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Biskup Ján Bradáč, ktorý sa zaslúžil o kánonické erigovanie Mukačevskej eparchie bulou pápeža Klimenta XIV. Eximia Regalium
zo 19. septembra 1771, bol o štyri dni neskôr
23. septembra ustanovený za mukačevského
biskupa. Nové cirkevné usporiadanie vyvolalo nové spory medzi rímskokatolíckym
a gréckokatolíckym duchovenstvom. Nakoniec jágerský biskup priznal gréckokatolíckym kňazom všetky práva, ktoré im patrili.
Zároveň začal označovať týchto veriacich nie
slovom uniati, ale gréckokatolíci či katolíci
gréckeho obradu. Podobne aj gréckokatolíckych kňazov už nenazýval popmi, ale kňazmi, farármi. 4. júla 1772 však mukačevský
biskup Ján Bradáč zomrel. Jeho telo uložili
do krypty mukačevského kláštora.
V rokoch 1770 – 1771 bolo z celkového
počtu 2 845 škôl v Uhorsku len osemnásť
celoročných škôl na území čiastočne alebo
napoly obývanom gréckokatolíkmi. Najviac
škôl bolo v Zemplínskej župe – 14. V župách
Šariš, Spiš, Uh, Berehovo a Ugoč neboli
celoročné školy. Napriek tomu Ján Bradáč

veľmi dbal na vzdelávanie detí a mládeže
aspoň v sezónnych školách, keď deti nemuseli pracovať na poli. Preto vydal pre deti aj
šlabikár – Bukvar. Ten obsahoval aj základné
modlitby.
Po smrti Jána Bradáča sa mukačevským
biskupom stal jeho generálny vikár Andrej
Fedorovič Bačinský. Obdobie jeho pôsobenia
na eparchiálnom stolci sa považuje za jej zlatý vek. Na začiatku svojho pôsobenia sa aktívne zúčastnil na Viedenskej synode v roku
1773. Odvtedy sa začal oficiálne aj na našom
území používať výraz gréckokatolíci. Ani
po kánonickom zriadení Mukačevskej eparchie spory s rímskokatolíckym jágerským
biskupom a neskôr aj so spišským biskupom
celkom neutíchli. Hlavným problémom bola
jurisdikcia, zmiešané manželstvá a poplatky. Veľmi dôležitým krokom k urovnaniu
vzťahov s latinskou Cirkvou sa mohla stať
dohoda medzi jágerským biskupom a mukačevským biskupom vo veci jurisdikcie
z 1. septembra 1796. Biskup Bačinský sa
zaslúžil o pripojenie všetkých gréckokatolíckych farností na Slovensku a v severovýchodnom Maďarsku k Mukačevskej eparchii.
V roku 1775 získal v Užhorode na základe
rozhodnutia cisárskeho dvora novú katedrálu a biskupskú rezidenciu, ktoré predtým
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:
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E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku.
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Mukačevský biskup Andrej Bačinský

predstavujeme

Gréckokatolícky biskupský úrad a katedrála v Užhorode

Mukačevská eparchia

patrili Spoločnosti Ježišovej a slúžili ako
kostol a kolégium. V roku 1780 sa Andrej
Bačinský s kúriou presťahoval do Užhorodu
a 15. októbra 1780, rok po skončení rekonštrukcie, bola nová katedrála v Užhorode
slávnostne konsekrovaná. Neskôr dal A.
Bačinský vybudovať na Černečej hore pri
Mukačeve nový, priestrannejší chrám. Jeho
základný kameň položil osobne 6. mája 1798.
V roku 1777 sa z Mukačevskej eparchie
oddelila časť územia pre Veľkovaradínsku
eparchiu v Oradei. Zároveň vznikla eparchia v Križevci, pod ktorú boli začlenení aj
Zemplínčania žijúci na Dolnej zemi. V roku
1779, po tom, čo v roku 1772 Halič pripadla
rakúsko-uhorskej monarchii, patril Andrej
Bačinský medzi vážnych kandidátov na post
ľvovského metropolitu. Tým by sa zjednotili
všetci gréckokatolíci v monarchii pod jednu
metropoliu.
Mukačevský biskup Andrej Bačinský zomrel 19. decembra 1809. Krátko po jeho smrti
v roku 1814 mala Mukačevská eparchia 722
farností, 60 dekanátov, 11 archidiakonátov,
vyše 800 kňazov, 120 bohoslovcov, 560 472
veriacich a vyše 300 celoročných cirkevných
škôl. Časť z nich sa nachádzala na území
dvoch ním zriadených vikariátov – Košického v Prešove a Sabolčského.
Krátko pred jeho smrťou bol 11. marca
1808 za doryllenského biskupa (in partibus
infidelium) a sufragána mukačevského biskupa vymenovaný dovtedajší prešovský vikár
Michal Bradáč. Chirotóniu prijal 8. januára
1809 vo Veľkom Varadíne z rúk biskupa Kamila Vulkana. Mukačevská kapitula zvolila
28. novembra 1809 dvoch generálnych vikárov. Kým v Prešove pre košický dištrikt ustanovila Bradáča, v Užhorode pre mukačevský
dovtedajšieho generálneho vikára Jána
Kutku. V tom období sa rozhodlo o vytvorení
dvoch nových eparchií na území Mukačevskej eparchie – Prešovskej a Marmarošskej so
sídlom v Baia Mare alebo Sihoti a povýšenie
Užhorodu na metropolitné sídlo.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

www.casopisslovo.sk
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Ekovýchova
alebo
príklady tiahnu
Pri prechádzkach naším Slovenskom si ako
človek zaľúbený do prírody, tohto úžasného diela Stvoriteľa, všímam podrobnejšie
životné prostredie. A tak možno môjmu
zvedavému pohľadu neunikne mnoho
drobností, ktoré oko nezainteresovaného
ľahko prehliadne. Už dlhšie ma trápi otázka,
prečo si niektorí ľudia vedia skrášliť svoje
životné prostredie okolo domu, a iným je
jedno, aké prostredie ich obklopuje. Podrobným prieskumom som neprišiel k nijakému
svetobornému poznatku, a to, že životné
prostredie, ktoré nás bezprostredne obklopuje, je odrazom nášho vnútra. Ľudia,
ktorým vyhovuje posedávanie v zadymenom
lokálnom pohostinstve, sa necítia nijako
nepríjemne ani na zastávke autobusu, ktorá
je posiata ohorkami z cigariet a odhodenými
neplatnými cestovnými lístkami... Rovnako
tak je takýmto ľuďom ľahostajné, či okolie
ich obydlia má príjemný, alebo nepríjemný
výzor. Životné prostredie človeka formuje aj
jeho vnútro. A naopak, vnútro človeka dáva
potom pečať jeho okoliu. Ľudia, ktorí sa
necítia dobre v zašpinenom prostredí, majú
čisté svoje vnútro. To im nedovolí cítiť sa príjemne niekde, kde sú obklopení odpadkami
a nevzhľadným životným prostredím, a tak si
svoje okolie skrášľujú.
Veľkú zodpovednosť máme my dospelí pri
formovaní vzťahu našich detí k životnému
prostrediu a prírode všeobecne. Ak chceme
vypestovať v našich ratolestiach pozitívny
vzťah k životnému prostrediu, musíme starostlivo formovať ich vnútro. Od nás dospelých to však vyžaduje vychovávať ich v takom
prostredí, kde sa nebudú v našich dedinách
a mestách stretávať na verejných priestranstvách s odpadkami a smetiskami. Ak naše
ratolesti odmalička obklopíme životným
prostredím, ktoré je príjemné na vzhľad, zasejeme v ich vnútri pozitívny vzťah k svojmu
bezprostrednému okoliu i celej zázračnej
Božej prírode.

Pre našich predkov bolo samozrejmosťou, že sa mohli napiť čírej vody z mnohých
studničiek, kde je dnes rizikom sa už i len
okúpať či umyť si ruky. Keby sa tak teraz
mohli poprechádzať svojím chotárom,
určite by ho len ťažko-preťažko spoznávali.
Istotne by nenašli ani tie svoje čisté studničky, ktoré si tak starostlivo udržiavali,
aby sa mali kde osviežiť pri robote počas
sparných letných dní. Aj keď ich nikto nikdy
neučil nič o ekológii, ba toto slovo ani len
nepoznali, predsa si svoje lokálne životné
prostredie zveľaďovali a chránili. Vedeli, že
ak by si ho zničili alebo ak by ho nechali
spustnúť, zahubili by seba i svoje deti, a to
predsa nemohli dopustiť. A tak si starostlivo
udržiavali políčka a lúky, vysádzali les, čistili
závozy a studničky... Do zveľaďovania poľnohospodárskeho gruntu boli už odmalička
zapájané aj deti. A tak sa nikde nepísané
a len od predkov pri práci naučené zákony
ekológie prenášali z pokolenia na pokolenie
zapájaním sa do roboty už malých potomkov.
Keď maličký človiečik videl, ako si jeho dedo
načrel dlaňou čírej vodičky zo studničky
v lese a vzápäť ju aj vyčistil, nemusel mu
nikto nikdy viac vysvetľovať, že studničku
živej vody treba na lúke či v lese vyčistiť, aby
sa v nej nemútilo, keď si z nej niekto bude
chcieť uhasiť smäd. Dnešné deti, ale aj my
dospelí sa musíme teoreticky učiť o ekológii.
Mnohé pojmy z ekológie poznáme, ale naše
správanie k životnému prostrediu a k prírode
o tom vôbec nesvedčí.
Každý rodič, no a potom na druhom
mieste učiteľ by mal byť svetlým príkladom
pre deti, ktorý je najlepším výchovným prostriedkom pri formovaní ich duševného sveta
i rebríčka životných hodnôt.

doc. Miroslav Saniga, CSc.
člen environmentálnej subkomisie KBS
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z kresťanského sveta


V Gréckokatolíckom kňazskom seminári
v Ľvove na Ukrajine sa 23. – 27. augusta
uskutočnilo tretie stretnutie predstavených
gréckokatolíckych kňazských seminárov
východnej Európy. Téma stretnutia, na ktorom sa zúčastnili predstavení kňazských
seminárov Cluj-Napoca, Oradea, Prešov,
Nyíregyháza, Eichstätt a Ľvov, bola Gréckokatolícke semináre na Ukrajine – dnešné
výzvy a budúcnosť formácie. (M. Dancák)

Alžbeta Romanová, manželka Štefana
Romana, veľkého dobrodincu Gréckokatolíckej cirkvi v Kanade, prvého predsedu
a zakladateľa Svetového kongresu Slovákov, zosnula 27. augusta vo veku 94 rokov.
Pohrebné obrady sa uskutočnili 7. septembra v Katedrálnom chráme Premenenia
Pána v Markhame v Kanade. (J. Girovský)

Svätý Otec František a ekumenický
patriarcha Bartolomej spoločne podpísali 31. augusta posolstvo pri príležitosti
Svetového dňa modlitby za starostlivosť o stvorenstvo. Obaja pripomínajú,
že tí, ktorí najviac doplácajú na spustošenie životného prostredia, sú „tie
najzraniteľnejšie národy“ a tí, ktorí žijú
v chudobe „v každom kúte zeme“.

V škótskom Perthe sa 4. – 8. septembra
uskutočnila tretia časť 25. generálnej kapituly redemptoristov. Slovensko zastupovali
štyria členovia. Michalovskú viceprovinciu
reprezentovali protoigumen Metod Marcel
Lukačik a otec Jaroslav Štelbaský. Účelom
tejto časti kapituly bolo nájsť vhodnú
praktickú aplikáciu rozhodnutí kanonickej
fázy, ktorá sa uskutočnila minulého roka.
(M. Lukačik CSsR)

Na ostrove Leros sa 5. – 8. septembra
konalo zasadnutie koordinačného výboru
zmiešanej medzinárodnej komisie pre
teologický dialóg Katolíckej a Pravoslávnej
cirkvi. Predsedajúcim bol kardinál Kurt
Koch, predseda Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov, a spolu s ním pravoslávny arcibiskup Iob Getcha z Telmessosu.
Cieľom stretnutia bolo naplánovať budúce
kroky teologického dialógu medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou. (RV CZ)

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev so
súhlasom Svätého Otca zriadila 12. septembra novú eparchiu v meste Černivci,
kde kedysi pôsobil aj slovenský jezuita
a prvý rektor Pápežského kolégia Russicum
v Ríme otec Vendelín Javorka SJ. Za prvého
eparchu bol ustanovený súčasný pomocný
biskup Ivano-frankovskej archieparchie
vladyka Jozafát Mošič. (RV UK)
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▌▌Slovenskí gréckokatolíci sa stretli v Máriapócsi
Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa gréckokatolíci
z farností Košickej eparchie a Prešovskej
archieparchie stretli v Máriapócsi, najväčšom gréckokatolíckom pútnickom mieste
v Maďarsku.
Počas modlitieb posvätného ruženca
a Akatistu k Presvätej Bohorodičke mnohí
pútnici pristúpili k sviatosti zmierenia. Božskej liturgii predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ
SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
v Ríme. V homílii poukázal na život Presvätej Bohorodičky ako model veriaceho človeka

pre dnešné časy. Spev viedol Chrámový zbor
bl. Petra Pavla Gojdiča z Vranova nad Topľou
a mládež Košickej eparchie. Na záver počas
modlitby Molebenu k Presvätej Bohorodičke
sa konalo myrovanie a výťažok zo zbierky
bol venovaný na pomoc prenasledovaným
kresťanom vo svete.
Púte do mariánskej svätyne v Máriapócsi
sa začali vďaka iniciatíve duchovných otcov
a tento rok sa uskutočnila už 21. púť slovenských gréckokatolíkov, na ktorej sa zúčastnilo vyše 2 500 veriacich z viac ako štyridsiatich
farností. (M. Rinik; foto: M. Molčányi)

▌▌Zbor z Čemerného spieval v Paríži
Zbor bl. Pavla Petra Gojdiča
z Vranova nad Topľou-Čemerného sa 17. – 20. augusta zúčastnil
na 7. ročníku medzinárodného
festivalu Paris Music Festival vo
Francúzsku. Zbor pod vedením
Márie Šandorovej sa svojím
spevom predstavil 18. augusta
v American Church v Paríži.
Spoluúčinkujúcimi boli orchester z Bosny a Hercegoviny,
zboristi z Talianska a slovenský
zbor Cantica Collegium musicum z Martina,
ktorý viedol Štefan Sedlický. Organizátor
festivalu MusikReisenFaszination (MRF) pre

zúčastnených pripravil aj bohatý sprievodný
program. (D. Kohanová; foto: Ľ. Kopková
a M. Šandorová)

protopresbyterát putoval
▌▌Maďarský
do Máriapócsa
Aj veriaci Maďarského protopresbyterátu
Košickej eparchie putovali 23. septembra
do Máriapócsa. Program sa začal sprievodom
veriacich k zázračnej ikone Bohorodičky, aby
si ju uctili bozkom, a pokračoval spoločnou
modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke.

Vrcholným momentom bola svätá liturgia.
Hlavným celebrantom bol protopresbyter
z farnosti Miškovec otec Géza Juhász a slávnostným kazateľom otec Tibor Mosolygó. (R.
Nosov)

www.casopisslovo.sk

Marek Baran
foto: upload.wikimedia.org
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ju zažívali. Sv. Terézia Avilská – to je krásne,
ako hovorievala, že nachádzala Pána všade –
mala dôverný vzťah s Pánom všade, aj medzi
hrncami v kuchyni. Bolo to tak. Dôvernosť
s Pánom. Dôvernosť znamená zostať v Je-

Dôvernosť s Pánom
Svätý Otec František vo svojej rannej homílii
rozlomil Božie slovo o Ježišovej rodine: „Ježiš
nazýva svojou matkou, bratmi a rodinou tých, čo ho obklopujú a počúvajú jeho
slovo (porov. Lk 8, 19 – 21). Práve toto nám
pomáha uvažovať o koncepte dôverného
vzťahu s Bohom a s Ježišom, čo predstavuje
niečo viac, než len byť učeníkmi alebo priateľmi. Nejde teda o formálny ani o zdvorilý či diplomatický postoj. Čo teda znamená
toto slovo, ktoré duchovní otcovia Cirkvi
toľko používali a učili nás? Predovšetkým to
znamená vstúpiť do Ježišovho domu. Vstúpiť
do tej atmosféry, zažiť atmosféru, ktorá je
v Ježišovom dome. Žiť tam, kontemplovať,
byť tam slobodní. Lebo synovia sú slobodní.
Tí, čo prebývajú v dome Pánovom, sú slobodní ľudia. Tí, čo s ním majú dôverný vzťah, sú
slobodní. Ostatní, použijúc slovo zo Svätého
písma, sú synmi otrokyne. Sú kresťanmi, ale
netrúfajú si priblížiť sa. Neodvažujú sa mať
tento dôverný vzťah s Pánom. Vždy je tam
odstup, ktorý ich oddeľuje od Pána. Ale dôvernosť s Ježišom, ako nás učia veľkí svätci,
znamená tiež byť s ním, hľadieť na neho,
počúvať jeho slovo a snažiť sa ho uskutočňovať. Hovoriť s ním. A to slovo je modlitba.
Je to tá modlitba, ktorú sa modlíme i popri
kráčaní po ulici: ,Pane, čo na to povieš?‘
Toto je dôvernosť. Nie je tak? Vždy. Svätci
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„Len v tichu modlitby sa dá naučiť
počúvať Boží hlas.“ (twitter Svätého Otca
Františka z 3. októbra 2017)

žišovej prítomnosti. A práve tento postoj
je postojom dôvernosti. Je opakom postoja
v úvodzovkách dobrého kresťana, ktorý si
však od Ježiša drží odstup: ,Ty tam a ja tu.‘
Urobme krok v tomto postoji dôvernosti
s Pánom. Ako kresťan, ktorý keď so svojimi
problémami cestuje v autobuse, v metre,
vnútorne hovorí s Pánom alebo aspoň vie,
že Pán na neho hľadí, je mu nablízku. Toto
je dôverný vzťah. Je to blízkosť. Znamená
to cítiť sa súčasťou Ježišovej rodiny. Prosme
o milosť pre všetkých nás, aby sme pochopili,
čo znamená dôvernosť s Pánom. Kiež nám ju
Pán udelí.“ (úryvok homílie z 26. septembra
2017)

Prekážky nádeje
Svätý Otec vo svojej stredajšej katechéze priblížil veriacim nepriateľov nádeje a spôsob
boja proti nim: „V tomto období hovoríme
o nádeji; dnes by som však chcel s vami

Slovo svätého otca

Svätý Otec František na Svätopeterskom námestí

V dôvere a nádeji

uvažovať o nepriateľoch nádeje. Lebo nádej
má svojich nepriateľov. Tak ako každé dobro
na tomto svete má svojich nepriateľov. Nádej
nie je cnosťou ľudí s plným žalúdkom. Preto
sú chudobní od nepamäti prvými nositeľmi
nádeje. A v tomto zmysle môžeme povedať,
že chudobní a žobráci sú protagonistami
dejín. Na to, aby Boh vstúpil do sveta, potreboval ich: Jozefa a Máriu, pastierov z Betlehema. V tú prvú vianočnú noc bol spiaci
svet uvelebený v mnohých nadobudnutých
istotách. Ale pokorní v skrytosti pripravovali
revolúciu dobra. Boli chudobní vo všetkom.
Niekto sa držal len tesne nad prahom prežitia. Boli však bohatí na to najvzácnejšie dobro, aké na svete existuje – na ochotu meniť.
Dostať od života všetko je niekedy nešťastím.
Pomyslite si na mladého človeka, ktorého
nenaučili cnosti očakávania a trpezlivosti,
ktorý sa nemusel pre nič namáhať, ktorý
preskočil etapy a v dvadsiatke „už vie, ako to
na svete beží“. Bol odsúdený na ten najhorší
ortieľ, ktorým je po ničom už netúžiť. Mať
prázdnu dušu, to je tá najhoršia prekážka
nádeje. Je to riziko, o ktorom nikto nemôže
povedať, že sa ho netýka, pretože pokúšaní proti nádeji môžeme byť aj vtedy, keď
kráčame cestou kresťanského života. Mnísi
starých čias varovali pred jedným z najhorších nepriateľov oduševnenia. Nazvali ho
,poludňajším démonom‘, ktorý prichádza
umoriť horlivý život práve vtedy, keď je slnko
najvyššie. Toto pokušenie nás prekvapí vtedy,
keď to najmenej očakávame. Dni sa stávajú
monotónnymi a nudnými, žiadna hodnota
sa už nezdá byť hodnou námahy. Tento
postoj sa nazýva apatia (acédia) nahlodávajúca život zvnútra, až kým ho nezanechá
ako prázdnu schránku. Keď sa toto prihodí,
kresťan vie, že proti tomuto stavu musí
bojovať a nikdy ho neprijímať pasívne. Boh
nás stvoril pre radosť a pre šťastie, nie preto,
aby sme sa utápali v ponurých myšlienkach.
Preto je dôležité chrániť si srdce čeliac pokušeniam skleslosti, ktoré istotne nepochádzajú od Boha. A tam, kde by sa naše sily zdali
byť chabými a boj proti úzkosti obzvlášť
tvrdý, môžeme sa vždy utiekať k menu Ježiš.
Môžeme opakovať tú jednoduchú modlitbu,
ktorej stopu nachádzame aj v evanjeliách
a ktorá sa stala kľúčovým bodom mnohých
kresťanských duchovných tradícií: ,Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nado
mnou hriešnym!‘ Toto je modlitba nádeje,
lebo sa obraciam na toho, kto môže otvoriť
dvere dokorán a vyriešiť problém, dať mi
vidieť obzor, horizont nádeje. Bratia a sestry,
na boj proti zúfalstvu nie sme sami. Ak Ježiš
premohol svet, je schopný zvíťaziť v nás nad
všetkým, čo sa stavia proti dobru. Ak je Boh
s nami, nikto nám neukradne tú cnosť, ktorú
tak bezpodmienečne potrebujeme k životu.
Nikto nám neukradne nádej. Poďme vpred!“
(úryvok katechézy z 27. septembra 2017)
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Udalosť

Pontificio Istituto Orientale (Pápežský východný inštitút), skrátene Orientál, oslavuje tohto
roka sté výročie svojho založenia. Za tých sto rokov zažil na svojich chodbách a v aulách
vyše šesťtisíc študentov. Mnohým našim veriacim je dôverne známy, pretože aj v dejinách
Gréckokatolíckej cirkvi zohral významnú úlohu.

