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na úvod

ACH, TIE VOĽBY
Juraj GRADOŠ
Je po voľbách. Je čas bilancovať ako po žatve. Skončilo sa súperenie myšlienok či skôr marketingových
kampaní a hrubých obálok peňazí. Je čas pozrieť sa,
kto vyhral, kto prehral a prečo.
Myslím si, že súdny kresťan má v tom jasno. Prehralo kresťanstvo. A to na plnej čiare. Slovensko
je stále ďalej od „kresťanskej“ krajiny a rovnako
Slováci od „holubičieho mierumilovného národa“.
Proti kresťanstvu sa postavili nielen jeho odporcovia, ale i vlastní. Toľko vlkov prezlečených za ovce
ešte na Slovensku nekandidovalo. Sľuby, narážky,
polopravdy... A všadeprítomná piata veľmoc (masmédiá). Boj o Slovensko, o jeho ďalšiu tvár dostal
ďalšiu ranu. Znova. Ďalšiu. No prečo?
Odpoveď je v blízkej i vzdialenej minulosti. V našej
povahe. V realite, nie v hraných pózach, ktoré ako
národ i jednotlivci zvládame na úrovni zaslúžilých umelcov. Kedysi mali Slovania veľký problém
vybrať si spomedzi seba vhodného kandidáta
na panovníka. Museli prísť cudzí a tým potom
slúžili. Jedným, druhým... Až potom sa vytratila hrdosť a nahradila ju závisť. Alebo možno hrdosť ani
nebola. Bola iba závisť. Niekomu sa darí – závidíme
mu, ničíme ho. Niekto vytŕča z davu – ubíjame ho
pohľadmi, slovami i činmi. Neboli sme schopní
sa zjednotiť, potrebovali sme franského kupca
Sama. Bez odporu sme prijali cudziu nadvládu. Ba
dokonca aj medzivojnový slovenský štát bol iba výsledkom diktátu Adolfa Hitlera, keď sme pokorne
sklonili šije a rozbili si svoj vzťah s bratským náro-
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dom obetujúc všetkých, s ktorými sme žili. Nielen
Čechov, ale i Podkarpatských Rusínov. Závideli
sme iným, chceli sme mať to čo oni. Odsúdili sme
nevinných a zhabali ich majetok. Alebo v opačnom
poradí.
Toto je pravda o národe pod Tatrami. Ani teraz
tento „kresťanský“ národ nie je schopný si stáť
za tým, čo ho celé stáročia živilo. Za kresťanstvom.
Bez neho by už dávno neexistoval. Každé voľby
rad radom kresťania volia s hrdosťou, národnou,
sociálnou či bezmedznou, vlkov, ktorí bľačia. Čím
hlasnejšie, ľúbeznejšie, tým lepšie. Zatvárajú si oči
pred realitou. A v myšlienkach počujúc príjemné
slová si predstavujú, či skôr plne idealizujú tento
hlas. Vidia ovcu, krásnu, plnú kresťanských ideálov
a prísľubov mocného, nezávislého, sociálneho
a najmä kresťanského Slovenska. A odmietajú
otvoriť oči slepo veriac svojej predstave. V tomto
boji akákoľvek ovca, zašpinená od blata, ofučaná
vetrom z hôr, no reálna, neobstojí. Nikdy.
Nechápem tých kresťanov, ba mnohých kňazov,
ktorí takto konajú. Modlia sa k Bohu, Otcovi
každého človeka, ale volia vlkov, ktorí nemajú radi
tých či oných. Vlkov, ktorí sa len tak prizerali, ba
sa aj pridali, keď nevinných súdili a mučili. Alebo
pripravili o život. Vlkov, ktorí otvorene alebo skryto
schvaľujú zabíjanie mojich bratov a sestier, hoci
sa ešte ani raz nenadýchli. Vlkov, ktorí prejedajú
budúcnosť patriacu našim deťom. Pre mňa je toto
konanie schizofrenické. Nemôžeme slúžiť dvom
pánom. Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách naraz
na opačnej strane miestnosti. Ak sa o to pokúsime,
prestaneme byť tým, kým máme byť – Otcovými
deťmi.
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slovo Svätého Otca

NENECHAJME SA OKLAMAŤ
Marek BARAN

„Evanjelium dnešnej Prvej pôstnej nedele
(porov. Lk 4, 1 – 13) rozpráva o udalosti
pokúšania Ježiša na púšti. Po štyridsiatich
dňoch pôstu je Ježiš trikrát pokúšaný
diablom. Najprv ho diabol vyzýva, aby
zmenil kameň na chlieb; potom mu
z výšky ukazuje kráľovstvá zeme a ponúka mu možnosť stať sa mocným a slávnym spasiteľom; nakoniec ho vyvedie
na najvyššie miesto chrámového návršia
v Jeruzaleme a nabáda ho vrhnúť sa dolu,
aby grandióznym spôsobom dal najavo
svoju božskú moc. Tieto tri pokušenia
predstavujú tri cesty, ktoré svet zakaždým
ponúka so sľubmi veľkých úspechov, tri
cesty na naše oklamanie: chamtivosť,
chtivosť po majetku – mať, mať, mať;
ľudská sláva a využívanie Boha na vlastný
prospech. To sú tri cesty, ktoré nás poblúdia. Tá prvá je cesta chamtivosti po majetku. Toto je vždy zákernou logikou diabla.
Začína sa prirodzenými a oprávnenými
potrebami – jedlo, živobytie, sebarealizácia, zakusovanie šťastia, aby nás potom
postrčil k presvedčeniu, že toto všetko je
možné bez Boha, ba dokonca proti Bohu.
Ježiš mu však oponuje, keď hovorí: ,Napísané je: – Nielen z chleba žije človek‘ (Lk
4, 4). Pripomenutím dlhého putovania
vyvoleného ľudu púšťou Ježiš dosvedčuje,
že sa s plnou dôverou odovzdáva do prozreteľnosti Otca, ktorý sa vždy stará o svoje
deti. Druhým pokušením je cesta ľudskej
slávy. Diabol Ježišovi hovorí: ,Ak sa mi
teda budeš klaňať, všetka moc a sláva
bude tvoja.‘ Človek je schopný stratiť celú
svoju dôstojnosť, nechať sa skorumpovať
bôžikmi peňazí, úspechu a moci, len
aby dosiahol vlastné sebapresadenie.
A vychutnáva si opojenie prázdnou radosťou, ktoré však zakrátko pominie. Vedie
to aj k vystatovaniu sa ako páv, k márnomyseľnosti. No je to prchavé. Preto
Ježiš odpovedá: ,Pánovi, svojmu Bohu, sa
budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘

v skutočnosti majú slúžiť uspokojeniu
našej pýchy.
Svet nám tieto tri cesty predkladá s ilúziou, že len tak získame úspech a šťastie.
Ale v skutočnosti sú tieto cesty úplne
cudzie spôsobu, akým koná Boh. Naopak,
Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos

Svätý Otec František vo svojom príhovore pred
modlitbou Anjel Pána varoval pred troma pokušeniami
– bludnými cestami.

„Tri pokušenia predstavujú tri cesty, ktoré svet zakaždým
ponúka so sľubmi veľkých úspechov, tri cesty na naše
oklamanie: chamtivosť, chtivosť po majetku – mať, mať, mať;
ľudská sláva a využívanie Boha na vlastný prospech. To sú tri
cesty, ktoré nás poblúdia.“
(Svätý Otec František)

(Lk 4, 8) A potom tretie pokušenie: využívanie Boha na vlastný prospech. Diablovi,
ktorý citovaním Písem vyzýva Ježiša, aby
si od Boha vyžiadal ohromujúci zázrak,
Ježiš opätovne oponuje pevným rozhodnutím zostať pokorný a plný dôvery
voči Otcovi: ,Je povedané: Nebudeš
pokúšať Pána, svojho Boha.‘ (Lk 4, 12)
Takto odvracia azda to najrafinovanejšie
pokušenie: chcieť stiahnuť Boha na našu
stranu a žiadať od neho milosti, ktoré

v skutočnosti nás od Boha oddeľujú, lebo
sú dielom satana. Ježiš, ktorý osobne čelí
týmto skúškam, víťazí po tri razy nad
pokušením, lebo sa úplne stotožňuje
s Otcovým plánom. A ukazuje nám tieto
prostriedky: vnútorný život, viera v Boha,
istota v jeho lásku. Istota, že Boh nás
miluje, že je Otcom a že s touto istotou
zvíťazíme nad každým pokušením.“ (príhovor z 10. marca 2019)
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PÔST(Y)
Juraj DANKO ml.

Čo vám príde na um pri slove pôst? Niekto sa poteší, že
konečne zhodí pár kíl, iný je znechutený, že zasa čosi nesmie, ďalší to odignoruje alebo i vysmeje. Popri takýchto
reakciách sa však nájde i iná, že postenie sa je spôsob,
ako prejaviť lásku. Lásku? Áno. Lásku k Bohu, že nám za to
stojí. Lásku k sebe, že s Bohom prehĺbime vzťah a ešte
i telu to prospeje. A lásku k blížnym v podobe almužny. Tak
či onak, vždy je to rozhodnutie. Už len ho urobiť správne.
Moja generácia vyrástla v súčasnej pôstnej
disciplíne. Tá však je pre nás gréckokatolíkov na Slovensku záväzná relatívne krátko – od 21. februára 1969. Predtým tu boli
iné predpisy, viacerí si ich ešte pamätajú
a niektorí i zachovávajú. Ale i príslušníci
mladších generácií tieto veci nanovo objavujú, skúmajú a v rámci svojich možností
uvádzajú do života. A k tomu, že to nie
je pre nás až také cudzie, možno prispeje
i týchto zopár viet, v ktorých sú zachytené
spomienky niektorých mojich veriacich.

VEĽKÝ PÔST
Toto je najčastejšie ľudové pomenovanie
obdobia Svätej a veľkej štyridsiatnice. Tú
i teraz prežívame ako najintenzívnejšie
pôstne obdobie vôbec. V tomto čase je
predpísaná zdržanlivosť od mäsa a výrobkov z neho v stredy a piatky. Osobitné
postavenie má pondelok po Syropôstnej
nedeli a Veľký piatok. V tieto dva dni je
popri zdržanlivosti od mäsa predpísaná
i zdržanlivosť od mlieka a vajec a výrobkov z nich, ako aj pôst. To znamená, že je
dovolené sa dosýta najesť iba raz za deň.

V minulosti to bolo podobné, no omnoho
prísnejšie. Počas celého prvého týždňa
Veľkého pôstu sa nejedlo nielen mäso, ale
ani mlieko a vajcia a výrobky z nich – teda
nejedlo sa nič živočíšne. Takýto predpis
platil i počas celého Veľkého týždňa.
Mlieko sa nepoužívalo ani v ostatné stredy a piatky a k nim si každá rodina pridávala ešte jeden deň v týždni. Väčšinou to
bol pondelok alebo sobota. Výnimku mali
iba deti do jedného roka, ktorým sa mlieko podávalo. V ostatné dni, ba dokonca
i nedele, sa dodržiavala zdržanlivosť
od mäsa. Dbalo sa na to do takej miery,
že po Syropôstnej nedeli sa dokonca
dôkladne vyumývali a vyvarili hrnce, aby
na nich neostala žiadna mastnota, a až
tak sa v nich varili pôstne pokrmy.
Jedlo však nebolo to jediné, čo si ľudia
odopierali. Zdržanlivosť sa vzťahovala
i na prejavy ľudskej veselosti. V tom čase
neboli zábavy, nehralo sa na hudobných
nástrojoch a nespievalo sa. Netýkalo
sa to len spoločných stretnutí a spoločenských podujatí, ale ani v súkromí si

Hľadáme priateľa Slova
s dobrým srdcom – PRISPIEVATEĽA,
ktorý na účet Slova bude pravidelne mesačne
prispievať sumou aspoň 10 eur.

nikto nespieval a nehral ani len na ústnej
harmonike.
Pôstne obdobie sa premietlo i do ďalšej
oblasti – do odievania. Vtedy sa síce nenosili také pestré šaty ako dnes, ale i vtedy
boli niektoré časti oblečenia svetlej farby.
V Syropôstnu nedeľu však i tu nastala
zmena, lebo na večiereň sa išlo zásadne
v tmavých farbách. Dokonca i väčšina
spodných odevov, napriek tomu, že neboli viditeľné, bola v tmavých farbách.
Zaujímavé je, že pôst mal vplyv i na práce v dome a statku. V prvý deň Veľkého
pôstu sa mnohé činnosti nevykonávali.
V tento deň sa nezapriahal dobytok, nepralo sa ani nepriadlo. Vykonávali sa iba
drobné a nevyhnutné práce a tento deň
sa dosť podobal na sviatok. Podobne to
bolo i na Veľký piatok, hoci nemal štatút
prikázaného sviatku ako dnes, i vtedy sa
zachovával pokoj.

PETRIVKA A SPASIVKA
Pôvodne tvorili jeden celok so zvláštnosťami, ktorými sa odlišoval od ostatných
pôstnych období. Tento pôst bol najdlhší a mal pohyblivé trvanie. Na rozdiel
od Svätej štyridsiatnice, ktorá patrí do okruhu pohyblivých sviatkov, a Filipovky
patriacej zasa do okruhu stálych sviatkov,
tento pôst obidva okruhy prepájal. Jeho
začiatok bol viazaný na pondelok po Nedeli všetkých svätých a končil sa pred
sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Neskôr sa z tohto obdobia vynechal celý
mesiac júl, a tak vznikli tieto dve pôstne
obdobia. Vyššie spomenuté špecifiká tak
vo veľkej miere ostali pôstu pred sviatkom sv. najvyšších apoštolov Petra a Pavla
a pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej
Bohorodičky sa úplne začlenil do okruhu
stálych sviatkov.
V súčasnosti sa v týchto obdobiach pôstna disciplína nijako neodlišuje od predpisov mimo pôstneho času. Nie je to ani
tzv. zakázaný čas, čo znamená, že v tomto
období sme povinní zdržiavať sa hluč-
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ZOZNAM
PÔSTNYCH OBDOBÍ A DNÍ
• Svätá a veľká štyridsiatnica
(pondelok po Syropôstnej nedeli
až Veľká sobota)
• Pôst pred sviatkom sv. Petra
a Pavla (pondelok po Nedeli
všetkých svätých až 28. jún)
• Pôst pred sviatkom Zosnutia
Presvätej Bohorodičky
(1. až 14. august)
• Pôst pred Narodením Pána
(15. november až 24. december)
• Povýšenie úctyhodného a živo
todarného Kríža (14. september)
• Predvečer Bohozjavenia
(5. január)
• Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
(29. august)
• každý piatok (ak naň nepripadne
polyjelejný sviatok s bdením
alebo voľnica)
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Koliva je sladkosť, ktorá predznačuje chuť večného života. Cirkev požehnáva
kolivu v piatok prvého týždňa Veľkého pôstu na Božskej službe vopred
posvätených darov po zaambonnej modlitbe a Molebnom kánone sv.
Teodora. Liturgicky už ide o sobotu, ktorá je zasvätená práve veľkomučeníkovi
Teodorovi Tyronovi.
Zároveň je to pripomienka udalosti zo 4. storočia, keď sa cisár Julián Apostata
rozhodol zneuctiť kresťanský pôst. Nariadil starostovi Konštantínopola, aby
celý týždeň potraviny na tržniciach boli pokropené krvou obetovaných
zvierat. Vtedy sa Teodor Tyron zjavil patriarchovi Eudoxiovi a zakázal mu
kupovať potraviny na tržniciach. Povedal, že majú jesť kolivu – varenú
pšenicu s medom. Dnes koliva obsahuje aj rôzne orechy a kúsky ovocia.

ných zábav. V minulosti to však bolo iné.
Predpisy neboli až také prísne ako počas
obdobia Svätej štyridsiatnice ani sa tu
až tak prísne nemenili spôsoby odievania, ale i v týchto dvoch obdobiach bola
zdržanlivosť od mäsa, hlučné zábavy sa
tiež nekonali a ani v súkromí sa nehralo
a nespievalo.

FILIPOVKA
Predošlé dva pôsty možno neboli až také
známe, ale tento, myslím si, je veriacim
v povedomí omnoho viac. Jeho ľudový
názov sa odvíja od apoštola Filipa, po ktorého sviatku sa toto obdobie začína, a oficiálne sa volá pôst pred Narodením Pána.
Súčasné predpisy sú identické ako pri
predošlých dvoch. Aj v minulosti to bolo
podobné. Prvý týždeň bola zdržanlivosť
od všetkého živočíšneho a potom zdržan-

livosť od mäsa až po Predvečer Narodenia
Pána. Vtedy sa postilo celý deň a jedlo sa
až pri Štedrej večeri, ktorá, samozrejme,
bola tak ako dnes bezmäsitá a u väčšiny
i bez mlieka.

