoduchou náboženskosťou. Tradícia našej 
cirkvi má teda veľkú hodnotu a je svedectvom pred sve-
tom, no iba v spojení s celou Cirkvou, bez ktorej sa stáva 
len obyčajným obradom, ktorý má často pekné lístie ako 
figovník, ale je bez ovocia. n

Michal Bučko

Chválospev 
na Pánovu 
prozreteľnosť
V 33. žalme nachádzame obraz neochvejnej 
nádeje. Že Boh bdie nad človekom. 
Že v pravý čas zasiahne. Múdro. S mocou. 
Presne tak a presne vtedy, keď to bude 
najlepšie. Lebo je Všemohúci. Lebo miluje. 
S neobyčajnou nehou.

Pri čítaní tohto žalmu sa mi vynára obraz výšivky či tkanej 
látky. A slová o rube a líci. Žalm hovorí o Bohu. Akoby 
niekto stál pri núdznom človeku a hovoril mu slová povzbu-

denia a útechy o tom, kto je Boh a ako koná. Akoby hovoril: „Pozri, 
toto je líce situácie, ktorou prechádzaš. Ty zo svojho uhla pohľadu 
vnímaš rubovú stranu, ale tvoj príbeh v skutočnosti vyzerá takto! 
Ty vnímaš uzlíky, chaos, odstrihnuté nite. Ale na lícnej strane je 
Božia mocná ruka, jeho múdra láska(vosť), ktorá s prehľadom robí 
všetko v pravom čase presne tak, ako je dobré. Pre teba!“

Nedávno som sa opäť začítala do knihy o čínskom kazateľovi, 
bratovi Yunovi (v slovenčine vyšli knihy Nebeský muž a Živá voda). 
V jednej časti hovorí o normálnosti prenasledovania, ktorému 
kresťania čelia. Vtipne naznačuje, že Ježiš poslal svojich najbližších 
na samovražedné misie, keďže každý z nich okrem Jána zomrel 
ako mučeník.

Počas pobytu v Európe sa brat Yun pri pohľade na veľký dav 
kresťanov pýtal, ako sa vyrovnali s Pavlovou vetou o tom, že všetci 
(!), čo chcú žiť nábožne v Kristovi, budú prenasledovaní (porov. 
2 Tim 3, 12). Prítomní boli v rozpakoch. Nezažívajú prenasledo-
vanie. A tak je buď problém s ich kresťanstvom, alebo je problém 
v Božom slove, usudzoval brat Yun. Pretože slovo „všetci“ znamená 
„každý bez výnimky“. Samozrejme, nedá sa to zúžiť takto radikál-
ne. Je však pravda, že nasledovanie Krista nikdy nebude bez ťaž-
kostí. Život s Kristom neznamená, že modlitba bude ako automat, 
ktorý pri správnej formulke vydá zázračné riešenie.

Nedávno som bola v Benátkach. Spánok v autobuse, námaha celo-
denného chodenia, únava, horúčava... to všetko sprevádza nejednu 
cestu. Napriek tomu boli všetci spokojní. Lebo sme popri námahe 
zažili radosť zo spoločenstva, čaro posedenia pri mori, krásu spozna-
nia mnohých vecí, o ktorých sme doteraz nevedeli, radosť z nových 
skúseností a mnoho iného. Keď sa apoštoli vybrali za Ježišom, tiež 
zažili mnoho pekného. Radosť zo spoločenstva, svadbu v Káne, túry 
na Tábor, táborenie na izraelských cestách, čaro plavby po mori, 
zázraky, uzdravenia... Súčasťou ich dobrodružstva bola aj námaha 
cesty, vyhnanie z miest, skúsenosť z Getsemanskej záhrady a Golgo-
ty, ale aj z ich vlastného odchodu do neba. Mučeníckeho.

Brat Yun v spomínanej knihe hovorí, že pre kresťana je len jediné 
skutočne nebezpečné miesto: mimo Božej vôle. Je lepšie byť v ťaž-
kostiach s Bohom, ako v pohode mimo neho. Ak životom kráčaš 
s Kristom, povedie ťa aj cez tmavé doliny. Pri všetkých našich uzlí-
koch a pretrhnutých nitiach je dôležité pamätať na to, že Boh vidí 
situáciu z lícnej strany. A mocnou rukou v pravej chvíli zasiahne. n

Valéria Juríčková

Charakteristika
Neviem, či ste niekto videli Španiela, čo sa dobrovoľne učí po slovensky. Vlastne to je Me-
xičan, ktorého rodičia vzali na prázdninovú cestu po Európe. Naša dcéra, ktorá sa s Juanom 
virtuálne kamaráti, si mohla vyskúšať svoju školskú španielčinu, lebo z Bratislavy do Košíc 
je to pri takejto medzikontinentálnej návšteve iba na skok... Ako to už pri konverzácii 
býva, prišla reč aj na hudobnú scénu. „Lady Gaga je pačmaga,“ skonštatoval Juan a k jeho 
charakteristike niet čo dodať.

Marta Gromošová
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PONDELOK 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol

Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 
13 – 19, zač. 67

Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozum-
nejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších 
námahách, častejšie vo väzeniach, 
v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz 
v nebezpečenstve smrti. (2 Kor 11, 23)

Som Kristov služobník. Moment! Môžem 
takto zvolať so sv. Pavlom aj ja? Až po na-
zretí si do svojho svedomia sa ukazuje moja 
slabosť. To, že nie vždy to môžem povedať. 
Aj keď možno to nie je najlepšie, predsa 
nemusím strácať nádej, lebo apoštol Pavol 
ma potešuje a ďalej povzbudzuje. Božia sila 
sa dokonale prejavuje v mojej slabosti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti svätým. Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku. Prikázaný sviatok. 
Myrovanie (HS: 390; PZ: 371; HP: 393)

UTOROK 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov

Čítania: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 
30, zač. 52 (rad.), 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mk 
3, 13 – 19, zač. 12 (apoštolom)

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho 
Otca, i od Pána Ježiša Krista. (1 Kor 1, 3)

Milosť a pokoj. Najviac sa mi páči, keď ľudia 
povedia: „Dáš pokoj, máš pokoj.“ Neuve-
domujeme si však, že toto príslovie nebolo 
napísané na to, aby sme sa už k dotyčnému 
neozývali, aby sme sa od neho odvrátili, ale 
naopak. Máme ho naplniť pokojom, ktorý sa 
nám vráti. Veď keď Kristus vstal z mŕtvych, 
ako prvé apoštolom povedal: „Pokoj vám!“ 
Prijímajme a rozdávajme.

Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Men-
livé časti svätým (HS: 392; PZ: 373; HP: 395)

STREDA 1. júl
Nezištníci a divotvorci Kozma a Damián

Čítania: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 
31 – 36a, zač. 53

Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho 
poúčal? My však máme Kristovo zmýšľa-
nie. (1 Kor 2, 16)

My však máme Kristovo zmýšľanie. Nielen 
zmýšľanie. My sa musíme čo najviac pripo-
dobňovať Kristovi, ba priam sa s ním zbož-
šťovať, aby sme vedeli prinášať skutky, ktoré 
sú hodné nasledovania. Nenahovárajme si, 
že je to ťažké, lebo prostriedkov na dosiah-
nutie tohto cieľa nie je málo. Eucharistia, 

Božie slovo, rozjímanie, modlitba, pôst... Čo 
teda? Len načiahnuť a čerpať.