100 rokov v službe
kresťanského Východu
JJ

Daniel Černý

foto: unipio.org
Výnimočnosť tejto školy umocňuje už jej
poloha. Leží neďaleko baziliky Santa Maria
Maggiore a starobylej Baziliky sv. Praxedy,
susedí s Lombardským kolégiom, Pápežským inštitútom pre archeológiu, ako aj slávnym kolégiom Russicum. Samotná budova
Orientálu z roku 1926 je postavená na vrchole rímskeho pahorku Esquilin (s najvyšším
bodom práve v záhrade Orientálu), čo je
dôvodom, prečo okrem kníhkupectva nie sú
na prízemí priestory pre študentov.
Inštitút bol založený Benediktom XV.
15. októbra 1917, v ťažkých časoch prvej
svetovej vojny, ktorá obzvlášť veriacim
východných cirkví spôsobila značné nielen
materiálne škody. Jeho nástupca Pius XI.
zveril vedenie Orientálu v roku 1922 Spoločnosti Ježišovej, ktorej členovia v ňom
pôsobia dodnes. Okrem nich tu vyučujú aj
iní duchovní, ako i laici, dokonca i pravoslávni. Inštitút má pomôcť cirkvám Východu
spoznať nevyčerpateľné bohatstvo uchované
v pokladniciach ich tradícií a rovnako tak
oboznámiť i latinský Západ s týmito tak
málo preskúmanými pokladmi. Pius XI. so
svojou encyklikou Rerum Orientalium povzbudil v roku 1928 biskupov k vyslaniu študentov na Orientál, aby sa tak stali budúcimi
profesormi východných vied. V tom istom
roku vytvoril asociáciu Orientálu s Pápežskou Gregorovou univerzitou a Pápežským
biblickým inštitútom, vytvoriac tak Gregoriánske konzorcium. Podľa Lateránskych
zmlúv z roku 1929 patrí Orientál Vatikánu.
Medzi vyučujúcimi boli od počiatku
veľké mená vtedajších čias. Učili tu Michel
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Kardinál Leonardo Sandri počas prejavu na konferencii v knižnici PIO

d’Herbigny SJ, knieža Alexander Volkonský,
Cyril Korolevský, kardinál Tomáš Špidlík SJ,
Róbert Taft SJ, experti na východné právo
– Ivan Žužek SJ, Dimitrios Salachas a ďalší.
Aj emeritný generálny predstavený jezuitov
Peter Hans Kolvenbach SJ bol určitý čas
rektorom Orientálu. Od roku 1993 je veľkým
kancelárom vždy prefekt Kongregácie pre
východné cirkvi. V súčasnosti je to kardinál
Leonardo Sandri a rektorom je Dávid Nazar
SJ.

Slováci v Orientáli
Slováci a Orientál patria od počiatku
akosi k sebe. Ako minister domu tu pôsobil
i kandidát blahorečenia Vendelín Javorka SJ.
V roku 1942 tu obhájil doktorát otec Ján Ivan
Mastiliak, prvý slovenský gréckokatolícky

redemptorista, ktorého proces blahorečenia
práve prebieha. Svetlom slovenského ducha
bol jednoznačne Michal Lacko SJ, ktorý tu
bol niekoľko desaťročí profesorom dejín
a po Orientále a jeho kaplnke sprevádzal celé
zástupy slovenských pútnikov v Ríme. Veľkou chvíľou bol rok 2007, keď sa rektorom
ako prvý Slovák v dejinách stal Cyril Vasiľ
SJ. Počas sto rokov tu študenti zo Slovenska získali desiatky licenciátov i viac ako
desať doktorátov. Aj dnes tu vyučujú viacerí
Slováci – vladyka Cyril Vasiľ SJ, Peter Dufka
SJ, Miroslav Konštanc Adam OP či Jaroslav
Lajčiak.
Inštitút má akademické vzťahy s mnohými
slovenskými inštitúciami. Predovšetkým
s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJ v Košiciach. Mnohí profesori
Orientálu prichádzali a prichádzajú na aka-

www.casopisslovo.sk

Súčasný rektor PIO David Nazar SJ

demické podujatia organizované centrom
a prispievajú tak k pozdvihnutiu povedomia
o východných cirkvách na Slovensku. Inštitút spolupracuje s gréckokatolíckou fakultou
v Prešove, ale aj so Slavistickým ústavom
Jána Stanislava SAV v Bratislave. Práve v tejto
spolupráci vychádza od roku 2003 i medzinárodná vedecká séria Byzantino-Slavica et
Latina Slovaciae.

Štúdium na Orientáli
Špecifikom Orientálu je, že neponúka štúdium základnej teológie, ale vyššie odborné
štúdiá so zameraním na bohatstvo tradície
východných cirkví. Tie ponúka od začiatku
fakulta východných cirkevných vied členiaca
sa na tri katedry: liturgickú, spirituálnoteologickú a historickú. Študijný plán však
okrem špecializácie dáva každému študentovi príležitosť vedieť čo-to aj z predmetov
ostatných katedier.
V roku 1971 vznikla i fakulta východného
cirkevného práva, ktorá funguje dodnes.
Práve ona prispela svojimi odborníkmi a prácou k vytvoreniu nového Kódexu kánonov

východných cirkví platného od roku 1990
dodnes.
Vedecká odbornosť Orientálu sa pretavuje
do vydávania viacerých publikácií (Orientalia
Christiana Analecta, Orientalia Christiana
Periodica, Kanonika a i.).

Knižnica inštitútu
Skutočným pokladom inštitútu je jeho knižnica. Vo svojich zbierkach má vyše 180-tisíc
zväzkov obsahovo zameraných na kresťanský
Východ a jeho tradície. Medzi nimi nájdeme
i mnohé vzácne vydania a rukopisy, ktoré
boli získané po ich rozpredaní z knižníc
v Rusku po revolúcii v roku 1917. Bádateľom
z celého sveta sú k dispozícií v množstve
jazykov vrátane slovenčiny. Priestory knižnice prešli v ostatných rokoch nevyhnutnou
rekonštrukciou.

Kaplnka
Na rozdiel od iných rímskych škôl je tu centrálna kaplnka byzantského obradu, ktorá je
pravdepodobne zasvätená sv. Petrovi a Pav-

lovi alebo Uspeniu Presvätej Bohorodičky.
Pred niekoľkými rokmi sa kaplnka okrem
ikonostasu dočkala aj krásnych byzantských
ikon, ktorými ju okrášlili slovenskí majstri
Rastislav Bujna a Rastislav Dvorový. Práve
v deň vymenovania Cyrila Vasiľa SJ do hodnosti arcibiskupa odovzdal arcibiskup juhotalianskeho mesta Amalfi kaplnke relikvie sv.
apoštola Andreja.
Inštitút dal univerzálnej Cirkvi nielen
vzdelancov, ale i hierarchov. Medzi jeho bývalých študentov patrí i konštantínopolský
patriarcha Bartolomej, slovenskí vladykovia
Cyril Vasiľ SJ, Ján Babjak SJ, Milan Lach SJ
a mnohí ďalší. Medzi absolventmi nájdeme
aj mučeníkov – napríklad i Slováka Jána Kellnera, ktorý položil život za spásu duší v Sovietskom zväze, jeho priateľa a blahoslaveného vladyku Teodora Romžu a ďalších. Rad
mučeníkov pokračuje aj v súčasnosti, keď sa
viacerí absolventi stali a stávajú na Blízkom
východe obeťou svojej viery v Krista.
Každý je rád, ak má v práci či škole
dobrý kolektív. To je ďalším plusom inštitútu, pretože počet študentov i povaha
profesorov a zamestnancov k študentom
vytvára priam rodinnú atmosféru. Práve tu
ako azda na žiadnom inom mieste vidno
univerzalitu Cirkvi v jej najkrajšom svetle,
pretože študent má možnosť získať nielen
spolužiakov, ale i priateľov v Kristovi, a to vo
všetkých obradoch a jurisdikciách, na aké len
môže pomyslieť. Práve rozhovory a výmena
kultúrnych skúseností sú obrovskou hnacou silou pre lepšie pochopenie Kristovho
spásneho posolstva, ktoré sa ako jas slnka
odráža v tvárach týchto ľudí, prichádzajúcich
sem od Indie cez Etiópiu, naše končiny až
po diaspóru v krajinách Severnej či Južnej
Ameriky, ba i Austrálie. V ostatných rokoch
vidno potrebu štúdia islamu a aj v tomto
odbore hrá Orientál prím už skoro sto rokov.
Aj takto ukazuje, že dýcha oboma pľúcami
a vernejšie odpovedá na Ježišovu modlitbu,
aby všetci jedno boli.

Podpis zmluvy o spolupráci medzi Pápežským východným inštitútom
a Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity (5. október 2008)
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Prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ zriadil 1. augusta cirkevnú
organizáciu Gréckokatolícka rómska misia.
Jej poslaním je prinášať posolstvo evanjelia najmä rómskym komunitám na území
Prešovskej archieparchie. (M. Mekel)

V Kazimíre, filiálke farnosti Brezina,
oslávili 3. septembra 25. výročie posvätenia Chrámu sv. apoštolom rovných Cyrila
a Metoda, učiteľov Slovanov. Ďakovnú
svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, ktorému veriaci
darovali drevorezbu chrámu. (M. Krajňák)

Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky 8. septembra prešovský arcibiskup
metropolita vladyka Ján Babjak SJ posvätil
novú pastoračnú miestnosť vo farskej
budove v Chmeľovej. Súčasťou slávnosti
bola aj pripomienka 190. výročia miestneho chrámu. (Z. Krušková)

V Ľutine sa 9. septembra uskutočnila
9. metropolitná púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Program sa
začal archijerejskou svätou liturgiou, ktorú
slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Spolu s ním koncelebroval emeritný pražský pomocný biskup Ján Eugen
Kočiš a bratislavský eparcha Peter Rusnák,
ktorý v kázni upriamil pozornosť na správny
vzťah kňaza k ohlasovaniu Božieho slova.
(ISPA)

Na sviatok Povýšenia svätého Kríža sa
14. septembra v bazilike minor v Ľutine
uskutočnili večné sľuby Terézie Lenky Bednárikovej, sestry Rádu sv. Bazila Veľkého.
Svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup
metropolita vladyka Ján Babjak SJ, ktorý
sestre Terézii venoval obrazovú knihu
krížov s povzbudením, aby z Kristovho kríža
čerpala v každodennom živote. (Štefánia
Blichová OSBM)

Košický eparcha vladyka Milan Chautur
CSsR navštívil 14. septembra základnú
školu vo farnosti Jovsa, aby spolu so
žiakmi diskutoval na tému cyrilo-metodskej
tradície. Návšteva sa zakončila modlitbou
Otče náš v staroslovienčine a spoločným
futbalovým zápasom. (E. Šimková)

Pri príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Humenné
sa 16. septembra konala ďakovná svätá
omša na mestskom námestí, ktorú slávil
košický arcibiskup metropolita Mons.
Bernard Bober spolu so slávnostným
kazateľom prešovským arcibiskupom metropolitom vladykom Jánom Babjakom SJ.
Na bohoslužbe boli prítomné aj významné
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▌▌Zomrel gréckokatolícky kňaz Andrej Zehér
Vo Vranove nad Topľou zomrel 27. septembra kňaz Prešovskej archieparchie otec Andrej Zehér, titulárny arcidekan.
Svoju dušu Stvoriteľovi odovzdal v 63. roku kňazstva a 89.
roku života. Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady
slávil prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak
SJ 2. októbra v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky
v Sedliskách.
Otec Andrej Zehér sa narodil 18. marca 1928 v Byšte.
Sviatosť manželstva prijal 25. mája 1952 s Máriou, rodenou
Džoganovou, a sviatosť kňazstva 30. marca 1954. V tom
istom roku sa im narodil syn Ladislav a o štyri roky neskôr
dcéra Kvetoslava. V rokoch 1979 – 1987 spravoval farnosť Rafajovce. V období 1987 – 1995 bol správcom farnosti Petkovce a v rokoch 1991 – 1992 spravoval excurrendo aj farnosť Čičava. V roku 1995 odišiel na odpočinok, pričom naďalej vypomáhal so zastupovaním a vysluhovaním sviatosti zmierenia. Večná
mu pamiatka a blažený pokoj! (ISPA)

školy Prešovskej archieparchie
▌▌Cirkevné
a Košickej eparchie otvorili nový školský rok
V úvode septembra otvorili svoje brány aj
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie.
Už 1. septembra otvoril za účasti riaditeľa
Školského úradu Košickej eparchie otca Petra
Oreniča slávnostnou svätou liturgiou vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, nový
školský rok na Cirkevnej základnej škole
s materskou školou sv. Michala Archanjela
v Stanči v miestnom chráme.
Ďalšie školy otvorili svoje brány 4. septembra. Na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku privítal
žiakov aj zamestnancov školy prešovský
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak
SJ, ktorý slávil svätú liturgiu spolu s kňazmi
protopresbyterátu v Chráme Božej múdrosti
vo Svidníku.
Žiaci i zamestnanci CZŠ sv. Juraja, Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Cirkevnej
strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove vstúpili do nového školského roka
slávením archijerejskej svätej liturgie v areáli
miestneho farského Chrámu Zosnutia
Presvätej Bohorodičky. Za účasti otca Petra
Oreniča, duchovných správcov cirkevných
škôl a ďalších kňazov liturgii predsedal
vladyka Milan Chautur. Na slávnosti sa
zúčastnil aj primátor mesta Trebišov Marek
Čižmár. V závere slávnosti otec Peter Orenič
odovzdal vladykovi Milanovi k jeho životnému výročiu kyticu, ktorá symbolizovala
duchovnú kyticu modlitieb veriacich celej
eparchie.
V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove slávil svätú liturgiu pre žiakov
Gymnázia bl. P. P. Gojdiča a Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého prešovský

protosynkel Ľubomír Petrík, ktorý vyzval
študentov k odhodlaniu byť zodpovednými.
V Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa v modlitbe
za múdrosť, silu i pokoj spojili študenti a zamestnanci Katolíckej strednej pedagogickej
školy v Košiciach, pre ktorých svätú liturgiu
slávil otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického
úradu Košickej eparchie.
Jubilejný dvadsiaty školský rok sa na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
začal v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde zúčastnených počas svätej liturgie
Božím slovom povzbudil humenský vikár
otec Martin Zlacký.
Vo farskom Chráme bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku na sídlisku
Ťahanovce v Košiciach slávil pre žiakov
a zamestnancov CZŠ s MŠ sv. Gorazda svätú
liturgiu otec Marko Rozkoš, riaditeľ košického eparchiálneho úradu.
V Starej Ľubovni slávil svätú liturgiu pre
žiakov a zamestnancov Špeciálnej základnej
školy sv. Anny súdny vikár otec Jurij Popovič.
Pozvanie na slávnosť prijala aj Soňa Gaborčáková, poslankyňa NR SR a odborná garantka
Domu sv. Anny v Starej Ľubovni.
Pre žiakov a pedagógov CZŠ Svätej rodiny
v Sečovciach slávil svätú liturgiu vo farskom
Chráme sv. Cyrila a Metoda otec Stanislav
Zimovčák, predseda majetkovej komisie
Košickej eparchie.
Žiaci a pedagógovia CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa zišli v Chráme Povýšenia
sv. Kríža na svätej liturgii, ktorej predsedal
kancelár prešovského archieparchiálneho
úradu otec Peter Lach. (TS KE a GAŠÚ)
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osobnosti miestneho kultúrneho a spoločenského života. (M. Zlacký a M. Iľko)

V Gelnici pri Thurzovských jazerách
bola 16. septembra odhalená pamätná
tabuľa, ktorá je umiestnená na skale nad
Kaplnkou sv. Kríža na Jakubskej ceste
a pripomína putovanie do Compostely
v období rokov 1307 – 2017. S tabuľou
bol požehnaný aj Prameň sv. Jakuba
a označenie chodníka Jakubskej cesty. (M.
Kaczmarik)

Ján Babjak posvätil ikonostas
▌▌Vladyka
a ikony v Dlhom Klčove
V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Dlhom Klčove posvätil 3. septembra
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita, nový ikonostas, prestolné a nástenné ikony. V úvode archijerejskej svätej
liturgie vladyku privítal starosta obce Andrej
Kulik. Homíliou vladyka Ján povzbudil veriacich aj k zveľaďovaniu chrámu svojho srdca.
V závere slávnosti sa vladykovi, prítomnému
emeritnému biskupovi Jánovi Eugenovi
Kočišovi, kňazom, veriacim a dobrodincom
poďakoval domáci duchovný otec Patrik Szé-

kely. Zlatou medailou bl. biskupa mučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM ocenil vladyka Ján
Babjak troch veriacich z farnosti.
V chráme bola v ostatných rokoch zrekonštruovaná najvyššia kupolovitá veža, interiér
a exteriér chrámu, vymenená strešná krytina
a boli zhotovené ikony v kupolách a zaprestolná ikona oranty, ktorých autorom je otec
Kamil Dráb CSsR. Najnovšie boli zhotovené
ďalšie nástenné ikony, prestolné ikony a ikonostas, ktorých tvorcom je Peter Vereščák.
(ISPA; foto: Ján Meňoščík)

▌▌V Poľanoch posvätili obnovený ikonostas a oltár
V Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Poľanoch sa 8. septembra konala odpustová slávnosť, na ktorej vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený
ikonostas a prestol. Archijerejskú svätú
liturgiu slávil vladyka spolu s kňazmi Maďarského protopresbyterátu. V homílii vyzval
veriacich obnoviť nielen to viditeľné, ale i to
neviditeľné – myseľ a srdce.

V závere udelil vladyka Milan otcovi Michalovi Tóthovi, odchádzajúcemu z funkcie
protojereja, a jeho nástupcovi otcovi Jozefovi
Vaszilyovi právo nosiť zlatý kríž. Poďakoval
aj miestnemu kňazovi otcovi Františkovi
Kecskésovi, ktorý sa pričinil o zrekonštruovanie 215-ročného ikonostasu a oltára.
(A. Kecskésová)

▌▌Archieparchiálna odpustová slávnosť v Čirči
Na mariánskej hore v Čirči sa 26. – 27. augusta konal prešovský archieparchiálny odpust
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Program sa
začal svätením vody, pričom nasledoval Moleben k Presvätej Bohorodičke a duchovné
slovo otca Markiána Greška OSBM. Vrcholom sobotnej slávnosti bola svätá liturgia,
ktorú slávil otec Ivan Bojčuk. Homíliou
veriacich povzbudil otec Ivan Pipka z gréckokatolíckej farnosti v Krynici v Poľsku. Večerný program tvorila krížová cesta mladých
a celonočné bdenie.

2017 / 21

Nedeľa pokračovala modlitbou Akatistu
k Presvätej Bohorodičke, ktorú spevom
viedol dievčenský Zbor sv. mučeníka Miróna
v Čirči, a pásmom duchovných piesní miešaného speváckeho zboru mladých Nowicanto.
Slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú slávil apoštolský administrátor Parmskej eparchie (USA) vladyka
Milan Lach SJ. V homílii povzbudil veriacich
k nasledovaniu Márie ako vzoru dnešnej
doby. (M. Baran)


Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Petrikovce posvätil
košický eparcha vladyka Milan Chautur
CSsR 16. septembra miestny dom kultúry.
Počas poobedňajšieho kultúrneho programu bola predstavená monografia Petrikovce a starostka obce Mária Vadasová udelila
vladykovi čestné občianstvo. (MV)

Veriaci v Čiernej nad Tisou si 17. septembra odpustovou slávnosťou pripomenuli 20. výročie posviacky miestneho
ekumenického Chrámu Povýšenia svätého
Kríža. Ďakovnú svätú liturgiu slávil vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý
v úvode slávnosti posvätil zrekonštruovaný
exteriér chrámu. (B. Oláhová)

Na sviatok Počatia sv. Jána Krstiteľa 23. septembra slávil vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup,
spolu s vladykom Milanom Šášikom CM,
mukačevským eparchom, svätú liturgiu
v dedine Koňuš. Obaja biskupi zdôraznili
potrebu modlitieb za Ukrajinu a miestny
správca farnosti Choňkovce otec Jozef
Fabišík im daroval obraz kríža stojaceho
na slovensko-ukrajinskej hranici. (R. Fučko)

V Zlatníku, filiálnej obci farnosti
Petkovce, posvätil 24. septembra protosynkel Prešovskej archieparchie Mons.
Ľubomír Petrík obnovený interiér Chrámu
Nanebovstúpenia Pána. Rekonštrukcia
zahŕňala výmenu okien, vymaľovanie, novú
dlažbu, odvodnenie chrámu a ďalšie práce.
(P. Bačik)

Košický eparcha vladyka Milan Chautur
CSsR posvätil 24. septembra v dedine
Blatné Remety, filiálke farnosti Nižná
Rybnica, obnovený chrám vrátane nového
kivota – bohostánku a svietnika. Popoludní vladyka posvätil aj obnovenú farskú
budovu v Nižnej Rybnici. V závere slávnosti otec Michal Hospodár, docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove,
v mene členov Spoločenstva kňazských
a laických rodín daroval vladykovi 153
modlitieb spoločenstva za vladyku ako dar
k jeho výročiam. (R. Fučko)
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jednou vetou


V Gréckokatolíckom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa 24. – 28. júla
pod vedením otca Henryka Pietrasa SJ,
profesora na Gregorovej univerzite v Ríme,
konali duchovné cvičenia pre kňazské
manželské páry z Prešovskej archieparchie.
(D. Gačová)

Svätou liturgiou sa v košickej katedrále
31. augusta začal katechetický deň Košickej
eparchie, ktorý pokračoval prednáškou
na tému podávania Eucharistie deťom
na eparchiálnom úrade. (DKÚ KE)

Veriaci, ktorí v tomto roku oslavovali
významné výročie, dostali počas fatimskej
soboty v Klokočove 2. septembra certifikát
pri príležitosti Roka výročí Košickej eparchie
a podali si ruku s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. (R. Fučko)

Pri príležitosti Svetového dňa modlitby
za ochranu stvorenstva slávil 1. septembra na hore Zvir v Litmanovej prešovský
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak
SJ svätú liturgiu za stvorenstvo a jeho
ochranu. (ISPA)

Na hore Zvir v Litmanovej sa 2. – 3. septembra konala fatimská sobota spojená
s púťou primátorov a starostov a malá púť.
(D. Zimovčák)

Kňazský zbor Košickej eparchie venoval
3. septembra košickému eparchovi vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR k narodeninám duchovný dar v podobe modlitby
večierne. (TS KE)

Vo farnosti Andrejová sa 3. septembra
konalo stretnutie kňazských rodín Bardejovského protopresbyterátu. (M. Šofranková)

Mladí z farnosti Bardejov-Vinbarg spolu
s otcom Marošom Sejkom podnikli 7. septembra turistický výlet do Vysokých Tatier.
(M. Šterbák)

Piati študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 7. septembra získali
Medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu. (E. Jaroš)