INÉ PÔSTNE DNI
V liturgickom kalendári sa dodnes
zachovali dva jednodňové pôstne sviatky
– Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža a Sťatie hlavy svätého Jána
Krstiteľa. V tieto dni je dnes predpísaná
zdržanlivosť od mäsa, a to i v prípade, že
pripadnú na nedeľu. V minulosti sa v tieto dni postilo veľmi prísne. Jedlo sa bez
mäsa a mlieka, a to iba raz do dňa. Nedá
sa tu nespomenúť predvečer Pánovho
Bohozjavenia, keď je pôst podobný ako
v predvečer Pánovho Narodenia. Pôstnym
dňom bola i každá streda, ako nám to
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ČO SA TEDA JEDLO?
Po prečítaní týchto riadkov si súčasník
iste túto otázku položí. Veď nešlo o jeden
či niekoľko dní, ale o obdobia. A dosť
dlhé. Odpovedať na to najlepšie môžu
pamätníci. Ako sa vyjadrili, niektoré
veci záviseli od toho, kto bol aký gazda,
ale v princípe sa to až tak neodlišovalo. Konzumovali sa potraviny, ktoré sa,
až na niekoľko výnimiek, dopestovali
na hospodárstve. Základom bola kvasená
kapusta a zemiaky – to boli hlavné zložky
potravy. Na margo toho mi istý človek
vo farnosti povedal: „Keď ľude ili gruľi
i kapustu, ta i do cerkvi chodili.“ (Keď
ľudia jedli zemiaky a kapustu, tak chodili
i do cerkvi.)
Tieto hlavné zložky sa rôzne kombinovali
a upravovali. Zemiaky sa napríklad piekli
v šupke v peci na chlieb, potom sa vybrali
a vysypali na vrece. Vrecom sa pohybovalo zo strany na stranu, pričom sa zemiaky
šúchali jeden o druhý a tak sa ošúpali.
Potom sa na miske prípadne trocha
posolili a buď sa jedli suché, alebo kto
mal, tak ich pomastil ľanovým olejom,
samozrejme, domácej výroby. K týmto
pečeným zemiakom sa podávala surová
kvasená kapusta. Tá okrem toho, že bola
súčasťou mnohých jedál, bola každý deň
v miske na stole a jedla sa buď sama, alebo ako príloha nielen k týmto pečeným
zemiakom.
Nie všetka kapusta sa však kvasila posekaná. Istá časť veľkých listov ostávala
v celku. Tie boli potom základom pre
naľišňaniky, keď sa na tento list dala vrstva rozotretých zemiakov s trochou oleja
a soli. To sa potom pieklo v peci na chlieb,
do ktorej sa zmestilo i šesť takýchto listov
naraz. Obdoba týchto naľišňanikov bola
baba, ktorá sa už piekla na plechu v rúre,
ale mala viac-menej to isté zloženie.
Ďalšie časté jedlo bola mačanka. Ak si
niekto myslí, že išlo o tú so smotanou,
tak sa mýli. Túto pripravovali z varu,
v ktorom sa uvarili sušené hríby, trocha
bola zahustená múkou a dochutená iba
soľou a čiernym korením. Jedli sa i pirohy
plnené lekvárom alebo hnetené halušky
(rozumej cestoviny), neboli však pomastené maslom, ako sme dnes zvyknutí, ale
boli iba trocha poliate cukrovou vodou
alebo posypané cukrom. Nazmar však

slovo na tému

nevyšla ani voda, v ktorej sa tieto halušky
varili. Túto potom osolili, prípadne okorenili, pridali cesnak (ktorý sa dával skoro
do každého jedla) a huby. Po uvarení sa
táto juška jedla so spomínanými haluškami (v tomto prípade nesladenými).
Dôležitou zložkou stravy bolo ovocie. Išlo
hlavne o slivky a hrušky. Tie sa vo veľkom
sušili, a potom sa z nich varili polievky,
ako napríklad slivčanka, ktorá sa dodnes
i u nás varí na štedrú večeru. Slivky sa
spracovávali i na lekvár, ktorý sa varil
vo veľkom (i dvadsaťlitrovom) hrnci či
kotlíku a nijako špeciálne sa nekonzervoval. Postupne sa z kotla vyberal a jedol
s chlebom. Jablká, ako ich dnes poznáme,
sa veľmi nekonzumovali, ale vo veľkom
sa zbierali plánky. Tie sa nechali zamrznúť a uchovávali sa na povale v sene.
Počas zimy sa postupne znášali do izby
a po rozmrazení sa jedli už ako omnoho
sladšie a šťavnatejšie.
S chlebom sa v pôstnych dňoch nejedol
iba spomínaný slivkový lekvár. Polieval
sa i trochou oleja, ktorý sa doma lisoval
najčastejšie z ľanových, konopných,
prípadne slnečnicových semien. Chlieb
sa pripekal i na peci a potieral cesnakom.
Na prácu do lesa si chlapi brávali chlieb
a malú kocku margarínu, ktorý bol vtedy
žltej farby a údajne bol veľmi chutný.
Na pitie si brávali čaj alebo čistú vodu,
ale v plechovej fľaši, aby sa dala ohriať
na ohni. V lete sa však viac pila čierna
káva.

Zaujímavý bol i nedeľný obed. Zväčša
to bola zemiaková polievka zapražená s maslom a pečené šišky. Piekli sa
i koláče (nie zákusky v dnešnom ponímaní) z kysnutého cesta. Kde nemali
v peci rúru, i na to používali chlebovú
pec, v ktorej sa pieklo i 4 – 5 plechov, čo
potom bolo i na celý týždeň.

A ČO S TÝM?
Ako študentovi gymnázia mi dal jeden
duchovný otec prečítať životopis sv.
Jozafáta. Autora si už nepamätám, ale
i po toľkých rokoch mi ostalo v pamäti niekoľko obrazov. Jedným z nich je
charakteristika duchovného života bežných veriacich tej doby a to, že ich život
bol naplnený ťažkou prácou, vrúcnou
modlitbou a prísnymi pôstmi. V takomto
prostredí vyrastal tento hieromučeník.
I spomínané pôsty mali veľký význam
na formáciu predošlých generácií, z ktorých vyšli i naši blažení mučeníci a ďalší
známi či neznámi, cez ktorých Boh vykonal veľké veci.
To môže byť pre nás veľmi inšpiratívne,
aby sme sa nebáli ísť hlbšie a neuspokojili
sa s minimom. I pre nás sa môže pôst stať
veľkou pomôckou, keď ho budeme správne chápať a neostaneme iba pri zachovaní
zákona. Veď kto sa prísnejšie postí, koná
Bohu milý skutok a sám Ježiš Kristus
povedal, že niektorý démon sa dá vyhnať
iba modlitbou a pôstom.

MONS. JÁN HRIC (1919 – 2003)
OSOBNOSTI g Ján Hric sa narodil 31. marca 1919
v Nižnom Žipove. Jeho otec odišiel v roku 1921 za prácou
do USA a prišiel iba na synove primície. V roku 1951
za ním odišla aj matka, ktorá asi po dvoch rokoch zomrela. Po ľudovej škole v rodisku navštevoval užhorodské
gymnázium. Na želanie matky začal v roku 1940 študovať
teológiu v Prešove. V rokoch 1946 – 1949 študoval filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave a potom bol
výpomocným učiteľom na gymnáziu v Michalovciach.
Kňazskú vysviacku prijal 8. augusta 1948 z rúk vladyku
Pavla počas posviacky Chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky pre obidva
obrady v obci Luhyňa.
archív vladyku Jána Babjaka SJ

dnes pripomína Svätá štyridsiatnica, keď
sa postilo tak ako v piatok a zachovávala
sa zdržanlivosť od mäsa.
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Pod nátlakom a terorom na ONV v Michalovciach podpísal v roku 1950 prestup
do Pravoslávnej cirkvi, ktorý nasledujúci rok písomne odvolal. Potom odišiel
do vyhnanstva na Moravu. S pomocou závodného lekára sa vrátil na Slovensko,
do Huncoviec. Do roku 1969 pracoval v lesnom hospodárstve. Od roku 1968 pôsobil v Giraltovciach, Nižnom Žipove a Prešove. V roku 1994 bol Svätou stolicou
vyznamenaný titulom monsignor. Zomrel 22. augusta 2003. (Juraj Gradoš)
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SYSTÉMOVÁ
OCHRANA ŽIVOTA
Jozef GLASA

Človek, osobitne kresťan, ktorý chce v súčasnosti
byť za život, za jeho rešpektovanie, ochranu a ďalší
rozvoj, sa zoči-voči mnohým súčasným útokom proti
ľudskému životu neraz pýta: Ako? V predchádzajúcom
príspevku (Slovo č. 06/2019) sme poukázali na to, že
ochrana života sa začína najskôr od nás samých. Stojí
na kladnom vzťahu k nášmu vlastnému životu. Potom
k životu najbližších. A ďalej k životom a dobru ľudí,
s ktorými sa v živote stretávame.
Ochrana života má dnes však aj nové
spoločenské, právne, sociálne, vedecké
a technologické, ba aj politické súvislosti. Už encyklika svätého pápeža Jána
Pavla II. Evanjelium života upozornila na nové ohrozenia života človeka
„i celých národov“. Pápež, potvrdzujúc
učenie Druhého vatikánskeho koncilu, jasne vyhlásil: „Všetko, čo je proti
samému životu, ako vražda každého
druhu, genocída, potrat, eutanázia,
ako aj samovražda; všetko, čo porušuje
celistvosť ľudskej osoby ako okypťovanie,

fyzické alebo duševné trýznenie, snaha
znásilniť človeka v jeho vnútri; všetko, čo
uráža ľudskú dôstojnosť, ako sú neľudské
životné podmienky, svojvoľné väznenia,
deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod
so ženami a s mladistvými a tiež potupné
pracovné podmienky, v ktorých sa s pracujúcimi zaobchádza ako s obyčajnými
nástrojmi zisku, a nie ako so slobodnými
a zodpovednými osobami: všetky tieto
a im podobné veci sú naozaj hanebné;
ničia civilizáciu, pričom viac poškvrňujú
tých, ktorí ich páchajú, než tých, ktorí

týmto bezprávím trpia, a ťažko urážajú
Stvoriteľa.“ A podčiarkol: „S novými
perspektívami vedeckého a technického
pokroku sa rodia nové formy útokov
na dôstojnosť ľudskej bytosti a zároveň sa
utvára a upevňuje nová kultúrna situácia,
v ktorej (...) značná časť verejnej mienky
ospravedlňuje prečiny proti životu v mene
práva na slobodu jednotlivca a na takomto predpoklade od štátu žiada nielen ich
beztrestnosť... (...) To spôsobuje hlbokú
zmenu v postoji k životu a k medziľudským vzťahom.“ A ďalej: „Stojíme pred
oveľa širšou skutočnosťou, ktorú možno
považovať za pravú štruktúru hriechu:
jej charakteristickou črtou je expanzia
antisolidaristickej kultúry, ktorá v mnohých prípadoch naberá formu autentickej
,kultúry smrti‘. Šíri sa ako dôsledok vplyvu silných kultúrnych, hospodárskych
a politických tendencií, ktoré sú nositeľmi určitej koncepcie spoločnosti, kde je
najdôležitejším kritériom úspech.“
Kultúra života si teda dnes vyžaduje rešpektovanie a ochranu ľudského života vo
všetkých oblastiach súčasných ľudských
spoločností či spoločenstiev. Ochranu
života v celom jeho trvaní – od počatia
po prirodzenú smrť. Dnes, vzhľadom
na existujúce genómové a iné manipulácie, už (dlho) pred počatím. Ochranu života všade tam, kde je ohrozený. Klasicky
si všímame zdravotníctvo, oblasť zločinu,
vojnové konflikty, rôzne katastrofy, či už
prírodné, alebo tie, ktoré sú spôsobované
človekom. Dnes ide rovnako naliehavo aj
o otázky životného prostredia, zneužitia
vied a nových technológií, nedostatočné
sociálne služby či šíriacu sa manipuláciu
až komercializáciu smrti – aj vo forme
eutanázie a lekármi asistovanej samovraždy. Ochranu života od jednotlivca cez
rodinu, spoločenstvo, národ, štát, kontinent po celý svet. Vo všetkých systémoch
spoločnosti. V kontinuite času, striedania
generácií, úsilia, vývoja myslenia a poznania, práce organizácií a inštitúcií. Aby sa
nemuselo začínať stále odznova. Ochranu
života ako súčasť celého pastoračného
úsilia Cirkvi v spolupráci so všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Pre každého z nás to znamená povinnosť
a zodpovednosť sa zapojiť práve tam,
kde sme. V celom systéme kultúry života
je práve tá naša konkrétna účasť úplne
nenahraditeľná.

www.casopisslovo.sk
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PÔST ZA VÝCHODNOU
HRANICOU
Juraj GRADOŠ

Za ostatných dvesto rokov sa gréckokatolíci na Slovensku postupne prispôsobovali
väčšinovej latinskej tradícii aj v otázke pôstu. Tam, kde gréckokatolícka komunita
tvorila väčšinu, pôvodné tradície vytrvali dlhšie. Podobne sú na tom aj gréckokatolíci
na Zakarpatskej Ukrajine. Tam sú však veriaci byzantského obradu majoritní.
Gréckokatolíci na východnom Slovensku
i na území dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny
už pár týždňov prežívajú Veľký pôst, a to
napriek rozdielnosti používaných kalendárov. Čím je pre vás osobne tento čas
a ako ho vnímajú veriaci na Zakarpatskej
Ukrajine?

Pôst má dve roviny – fyzickú a duchovnú. Ak by
sme hociktorú vylúčili, nemôžeme už hovoriť
o pôste. Je to podobné ako v prípade človeka.
I ten pozostáva z tela a duše a keď vylúčime jednu
z týchto jeho zložiek, už to nie je ľudská bytosť.
Tam, kde nie je pôst, nie je žiadna sviatočná radosť
a my postupne vlažnieme. V stredu prvého týždňa
Veľkého pôstu v božskej službe vopred posvätených darov spievame: „Keď sa telesne postíme,
milovaní, zachovajme aj duchovný pôst.“ Tak nás
Cirkev volá k duchovnému pôstu, lebo pôst tela je
prirodzený; nie je spochybňovaný, o ňom sa nevedú žiadne diskusie, pretože on jednoducho je, ale
ten duchovný pôst – ten je hodnotnejší. Odvážim
sa z toho urobiť taký záver, že duchovný pôst nemôže nahradiť telesný, ale iba sa k nemu pripojiť.
Vyrastal som v takom prostredí, v takej rodine,
kde sa v čase Veľkého pôstu jednoducho nevarili
mastné jedlá. Preto keď hovoria: „Ja sa postím, ale
pre muža a deti varím aj nepôstne jedlá,“ tomu
nerozumiem. Ak by nebol pôst, potom sa Nedeľa
Paschy nijako nelíši od zvyčajnej nedele, ako je to
napríklad v Taliansku, kde som študoval.
Čo sa týka veriacich vo všeobecnosti, je pre mňa
ťažké odpovedať, lebo žijeme na území, kde sa
stretáva kultúra východu a západu. Aj naša Cirkev
sa snaží skombinovať obidve tradície – východnú
a západnú, ale či ich možno naozaj spojiť, je pre
mňa ťažké povedať. Spomínam si na slová blaženej
pamäti Ľubomíra Huzára, ktoré povedal na kon-

www.youtube.com

J	

ci jednej konferencie. „Nechávam vás s bodom
na zamyslenie: Kto sme? Katolíci ,mierne odlišníʻ
od latiníkov alebo pravoslávni spojení s veľkňazom
všeobecnej Cirkvi?“

J	

Otec Ivan Šemet
(44), rodák
z obce Nevyts’ke
pri Užhorode,
v súčasnosti
pôsobí ako
vicerektor pre
vzdelávanie
v Gréckokato
líkom kňazskom
seminári bl.
Teodora Romžu
v Užhorode
a zároveň ako
správca Farnosti
Petra a Pavla
v Minaji (okr.
Užhorod).

Ako sa prakticky u vás postí? Sú to iba stredy a piatky bez mäsa?

Dúfam, že o niečo prísnejšie. Ale opäť záleží
na konkrétnej rodine. V našej rodine je samozrejmosťou prvý deň pôstu a Veľký piatok jesť iba
jedno jedlo. Zároveň celý prvý a posledný týždeň
pôstu nejeme nielen mäso, ale ani mliečne jedlá.
Počas ostatných týždňov pôstu sa zdržiavame mäsa
a mäsitých jedál od pondelka do soboty a mliečnych v pondelok, stredu a piatok. V nedeľu však
jeme mäsité jedlá. Myslím si, že takto postí veľká
časť veriacich. Niekto prísnejšie, čo je dobré, niekto
zasa postí menej.

J	

Zmenilo sa niečo na postení u veriacich
po obnove Cirkvi na konci 20. storočia?

Samozrejme. Pôst sa stal oveľa jednoduchším.
Mladšie generácie sa menej telesne postia, pokiaľ
hovoríme o potravinách.

J	

Cez pôst sa na Slovensku už dávnejšie začali sláviť služby vopred posvätených darov
a objavujú sa aj aliturgické dni.

Podobne je to aj u nás. V niektorých farnostiach začali sláviť božskú službu vopred posvätených darov
hneď po vystúpení z podzemia v roku 1992. Niekde
sa to udialo v rokoch 1998 – 1999, keď bola vydaná
prvá modlitebná kniha na slávenie tejto služby
s menlivými časťami, aby sa na nej veriaci mohli
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aktívne zúčastniť. Knižka už bola trikrát dotláčaná, lebo slávenie tejto služby sa výrazne rozšírilo.
Pokiaľ ide o aliturgické dni, v plnom rozsahu sa
praktizujú iba v niekoľkých farnostiach. Asi v 95 %
prípadov farností sa pondelok, utorok a štvrtok
vnímajú ako zvyčajné liturgické dni. Spočiatku to
bolo tak, že sa Eucharistia premieňala v ten deň,
keď sa slávila božská služba vopred posvätených
darov, ale ráno na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho. Aj
dnes je niekde táto prax.

J	

Aké netradičné pobožnosti alebo zvyky
mávate počas pôstu?

Vo všetkých farnostiach sa u nás slávia krížové cesty.
V prípade protopresbyterátov sa v okresných mestách
slávia aj spoločné krížové cesty za účasti veriacich
a kňazov z protopresbyterátu. Krížová cesta je u nás
akýmsi hlavným znakom Veľkého pôstu. A 24. marca
tradične slávime krížovú cestu v Užhorode.