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

ŠTVRTOK 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky 
v Blachernách

Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt 13, 36 
– 43, zač. 54 (rad.), Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; 
Lk 10, 38 – 42 . 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohoro-
dičke)

... vy ste Kristovi a Kristus Boží. (1 Kor 3, 23)

Najväčšiu slobodu dosiahneme v Kristovi. 
On je cesta, pravda, život. Tri najdôleži-
tejšie míľniky v našich životoch. Kráčanie 
po jeho cestách v pravde, ktorá oslobodzu-
je, dosahuje cieľ – večný život. Čo viac si 
želať? Nasledovať značky, ktoré nám nechal 
Kristus vo svojom slove. A tak sa neklam-
me, že sa to nedá, ale oblečme si silu Krista 
a napredujme po ceste spásy.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti zo sviatku (HS: 393; 
PZ: 374; HP: 397)

PIATOK 3. júl
Mučeník Hyacint

Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 
– 54a, zač. 55

Bratia, nesúďte nič predčasne, kým 
nepríde Pán. (1 Kor 4, 5)

Medzi štyri veci, ktoré sa nedajú vrátiť 
späť, patrí aj slovo, ktoré vyslovíme. Pavol 
nás pred tým vo svojom liste varoval. Isto 
sa nám už veľakrát stalo, že sme niekoho 
odsúdili, a pritom to nebola pravda. Prí-
slovie Dvakrát meraj a raz rež by sme mali 
v našom spoločenskom slovníku pretrans-
formovať: „Veľakrát si premysli, pomodli sa 
a až potom zistíš, či si hodný toho, aby si 
niekoho súdil.“

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan 
Prepodobná Marta, matka sv. Simeona

Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 
26, zač. 32

Bratia, hovorím pravdu v Kristovi, nekla-
mem... (Rim 9, 1)

Predsavzatie do ďalších mojich dní je 
začiatok dnešného listu. „Bratia, hovorím 

pravdu...“ Prekrúcanie pravdy a používanie 
milosrdnej lži je mojím nepokojom, sídlom 
zla. Veď diabol je otcom lží a ja nechcem 
byť jeho. Chcem patriť Kristovi, ktorý je 
pravdou. Budujme teda vo svojom živote 
pravdu, ktorá nás vyslobodí z otroctva zla 
a nepokoja.

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

NEDEĽA 5. júl
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštolom rovní Cyril a Metod

Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, 
zač. 29 (rad.), Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 
5, 14 – 19, zač. 11 (svätým)

Milujte sa navzájom bratskou láskou,  
predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. 
(Rim 12, 10)

Keď pápež Ján Pavol II. svätorečil v roku 
1995 Zdislavu z Lemberka, pred odchodom 
do Ríma povedal: „Buďte hrdí na to, že 
ste kresťania. Patriť do Cirkvi neznamená 
byť občanom druhej kategórie ani členom 
dajakej spoločenskej organizácie. Byť 
kresťanom znamená zmeniť nielen vlastný 
život, ale aj prostredie, v ktorom žijeme, a to 
vo svetle evanjelia.“ Malý návod, ako byť 
kresťanom, nám dnes podáva apoštol Pavol. 
Potrebujeme len jednu obyčajnú vec. Chcieť. 
Ale naozaj chcieť. Koľkokrát si povieme, že 
toto a toto chceme, ale v skutočnosti to ani 
skutočné chcenie nie je. Veľmi pekný príklad 
toho, ako skutočne chcieť, ukazuje malé 
dieťa v obchode. Zbadá hračku, po ktorej 
túži. Zoberie ju do ruky, začne si ju prezerať 
a svojimi detskými očami vám naznačí, že 
bez nej neodíde. Vysvetľujete mu, že na to 
nemáte a podobne. Ale vaše dieťa tú hračku 
chce. Je ochotné urobiť čokoľvek, aby ju 
malo. Hodí sa aj o zem, bude plakať, kri-
čať... Nehľadí na hanbu, pohľady okolia. 
Chce. Aj my sa musíme rozhodnúť, či to 
skutočne chceme. Ak sa tak rozhodneme, 
musíme začať odstraňovať z nášho života 
ďalšiu neresť – výhovorky, že sa to nedá, že 
je toho veľa, že nestíhame... Nemusím ísť 
do kláštora, aby som bol kresťan, nemusím 
byť kňazom. Musím chcieť byť dobrým 
kresťanom. Svätý Ján Pavol II. nás v tom 
uisťuje: „Svet možno zmeniť iba vtedy, keď 
bude každý na svojom mieste žiť a vystupo-
vať ako kresťan.“

Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a svätým, kon-
dák z hlasu, Sláva, kondák svätým, I teraz, 
podľa predpisu. Ostatné z hlasu a svätým 
(HS: 148, 395; PZ: 101, 376; HP: 102, 398)

Peter Iľko

PONDELOK 22. jún
Hieromučeník Eusebios

Čítania: Rim 12, 4 – 5. 15 – 21, zač. 109; Mt 
12, 9 – 13, zač. 45

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom pre-
máhaj zlo. (Rim 12, 21)

Dobrom premáhaj zlo. Vo svetle našich dní 
mi to tak trocha chýba. Akoby nám viac 
vyhovovalo oko za oko a zub za zub. Kto si 
myslí, že to tak chce Boh, nepochopil lásku, 
akou Boh prišiel na tento svet a ukázal seba 
ako dobro, v ktorom je víťazstvo. Táto veta 
by mala znieť v našich ušiach dennodenne, 
ak chceme pretvoriť svet a nepozerať pri 
tom na to, ako konajú ostatní.

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

UTOROK 23. jún
Mučenica Agripína

Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 
16. 22 – 30, zač. 46

Prečo teda súdiš svojho brata? A ty pre-
čo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci 
budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. 
(Rim 14, 10)

Aká je jednoduchá odpoveď na to, aby 
som prestal pohŕdať svojím bratom? 
Prestanem závidieť. Závisť priviedla 
Kaina k bratovražde. Vedie ľudí k neláske 
a sebectvu. Cirkev je spoločenstvo, ktoré sa 
má vzájomne viesť do nebeskej blaženosti. 
Potrebujeme vymeniť závisť za vzájomnú 
úctu, aby sme mohli byť aktívnymi na svätej 
liturgii aj pri prosbe: „Milujme sa navzájom, 
aby sme jednomy seľne vyznávali“.

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

STREDA 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa

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

Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte 
sa o názoroch. (Rim 14, 1)

Ako by bolo najľahšie ujať sa slabého 
vo viere? Pekne to ukazuje príklad sv. 
Klementa Alexandrijského, ktorého 
sa opýtali, ako chce získavať ľudí pre 
kresťanskú vieru. Klement odpovedal: 
„Nechám toho človeka celý rok bývať 
v mojom dome.“ Povieme si, že je to silné 
slovo. Pravdou však je, že toto by mala byť 
realita nášho života s Kristom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Men-
livé časti Jánovi. Myrovanie (HS: 388; PZ: 
369; HP: 391)

ŠTVRTOK 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia

Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 
– 13, 3a, zač. 49

Tak som všetko dookola od Jeruzalema 
až po Ilýriu naplnil Kristovým evanje-
liom. (Rim 15, 19)

Apoštol Pavol napĺňal všetkých evanjeliom. 
Pri takýchto slovách sa vieme povzbu-
diť. Mali by sme si ale spytovať svedomie 
a opýtať sa samých seba, čím napĺňame ľudí 
vo svojom okolí. Veď ak ma napĺňa Kristus 
svojou láskou, nemôžem si ju nechať pre 
seba, lebo to je láska absolútna, určená 
pre všetkých v mojom okolí na spoločné 
budovanie.