Prešovské arcibiskupstvo a Jednota dôchodcov Slovenska zorganizovali
7. septembra tradičnú púť po drevených
chrámoch. (P. Guman)

V Ľutine sa pod záštitou prešovského
arcibiskupa metropolitu vladyku Jána Babjaka SJ konal 7. – 15. septembra 6. ročník
medzinárodného maliarskeho plenéra.
(V. Lakomý)
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Košiciach sa uskutočnila eparchiálna
▌▌Vodpustová
slávnosť
V Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach sa 9. – 10. septembra konal eparchiálny odpust. Vrcholnými
momentmi programu bola sobotná svätá
liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, a nedeľná slávnostná
liturgia, na ktorej sa prihovoril pozvaný hosť
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.
Odpustová slávnosť bola v priamom prenose
vysielaná televíziou LOGOS.tv.
Sobotný program sa začal modlitbou
deviatej hodinky a malým svätením vody,
pokračoval modlitbou posvätného ruženca
a liturgickou modlitbou Veľkej večierne
s lítiou.
Archijerejskej svätej liturgii predchádzala
investitúra Vojenského a špitálskeho rádu
sv. Lazára Jeruzalemského, ktorý do svojich radov prijal nového člena. Ďalší dvaja
boli vyznamenaní. Vladyka Milan vo svojej
kázni poukázal na Presvätú Bohorodičku
ako na tú, ktorá spája nebo so zemou a túži
po návrate ľudí k Bohu.
V úvode besedy s vladykom Milanom
členovia katedrálneho Miešaného zboru
sv. Cyrila a Metoda, ktorí viedli spev počas

odpustovej slávnosti, zagratulovali vladykovi
Milanovi k jeho životnému jubileu. Nasledovalo agapé na farskom dvore a akadémia
k 125. výročiu založenia Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.
Nedeľný program zahŕňal modlitbu
Akatistu k Presvätej Bohorodičke, liturgické
modlitby utierne i tretej hodinky a svätú
liturgiu v cirkevnoslovančine, ktorú slávil
riaditeľ košického Školského eparchiálneho
úradu otec Peter Orenič.
Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, na ktorej sa prihovoril
vladyka Peter Rusnák. Ako v kázni uviedol,
podstatou ľudského života nie je „žiť naplno“
v zmysle vrhania sa z dobrodružstva do dobrodružstva, ale tak ako učinila aj Presvätá
Bohorodička, vydávaním svedectva o pravde
v milujúceho Boha aj v tej ťažkej situácii,
v ktorej sa človek nachádza. V závere svätej
liturgie protosynkel Košickej eparchie otec
Vladimír Tomko vyjadril v mene všetkých
prítomných srdečnú gratuláciu vladykovi
Milanovi k životnému jubileu. (TS KE, foto:
D. Kováč)

▌▌V Beňadikovciach oslávili dvesto rokov chrámu
Pri príležitosti 200. výročia murovaného Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci
Beňadikovce slávil 17. septembra prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ
archijerejskú svätú liturgiu, v ktorej úvode posvätil
nový oltár. Vladyku privítal starosta obce Ladislav
Džogan. V homílii vladyka poukázal na vieru v Boha
ako na najdôležitejšiu skutočnosť pre kresťana.
V závere slávnosti sa miestny správca farnosti otec
František Barkóci poďakoval všetkým tým, ktorí prispeli k realizácii tohto diela, a Daša Izsófová, autorka
knihy Pohľad na Beňadikovce spoza ikonostasu 1817
– 2017, venovala vladykovi Jánovi knihu ako dar. (D.
Izsófová, foto: D. Izsófová)
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krátky rozhovor

JJ

Juraj

Gradoš
Rozhovor s Annou Siekelovou, koordinátorkou projektu Sviečka za nenarodené deti.
Je Sviečka za nenarodené deti iba spomienkovou akciou alebo reálne mení
názor človeka?

▌▌

Seniori a deti sa stretli
na Piatej kozmo-damiánskej olympiáde

Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove sa 11. septembra stretli s deťmi z Materskej školy na Sládkovičovej ulici a mladými dobrovoľníkmi prevažne zo Strednej
zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, aby
si mohli zasúťažiť v trinástich športových
disciplínach olympiády. Súťažilo 103 špor-

tovcov vo veku od 2 mesiacov do 93 rokov.
V duchu tímovej spolupráce si navzájom
pomáhali deti i seniori. Jedni šikovnými
rukami a rýchlymi nohami, druhí svojimi
radami. Tento deň bol aj dňom otvorených
dverí pod záštitou mesta Prešov. (Antónia Ľ.
Chovanová SNPM)

Dvoriankach posvätili obnovený chrám
▌▌Va farskú
budovu
Pri príležitosti 80. výročia posviacky
Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Dvoriankach slávil 15. septembra vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, svätú
liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený interiér
a exteriér chrámu. Po svätej liturgii bola

posvätená aj obnovená farská budova. Vladyka Milan počas slávnosti odmenil starostu
obce Andreja Marcina a pána Michala Pisia
za veľkú pomoc pri rekonštrukčných prácach
na farskej budove. (D. Kováč)

▌▌V Bratislave sa konal eparchiálny odpust
V Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
sa 17. septembra konal eparchiálny odpust,
ktorý sa začal utierňou a svätou liturgiou
v cirkevnoslovančine. Archijerejskú liturgiu, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha, spevom sprevádzal
katedrálny zbor
Chryzostomos pod
vedením Martina
Škovieru. Slávnostným
kazateľom bol otec
Róbert Jáger, sekretár
a hovorca košického
eparchu. Počas slávnosti bola na verejnú
úctu vystavená ikona
s pravými ostatkami
svätého Kríža.
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Na záver odpustovej slávnosti sa konalo
myrovanie a prítomní mali možnosť prežiť
slávnostné chvíle aj v bratskom spoločenstve
pri agapé vo veľkej sále eparchiálneho úradu.
(S. Gábor)

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. Cieľom tohto projektu je
scitlivovanie ľudí k tomu, aby sa zamysleli
nad tým, kedy vzniká život. Priblížiť im pravdu, že život človeka sa začal deväť mesiacov
pred narodením. Nie všetci sa však mohli
narodiť a uzrieť svetlo sveta. Život niektorých detí sa skončil pod srdcom matky.
Spomíname si na tieto deti a snažíme sa
o to, aby sme formovali ľudí k tomu, že život je životom od počatia, a preto ho máme
povinnosť chrániť. Počas tejto kampane si
spomíname nielen na deti, ktoré zomreli
umelým potratom, ale aj na deti, ktoré
zomreli spontánnym potratom. Zapálenie
sviečky, tichá spomienka a modlitba pomáha ženám prekonávať smútok a utrpenie
spôsobené stratou dieťatka. Tak isto to
môže byť pomoc aj pre ženy po umelom
potrate, ktoré oľutovali svoj čin a potrebujú
sa zmieriť s traumou spôsobenou potratom.
Už druhý rok pripravujeme večery milosrdenstva. Ich cieľom je spoločne ďakovať
Bohu za dar života, odprosovať za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie všetkých rán
spôsobených potratmi. Pozývame všetkých,
lebo každý človek má za čo ďakovať aj za čo
odprosovať. Pozývame matky a otcov, aby
aj oni ďakovali za dar materstva a otcovstva, ale aj odprosovali za tých, ktoré zišli
z cesty života a zapreli v sebe to, čo Boh vpísal hlboko do ich srdca. Pozývame všetkých
ľudí, aby ďakovali a odprosovali za všetkých
tých, ktorí neďakujú ani neodprosujú
za hriech národa proti životu.
Sviečka je aj o finančnej zbierke.
Áno. Ďalším rozmerom tejto kampane je
praktický rozmer, a to je verejná zbierka.
Peniaze, ktoré takýmto spôsobom vyzbierame, sú hlavným zdrojom financovania
našich aktivít. Zo srdca ďakujeme za každý
príspevok, ktorý nám umožní šíriť skutočné
hodnoty a pomáhať tam, kde treba.
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slovo na tému

Najväčšie
mariánske baziliky
Pútnické miesta sú miestami duchovného prameňa veriaceho človeka,
ktorý hľadá vhodné prostriedky na to, aby bola jeho viera živá, pevná
a stála. Sú známe po celom svete a dodnes si zachovali poslanie miest
duchovného obrátenia a posilnenia viery v Boha. O každom z nich by
sme mohli uvažovať, ktoré z nich je veľké či najväčšie. V tomto pokračovaní môžete spoznať niekoľko najznámejších z okolitých krajín.

František Dancák
foto: magis2016.org; 2.bp.blogspot.com
JJ

Čenstochová – Jasná hora
Čenstochová (poľ. Częstochowa), najvýznamnejšie poľské pútnické miesto, leží
približne 150 km od Krakova, bývalého
hlavného mesta Poľského kráľovstva. A práve
tu, v jej západnej časti, na 300 m návrší je
miesto, ktoré je pre Poliakov také vzácne
– Jasná hora (Jasna góra). Tento paulínsky
kláštor tvorí členitý komplex budov obklopený priekopami, hradbami a obrannými
vežami. Uprostred neho sa vypína Bazilika
Nanebovzatia Panny Márie – od 14. storočia
posvätné miesto poľských katolíkov.
V roku 1382 tu knieža Vladislav z Opole
založil kláštor, do ktorého povolal z Uhorska
mníchov z radu pavlínov. Práve títo mnísi
umiestnili do kláštorného chrámu mariánsku ikonu. Ako takmer každý milostivý
obraz, aj obraz Božej Matky na Jasnej hore
obklopujú legendy. Dnes už ťažko zistiť,
ktorá z nich je najpravdepodobnejšia.
Ikona typu hodigitria je namaľovaná
na hrubej doske z lipového dreva (82 x 122
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cm). Podľa byzantských zvyklostí je zobrazená z priameho pohľadu v polpostave,
s Ježišom na ľavej ruke. Obaja so zlatou
svätožiarou a s prekvapivo tmavou tvárou,
pre ktorú ju neraz častujú prívlastkom
čierna. Usudzuje sa, že jej pôvod treba
hľadať v talianskych maľbách 12. až 14.
storočia, prípadne v premaľbách starších
ikon pravdepodobne z 9. storočia. Čo sa týka
jej cesty do Čenstochovej, do úvahy prichádzajú rodinné zväzky panovníckych rodov
v strednej Európe: uhorský kráľ Karol Róbert
z rodu neapolských Anjouovcov ju priniesol
z Talianska a po jeho smrti (1342) sa stal ma-

• Čenstochová

jetkom kráľa Ľudovíta I. Veľkého, ktorý túto
vzácnu rodinnú relikviu daroval bratancovi
Vladislavovi z Opole.
Tvár čenstochovskej Panny Márie akoby
naznačovala smútok, bolesť. Tento vážny
výraz zaiste podčiarkujú i stopy poškodenia
na pravom líci, ktoré pôsobia, akoby Božej
Matke vytekali z oka slzy. To, ako bol obraz
poškodený, opisuje poľský kňaz Ján Dlugoš
(1415 – 1780) v diele Historia Polonica. Počas
husitského vpádu (1430) bol prepadnutý
aj kláštor. Vojaci sekali mečmi a neušetrili
ani obraz. Hodili ho na zem a na viacerých
miestach ho prepichli. To sú tie dva dlhé pásy
ťahajúce sa cez líce a krk až k závoju. Hoci
poľskí umelci obraz viackrát reštaurovali,
nepodarilo sa im „rany“ zaceliť.
V priebehu 15. storočia bola na návrší
postavená väčšia kaplnka, do ktorej bol
na gotický oltár umiestnený milostivý obraz.
V roku 1619 bolo návršie opevnené múrmi.
Dominantným sakrálnym objektom Jasnej hory je gotický Chrám svätého Kríža
uprostred pevnosti, ktorý bol v roku 1690
zničený požiarom a znovu postavený ako
barokové trojlodie (1692 – 1728). V bazilike sú
štyri kaplnky – sv. Antona Paduánskeho, sv.
Pavla Prvopustovníka, Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho a svätých relikvií. Bazilika je dlhá
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46 metrov, široká 21 a vysoká 29 metrov. Jej
strop zdobia fresky (1693 – 1695) od Karola
Dankwarta. 106 metrov vysoká veža pútnického chrámu so zvonkohrou bola po požiari
nanovo postavená až v roku 1906.
Milostivá ikona je však umiestnená
v Kaplnke Panny Márie. Kaplnka, podobne
ako bazilika, je orientovaná na východ. Jej
tri časti (kaplnka, kaplnka Božej Matky
a prístavba) boli postavené v troch rôznych
obdobiach. Kaplnka je dlhá 56 a široká 16
metrov. Od 17. storočia je obraz „oblečený“,
t. j. prekrytý ozdobnou doskou. Žiadny
milostivý obraz nebol tak často opakovane
korunovaný ako tento, pretože koruny vždy
padli za obeť zlodejom. Práve z toho dôvodu
ani jedna z európskych madon nie je tak
úzkostlivo chránená ako čenstochovská.
Význam púte k čiernej Madone vzrástol
v 17. storočí, keď švédske vojsko po dvojmesačnom obliehaní muselo odtiahnuť z Jasnej
hory. Vďaka tejto udalosti sa púť stála
kryštalizačným jadrom poľského národného sebavedomia. V roku 1656 poľský kráľ
Ján Kazimír zasvätil poľský národ Panne
Márii, Kráľovnej Poľska. Ján III. Sobieski
prv než odišiel do boja proti Turkom (1683),
ktorí ohrozovali Viedeň, modlil sa pred
milostivým obrazom. Konečný úspech boja
za oslobodenie a znovuzjednotenie Poľska
po jeho rozdelení (1795) sa rovnako pripisuje
príhovoru Božej Matky. Rovnako aj neúspech útočiacich boľševikov (1920) a koniec
nemeckej okupácie.
Lásku Poliakov k Panne Márii v Čenstochovej potvrdzujú dary v klenotnici kláštora, medzi ktoré patrí napríklad zlatá ruža
od pápeža Jána Pavla II., ktorú tu položil
pri svojej prvej návšteve v Poľsku (1979).
Predovšetkým ju však potvrdzujú nekonečné
rady pútnikov nielen z Poľska, ale aj z celej
Európy a sveta. Má veľa ctiteľov aj na Slovensku. Najväčšia púť sa tu koná 15. augusta.

Máriapócs
Mesto Máriapócs sa nachádza v Maďarsku,
v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe v obvode Nyírbátori. O jej dejinách vieme veľmi
málo. Názov Polch alebo Powch sa prvý raz
objavuje v roku 1280, neskoršie Pócs. Názov
Máriapócs dostalo v 19. storočí. Jeho význam
sa začína písať od roku 1696. Dedina Pócs
sa stala známou široko-ďaleko pre slzenie
ikony Presvätej Bohorodičky v gréckokatolíckom kostolíku. Krátko sa pozrime, ako
túto udalosť podávajú historické dokumenty
a protokoly z vyšetrenia tohto slzenia.
Kostolík v Pócsi sa v roku 1696 ničím neodlišoval od ostatných drevených kostolíkov
Mukačevskej eparchie. Na ikonostase stála
ikona Bohorodičky, ktorú v roku 1675 namaľoval maliar Štefan Pap. Svedčí o tom nápis
na zadnej strane ikony: „Siju ikonu napisa
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1675 hoda Stefan Pap, dľa cerkvi Bovčanskoj.“
V nedeľu 4. novembra 1696 kňaz Daniel Pap
vošiel do chrámu a začal slúžiť svätú liturgiu.
Počas slúženia veriaci v chráme spozorovali,
že z očí Bohorodičky na ikone ikonostasu
kvapkajú slzy, stekajú po ikone a padajú
na obrus oltárika pred ikonou. Chrámom
preletelo vzrušenie. Všetci upierali zrak
na ikonu. Nepokoj veriacich spozoroval aj
kňaz. Po svätej liturgii pristúpil k ikone.
Videl, že sa v očiach Bohorodičky zjavili
slzy, ktoré stekajú po tvári a padajú na oltár
pod ikonou. Začal ručníkom utierať oči, tvár
a potom celú ikonu. Oči Bohorodičky na ikone zostali po utretí suché, ale ihneď sa v nich
zjavili ďalšie slzy. Vtedy kňaz vytrhol ikonu
z ikonostasu, prezrel si dosku a prstami kontroloval jej hrúbku. Doska bola tenká. Nikde
žiadnej stopy po falšovaní. Prešlo niekoľko
dní. Ikona neprestávala slziť. Správa o slzení
ikony rýchlo preletela krajom i celým štátom.
Prichádzali ľudia rôzneho postavenia a vierovyznania, aby videli tento div. Slzenie ikony
s prestávkami trvalo do 8. decembra.
Na príkaz rímskokatolíckeho Jágerského
biskupstva sa 26. decembra 1696 začalo
vyšetrovanie zázraku. Komisia pod prísahou vypočula veľa svedkov a s 36 svedkami
spísala protokol. Originál protokolov sa
nachádza v Univerzitnej knižnici v Budapešti
v tzv. Hevenešskej zbierke. Jeden zo svedkov,
generál Korbelli, o udalosti slzenia ikony
písomne upovedomil cisára Leopolda I. Cisár
ihneď prikázal preniesť ikonu do Viedne.
Ikonu zobrali násilne – prenášali ju 4. júla
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1697 z Pócsa cez Košice a Jáger do Viedne. Na ceste ju sprevádzali veľké procesie
veriacich. Sú údaje, že po ceste maľovali
kópie ikony. Jedna z nich je umiestnená aj
v Malej Vieske neďaleko Košíc. Ikona potom
bola umiestnená v Dóme sv. Štefana, kde je
umiestnená doteraz.
Veriaci Pócsa sa však neustále domáhali
navrátenia ikony, a tak dal v roku 1707 jágerský rímskokatolícky biskup Štefan Telekeši
zhotoviť kópiu ikony a poslal ju do Pócsa.
Táto prvá kópia ikony bola uložená v pócsskom chráme na mieste, na ktorom stála
pôvodná. 1. augusta 1715 počas bohoslužieb
prítomní v chráme spozorovali, že ikona
Bohorodičky na ikonostase slzí. Ikona slzila
aj 2. a 5. augusta. Keďže k zázračnej ikone
začalo prichádzať mnoho pútnikov, v roku
1731 začali vďaka štedrej pomoci mukačevského biskupa Michala Manuela Olšavského,
ktorý je tu i pochovaný, s výstavbou murovaného chrámu, ktorý dokončili v roku 1756
a zasvätili ho sv. archanjelovi Michalovi. Veže
chrámu boli dokončené o sto rokov neskôr
(1856). V rokoch 1785 až 1788 bol dokončený
ikonostas, ktorého ikony boli v roku 1896
nahradené novými. Vo svätyni bol aj baldachýn, ktorý bol ale neskôr zničený.
Milostivý obraz bol pôvodne umiestnený
nad kráľovskými dverami ikonostasu, ale
v roku 1943 bol preň vytvorený priestor na oltári v severnej lodi chrámu. Následne bol
interiér chrámu Jozefom Bokšayom a Emanuelom Petrašovským premaľovaný. V roku
1948 bol chrám pápežom Piom XII. povýšený
na baziliku minor. Na pamiatku slávenia
byzantskej liturgie v maďarskom jazyku pri
príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II.
boli v bazilike umiestnené nové bronzové
dvere.
Za čias mukačevského biskupa Michala
Manuela Olšavského bol 18. mája 1748 posvätený základný kameň kláštora baziliánov,
ktorý bol s veľkými ťažkosťami dokončený
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v roku 1753. Kláštor bol dôležitým kultúrnym
centrom. Nachádzala sa v ňom rusínska škola a do roku 1868 tiež preparandia (učilište
pre kantorov učiteľov).
V roku 1946 v rámci 250. výročia jedinečného zázraku sa v Pócsi zhromaždilo viac
ako dvestotisíc ľudí. 13. – 14. augusta 2005
sa v Pócsi uskutočnila púť pri príležitosti
100. výročia tretieho slzenia ikony Presvätej
Bohorodičky (1905).
Pócs aj dnes patrí k najvýznamnejším
pútnickým miestam nielen v Maďarsku, ale
v celej Európe. Hlavná púť je 15. augusta. Nemenej živá je aj púť k originálu ikony, ktorý
je od 8. decembra 1948 umiestnený pod neskorogotickým baldachýnom v juhozápadnom rohu lode Dómu sv. Štefana vo Viedni.