J	

Ktoré pôsty sa na území Zakarpatskej
Ukrajiny ešte prakticky dodržiavajú a ktoré
sú iba liturgickým pôstnym časom?

U nás sa praktizujú štyri pôsty. Okrem Veľkého
pôstu je to Filipovka, Uspenský pôst a Petrovka.

J	

Je v niečom celoročná pôstna disciplína
gréckokatolíkov na území Zakarpatia iná
než na zvyšku Ukrajiny?

Teoreticky alebo oficiálne áno. Ale prakticky nie.
V zhode s obežníkom našej Mukačevskej eparchie
z roku 2007 veriaci musia dodržiavať minimálne
takýto pôst:
– zdržať sa mäsa v stredy a piatky počas celého roka
s výnimkou voľníc a sviatkov Pána a Bohorodičky,
ak by pripadli na stredu alebo piatok;
– počas Veľkého pôstu sa zdržiavať nielen mäsitej,
ale i mliečnej potravy v stredy a piatky; dodržiavať
prísny pôst v prvý deň Veľkého pôstu a vo Veľký
piatok, teda zdržať sa mäsových, mliečnych a vaječných potravín a jesť iba raz do dňa do sýtosti;
zdržať sa mäsa, ak sviatok Zvestovania pripadne
na Veľký piatok;

V roku 2016 Slovenská
katolícka charita (SKCH)
cez otca Ivana Šemeta
pomohla zdravotníckym
materiálom v hodno
te 2 000 eur ľuďom
postihnutým vojenským
konfliktom na východe
Ukrajiny. Odtiaľ do zá
padných regiónov už
utieklo okolo 1,5 milió
na ľudí.

– jednodenné prísne pôsty platia aj v Predvečer
Narodenia Pána, Predvečer Bohozjavenia, na sviatok Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého
Jána Krstiteľa.
Na ostatnom území Ukrajiny sú oficiálne pokyny
pre pôst ľahšie. Napríklad sa zdržiavajú od mäsa
počas celého roka iba v piatky a počas Veľkého
pôstu sa zdržiavajú iba pondelky, stredy a piatky
od mäsa.

J	

Stále sa hovorí o návrate k vlastnej tradícii, k vlastným koreňom. Naše korene sú
spoločné. Vidíte to aj vy ako dôležitú oblasť
vlastnej identity gréckokatolíkov v tomto
geopriestore?

Nechcem byť veľmi rázny, ak mám hovoriť o našich
spoločných koreňoch. Ale naozaj môžem povedať,
že ide o spoločné korene, čo sa týka gréckokatolíkov na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Pre nás všetkých je Mukačevská eparchia pôvodnou, materskou eparchiou. Ale korene Mukačevskej eparchie
siahajú hlbšie a sú spojené s koreňmi kyjevskej
cirkvi. Aj tá v súčasnosti hľadá vlastnú identitu
a skúma svoje korene. Dôkazom o spoločných koreňoch s Kyjevom je množstvo spoločnej starobylej
literatúry, v ktorej sa odráža naša tradícia.

VIETE, ŽE...?
Na území pôvodnej
Mukačevskej eparchie
sú dnes dve archiepar
chie a ďalších osem
eparchií. Navyše vo
svete je ďalšia archie
parchia a päť eparchií,
ktoré boli ustanovené
pre veriacich z územia
pôvodnej Mukačevskej
eparchie.

www.casopisslovo.sk
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CHYTENÍ DO SIETÍ
INTERNETU
Miriam LEXMANN

To, čo potrebujeme, zistíme vďaka pár klikom na internete.
Zabezpečíme si vstupenku, odložíme fotky, dokonca nakúpime. Digitálne technológie sú skrátka fajn. Ako sluha.
Lenže ony sa snažia byť pánom. A my, často bez toho, aby
sme si to uvedomovali, im prepúšťame opraty. Namiesto
šetrenia času, kvôli ktorému sme sa rozhodli veci vybaviť
online, ho na ňom totiž strácame prezeraním obsahu, ktorý sme ani nepotrebovali, ani nechceli vidieť. Navyše nás
tam láka zas a znova.
„VIRTUÁLNA“ DROGA
Hoci sme mobil či počítač konečne vypli,
rozmýšľame len nad tým, kedy sa k nemu
budeme môcť znova vrátiť. A keď to tak
skoro nejde, znervóznieme, prskáme
na všetkých okolo a pripomíname alkoholika, ktorému zobrali fľašu. To fakt máme
abstinenčné príznaky? Odborníci prikyvujú – áno. Aj internet môže byť droga.
Závislosť od internetu ako takého síce
podľa psychológov nejestvuje, ale od konkrétnych aktivít na ňom áno. Nutkavo
nás to môže ťahať až k patologickému
online hráčstvu, pornografii, nakupovaniu či sociálnym sieťam, a to až natoľko,
že v našom mozgu dochádza k rovnakým
zmenám ako pri závislostiach od alkoholu či drog. A približne dve až tri percentá
populácie na Slovensku naozaj končia
v kolónkach štatistík ako závislí od týchto
aktivít. Aj keď ohrozených je omnoho
viac.
Do kategórie nadmerného používania
internetu totiž spadá každý ôsmy človek,
pričom najviac ich je medzi mladými (15
až 30 rokov). Táto kategória navyše presúva na web celý svoj život, lebo… Možno
to vlastne inak nevedia, lebo všetko zaují-

mavé a vzrušujúce sa pre nich od detstva
odohrávalo na obrazovke. Človek je však
aj tvor spoločenský, má potrebu zažívať
spolupatričnosť a cítiť sa uznávaný. Lenže
kým ešte nedávno sme zavolali kamarátov, ponúkli im čipsy a ukázali fotky
z prázdnin, dnes to všetko vyfotíme a pár
klikmi zavesíme na sociálnu sieť. Potom
už len čakáme na potľapkanie po pleci vo
forme komentárov a lajkov. A to takmer
bez práce.

NIE SÚ PRIATELIA
AKO PRIATELIA
Zozbierali sme desiatky vztýčených
palcov od desiatok ľudí, ktorých sme
si na internete zhromaždili do kolónky
PRIATELIA bez ohľadu na to, že o mnohých z nich nič nevieme a nikdy sme
ich nevideli. Ich najdôležitejšou dobrou
vlastnosťou je v tej chvíli hlavne to, že
o nás stáli a spolu vytvorili to číslo, ktoré
nám jednoducho robí dobre. Môžeme sa
ním pochváliť – veď s nami, práve s nami
sa chce kamarátiť toľko a toľko ľudí
a toľko a toľko nás sleduje. Cítime, čo
potrebujeme.

To a oveľa kvalitnejšie by nám priniesli aj
skutočné vzťahy, skutočné výtvory a skutočné víťazstvá, ale toto je skrátka rýchlejšie. Už len vyhrať v pexese by zabralo čas
– a odmenou za víťazstvo by bola jediná
dávka dopamínu, hormónu odmeny
v našom mozgu. Za ten čas na sociálnej
sieti stihneme tri posty, päť zdieľaných
fotiek a desiatky lajkov. A mozog sa v okamihu môže zmeniť na gejzír príjemných
pocitov. Ono je to však ako bazén bez
zátky, takže to, čo odteká, potrebujeme
nahradiť novým. V dôsledku toho podľa
odborníkov vzniká éra ľudí závislých
od sociálnych sietí, respektíve látok, ktoré
sa v našom organizme podieľajú na vytváraní príjemných pocitov.

SIEŤ NÁM NEDOVOLÍ
ODÍSŤ
Podľa štatistík tak najrozšírenejšiu sociálnu sieť navštívi denne viac ako jeden
a pol miliardy aktívnych užívateľov, ktorí
každú minútu vložia 510 komentárov, napíšu takmer tristotisíc statusov a nahrajú
viac ako stotridsaťtisíc fotografií. A ako
otvorene priznal jeden z jej zakladateľov
Sean Parker, presne o toto im šlo – udržať
pozornosť užívateľa čo najdlhšie. „Uvedomili sme si, že vám musíme každú chvíľu
dať malú dávku dopamínu.“ Podobnú
taktiku pritom podľa psychológov používajú aj hracie automaty. Tie tiež využívajú
„neisté odmeny“, čiže to, že hráč nikdy
nevie, či práve budúca minúta neprinesie
závratnú výhru, pomedzi čo mu z času
na čas navyše dopraje aj nejaké vyhraté
drobné. A zvyšok už urobí toľko spomínaný dopamín – nedovolí mu odísť.
Na sociálnych sieťach to zabezpečujú
algoritmy, ktoré sú nastavené tak, aby
vyhodnotili, čo sa nám páči, a ponúkali
nám presne taký obsah. Tým zabezpečia,
že sme online tak dlho, až náchylným

www.casopisslovo.sk
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z nás hrozí závislosť. Navyše z užívateľa
postupne vyrábajú aj potenciálnu obeť
dezinformácií. Celodenne obklopení
stovkami zdieľaných správ totiž máme
pocit, že sme dostatočne „v obraze“. Veď
priatelia, čo nám svojimi lajkami doprajú
toľko uznania a pocitu výnimočnosti, by
nám neklamali. Veríme im. O to viac, že
oceňujú, propagujú a šíria rovnaký pohľad
na svet ako my. Presne to napokon potvrdzujú aj prieskumy – ľudia viac dôverujú
informáciám, ktoré sú im podávané okolím s rovnakými názormi a postojmi.
Takéto upadanie do sociálnych bublín
dláždi cestu dôvere klamstvám a dezinformáciám, ktoré podporujú ich videnie
sveta. To využívajú rôzne skupiny, ktoré
sledujú zisk alebo ideologické záujmy.
Lož na internete sa stáva zárobkovou
činnosťou. Aj na Slovensku máme takéto
stránky. Vieme však, čo s nimi?
Keď v roku 2015 Centrum mediálnej
gramotnosti realizovalo výskum zameraný na úroveň mediálnej gramotnosti
dospelej populácie na Slovensku, ukázalo
sa, že až 42,4 percentám respondentov
z najmladšej a 53 % z najstaršej vekovej
kategórie je jedno, že na medializovanú
udalosť je niekoľko pohľadov. Informácie z viacerých zdrojov porovnáva
len polovica ľudí od 16 – 34 rokov a len
necelá tretina starších dospelých (31,2 %)
a seniorov (31,4 %). Toto sa ukazuje ako
veľká hrozba, lebo podľa celosvetových
prieskumov sa na sociálnych sieťach šíri
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Obyvatelia Českej republiky trávia podľa prieskumu AMI Digital z roku 2016
na sociálnych sieťach priemerne viac ako dve a pol hodiny denne. Slováci sú
na tom podobne. Spoločnosť Facebook zapracovala do mobilnej aplikácie pre
sociálnu sieť a pre Instagram nástroj, ktorý používateľom umožní zistiť, koľko
času na nich denne strávia. Novinka sa nachádza v nastaveniach a uvádza
presný časový údaj o využívaní aplikácie počas uplynulého týždňa, ako aj
priemerný čas denne strávený na Facebooku či Instagrame.

lož oveľa ľahšie ako pravda. Najnovšia
štúdia serveru Science, ktorá sa zaoberala
všetkými významnými spravodajskými
textami v angličtine od začiatku existencie siete Twitter, odhalila, že výrazne
dominujú falošné správy – oslovujú viac
ľudí a šíria sa rýchlejšie ako overené
informácie.

PREČO?
Zdá sa, že ľudia mali odnepamäti sklon
k tomu, aby vyhľadávali klamstvá. Už starozákonný štvrtý žalm sa totiž pýta: „Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé?
Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?“ Ak si dnes odpovedáme,
že nemáme, ako sa im teda brániť? Predovšetkým treba rozmýšľať, kto a s akým
cieľom nám informáciu poskytuje a aké
pocity v nás článok vyvoláva. Falošné
správy totiž často útočia na naše emócie,
bývajú bombastické, popisujú blížiace sa
veľké nebezpečenstvo. Alebo sa tvária, že
prinášajú utajené informácie, o ktorých
celý svet mlčí. V takýchto prípadoch treba
byť v strehu. Prieskumy však ukazujú, že
práve takéto správy lákajú. Z ľudí, ktorí
na Slovensku pravidelne navštevujú dezinformačné weby, to viac ako štvrtina robí
preto, že ponúkajú zaujímavejšie informácie (26 %), iné ako má väčšina médií
(28 %). Ak však článok neobsahuje fakty,

treba sa nad jeho obsahom zamyslieť.
A tu sme zodpovední nielen za seba.
Andrea Coxová z občianskeho združenia
digiQ (autorka článku Miriam Lexmann
je členkou jeho správnej rady, pracovala
v Rade Európy v Štrasburgu a bola poradkyňou na pôde Európskeho parlamentu;
pôsobí ako radca prestížneho akademického projektu dvoch britských univerzít,
Cambridge a University of Kent; je autorkou a spoluautorkou množstva článkov
a odborných publikácií so zameraním
na zahraničnú politiku a morálne a etické
výzvy, ktorým čelí dnešná demokracia,
pozn. red.), ktoré sa venuje ochrane detí
pred škodlivým vplyvom internetu, dáva
do popredia komunikáciu v rámci rodiny
o tom, kto čo robí na internete. Keďže
z prieskumov v tomto smere ako najviac
ohrozené vychádzajú deti, ktoré nevedia
nástrahy internetu ešte rozlíšiť, a seniori, ktorí vo viere v slobodnú spoločnosť
nerozumejú tomu, že aj po roku 1989 sa
v médiách môže nájsť lož, najdôležitejšiu
úlohu má stredná generácia. Takéto rozhovory pritom pomáhajú nielen brániť sa
pred dezinformáciami, ale aj vrátiť prežívanie spoločenstva z webu späť do rodiny.
A v neposlednom rade ako veriaci sa
musíme snažiť hľadať pravdu v modlitbe
a v otvorenosti voči nej.
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Milan GÁBOR
Netradičnou divotvornou ikonou vysekanou do kameňa je Bugabašská ikona Bohorodičky (rus. Бугабашская) z dedinky
Bugabaš Ufimskej eparchie. Na ikone sa
okrem Bohorodičky Hodigitrie s dieťaťom
Kristom nachádzajú aj celé postavy sv.
Bazila Veľkého a sv. Mikuláša.
Podľa tradície sa ikona zjavila v 2. pol. 19.
stor. v dedinke Bugabaš. V tom čase sa
z rusko – tureckej vojny na Balkáne v rokoch 1877 – 1878 vracal domov vojak Títus
Petrovič Tabakov. Cestou sa s ďalšími vojakmi rozhodli navštíviť sväté miesto, kde
sa nachádzala smolenská ikona Bohorodičky. Chceli jej vzdať úctu a poďakovať
sa za víťazstvo a ochranu. Na pamiatku si
chceli zobrať kamene z rieky Smolenky.
Títus si vyhliadol jeden, nadvihol ho, no
zistil, že je veľký a hrboľatý. Obzeral sa
po menšom, no stratil zrak. Zľakol sa,
zakričal na priateľov, aby našli kameň,
ktorý zahodil. Keď mu ho podali, zrak
sa mu vrátil. Prekvapený si vložil kameň
do torby. Cesta domov však bola dlhá
a náročná. Títus sa po čase rozhodol, že sa
ho zbaví. Položil ho na zem a pokračoval.
No opäť stratil zrak. Uvedomil si, že niečo
nie je v poriadku. Kameň vložil do torby
a zrak sa mu vrátil. Keď prišiel domov,
zabalil ho do plátna a vložil do truhlice.
Prešlo mnoho rokov. Títus už mal päť
detí. Kameň celý čas ležal v truhlici

do dňa, keď sa na sviatok sv. arcibiskupa
Mikuláša chystal s celou rodinou na púť
do Chrámu sv. Mikuláša v Nikolo-Berezovke. Vybral ho z truhlice, aby ho
v chráme posvätili. Keď kameň rozbalil,
neveril vlastným očiam. Na kameni boli
kontúry smolenskej ikony Bohorodičky,
po stranách sv. Bazil Veľký a sv. Mikuláš.
Po púti mal sen, v ktorom sa mu zjavila
Bohorodička s prosbou, aby navštívil
biskupa aj s ikonou a požiadal o požehnanie na výstavbu ženského monastiera
v bugabašskom chotári. Títus Božej Mat-

Ikona od začiatku uzdravovala chorých
a liečila posadnutých. Zvlášť pomáhala
pri chorobách očí. Keď sa s ikonou v období sucha konali procesie, prichádzal
dážď, ustupovali epidémie, uhášali sa
požiare.
V monastieri mníšky vyhotovili pre
ikonu pozlátenú striebornú rizu a ozdobili ju vzácnymi kamienkami. Po Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcii bol
monastier zatvorený. Chrám zapečatili
a ikonu znesvätili. Rúhali sa, odobrali
drahocennú rizu a tváre znetvorili. Dielo
skazy hodili do pivnice. Ikonu z pivnice
vyniesol jeden z potomkov Tabakovcov
a ukrývali ju zbožní veriaci. V druhej
polovici 20. storočia ikonu
ukrývala Taisija Filippová
z rodu Tabakovcov, ktorá
ikonu koncom storočia
darovala Ufimskej eparchii.
wikimedia.org

IKONA Z KAMEŇA

ke vysvetľoval, že on to nezvládne, lebo je
negramotný a nemá pozemok ani peniaze. Bohorodička mu dala prísľub, že mu
pomôže. Ráno sen vyrozprával manželke,
no tá ho odhovárala. Títus vec nechal tak.
Po nejakom čase sa mu opäť zjavila Božia
Matka. Po tomto sne sa vybral do Ufy
za vladykom, ktorému všetko vyrozprával. Vladyka povolal zručného majstra,
ktorý na kameni podľa náčrtu vysekal
ikonu Bohorodičky. Títus sa vrátil domov
s požehnaním na výstavbu monastiera aj
s desiatimi mníškami. Monastier Bohorodičky Hodigitrie bol vďaka finančným
darom postavený koncom 19. storočia
a chrám bol zasvätený smolenskej ikone
Božej Matky. Jedna z Títových dcér prijala
podstrihnutie za mníšku a od tých čias
z rodu Tabakovcov niektoré z dievčat
vstupovali do monastiera. Poslednou bola
mníška Augusta.