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

PIATOK 26. jún
Prepodobný otec Dávid zo Solúna

Čítania: Rim 16, 1 – 16, zač. 120; Mt 13, 3b – 
9, zač. 50

Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svä-
tých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude 
od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala 
mnohým, aj mne samému. (Rim 16, 2)

V jednej moslimskej dedine bývala skupinka 
kresťanov. Od ostatných boli izolovaní, ne-
smeli si ani brať vodu z dedinskej studne. 
Preto si vykopali vlastnú. Po nejakom 
čase moslimská studňa vyschla. Kresťania 
dovolili čerpať vodu všetkým obyvateľom. 
Každý mal vedieť, že u kresťanov vždy nájde 
pomoc. Iba tak nás spoznajú. Podľa vzájom-
nej pomoci.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 27. jún
Prepodobný otec Samson Pohostinný

Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30

Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby 
ste sa museli zasa báť, ale dostali ste 
Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 
voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8, 15)

Strach, nedôvera... Dosť! Boh poslal svojho 
Syna, aby sme nepristupovali k nemu zo 

strachu, ale z lásky. A zvlášť nás to viaže, 
keď si do svojho života zakoreníme fakt, že 
nie sme hocikto, ale sme Božie deti, a tým aj 
dediči Božieho kráľovstva. To nás zaväzu-
je, aby sme udržiavali toto naše dedičstvo 
najlepšie, ako len vieme.

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

NEDEĽA 28. jún
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Prenese-
nie ostatkov nezištníkov Kýra a Jána

Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 
9, 1, zač. 28

Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je 
Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho 
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rim 
10, 9)

Pred niekoľkými rokmi sa kráľovná 
krásy, tzv. Miss World, rozviedla a vzala 
si filmového herca. Svojho jediného 
syna sa rozhodli vychovávať so všetkou 
starostlivosťou, okrem náboženskej 
výchovy. Na „vedeckom“ základe. 
Dopriali mu maximálny luxus, radili sa 
s psychoterapeutkou a promovanými 
pedagógmi, ako majú vo výchove 
postupovať. V trinástich rokoch sa 
chlapec prvý raz pokúsil o samovraždu 
a tento nevydarený pokus zopakoval 
aj v sedemnástich. Mladosť prehýril 
v nočných lokáloch, ocitol sa v polepšovni 
pre podozrenie z vraždy. Po ostrom 
konflikte sa snažil otráviť otca... Takýchto 
príbehov počúvame alebo čítame viac 
ako kedysi. Natíska sa otázka prečo. Ak 
vyženieme Boha zo svojich rodín, škôl, 
práce, jednoducho zo svojho života, nič iné 
sa nedá čakať. Život bez Boha neexistuje. 
Preto sa každá nedeľa pripomína ako deň 
vzkriesenia, ako deň víťazstva nad smrťou, 
ako deň, keď nás Boh spasil. Pekne to 
vystihuje výrok sv. Augustína, ktorý zažil 
rozličné situácie, medzi iným aj smrť svojich 
blízkych. Jedného dňa povedal Kristovi: 
„Svetlo môjho srdca, nedovoľ temnotám, 
aby sa mi prihovárali.“ Sv. Augustín 
pochopil, že vzkriesený Ježiš ho nikdy 
neopustil a jeho prítomnosť bola preňho 
svetlom v skúškach uprostred temnôt. 
Mohli by sme spomenúť ešte mnoho 
príkladov svätých, ale najkrajším príkladom 
bude moja dôvera vo vzkrieseného Krista, 
ktorá privádza na cestu spásy.

Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu I teraz, podľa predpisu. Ostatné 
z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)
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Vstup Presvätej 
Bohorodičky 
do chrámu
Historické pozadie sviatku
Počiatky sviatku Vstupu Bohorodičky 
do chrámu, píše E. Sendler, sa spájajú 
s udalosťou posvätenia Baziliky Božej 
Matky Novej v Jeruzaleme 20. novembra 
543, ktorú dal postaviť cisár Justinián 
(527 – 546). Iní autori, ako Š. Ivančo či 
M. Janocha, však uvádzajú ako dátum 
posvätenia tohto chrámu 21. november.  
E. Sendler poznamenáva, že pravdepo-
dobne tento dátum mal aj vplyv na ustá-
lenie dátumu sviatku, čo potvrdzuje 
prax  jeruzalemskej cirkvi, ktorá bdenie 

ustanovila na deň posvätenia Chrámu 
Božej Matky Novej. V súčasnosti z tejto 
baziliky nezostalo nič. V 8. storočí ju 
zničili zemetrasenia a ruiny rozobrali 
moslimovia. V 12. storočí na jej mieste 
križiaci zriadili nemocnicu a v minulom 
storočí tam miestni Židia postavili veľkú 
synagógu.

Prvotné zmienky o sviatku Vstupu 
Bohorodičky do chrámu nachádzame už 
v 8. storočí, čo potvrdzuje svedectvo An-
dreja Krétskeho (†740), ktorý sa zúčastnil 
na jeho slávení v Jeruzaleme, ako aj ho-
mílie carihradských patriarchov Germana 
(†773) a Tarasa (†806). O tomto sviatku 
sa píše aj v Sinajskom evanjeliári z 8. 

storočia, ktorý sinajskému monastieru 
daroval cisár Teodóz III. (715 – 717). Me-
dzi dvanástimi sviatkami sa spomína aj 
Vstup Bohorodičky do chrámu. Zmienku 
o tomto sviatku nachádzame aj v Menolo-
gione Bazila II. z obdobia okolo roku 985. 
Sinajský Kanonarch  z 10. stor. predmetný 
sviatok uvádza pod názvom Presvätej Bo-
horodičky, ktorá bola uvedená do Božieho 
chrámu, keď mala tri roky. Typikon veľkej 
konštantínopolskej cirkvi z 10. storočia sa 
v súvislosti s 21. novembrom zmieňuje 
o tomto sviatku v podobe: Zbor sv. Boho-

rodičky, keď bola svojimi rodičmi 
odovzdaná a uvedená do Pánovho 
chrámu v troch rokoch.

Po ukončení ikonoboreckého 
obdobia (726 – 843), keď úcta 
k Bohorodičke dostala nové im-
pulzy, sa sviatok Vstupu Bohoro-
dičky do chrámu stáva na Výcho-
de všeobecne známym a rozšíre-
ným. Oficiálne bol však do litur-
gického kalendára zaradený až 
v roku 1166. Grécky termín nazýva 
túto udalosť, a tým aj samotnú 
ikonu, Εισοδος, čo v preklade zna-
mená uvedenie, prezentovanie, 
v slovanskej tradícii prekladané 
ako vovedenie – uvedenie, neskôr 
ako vchod alebo vstup. Na Západe 
sa tento sviatok, známy pod poj-
mom Obetovanie Panny Márie, 
rozšíril až v 14. storočí, za pápeža 