Zarvanica
Zarvanica – miesto Božej milosti. Tak nazval
toto ukrajinské pútnické miesto gréckokatolíkov kardinál Ľubomír Huzar, patriarcha
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi († 2017).
Z historických dokumentov sa dozvedáme, že Zarvanica existovala už v 12. storočí.
Tradícia vzniku tohto miesta je však spojená
so vznikom zjavenia sa zázračnej ikony v čase
mongolsko-tatárskeho nájazdu na Kyjevskú
Rus. Po spustošení hlavného mesta Kyjev sa
mnísi rozišli ďaleko na západ. Jeden z mníchov, zachraňujúc si život, sa ocitol v prekrásnom údolí obklopenom lesom. V modlitbách k Bohorodičke za záchranu unavený
zaspal. V sne videl pred sebou rajskú krajinu
plnú kvetov, v ktorej uvidel Presvätú Bohorodičku s dieťaťom na rukách, obklopenú
dvoma anjelmi, ktorí držali v rukách ľalie.
Božia Matka sa dotkla pútnika a rozprestrela
svoj plášť. Mních, ktorý sa prebudil, uvidel
nad prameňom vody žiariacu ikonu Presvätej Bohorodičky s dieťaťom. Padol na kolená
a úprimne sa modlil. Keď sa zotavil, posilne-
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ný týmto zjavením postavil v jednej jaskyni
kéliu, v ktorej uložil zázračnú ikonu. A miesto, kde ho „zarval“ sen, nazval Zarvanica
(ukr. Зарваниця).
Správa o zázraku a zjavení sa ikony sa
rýchlo rozšírila. Na miesto prichádzali ľudia
a mnohí z nich sa tu aj usídlili. Po čase v údolí postavili chrám a monastier, a v okolí sa
rozrastali ľudské obydlia. Tak vlastne vznikla
Zarvanica. Prečistá Panna Mária pomáhala
svojmu národu, uzdravovala a liečila chorých. Zarvanica sa pomaly stala mestom, ktorého písomná správa sa datuje rokom 1458.
Zarvanica, ktorá má dnes viac chrámov
a kaplniek, predovšetkým Sobor Presvätej
Bohorodičky, má veľmi bohatú históriu, plnú
dobrých i tragických udalostí. Neraz takmer
neexistovala a mesto sa pretvorilo na obyčajnú dedinu. Zázračná ikona však bola vždy
uchránená.
Počas dlhej a bohatej histórie Zarvanicu
navštevovali milióny pútnikov. Kult Panny

Márie trvá do dnešných dní. Dôvodom je
nielen prekrásna príroda a súčasné sakrálne
budovy, ale predovšetkým zázračná ikona
Božej Matky s dieťaťom na rukách. Ikona
namaľovaná na lipovom dreve (34 x 27 cm) je
vložená do zlatého rámu. Patrí do ikonografického typu hodigitria – tá, ktorá ukazuje
cestu. Má schopnosť meniť výraz tváre
a vyzerá ako živá. To tvrdia mnohí pútnici.
Niekedy je veselá, usmievavá, inokedy smutná. Každý, kto sa raz na ňu pozrie, navždy si
ju zapíše do svojho srdca.
V Zarvanici bol postupne postavený komplex viacerých objektov. Hlavným je Chrám
Najsvätejšej Trojice, kde sa uchováva zázračná ikona. Ide o krížovú stavbu so zaoblenou
apsidou z roku 1754.
Katedrálny chrám zarvanickej Božej Matky
z roku 2000 je dielom architekta Michala
Netribjaka a dizajnéra T. Grigela. Kombinuje
v sebe prvky modernej architektúry s tradičnou sakrálnou ukrajinskou symbolikou.
Dominantou interiéru je 28 metrov vysoká
kupola.
Pred katedrálou sa v strede námestia
nachádza architektonická kompozícia ikon
zarvanickej Božej Matky. Táto monumentálna otvorená kaplnka na žulovom podstavci
je zakončená strechou v tvare koruny. V jej
blízkosti je štvorramenná, 75 metrov vysoká
zvonica. V jej spodnej časti je krypta a ďalšie
polyfunkčné priestory. Päť zvonov bolo uliatych v Przemyšli. Od zvonice ku kláštornej
jaskyni je postavená krížová cesta. V priestore komplexu sa realizuje aj pamätná kaplnka
padlých vojakov. Neďaleko sa nachádza aj
amfiteáter pre päťdesiattisíc ľudí.
Na území tohto mariánskeho duchovného
centra vládne modlitba a nezvyčajné ticho.
Tu sa naozaj stretáva nebo so zemou a ľudia
s Bohom. Zázračná ikona dáva pútnikom silu
a je pre nich oporou v znášaní každodenných
krížov.
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Juraj Gradoš
upload.wikimedia.org
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Biskup Andrej Bačinský sa narodil
14. novembra 1732 vo východoslovenskej obci
Beňatina v niekdajšej Užskej župe, dnes v okrese Sobrance, pri slovensko-ukrajinských
hraniciach, kde bol jeho otec Teodor Bačinský kňazom. Základné humanitné vzdelanie
dostal počas rokov 1752 – 1758 na jezuitskom
gymnáziu v Užhorode. Štúdium filozofie
a teológie ukončil na univerzite v Trnave
a v seminári Adalbertinum doktorátom
z posvätnej teológie. Po promócii v roku 1758
najprv pôsobil ako kaplán, neskôr ako farár
v Hajdúdorogu a sabolčský archidiakon.
V roku 1760 bol vymenovaný za kanonika
štvorčlennej mukačevskej kapituly.
Mukačevský biskup Ján Bradáč si ho v roku
1769 vyvolil za svojho generálneho vikára.
Začiatkom roku 1770 bol biskupom vyslaný
do Viedne k cisárovnej Márii Terézii so žiadosťou o kánonické zriadenie Mukačevskej
eparchie. Preto zhromaždil všetky relevantné
písomnosti a stál za vypracovaním štyridsaťbodového listu pápežovi, kde opísal a zdôvodnil rozdielnosti v praxi gréckokatolíkov

a rímskokatolíkov.
Išlo najmä o používanie filioque vo
vyznaní viery, sviatosti pomazania
chorých udeľovanej siedmimi
alebo aspoň troma
kňazmi, podávanie
Eucharistie deťom, slávenie vlastných sviatkov, vlastnej pôstnej disciplíny a používania
kvaseného chleba pri liturgii.
Po smrti mukačevského biskupa Jána Bradáča bol 5. augusta 1772 rakúskou cisárovnou
Máriou Teréziou vymenovaný na uprázdnený eparchiálny stolec. Pápež Kliment
XIV. toto vymenovanie potvrdil 8. marca
1773. Stal sa prvým biskupom na mukačevskom stolci, ktorý pred chirotóniou nezložil
mníšske sľuby. Chirotóniu prijal vo Viedni
6. júna 1773 od chorvátskeho biskupa Bazila
Božičkoviča. Stalo sa to v cisárskej kaplnke
za účasti cisárovnej, jej rodiny i dvora. Cisárovná darovala novému biskupovi pre mukačevských gréckokatolíkov všetky potrebné
insígnie: mitru, palicu, prsteň, kríž na zlatej
reťazi, sakkos a omofor.
Keďže patril medzi blízkych spolupracovníkov cisárskeho dvora, dostal ako prvý
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Ján Babjak SJ
Mariánsky mesiac október sa začal sviatkom
Pokrova, čiže Ochrany Presvätej Bohorodičky. Je
známy aj ako mesiac posvätného ruženca, vďaka ktorému odmalička zosilnievala naša viera.
Iste si mnohí pamätáme na večerné stretnutia
v chráme, kde sa veriaci s veľkou láskou modlili
ruženec. Tak vyrastala moja generácia, ale aj
mnohé generácie predtým a som presvedčený,
že ešte aj dnes sa modlia ruženec v mnohých
farnostiach na Slovensku zvlášť intenzívne
v tomto mesiaci. Táto jednoduchá modlitba,
ktorá nás učí tej najkrajšej Máriinej čnosti –
pokore, sa dostala do sŕdc a duší veriacich tak
mocne, že sa ju modlia v mnohých chrámoch
pravidelne pred každou svätou liturgiou.
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Samozrejme, my gréckokatolíci poznáme
aj iné mariánske pobožnosti, ktoré sa kňazi
s veriacimi často modlia. Sú to najmä Akatist
k Presvätej Bohorodičke a Moleben k Prečistej
Bohorodičke. Je múdre a pastoračne správne,
ak kňaz vie nájsť priestor pre všetky mariánske
pobožnosti vo svojej farnosti a vie ich vhodne
zadeliť, lebo sú veľkým bohatstvom pre veriacich, aby to duchovné bohatstvo z nich mohli
čerpať. Všetky mariánske pobožnosti aj fatimské večeradlá utužujú dôverný vzťah k Presvätej
Bohorodičke a robia veriacich mariánskymi
ctiteľmi.
Som presvedčený, že mnoho našich veriacich
nadobúda dôverný vzťah k Panne Márii nielen
cez mariánske pobožnosti, ale aj cez putovanie
na naše krásne mariánske pútnické miesta či
už Ľutinu, Litmanovú, Klokočov, Rafajovce,
Šašovu, Čirč, ale aj mnohé iné. Chcem vyjadriť
veľkú radosť, že sme takto bohato obdarovaní

slovo metropolitu

Mariánsky mesiac

historické osobnosti

Andrej Bačinský

mukačevský biskup v roku
1789 od cisára Leopolda II.
pozvanie zúčastňovať sa
na kráľovských snemoch
s volebným právom v Budíne. Po smrti Márie Terézie
z dôvodu jej veľkých zásluh
vzhľadom na gréckokatolíkov nariadil, aby sa počas
celého mesiaca v každom
chráme trikrát zvonilo a aby
sa každú nedeľu za účasti
všetkých veriacich slávila
svätá liturgiu za zosnulú
panovníčku.
20. júla 1802 nariadil Andrej Bačinský vykonať súpis gréckokatolíkov,
pričom bolo treba dôsledne skúmať náboženskú príslušnosť veriacich kvôli slobodnej
možnosti výberu obradu a cirkevnej jurisdikcie. V novembri 1803 dosiahol definitívne
ukončenie sporov ohľadom katedrálneho
chrámu a biskupskej rezidencie v Užhorode.
Počas svojho života sa Andrej Bačinský cítil dobre len na území eparchie. Bol
kňazom neobyčajných schopností a podľa
mienky mnohých historikov najvzdelanejším človekom eparchie. Čas jeho pôsobenia
na eparchiálnom stolci môžeme naozaj
nazvať zlatým časom Mukačevskej eparchie.
V posledných dvoch rokov svojho života však
nevychádzal z bytu. Choroba a vysoký vek
mu podlomili zdravie. Zomrel 19. decembra
1809 a ako prvý mukačevský biskup bol
pochovaný v krypte katedrálneho chrámu
v Užhorode.

mariánskymi miestami najmä v Prešovskej
archieparchii, čo je tiež prejavom živej viery našich veriacich. Veď Božia Matka každého, kto
si ju uctieva, vedie k svojmu Synovi Ježišovi
Kristovi. Takíto veriaci majú veľké šťastie, že ich
Bohorodička mocne chráni po celý život a uspokojí sa až vtedy, keď ich dovedie do cieľa.
Všetky mariánske miesta ponúkajú cez
sviatosť zmierenia obnovenie jednoty a lásky
s Ježišom Kristom. Veď desiatky kňazov dlhé
hodiny vysluhujú túto sviatosť Božieho milosrdenstva. Toto je skutočná služba veriacim, toto
je prameň milosti pre každého.
Božia Matka sa na pútnických miestach zvlášť
prihovára u svojho Syna za hriešnikov a povzbudzuje ich k dobrej svätej spovedi. Po mariánskych púťach je veľa radosti tak na strane
kňazov z pokánia veriacich, ako aj na strane
veriacich, že im zo srdca padol kameň hriechu,
ktorý ťažil ich život.
Vďaka ti, Mária, naša nebeská Matka, za to,
že sa o nás staráš.
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Most,
ktorý spája
Kongregácia pre východné cirkvi tohto roka oslávila sto
rokov od svojho založenia pápežom Piom IX. Jej fungovanie
a úlohu predstavuje jej sekretár arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
Juraj Gradoš
foto: postoy.sk
JJ


Vladyka Cyril, naša kongregácia
oslavuje storočnicu. Ako sa zmenilo počas tých sto rokov vnímanie
východných cirkví, zjednotených
i nezjednotených, Svätej stolice?
Ak by sme chceli poukázať len na niektoré
najvýraznejšie znaky vývoja vnímania
východných cirkví zo strany Svätej stolice,
môžeme uviesť nasledujúce skutočnosti. Pri vzniku našej kongregácie bol jej
pôvodný názov Posvätná kongregácia pre
východnú cirkev – od roku 1967 bol názov
zmenený na Kongregáciu pre východné cirkvi. Už tento malý terminologický
rozdiel je znakom výrazného posunu,
ktorý dosvedčuje vnímanie „cirkevnosti“
a plurality, ktorú predstavujú jednotlivé
východné cirkvi. Čo sa týka vývoja vnímania nezjednotených, pravoslávnych cirkví,
môžem hovoriť o podobnom kolosálnom
posune. Je to posun od označovania
pravoslávnych ako „schizmatikov“ cez ich
kompromisné pomenovávanie ako „tak
zvaných pravoslávnych“, ktoré sa bežne
používalo aj v textoch Svätej stolice pred
sto rokmi, až po uznanie plnej „cirkevnosti“ pravoslávnych cirkví, ktoré od čias
pápeža bl. Pavla VI. nazývame sesterskými
cirkvami, s ktorými sme v takmer úplnej
jednote. Epochálnym míľnikom vo vývoji
tohto vnímania je Druhý vatikánsky koncil
a jeho dekréty o východných cirkvách
Orientalium Ecclesiarum a o ekumenizme
Unitatis Redintegratio.
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V Ríme pôsobí viacero kongregácií. Aké je miesto Kongregácie pre
východné cirkvi medzi nimi?
Protokolárne postavenie našej kongregácie
v rámci Rímskej kúrie tiež prešlo výrazným
vývojom. Z pôvodného posledného miesta
medzi kongregáciami v rokoch 1917 –
1927 bola Kongregácia pre východné cirkvi
najprv zaradená na tretie miesto a od roku
1989 na druhé miesto po Kongregácii
pre učenie viery. Naša Kongregácia úzko
spolupracuje predovšetkým s Pápežskou
radou pre napomáhanie jednoty kresťanov,
s Kongregáciou pre ohlasovanie evanjelia,
Kongregáciou pre učenie viery a Pápežskou
radou pre legislatívne texty. Spoločne riešime niektoré otázky aj s Kongregáciou pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti
apoštolského života, keďže viaceré rehoľné
inštitúty majú aj východnú, aj západnú vetvu, resp. latinské rehole niekedy vykonávajú činnosť na území a v prostredí východných cirkví. Kongregácia úzko spolupracuje
najmä so štátnym sekretariátom, a to aj
preto, lebo pre niektoré politicky osobitne
citlivé územia, zvlášť pre niektoré krajiny
bývalého tzv. východného bloku, treba
postupovať v súčinnosti s týmto sekretariátom, ktorý má osobitné kompetencie pre
vzťahy so štátmi.


Komu je kongregácia primárne
určená?
Kým jednotlivé kongregácie Rímskej kúrie
majú kompetencie pre jednotlivé sektory
života cirkvi (učenie viery, rehoľníci, kňazi,
biskupi atď.), naša kongregácia vykonáva
svoje kompetencie vo všetkých oblastiach
cirkevného života týkajúcich sa východ-

ných katolíkov kdekoľvek na svete, má
teda voči nim univerzálnu personálnu
kompetenciu. Súčasne je kompetencia
našej kongregácie aj čiastočne exkluzívne teritoriálna, to znamená, že zahŕňa aj
veriacich latinskej cirkvi, rímskokatolíkov
v niektorých presne určených územiach –
od južného Balkánu až po Egypt a od Egypta až po Irán. Kongregácia sa primárne
stará o vzťahy s jednotlivými východnými
katolíckymi cirkvami a nevstupuje bezprostredne do vzťahov s pravoslávnymi či
inými nekatolíckymi cirkvami a cirkevnými
spoločenstvami. Tie sú v rámci Rímskej
kúrie predmetom záujmu a spolupráce
s Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov.


Svätý Otec František nedávno
navštívil viacerých patriarchov
východných cirkví. Podieľala sa
kongregácia aj na príprave týchto
jeho aktivít?
Príprava ciest Svätého Otca je výsledkom
spolupráce – synergie viacerých úradov
Svätej stolice, ako aj miestnych cirkví.
V tomto procese zohráva každá zložka
svoje osobitné miesto a úlohu. Pri jednotlivých cestách tiež závisí od charakteru
cesty, či ide o pastoračnú návštevu miestnej cirkvi, alebo je ráz cesty skôr spoločensko-politického významu, či ide o krajiny
s prevažne kresťanským, alebo nekresťanským obyvateľstvom, katolíckym, alebo
nekatolíckym atď.
Samozrejme, pri príprave stretnutí s východnými katolíkmi a ich predstaviteľmi
má svoje úlohy aj Kongregácia pre východné cirkvi v súčinnosti s miestnou apoštolskou nunciatúrou a hierarchami týchto cir-
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kví. Ide o prípravu podkladov, prípadných
návrhov pre texty príhovorov, čiastočne
niekedy aj o finančnú a inú materiálnu
pomoc pri zabezpečení cesty. Pri cestách,
v rámci ktorých sú plánované stretnutia
Svätého Otca s predstaviteľmi východných
katolíkov, ho zvyčajne na týchto cestách
sprevádza aj prefekt Kongregácie pre
východné cirkvi, ktorým je dnes kardinál
Leonardo Sandri.


Dnes je pozornosť Cirkvi upriamená aj na východné cirkvi žijúce
v moslimskom prostredí – najmä
v Sýrii a Egypte. Pomáha kongregácia priamo týmto cirkvám?
Kongregácia venuje špeciálnu pozornosť
cirkvám, ktoré sa nachádzajú v krízových
situáciách spôsobených vnútornými
problémami, alebo, či skôr predovšetkým,
nepriaznivou spoločensko-politickou
situáciou. Blízky východ je už po desaťročia práve takou oblasťou. Problémy islamu,
jeho vnútorného boja medzi sunnitskou
a šiítskou komunitou, problém radikalizácie a fundamentalizmu tohto nábožensko-spoločenského systému, dlhotrvajúci
izraelsko-palestínsky konflikt – tieto a viaceré ďalšie faktory vytvárajú trvalý krízový
stav, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje život
kresťanských komunít.
Keď tlejúce konflikty prepuknú do otvorených krvavých stretov a ak tie naberú aj
medzinárodný rozmer, do ktorého vstupujú
vojenské veľmoci západného, ale dnes už
aj východného sveta, ako je to v ostatnom
období v Iraku či Sýrii – situácia sa stáva
pre kresťanov ešte náročnejšia. Dnes zo
strany kongregácie spočíva pomoc v prvom
rade v prejavoch solidarity a v scitlivovaní
svetovej verejnej mienky k tejto otázke.
Kongregácia poskytuje a ešte častejšie
skôr sprostredkováva aj materiálnu pomoc
– aj keď v tejto oblasti sú jej možnosti veľmi obmedzené, ide skôr o kvapku v mori.
Materiálna pomoc je však prejavom solidarity, záujmu, je prejavom spolupatričnosti.
Naša kongregácia každoročne povzbudzuje veriacich na celom svete k štedrosti pre
potreby kresťanov na Blízkom východe
prostredníctvom veľkopiatkovej zbierky
pri Božom hrobe – ide o zbierku, ktorá sa
tradične nazýva aj zbierkou Pre potreby
Svätej zeme.
Tzv. Halier sv. Petra je tiež dôležitá zbierka, lebo z nej sa okrem iného čiastočne
financuje aj chod samotnej Rímskej kúrie
a ďalšia pomoc zo strany Svätej stolice
v rôznych krízových situáciách. Neraz
pripomíname politickým predstaviteľom,
že ak by len malá časť financií, ktoré sa
vynakladajú na vojenské výdavky pri
ozbrojenom riešení konfliktov či do vý-
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dajov spojených s rekonštrukciou vojnou
zničených infraštruktúr, bola investovaná
do financovania pedagogických, charitatívnych a komunitných programov, tak by
konflikty nevznikali v takej miere a nebolo
by ich treba vojensky riešiť, bombardovať
a potom rekonštruovať. Takýto prístup by
však vyžadoval radikálnu zmenu „logiky
tohto sveta“ a prijatie posolstva vzkrieseného Krista, ktorého prvé slová apoštolom
boli: „Pokoj vám“.


V čom vidíte poslanie kongregácie
v tomto storočí?
Kongregácia pre východné cirkvi bola, je
a ostáva znakom a svedectvom osobitného
poslania pápeža, rímskeho veľkňaza, ktorý
svoju starostlivosť o všetky cirkvi vykonáva v duchu Kristovho ustanovenia daného
Petrovi a jeho nástupcom – posilňovať
bratov vo viere, byť centrom jednoty.
V konkrétnej pracovnej činnosti postupuje
kongregácia v duchu cirkevného práva,
ktoré predpokladá diferencovaný prístup
k jednotlivým východným cirkvám podľa
stupňa ich štruktúry. Iný stupeň autonómie majú patriarchálne a arcibiskupské
cirkvi, iný metropolitné cirkvi sui iuris a iný
zasa ostatné cirkvi, ktoré sú bezprostredne podriadené Apoštolskej stolici. Tieto
kompetencie možno meniť a upravovať,
ale na to je potrebná aj zmena právnych
noriem, respektíve zmena cirkevnej
situácie, najmä v prípade pokroku v ekumenizme, ktorý by viedol k obnoveniu
jednoty s cirkvami, ktoré nateraz ešte nie
sú v úplnej jednote s Apoštolskou stolicou.
Dá sa predpokladať, že v takom prípade
by bolo treba prehodnotiť niektoré formy
vzťahov medzi kongregáciou ako orgánom
Rímskej kúrie a jednotlivými cirkvami.
V súčasnej situácii však kongregácia plní aj
nezastupiteľnú úlohu poslednej inštancie
pri riešení niektorých vnútrocirkevných
problémov, kompetenčných sporov alebo
iných problémov a jej nestrannosť je všeobecne vnímaná ako záruka objektívnosti
pri hľadaní optimálneho riešenia.


Často vnímame starostlivosť
Svätého Otca aj o našu cirkev. Ako
sa na jeho rozhodnutiach podieľa
kongregácia?
Kongregácia pripravuje pre Svätého Otca
informácie, podklady a návrhy, na základe ktorých potom môže kvalifikovane
rozhodnúť. Prefekt kongregácie predkladá
pravidelne Svätému Otcovi tzv. audienčný
list, teda súbor dokumentov a materiálov,
pri ktorých sa vyžaduje informácia alebo rozhodnutie zo strany Svätého Otca.
Na spoločnom stretnutí tieto jednotlivé

otázky prediskutujú a následne kongregácia oznamuje, respektíve vykonáva tieto
pápežove rozhodnutia. Ide teda o mimoriadne dôležitú činnosť, pri ktorej si treba
byť vedomý veľkej zodpovednosti, ktorá
leží na každom článku tejto dlhej reťaze
činností vedúcej k definitívnemu rozhodnutiu Svätého Otca.
Napríklad pri vymenovaní biskupov pre
metropolitnú cirkev sa vychádza z návrhu
trojice kandidátov, ktorú poskytuje Rada
hierarchov metropolitnej cirkvi. V súčinnosti s apoštolským nunciom potom kongregácia pristupuje k doplneniu informácií
o kandidátoch, prípadne k hodnoteniu
možností výberu iných kandidátov. Pri
schvaľovaní liturgických textov využíva
kongregácia prácu vnútornej liturgickej komisie, ktorá zasa spolupracuje so širokým
okruhom odborníkov na celosvetovej
úrovni.
Aj povýšenie našej Gréckokatolíckej cirkvi
na metropolitnú úroveň v roku 2008 bolo
logickým zavŕšením procesu, ktorý sa
začal už vznikom Košického apoštolského
exarchátu, a súčasne bolo zhodnotením
zrelosti našej cirkvi a logickým prejavom
jej „dospelosti“.