Ikona je pokrytá striebornou rizou a uložená
v drevenej schránke. Podľa
svedectiev je divotvorná aj
v súčasnosti (uzdravenia
onkologických pacientov
a závislých od drog a alkoholu). Občas sa na poškodenej ikone objavujú
pôvodné tváre. Liturgickú
pamiatku slávi spoločne so
smolenskou ikonou Bohorodičky 28. júla.
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DOTKLA SA
ŽIVOTA
Dada KOLESÁROVÁ
Taliansko vo svojej bohatej histórii
podarovalo svetu množstvo hlboko
duchovných ľudí, z ktorých veľký počet sa
zaradil do oficiálneho zoznamu svätých
Katolíckej cirkvi.
Novodobou kandidátkou je aj mladučká Talianka Angelika. Viacero dotykov
jej života podnietilo ľudí, aby uvažovali
o možnosti jej blahorečenia. Vyberám
z nich biblických sedem.
Prvý dotyk. Od ôsmich rokov sa začalo jej
prehlbovanie viery v spoločenstve Obnova v Duchu Svätom.
Druhý dotyk. Autor jej životopisnej knihy
napísal, že každý deň prijímala Eucharistiu, pravidelne sa modlila ruženec a často
pristupovala k svätej spovedi. Tieto tri
nástroje považovala za cestu, ako sa stretnúť s Bohom.
Tretí dotyk. Pri birmovke pocítila silnú
prítomnosť Božieho Ducha.
Štvrtý dotyk. Dokázala vtiahnuť svojich
spolužiakov do hlbokých duchovných
úvah a získať si aj srdcia skeptikov.
Piaty dotyk. Bola veľkou obdivovateľkou
Chiary Lubichovej. Vo svojej izbe mala
zavesených šesť S: Sarai santa se sei santa

subito – Budeš svätý, ak si teraz svätý.
Počas zápasu s chorobou ju povzbudzovali aj životné príbehy blahoslavenej Chiary
Luce Badanovej a Giulie Gabrieliovej.
Šiesty dotyk. Žila krátko, ale vo viere
a aj napriek chorobe radostne. Štrnásť
mesiacov bojovala s agresívnym karcinó-

mom prsníka, ktorý spočiatku vyzeral ako
liečiteľný. Keď už si myslela, že je vyliečená, objavili sa veľmi silné bolesti hlavy
a za nimi metastázy v mozgu. Nasledovala niekoľkodňová agónia, až kým si ju Pán
života a smrti nevzal k sebe. Jej otec sa
po pohrebe vyjadril, že nie je hodný takej
dcéry. Keď sa o svojej chorobe dozvedela,
povedala mu: „Oci, je to Božia vôľa, nerob
si starosti. Kríž budem niesť ja. Ale keď
budem unavená, tak ti ho na chvíľu dám.
A potom si ho opäť vezmem späť.“
Siedmy dvojdotyk. Istá mladá žena už
roky mala konflikt so svojou svokrou.
Počas Angelikinho pohrebu pocítila veľmi
intenzívnu horúčavu a túžbu ísť za svokrou, objať ju a ospravedlniť sa jej. V tom
čase istý mladík z provincie Bergamo zažíval už dlhší čas zápas o svoje duchovné
povolanie ku kňazstvu. Po pohrebe našiel
silu rozhodnúť sa a odvahu prihlásiť sa
do seminára. No svedectvá vydávali aj
ďalší ľudia chorí na rakovinu, ktorí vo viere prichádzali k jej hrobu a modlili sa.
Angelika Tiraboschiová sa narodila v meste Treviglio 22. novembra 1995. O niekoľko rokov neskôr do rodiny pribudol aj jej
mladší brat Simone. Po skončení strednej
školy túžila študovať na univerzite, no
uvedomovala si, aký dôležitý je čas, ktorý
chcela prežiť čo najintenzívnejšie. (podľa
famigliacristiana.it)

IDEM K JEŽIŠOVI KRÁĽOVI...
SLOVO OTCOV █ S veľkou nádejou a dôverou prichádzam k nebeskému Kráľovi,
pretože viem, že kde je taký veľký Kráľ, tam sú aj veľké bohatstvá. Pravda, Ježiš
môže dať aj pozemské bohatstvá. Aj tie budem prosiť, ktoré sú potrebné na život,
ale poznajúc ich hodnotu na prvom mieste sa spolieham na večné bohatstvá.
Verím, že budem obdarovaný kráľovským spôsobom.
Ľutujem však, Ježišu, že nie vždy som ti slúžil, pretože bol čas, keď som poslúchal
zlého ducha a skrze to bol on mojím pánom. Až mráz mi prechádza po chrbte, že
aj takéto bolo, keď som slúžil tomuto zlému, prekliatemu duchu. Ježišu, nikdy
viac, už nikdy vo svojom živote nikomu nebudem slúžiť, iba tebe, ó, môj drahý
Kráľu!
Podaj mi svoju pomocnú ruku a pozdvihni ma, aby som pristúpil čo najdôstojnejšie, aby som sa bližšie dostal k tebe. Viem, Ježišu, že najdôležitejšie je, aby som
mal svadobné rúcho (posväcujúcu milosť). Podľa svojho svedomia viem, že v tejto
chvíli som tvojím poddaným, ale idem k tebe, pretože len pri tebe som šťastný.
Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Bola manželkou Hetejca Uriáša a neskôr kráľa
Dávida. Je jednou zo štyroch žien uvedených
v genealógii Ježiša Krista a dôkazom, že Boh
odpúšťa aj závažné hriechy a požehnáva nás,
pokiaľ sa k nemu vrátime s úprimným pokáním.
Biblia sa o nej zmieňuje v jedenástej a dvanástej
kapitole Druhej Samuelovej knihy.

BETSABE
Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

URIÁŠOVA ŽENA
Uriáš bol statočný a čestný Hetejec. Ako vojak sa dlhší
čas zdržiaval v Rabe. Skutočnosť, že sa Betsabe vydala
za cudzinca, naznačuje, že jej život nepodliehal presne
zásadám Božieho ľudu. Raz večer sa Dávid prechádzal
po streche kráľovského domu a zbadal kúpať sa veľmi
peknú ženu. Keď zisťoval, kto to je, povedali mu: „To je
Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša.“ Poslal poslov, aby ju priviedli. Dávid bol „muž podľa Božieho srdca“,
ale aj on mal slabosť, ktorej podľahol. Bola ňou vydatá
žena, patriaca inému mužovi. Scudzoložil. Aj úprimne
veriaci človek dokáže spáchať ťažký hriech, keď v pokušení podľahne vášňam. Ale nebola to len jeho chyba. Ak
by Betsabe nechcela, nikdy by manžela nepodviedla, hoci
by ju o to žiadal sám kráľ. Ďalší fakt, ktorý napovedá čosi
o jej charaktere, je, že pri kúpaní vystavovala svoje telo
na obdiv pred možnými pohľadmi iných ľudí. Aj dnes sa
cudnosť zatracuje a vyzývavosť preferuje.

NÁSLEDKY CUDZOLOŽSTVA

Dávid a Betsabe. Zdroj: i0.wp.com
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Nenechali na seba dlho čakať. Betsabe poslala Dávidovi
odkaz: „Som ťarchavá.“ Hriech plodí ďalší hriech, oslabuje
vôľu a zatemňuje rozum. Dávid chcel delikátnu situáciu rafinovane zakryť. Dal si zavolať domov Uriáša pod
zámienkou, aby sa ho vypytoval, ako sa mužom darí vo
vojne. A popri tom mu podsúval: „Choď do svojho domu
a umy si nohy!“ Nečakane však narazil na Uriášovu oddanosť. Uriáš zostal spať pri vchode do paláca s ostatnými
sluhami a kráľovi odpovedal: „Archa, Izrael a Júda bývajú
v stanoch, môj pán Joab a sluhovia môjho pána táboria
na poli a ja mám ísť do svojho domu jesť, piť a spať so svojou ženou? Ako žije Pán a ako žiješ ty, takú vec neurobím!“
Keď Dávid videl, že jeho plány na zakrytie nechceného
tehotenstva stroskotali, uchyľuje sa k oveľa závažnejšiemu
hriechu – objedná vraždu. Veliteľovi vojska v liste napísal:

„Postavte Uriáša napred, kde najviac zúri
boj, a potom sa stiahnite od neho späť,
nech ho zasiahnu a nech zomrie.“ Uriáš
nič netušil a vlastnoručne doručil veliteľovi ortieľ svojej smrti. Keď v boji padol,
vyzeralo to navonok ako prirodzená smrť
vojaka. Betsabe ho oplakávala, ale neskôr
sa vydala za Dávida a porodila mu syna.
Problém bol vyriešený, ale to, čo Betsabe
a Dávid vykonali, sa Pánovi nepáčilo.

TREST ZA HRIECH
Je zaujímavé všimnúť si, že hoci bol
Dávid Boží muž, zrejme si neuvedomoval
závažnosť svojho hriechu. Až keď ho
prorok Nátan cez príbeh o ovečke priamo
usvedčil, spamätal sa a priznal: „Zhrešil
som proti Pánovi.“ Veľmi hlboko a úprimne prosil Pána o odpustenie slovami
krásneho kajúceho 51. žalmu. Nátan
mu povedal: „Aj Pán ti odpustil hriech,
nezomrieš. Že si však touto vecou zavinil
rúhanie u Pánových nepriateľov, syn,
ktorý sa ti narodí, iste zomrie.“ Hoci sa
Dávid prísne postil a modlil za chlapca,
dieťa počaté z cudzoložstva ochorelo
a zomrelo. Betsabe zakúsila trpké ovocie
hriechu. Vari existuje horší trest, ako keď
musí matka pochovať svoje dieťa? Dávid
potom tešil svoju ženu, spal s ňou a ona
znova porodila syna, ktorému dala meno
Šalamún. Pán chlapca veľmi miloval
a prostredníctvom proroka Nátana mu
dal meno Jedidjá – Miláčik Pána.
Božie slovo hovorí: „... ja, Pán, tvoj Boh,
som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti
otcov na deťoch do tretieho a štvrtého
pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho
pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.“ (Ex 20, 5 – 6) Neznamená to, že Boh priamo potrestá deti pre
hriechy, ktoré spáchali rodičia či starí
rodičia. Deti nie sú trestané za hriechy rodičov ani rodičia neponesú trest za hriechy svojich detí. Každý sa bude Bohu
zodpovedať sám za seba. Ale dôsledky
hriechu môžu pocítiť aj neskoršie generá-
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cie. Dieťa môže pocítiť následky hriechu
svojich rodičov a trpieť. Napríklad ak bolo
počaté v stave opitosti rodičov, a preto sa
narodilo choré.
Je dôležité si uvedomiť, akou vážnou
vecou je hriech. Ako sa dokáže nabaľovať
a prerásť do katastrofických dôsledkov.
Na začiatku bola „iba“ necudnosť kúpajúcej sa ženy, ku ktorej sa pridružila žiadostivosť, ktorá prerástla do cudzoložstva.
Keď zlyhal pokus o klamstvo a manipuláciu, nasledovala vražda, a napokon choroba a smrť nevinného dieťaťa. Hriech má
vždy sociálny rozmer. Nikdy sa netýka iba
mňa, ale často má negatívny vplyv na nevinných. „Mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6,
23), preto je hriech najväčšou chorobou
človeka. Nezabíja iba telo, ale čosi oveľa
závažnejšie – nesmrteľnú dušu. Ale tak
ako Dávid možno ani my si svoje hriechy
nemusíme dostatočne uvedomovať. Počas
Veľkého pôstu sa modlíme modlitbu sv.
Efréma Sýrskeho: „Pane, daruj mi vidieť
vlastné hriechy a neodsudzovať svojho
brata.“ Aké hriechy mám ja? Duchovná slepota spôsobuje, že svoje hriechy
nevidíme, ba dokonca tvrdíme, že ich
nemáme. Ale „ak hovoríme, že nemáme
hriech, klameme sami seba a nie je v nás
pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy,
on je verný a spravodlivý, odpustí nám
hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“
(1 Jn 1, 8 – 9)

ŽENA Z RODOKMEŇA
V genealógii Ježiša Krista sa spomínajú štyri ženy. Tamar, Rachab a Rút boli
cudzinky alebo sa previnili smilstvom.
Označenie Betsabe ako Uriášovej ženy
o nej hneď prezrádza, že bola cudzolož-

Dávidov palác ležal na najvyššom bode vtedajšieho
Jeruzalema a bol aj jeho najväčšou a najvyššou stavbou.
Kráľ Dávid mal preto naozaj neobmedzený rozhľad
na okolité domy. Neskôr bol na kopci týčiacom sa
za palácom vybudovaný Jeruzalemský chrám, ktorého
hlavná dvojitá brána smerovala práve k Dávidovmu palácu.
Dnes je na jej mieste mešita al-Aksá. Samotný chrámový
komplex mal väčšiu rozlohu, než vtedajší Jeruzalem.

nicou. A tu povstáva otázka, prečo si Boh
za pramatku svojho Syna vybral práve
ju. Prečo si nevybral inú z Dávidových
manželiek, napríklad Abigail, ktorá ho
ochránila, aby sa hriechu nedopustil. Ako
je možné, že v rodokmeni je práve tá, ktorá priviedla kráľa k cudzoložstvu a vražde? Vari Boh „zmenil názor“ na hriech?
Vôbec nie. Boh nenávidí hriech, ale
miluje hriešnika. A najmä takého, ktorý
svoj hriech vyznáva a činí pokánie, lebo
„v nebi bude väčšia radosť nad jedným
hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad
deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými,
ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 15, 7).
Na príbehu Betsabe a Dávida vidno, že
Božia láska a milosrdenstvo je oveľa
väčšie než akýkoľvek hriech. Keď Betsabe
okúsila trpké ovocie hriechu, stretla
živého Boha. Nie iba spravodlivého, ktorý
hriech trestá, ale predovšetkým milosrdného, ktorý túži odpustiť a pokánie
veľmi vážne prijíma. Dôkazom je to, že
jej syn Šalamún bol Pánovým miláčikom
a po svojom otcovi Dávidovi sa stal kráľom Izraela. Pretože Pán „nám nevyčíta
ustavične naše chyby ani sa nehnevá
naveky. Nezaobchodí s nami podľa našich
hriechov ani nám neodpláca podľa našich
neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo
od zeme, také je jeho zľutovanie voči tým,
čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ
od západu, tak vzďaľuje od nás našu
neprávosť.“ (Ž 103, 9 – 12)
Ani naše hriechy nie sú pre Boha prekážkou, aby sme sa mohli stať súčasťou
Ježišovho „rodokmeňa“. Rozhodujúce
však je, či svoj hriech priznáme, ľutujeme
a vykročíme na cestu úprimného a trvalého pokánia. Tak ako Betsabe.
Vykopávky Dávidovho paláca. Zdroj: www.land-of-the-bible.com
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ZA SLOBODOU
VYZNANIA
Miriam KUZÁROVÁ

Počiatky kresťanstva sú nevyhnutne späté s Blízkym východom. V priebehu dvoch tisícročí kresťanské komunity
v tejto kolíske veľkých monoteistických náboženstiev aktívne prispievali k rozvoju spoločnosti a budovaniu pokoja
a mieru v regióne. Sýrska komunita stále hovorí a modlí sa
po aramejsky – jazykom Ježiša. Kresťanská diaspóra zo
Stredného východu rozšírila svoju kultúru po celom svete.
BOJ O PREŽITIE
Tieto starobylé kresťanské spoločenstvá
v súčasnosti zápasia na Blízkom východe
o svoje prežitie. Ich počty sa v ostatných
rokoch dramaticky znížili a hrozí, že
na niektorých miestach úplne zaniknú
bez ohľadu na to, aké hlboké korene tam
majú.
Kresťania a iné náboženské a etnické
menšiny na Blízkom východe museli
v ostatnom období znášať obrovské príkorie, tlaky, diskrimináciu, ba dokonca aj
smrteľné prenasledovanie.
Toto však nie je len náboženská otázka,
ide o otázku dodržiavania základných
ľudských práv. Kým my kresťania považujeme tých, ktorí položia svoj život za svoju
vieru, za mučeníkov, pre všetkých ľudí
viery alebo bez viery sú obeťami najhorších porušení ľudských práv. Tieto ohavné
zločiny si vyžadujú odpoveď nielen
od kresťanov, ale od všetkých tých, ktorí
zodpovedajú za harmonické budovanie
spoločnosti.