Gregora XI. (1370 – 1378), ktorý ho začal 
sláviť v Avignone v roku 1374. V Ríme bol 
v roku 1474 zaradený do rímskeho misála 
prostredníctvom pápeža Sixta IV. (1471 
– 1484). Približne po jednom storočí slá-
venia tohto sviatku na Západe však pápež 
Pius V. (1566 – 1584) tento sviatok zrušil 
s odôvodnením, že je veľmi úzko spätý 
s apokryfmi. Až pápež Sixtus V. (1585 – 
1590) obnovil v roku 1585 tento sviatok 
pre celú západnú cirkev tým, že ho zara-
dil do rímskeho kalendára, ale na rozdiel 
od východnej cirkvi nie medzi hlavné, ale 
medzi menšie mariánske sviatky. n

Milan Gábor
snímka: pravera.ru

 SPOLOK 
 SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – júl
50 rokov: Andrej Puci, Hraň
60 rokov: Ing. Pavol Hric, Košice; Mgr. Mi-
lena Korbová, Humenné-Pod Sokolejom; 
Ing. Juraj Mantič, Bratislava; Anna Moj-
sejová, Hrašovík; Mária Olšavská, Veľký 
Ruskov; Eva Skybová, Choňkovce
70 rokov: Helena Bratková, Matiaška; Jo-
lana Černejová, Kazimír; Jolana Kobulka-
ničová, Milhostov; Mária Nováková, Dúb-
ravka; Mária Tomaščinová, Miklušovce
75 rokov: Mária Fedorčáková, Kazimír; 
Anna Fejková, Davidov; Margita Husáro-
vá, Čičava; Helena Kuľhová, Radvaň nad 
Laborcom; Anton Verbovský, Ďačov
80 rokov: Pavol Fedor, Stankovce; Mi-
chal Fedorkovič, Prešov; Juraj Potocký, 
Humenné; Mária Romanová, Hanušovce 
nad Topľou; Ján Tkáč, Davidov
85 rokov: Katarína Buraľová, Topoľa; Zu-
za na Petrúňová, Banské
90 rokov: Mária Štefanková, Sečovce

Všetkým jubilantom vyprosujeme  
mnoho šťastných rokov!

 KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
20.06. Litmanová, hora Zvir (10.00 h)
24.06. Ľubotice, cerkev (18.30 h)
29.06. Ľubotice, cerkev (18.30 h)
Kurz Filip
26. – 27.06. Ľutina, bazilika minor (09.45 h)

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

 JUBILEÁ KŇAZOV
Miroslav Medviď CSsR, tajomník Apoštol-
skej nunciatúry v Bratislave – 4. jún – 20 
rokov kňazstva; Jozef Paraska CSsR – 4. 
jún – 20 rokov kňazstva; Juraj Rak CSsR, 
duchovný rehoľného rádu redemptoristov 
– 4. jún – 20 rokov kňazstva; Ján Sabol, ti-
tulárny dekan, na odpočinku – 8. jún – 40 
rokov kňazstva; Ján Lemeš, protojerej, 
farár v Stankovciach – 16. jún – 45 rokov 
života; Jozef Kellő, sobranecký protopres-
byter – 16. jún – 30 rokov kňazstva; Michal 
Kučera, právo nosiť nábederník, výpomoc-
ný duchovný farnosti Vranov nad Topľou-
-Juh – 4. júl – 50 rokov kňazstva; Martin 
Hasaralejko, farár v Šamudovciach – 13. 
júl – 45 rokov života; Peter Geletka, člen 
Inštitútu Krista Veľkňaza – 15. júl – 25 ro-
kov kňazstva; Marko Rozkoš, kancelár BÚ 
Košice – 15. júl – 25 rokov kňazstva; Valér 
Čonka, titulárny dekan, právo nosiť nábe-
derník, na odpočinku v Košiciach – 17. júl 
– 25 rokov kňazstva; František Kuzmiak, 
farár farnosti Cernina – 17. júl – 50 rokov 
života; Ján Maďoran, titulárny kanonik, 
správca farnosti Hlinné – 17. júl – 25 rokov 
kňazstva; Andrej Pribula, titulárny arcide-
kan, právo nosiť nábederník, koordinátor 
duchovnej správy nemocníc mesta Prešov 

– 17. júl – 60 rokov života; Juraj Kuchtanin, 
výpomocný duchovný v Snine – 22. júl – 
20 rokov kňazstva; Slavomír Molnár, kap-
lán Ordinariátu OS a OZ SR – 22. júl – 20 
rokov kňazstva; Štefan Pacák, giraltovský 
protopresbyter – 22. júl – 20 rokov kňaz-
stva; Ladislav Praščák, farár v Strážskom 
– 22. júl – 20 rokov kňazstva; Peter Tkáč, 
duchovný správca nemocníc mesta Svid-
ník – 22. júl – 20 rokov kňazstva; Rastislav 
Bruzda, farár vo Varhaňovciach – 23. júl – 
20 rokov kňazstva; Martin Jurašek, odbor-
ný asistent na Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave– 
23. júl – 20 rokov kňazstva; Ján Krehlík, 
farár v Ďačove – 23. júl – 20 rokov kňaz-
stva; Ľuboslav Pulščák, farár vo Veľkom 
Lipníku – 23. júl – 20 rokov kňazstva; Juraj 
Sedláček OSBM, duchovný správca Chrá-
mu Povýšenia sv. Kríža na Bukovej Hôrke, 
správca farnosti Miková – 23. júl – 20 ro-
kov kňazstva; Michal Tkáč, správca far-
nosti Olšavica – 29. júl – 55 rokov života; 
Ján Ostapčuk, farár 11. mechanizovaného 
práporu okamžitej reakcie v Martine – 30. 
júl – 45 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOŽELÁME

Drahý duchovný otec Ján Sabol, 8. júna si 
oslávil 40 rokov kňazstva. V mnohom si sa 
pripodobnil svojmu svätiteľovi bl. Vasiľovi 
Hopkovi. Často ti bol odmenou za tvoju 
prácu kríž. Ďakujeme tebe aj tvojej man-
želke Monike za všetko. Vyprosujeme Bo-
žie požehnanie, zdravie, radosť a ochranu 
nebeskej Matky.

vďační veriaci a rodina

Ľubomír Štiblarik, kurátor gréckokato-
líckej farnosti Humenné-Pod Sokolejom 
oslávil 20. júna krásne okrúhle 60. naro-
deniny. Za vašu prácu vo farnosti sa vám 
chceme zo srdca poďakovať a zaželať, aby 
vás neopúšťalo nadšenie a aby vás náš 
Pán požehnával na každom kroku. Nech 
vám dopraje zdravie, pokoj, hojnosť mi-
losti a radosti v kruhu rodiny.