Aká je dnes úloha kongregácie
vzhľadom na slovenskú Gréckokatolícku cirkev?
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
nie je vnímaná kongregáciou ako cirkev
v „krízovej situácii“. V našej vlasti panuje
už štvrť storočia náboženská sloboda, ide
o krajinu so štandardným spoločenským
systémom, s relatívne dobrou sociálnou
štruktúrou (najmä v porovnaní so situáciou
v krajinách, kde sa väčšinou nachádzajú
iné východné cirkvi), o krajinu s dobrou
spoluprácou medzi katolíckymi cirkvami –
Rímskokatolíckou i Gréckokatolíckou, ale
aj so štandardne dobrými ekumenickými
vzťahmi.
V ostatných rokoch tu postupne prebieha aj znovuobjavovanie a prehlbovanie
východnej identity našej cirkvi v rôznych
oblastiach – medzi iným aj v liturgickej.
Tento proces nebol u nás vždy jednoduchý
a priamočiary, ale v súčinnosti s Kongregáciou pre východné cirkvi a v dôvere v jej
usmernenia prináša zaslúžené ovocie.
Naša cirkev má dostatočný počet povolaní,
ale treba ešte viac skvalitniť teologickú
a duchovno-pastoračnú formáciu. Ide o dlhodobý proces, ktorého výsledky sa tiež
prejavujú až v dlhšom časovom horizonte.
Hľadanie nových foriem evanjelizácie
a oživenie pastoračnej horlivosti a vynaliezavosti je trvalou výzvou pre všetkých
kresťanov, a teda aj pre našu Gréckokatolícku cirkev.
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svedectvo

Protekcia
Mary
foto: static.pexels.com
JJ

slovo svätého bazila

Na seminári Otcovo srdce som sa dozvedela,
že stav neodpustenia nie je aktom spravodlivosti. Otec jednoducho nechce mať so
mnou žiadny vzťah a ja to musím akceptovať.
Napodiv sa mi túto skutočnosť podarilo
prijať. Po toľkých rokoch. Veľmi som plakala,

ale uľavilo sa mi a prijala som pravdu, že som
prehrala boj o srdce svojho otca.
Seminár plynul – a ja som ostala.
Udiali sa mnohé zvláštne veci.
Uvidela som vnútorným zrakom svojho
otca a počula som seba, ako sa s ním lúčim
a žehnám mu. Vôbec som tomu nerozumela.
Videla som vnútri ešte aj iné, iba mne určené
obrazy, ktoré evidentne neboli výplodmi
mojej fantázie a mali pre mňa obrovský
význam. Ten som pochopila až neskôr.

ÚTECHA
Veď ako športovci dobývajú vavríny za cenu vyčerpávajúcich súbojov, takisto my kresťania
smerujeme k dokonalosti, ak sa osvedčíme v skúškach, ak prijmeme s náležitou trpezlivosťou
a s hlbokou vďačnosťou to, čo nám udeľuje Pán. Dobrota Vládcu riadi všetky udalosti. Nič
z toho, čo sa nám pritrafilo, netreba prijímať ako trápenie, hoci to neraz zasahuje našu slabosť.
Aj keď nepoznáme dôvody, prečo sa nám každá vec, ktorá sa prihodí, predkladá ako dobrá
od Vládcu, musíme byť presvedčení o tom, že čo sa nám prihodí, je nám naskrze užitočné, či
už to má byť pre nás odmena za vytrvalosť a či pomoc pre dušu, ktorá sa dala zvábiť a inak by
jej hrozilo, že bude priveľmi lipnúť na tomto živote a naplní ju zlo, ktoré má v tomto svete svoje
domovské právo.
Keby nádej kresťanov ohraničoval koniec tohto života, akiste by sa muselo považovať
za trpké, že sa tak skoro musí duša odlúčiť od tela. Ak však pre tých, ktorí žijú podľa Boha, je
počiatkom pravého života oslobodenie duše z týchto telesných pút, prečo sa potom zarmucujeme „ako tí, ktorí nemajú nádej“? (1 Sol 4, 13) Poslúchni ma teda a nepoddaj sa bôľom. Ukáž, že
vládneš nad nimi a že sa nad ne povznášaš.
(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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Na konci seminára som sa cítila veľmi šťastná. A ľahká. Keď som vyšla na ulicu, odrazu
som fyzicky pocítila, že niečo, čo neviem
pomenovať, ale bolo to živé, odo mňa odišlo.
Nejaká entita. Nemám na to slovný výraz. Iba
som cítila neskutočnú úľavu, že je to preč…
A pochopila som absolútne najdôležitejšiu
vec: Boj o môjho otca som neprehrala, ja
som ho vlastne vyhrala! Pretože teraz mám
najúžasnejšieho Otca na svete. A nemusím
mu dokazovať svoje úžasné schopnosti ani
zásluhy, ani výhry, ani drinu. Nemusím mu
dokazovať vôbec nič! Pretože som jednoducho jeho dcérou. Aj s chybami a hendikepmi,
aj s mojou niekedy šibnutou povahou a blbými kotrmelcami. Aj s infantilnou láskou,
ktorú som mala nasporenú za takmer celý
život a nikto o ňu nejavil záujem. Celú ju
venujem iba jemu. On sa o mňa stará do absolútne najmenších detailov, a to i takých,
ktoré nestoja za zmienku ani len pozemskému otcovi – nieto ešte všemohúcemu Bohu…
Ale asi ho baví, keď ma vidí, ako poskakujem
od radosti, keď mi niečo pekné pošle alebo
mi niečo vybaví. Lebo aj ja mám protekciu –
môj Otec zariadi všetko!
A ja mu za to – cez Ježiša – z celého srdca
nesmierne ďakujem. Som znova tým malým
dievčatkom a znova si užívam vzťah s milovaným Otcom, akoby úplne od začiatku.
„Vynahradím vám roky, ktoré vyžrala
kobylka…“ (Joel 2, 25)
P. S.: Ježiš, vďaka. Pochopila som, čo všetko si pre nás urobil.
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
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slovo o bioetike

bioetika

Pápežská akadémia za život
Jozef Glasa
foto: pbs.twimg.com; laityfamilylife.va
JJ

Začiatkom októbra sa v novej synodálnej
hale vo Vatikáne konalo prvé zasadnutie
obnovenej Pápežskej akadémie za život. Ide
o jednu z najvýznamnejších inštitúcií Katolíckej cirkvi pre oblasť bioetiky.
Pápežskú akadémiu za život založil osobitným motu proprio Tajomstvo života sv. pápež
Ján Pavol II. 11. februára 1994. Na tento deň
pripadá sviatok Panny Márie Lurdskej a zároveň sa v Cirkvi slávi Svetový deň chorých.
Ide o tradíciu, ktorú založil ten istý pápež.
Vo februári 2017 sa slávil jubilejný, už 25.
svetový deň chorých. Práca novej akadémie
sa od počiatku mala odohrávať v spolupráci
a v úzkej súvislosti s aktivitami Pápežskej
rady pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorú sv.
Ján Pavol II. založil už 11. februára 1985. To sa
v plnej miere podarilo.
V spomínanom zakladajúcom liste pápež
zdôvodnil založenie novej akadémie takto:
„(1) Tajomstvo života, a ľudského života
zvlášť, púta zvýšenú pozornosť odborníkov,
ktorých priťahujú mimoriadne možnosti
výskumu, ktoré ponúka vedecký a technologický pokrok. Kým táto nová situácia otvára
fascinujúce horizonty pre zásahy do samotných prameňov života, zároveň dáva vznikať
aj rozličným novým morálnym otázkam. Tie
nemožno ignorovať bez toho, aby sa človek
vystavil riziku krokov, ktoré by sa mohli ukázať ako nezvratné. S týmto vedomím Cirkev,
ktorá má z Kristovho poverenia usmerňovať
svedomia ľudí ohľadom morálnych požiadaviek zakotvených v ich vlastnej podstate, berúc do úvahy údaje výskumu a technológie,
chce predložiť z titulu svojho evanjeliového
poslania a apoštolskej povinnosti morálne
učenie, ktoré zodpovedá dôstojnosti osoby
a jej integrálneho povolania. Toto je osobitne
urgentné v súčasnosti, ak uvážime, že Cirkev
dnes žije základný aspekt svojho poslania
v tom, že láskyplne a veľkoryso akceptuje
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každú ľudskú bytosť, zvlášť tých, ktorí sú
slabí a chorí. To sa stáva ešte potrebnejším v situácií, keď hrozí, že ,kultúra smrti‘
nadobudne rozhodujúci vplyv. (2) Cirkev
bola počas mnohých storočí aktívna v oblasti
zdravotníctva a často predchádzala aktivity
štátu. Prostredníctvom pomoci a pastoračnej
služby, ktoré poskytuje, pokračuje aj dnes
v ohlasovaní Evanjelia života v meniacich sa
historických a kultúrnych podmienkach, pričom sa opiera o učenie, ktoré je verné pravde
evanjelia a pozorné k ,znameniam čias‘.
V oblasti zdravotníctva si osobitne uvedomuje potrebu rozšíriť všemožné vedomosti
v službe ľudskému životu, takže kde technológia nie je schopná poskytnúť vyčerpávajúce
odpovede, vystúpi do popredia ,zákon lásky‘.
Tento zákon inšpiruje všetku jej misijnú
činnosť a nabáda ju vyjadrovať živým a praktickým spôsobom posolstvo Krista, ktorý
prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali
v hojnosti (Jn 10, 10). (3) Keď som 11. februára
1985 založil Pápežskú komisiu, ktorá dnes je
Pápežskou radou pre pastoráciu v zdravotníctve (rozhodnutím pápeža Františka bola
v roku 2016 začlenená pod Pápežskú radu
pre integrálny ľudský rozvoj, pozn. autora),
zvýraznil som jednu z jej úloh: rozširovať,
vysvetľovať a obraňovať učenie Cirkvi o zdravotnej starostlivosti, a podporovať jeho prienik do zdravotníckej praxe. Všetci zdravotnícki pracovníci sa majú prakticky vzdelávať
v otázkach morálky a v problémoch bioetiky,
aby sa jasne ukázalo, že veda a technológia
v službe ľudskej osobe a jej fundamentálnym
právam prispieva k všeobecnému dobru
človeka a napĺňa Boží plán spásy.“
Pápež pokračoval, že na naplnenie týchto
úloh sa rozhodol založiť novú akadémiu, pričom jej hlavné zameranie má byť „štúdium
a poskytovanie informácií a vzdelávania
v kľúčových problémoch práva a biomedicíny vo vzťahu k podpore a ochrane života,
osobitne v súvislostiach, ktoré tieto problémy majú s kresťanskou morálkou a s usmerneniami Učiteľského úradu Cirkvi“.

Za viac než dvadsať rokov existencie akadémia rozvinula bohatú vedeckú a odbornú
činnosť v súlade s úlohami, ktorými ju pápež
poveril. Na základe stanov a ďalších dokumentov, schválených Svätým Otcom boli vymenovaní riadni a korešpondujúci členovia
akadémie. Začala sa tradícia každoročných
plenárnych zasadnutí za účasti riadnych
a korešpondujúcich členov, spravidla spojených s vedeckou konferenciou na vybranú
bioetickú tému, otvorených verejnosti. Prvým členom – korešpondentom akadémie zo
Slovenska bol v rokoch 2002 – 2012 prof. Ján
Ďačok SJ. Vznikli vedecko-odborné pracovné
skupiny, ktoré postupne pripravili stanoviská, vyhlásenia a ďalšie dokumenty a publikácie akadémie k závažným bioetickým
otázkam. Medzi najvýznamnejšie patria:
stanovisko o identite a morálnom postavení
ľudského zárodku (embrya), publikácie o výskume ľudských kmeňových buniek, klonovaní človeka, ľudskom genóme, dôstojnosti
zomierajúceho človeka, etike biomedicínskeho výskumu, dôstojnosti ľudského plodenia,
kvalite života a etike zdravotníctva, ľudskom
zárodku pred implantáciou, kresťanskom
svedomí a podpore práva na život, nových
obzoroch genetiky a riziku eugeniky, bioetike a prirodzenom mravnom zákone, tzv.
vegetatívnom stave, bankách pupočníkovej
krvi, postaborčnom syndróme a tiež dva
dokumenty akadémie venované morálnym
problémom očkovania.
V priebehu roka 2016 vydal pápež František nový štatút akadémie, v ktorom rozšíril
jej poslanie o otázky ochrany ľudského života
a života v širšom meradle. V súlade s novým
štatútom boli nanovo vymenovaní riadni,
korešpondujúci a čestní členovia akadémie.
Novinkou bolo vymenovanie skupiny korešpondujúcich členov z radov mladých perspektívnych výskumných pracovníkov, ako aj
vymenovanie niekoľkých členov akadémie,
ktorí nie sú príslušníkmi Katolíckej cirkvi.
Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej
stránke akadémie: www.academyforlife.va.
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Aká je úloha rodiny? Čo je vlastne rodina? Aká je úloha rodičov a detí? Odkiaľ rodina
pochádza a kam smeruje? To sú otázky, ktoré v dnešnej spoločnosti rezonujú veľmi často,
ale zároveň ich takmer vždy prekryje bublina ekonomických, hospodárskych či iných
spoločenských tém. Ak nám nebudú jasné správne odpovede, riskujeme veľmi veľa. Mali
by sme sa prebudiť! Nabáda nás k tomu aj Božie slovo: „Však viete, v akých časoch žijeme.
Nadišla hodina, aby ste sa zobudili zo sna; teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme
uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zahoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje
svetla.“ (Rim 13, 11 – 12)

Quo vadis, rodina?
Služba láske a spoločnosti
Gabriel Paľa, Dada Kolesárová
foto: static.pexels.com
JJ

Jánovo evanjelium sa začína úžasným posolstvom: „Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku
u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho,
čo povstalo.“ (Jn 1, 1 – 3)
To, čo okolo seba vnímame, čo sa nás dotýka, čo nás sprevádza,
formuje i napĺňa, pochádza skrze Slovo. Boh stvoril Adama a Evu, aby
ako muž a žena zaujali zem a zveľaďovali ju spoločne, v jednote. Lebo
jedným z najväčších Božích požehnaní pre dnešný svet je harmonická
rodina, v ktorej manžel a manželka nažívajú v skutočnej jednote,
láske a spolupatričnosti. Z nej vyrastá duchovné
ovocie – zdravá rodina – zdravý národ – zdravá
spoločnosť!

Rodina a svet

Význam rodiny spočíva
vo vytváraní najbezpečnejšieho
intímneho prostredia, ktoré
ochraňuje svojich členov ...

Tento svet je vystavený obrovskému
tlaku na základné hodnoty a znaky,
ktorými je rodina definovaná. Svet
konzumu, egoizmu a technokracie
nahlodáva, pokúša a rozdeľuje, kradne, zabíja a ničí rodiny. A tento zámer
nepochádza od nášho nebeského Otca!
Témy rodiny sa v súčasnosti dotýkajú
takmer všetci odborníci z oblasti spoločenských vied. Jej pozícia je kľúčová pri rozvoji duchovne i ekonomicky zdravej spoločnosti.
Vidíme, že dnešná doba prináša hlbokú krízu autority,
chýba úcta, pochopenie, ochota vypočuť, rešpektovať sa navzájom.
Nehovoriac o problematike zabezpečenia rodiny, ktoré dnes samozrejme súvisí aj s migráciou za prácou. Spoločenský status rodiny sa
otriasa v základoch. Smeruje k jej rozdeleniu v geografickom a neskôr
aj vzťahovom kontexte. Je normálne, ak mama alebo otec, alebo obaja
odchádzajú na pol mesiaca, mesiac za prácou do tisíce kilometrov
vzdialených „pracovných destinácií“?
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Rodina by mala byť spoločenstvom, ktoré vychováva, formuje človeka
pre život v spoločnosti. Veď už sv. Tomáš Akvinský pripisuje rodine tri úlohy: darovať život, živiť a vychovávať. Svojím zacielením je
organicky zviazaná so spoločnosťou, má svoje sociálne poslanie, má
slúžiť spoločnosti.
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že rodina je prvotná bunka
spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom, v ktorom sú
muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody,
bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti. Rodina je spoločenstvo,
v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať
uctievať Boha a správne užívať slobodu. Rodinný život je uvádzaním
do života spoločnosti.
Význam rodiny spočíva vo vytváraní najbezpečnejšieho intímneho prostredia, ktoré ochraňuje svojich členov a zaručuje im
základné podmienky na ich existenciu. Utvára jednotu, ktorá sa navonok prejavuje vzájomnou závislosťou jej členov. Tým sa vyhraňuje oproti
iným sociálnym jednotkám. Vytvára svoj
vnútorne regulovaný systém, ktorého
podstatou sú vzájomné emocionálne
vzťahy a rodinná spolupatričnosť.
Patriť niekam je jednou zo
základných potrieb človeka, ktorá
sa uspokojuje práve v rodine. Pre rodinu je typické prežívanie a zdieľanie
spoločných skúseností. Ako najmenšia
sociálna jednotka vytvára rodina pre
väčšinu ľudí najdôležitejší vzťahový systém,
na ktorého pôde sa realizujú podstatné aspekty
psychického vývinu všetkých jej členov.

Projekt o rodine
V redakcii nášho časopisu sme si všimli naliehavé volanie – túžbu
rodín po pokoji, harmónii vo vzťahoch a radostnom živote v kresťanskom a žičlivom duchu. Preto sme sa rozhodli pripraviť dlhodobejší
projekt, cez ktorý sa dobré slovo dostane do vašich rodín. Slovo je
základnou jednotkou jazyka a je pečaťou a odevom našich myšlienok.
Má moc budovať, no nezabúdajme na to, že aj ničiť. Našou ambíci-

www.casopisslovo.sk

ou je prinášať Božie slovo, náuku a tradíciu Katolíckej cirkvi. Máme
túžbu osloviť čo najširší okruh autorov a cez nich čitateľov. Ponúknuť
zdravé učenie. Búrať falošné predstavy o rodine, jej postavení a poslaní. Preto otvoríme témy, ktoré pomáhajú rozvíjať život v súvislosti
s aktuálnym a rýchlym rozvojom spoločnosti.
Projekt je rozdelený na viac rokov a do piatich nosných tém: Rodina a spoločnosť, Vzťahy v rodine, Rodina a výchova, Komunikácia
a médiá, Rodina a ekonomika. V nich budú prezentované duchovné,
spoločenské, právnické, ekonomické témy cez prizmu náuky Katolíckej cirkvi.
Rodina a spoločnosť. V prvej sekcii sa chceme venovať tomu, čím
je rodina v Božom pláne, ako sa na ňu pozerá civilné aj cirkevné právo, ako sa navzájom ovplyvňujú morálka rodiny a morálka spoločnosti. Zároveň tu nebude chýbať zopár téz o službe rodinám a povolaní
rodín slúžiť.
Vzťahy v rodine. Tento súbor tém by mal zmapovať oblasť spolužitia v rodinách. Pozrieme sa na medzigeneračné spolužitie, spoločne
strávený čas, oslavy a sviatky, na budovanie vzťahov vo farnosti, ale
aj na ťažké situácie – neveru, rozpad vzťahu, závislosti, psychické choroby, vnútorné zranenia či prekliatia, ktoré rodiny zažívajú
a v ktorých potrebujú hľadať tie najsprávnejšie cesty, aby napriek ich
prítomnosti mohli žiť v pokoji.
Rodina a výchova. V treťom bloku o výchove by sme chceli osloviť
odborníkov a skúsené osobnosti, ktoré otvoria tematiku rodičovstva od výchovy k manželstvu a rodičovstvu cez vytváranie hraníc,
posilňovanie autority rodičov, vzťahy so školou a výber povolania až
k vedeniu k modlitbe a čítaniu Svätého písma.
Komunikácia a médiá. Predposlednou sekciou budú témy o komunikácii a prítomnosti médií. Chceme sa zamerať na základné princípy komunikácie v rodinách aj na vzťah k umeniu rôzneho druhu.
Neobídeme témy o postavení médií a ich vplyve na rodinu, o najnovších trendoch v komunikácii, internete
a sociálnych sieťach.
Rodina a ekonomika.
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Poslednou skupinou tém sú záležitosti, ktoré nás pútajú k tomuto
svetu, no napriek tomu potrebujeme aj do nich pozvať Boha a otvoriť sa Božej milosti, aby mohli do nášho života priniesť požehnanie.
Chceli by sme hovoriť o výchove k zodpovednosti za financie, recyklácii, zdieľanom hospodárstve, kariére a oneskorenom rodičovstve,
rodinnom podnikaní či životnom štandarde.

Priestor pre vás
Do týchto tém budeme postupne pozývať odborníkov zo spoločenskej, odbornej, vedeckej i duchovnej sféry. No aj každý z vás nám
môže pomôcť. Svojou podporou, hlavne modlitebnou, a potom
rôznymi tipmi na témy či osobnosti, ktoré majú čo povedať ostatným.
Budeme vďační, ak nám odporučíte ľudí, ktorí dokážu rozlišovať
a vyvádzať z omylov či rôznych názorov, ktoré sú nám dnes podsúvané a spôsobujú zmätok. Povzbudzujeme vás, aby ste sa podelili
aj s vlastnými skúsenosťami, svedectvom života, ako Boh zasiahol
do životov vás a vašich rodín. Vydávaním svedectva kresťan potvrdzuje svoju vieru v živého Boha, Ježiša Krista.

Tak kam kráčame?
Uvedomujeme si, že správne postavenie rodiny je podstatné pre
budúce ľudstvo. Potrebujeme si ujasniť, kto zabezpečí zdravú spoločnosť a jej budúcnosť. Potrebujeme sa vrátiť k správnym a zdravým koreňom. K tomu, čo Boh stvoril a naplánoval. Muža a ženu povolaných
k spoločnému životu – v rodine. Aby žili ako manželský pár s deťmi
v spoločnej domácnosti, aby ich spájali emocionálne putá, napĺňali
spoločensky vymedzené roly a v láske si vzájomne uspokojovali svoje
potreby.
Som presvedčený, že záleží na postoji každého z nás! Žime svoje
kresťanstvo v rodinách tak, aby sme ním pritiahli ďalších k pravej
viere v trojjediného Boha a v jednote budovali Božie kráľovstvo!

21

slovo mladým

go(o)dbook

30

35

Hľadaj si priateľa, ktorý je skutočným obrazom Boha!