NAJVIAC
PRENASLEDOVANÍ
Hoci mnohými otriasli najmä barbarstvá,
ktorých sa dopustil tzv. ISIS na Blízkom

východe, prenasledovanie pre vieru nie
je fenoménom izolovaným len v tomto
regióne. Správa o náboženskej slobode
vo svete z roku 2018 z dielne pápežskej
organizácie Pomoc trpiacej Cirkvi uviedla, že 38 z 196 krajín sveta nesie známky
závažného porušovania náboženskej
slobody. Približne 61 % svetovej populácie
žije v krajinách, kde nie je rešpektovaná náboženská sloboda. Medzi nimi je
takmer tristo miliónov kresťanov, ktorí
žijú v krajine prenasledovania, podliehajú
násiliu, zatknutiu a porušovaniu ľudských práv.
Priebežná správa osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženstva alebo
viery uvádza zarážajúci výpočet foriem
prenasledovania: nepretržité a otrasné
porušovanie práv štátnych a neštátnych
subjektov, ako sú napr. terorizmus, vigilantizmus, masové a individuálne vraždy,
násilné deportácie, etnické čistky, znásilňovanie a únos žien a ich predaj do otroctva, ničenie a konfiškácia majetku, útoky
proti konvertitom a tým, ktorí ich údajne
vyvolali, ale aj právne predpisy proti
odpadnutiu od viery a proti rúhaniu,
a stigmatizácia inovercov ako neveriacich
alebo heretikov.
Stručne povedané, tieto rozsiahle správy
ukazujú, že útoky proti náboženským
menšinám sú pomerne rozšírené. Kým

takmer každá náboženská skupina zažíva
určitý stupeň prenasledovania niekde vo
svete, kresťania sú stále najviac prenasledovaní. Okrem toho došlo aj k nárastu
antisemitských útokov a moslimovia čelia
prenasledovaniu od fundamentalistických skupín, ktoré ich obviňujú, že sa
nedržia správnej formy islamu.
Mnohé štáty sveta zareagovali na túto
bezútešnú situáciu a krajiny ako Spojené
kráľovstvo, Rakúsko, Austrália, Kanada,
Francúzsko, Maďarsko a USA prijali rezolúcie a ďalšie legislatívne akty s cieľom
posilniť presadzovanie náboženskej
slobody vo svete.

V ŽIVEJ PAMÄTI
Slovensko, ktoré má ešte v živej pamäti prenasledovanie pre vieru zo strany
štátnej moci, sa minulý rok tiež zaradilo
medzi krajiny, ktoré náboženskú slobodu
riešia aj na parlamentnej úrovni. Pod
vedením predsedníčky parlamentného
výboru NR SR pre ľudské práva Anny
Verešovej bola zriadená komisia pre
ochranu náboženskej slobody a prenasledovaných pre náboženské presvedčenie.
Parlamentná komisia prizvala k spolupráci viacerých odborníkov na túto tému
a našou ambíciou je ešte v roku 2019
pripraviť Deklaráciu NR SR k ochrane
náboženskej slobody a prenasledovaných
pre náboženské presvedčenie s konkrétnymi krokmi, ktoré Slovensko v tejto
oblasti v budúcnosti podnikne.

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky parlament vo viacerých správach upozorňoval na prípady väzňov
náboženskej slobody vo svete (Peter
Jašek, Asia Bibi, Andrew Brunson) a žiadal ich prepustenie. V januári 2019 prijal
obrovskou väčšinou 576 hlasov uznesenie
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Kresťania v Pakistane; zdroj: foreignpolicy.com

o náboženskej slobode, v ktorej požaduje,
aby EÚ zintenzívnila svoju angažovanosť
na pomoc všetkým prenasledovaným pre
vieru vo svojich vonkajších politikách.
Uznesenie tiež ocenilo prácu osobitného
vyslanca EÚ na podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, ktorým je
v súčasnosti Ján Figeľ, a navrhlo posilniť
jeho mandát. Prijatie uznesenia podporili
v rámci platformy CitizenGO aj tisícky
občanov zo Slovenska v celoeurópskej
petícii, ktorá bola pred zasadnutím
parlamentu v Štrasburgu symbolicky odovzdaná vedúcemu kandidátovi Európskej
ľudovej strany Manfredovi Weberovi.

VATIKÁN
Sú to prvé lastovičky, ale pre zastavenie
alarmujúceho a stále sa zvyšujúceho počtu prenasledovaných pre vieru však treba
urobiť oveľa viac a zapojiť všetky sféry
spoločnosti.
Svätý Otec pri mnohých svojich príhovoroch a stretnutiach, ale aj prostred-

níctvom stálej misie Svätej stolice pri
OSN dôrazne odmieta stále sa zvyšujúce
prenasledovanie pre vieru a pasivitu,
s akou svet odpovedá na tieto barbarstvá.
Ako prvý pápež zavítal aj na Arabský
polostrov a spolu s vedúcou osobnosťou
sunnitského islamu imámom Ahmadom
Al-Tayyebom podpísal spoločnú Deklaráciu o ľudskom bratstve pre svetový mier
a život, ktorý rieši túto problematiku.
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim
zosumarizovať početné vyjadrenia Svätej
stolice a načrtnúť štyri základné kroky,
ktoré s Božou pomocou treba realizovať
pri pomoci prenasledovaným pre vieru:

1. KONAŤ
Treba konať. Nedávne príklady krutosti
voči kresťanom a ďalším náboženským
menšinám musia zatriasť svedomím
medzinárodného spoločenstva a vytrhnúť
ich z akejkoľvek letargie.

Musíme zvýšiť povedomie o humanitárnych krízach a veľkoryso reagovať.
Podobne, pokiaľ ide o situáciu na Blízkom východe, treba vytvoriť podmienky
pre náboženské a etnické menšiny, aby sa
mohli vrátiť, odkiaľ pochádzajú, a žiť tam
dôstojne a bezpečne. Na to nestačí obnoviť obydlia, čo je kľúčový krok, ako sa to
deje v rôznych mestách Ninivskej planiny
vďaka štedrosti charitatívnych organizácií, ako je pápežská nadácia Pomoc Cirkvi
v núdzi, Caritas alebo CitizenGO. Treba
tiež obnoviť základy mierového spolunažívania v regióne.

2. PRÁVNY ŠTÁT
Kľúčom k ochrane kresťanov a ďalších
náboženských alebo etnických menšín
pred prenasledovaním je plné dodržiavanie zásad právneho štátu a úplná rovnosť
všetkých pred zákonom bez ohľadu
na náboženské, rasové alebo etnické rozdiely. Zákon musí rovnako a jednoznačne
zaručiť ľudské práva každého občana,
medzi ktoré patrí právo na slobodu ná-
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21. lýbijských mučeníkov; zdropj: todaysmartyrs.org
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boženského vyznania a svedomia, ktoré
zahŕňa právo slobodne meniť náboženstvo bez toho, aby bol diskriminovaný
alebo mu hrozila smrť. Dokonca aj tam,
kde zákon priznáva osobitné postavenie
určitému náboženstvu, musí byť uznané
a obhajované právo všetkých občanov
a náboženských spoločenstiev na slobodu náboženského vyznania, inak nie je
spravodlivým právom.
Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá minulý rok slávila už svoje 70. výročie,
uvádza, že „všetci sú si pred zákonom
rovní a majú právo bez akejkoľvek diskriminácie na rovnakú ochranu práva“ (čl.
7). Zaručuje slobodu myslenia, svedomia
a náboženstva (článok 18). Tieto základné
slobody sa musia vzťahovať na všetky
národy v každom kúte sveta. Rovnosť
pre všetkých pred zákonom musí byť
základným prvkom v našom obhajovaní
v prospech prenasledovaných kresťanov
a iných náboženských a etnických menšín
– všetkých ľudí – na Blízkom východe.

3. VZDELÁVANIE
Kľúčom k prevencii radikalizácie, ktorá
vedie k extrémizmu, prenasledovaniu
pre vieru a terorizmu, je výchova a dobré
vzdelanie vo všeobecnosti, a najmä
solídna náboženská výchova. Spoločnosť
žne, čo zaseje. Je dôležité, aby výučba
v školách, z kazateľníc a cez internet
nepodnecovala extrémistickú radikalizáciu, ale dialóg, rešpektovanie druhých
a zmierenie.

V dôležitej prednáške na univerzite v AlAzhare v Káhire Svätý Otec František
zdôraznil, že vzdelanie v „úprimnej otvorenosti a úprimnom dialógu s ostatnými,
uznávajúc ich práva a základné slobody,
najmä náboženskú slobodu, predstavuje
tú najlepšiu cestu pre spoločné budovanie
budúcnosti“.

4. MEDZINÁBOŽENSKÝ
DIALÓG
Existuje naliehavá potreba účinného
medzináboženského dialógu ako protijedu proti fundamentalizmu s cieľom
spochybňovať úzkoprsý výklad náboženských textov, ktoré démonizujú alebo
dehumanizujú tých, ktorí vyznávajú inú
vieru. Efektívny medzináboženský dialóg
môže a mal by ukazovať paradigmu pre
politické a medziľudské rozhovory potrebné na spoločenskú harmóniu.
Náboženskí vodcovia majú zároveň vážnu
a konkrétnu zodpovednosť konfrontovať a odsúdiť zneužívanie náboženskej
viery a sentimentu na ospravedlnenie
terorizmu a násilia voči veriacim iných
náboženstiev. Musia neustále tvrdiť, že

nikto nemôže spravodlivo zabiť nevinného v Božom mene. Ako povedal Svätý
Otec v Egypte a predtým v Albánsku
a v mnohých iných prostrediach, musíme
zdôrazňovať pevné a jasné nie každej
forme násilia, pomsty a nenávisti, ktorá
sa vykonáva v mene náboženstva alebo
v Božom mene.
Svätý Otec okrem „mučeníctva v krvi“
v krajinách, kde sú prenasledovaní a zabíjaní pre vieru, upozorňuje aj na znepokojujúci trend, keď kresťania v demokratických krajinách, ktoré sa snažia
jemnejšie potlačiť náboženskú slobodu
aj takzvaným „bielym mučeníctvom“.
Toto porušovanie náboženskej slobody
v sekulárnych spoločnostiach podľa neho
pramení zo „znecitliveného ľudského
svedomia, dištancovania sa od náboženských hodnôt a prevládajúceho individualizmu sprevádzaného materialistickými
filozofiami“, ktoré podkopávajú ľudskú
dôstojnosť tým, že ignorujú duchovnú
podstatu ľudskej osoby a neuznávajú
právo konať podľa svojho svedomia.
Ochrana náboženskej slobody je nevyhnutnosťou dňa a povinnosťou všetkých zúčastnených. Výstižne to zhrnul
emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojom
posolstve na Svetový deň mieru v roku
2011. „Náboženská sloboda vyjadruje, čo
je jedinečné pre ľudskú osobu, pretože
nám umožňuje nasmerovať náš osobný
a spoločenský život k Bohu, v ktorého
svetle dokážeme naplno pochopiť svoju
identitu, zmysel i cieľ. Popierať alebo
svojvoľne obmedzovať túto slobodu
značí mať redukovanú predstavu o ľudskej osobe. Zahmlievať verejnú úlohu
náboženstva značí vytvárať nespravodlivú spoločnosť, ktorá nezodpovedá
pravej povahe ľudskej bytosti a ktorá
neumožňuje nastolenie autentického
a trvalého pokoja celej ľudskej rodiny.
Preto vyzývam mužov i ženy dobrej vôle,
aby obnovili svoje úsilie vybudovať svet,
kde budú môcť všetci slobodne vyznávať
svoje náboženstvo a svoju vieru, a kde
budú môcť prežívať svoju lásku k Bohu
celým svojím srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou mysľou.“ (porov. Mt 22, 37)

Hľadáme dobrodinca, podporovateľa, ktorý bude
na účet Slova cez SIPO pravidelne mesačne prispievať
aspoň 2 eurá. Stačí kontaktovať redakciu (051 756 26 42;
0911 711 263; redakcia@casopisslovo.sk), zaslať nám
vaše EČ zo SIPA a sumu, ktorou chcete prispievať.

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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vladyka Cyril Vasiľ. Jasne je to vyjadrené
aj vo filme, ktorý sa začína citátom zo
Svätého písma, z prvej kapitoly Evanjelia
sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo.“ Tento
prvý text preložený do staroslovanského
jazyka pripomína nielen to, prečo sa Slovo
volá Slovom, ale aj širší dejinný a kultúrny
kontext, z ktorého časopis vychádza.

ZAMERANÝ
NA SLOVO
Polstoročie je dlhý čas v živote človeka.
Ešte zaujímavejšie je toto obdobie, ak
ide o inštitúciu či organizáciu, ktorá
vydáva časopis. V lete tohto roka uplynie
už 50 rokov od prvého vydania časopisu
Slovo. Tento čas je polstoročím nielen pre jedného človeka, ale sčasti pre
všetkých, ktorí sa na vydávaní periodika
slovenských gréckokatolíkov od roku
1969 podieľali. Je logické, že pri takomto
výročí treba povedať dobré slovo vďaky
všetkým jeho tvorcom. Dnešná doba
prináša nové možnosti, a to bolo dôvodom, prečo sa v redakcii časopisu Slovo
zrodil námet na dokumentárny film,
ktorý chcel priblížiť najzaujímavejšie
momenty zo života redakcie a z histórie
jeho vydávania.
Vtesnať 50 rokov redakčnej činnosti do 21
minút audiovizuálneho diela nie je jednoduchá úloha. Tvorcovia filmu sa jej však
zhostili dobre. Vedeli, že nemôžu zaznieť
hlasy všetkých, a tak výber respondentov
bol obmedzený len na tých najhlavnejších. Napriek tomu sa im do dokumentu
podarilo dostať výpovede trinástich
účinkujúcich od vladyku Jána Babjaka až
po korektorku v tlačiarňach. Autori pri
filme zvolili dejinný princíp a postupujú
chronologicky od vzniku časopisu až
po súčasnosť.
Výborným sprievodcom a linkou, ktorá
celý film spája, sú vstupy Michala Gle-

Juraj Gradoš

Miloslav GDOVIN

Responzórny spev evanjelia a záverečná
skladba sú vo filme jedinými prvkami
hudobnej stránky tohto diela. Aj v tomto
minimalistickom výbere sa tvorcovia snažili zdôrazniť, že film je hlavne o slove.
Je tu ešte jeden zaujímavý moment, a to
ruchy tlačiarenského stroja. V dnešnej
dobe si to už ani neuvedomujeme, aké
bolo kedysi ťažké vytlačiť niečo vo väčšom
náklade. V súčasnej ére kopírovacích
strojov a tlačiarní, ktoré sú dostupné
skoro v každej domácnosti, si málo
vážime silu tlačeného slova. Práve preto
patrí tvorcom uznanie, že toto umenie

Slovo – miesto stretnutia
dokumentárny film
réžia Juraj Gradoš

vaňáka. Jeho vecný a presný komentár
posúva dej a slohová čistota filmových
záberov, či už za improvizovaným
redakčným stolom, alebo v reálnych
priestoroch, približuje významné
momenty z histórie vydávania časopisu.

© Petra, n. o., 2019

Absenciu dobových filmových záberov
riešia tvorcovia ilustračnými materiálmi z vydaných čísel alebo priblížením
súčasného vzhľadu prostredí spojených
s redakčnou činnosťou. Dokument je
však hlavne slovom o Slove. Cieľom jeho
vzniku bolo posilniť identitu gréckokatolíkov na Slovensku a stal sa tak nielen
informačným, ale aj formačným médiom,
ako to pripomína jeden z respondentov

Aj keď je tento dokumentárny film
prvým audiovizuálnym dielom redakcie časopisu Slovo, ponúka základné
informácie a orientáciu v problematike
vydávania cirkevného časopisu čistým
a zrozumiteľným štýlom. Určite zanechá
nielen slovnú, ale aj vizuálnu pamäťovú
stopu. Podobne ako posledný záber, ktorý
jasne odkazuje, na aké Slovo sa majú jeho
diváci zamerať.

priblížili nielen ruchom, ale aj ilustračnými zábermi z miest, kde časopis fyzicky
vznikal a vzniká.

www.casopisslovo.sk
Príjemné slová nebývajú pravdivé.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
12. – 14.04. Kvetný víkend v Bárke a stretnutie s otcom arcibiskupom v Prešove. Duchov
no-formačný pobytový víkend
26. – 28.04. AŠAD
01.05. Turistický deň
03. – 05.05. Víkend v Bárke
– vzdelávaco-relaxačné podu
jatie pre deti a mládež od 9
do 30 rokov z protopresbyterátu Hanušovce,
Vranov nad Topľou, Giraltovce.
17. – 19.05. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták &
tím. Veková kategória účastníkov je od 14
rokov.
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
Streda 19.00 Horiaci ker (stretká animátorov)
(Šarišanka)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (inter
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromora
die) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov
09.04. Krížová cesta (17.30 h)
15.04. Služba VPD (19.30 h)
16.04. Katechéza: Význam liturgie (18.00 h)
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk mraz.martin@grkatke.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (internát)
Utorok 19.00 Liturgia (internát Jedlíkova)
Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
16.04. Krížová cesta s vladykom
Milanom Chauturom, po nej mož
nosť spovede (internát Jedlíkova
19.00 h)
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk jburdasj@gmail.com
Utorok 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Sobota 18.00 Svätá spoveď 19.00 Liturgia
(sl., kaplnka, Mlynská dolina)
Počas veľkonočných sviatkov – 18. do 23.
apríla – nebude sobotná liturgia ani pravi
delné utorkové stretnutie v UPeCe. Najbližšia
liturgia bude až po sviatkoch, 27. apríla.
S ÚSMEVOM
Ide farár po púšti a zrazu sa pred ním objaví
lev. Farár sa začne modliť:
„ Pane Bože, daj tomuto levovi kresťanské
city.“
Lev sa postaví na zadné, zopne laby a hovorí:
„Ďakujem ti, Bože, za jedlo, ktoré teraz prij
mem.“
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Dada Kolesárová