Ján Frandofer

Výpomocný duchov-
ný našej farnosti otec 
Michal Kučera slávi 
4. júla 50. výročie 
svojej kňazskej služ-
by. Otec Michal, ďa-
kujeme vám za všet-
ko, čo pre nás robíte, a do ďalších rokov 
vyprosujeme vám i vašej manželke Anne 

veľa Božích milostí a požehnania, hlavne 
zdravie, radosť, lásku, dary Svätého Du-
cha, a zverujeme vás pod Božiu ochranu 
i ochranu Presvätej Bohorodičky.

vďační veriaci farnosti  
Vranov nad Topľou-Juh

Drahý náš duchovný 
otec Maroš Rinik, 
pri príležitosti vašich 
narodenín vám zo 
srdca vyprosujeme 
veľa Božích milostí 
a požehnania. Ďaku-

jeme vám za vašu otcovskú starostlivosť 
a lásku, ktorou nás dennodenne zahŕňa-
te a privádzate k Bohu. Je to svedectvo 
o tom, že ste svoj talent nezakopali ako 
v podobenstve, ale svedomito získavate 
ďalšie. Ďakujeme vám za vašu pomoc pri 
výstavbe nového ikonostasu, pred kto-
rým sa s vami ako hlavou našej duchov-
nej rodiny môžeme modliť. Nech vám 
vo vašom kňazstve pomáha Božia Matka 
a nech nad vami bdie i naďalej.

s láskou a úctou veriaci z Trhovišťa

 OZNAMY
Ikonopisecký kurz
Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda 
Slovenska usporiada 18. – 26. júla  IKO-
NOPISECKÝ KURZ. Kontakt: 0907 649 333 
(Janka Lengvarská), 0904 358 709 (Mária 
Čurmová), www.SISCMS.sk  
Výstava liturgických predmetov  
v Starej Ľubovni
Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni 
pozýva na výstavu Ars liturgica (prehliad-
ku liturgických predmetov, odevov a kníh 
zo zbierok Ľubovnianskeho múzea – hrad 
v Starej Ľubovni), ktorá potrvá do 30. sep-
tembra. TK KBS
Mariánske duchovné cvičenia  
pre laikov
Pozývame vás na duchovné cvičenia pre 
lai kov vedené formou trvalého večeradla. 
Cieľom je cez modlitbu ruženca a úctu k Pre-
svätej Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána 
Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucha ristii 
a na príhovor Presvätej Bohorodičky si vo 
večeradle vyprosiť Svätého Ducha.
Termín: 24. – 26. júl
Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár 
bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23, Prešov
Cena: 31 eur (strava, ubytovanie a orga-
nizačný poplatok)
Informácie a prihlášky: 0904 738 049 
(VPS) a veceradla@grkatpo.sk.

Tešíme sa na spoločenstvo a prosíme 
o modlitbu za požehnanie. -jd

Verejná zbierka na podporu  
Národného pochodu za život
Ministerstvo vnútra Slovenskej repub-
liky zapísalo do registra verejných zbie-
rok verejnú zbierku na Národný pochod 

za život, ktorú možno podporiť na čísle 
účtu 351 220 9151/0200 (IBAN: SK63 
0200 0000 0035 1220 9151). Podporiť 
túto verejnú zbierku možno v období 
od 22. mája do 31. októbra. Jej výťažok 
bude použitý na podporu Národné-
ho pochodu za život 2015 a programy 
na ochranu života a pomoc pre tehotné 
ženy v núdzi a ich rodiny.
Záujemcovia o dobrovoľníctvo pri organi-
zácii pochodu sa môžu prihlásiť cez for-
mulár na stránke pochodzazivot.sk.
Národný pochod za život sa uskutoční 20. 
septembra v Bratislave.

Marek Michalčík 
Na bicykli za život
Spoločenstvo Život ako dar už po osem-
nástykrát organizuje cyklistickú akciu 
za záchranu nenarodených detí.  Spája 
pritom radosť zo športu s modlitbovou 
službou. V tomto roku navštívia cyklisti 
54 miest Slovenska. Akcia sa začína 4. júla 
v Kežmarku, resp. na Levočskej hore a vy-
vrcholí 31. júla v Bratislave. Do akcie 
sa možno zapojiť aktívne ako cyklista, 
účasťou na programe vo vašom meste, 
šírením informácií o podujatí, finančnou 
a materiálnou podporou. Viac na http://
pochodzazivot.sk/na-bicykli-za-zivot/.

 INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád 
a reštaurovanie. Zľava z ceny. Telefón: 
0905 389 162, www.reart.eu
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Neschopnosť vy-
tvárať manželské 
spoločenstvo
Manželia sú uzavretím manželstva pozvaní 
vytvoriť špecifické spoločenstvo, ktoré sa 
nedá prirovnať k ničomu inému. Majú totiž 
vytvoriť jednu bytosť, spojenú duchovne 
i telesne prostredníctvom puta manželskej 
lásky. To sa dá len vtedy, ak sú vo všetkých 
situáciách života schopní brať do úvahy ako 
najvyšší princíp záujem svojho manželského 
partnera a zachovávanie integrity svojho 
manželstva. Z toho zároveň vyplýva, že 
nesmú urobiť nič také, čo by mohlo narušiť 
harmóniu v manželstve, prípadne čo by bolo 
v protiklade s jednotou a nerozlučiteľnosťou 
manželstva. V súčasnosti sa však stretávame 
najmä s troma situáciami, ktoré človekovi 
sťažujú takéto správanie sa v manželstve. 
Prvou je situácia človeka, dnes často nechtiac 
vychovaného k tomu, aby hľadal len vlastný 
egoistický prospech. A to aj v manželstve. 
Tento egoizmus sa stáva súčasťou jeho osob-
nosti, a preto sa stáva vnútorne neschopným 
napĺňať svoje poslanie byť súčasťou svojho 
manželského partnera. Týka sa to situácie 
domáceho násilia, keď jeden z manželov spô-
sobuje druhému bezohľadnú bolesť, správa 
sa násilne, bezohľadne a sebecky. Dôsledkom 
takejto situácie je neschopnosť človeka vy-
tvoriť normálne manželské spolužitie. Druhou 
situáciou sú okolnosti, keď je v manželstve 
prítomná závislosť od alkoholu alebo drog. 
Skúsenosť učí, že tam, kde je v manželstve 
prítomný ťažký alkoholizmus alebo narkomá-
nia, nemôže vzniknúť normálne manželské 
spoločenstvo. Manželské spolužitie má byť 
totiž vykonávané ľudským spôsobom, čomu 
prítomnosť alkoholu alebo drog bráni. Treťou 
situáciou sú ohrozenia psychosociálnej 
povahy. Ide o situácie ľudí, ktorí sú postihnutí 
homosexualitou, nymfomániou, sadizmom, 
transsexualizmom a pod. Sú to teda situácie 
tých ľudí, ktorí nie sú v manželstve schopní 
normálneho intímneho života. Intímny život 
je pre manželstvo taký dôležitý, že neschop-
nosť normálneho intímneho života u jedného 
z manželov privádza k neschopnosti deliť sa 
s druhou manželskou stránkou o manželskú 
lásku. Všetky spomínané anomálie a priori 
diskvalifikujú takéhoto človeka k uzavretiu 
manželstva, pretože takto postihnutí ľudia nie 
sú schopní rozvíjať manželstvo ako hodnotu, 
ktorá je daná obidvom. Týka sa to citovej a in-
telektuálnej sféry, jednoty v myslení a konaní, 
ale aj v prejavoch vzájomnej lásky.