Božie dieťa

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Najlepší spôsob, ako zabudnúť na všetky problémy, je obuť si malé topánky.
Halina Pawlovská
udalosti
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
03. – 05.11. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež od 9 do 30
rokov z protopresbyterátu Stropkov, Giraltovce, Svidník.
10. – 12.11. AŠAD – Archieparchiálna škola
animátora dobrovoľníka
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Svätá liturgia na VŠ internáte
(nový internát, 11. poschodie)
Utorok 15.45 Nácvik mládežníckeho študentského zboru (sakristia Katedrály sv. Jána
Krstiteľa) 16.30 Mládežnícka svätá liturgia pre
vysokoškolákov (Katedrálny chrám sv. Jána
Krstiteľa), po nej beseda v Šarišanke 17.45
Stretko vysokoškolákov: katechézy, besedy,
práca v skupinkách, filmy
Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (Kaplnka
bl. P. P. Gojdiča na GTF PU)
Štvrtok 15.30 Študentské stretko pre stredoškolákov (Šarišanka, Hurbanistov 3) 17.45
Horiaci ker (animátorské stretko) – každý
nepárny týždeň
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk mraz.martin@grkatke.sk
Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov
(Katedrálny chrám Narodenia Presvätej
Bohorodičky)
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk jburdasj@gmail.com
Streda 20.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia pre
vysokoškolákov (kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov
(kaplnka, Mlynská dolina)
21.10. Zábavno-súťažný večer Grekopárty
28.10. Grekoturist deň – Záruby/Ostrý kameň
05.11. Cirkevnoslovanská liturgia
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Prvou prekážkou je nízka postava. Zachej nedokázal vidieť Učiteľa,
pretože bol malý. Aj dnes nám hrozí riziko, že budeme ďaleko od Ježiša,
pretože sa necítime na dostatočnej úrovni, pretože máme nízke vedomie
hodnoty seba samých. Je to veľké pokušenie, ktoré sa netýka len sebaúcty, ale dotýka sa aj viery. Lebo viera nám hovorí, že sme „Božími deťmi,
a nimi [naozaj] sme“ (1 Jn 3, 1): veď sme boli stvorení na jeho obraz; Ježiš
prijal našu ľudskosť a jeho srdce sa nikdy od nás neoddelí; Duch Svätý
túži prebývať v nás, sme povolaní k večnej radosti s Bohom! Toto je naša
„postava“ (takto sme stavaní), toto je naša duchovná identita: sme milovanými Božími deťmi. Vždy. Chápete teda, že neprijať sa, byť nespokojný
a zmýšľať o sebe negatívne značí nerozpoznať svoju najvlastnejšiu identitu: je to ako odvracať sa na inú stranu, zatiaľ čo Boh chce spočinúť svojím
pohľadom na mne, je to ako chcieť zhasiť sen, ktorý pre mňa živí. Boh nás
miluje takých, akí sme, a žiaden hriech, nedokonalosť či zlyhanie ho nedonúti zmeniť postoj. Pre Ježiša – ukazuje nám to evanjelium – nik nie je
nižší a vzdialený, nik nie je bezvýznamný, lež všetci sme vyvolení a dôležití:
ty si dôležitý! A Boh počíta s tebou pre to, kto si, nie pre to, čo máš: v jeho
očiach nič nezaváži oblečenie, ktoré máš, alebo mobil, ktorý používaš;
nezáleží mu, či si oblečený podľa najnovšej módy, jemu záleží na tebe,
takom, aký si. V jeho očiach si vzácny a tvoja hodnota je nesmierna.
Páči sa mi to
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Komentáre

Zdieľať

Jana Demčáková, líderka a speváčka skupiny Onezim
Páči sa mi to . Odpovedať
Svätý Otec pripomína, že každý je pre Ježiša, a teda pre Cirkev
dôležitý. Najťažšie pre veriaceho mladého človeka je prísť na to,
kde a v čom je jeho miesto v Cirkvi a v Božom pláne. Myropomazaním sme boli pomazaní Svätým Duchom a povolaní ohlasovať
„veľké Božie skutky“. Na tejto ceste nám pomáha Svätý Duch.
Vkladá do nás potrebné talenty. Tie treba objaviť a použiť na budovanie vzťahov. Tiež nie je na škodu prosiť Boha o dar múdrosti,
aby sme vedeli rozlišovať, ako žiť život podľa jeho vôle. Byť vytrvalý v boji proti lenivosti je ťažké, ale nie nemožné. Práve to nám
prinesie poznanie, že sme užitoční. Boh nepotrebuje poznať ani
uvedomiť si našu hodnotu v jeho sne o nás. My to potrebujeme.
Marek Baran, kaplán farnosti Čirč
Páči sa mi to . Odpovedať
Keď som sa zamýšľal nad tým, akou témou začať tohtoročné
stretká mladých vo farnosti, Boží Duch mi vnukol práve túto
myšlienku. Zamyslieť sa nad tým, kto som. Spoznať svoju
duchovnú identitu. Nádherne to vystihol Svätý Otec: „Sme milovanými Božími deťmi.“ Toto je naša pravá identita. Svet nám
hovorí: „Stojíš za to, keď budeš perfektný, bez chyby, prvý...“
No Boh chce povedať: „Milujem ťa takého, aký si. Si mojím nie
preto, ako vyzeráš, čo máš, koľko toho vieš. Si mojím, pretože
mi na tebe záleží. Nikdy ťa neprestanem milovať.“ Priatelia, toto
je pravda o milujúcom Otcovi.
Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
SVÄTÝ TARZÍCIUS
Mladý chlapec s obrovskou odvahou a vernosťou
Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Ranokresťanský mučeník, vzor statočnosti a obetavosti, patrón
miništrantov.

fil3
Začiatkom roku 2015
vznikla detská kresťanská
rómsko-slovenská hudobná
skupina fil3. Názov fil3 je
odvodený z anglickej
frázy feel free (cítiť sa
slobodní). Kapela pochádza
z prostredia Spoločenstva apoštola Pavla pri
Gréckokatolíckej rómskej
misii, kde pôsobí aj kapela
F6. S dospelákmi za nástrojmi a deckami za mikrofónmi sa im spolu podarilo
vytvoriť nový hudobný
projekt, jedinečný debutový album plný chytľavých
ukazovačiek s názvom Cesta – Pravda – Život a štyri
videoklipy. Prvý klip detskej
kresťanskej kapely fil3 Nehanbím sa, veru nie si spolu
s ostatnými môžete pozrieť
na kanáli You tube. Projekt
detských chvál je na domácej kresťanskej hudobnej
scéne unikátnym zámerom
a skupina prosperuje aj
vďaka nezameniteľnej
textárskej aj organizačnej
podpore Martina Mekela
a Tadeáša Gavalu.
„Na tvorbu sú detské piesne určite jednoduchšie,
pretože paleta inšpirácie
je širšia a nároky na dĺžku
aj obsah textu sú oveľa
nižšie. Vítaná je tiež skôr
jednoduchšia ako zložitejšia melódia. Ale skúšanie
a nahrávanie sú omnoho
náročnejšie,“ opisuje Tadeáš Gavala prácu s detskými
spevákmi s tým, že hoci ich
potrebujú správne motivovať a dôkladne nacvičiť,
nesmú ich pritom „zničiť“.
Čo bude nasledovať? Deti
ambície aj talent majú,
necháme sa prekvapiť.
(igospel.sk, GRM)

www.casopisslovo.sk

Pavol Burda
foto: www.nymministries.org
JJ

Od rána do noci túžime. Naše túžby sú
motorom každej činnosti. Snažíme sa robiť
to, čo uznávame za vhodné, a nerobiť, čo sa
nám prieči. Bez túžob by svet nefungoval.
Nik by na ničom nepracoval. Dôkazom toho

si ty, ktorý sa na tento text dívaš. Či si to
uvedomuješ, alebo nie, tieto slová čítaš preto,
lebo chceš vedieť, čo je v nich. Možno si sa
k nim dostal len náhodou a možno si na túto
rubriku čakal. Alebo si ju dokonca otvoril
ako prvú... Chcel si vedieť...
Túžba je jadrom 63. žalmu, ktorý sa často
v našom obrade číta pri rannej modlitbe (je
súčasťou šiestich žalmov utierne). Dávid,
ktorému sa pripisuje, stále uteká. Tentoraz sa

JJ

Antónia Haľková
Spoločnosť priateľov je sekta vychádzajúca
z protestantizmu, založená Georgeom Foxom
v polovici 17. storočia v Anglicku. Kvakeri stáli
pri vzniku viacerých organizácií, ako je napríklad
Amnesty International nebo Greenpeace. Pre
svoj dôsledný pacifizmus odmietajú vojenskú
službu, vystupujú proti rasizmu a útlaku. V roku
1947 získali Nobelovu cenu za mier.
Názov Spoločnosť priateľov je odvodený
z verša v Jánovom evanjeliu: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho
Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som
vám oznámil všetko, čo som počul od svojho
Otca.“ (Jn 15, 15) Označenie kvakeri pochádza
z anglického slova to quake, čo znamená triasť
sa a vysvetľuje sa dvojako. Prvý výklad hovorí
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o tom, že raz keď bol Fox väznený, svoju reč
pred súdom ukončil slovami: „Traste sa pred
Hospodinom!“ Na základe tohto výroku ho sudca posmešne nazval quakerom, teda tým, ktorý
sa trasie. Druhý výklad súvisí s náukou o nadprirodzenom pôsobení Svätého Ducha na človeka,
čo sa navonok prejavuje trasením tela.
George Fox vyrastal v rodine, ktorá smerovala ku kalvínskemu krídlu Anglikánskej cirkvi
a v mladosti si začal klásť otázky, prečo veci
nevyzerajú tak, ako sa o nich v kostole hovorí.
Ako devätnásťročný prestal chodiť do kostola,
odišiel z domu a hľadal niekoho, kto by mal
úprimný vzťah s Bohom. Po niekoľkých rokoch
objavil skupinu hľadajúcich ľudí, ktorí verili, že
im Boh pošle niekoho, kto im pomôže pohnúť
sa z miesta, a tohto človeka videli práve vo Foxovi. Takto začala vznikať Spoločnosť priateľov.
Fox bol počas svojho života niekoľkokrát
väznený, rovnako ako mnoho ďalších kvakerov.
Problémy mali s tým, že odmietali prisahať, pre-

varovanie

Spoločnosť priateľov – kvakeri

katechéza

Túžba duše za Bohom

musí chrániť pred nevďačným synom. Ako
k tomu došlo, nájdete v 15. kapitole Druhej
Samuelovej knihy. V žalme odvážnym slovníkom lásky opisuje svoju túžbu nájsť Boha
a jeho ochranu. K tejto túžbe neprichádza
len preto, že potrebuje ochranu pred tými, čo
ho chcú zahubiť, no ako sám hovorí: „Lebo
ty si mi pomáhal..“ (v. 8). Dávidovou túžbu je
uzrieť Boha, vidieť jeho moc a slávu a plesať
pod jeho ochranou.
Napriek príkoriam od nevďačného syna
netúži po uznaní od človeka. Dávid romantickými (až mileneckými) výrazmi vyslovuje
najhlbšiu túžbu: byť s Bohom. Vidíme ten
rozdiel – mňa sa bolestne dotýka, keď sa
niekto vzprieči mojim predstavám. A nemusí
to byť nevďačný syn. Ako nás „rozožerie“
neskoro zapnutá smerovka šoféra pred nami,
koľko smútku alebo nepokoja prežívame
v dlhom rade na pošte, alebo aj keď sa zmení
počasie. A pritom to všetko sa opäť zmení.
Iba on je ten istý a jeho láska sa nemení.
Jeho prijatie je istota v ktorejkoľvek situácii:
bez ohľadu na dopravnú zápchu, sychravý
november alebo zaneprázdnenosť poštových
pracovníkov.
Túžime po všeličom: aby všetko bežalo
podľa našich predstáv, aby sme mali úspech
(teda pokoj a obdiv), aby sme boli milovaní.
Ak spoznáme Milujúceho, nič nebude také
dôležité ako on. Dávid po ňom túži. Ty si
spoznal obsah tohto žalmu, povedz Bohu
o svojej túžbe byť v intimite s ním. On je
blízko, jeho pravica sa ťa chce ujať. Povedz
mu, že po ňom túžiš.

tože podľa ich presvedčenia má človek hovoriť
pravdu vždy a bez prisahania. Po roku 1660 sa
začalo ich prenasledovanie v Anglicku, a preto
hromadne emigrovali do Severnej Ameriky, kde
v súčasnosti žije približne 80 000 kvakerov.
Kvakeri nemajú pevne stanovenú vierouku,
kladú dôraz na osobnú duchovnú skúsenosť,
pretože veria, že Boh môže vnútorným svetlom
osvietiť každého človeka. Fox hlásal, že Boh
môže oslovovať človeka priamo aj bez pomoci
duchovných, obradov a vieroučných systémov
a že Boh je prístupný pre každého, vždy a všade.
Nemajú kňazov, schádzajú sa v tichu a čakajú,
až prostredníctvom niekoho z prítomných Boh
prehovorí. Bibliu nepovažujú za dogmatickú,
ale je pre nich záznamom skúseností predkov.
Skutočná viera sa podľa kvakerov musí prejaviť v praxi a z toho vychádzajú aj ich zásady:
pravdivosť, rovnosť, jednoduchosť, nenásilie,
spoločenstvo a stíšenie. Kvakeri uznávajú
nadradenosť vlastného svedomia nad zákonom
a autoritou štátu, vystupujú proti rasizmu, sociálnemu útlaku a sú aktívni v mierovom hnutí.
V súčasnosti sa k tejto náboženskej spoločnosti
hlási približne 400 000 ľudí na celom svete.
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slovo o ikone

Ikony Bohorodičky
Milan Gábor
foto: i.pinimg.com
JJ

Augustovská ikona Bohorodičky
(aвгустовская)
Bola namaľovaná na pamiatku zjavenia Božej
Matky v roku 1914, v období prvej svetovej
vojny počas bitky o východné Prusko pod
mestom Augustov (v súčasnosti východné
Poľsko). Na začiatku septembra 1914 ruské
vojská bojujúce na severozápadnom fronte
ustupovali pod náporom nemeckých vojsk.
12. septembra bola spustená varšavskoivangorodská operácia (12.09. – 26.10.1914)
nazývaná aj augustovská bitka. Boj už trval
dva dni, keď sa k bojisku 14. septembra
približoval gatčinský a carskoseľský kirasirský gardový pluk. Okolo 11. hodiny v noci
sa vojakom kirasirského pluku na tmavej
nočnej oblohe posiatej hviezdami zjavila
Božia Matka. Toto videnie trvalo asi 30 – 40
minút, počas ktorého tak vojaci, ako aj oficieri kľačali a modlili sa. Božia Matka žiarila
neobyčajným svetlom. Na jej ľavej ruke
sedel Ježiš ako dieťa. Pravou rukou Bohorodička ukazovala na západ, v tú stranu, kam
smerovali ruskí vojaci. Čoskoro po bojoch
pri Augustove dosiahla ruská armáda veľké
víťazstvo. V boji ani jeden z vojakov, ktorí
boli svedkami zjavenia Božej Matky, nezom-

rel. Zjavenie dostalo názov
Znamenie Augustovského
víťazstva alebo Augustovské
zjavenie.
V roku 1915 sa objavili
prvé ikony zobrazujúce túto
udalosť, ktoré sa v krátkom
čase stali veľmi populárnymi.
Ich kópie sa začali objavovať
v pravoslávnych chrámoch
najmä v Rusku, Ukrajine,
Moldavsku a Bielorusku.
V miliónových nákladoch sa tlačili ich
farebné papierové kópie, ktoré boli obľúbené
medzi vojakmi na fronte, ako aj medzi bežným ľudom v krajine. Ale revolúcia v roku
1917 prispela k pozastaveniu rozvoja kultu
tejto ikony. Dodnes sa zachovalo iba niekoľko ikon namaľovaných počas prvej svetovej
vojny. Jednou z prvých augustovských ikon
Bohorodičky, ktorá sa dodnes zachovala, je
ikona namaľovaná 12. novembra 1915 technikou olejomaľby s rozmermi 70 x 107 cm.
Podľa textu v spodnej časti ikony ju dali
namaľovať donskí kozáci ako poďakovanie
za zdravie 52 kozákov, ktorých mená sú uvedené na ikone. Ikona v hornej časti zobrazuje Bohorodičku s dieťaťom Kristom na ľavej
ruke, pričom vystretou pravicou ukazuje
doľava (z pohľadu nazerajúceho). Je obklopená žiarivou mandorlou na pozadí tmavej
nočnej oblohy. V dolnej časti ikony v popredí
kľačia vojaci na lesnej čistinke. Ikona bola

z cirkevného práva

Príslušnosť k cirkvi sui iuris
JJ

Jozef Miňo
Je dôležité, aby sme vedeli, kto sme, aj cez našu
príslušnosť k Cirkvi. Kresťan je ten, kto je pokrstený, lebo krstom sa začleňujeme do Cirkvi.
Po krste možno formálne z Cirkvi vystúpiť – zrušiť „svoje členstvo“. Pri vystúpení z Cirkvi sa krst
neruší. Ak hovoríme o príslušnosti do Katolíckej
cirkvi, je dôležité hovoriť aj o tom, k akému
obradu sa pokrstený začleňuje. Krstom patríme
do Katolíckej cirkvi a ku konkrétnemu obradu
(k cirkvi sui iuris), v našom prípade latinskému
obradu (rímskokatolík) alebo byzantsko-slovanskému obradu (gréckokatolík). Zásady pripí-
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sania do konkrétneho obradu Katolíckej cirkvi
upravuje kódex. Východný kódex v kánone 29
hovorí: „Dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo štrnásty
rok života, sa krstom zapisuje do cirkvi sui iuris,
do ktorej je zapísaný katolícky otec. Ak však
len matka je katolíčka alebo ak obaja rodičia
jednomyseľnou vôľou o to žiadajú, zapisuje
sa do cirkvi sui iuris, do ktorej patrí matka,
pri neporušení partikulárneho práva stanoveného Apoštolskou stolicou.“ (CCEO, kán 29
§ 1) Podobne upravuje príslušnosť k obradu
v Katolíckej cirkvi aj kódex pre latinskú Cirkev
v CIC, kán. 111 § 1. Zjednodušene povedané,
dieťa gréckokatolíckeho otca je gréckokatolík,
dieťa rímskokatolíckeho otca je rímskokatolík
bez ohľadu na to, v akom katolíckom obrade bolo pokrstené. V katolíckych obradovo

namaľovaná pre
mužský kremenský Monastier
Nanebovstúpenia
Pána (Voznesenský kremenský
monastier)
– v súčasnosti
kletský rajón
volgogradskej
oblasti, kde sa
ikona nachádzala do roku
1918. Po tom, ako
bol monastier
zatvorený, ikonu
zachránil posledný predstavený
monastiera archimandrita Pantelejmon. Ďalší osud ikony nie
je známy. Je možné, že istý čas sa archimandrita aj s ikonou ukrýval v sirotskej pustovni,
starobylom jaskynnom skýte na pravej strane
Donu neďaleko stanice Sirotinské. V čase Sovietskeho zväzu bola ikona rozdelená na dve
časti, aby sa ľahšie skrývala. Po smrti archimandritu Pantelejmona sa ikona nachádzala
v starom chráme mesta Frolovo.
Keď bol v roku 1992 Voznesenský kremenský monastier vrátený Cirkvi, vrátila sa tam
aj ikona, ktorá sa tu nachádza dodnes. V regióne kletského rajónu sa konajú procesie
s ikonou za účasti mnohých veriacich, ktoré
sa spájajú aj so svedectvami o zázračných
uzdraveniach chorých.
17. apríla 2008 s požehnaním moskovského patriarchu a patriarchu celého Ruska Alexeja II. bolo oficiálne zaradené do liturgického kalendára slávenie pamiatky augustovskej
ikony Božej Matky 1. septembra.

zmiešaných manželstvách môže nastať situácia,
že sa rodičia dohodnú, že dieťa bude pripísané
obradu matky (otec je rímskokatolík, mama
gréckokatolíčka, pred krstom sa dohodnú
a obaja prejavia súhlas, a jednomyseľne
žiadajú, aby ich dieťa bolo obradu matky –
gréckokatolík; samozrejme, platí to aj opačne,
keď otec je gréckokatolík a mama rímskokatolíčka a obaja jednomyseľne žiadajú, by ich dieťa
bolo zapísané cirkvi matky, teda ako rímskokatolík). Tieto zásady pripísania k obradu platia
pre prípady cirkevne zosobášených rodičov.
„Každý krstenec, ktorý dovŕšil štrnásty rok
života, si môže slobodne vybrať ktorúkoľvek
cirkev sui iuris, do ktorej sa zapisuje v nej
prijatým krstom.“ (porov. CCEO, kán. 29)
Podobne aj latinský kódex v CIC, kán. 111 §2.
Kto je teda pokrstený po štrnástom roku života,
patrí do obradu Katolíckej cirkvi, v ktorom
je pokrstený. V tom prípade sa na obradovú
príslušnosť rodičov neprihliada.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: www.ruzbasskypramen.sk
JJ

2017 / 21

slovo bl. P. P. gojdiča

Dedinská móda už dávno môže strčiť
do vrecka tú mestskú. Kto chce mať prehľad
o najnovších trendoch, nemusí listovať
v módnych časopisoch, stačí malá prechádzka po prešovskom korze a je v obraze. Strihy,
farby, modely, celková vizáž... Inšpirácia ako
z Milána. Podľa mojich pozorovaní je túto
sezónu v hľadáčiku módnych tvorcov pudrová. Už sa nesype len zo ženských tvárí, sú jej
plné kabelky, sukienky, topy, ale aj crop topy
v našich skriniach.
V minulosti dokázalo bystré ženské oko
podľa množstva a kvality výšivky zistiť, odkiaľ pochádza potenciálna nevesta. Naberané alebo len hladké rukávy celkom spoľahlivo poukazovali na výšku ponožkových úspor
pod slameným stružliakom v posteli.
Dnes je náš virtuálny globalizovaný svet
omotaný onucami najvyššej kvality!
Platíme za vzduch a vypárané nite
na značkových rifliach, ktoré by ešte pred sto
rokmi vypĺňala pestrofarebná hrachovinka.
Párkrát som sa žiačok opýtala, ako dlho im
ráno trvá namaľovať si na ksicht tvár. Iba si
ma začudovane premerali tým univerzálnym
adolescentným pohľadom, plným pochopenia pre inakosť strednej a staršej generácie,
a potom utrúsili pomedzi reklamovobiele
zuby a emo ofinu: „Keby sme takto vošli

do sadky, celá dedina by si myslela, že sme
choré.“
Rovnaké oblečenie tak silno unifikuje ľudí,
že naša vnučka sa priam s odporom pýta
dlhovlasého chlapčeka s vláčnymi pohybmi
a ružovou mikinkou, či mu má veriť, že nie
je dievča.
Ocitnúť sa v trápnej situácii, to dokážeme
v našej rodine všetci...
Už niekoľko desaťročí ma mrzí, že
nenosím kroj. Najlepší by bol kojšovský,
s obrovskými kyticami amerických kvetov
cyklámenovej farby. Zo skrine by som ho

príbeh

Odevná tvorba

vyberala v čase najväčšieho smútku a trýzne,
vypĺňala by som v ňom všetky excelovské
tabuľky, hlásenia o počte žiakov prihlásených
na krúžky, klamala v štatistikách o počte
čitateľov školskej knižnice...
Všetky asistenčné služby, ktoré som ako
dieťa vykonávala pri údržbe sedemdesiatich
sukieň našej babky, pomaly upadajú do zabudnutia. Nemám komu podávať belave,
aby slniečko ešte viac zvýraznilo nádheru
čerstvo vypranej bielizne na šnúrach medzi
stromami v záhrade. Výsledok sa dostavil pri
večernom skladaní šatstva do skrine. Naša
babka mala také biele spodničky, že keby ich
nemala skryté pod sukňami, určite by spôsobovali vysoký stupeň snežnej slepoty, a také
naškrobené, že cestou do kostola šušťali ako
najdrahší čínsky hodváb.
Veľká časť potrebných drobností sa vošla
do top secret vrecúška, nedostupného ľudským pohľadom a rukám, odkiaľ dokázala
po obradnom vyhrnutí okraja vyloviť korunu
na cigaretle pre dedka alebo pár cukríkov,
na ktorých bol nalepený biely mošek neznámeho pôvodu. Presné zámyky na blúzke,
správne prišité čipky, pletený sveter, brusliak,
šatka, akú dnes nepovyšíva ani ten najlepší
priemyselný stroj svetovej značky, saténová
zástera s komplikovaným vzorom richelieu
okolo pása dedinskej pastierky s tak trocha
nižším IQ, ale s nesmiernym citom pre presnosť, kompozíciu a farbu, uprostred stáda
dedinských kráv.
Spomienkový optimizmus ma často
inšpiruje k tvorivým počinom. Uháčkovala
a uplietla som si niekoľko kúskov oblečenia,
ktoré však používam len vo chvíľach osobného voľna. Kombinácie farieb, vzorov a v podstate nezlučiteľných materiálov vyvoláva
na tvárach našich dedičov úškrn. Keď tak
rozmýšľam, určite bude odo mňa charakterné odkázať im moju tvorbu v testamente.