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Ester Andrea Mikitová SNPM, rehoľníčka
Aj somár niesol Krista. Môžeme sa nad tým pousmiať alebo
v tom vidieť ukrytú Božiu múdrosť. Mne pripomína pasáž
o vstupe Ježiša do Jeruzalema. Učeníkom vtedy povedal,
aby šli do dediny. Nájdu priviazané osliatko a majú ho pri
viesť k nemu. Ak sa ich niekto opýta, čo robia, majú povedať:
„Pán ho potrebuje.“ Pán nás jednoducho potrebuje, aby bol
nami nesený tomuto svetu. Možno si myslíte, že vás Boh ne
môže použiť. Spomeňte si na toto: Abrahám bol starý, Mojžiš
koktal, Rachab bola prostitútka, Dávid bol vrah, Peter zaprel
Krista, ale aj napriek všetkým týmto okolnostiam Boh s nimi
rátal. Potreboval ich.
Páči sa mi to . Odpovedať

Stanislav Činčár, administrátor vo farnosti Podhoroď
Každý sa niekedy môže cítiť nepotrebný. Svet stále hľadá
najšikovnejších, dáva príležitosť tým najschopnejším. Aj
somárik, ktorý niesol Krista, sa mohol cítiť nepotrebný.
Veď oproti tomu, čo dokáže kôň, je on „druhotriedny“. A
Pán Ježiš si ho vyberá, aby ho niesol. Zrazu sa cíti poctený.
Nezáleží teda na tom, čo si o tebe myslí svet. Kristus je stále
ten, pre ktorého si potrebný. V jeho očiach máš veľkú cenu.
A hoci možno nikdy neurobíš dieru do sveta, vedz, že tak
ako somárik, ktorý niesol Krista, aj ty môžeš byť ten, vďaka
ktorému cez tvoju ochotu môže prísť do tohto sveta.
Páči sa mi to . Odpovedať

Valéria Juríčková, riaditeľka SZUŠ Šarišské Jastrabie
Istá bájka opisuje somárovu žiarlivosť pri pohľade na to, ako
sa gazda správa k šteňaťu. Somár pozoruje psíka, ako šantí,
skáče gazdovi na kolená, túli sa k nemu. Skúsi to aj somár.
V túžbe po láske a pozornosti. Vystriehne situáciu a vrhne
sa gazdovi do náruče. Výsledok? Samozrejme, bitka a hnev.
Neraz žiarlime na iných – ako sú použití v službe, ako sú
poľutovaní v ťažkostiach, ako je im poslúžené... A nám nie.
Ľudia sa takto správajú. Podľa prazvláštnych kritérií. Boh to
nerobí. „Aj somár niesol Krista.“ Boh sa na nás nepozerá ako
na somárov a šteňatá. Miluje každého rovnako.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
www.synod2018.va

PODUJATIA
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Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK

12

pre mladých

NUNZIO SULPRIZIO
Pochádzal z Pesca
ry, v detstve osirel
a po babkinej smrti sa
ako deväťročný dostal
k strýkovi, ktorý ho
nútil pracovať v ko
váčskej dielni o hlade
a zime. Znášal utrpenie
ako prejav lásky ku
Kristovi. Štrnásťroč
ného ho zasiahlo
ochorenie holennej
kosti. Následkom
gangrény podľahol
ako devätnásťročný.
Kanonizovaný bol 14.
októbra 2018.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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ZAJAČIK
ČI BARÁNOK?
Jozef MARETTA
K veľkonočným znakom patrí veľkonočný
zajačik s veľkým V. Stretávame sa s ním
všade – v obchodoch, školách, verejných
miestach...

nie, a podľa toho ich obdaril veľkonočnou
nádielkou. Tento zvyk po prvýkrát spomenul Georg Franck von Franckenau vo
svojej publikácii De ovis paschalibus, čiže
O veľkonočných vajíčkach v roku 1682.

ZAJAC

V mnohých častiach sveta aj u Slovanov
zajace symbolizovali plodnosť zeme.
Obzvlášť v jarnej rovnodennosti. Zajačice
napríklad dokážu počať mláďatká už
v čase, keď ešte stále nevrhli starších
súrodencov. K vytvoreniu symbolu
došlo vďaka spojitosti s novým životom
a nastupujúcou jarou. Názov Veľká noc
v angličtine – Easter sa odvodzuje od slova east – východ. Germánske národy
na jar oslavovali východ slnka po zime.
Zajac bol aj symbolom bohyne plodnosti
Eastre. Do USA sa tradícia dostala okolo
roku 1800 s nemeckými prisťahovalcami.

Toto zviera bolo zasvätené bohyniam jari
a plodnosti v rozličných kultúrach – gréckej, egyptskej aj čínskej a bolo symbolom
pohlavnej aktivity. Niektoré historické
zdroje uvádzajú, že ľudia verili na čarodejnice, ktoré sa premieňali v jarnom
období na zajace. Prinášali ľuďom ochranu, a preto ich uctievali. Toto spojenie
vzniklo pravdepodobne preto, že zajace
na jar hľadajú potravu v blízkosti ľudí.
Ako plaché zvieratá sa ľudí stránia, čo
viedlo k poverám, že roznášajú a skrývajú
veľkonočné vajíčka. Známy je aj zvyk
naháňačky veľkonočných zajacov, keď dospelí schovávajú do záhrady čokoládové
vajíčka, aby ich deti mohli hľadať.
Je veľkonočná radosť spojená s nájdením
vajíčka, ktoré zajac skryl, či vlastnením
tzv. veľkonočného zajaca? S reprezentáciami ikonického chlpáča sa stretnete vo
filmoch či komiksoch a celkovo v populárnej kultúre. Ale odkiaľ sa táto pre Slovákov bizarná tradícia hovoriaceho zajaca
vlastne vzala? Odpoveďou sú podľa všetkého nemeckí luteráni. Ich verzia zajka
sa podobala na nášho Mikuláša. Zajac
posudzoval, ktoré deti poslúchali a ktoré

BARÁNOK
Kresťania by mali hľadať v živočíšnej ríši
inú symboliku. K veľkonočným symbolom patrí baránok. V židovskej kultúre
ovce symbolizovali Izraelitov – členov Božieho stáda. Často označujú aj Boha ako
svojho pastiera. Obetovanie baránka pripomína pamiatku ich vyvedenia z egyptského otroctva. Pre kresťanov je baránok
symbolom Krista, ktorý sa obetoval
za spásu ľudstva. Ježiš je nazývaný Božím
Baránkom (porov. Jn 1, 29, Jn 1, 36). Starý
zákon obsahuje proroctvá o Kristovom

príchode ako o „obetnom dare za vinu“
(Iz 53, 10). Vlastne celý obetný systém,
ktorý bol ustanovený v Starom zákone,
pripravuje pôdu na príchod Krista, ktorý
je dokonalou obetou – zmierením za hriechy ľudu (porov. Rím 8, 3). Obetovanie
jahniat malo v židovskom náboženskom
živote veľmi dôležitú úlohu. Keď Ján
Krstiteľ hovoril o Ježišovi ako o „Božom
Baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta“ (Jn
1, 29), židia, si možno hneď pomysleli
na niektoré z dôležitých obetí. V čase
Pesachu, ktorý sa blížil, to mohlo byť
práve obetovanie veľkonočného baránka.
Tento sviatok je jedným z hlavných židovských sviatkov, keď si pripomínali Božie
vyslobodenie z otroctva v Egypte. Zabitie
baránka a použitie krvi na prahy domov
(porov. Ex 12, 11 – 13) je predobrazom Kristovho zmierenia na kríži. Tí, pre ktorých
zomrel, sú pokrytí jeho krvou, ktorá ich
chráni od anjela (duchovnej) smrti.
Ďalšou obetou bola denná obeta v chráme
v Jeruzaleme. Každé ráno a večer bol obetovaný baránok za hriechy ľudí (porov. Ex
29, 38 – 42). Tieto obety sa uskutočňovali
preto, aby poukázali na dokonalú obeť
Krista. Čas jeho smrti na kríži zodpovedá
času večernej obety v chráme. Židom
boli tiež známi proroci Jeremiáš a Izaiáš,
ktorí predpovedali príchod Jedného,
ktorý bude prinesený ako baránok vedený
na zabitie (porov. Jeremiáš 11, 19; Izaiáš 53,
7) a ktorého utrpenie a obeť by zabezpečili vykúpenie Izraela. Samozrejme,
nebol to nikto iný ako Boží Baránok. Jeho
smrť na kríži ako Božia dokonalá obeta
za hriech a jeho zmŕtvychvstanie po troch
dňoch nám umožnili mať večný život.
Ak v neho veríme. Skutočnosť, že Boh
sám zabezpečil obetu zmierenia za naše
hriechy, je súčasťou slávnej dobrej zvesti
evanjelia, ktorá je jasne deklarovaná
v Prvom liste Petrovi (1, 18 – 21): „... boli
ste vykúpení nie porušiteľným striebrom
alebo zlatom, ale drahou krvou Krista,
bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred
stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych
a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej
upínali na Boha.“
Keď budeme pripravovať paschálny košík
či zdobiť príbytky, tešme sa zo symbolu
Mesiáša a odmietnime zajaca či iné symboly vedúce k synkretizmu.

www.casopisslovo.sk
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predstavujeme

CHORVÁTSKA
GRÉCKOKATOLÍCKA
CIRKEV
Ján KRUPA

Hranica medzi východnou a západnou časťou Rímskej ríše
prechádzala cez bývalú Juhosláviu. V dôsledku toho Chorváti patria k západnému kresťanstvu a latinskej kultúre,
Srbi k východnému kresťanstvu a byzantskej kultúre. Keďže Srbi boli z náboženského hľadiska závislí od Konštantínopola, boli zatiahnutí aj do byzantskej odluky.
V dejinách stredovekého Srbska bol zvlášť
osudným rok 1389. V bitke na Kosovom
poli boli Srbi porazení Turkami, ktorým tak bola otvorená brána do ďalších
balkánskych krajín. Aby unikli tureckému
panstvu, mnohí Srbi a medzi nimi usadení Valasi opúšťali svoju vlasť a útočisko
nachádzali v Chorvátsku a Uhorsku.
Boli nazývaní „uskoki“, t. j. utečenci.
Tisícky týchto utečencov sa prisťahovali
do Slavónie a do samotného Chorvátska.
Osobitná skupina týchto vysťahovalcov
prišla najskôr na chorvátske pobrežie,
odkiaľ boli na začiatku 17. stor. presídlení
do vnútrozemia, konkrétne do hornatej
oblasti Žumberak na hranici medzi Chorvátskom a Kraňskom.

MARČANSKÁ ÚNIA
Títo pravoslávni Srbi prichádzali do kontaktu s katolíckymi Chorvátmi. Unionistické hnutie sa začalo v oblasti okolo mesta Ivanič-Grad, východne od Záhrebu.
Srbského pravoslávneho biskupa Simeona
Vretanju, ktorý sídlil v monastieri Marča, získal pre myšlienku cirkevnej únie
chorvátsky kňaz Martin Dubravič, farár
v Ivanič-Grade. Vladyka Simeon potom
šíril túto ideu medzi svojimi mníchmi
a veriacimi. V roku 1611 Dubravič sprevádzal biskupa Simeona do Ríma, kde

pápež Pavol V. zveril jeho záležitosť kardinálovi Róbertovi Bellarmínovi. Vladyka
Simeon zložil 19. novembra 1611 katolícke
vyznanie viery pred kardinálom, ktorý
ho ešte raz podmienečne (ad cautelam)
vysvätil za biskupa a zaviazal ho, aby
po návrate podmienečne znovu vysvätil aj
všetkých ním dosiaľ vysvätených kňazov.
Následne Pavol V. vymenoval skrze breve
z 21. novembra 1611 vladyku Simeona
za „biskupa katolíckych Srbov gréckeho
obradu, ktorí bývajú v Uhorsku, Slavónii,
Chorvátsku a pri hraniciach Kraňska“.
Pápež ustanovil monastier Marča za sídlo
biskupa a požiadal viedensky cisársky
dvor, aby zaobchádzal so Simeonom ako
s katolíckym biskupom a priznal mu
dôchodok. Po návrate z Ríma vladyka
Simeon začal šíriť cirkevnú úniu v okolí
Marče medzi svojimi krajanmi. Zomrel
v roku 1632.
Medzitým biskupi Záhrebu a Ľubľany,
na ktorých území sa usadili žumberackí
utečenci, napísali do Ríma na kongregáciu Propaganda Fide, ktorá poslala v roku
1628 ruténskeho baziliánskeho mnícha
Metoda Terleckého (neskoršieho biskupa
Chelmu), aby získaval utečencov pre
cirkevnú úniu s Rímom. Úspech týchto
úsilí sa stal trvalým až vtedy, keď zjed-

notení marčanskí biskupi, zvlášť Pavol
Zorčič (1671 − 1685) a Gabriel Palkovič
(1751 − 1759) prevzali starostlivosť o žumberackých utečencov. Žumberackej únii
bol dopriaty plný a trvalý úspech, takže
žumberacká oblasť je dodnes ostrovom
katolíkov byzantského obradu medzi
latinskými katolíkmi.
Cirkevná únia v okolí Ivanič-Gradu nemala dlhé trvanie. Na konci 17. stor. utiekli
pred Turkami pod vedením patriarchu
Arsenia III. Crnojeviča znova tisíce Srbov
do Chorvátska a Uhorska. Patriarcha
ustanovil pre pravoslávnych Srbov usadených v okolí Ivanič-Gradu biskupa Simeona Filipoviča, ktorý sídlil v monastieri
Lepavina. Filipovič sa usiloval v roku 1735
zabrániť príchodu nového zjednoteného
biskupa Sylvestera Ivanoviča do Marče.
Keď sa mu to nepodarilo, nechal marčanský kláštor v roku 1739 podpáliť. Gréckokatolícky biskup sa uchýlil do Tkaleca pri
Križevci.
O nejaký čas vznikli ťažkosti aj vo vzťahoch medzi gréckokatolíckymi a latinským biskupom Záhrebu. Ten nevedel
zniesť, že marčanský biskup, ktorý sídlil
na území Záhrebskej diecézy, bol od neho
právne nezávislý. Nakoniec musel biskup
Pavol Zorčič odprisahať poslušnosť
latinskému biskupovi Záhrebu a takto bol
zdegradovaný na jeho vikára pre byzantský obrad. Zároveň bola aj jeho jurisdikcia, ktorá mu bola delegovaná záhrebským biskupom, obmedzená na hranice
tejto diecézy. Preto ostrihomský arcibiskup Leopold kardinál Kollonics navrhol
cisárovi, aby vytvoril ďalší vikariát pre
gréckokatolíkov v Slavónii a Srieme, ktorý
mal byť závislý od latinského biskupa
Djakova. Tento vikariát bol vytvorený

www.casopisslovo.sk

23

predstavujeme

ĽUBĽANA
•

• KRIŽEVCI
•
ZÁHREB

SARAJEVO •

Katedrála sv. Kríža v Križevci. Zdroj: pl.wikipedia.org

v roku 1688, no vyvolal takú opozíciu, že
v roku 1706 bol zrušený.
Okolo roku 1750 sa skupina už katolíckych Ruténov (dodnes sa nazývajú
Rusnaci či Rusíni, Užhorodská únia
v roku 1646) hlavne zo Zemplínskej
župy usadila natrvalo v Báčskej župe vo
Vojvodine. Odtiaľ sa usádzali aj v Srieme
a Slavónii. Od počiatku cirkevne podliehali latinskému arcibiskupovi Kalocse.

KRIŽEVACKÁ EPARCHIA
Mária Terézia zamýšľala lepšie usporiadať organizáciu východných katolíkov
na území svojho panstva. Systém vikárov
pod latinskými biskupmi viedol k mnohým treniciam a vôbec nebol príťažlivý
pre pravoslávnych. Preto sa cisárovná
rozhodla založiť osobitnú diecézu pre
gréckokatolíkov v Chorvátsku, Slavónii
a v Báčskej župe vo Vojvodine. Po dlhých
vyjednávaniach, pri ktorých cisárovná
rozhodne odmietala požiadavku, že
východný biskup musí každý rok nanovo
zložiť vyznanie viery, pápež Pavol VI.
bulou Caritas illa zriadil 17. júna 1777
diecézu Križevci, ktorá bola v tom čase
podriadená latinskej metropolii Ostrihom a od roku 1852 metropolii Záhreb.

Po prvej svetovej vojne bola jurisdikcia
križevackého biskupa rozšírená na celú
Juhosláviu. V roku 1966 bolo ústredie
eparchie presťahované do Záhrebu.
Názov eparchie však zostal nezmenený:
Križevacká eparchia.

APOŠTOLSKÉ
EXARCHÁTY PRE
SRBSKO A MACEDÓNSKO
Po rozpade Juhoslávie bol z územia
Križevackej eparchie vyčlenený v r. 2001
Apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu v bývalej juhoslovanskej
republike Macedónsko (asi 14 000 veriacich). Exarchom je latinský biskup Skopje
Kiro Stojanov (* 1959).
V roku 2003 Rím zriadil Apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu
v Srbsku a Čiernej Hore a v roku 2018 ho
povýšil na Eparchiu sv. Mikuláša v Ruskom Keresture (asi 22 000 veriacich). Prvým eparchom je Ďura Džudžar (* 1954).