František Čitbaj

SLOVO   13 | 2015SLOVO   13 | 2015 24 | IKONA  OZNAMY | 25



rt
v:

Pomôcky:  
Medresa, 
Erde, Dies

Citoslovce Mažiar Zverník, 
po česky slovo Pniaky Okrem iného, 

skratka
Nedaj sa 
oklamať Oný Ovocná 

záhrada
Latinská 

predložka
Autor:  

Vladimír  
Komanický

3. časť 
tajničky Oželel

Mužské meno
Sťažnosť

Predložka
Otec

1. časť 
tajničky

Dopravný 
podnik
5. časť 

tajničky

Skyprí zem 
motykou

Predložka 
ponad Časť krivky

Dosádza Islamská škola

slovo Nevypi všetko
Umelá reč Balík, 

zastarale Mulica

Rímska bohy
ňa úsvitu Šechtár Fólio, po česky

North 
American 

Arms, skratka

Nahý švihák

Ekonomická 
komisia

Chemická 
značka 
európia

Zem, 
po nemecky Bývalý 

textilný 
podnikMieň

4. časť 
tajničky

Chem. zn. 
lawrencia

Chem. zn. 
hliníka

Choroba kĺbov Ako

Old Oak 
Common, 

skratka

Oná Deň, 
po latinsky

Plúž
Under 

Armour, 
skratkaEČV Rimavskej 

Soboty
Španielsky 

člen

2. časť 
tajničky

Dvojhláska Kameň Švajčiarska 
rieka

 Z I K O N I Z N V T K O H Ú T E Y

 R E N É H A E Á D Ý T J L R Č S E

 D D L C R V Z O CH O Z O B I U R O

 Ý E P E A A O A M O H O D N O D C

 S N D L N K D Í R Y D O R K M A A

 L É E I Y I Z O L E R U D E Ý B P

 C R K N N L N O S U T A N A O T Č

 CH E T A P A Ž A Ž Ť M A R N I Á I

 L R M T L A D I P A A R E I V A S

 I V O E T I V Á S O L N A O T D T

 E N B V N O CH K M Í T O K K K A I

 B K A Y T T A Ň V O R O B Z Y R Č

 A L O K Š O Y Y T Á N O P A S Z E

Legenda: ABONENT, CÉDER, CELINA, CEMENTY, ČISTIČE, 
DAMASK, DEDINA, DOHODA, ETAPA, HRANY, HRUDA, 
CHLIEB, KALICH, KOHÚT, KOVÁČ, KYVETA, LEBKA, LIKAVA, 
MRAKY, NAZARET, NIKEL, NOMÁD, ODMENA, OTVOR, 
POTOPA, RADOSŤ, RARITA, RODIČ, SAPONÁTY, SELÉN, 
SUTANA, ŠKOLA, TURNUSY, ÚLOHY, VIERA, VÝZOR, ZÁCHOD, 
ZBOROVŇA, ZELENINA, ZINOK, ZRADA, ŽALOBA, ŽATVA, 
ŽIVOT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. 

Správne riešenia z čísla 11. Krížovka: Aj studne sa lepšia, 
keď sa z nich čerpá. Osemsmerovka: Knihy sú pre ľudí 
tým, čím sú pre vtákov krídla. Výherca: Dagmar Hesková 
z Veľkých Ozoroviec

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 22.06. (pondelok)  16.00 Večerná univer-
zita: Rodina ako zjednocujúci prvok medzi 
kultúrami a náboženstvami − autor: Mons. 
Milan Chautur
 23.06. (utorok)  18.45 Viera v Rusku: Va-
lentína Puziková, 80 rokov tajne zasvätená 
⓬ – dokument, ktorý prináša portrét tajnej 
sestry Ignácie, odborníčky na tuberkulózu 
20.20 Gréckokatolícky magazín − magazín 
o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
 24.06. (streda)  11.25 Gréckokatolícky 
magazín R 18.45 Bez hraníc: Boh, peniaze 
a znalosti – dokument o Steylskej banke 
v Sankt Augustine pri Bonne, ktorú vlastní 
rehoľná spoločnosť 20.10 Prehľad katolíc-
kych periodík na Slovensku
 25.06. (štvrtok)  02.30 Gréckokatolícky 
magazín R 09.10 Večerná univerzita: 
Rodina ako zjednocujúci prvok medzi 
kultúrami a náboženstvami R 18.45 Moja 
misia: Rašaj (Nemecko) ⓬ – dokument 
o misionárovi Jozefovi Lančaričovi SDB, 
ktorý sa venuje Rómom
 26.06. (piatok)  03.25 Večerná univerzita: 
Rodina ako zjednocujúci prvok medzi 
kultúrami a náboženstvami R 16.30 
Gréckokatolícky magazín R 17.30 25 rokov 
Cyrilo-metodských dní − dokument o osla-
vách cyrilo-metodských dní v Terchovej 
18.45 Prečo sľuby? − o rehoľných sľuboch 
so saleziánkou sr. Dagmar Kráľovou 18.50 
Sľub čistoty − o význame rehoľných sľubov 
s otcom Jozefom Hegglinom, misionárom 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 27.06. (sobota)  11.40 Gréckokatolícky 
magazín R 14.00 Živý vstup z Dňa otvore-
ných dverí kláštorov − priamy prenos 14.15 
Rehoľná abeceda: Náš páter Krapka 14.30 
Živý vstup z Dňa otvorených dverí kláštorov 
− priamy prenos 17.00 Svätá omša z New 
Yorku − priamy prenos z kaplnky Oratória 
sv. Filipa Neriho (Tappan, New York)
 28.06. (nedeľa)  08.00 Animované biblické 
príbehy: Kráľ sa stal sluhom – príbeh pre 
deti, v ktorom apoštol Jakub, väzeň v soľ-
ných baniach, nasleduje Ježišov príklad 
služby tak, že pomáha slabšiemu spoluväz-
ňovi 14.40 Môj názor: Sv. Cyril – rehoľník 
− hosť: Mons. Viliam Judák 21.40 Večerná 
univerzita: Rodina ako zjednocujúci prvok 
medzi kultúrami a náboženstvami R
 29.06. (pondelok)  09.30 Svätá omša − 
na sviatok sv. Petra a Pavla celebruje pápež 
František 17.05 Gréckokatolícky magazín R
 30.06. (utorok)  18.45 Levoča − krátky 
dokument o levočskej púti 20.20 Väzby: 
Chipsy a manželstvo (1) – vzdelávací 
program, v ktorom moderátor Pavol Danko 
odhalí netušené väzby medzi stvorenstvom 
a Stvoriteľom, medzi prírodnými vedami 
a medziľudskými vzťahmi
 01.07. (streda)  10.00 Posilnení vierou 
− záznam z hudobného cyklu o Cyrilovi 
a Metodovi z Nižného Hrušova
 02.07. (štvrtok)  17.30 Doma je doma: 900 
kilometrov pre chudobných 20.00 Chvály: 
Marana tha, Prešov

 03.07. (piatok)  17.30 Doma je doma: 
Čistota − pocit 18.45 Chudoba − dokument 
o malej sestre Ježišovej Eve Bačinskej, ktorá 
napĺňa sľub chudoby službou ľuďom bez 
domova 18.50 Poslušnosť − dokument, 
v ktorom o sľube poslušnosti rozpráva 
taliansky augustinián otec Angelo Lemme, 
spoluzakladateľ komunity augustiniánov 
na Slovensku 21.55 Cyril a Metod − met-
ropolitný orchester Bratislava pod tak-
tovkou Pavla Tužinského prináša záznam 
diela slovenského skladateľa Pavla Kršku: 
Cyril a Metod – opera-oratórium 23.30 
Sedembolestná Panna Mária a Sväté písmo 
− mariánska katechéza sr. Veroniky Kataríny 
Barátovej na levočskej hore 2014
 04.07. (sobota)  10.25 Kultúra života 
a pseudokultúra smrti (6) − vzdelávací 
program 14.00 Závislosti: Hľadal som 
slobodu – svedectvo Nora, ktorý strávil 
päť rokov za mrežami a ktorý sa po ob-
rátení stal misionárom vo väzení 16.50 
Otváracia odpustová svätá omša − priamy 
prenos z levočskej púte 20.00 Svätá litur-
gia východného obradu z levočskej púte 
21.30 Mariánsky koncert hudobnej skupiny 
bratov Kollárovcov z levočskej púte 22.50 
Modlitba ruženca s rodinami a zasvätenými 
z levočskej púte
 05.07. (nedeľa)  08.30 Dialógy na hore 
− priamy prenos z levočskej púte 10.00 
Slávnostná odpustová svätá omša z levoč-
skej púte 22.00 Pápež v Ekvádore − priamy 
prenos, prílet do hlavného mesta Quito