Príde jeden buntovčík – a náš veriaci hneď svojho kňaza, ktorý ho krstil, spovedal, hodí do blata a odkloní sa od Božieho chrámu, kde mu Pán Boh dal účasť na toľkých milostiach, odkloní
sa od svätých kázní, kde mal účasť na toľkých duchovných radostiach. Odkloní sa od cintorína,
kde odpočívajú jeho rodičia, a ide k cudzím, kde ako márnotratný syn zanechá svojho bohatého Otca – a stane sa z neho pastier svíň, kde sa mu ešte ani z pokrmu svíň nedostane.
Ale ja vás, ktorí ste tu, nezastrašujem, lebo viera je Boží dar – milosť. A kto zo srdca miluje
svätú Pannu, od toho Pán nezoberie milosť toho dňa, od ktorého závisí náš večný osud.
Ďakujem vám, vysokoprepodobní otcovia, za pomoc... Ďakujem vám, bratia a sestry
v Kristovi, ktorí ste tu sviatočným spevom oslavovali Božiu Matku. A teraz sa každý rozíďme
do svojich domovov. Nech vás sprevádza Božia láska. O krátky čas toto miesto, táto zem zmĺkne chladom a prikryje sa bielou perinou, aby si oddýchla. Ale v našich srdciach nech nezhasne táto láska k Božej Matke, ktorá nás dnes prebudila ako letné lúče slnka po zime v lesoch
a na horách. Znova s veľkou radosťou, spevom a horúcou láskou k Božej Matke zídeme sa tu,
na tomto mieste. Dovidenia na Rusaľa (Zoslanie Svätého Ducha).
Slava Isusu Christu!
(z kázne blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM
na sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky v Krásnom Brode, 2. časť)
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na každý deň

PONDELOK 23. október

Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Čítania: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, zač. 52 (radové); Gal 1,
11 – 19, zač. 200; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi)
Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. (Lk 10, 23)
Týmito slovami vyjadril Pán Ježiš učeníkom, že je to jedinečná
príležitosť, keď s ním môžu tráviť čas. Na vlastné oči vidieť Krista.
Musíme si uvedomiť, že aj my sme vo výsadnom postavení. Máme
dvetisíc rokov dejín Cirkvi, máme Sväté písmo, sviatosti, Boh
k nám takto hovorí a dotýka sa nás. Predsa to často berieme ako
samozrejmosť. Keď nám bolo umožnené stretnúť sa s Kristom, mali
by sme ho nasledovať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 291; PZ: 263; HP: 276)

UTOROK 24. október

Mučeník Aretas a spoločníci
Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10, zač. 55 (rad.); Hebr 11, 33
– 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38 (sv.)
Lebo každý, kto prosí, dostane. (Lk 11, 10)
Niekto by mohol namietať, že sa modlil, o niečo Boha prosil,
a nedostal to. Treba si uvedomiť, že modlitba nám v evanjeliách nie je
predstavená ako rozkazovanie Bohu či vyjednávanie a manipulácia.
Ak sa modlím, oslovujem vševediaceho Boha, ktorý vie, čo je pre mňa
dobré, viac ako ja. Nie vždy sa uskutoční vyplnenie podľa mojich
očakávaní, ale ak prosím, vždy dostanem to, čo dobrý Boh vie, že
potrebujem.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 25. október

Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, zač. 56
... o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
(Lk 11, 13)
Slová Pána Ježiša vyjadrujú nádhernú pravdu o prosebnej modlitbe
– tou prosbou číslo jeden by mala byť prosba o Svätého Ducha. Je
to neodmietnuteľná prosba. Pretože keď prosíme o Svätého Ducha,
vyjadrujeme vlastne túžbu po živote v Bohu. Viac ako prosiť, aby mi
Boh niečo dal, aby sa postaral, ochránil..., je túžiť po Bohu samom.
Túto prosbu nikdy neodoprie a veľmi sa z nej raduje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 26. október

Veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké
a hrozné zemetrasenie
Čítania: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Demetrovi);
Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, zač. 331b; Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zemetr.); 1 Sol
2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 23, zač. 57 (rad.)
... prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať,
že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani
mňa. (Jn 16, 2 – 3)
Poznať v biblickej reči znamená poznať osobne, intímne, skrze
zážitok. Ak poznanie Boha chápeme iba ako náboženské vedomosti,
spôsobí to veľké pomýlenia v našom živote. Až natoľko, že si budeme
myslieť, že konáme Bohu milý skutok, a pritom možno ideme priamo
proti nemu. Prosme o osobnú skúsenosť s Bohom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár zo zemetrasenia a Demetrovi, kondák zo zemetrasenia, Sláva, kondák Demetrovi, I teraz, podľa predpisu. Ostatné zo zemetrasenia a Demetrovi (HS:
292; PZ: 265, 266; HP: 278)
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PIATOK 27. október

Mučeník Nestor
Čítania: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 26, zač. 58
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou,
rozhadzuje. (Lk 11, 23)
Nedá sa v duchovnom živote, vo vzťahu k Ježišovi a evanjeliu byť
neutrálny. Ak sa hanbím či bojím priznať k hodnotám evanjelia,
vlastne akoby som bol proti nemu. Ak sa neusilujem získal ľudí pre
tieto hodnoty, akoby som mrhal možnosťou zhromaždiť ich pre
Krista – rozhadzujem. Niekedy sa stačí prežehnať pred krížom či
jedlom, aby som ukázal, že som s Kristom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 28. október

Mučenica Paraskeva z Ikónia
Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (radové); 2 Kor 6,
1 – 10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Paraskeve)
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ... ale postaví ju
na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. (Lk 8, 16)
Baterka patrí k základnej výbave turistu. Umožňuje mu orientáciu,
ak ho uprostred hôr zastihne noc. Akou vzácnosťou je mať zdroj
poznania, ktorým môžeme sebe aj iným poslúžiť, aby sa vedeli
zorientovať v zmätku rôznych názorov a učení dnešného sveta. Sväté
písmo je takou baterkou – je nutnou výbavou každého kresťana.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätej
(HS: 294; PZ: 267; HP: 280)

NEDEĽA 29. október

Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobná mučenica Anastázia
Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39,
zač. 38
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to
nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov,
aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho
dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré
skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich
konali. (Ef 2, 8 – 10)
Hovorí sa, že Abrahám Lincoln, keď ešte nebol prezidentom
Spojených štátov, raz kúpil na trhu s otrokmi otrokyňu. Išla so
zvesenou hlavou, lebo vedela, aký osud ju čaká. No netušila, že
Lincoln ju kúpil preto, aby ju oslobodil. Rozviazal jej putá a povedal:
„Si slobodná!“ „Slobodná? Čo tým chcete povedať? Že môžem
ísť, kam chcem?“ „Áno, preto som ťa vykúpil.“ Oči jej zaliali slzy
vďačnosti a povedala mu: „Potom by som zo slobodnej vôle chcela ísť
s vami a slúžiť vo vašom dome.“
Na tomto príbehu môžeme jednoducho pochopiť, aký je správny
motív konania dobrých skutkov. Niekedy totiž ľudia robia dobré
skutky preto, aby si získali spásu vlastnými silami. Akoby si chceli
skutkami spásu kúpiť. Robia ich neochotne a kŕčovito s pocitom, že
musia. Takto vlastne v plnosti neprijímajú spásne dielo Pána Ježiša
vykonané na kríži a preukazujú, že vierou neprijali Božiu milosť
a akoby sa cítili stále otrokmi.
Ale podobnú vďačnosť ako otrokyňa z príbehu o Lincolnovi prežíva
každý, kto si uvedomuje, že bol oživený s Kristom – vykúpený
z otroctva hriechu. Rozhodne sa slúžiť v dome nebeského Otca, ale
už ako slobodný. Robí dobré, Bohu milé skutky akosi prirodzene,
nenútene. Robí ich skôr z vďačnosti a radostne.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu.
(HS: 147; PZ: 100; HP: 101)
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PONDELOK 30. október

Mučeníci Zenóbius a jeho sestra Zenóbia
Čítania: 1 Sol 2, 20; 3, 1 – 8, zač. 267; Lk 11, 29 – 33, zač. 59
Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie
nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.
(Lk 11, 29 – 30)
Krutí asýrski bojovníci, akými boli obyvatelia Ninive aj pohanská
kráľovná zo Sáby, sa obrátili k Bohu na základe oveľa menších
dôkazov, než máme k dispozícii my. Ak pochybuješ o Bohu a jeho
láske, nepotrebuješ špeciálny dôkaz. Ten je na kríži.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 31. október

Hieromučeník Teodor Romža, mukačevský biskup
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335;
Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (Teodorovi);
1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41,
zač. 60 (radové)
Lampou tela je tvoje oko. Ak
bude tvoje oko čisté, bude celé
tvoje telo vo svetle. Ale ak sa
zakalí, bude aj tvoje telo vo tme.
(Lk 11, 34)
Tak ako máme telesný zrak
a prijímame ním fyzické vnemy,
a to, na čo pozeráme, nás
ovplyvňuje, tak je to aj s mysľou. Je
akoby takým vnútorným zmyslom.
To, na čo sa mysľou zameriavame, čím ju napĺňame, s čím zaspávame
a budíme sa, to určuje, v čom žijeme. Preto napĺňajme svoju myseľ
vznešenými Božími myšlienkami.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 296; PZ: 269; HP: 284)

STREDA 1. november

Všetkých svätých. Divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián
Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 46, zač. 61 (radové); 1 Kor
12, 27 – 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)
Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi,
aby ste čoraz viac rástli... (1 Sol 4, 1. 10b)
Apoštol Pavol dvakrát za sebou prosí a napomína, dokonca
v mene Pána Ježiša, aby sme čoraz viac rástli v Bohu milom živote
a v láske. Rast je opakom úpadku. Je to výzva aj pre nás, aby sme sa
neuspokojili so stavom duchovného života, aký sme dosiahli. Všetko
živé, čo nerastie, starne a hynie. Preto chcime všetko robiť ešte lepšie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým
(HS: 296; PZ: 271; HP: 286)

ŠTVRTOK 2. november

Mučeníci Akindyn a spol.
Čítania: 1 Sol 5, 1– 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 12, 1, zač. 62 (rad.); Ef 6, 10 –
17, zač. 233; Mt 10, 16 – 22, zač. 36 (sv.)
Beda vám...! (Lk 11, 47)
Ježišovo opakované „beda“ v dnešnom evanjeliu nám môže znieť
ako vyhrážka plná hnevu, ako konečný verdikt zavrhnutia. No Ježiš
je vždy motivovaný láskou k človeku a túžbou zachrániť ho pred
večným zatratením, a tak jeho „beda“ je skôr láskavým napomenutím:
„Daj si pozor, lebo ak sa tvoj postoj nezmení, dopadneš zle.“ Aby nás
zastavil či napomenul a vzbudil v nás potrebu obrátenia, povie aj nám
niekedy svoje „beda“.
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Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 3. november

Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas
Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12, 2 – 12, zač. 63 (rad.); Ef
6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anjelmi.
(Lk 12, 9)
Pán Ježiš varuje pred pokušením vyzerať dobre pred ľuďmi za cenu
toho, že nebudeme v poriadku pred Bohom. Strach z protivenstva
či výsmechu od ľudí môže oslabiť našu schopnosť svedčiť o živote
s Kristom. Ježiš nám pripomína, že by sme mali viac pamätať
na večné dôsledky svojho konania než tie dočasné. Nenechajme sa
strachom z človeka odradiť od vydávania svedectva o Kristovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 4. november

Prepodobný Joannikios Veľký
Čítania: 2 Kor 11, 1– 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (rad.); Gal 5, 22 – 6,
2, zač. 213; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (prep.)
Na cestu si neberte nič. (Lk 9, 3)
Ježiš vysiela svojich učeníkov na misijný výjazd a dáva im inštrukciu,
že si nemajú nič brať. Predsa je však niečo, na čom Ježiš trval, aby
si vzali. Chcel, aby išli po dvaja. Mali si teda zobrať jeden druhého.
V skutočnom prežívaní kresťanského života nesmie chýbať tento
dôležitý aspekt. Duchovné spoločenstvo. Máš vo svojom živote ľudí,
s ktorými zdieľaš svoj duchovný život?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 5. november

Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Galaktión a Epistéma
Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, zač. 39
Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala
krvácať. (Lk 8, 44)
V tej chvíli, keď Ježiš prechádzal pomedzi zástup ľudí, zaiste tam
bolo mnoho chorých na rôzny spôsob. Ľudia vedeli o Ježišovi, že sa
oplatí ísť za ním a počúvať jeho slovo, ale taktiež prichádzali, aby
sa nechali uzdraviť. Situácia z dnešného evanjelia opisuje zvláštnu
udalosť uzdravenia ženy s krvotokom. Zvláštnosť je v tom, že Ježiš
nevykonáva toto uzdravenie aktívne slovom ani dotykom, ako to
vidíme v iných prípadoch. Aktívnou je práve žena. To, čo urobila,
by sme mohli nazvať „dotyk viery“. Mnoho veriacich židov, zaiste
aj chorých v zástupe, sa dotýkalo Ježiša. Ale len táto žena bola
uzdravená. Ale skôr, než bola uzdravená telesne, bol uzdravený jej
duchovný život. Dovtedy sa spoliehala na ľudí, lekárov a peniaze.
Lenže napriek tomu dvanásť rokov počúvala, že je nevyliečiteľne
chorá – mala pádny dôvod stratiť všetku nádej na uzdravenie. No ona
sa v srdci rozhodla uveriť dobrej správe o Ježišovi. Napriek doterajším
neúspechom vykračuje s istotou, že keď sa ho dotkne, iste ozdravie.
A toto vnútorné prežívanie odlišovalo jej dotyk od dotykov desiatok
ďalších, možno aj chorých ľudí.
Aj dnes máme možnosť dotýkať sa Ježiša v Eucharistii. Bude to len
povrchný kontakt alebo dotyk plný viery, ktorý nám sprostredkuje
skúsenosť s veľkosťou a silou Božej lásky?
Liturgia: Hlas 5. Antifóny predobrazujúce a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 148; PZ: 101; HP: 102)
František Sochovič
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Biblická hebrejčina vraj rozlišuje viac
ako dvadsať výrazov na hriech, napr.
chet, peša, avón, ášám, ámál, ávál, ávár,
rá, rášá, máál, bágád, šágág. To však
nie je až také dôležité. Dôležitejšie je
vidieť, ako sa človek do pasce hriechu
môže dostať, aby s ním vedel bojovať.
Pozrime sa na stupienky k hriechu.

Zo stromu poznania
dobra a zla však nejedz!
Lebo v deň, keď by si
z neho jedol, istotne
zomrieš. (Gn 2, 17)

vnuknutie – myšlienka alebo
obraz vnuknutý nepriateľom

2

priblíženie sa,
zaoberanie sa myšlienkou

3

vnútorný boj – nadviazanie
kontaktu – otázky: mám? nemám?

4

súhlas so zakázaným potešením,
ktoré vnuknutie ponúka

5

skutok

6

otroctvo – vášnivé priľnutie srdca, hriešny
návyk, ktorý vzniká dlhým radom súhlasov

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

1

Boží náčrtok
Pri stvorení Boh povedal: „Urobme
človeka na náš obraz a podľa našej
podoby!“ (Gn 1, 26) Podľa východných
otcov je „obraz“ akoby skicou, náčrtkom, ktorý dostávame pri krste (mohli
by sme ho prirovnať aj k tzv. podlinniku
– schéme ikony). K „podobe“ prichádzame celoživotnou prácou a snahou
o dokonalosť. A hriech Boží obraz
v človeku špiní. Tak ho začína prekrývať
iný obraz – zvieraťa, diabla. Pokánie
znova očisťuje človeka a čnosti mu
dávajú krásu. Bohu sa najviac pripodobnili svätí, preto im východná cirkev
dáva aj prívlastok „prepodobní“ – veľmi
podobní Bohu.

Ako je zrenica oka styčným bodom medzi dvoma
svetmi, vnútorným a vonkajším, tak by mal byť
nejaký tajomný bod, ktorým vchádza do človeka
Boh. Bod by sme mohli nazvať aj hĺbka duše či stred,
alebo koreň života, kde sa sústreďujú
všetky schopnosti. V jazykoch všetkých
národov sa toto miesto nazýva srdcom.
Ide o naše centrum bytia, ktoré si
potrebujeme strážiť pred hriechom.
Ako? Človek sústredený a zameraný na
Boha vždy vedie „vojnu s myšlienkami“.

Stráž si srdce

Komiks
Hm.

Otče, tak som
vynadal jednému
bratovi...

A čo
sa
stalo?
Mal
na starosti
lampady a sviečky v chráme.
A nič nie je pripravené.
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Úloha:
Urob si
srdiečkovú
škatuľku
na svoje
tajomstvá.
Návod
a šablónu
nájdeš na
fejsbuku
Slova.
Papá!

Ahoj, deti! Dnes si povieme
o hriechu, ale aj o tom, ako si pred
ním strážiť svoje srdce. Pomôžeme si myšlienkami východných
otcov a veľmi múdreho Božieho
muža kardinála Tomáša Špidlíka.

! Odstráň zlé myšlienky (nezdržiavaj sa pri

nich, nenadväzuj kontakt).
Vychovávaj srdce bdelosťou (ovládaj sa
a buď zdržanlivý).
! Ustavične sa modli (v srdci).

!

Úloha: Vyfarbi si podlinnik Krista a pritom pros Boha, aby si sa mu čo najviac podobal.
Na fejsbuku Slova nájdeš aj väčší rozmer, ktorý si môžeš stiahnuť a vytlačiť.

Ako vzniká hriech?

Tajomné
srdce

Slovo deťom

detská

Príbehy poslušníka
Neviem, čo je horšie – či jeho
neurobená práca, alebo tvoj
hnev. A navyše si
poriadne
strapatý.

Ja viem,
že som zhrešil.
Akosi to prišlo
samo...

Nič neprichádza
len tak. V poslednom čase...
... som
ťa nevidel
modliť sa
osamote.
Stále sa
...

?

... niečím za- ... počiatmestnávaš. Stra- kom každého zla
til si svoje zrkadlá. ...
Istý múdry starec
povedal, že...