PASTORAČNÁ SPRÁVA
EPARCHIE
Do jurisdikcie Križevackej eparchie dnes
spadá Chorvátsko, Bosna a Hercegovina

a Slovinsko. Eparchiálnym biskupom bol
do 18. marca (od 25. mája 2009) Nikola
Kekič (* 1943). V súčasnosti eparchiu
vedie apoštolský administrátor otec Milan
Stipič.
Žumberacký vikariát zahrnuje chorvátskych gréckokatolíkov, ktorí sú priamymi
dedičmi Marčanskej únie a eparchie
(1611). Tento vikariát zahrnuje Katedrálny
dekanát s deviatimi farnosťami a Žumberacký dekanát s deviatimi farnosťami,
sedem v Chorvátsku a dve v Slovinsku.
Má približne 12 000 veriacich.
Slavónsko-sriemsky vikariát zahrnuje
ukrajinských a rusínskych gréckokatolíkov. Vikariát zahrnuje Slavónsky dekanát
so šiestimi farnosťami s ukrajinskou
prevahou a Sriemsky dekanát s ôsmimi
farnosťami s rusínskou prevahou a jednu
chorvátsku farnosť. Tento vikariát má
približne 7 000 veriacich.
Gréckokatolícky vikariát Križevackej
eparchie v Bosne a Hercegovine zahrnuje
ukrajinských gréckokatolíkov zhromaždených v Bosnianskom dekanáte s desiatimi
farnosťami. Ukrajinskí gréckokatolíci
z Haliče (Brestská únia v roku 1596) prišli
do Bosny okolo roku 1900. Tento vikariát
má približne 3 000 veriacich.
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Andrej RUSNÁK
Je to už päť rokov, čo siedmy prešovský
sídelný biskup Mons. Ján Hirka bol povolaný do večnosti. Predstúpil pred najväčšieho Veľkňaza Ježiša Krista 10. apríla
2014, v týždni pred Kvetnou nedeľou.
Jeho život bol veľmi úzko spätý so životom Gréckokatolíckej cirkvi. Spolu s ňou
znášal všetky útrapy až po jej likvidáciu,
ale aj jej vzkriesenie, prebúdzanie sa
k životu a rozkvet. V tom mu zaiste boli
svojím príhovorom na pomoci jeho predchodca biskup P. P. Gojdič i jeho svätiteľ
biskup V. Hopko, teraz už obaja vyhlásení
za blahoslavených.
Ani jeho odchod z aktívnej služby
10. decembra 2002 pre neho neznamenal,
že by mal len odpočívať. Emeritúru prežil
v rodine Petrovcov na Solivare, ktorá doopatrovala v posledných rokoch života aj
jeho mamičku. K dispozícii som mu bol
ako jeho osobný tajomník, ceremoniár
i sprievodca v jednej osobe. Jeho denný
režim spravidla pozostával z modlitieb,
slávenia svätej liturgie, popoludňajšej
siesty a prechádzok v prírode. K tomu sa
pritrafili pomerne časté návštevy veriacich, ale i kňazov, biskupov a osobností
verejného života z tuzemska i zahraničia.
Návštevy otec biskup vítal s potešením

a podľa potreby poslúžil nielen radou,
ale aj sviatosťou zmierenia. Pokiaľ mu
telesné sily dovoľovali, zúčastňoval sa
na odpustových slávnostiach a rôznych
cirkevných akciách. Na pozvanie navštevoval aj rehoľné komunity.

Andrej Rusnák

ČAKÁM PRI
NEBESKEJ BRÁNE

i v boji proti šíriacemu sa zlu vo svete.
Vo svojich modlitbách chcem pamätať aj
na spolubratov v kňazskej službe i na našich drahých veriacich, ktorí za nesmiernych obetí spolu so mnou zdvíhali našu
trpiacu Gréckokatolícku cirkev z popola.
Mnohí z nich sú už povolaní do večnosti. Chcem pamätať na našich biskupov
v činnej službe a prosiť, aby boli pastiermi
podľa Božského Srdca (Jer 3, 15). Chcem
prosiť za mladých spolubratov v kňazskej
službe, aby sa každý deň snažili robiť
nie to, čo si želajú sami, ale to, čo chce
od nich Kristus. Osobitne s veľkou starosťou myslím na tých spolubratov, ktorým
bola prostredníctvom vkladania mojich
rúk udelená sviatosť kňazstva a ktorých
vlastne pokladám za mojich duchovných
synov. Chcem sa modliť za bohoslovcov, ktorí sa pripravujú za robotníkov
do Pánovej vinice, aby sa z nich stali verní
robotníci, nielen nádenníci. Chcem sa
modliť za našich drahých veriacich, ale
predovšetkým za našu mládež, aby stále
šla po ceste viery za Kristom, a tak aby
všetci došli do večnej blaženosti. A keď
by mi to mohlo byť dopriate, rád by som
slovami sv. Pátra Pia povedal: ,Môžem
zabudnúť na seba, nie však na moje
duchovné deti. Verte mi, keď ma Pán
povolá, poviem mu: – Pane, počkám pri
nebeskej bráne, pokým neuvidím vojsť
všetky svoje duchovné deti.‘“

Za osobitné spomenutie stojí slávnosť 80.
výročia jeho narodenia, ktorá sa uskutočnila 15. novembra 2003 v jeho rodných
Abranovciach, na ktorej boli prítomní
naši biskupi, kňazi oboch obradov a tiež
duchovní Evanjelickej cirkvi a. v. Pozvanie otca biskupa prijal aj pravoslávny arcibiskup Nikolaj, ktorý pri gratulácii poprosil otca biskupa o odpustenie za všetky
krivdy, ktoré gréckokatolíkom spôsobila
Pravoslávna cirkev. Otec biskup ako veľký
mariánsky ctiteľ bol tiež veľmi potešený,
keď sa mohol v máji 2005 zúčastniť spolu
s košickým biskupom Bernardom Boberom na púti veriacich do Fatimy.
Udalosti zo svojho života zhrnul vo svojej
autobiografickej knihe Pod ochranou
Márie. Pastier v službe Cirkvi, ktorú som
mu pomáhal editovať. V závere knihy
napísal: „Svoj čas, ktorý mi Pán ešte dá,
chcem využiť na modlitbu, ktorá je podľa
mojich celoživotných skúseností veľmi
mocným nástrojom pomoci blížnym

Otec biskup toto svoje predsavzatie napĺňal v každej chvíli svojho života a som
presvedčený, že na Cirkev, ktorej horlivo
slúžil, pamätá aj vo večnosti. A ako povedal, určite nás bude čakať pri nebeskej
bráne.
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z kresťanského sveta

krizevacka-eparhija.com

NOVÝ
APOŠTOLSKÝ
ADMINISTRÁTOR
KRIŽEVACKEJ
EPARCHIE
ZÁHREB/CHORVÁTSKO g Apoštolský nuncius v Chorvátskej republike
18. marca oznámil, že Svätý Otec
František vymenoval Milana Stipiča,
farára Jastrebarska a Kričaka, za apoštolského administrátora Križevackej
eparchie. Vymenovanie na eparchiálnom úrade v Záhrebe prečítal tajomník apoštolskej nunciatúry Janusz
Stanislav Blachowiak v prítomnosti
bývalého križevackého biskupa Nikola Kekiča, zástupcov troch eparchiálnych
vikariátov, kancelára eparchie, ekonóma a rektora gréckokatolíckeho seminára.

BIRMINGHAM/VEĽKÁ BRITÁNIA g Už niekoľko mesiacov trvá spor základnej školy Parkfield
Community s rodičmi žiakov. Škola v januári tohto
roka otvorila výchovný projekt s názvom No outsiders, ktorý sa zameriava na prevenciu homofóbie
a transgenderovému šikanovaniu. Projekt vedie
homosexuálne orientovaný učiteľ Andrew Moffat.
Deti vo veku štyri až jedenásť rokov sa majú učiť
byť modernými britskými občanmi, ktorí rešpektujú rôznorodosť.
Reakcia moslimských rodičov bola okamžitá, keď
na vyučovanie neprišlo šesťsto žiakov z celkového
počtu 720. Viac než štyristo ľudí vrátane kresťanov a židov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú
zrušenie tohto projektu, pretože nerešpektuje ich
hodnoty.
Do problému zasiahlo aj britské ministerstvo
školstva, ktoré projekt odobrilo. Protest rodičov sa
každopádne rozšíril aj do mestských ulíc a žiada
o podporu ďalších rodičov v Birminghame, ktorým
záleží na práve na výchovu vlastných detí. (RV CZ)

koláž: Juraj Gradoš

Nový apoštolský administrátor bude ako kňaz uvedený do služby v Katedrále
Presvätej Trojice v Križevci na Lazárovu sobotu 13. apríla počas archijerejskej
svätej liturgie, ktorú bude sláviť emeritný biskup Nikola Kekič. (krizevackaeparhija.com)

PROTESTY PROTI
SEXUÁLNEJ VÝCHOVE

VATIKÁN g Vo Vatikánskej filmotéke bol
26. februára predstavený nový Videokatechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý je inšpirovaný
magistériom Svätého Otca Františka. Má
celkový rozsah 25 hodín a pozostáva zo 46
epizód. Vyše štyritisíc ľudí v ňom číta texty
katechizmu. Video je bohaté na kresťanskú
ikonografiu.
PRZEMYŚL/POĽSKO g V prvú nedeľu
Veľkého pôstu, nazvanej Nedeľa ortodoxie,
17. marca sa s požehnaním přemyslsko-varšavského arcibiskupa metropolitu Eugena Popoviča uskutočnila charitatívna aukcia ikon.
Keď arcibiskup posvätil ikony, ktoré veriaci
doniesli, otvorila sa charitatívna aukcia ikon
z dielne Božidar, ktorá pôsobí v Národnom
dome v Přemysli. Získané prostriedky sú
určené na nákup pulzného oxymetra, ktorý
umožní kontrolu denného stavu dievčatka
z Červonohradu. (news.ugcc.ua)
LONDÝN/VEĽKÁ BRITÁNIA g Počet
dospelých katechumenov na Britských
ostrovoch stále narastá. Vo Westminsterskej
katedrále prijme tento rok krst dvesto dospelých. Na tohtoročnom obrade sa zúčastní viac
než štyristo ľudí. Dvesto z nich sú katechumeni v pravom zmysle slova, teda tí, ktorí
neboli skôr pokrstení, zatiaľ čo 219 kandidátov bolo pokrstených v iných cirkvách a teraz
túžia po plnej jednote s Katolíckou cirkvou.
(RV CZ)

NOVÍ MUČENÍCI
OVIEDO/ŠPANIELSKO – VATIKÁN g Deväť mladých mučeníkov zavraždených z nenávisti k viere v rokoch 1936 – 1937 bolo blahorečených 9. marca
v Oviede v Španielsku. Na slávnosti beatifikácie Ángela Cuartasa Cristóbala,
ďalších piatich bohoslovcov a troch mladých katolíkov predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Becciu. Šiesti z nich boli zavraždení, keď sa neváhali vrátiť do seminára po prázdninách, aby mohli pokračovať v príprave na kňazstvo. Pri slávnosti v Oviede kardinál Becciu v homílii
poukázal na veľkú aktuálnosť odkazu nových blahoslavených, ktorí aj napriek
tomu, že vedeli, že ich to bude stáť život, nezapreli svoj klerický stav.
Kardinál Angelo Becciu 19. marca potvrdil, že Svätý Otec uznal okrem iných
dekrétov aj mučeníctvo siedmich rumunských gréckokatolíckych biskupov.
Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu a Iuliu Hossu boli z nenávisti k viere počas rokov 1950 –
1970 zavraždení komunistickým režimom. Zatknutí boli spoločne 28. októbra
1948, pretože odmietli prejsť na pravoslávie. Všetci v nasledujúcich dvadsiatich rokoch zomreli vo väzení. (vaticannews.va, RV CZ)
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SLOVO
TVORÍME VŠETCI
REDAKCIA

DOKUMENTÁRNY FILM
Krátky film, dokument o časopise Slovo
– miesto stretnutia, vznikal na prelome
rokov 2018 – 2019. Za myšlienkou vytvoriť
dokument stála výkonná redaktorka
Slova Drahomíra Kolesárová a šéfredaktor
časopisu Juraj Gradoš, ktorý celý film aj
režíroval. Ponuku podieľať sa na tvorbe
tohto historického diela prijal kameraman Pavol Kocan a Michal Glevaňák,
ktorý ako moderátor sprevádza diváka
naprieč dokumentom. Po úvodnom spoločnom stretnutí koncom novembra bol
vytvorený scenár a začalo sa natáčať.
Postupne boli oslovení príbuzní bývalých
šéfredaktorov i pamätníci, ktorí sprostredkovali prierez dejinami časopisu,
priblížili osudy šéfredaktorov, redaktorov
aj spôsob ich práce.

Interaktívnu výstavu, záznamy
a fotogalérie možno vidieť na http://
casopisslovo.sk/50vyrocie/.

Natáčanie sa uskutočnilo v Prešove
a v Košiciach. Na potreby natáčania
boli využité priestory redakcie, Arcibiskupského úradu v Prešove, košického
eparchiálneho úradu, knižnice Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove, Cerkvi archanjela
Michala v Stanči, ako aj priestory tlačiarní
Polygraf a Vydavateľstva Michala Vaška

v Prešove. V dokumente boli použité aj
archívne záznamy otca Františka Dancáka, ktoré poskytla Bardejovská televízia. Dokument predstavuje aj súčasnú
redakciu, ktorá má svoje sídlo v centre
metropolie.

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY
Zaujímavosti o časopise, jeho vydávaní aj
osudy jeho šéfredaktorov stručne prezentuje interaktívna výstava 50 rokov slovom
i obrazom. Výstava má dve časti: prezentáciu na dvanástich veľkorozmerných
paneloch a digitálnu podobu na internetovej stránke časopisu.
Päť banerov predstavuje bývalých šéfredaktorov časopisu: Ladislava Hučka,
Emila Korbu, Štefana Pappa, Františka
Dancáka a Blažeja Krasnovského. Nájdete
na nich fotografie z ich života a základné informácie z ich pôsobenia v Slove.
Digitálna verzia výstavy je doplnená
zvukovým komentárom, ktorý podáva
bližšie informácie. Komentár narozprával
Michal Glevaňák.
Štefan Keruľ Kmec ml.

Oslavy okrúhleho výročia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku dopĺňali aj sprievodné akcie, ktoré boli ich oživením a obohatením. Počas
medzinárodnej vedeckej konferencie na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá
sa uskutočnila na prelome februára a marca, si v prvý deň
mohli účastníci pozrieť videodokument o časopise a zastaviť sa aj pri paneloch výstavy umiestnených na chodbách fakulty. Druhý deň fakulta privítala zvedavcov, ktorí
sa vo vysokoškolskej aule stretli na sérii workshopov venovaných práci v printových médiách.
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Pätica výstavných panelov prezentuje
zaujímavosti o časopise – dĺžky uzávierok v jednotlivých obdobiach, rozsahy
strán či spôsoby tlače, špeciálne vydania
Slova a dvojčísla. Jeden z nich porovnáva
spôsob prípravy časopisu v minulosti
a v dnešnej dobe a nasledujúci poukazuje aj na zmeny, ktorými časopis počas
päťdesiatich rokov prešiel v oblasti
grafiky. V digitálnej verzii si môžete tieto
zaujímavosti vypočuť v pridanom videokomentári.
Záverečný panel je venovaný dlhoročnému podporovateľovi a zástancovi Gréckokatolíckej cirkvi akademickému maliarovi
Mikulášovi Klimčákovi, ktorý poskytol
svoje kresby pre časopis, aby ho v čase
socializmu graficky obohatili. Zároveň
vytvoril jeho minulé logá, ktoré sa stali
inšpiráciou toho súčasného.
Výstava v priestoroch fakulty je prepojená
s jej digitálnou podobou prostredníctvom
QR kódov, ktoré po prečítaní v mobile
navigujú na internetovú stránku výstavy.
Návštevník si teda môže pustiť zvukový
komentár, zatiaľ čo si prezerá fotografie
na paneloch.
V tých istých priestoroch bola počas osláv
výročia časopisu Slovo umiestnená aj výstava o živote a diele Františka Dancáka,
bývalého šéfredaktora, ktorá vznikla pri
príležitosti jeho nedožitých 80 rokov.

ZOZNAM OCENENÝCH:
otec Miroslav Dancák
Michal Glevaňák
František Havlík
otec Mikuláš Jančuš
Marica Kipikašová
Vladimír Komanický
otec Milan Kuzmiak
otec Anton Mojžiš
Alena Molčanová
otec Michal Pavlišinovič
otec Marek Pulščák
otec Peter Šturák
otec Peter Vansač
Juraj Zelník
Distribútori vo farnostiach
Mária Alexová – Vernár
Rodina Kiselová – Okružná
Jozef Kočiščák – Červená Voda
Mária Kolesárová – Spišská Nová
Ves
Mikuláš Kovaľ – Červená Voda
Mária Rusinková – Ľubovec
Marta Sojáková – Vernár
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SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ
LITURGIA S OCENENÍM
PODPOROVATEĽOV
ČASOPISU
Súčasťou osláv výročí časopisu bola aj
slávnostná svätá liturgia, ktorú za prítomnosti slovenského apoštolského nuncia
Mons. Giacoma Guida Ottonella slávil
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. V kázni šéfredaktor časopisu
Slovo otec Juraj Gradoš poukázal na dôležitosť posolstva, ktoré časopis odovzdáva.
Posolstvom je radostná zvesť, že Boh je
naším milujúcim Otcom a my jeho milovanými deťmi.
Po svätej liturgii boli ocenení tí, ktorí
dlhé roky nezištne podporovali a stále
podporujú časopis. Išlo predovšetkým
o cenzorov, bývalých redaktorov, prispievateľov aj ľudí, ktorí v rámci svojej
farnosti Slovo propagujú a distribuujú.
Otec Gradoš všetkým odovzdal pamätnú
plaketu a dar redakcie časopisu. Vladykovi Jánovi Babjakovi SJ šéfredaktor
odovzdal ďakovný list za to, že Gréckokatolícke arcibiskupstvo počas rokov 2004
až 2018 významne podporovalo redakciu
a vydávanie časopisu.