 17.06. (streda)  20.00 Pôsobenie menších 
bratov františkánov v Nových Zámkoch 
21.30 Sklársky kumšt predtým a dnes 
– na návšteve sklárskeho skanzenu vo 
Valaskej Belej
 18.06. (štvrtok)  20.00 História Koptskej 
cirkvi
 19.06. (piatok)  20.00 Ochorenia srdca – 
najpočetnejšie na svete
 20.06. (sobota)  08.30 Pôsobenie menších 
bratov františkánov v Nových Zámkoch R 
10.00 Materstvo – cesta k svätosti (1) – 
hosť: don Marián Husár 20.15 Slovenskí 
chorí v Lurdoch – sumár púte
 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. 
Alojzovi z Gonzagy 15.30 Práca asistentky 
mentálne postihnutého chlapca – Vladi-
míra Ezrová 20.30 Kresťanská a duchovná 
formácia v Opus Dei
 22.06. (pondelok)  16.30 Predchádzanie 
stresu kontrolou myslenia a optimálnou 
komunikáciou; hosť: psychologička Viera 
Sobotová 20.00 Má 15 a už napísala knihu; 
hosť: Valentína Sedileková
 23.06. (utorok)  20.00 Klement Rímsky 
– predstavujeme cirkevných otcov; hosť: 
otec Ján Krupa
 24.06. (streda)  20.00 Kongregácia dcér sv. 
Františka Assiského
 25.06. (štvrtok)  20.00 Rytierstvo v stredo-
vekej sakrálnej ikonografii
 27.06. (sobota)  08.30 Kongregácia dcér 
sv. Františka Assiského R 10.00 Materstvo 
– cesta k svätosti (2) – hosť: don Marián 
Husár 20.15 Mesiac s pápežom Františkom
 28.06. (nedeľa)  12.00 Zamyslenie Mons. 
Bernarda Bobera, košického arcibiskupa 
metropolitu 14.00 Svetlo v temnotách – 
rozhlasová hra o sv. Petrovi a sv. Pavlovi 
15.30 Chcú, aby ich deti vyrastali v mieri 
– rozhovory s presídlencami z vojnových 
oblastí Donecka a Luhanska
 29.06. (pondelok)  16.30 Sv. Peter a sv. 
Pavol – piliere svätej Cirkvi; hosť: doc. Fran-
tišek Trstenský 20.00 Božia krása ukrytá 
v každom diele ľudských rúk – svedectvá 
mladých kreatívnych ľudí z Festivalu krásy 
o ich tvorbe
 30.06. (utorok)  20.00 Filadelfia – prípravné 
katechézy; hostia: otec Marek Iskra a otec 
Róbert Neupauver
 04.07. (sobota)  17.00 Levočská púť 2015 
– otváracia odpustová svätá omša 20.15 
Levočská púť 2015
 05.07. (nedeľa)  10.00 Levočská púť 
2015 – slávnostná odpustová svätá omša 
12.00 Zamyslenie Mons. Františka Rábeka, 
vojenského ordinára 13.00 Sv. Cyril a sv. 
Metod v slovenskej literatúre – záber 
cez Jána Hollého po Jána Zambora 20.30 
Veľkomoravské legendy a povesti – známe 
osobnosti čítajú a uvažujú o odkaze svätých 
solúnskych bratov; umelecko-duchovné 
pásmohu
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Kate Breslinová: V pravej chvíli
Modrooká Židovka Hadassa Benjaminová musí zachrániť svoj ľud, aj keby sa jej nemalo 
podariť zachrániť samu seba. Píše sa rok 1944 a Hadassa Benjaminová má pocit, že Boh 
ju opustil. V jednej chvíli unikne smrti zastrelením, v druhej sa ocitá v rukách nového 
nepriateľa. Jej árijský výzor jej umožňuje skryť sa za falošnú identitu Stelly Müllerovej, 
no aby si túto masku Schmidtovej sekretárky uchovala, je nútená prizerať sa, ako jej ľud 
posielajú do Osvienčimu. Tuší, že v srdci jej zamestnávateľa sa ukrývajú tajomné hlbiny, 
a žiada ho o pomoc pre tých, ktorí sú v tábore. Možno ju naozaj Boh priviedol do tábora 
v pravej chvíli; ako však môže zachrániť svoj ľud, keď nedokáže zachrániť samu seba? (i527.net)

Boh miluje Slovensko
Ide o film dokumentárneho charakteru, ktorý sa snaží prebádať históriu, zmapo-
vať súčasnosť a hľadať stratégiu do budúcnosti pre kresťanov na Slovensku. Nesie 
podtitul Film o prebudení a jeho tvorcovia sa snažia divákovi priniesť odpoveď 
na otázky, čo je to prebudenie, či Slovensko zažíva určitú úroveň prebudenia 
a čo môžu kresťania na Slovensku robiť, aby ho videli. Film sa pozerá do hlbokej 
minulosti Slovenska a snaží sa hľadať prepojenie medzi tým, čo sa dialo kedysi, 
a tým, čo sa deje dnes. „Pre mňa to bolo pátranie... Keď som začal premýšľať o filme, vedel som, že to má 
byť niečo, čo sa bude na Slovensko pozerať zvrchu,“ hovorí režisér Peter Kocúr. (Ivana Šalgová)

Fíha tralala – Cvičíme odmala
Desať nových pesničiek a dve známe zvučky v podaní obľúbeného škriatka Fíha, ktoré 
sú súčasťou rovnomenného DVD, nájdete na CD Fíha tralala – cvičíme odmala. Piesne 
s jednoduchými melódiami, ako sú Semienka alebo Škola plávania, sú chytľavé a spolu 
s najmenšími sa k nim môžete pripojiť okrem spievania aj jednoduchým pohybom. 
Na CD nájdete ako bonus aj pesničku Most, ktorú si diváci obľúbili z verejných vystúpení. S textami sa 
pohrala autorka projektu Martina Jelenová a hudbu skomponoval dvorný skladateľ tejto detskej produkcie 
Miroslav Šibík. (Dada Kolesárová)

DVOJKA
 21.06. (nedeľa)  15.25 Orientácie – nábo-
ženský magazín 15.55 Slovo Jany Fordoso-
vej (ECAV) 20.05 Dielo z depozitára 2015: 
Simon Vouet – Svätá Katarína 00.55 Dielo 
z depozitára 2015 R 01.55 Slovo R
 23.06. (utorok)  15.25 Orientácie R
 28.06. (nedeľa)  09.25 Slovo 09.30 Orientá-
cie – náboženský magazín 10.00 Gréckoka-
tolícka archijerejská sv. liturgia z drevené-
ho Chrámu sv. Paraskevy v Potokoch, slúži 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita 00.55 Slovo R
 30.06. (utorok)  13.00 Orientácie R
 01.07. (streda)  17.30 Stopy dávnej minu-
losti: Legenda Dowina R
 04.07. (sobota)  09.40 Misia bratov Kon-
štantína a Metoda (1) R
 05.07. (nedeľa)  09.35 Misia bratov 
Konštantína a Metoda Misia bratov Kon-
štantína a Metoda (2) R 10.00 Národná 
púť na sviatok svätých Cyrila a Metoda – 
slávnostná svätá omša zo Svätoplukovho 
námestia v Nitre pri príležitosti celoná-
rodných osláv príchodu svätých Cyrila 
a Metoda na naše územie 20.00 Sviatočné 
slovo: Svätí Cyril a Metod – duchovný 
príhovor Igora Písečného, farára farnosti 
Ladice 00.25 Sviatočné slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
 21.06. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje Mons. Ján Krajčík, dekan 
(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