... je nedbalosť. Tá prináša
hriech a tvoja nedbalosť o zovňajšok to, že si neupravený.
V oboch prípadoch ti chýba zrkadlo.
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Viktor Kučerka, na odpočinku v Nitre – 7. november
– 70 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA

BLAHOŽELÁME
Anna Ďurová z Dlhého Klčova
oslávila 2. októbra požehnaných
90 rokov života. K vášmu životnému jubileu, milá mamka, vám
vyprosujeme hojnosť Božích
milostí a ďakujeme za všetko,
čo ste pre nás v živote urobili,
za vaše obety a modlitby. Za všetkých vás bozkáva najmenší Dávidko.
s láskou a úctou dcéry Anna a Mária s rodinami,
všetky vnúčatá i pravnúčatá
Drahý otec Michal Kočiš, my
veriaci z farnosti Cernina vám
pri príležitosti vašich narodenín
a 20. výročia vášho kňazstva vyslovujeme veľkú vďaku za roky
prežité s nami. Odhodlaní, s pevnou vôľou, s jasnou víziou pod
vaším trpezlivým a obetavým vedením sme obnovili
našu farskú budovu a náš Boží chrám, v ktorom ste
každý deň prinášali najsvätejšiu Kristovu obetu pre nás,
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„Velebí moja duša Pána a môj
duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“ (Lk 1, 46 – 47)
Náš milovaný brat otec Jozef
Paraska oslávil 15. októbra krásnych 50 rokov. Pri tejto príležitosti ti zo srdca želáme a u nášho
nebeského Otca vyprosujeme hojnosť milostí. Nech ťa
Božia ruka sprevádza na každom kroku a nech ťa Panna Mária vždy ochraňuje. Na mnohaja i blahaja lita!
sr. Patrícia Iveta SNPM, sestry Lucia s rodinou a Agátka
10. októbra oslávil okrúhlych 40
rokov života otec Ján Hromo,
farár farnosti Bardejov. Otec
Janko, k tvojim narodeninám ti
prajeme plnosť darov Presvätého Ducha, aby si vždy múdro
viedol a spravoval zverených veriacich. Tiež ti prajeme zdravie, ktoré pri tejto službe
potrebuješ, a veríme, že všetko ostatné ti Pán pridá
podľa množstva svojej milosti. Zároveň ti ďakujeme
za tvoje pôsobenie medzi nami a vyprosujeme všetko
najlepšie. Na mnohaja i blahaja lita!
manželka Števka s rodinou a veriaci farnosti Bardejov
OZNAMY
Pozvánka na stretnutie linky Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi
v Košiciach-Starom Meste pozýva na trojdňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne
cítiacim. Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a budovaní dobrých medziľudských
vzťahov, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná
obnova sa uskutoční od 30. novembra do 3. decembra
v okolí mesta Martin.
Téma stretnutia: Uzdravenie zranených emócií
Bližšie informácie získaš na adrese: Linka Valentín,
Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B – 43, 040 01 Košice1, valentinskespolocenstvo@centrum.sk
Pozvánka na víkendovú oázu pre bezdetných
Oáza je miestom života vo vyprahnutej púšti. Víkendová oáza pre bezdetné páry chce ponúknuť nové
podnety a svetlo do ťaživej situácie bezdetnosti. Víkendovka sa bude konať v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov, v penzióne Augustineum, od 27
– 29. októbra. Cena je 120 eur za manželský pár. Účastníci sa dozvedia o fázach smútenia bezdetného páru,
vypočujú si svedectvo o príprave, ťažkostiach a prijatí
detí do adopcie. Prihovorí sa im lekár, ktorý lieči neplodnosť a ponúkne základné medicínske usmernenia.
Bude reč o zvládaní stresu dnešnej doby a o tom, ako
ovplyvňuje náš život. Zaznejú podnety biblickej a kresťanskej spirituality ohľadom problému bezdetnosti.
Nebude chýbať priestor na zdieľanie skúseností, modlitbu a poznanie zaujímavých ľudí.
Viac informácií: vikend.manzelia@gmail.com

Kurz Zbav nás zlého (1. časť)
Prvá časť seminára Zbav nás zlého s otcom Jozefom
Marettom sa uskutoční v hoteli Javorná v Drienici 17.
– 19. novembra.
Cena seminára s ubytovaním:
apartmány (pre rodiny, 2 – 3 osoby): 79 eur
v jedno-, dvoj-, troj-, štvorposteľových izbách (bunkách) (pre jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu;
dvojposteľové izby prednostne pre manželov): 79 eur
v päť- a šesťposteľových izbách (začlenenie k cudzím
osobám, samostatne ženy a muži): 69 eur za osobu
Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne. V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná penzia. Na seminár si treba priniesť Bibliu. Na konci seminára sa požehnávajú predmety. Bližšie informácie: Erik Zbiňovský,
0905 635 380, 0907 932 400, zksilurus@gmail.com
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacovanie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162,
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
ČISTENIE ODPADOV rodinných domov, priemyselných
objektov, starých znečistených a upchatých potrubí (WC, pisoáre, umývadlá, guľôčky, dažďové zvody
a iné). NONSTOP linka: 0948 201 470.
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
cenník inzercie
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.

právna poradňa

Prosíme otcov protopresbyterov, aby za svoj protopresbyterát čím skôr objednali Gréckokatolícke kalendáre 2018 podľa pokynov, ktoré im boli poslané.
výbor spolku
Jubilanti – november
50 rokov: Emília Fejková, Davidov; Iveta Lešková, Trnkov; Viera Lešková. Trnkov
60 rokov: Alžbeta Gajdošová, Kamenica nad Cirochou; prof. ThDr. Viliam Judák, Nitra; Anna Juhásová,
Poprad-Veľká; Jozef Kavčák, Vranov-Lomnica; Michal
Kurilec ml., Svidník; prof. RNDr. Martin Škoviera, Bratislava; Marián Tomko, Ďačov
70 rokov: Ing. Michal Bodnár, Zemplínske Hradište;
Ján Jacko, Michalovce; Zuzana Kicáková, Vysoká nad
Uhom; Johana Kocurová, Sečovce; Božena Kováčová,
Porostov; Anna Kvasková, Svidník; Mária Mlynaričová,
Bardejov; Helena Stašová, Brusnica; Janka Struňáková,
Porúbka
75 rokov: Mária Egedová, Zdoba; Anna Kalovčaková,
Moravany; Helena Marčáková, Dlhé Klčovo; Jozef Potočňák, Kvačany; Andrej Valenčík, Sečovská Polianka;
Alžbeta Vooková, Vyšná Olšava; Stanislav Zimovčák st.,
Baška
80 rokov: Pavol Bejda, Malé Ozorovce; Mikuláš Feldman, Michalovce; Helena Grumelová, Vranov nad
Topľou; MUDr. Oľga Janočková, Vranov nad Topľou;
Rozália Lelláková, Helcmanovce; Július Pačuta, Slivník;
Katarína Paulinová, Michalovce; Paraska Ščerbová,
Svidník; Mária Sotáková, Sečovce; Anna Sotáková,
Horňa
85 rokov: Jolana Dolhyová, Geraltov
90 rokov: Helena Bavolárová, Lemešany; Anna Fečková, Svit
95 rokov: Anna Mardzinová, Stankovce; Štefan Mikula, Bajany

pre spásu našich duší. Ďakujeme Pánu Bohu za váš dar
kňazstva, vaše modlitby, výklad Božieho slova. Chceme
vám zapriať hojnosť darov Svätého Ducha, pevné zdravie, aby vás aj naďalej napĺňala Kristova láska pokojom
a radosťou. Nech vás Presvätá Bohorodička ochraňuje
s celou vašou rodinou. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Cernina

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

Potrebujem súhlas susedov v bytovom dome
pri búraní priečky?
Dobrý deň. V prvom rade je podstatné spresniť,
o akú priečku v byte ide. Ak ide o priečku, ktorá
nie je tzv. nosná, platí úprava v stavebnom zákone § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. Podľa
neho na zbúranie takejto priečky postačí ohlásenie stavebnému úradu. Uskutočnenie takýchto
stavebných prác však možno vykonať až po písomnom oznámení stavebného úradu, že proti
ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebný úrad
totiž môže určiť, že práce možno vykonať len
na základe stavebného povolenia. Ak stavebný
úrad neurčí povinnosť požiadať o stavebné povolenie, ohlásené stavebné práce možno vykonať
do dvoch rokov odo dňa doručenia písomného
vyjadrenia. V prípade, že ide o nosnú priečku,
vždy treba požiadať o stavebné povolenie a v takom prípade budete potrebovať aj vyjadrenie
susedov, prípadne správcu bytového domu.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners, s. r. o.

29

program

TV LUX
J20.10. (piatok) 01.25 Quo vadis s Maxom Kašparů –
publicistická relácia 08.20 Ester – animované biblické
príbehy NZ 16.55 Godzone magazín 19.50 PKP 22.55
Gréckokatolícky magazín (GkM)
J21.10. (sobota) 04.05 GkM R 08.00 Klbko: Svätyňa –
detský program 09.30 Mjanmarsko: Nádej na slobodu
– dokument 11.30 Otec Alexander, po stopách Krista
– dokument 2 14.00 Akatist 17.20 PKP 20.30 Život
za život – film 2
J22.10. (nedeľa) 08.00 Klbko: Sviatosť krstu – detský
program 10.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z obce
Soľ 16.30 Klinec po hlavičke: Otec Martin Mekel hovorí
o horlivosti 2
J23.10. (pondelok) 08.20 Ján Krstiteľ – animované biblické príbehy NZ 10.20 Z prameňa 14.00 Kulmenie: Ako
(ne) prísť o hlavu – vzdelávací program 16.20 Správy zo
Svätej zeme
J24.10. (utorok) 08.20 Narodil sa Kráľ – animované biblické
príbehy NZ 08.55 Poltón: Slávka Tkáčová 16.40 Palestína
a Izrael – dokument 20.55 Gréckokatolícky magazín
J25.10. (streda) 04.05 Palestína a Izrael – dokument R
08.20 Ježiš, syn Boží – animované biblické príbehy NZ
09.30 Slovo v obraze: Ježiš a Nikodém 17.00 Klbko: Sviatosť krstu – detský program 20.15 PKP 21.30 Fatimské
posolstvo – dokument

03.05 GkM R 08.20 Chlieb z neba –
animované biblické príbehy NZ 08.55 Viera do vrecka
– vzdelávací program 10.30 GkM R 10.45 PKP 14.10
Chvály 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 Večera u Slováka –

J26.10. (štvrtok)

diskusná relácia 16.30 Kulmenie – vzdelávací program
17.00 Ktoré prikázanie je najväčšie? 17.20 PKP 17.30
Doma je doma 21.10 Hudobné pódium 21.50 Libanon
– dokument 22.35 PKP R
J27.10. (piatok) 04.05 Správy zo Svätej zeme 05.00 Biblia – dramatizované čítanie 08.20 Postavený na skale
– animované biblické príbehy NZ 17.30 Od Františka
k Františkovi –dokument 19.50 PKP 20.05 Spravodajský
súhrn 20.30 Effeta – vzdelávací program
J28.10. (sobota) 04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.00 GkM
17.20 PKP 20.30 Abrahám 2 (1)
J29.10. (nedeľa) 16.30 Klinec po hlavičke: Otec Marián
Kuffa hovorí o úlohe otca 19.40 Blahoslavenstvá – katechéza 20.30 Na ceste v rodine – vzdelávací program
21.00 Quo vadis s Maxom Kašparů
J30.10. (pondelok) 00.20 Doma je doma 02.10 Svedectvo
04.05 Viera do vrecka
TV NOE
J20.10. (piatok) 18.00 Uganda, trpící perla Afriky – dokument 18.55 Josef a jeho bratři – životopisný príbeh 22.35
Papež František: Můj život – autobiografický dokument
J21.10. (sobota) 10.05 Kazachstán, poutní kostel 00.05
Řeckokatolický magazín (ŘkM) R
J22.10. (nedeľa) 07.45 ŘkM R 08.00 Ars Vaticana 11.20
Guyanská Diana – dokumentárny film 13.30 Dál nic
– film 16.00 Adopce srdce 23.10 Mosambik, svědek
víry – dokument

13.25 Cesta do Tibetu – dokument
18.25 Sedmihlásky (113)

J23.10. (pondelok)

slovo v kultúre

Rómska Samária
Gréckokatolícka rómska misia Prešovskej archieparchie začala vydávať časopis Rómska Samária v elektronickej aj tlačenej verzii. Cieľom je poukazovať
na pozitívne veci, keď sa medzi Rómami ohlasuje
Božie kráľovstvo. V prvom čísle okrem iného nájdete
predstavenie vízie misie, ktorej autorom je riaditeľ
otec Martin Mekel, rozhovor s laickou misionárkou Glóriou Grayovou, ktorá už niekoľko rokov prichádza na Slovensko
do rómskych komunít, reportáž o vnútornej a sociálnej premene Rómov cez pôsobenie Centra pre Rómov v Čičave a z projektu Bararas, v ktorom veľký rómsko-slovenský bigband prinášal posolstvo o zmierení medzi
Slovákmi a Rómami. V elektronickej verzii si môžete pozrieť hudobné
klipy a umelecké výrobky Umeleckého centra F6 a tvorivej dielne Roma
art. (Róbert Neupauer)

V službe viery a vedy:
Andrej Radlinský
Andrej Ľudovít Radlinský sa narodil v Dolnom Kubíne v uvedomelej slovenskej rodine. Po gymnáziu
vyštudoval teológiu v Trnave. Venoval sa aj štúdiu
jazykovedy a výrazne ovplyvnil vývoj spisovnej
slovenčiny. Spolu so Štúrom, Hurbanom, Hodžom
má veľký podiel na vytvorení spoločného jazyka a zjednotení kultúrneho
a literárneho života. Bol vedúcou postavou pri založení Matice slovenskej
v Martine a Spolku sv. Vojtecha. Napísal a vydal vyše štyridsať kníh. Zaujímavosťou je, že vydal aj zbierku ruských kázní Sobranije ruskich propovedej. Dokument o tejto významnej postave slovenských dejín si môžete
vypočuť na Rádiu Lumen 26. októbra o 20.00 hod. (Dada Kolesárová)
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10.50 Páter Ignác Stuchlý – krátky dokument 12.50 Kibeho – dokument 21.05 Řeckokatolický
magazín
J25.10. (streda) 10.50 Paprsek Boží lásky: Kosovo – dokument 15.05 Sekty v Bolívii 18.45 Misionář pod sopkou:
Misie otce Krzysztofa ve Rwandě
J26.10. (štvrtok) 11.10 Sedmihlásky: Když jsem já šel přes
Nada (113) 11.15 Maminčiny pohádky: Kukaččí vejce (1)
15.10 ŘkM R
J27.10. (piatok) 06.25 Bača Milan od Juraja do Šimona
– dokument o slovenskom bačovi 17.50 Nowa Huta –
dokument
J28.10. (sobota) 07.05 Zapomenuté Čako – dokument
o neznámom území v Paraguaji 19.15 ŘkM R
J29.10. (nedeľa) 06.15 ŘkM R 10.00 Mše svatá z kostela
Narození Panny Marie – svätá omša z Krupiny 11.20 Zambijský Bambo – dokument o práci misionárov v Zambii
J30.10. (pondelok) 17.00 Zachraňme kostely: Poutní kostel
svaté Anny na Annabergu − Andělské hoře (6) 20.00 Přešel jsem hranici – životný príbeh Titusa Zemana
J31.10. (utorok) 19.15 Více než diaspora – dokument
o pražskom gréckokatolíckom exarchovi Vladykovi
Ladislavovi Hučkovi 21.05 Řeckokatolický magazín
J01.11. (streda) 08.30 Rumunsko: Unitate – dokument
o návštěvě pápeža v Rumunsku
J24.10. (utorok)

07.30 Světlo ve stínu: Pozice katolické
církve na komunistické Kubě 10.50 Slovanský Velehrad
– príbeh Cyrila a Metoda 16.10 ŘkM R
J03.11. (piatok) 09.45 Víra do kapsy: O různých tématech
z pohledu víry a o tom, jak je prožíváme
J02.11. (štvrtok)

Aftermath (Dôsledok)

5

Arnold Schwarzenegger sa netradične predstavuje
v úlohe emigranta Viktora, ktorý si našiel prácu
v Amerike. Keď za ním prilieta manželka s tehotnou
dcérou, stanú sa obeťami leteckého nešťastia. Viktor
je rozhodnutý nájsť človeka zodpovedného za ich
smrť. Žiada od neho ospravedlnenie. No nenachádza ho. Pod tlakom okolia začne viniť dispečera letiska, ktorý kolízii lietadiel nezabránil. Vypátra ho a pred zrakom manželky
a niekoľkoročného syna zastrelí. Uspokojenie však neprichádza. Po odpykaní trestu odchádza na cintorín, kde ho ohrozuje mladý muž so zbraňou.
Je to syn dispečera. Viktorovi sa však nič nestane. „Tak ma nevychovali,“
hovorí tento mladý muž. Film je inšpirovaný skutočnou udalosťou, pri
ktorej sa 1. júla 2002 zrazili dve lietadlá nad mestom Überlingen na juhu
Nemecka. (Juraj Gradoš)

Paratum cor
CD je nazvané podľa jednej zo skladieb. Paratum cor
znamená ochotné srdce a sú to začiatočné slová 108.
žalmu: „Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je
moje srdce: budem ti spievať a hrať.“ Vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava prezentuje v novodobej
premiére hudbu františkánskych autorov zo Slovenska z 18. storočia.
Skladby povzbudzujú poslucháčov k chvále trojjediného Boha, k dôvere,
k oddanosti Panne Márii, k obdivu Božieho diela, k radostnému obdivu
svätého zakladateľa – Františka z Assisi, ale aj k odhodlanosti, k odvahe
v duchovnom boji a k hľadaniu útočiska v ťažkých časoch. (kumran.sk)

www.casopisslovo.sk

J04.11. (sobota) 10.15 Exit 316 (19) 11.25 Mše svatá z Baziliky sv. Petra za zesnulé kardinály a biskupy 00.40 ŘkM R
J05.11. (nedeľa) 08.20 Na pomezí ticha a tmy: Dokument
o hluchoslepých ruďoch 09.35 ŘkM R 16.00 Svatohubertská mše svatá 22.55 Angola: Vstaň a choď, Angolo – dok.

LUMEN
09.30 Služba a pôsobenie božohrobcov
10.00 Duchovnosť bez falošných tónov (3)
J22.10. (nedeľa) 22.30 Sakrálna hudobná krása chrámu
Notre Dame v Paríži
J23.10. (pondelok) 20.00 O zážitkoch zo študijného pobytu
v Poľsku. Hosť: Dominika Kňažková
J24.10. (utorok) 20.00 Kňazi z UPC v Ružomberku a ich
púť do Santiaga de Compostella
J26.10. (štvrtok) 20.00 V službe viery a vedy: Andrej
Radlinský – dokument o zakladateľovi Spolku svätého
Vojtecha
J27.10. (piatok) 20.00 Aká je úloha a poslanie zdravotných
klaunov, pracujúcich so seniormi
J28.10. (sobota) 09.30 Charakteristické znaky kanonikov,
strážcov Božieho hrobu 18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z Prešova
J29.10. (nedeľa) 13.00 Diaľka je smútkom zaviata – hra
J21.10. (sobota)

J01.11. (streda) 10.00 Naše zvony a ich zvonári 14.00
Fujarôčka moja – pásmo tradičných pohrebných obyčají
a zvykov 15.15 O slovenských pamätníkoch nenarodeným deťom 16.00 Taliansko: Kolíska mnohých svätých

Morský
sokolík

1
q

Líčia

Úder

Ženské meno

jednotka
15.05 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Levoča – dokumentárny film
J24.10. (utorok) 15.05 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Spišský hrad – dokumentárny film
J25.10. (streda) 15.05 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Bardejov – dokumentárny film
J27.10. (piatok) 15.05 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Vlkolínec – dokumentárny film
J20.10. (piatok)

DVOJKA
12.25 Štiavnické metamorfózy – reportážny dokument
J22.10. (nedeľa) 13.20 Orientácie 19.50 Slovo – príhovor
evanjelického farára Ondreja Peťkovského 20.05 Genius
loci – cyklus o najvýznamnejších lokalitách a pamiatkach
evanjelikov na našom území 00.30 Slovo R
J23.10. (pondelok) 12.45 Genius loci R 13.00 Orientácie R
J24.10. (utorok) 10.50 Miniatúry zo Slovenska – výňatky
zo scénickej fresky SĽUK-u R
J25.10. (streda) 23.20 Orientácie R
J26.10. (štvrtok) 17.10 Encyklopédia slovenských obcí:
Rajecká Lesná R
J28.10. (sobota) 10.25 Martinská deklarácia 1918 – dokumentárny film R
J29.10. (nedeľa) 13.20 Orientácie 19.50 Slovo 01.25
Slovo R
J21.10. (sobota)

Tam

Amorova
soška

JNedeľa

07.00 Krajina duše
Zmena programu vyhradená.

Dookola
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Čistiaca látka

Zlatica
v Maďarsku

	

Obyvateľ
Arábie

rádio regina
JPondelok 17.05 Viera v živote
JUtorok 20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
J27.10. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Maroš Prejsa)
J31.10. (utorok) 14.05 95 téz proti – duchovné pásmo
15.05 Evanjelické služby Božie zo Zlatého 16.05 Duchovné pásmo k Pamiatke reformácie
J01.11. (streda) 09.05 Svätá omša z Bratislavy; celebruje
Mons. Jozef Haľko
J10.11. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Ján Blaško)
rádio devín

Otec

Vábila

	

Autor:
Vladimír
Komanický

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J22.10. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Vrboviec
J29.10. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Cirkvi bratskej v Michalovciach
J05.11. (nedeľa) 09.05 Gréckokatolícka svätá liturgia
z Katedrálneho chrámu Povýšenia svätého Kríža v Bratislave; slávi Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha

relax

Pomôcky:
Memel,
És, Berks,
Umbela, Áč

RTVS

Tuzexove
platidlo
Alebo

Slovenský
spisovateľ

Značka lieta
diel Antonov

Otravné látky
Divadelný
záves

Ú P A L E M L A P A N K O T A I P
Legenda: ACETYLÉN, ATÓMY, BALET, CELOK, CIELE, DENÁR, DOMOV,
FARMÁR, FENOL, FIRMA, HRADY, CHLIEB, IHLAN, KABARET, KABÁT,
KALICH, KOBEREC, KOMISIA, KOMPA, LEPIDLO, LIPIDY, MAFIA, MATICA,
METLA, NAPALM, OBALY, OBETA, OKRES, OSADY, OZVENA, PIATOK,
POCIT, PODRAZ, POPRAVA, RODIČIA, SMOTANA, STOLIČKA, STRACH,
STRATA, SVALY, ŠKROB, TALENT, ÚKAZ, ÚPAL, VLADÁR, VLASY, VÝTER,
YPERIT, ZÁPIS.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z dvojčísla 18: Krížovka: Boh mení svet meniac
naše srdcia. Osemsmerovka: Boh má svoj štýl aj cez znamenia.
Výherca: Margita Husárová z Čičavy

Polyamidové
vlákno

Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi,
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
04.11. Fatimská sobota: ruženec (08.30 h); tretí čas,
prednáška; archijerejská svätá liturgia (09.30 h)

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej hore
(každá nedeľa, 18.00 h)
04.11. Fatimská sobota (10.00 h)
05.11. Liturgia so spoločenstvom Ján Krstiteľ
(10.00 h)
12.11. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť
(16.00 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
10.11. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
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k
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Projekty a aktivity zamerané na advokáciu, prevenciu a konkrétnu
pomoc v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť
môžete podporiť v rámci verejnej zbierky schválenej MV SR:
- kúpou sklenenej alebo plastovej sviečky s logom kampane
- SMS správou v hodnote 2 € s textom DMS SVIECKA na číslo 877
- príspevkom na účet SK25 0900 0000 0050 3335 7295

www.sviecka.forumzivota.sk

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, centrumpreromov.sk, romskamisia.sk, 0915 951 081
Reťazové modlitby – pondelok (08.00 h – 21.00 h)
Svätá liturgia – sobota (Jastrabie n. T., kaplnka, 18.00 h)
nedeľa (Čičava, GFC pre Rómov, 08.00 h); (Soľ, centrum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.00 h)
09.10. Formácia pre službu v rómskych komunitách
(Sigord) (17.00 h)
Koinonia Ján Krstiteľ, www.koinoniapo.sk
Komunitné centrum, Záborské
Nedeľa 09.30 Nedeľná svätá liturgia
25.10. Večer chvál s biblickou katechézou (09.30 h)
08.11. Večer chvál s katechézou pre manželov
a snúbencov (09.30 h)

KOINONIA CENACOLO

nalepka.indd 1

DETI

ww

w.
svi
e

N E N AR O D

ČIČAVA

ZA

É
EN

SVIEoKA

S VAŠOU POMOCOU DOKÁŽEME VIAC.

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
27. – 29.10. MMM 2 – Manželstvo misia možná. Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. MMM
2 kurz je pokračovaním MMM 1. Víkend vedie tím
SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín.
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
03. – 05.11. Kurz Biblia a peniaze. V Biblii je dvakrát
viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. Súvislostí medzi Božím slovom a financiami je viac, ako si často myslíme. Boh nám nepovie,
koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva nám Božie zásady, ktoré
budú usmerňovať náš finančný manažment vrátane
krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií. Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu
usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz
vám pomôže. Príspevok je 50 eur za osobu.

sigord

Spomeňme si v týchto dňoch na zomrelé
nenarodené deti a zapáľme svetlo nádeje
pre našu spoločnosť.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
04.11. Fatimská sobota – začiatok hlavnej púte
(10.00 h)
05.11. Malá púť (10.30 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých:
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
18.10. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