RÁDIO SLOVENSKO
 21.06. (nedeľa)  22.20 Encyklopédia 
spravodlivých – príbehy ľudí, ktorí nasadili 
svoje životy, aby počas druhej svetovej 
vojny pomohli prenasledovaným Židom
 05.07. (nedeľa)  10.30  Gréckokatolícka 
liturgia z Chrámu Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave pri príležitosti sviatku sv. 
Cyrila a Metoda, slúži Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha 22.20 Encyklopédia 
spravodlivých

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 Vati-
kán 07.41 Z duše 17.05 Duchovné hori-
zonty 18.15 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
 27.06. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Markián Greško OSBM)
 05.07. (nedeľa)  10.00  Evanjelické služby 
Božie z Branča

RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Duchovná publicistika 
08.30 Sakrálne umenie

Zmena programu vyhradená

Liturgicképexeso
Iliton
Iliton (grécky εἰλύω) je tkanina pou-
žívaná na oltári. Na Slovensku sa 
praktizujú dva spôsoby jej použitia. 
Prvý je ochrana antimenziónu. 
Iliton tu slúži ako jeho obal, a tak je 
nutne väčší než samotný antimen-
zión. Zvyčajne majú podobný tvar. 
Niekedy je na ilitone vyšitý tropár 
tretej hodinky. 
V iných prípadoch je antimenzión 
uložený pod vrchnou oltárnou 
plachtou, a tak je dostatočne chrá-
nený. Iliton sa vtedy používa ako 
náhrada antimenziónu a je rozpre-
stretý na oltári od prenesenia darov 
na oltár až po ďakovnú jekténiu.
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 GR.KAT. MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

26. – 28.06. Víťazstvo v Kristovi. Život je plný výziev, 
bojov a niekedy aj súžení, ale vďaka Kristovi môžeme 
obstáť, ba dokonca zvíťaziť. Ak chceš začať žiť takýto 
víťazný život, príď. (Peter Lipták & špeciálny hosť)

Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2015
05. – 10.07. 1. turnus (9 – 11 rokov)
12. – 17.07. 2. turnus (15 – 17 rokov)
19. – 24.07. 3. turnus (12 – 14 rokov)
26. – 31.07. 4. turnus (9 – 11 rokov)
02. – 07.08. 5. turnus (9 – 11 rokov)
09. – 14.08. 6. turnus (12 – 14 rokov)
16. – 21.08. 7. turnus (12 – 14 rokov/18 a viac rokov)
23. – 28.08. 8. turnus (15 – 17 rokov)
Cena: 50 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe na tur-
nus)
29.08. Zabárka – veselica pre animátorov slúžiacich 
v lete

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

12. – 18.07. Pozývame vás prežiť prázdninový týž-
deň v spoločenstve ďalších rodín v Centre pre ro-
dinu na Sigorde. V rámci programu prázdninového 
týždňa sme pre vás pripravili program naplnený zá-
bavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé 
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie 
aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas ro-
dinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery 
a iné aktivity.
02. – 08.08. Druhý prázdninový týždeň pre rodiny 
s deťmi
25. – 27.09. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz, ktorý pomá-
ha manželom posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manže-
lov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu 
Boha pre manželstvo. Príspevok je 90 eur za pár.
09. – 11.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. 
Kurz je organizovaný v spolupráci s Donum vitae 
a určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, 
učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej 
ovulačnej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú 
poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svo-
jej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať 
s Pánom na stvoriteľskom diele. Na kurz sú pozvaní 
zvlášť tí, ktorí chcú spoznať Billingsovu ovulačnú me-
tódu, ako aj tí, ktorí si chcú obnoviť certifikát alebo 
prehĺbiť svoje vedomosti. Tých, ktorí už poznajú túto 
metódu, poprosíme, aby si doniesli svoje záznamy. 
Príspevok za kurz je 45 eur.

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

26. – 27.06. Kongres rodiny (09.00 h)
04.07. Fatimská sobota – protopresbyterát Medzi-
laborce a Snina (10.00 h)

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

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

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

04.07. Fatimská sobota (08.30 h.)

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

04.07. Fatimská sobota (10.30 h)
05.07. Malá púť – sv. Cyril a Metod (09.00 h)

Centrum pre rodinu na Sigorde 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove

vás pozývajú v rámci Roka rodiny v Prešovskej archieparchii na

KONGRES RODINY 
25. – 27. jún 2015

Štvrtok  25. jún 2015 (Kino Scala)
18.00  Evanjelizačný koncert skupiny Anastasis

Piatok  26. jún 2015 (Aula A1, GTF PU)
  9.00  Otvorenie kongresu a príhovor prešovského arcibiskupa a metropolitu 
	 Mons.	Dr.	h.	c.,	ThDr.	Ján	Babjak	SJ,	PhD.
  9.15  Dve skúsenosti so sprevádzaním manželov z Talianska 
	 doc.	ThDr.	Marcel	Mojzeš,	PhD.	
 Ľudské práva a ohrozenie rodiny na Slovensku 
 PhDr.	Renáta	Ocilková,	PhD.,	zástupkyňa	KBS	v	Rade	vlády	pre	rodovú	rovnosť
10.30  Prestávka
10.45 Sebazničujúce správanie mladých 
 MUDr.	Anna	Kováčová	
 Rodina ako komunita 
 Mgr.	Miloš	Pikala,	farár	rímskokatolíckej	farnosti	v	Banskej	Štiavnici
12.30 Obed
14.00 Skúsenosť z modlitebných stretnutí s rodinami a za rodiny 
 Stretávanie sa kňazských rodín 
	 Mgr.	Marek	Pulščák,	Mgr.	František	Sochovič	a	Mgr.	Ján	Senaj
15.00  Svedectvá z putovania ikony Svätej rodiny po farnostiach
16.00  Modlitba Akatistu požehnania rodín       

Sobota  27. jún 2015 (bazilika minor v Ľutine) 
Púť rodín a stretnutie prvoprijímajúcich detí s otcom  
arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ

10.00  Archijerejská svätá liturgia 
	 Hlavný	celebrant:	prešovský	arcibiskup	metropolita	Mons.	Ján	Babjak	SJ	
12.00  Obed z vlastných zásob (možnosť	opekačky),  
 možnosť objednať si guláš pri nahlásení na púť u svojho kňaza

13.30  Športovo-zábavný program pre deti 
 Animátori	z	GMC	Bárka

13.30  Rodina v kríze 
 Jozef	Zorvan,	ThLic.

14.30  Svedectvo z farnosti Kalná Roztoka

15.45  Ruženec Božieho milosrdenstva

16.00  Požehnanie na cestu

V prípade záujmu o piatkový obed sa treba zaregistrovať  
na stránke www.centrumsigord.sk

Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov

Prešovská univerzita
Gréckokatolícka teologická  

fakulta v Prešove

CENTRUM 
PRE RODINU