WORKSHOPY
Na pôde teologickej fakulty program
osláv pokračoval druhým dňom konferencie. Workshopmi, počas ktorých prizvaní
hostia pracujúci v médiách a s médiami
prezentovali rôzne aspekty prípravy práce
s textom a obrazom v médiách, zvlášť
printových. Na workshopoch sa zúčastnili
žiaci základných, spojených aj vysokých
škôl z Prešova a okolia.
Šéfredaktor otec Juraj Gradoš ukázal
cestu od nápadu vydávania časopisu až
po jeho odovzdanie čitateľovi. Redaktorky Drahomíra Kolesárová a Adriana
Matoľáková priblížili redakčnú prácu
s textom, ktorú si študenti a žiaci vyskúšali aj prakticky.
Redaktorka Prešovských novín Mária
Pihuličová predstavila prácu žurnalistu
a spôsob spracovávania spravodajských
žánrov a odpovedala na zvedavé otázky
záujemcov.
Fotograf Michal Petrilák obohatil prítomných o skúsenosti zo svojej praxe v oblasti
fotografovania. Súčasťou bola aj prezentácia jeho fotografií z Kene.

Štefan Keruľ Kmec ml., Jaroslav Girovský

Na záver grafik Ivan Papcun priblížil
tému Grafika a desktop publishing,
v ktorej sa zameral na rozdiely medzi
bitmapovou a vektorovou grafikou, úlohu
typografie a správny výber písma.
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KARDINÁL JOZEF TOMKO OSLÁVIL VÝZNAMNÉ VÝROČIA
KOŠICE g V Dóme sv. Alžbety v Košiciach slávil 16. marca kardinál Jozef
Tomko svätú omšu, ktorou ďakoval Bohu
za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva.
Na jeseň si pripomenie aj 40 rokov
biskupskej služby. Pri slávnosti koncelebroval aj emeritný košický arcibiskup
Alojz Tkáč, ktorý oslávil 85 rokov života.
Na slávnosti sa zúčastnil apoštolský
nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello, celý slovenský biskupský zbor i hostia
z Chorvátska a Ukrajiny. Gréckokatolícku cirkev zastupovali prešovský arcibis-

kup metropolita Ján Babjak SJ, košický
eparcha Milan Chautur CSsR, bratislavský eparcha Peter Rusnák a mukačevský
eparcha Milan Šášik CM. Kazateľom bol
košický arcibiskup metropolita Bernard
Bober. V pondelok kardinál slávil ďakovnú svätú omšu aj vo františkánskom
Kostole sv. Jozefa v Prešove.
Jozef Tomko sa narodil v Udavskom pri
Humennom. Krátko študoval teológiu
na Slovensku, ale od roku 1945 žil v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého
v Ríme a študoval na Pápežskej laterán-

Trinity, s. r. o.
Kováčska 28, Košice
Tel.: 055/625 28 20, 0910 645 333
www.cktrinity.sk
info@cktrinity.sk

Púť do Izraela – Svätej Zeme
17.05. – 24.05.2019		

cena: 670,00 €

NAVŠTÍVIME: EIN KAREM · BETHLEHEM(Bazilika
narodenia Pána, Pole pastierov) · JERUZALEM (Krížová
cesta, Bazilika božieho hrobu, Múr nárekov, Horu Sion –
Večeradlo, hrob Dávida, Bazilika Usnutia Panny Márie, Olivová hora, Getsemanská záhrada) · JAFFA · HAIFA (Stella
Maris) · KÁNA GALILEJSKÁ · NAZARET (Bazilika
Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) · HORA TÁBOR · GENEZARETSKÉ JAZERO · HORA BLAHOSLAVENSTIEV
· TABGHA · KAFARNAUM · BETÁNIA · JERICHO ·
JORDÁN · MŔTVE MORE
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou
liturgiou. Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Cena zahŕňa: letenka Košice – Tel Aviv – Košice, letiskový
poplatok, palivový príplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 krát ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách s vlastným
sociálnym zariadením v trojhviezdičkovom hoteli, polpenzia formou švédskych stolov, odborný sprievodca.
Cena nezahŕňa: 16 EUR (komplexné cestovné poistenie),
130 USD (obslužné, taxi na Horu Tábor, vstupy, audiosystém
– platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela).
Minimálny počet účastníkov: 30

skej univerzite. Za kňaza bol vysvätený
12. marca 1949 v Ríme. V rokoch 1950
– 1965 pôsobil ako vicerektor a ekonóm
Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého. Sv. Ján Pavol II. mu 15. septembra
1979 v Ríme udelil biskupskú vysviacku. Od 24. apríla 1985 do 9. apríla 2001
pôsobil ako proprefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov. V jeho titulárnej
Bazilike sv. Sabiny na Aventíne v Ríme
Svätý Otec tradične slávi bohoslužby Popolcovej stredy. Preto aj popolec udeľuje
pápežovi práve on. (-red)

NOVÁ KNIHA PRE
INKLÚZIU RÓMOV
ČIČAVA g V Gréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov bola 14. marca
predstavená nová publikácia Programový
manuál pre inklúziu mladých Rómov zo
sociálne vylúčených komunít. Ako prví si
ju mohli pozrieť rómski lídri, ktorí aktívne
pôsobia v Gréckokatolíckej misii. Dielo
obsahuje podrobnejšie rozobraté základné
témy pre formáciu, ktoré sú rozdelené
do takzvaných modulov v piatich oblastiach: rodina, životný štýl, finančná gramotnosť, spoločnosť a viera. Tieto moduly
tvoria tematický plán podobne, ako je to
v bežnom školskom vzdelávaní. Kniha
bude dobrou pomôckou pre ľudí venujúcich sa Rómom a v budúcnosti poslúži
na tvorbu komplexnejších metodických
manuálov a učebníc. Iniciátorom projektu
bol otec Martin Mekel a jeho koordinátorom bol otec Peter Lazorík, ktorý dielo
vytvoril v spolupráci s odborníkmi a Združením kresťanskej mládeže. (-pz)

www.casopisslovo.sk
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TREBIŠOV g V Mestskom kultúrnom stredisku
sa 9. marca konal kňazský deň Košickej eparchie,
ktorý bol určený nielen kňazom, ale aj ich rodinám.
Program sa začal spoločnou modlitbou tretieho
času a krátkym príhovorom košického eparchu
Milana Chautura CSsR. Do témy uviedol pripomenutím, že zdravie človeka pozostáva zo zdravého duchovného života, ale aj zdravého fyzického života.

DUCHOVNÁ OBNOVA
ZAMESTNANCOV FAKULTY
POPRAD g Slávením Eucharistie v Cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla sa
7. marca začala duchovná obnova zamestnancov Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Liturgiu slávil popradský protopresbyter otec Jaroslav Matoľák. V kázni zdôraznil dôležitosť vnímania ovocia
Božej múdrosti, ktoré je kľúčom k prežívaniu pôstneho obdobia. Spoluslúžiteľmi boli kňazi, ktorí pôsobia na fakulte. Dekan fakulty prof. Peter Šturák sa
v závere poďakoval za prijatie. Program pokračoval v Tatrách, kde sa spoločenstvo rozdelilo na niekoľko turistických skupín s rôznymi cieľmi: Hrebienok
s prehliadkou Tatranského ľadového domu, Bilíkova, Rainerova, Zamkovského
chata či zamrznuté Štrbské pleso. (Peter Tirpák)
-sg

Na tému Obezita a racionálna strava prednášala
Angela Molčányiová, internistka 4. internej kliniky
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,
pedagogička na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v Ústave chemických vied. Prezentovala vážne riziká
ohrozujúce zdravie človeka, ktoré vyplývajú z obezity. Prirovnala časté jedenie k závislosti od alkoholu
a vysvetlila vznik tohto druhu závislosti. Napokon
predstavila pomer stravy vhodný pre zdravie človeka. Program zakončili krátke oznamy. (TSKE)

Juraj Blaščák

KŇAZSKÉ RODINY
SA UČILI ZDRAVÉMU
ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

KREMNÁ g Farnosť Kremná v spolupráci
s obcou zorganizovala 23. februára Zimno-jarné radovánky. Program v miestnom
súkromnom lyžiarskom areáli zahŕňal súťaže
v štyroch kategóriách: slalom na lyžiach, sánkovanie na rýchlosť pre deti do desať rokov
a nad desať rokov a rodinné tímové sánkovanie. Pre účastníkov bolo pripravené pohostenie, čaj a punč pre dospelých. Na podujatí sa
zúčastnili miestni i rodáci. (J. Sentivanová)

BISKUPI SA STRETLI S LAIKMI
NIMNICA g Štvrtý ročník podujatia Stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi sa konal 8. – 9. marca v kúpeľoch Nimnica. Podujatie
s názvom Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti sa zaoberalo dvoma
témami Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia a evanjelizácia mládeže a pastorácia povolaní na Slovensku.
Bratislavskú eparchiu na podujatí zastupovala delegácia na čele s vladykom
Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom. Vladyka Peter tiež predniesol
homíliu počas svätej omše, v ktorej upriamil pozornosť prítomných účastníkov na osobné povolanie každého – byť kresťanom. Podobné stretnutia sa
doteraz konali v Badíne (2015) a v Ružomberku (2016 a 2017). Na stretnutie
zavítalo vyše dvesto účastníkov z celého Slovenska (delegáti diecéz a eparchií, laici – vedúci katolíckych hnutí, spolkov a združení, predstavený reholí,
diecézni i rehoľní kňazi), ktorí ocenili takýto spôsob stretania sa s biskupmi
i medzi sebou navzájom. (-sg)

MICHALOVCE g Členovia žiackej školskej
rady Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa 28. februára zúčastnili na duchovnej obnove v michalovskom kláštore
redemptoristov. Duchovnú obnovu viedol
otec Miroslav Bujdoš CSsR, bývalý študent
gymnázia. Otec Miroslav ozrejmil tému Ja
a môj vzťah s Bohom. Upriamil pozornosť
na dôležitosť komunikácie s Bohom, ale aj
s ľuďmi. (V. Čopíková)
BANSKÉ g Osemdesiat detí sa spolu so svojimi rodičmi 2. marca zúčastnilo na farskom
karnevale. Súčasťou bohatého programu bola
modlitba, predstavovanie masiek, súťaže, hry,
tance i tombola. (M. Gerová)
DVORIANKY g Tretí reprezentačný ples
Spoločenstva kňazských a laických rodín
– SKALA sa začal 2. marca slávením svätej
liturgie v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky. V homílii otec Peter Horváth, kňaz
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SVETLO DUŠE VÝCHOD – ZÁPAD
KOŠICE g Formou večera duchovnej hudby a vernisáže kolektívnej výstavy
slovenských ikonopiscov Chvíľa večnosti sa 1. marca uskutočnil druhý ročník
festivalu duchovného umenia Svetlo duše Východ – Západ. Program sa začal
v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovným
koncertom Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv.
Jána Milostivého z Košíc a rómskeho speváckeho zboru Vienala z Markoviec.
Obidva zbory sa venujú interpretácii liturgickej a duchovnej hudby a vedie ich
dirigentka Slávka Rudačková.

PREŠOV g Žiaci Cirkevnej základnej školy
s materskou školou bl. P. P. Gojdiča vstúpili
do veľkopôstneho obdobia krátkou katechézou, ktorú predniesol duchovný správca školy
otec Rastislav Baka. Po spoločnej modlitbe
a duchovných piesňach bola pre žiakov
druhého stupňa pripravená videoukážka
a modlitba 12. katizmy. (M. Zimovčáková)

Martin Kozej

Duchovný večer pokračoval v Centre spirituality Východ – Západ Michala
Lacka vernisážou výstavy Chvíľa večnosti, ktorá predstavila reprezentatívny
výber z tvorby dvanástich významných slovenských ikonopiscov. Sedemdesiat
diel rôznych ikonopiseckých škôl tvoria tabuľové maľby, kríže, ripidy či triptichy. Ikonopiska Emília Dankovčíková prednáškou priblížila stručnú históriu
ikonopisu, techniku, kánon, symboliku a teológiu ikon. Výstava ikon v Centre
spirituality Východ – Západ potrvá do 24. apríla. Pre verejnosť je otvorená
každý utorok a štvrtok od 15.00 do 17.00 h. (Olga Sedrovičová)

FLOORBALOVÝ TURNAJ
BARDEJOV g Družstvá z farností Hrabského protopresbyterátu si 16. marca
zmerali sily na floorbalovom turnaji. Po spoločnej modlitbe sa v Mestskej hale
začalo súťažiť v dvoch kategóriách. V mladšej kategórii do 14 rokov súťažilo
päť družstiev, ktoré tvorili predovšetkým miništranti z rôznych farností.
Zvíťazilo družstvo zo Snakova. Spomedzi desiatich tímov v staršej kategórii –
nad 14 rokov – zvíťazilo družstvo z Lukova. Všetci účastníci dostali ikonu sv.
archanjela Michala s modlitbou o ochranu a víťazi boli symbolicky obdarovaní pohárom a pamätnými medailami z tohtoročného turnaja. (Radovan
Kuzmiak)

poverený duchovným vedením spoločenstva
SKALA, pripomenul, že rodina nie je vdova,
ale nevesta, ktorú si vyvolil ženích Ježiš Kristus. Preto je vhodné radovať sa a odporovať
klamstvu, že rodina je už mŕtva. V miestnom
dome kultúry vyše päťdesiat manželských
párov sa už pri príprave na ples zamýšľalo
nad konkrétnou pomocou núdznym rodinám. Svojou dobročinnosťou a finančnou
podporou umožnili, že sa na plese prerozdelilo 5 500 eur, z ktorých sa podporilo šesť
rodín v núdzi. Účastníkov plesu pozdravil aj
košický eparcha Milan Chautur CSsR, ktorý
v príhovore povzbudil k radosti z rodinných
vzťahov.
SKALA – Spoločenstvo kňazských a laických
rodín existuje od roku 2004. V prvých rokoch
ho tvorilo menšie spoločenstvo kňazských
rodín. Tie od roku 2010 začali evanjelizačnú
činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes doň patrí približne sto rodín. (M.
Hospodár)

TREBIŠOV g Na začiatku Veľkého pôstu
4. – 7. marca sa konali misie na Základnej
škole na Pribinovej ul. Je to v poradí už štvrtá
trebišovská škola, ktorá medzi svojich žiakov
a zamestnancov pozvala redemptoristov: otca
Jozefa Kišáka CSsR, otca Miroslava Bujdoša
CSsR, br. Gorazda Figuru CSsR s tímom
laikov. Misijný tím bol tentoraz obohatený aj
o tri rehoľné sestry z Ukrajiny. Tie predstavili
žiakom svoju cestu k rehoľnému povolaniu
v anglickom a ukrajinskom jazyku. Asi tristo
žiakov a päťdesiatjeden zamestnancov malo
tiež možnosť počúvať o dobrote a láske nebeského Otca. (-mb)
LITMANOVÁ g Muži z Hrabského protopresbyterátu spoločne putovali 9. marca
na horu Zvir. Po Molebene k sv. Jozefovi sa
v Aule sv. Jána Pavla II. zišlo dvadsaťdva mužov na prvej katechéze, ktorú viedol otec Marek Kolesár, farár farnosti Ľubovec, na tému
identity a poslania muža. Druhá katechéza
sa venovala modlitbe. Každý z účastníkov si
mal možnosť vyrobiť vlastný drevený kríž,
ktorý bol symbolom tohtoročnej púte. Tá sa
zakončila svätou liturgiou v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky.
(R. Kuzmiak)
TREBIŠOV g V prvú pôstnu nedeľu 10. marca navštívil košický eparcha Milan Chautur
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ČERVENÝ KLÁŠTOR g Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ SJ
viedol 11. – 15. marca duchovné cvičenia pre
klérus Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Pozval k obnove kňazského života skrze rozjímanie nad pätnástimi
tajomstvami posvätného ruženca od počatia
Božieho Syna cez jeho narodenie, umučenie,
vzkriesenie až po korunovanie jeho Matky.
(G. Benka – Rybár)

NA AŠAD O IDENTITE BOŽIEHO
DIEŤAŤA I PREZENTÁCII
NA VEREJNOSTI
JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa
8. – 10. marca konal víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka,
na ktorom sa zúčastnilo 39 účastníkov Školy učeníka a 31 členov Školy služby.
V Škole učeníka lektorka víkendu Marcela Demjančíková uviedla mladých
do tém Identita Božieho dieťaťa a Človek ako dar.
V Škole služby bol lektorom víkendu prof. Gabriel Paľa, ktorý prostredníctvom hovoreného slova, ale i rôznych zaujímavých aktivít priblížil mladým
tému Prezentácia na verejnosti.
V kreatívnom odbore sa mladí pod vedením Moniky Frišničovej venovali
divadelnej tvorbe. (Viktória Žolnová)

návrh úprav

REDAKCIA ČASOPISU SLOVO
PROSÍ O PODPORU
pri dokončení rekonštrukcie redakčných priestorov.
Pred dvoma rokmi
sa redakcia presťahovala do nových
priestorov. Svojpomocne sa nám podarilo upraviť jednu
miestnosť a čiastočne predsieň.
V tomto roku by sme chceli zrekonštruovať aj kanceláriu šéfredaktora a predsieň dokončiť.
Ak by ste redakcii vedeli pomôcť sponzorsky
(finančne, materálom alebo konkrétnymi prácami –
úpravami dvoch stien pomocou sadrokartóna a výrobou nábytku), ozvite sa nám, prosím, na adresu: Redakcia Slovo, Hlavná 3, 080 01, Prešov; tel.: 0911 711 263;
mejl: sefredaktor@casopisslovo.sk.
Vopred ďakujeme.
redakcia

CSsR farnosť Trebišov. V homílii vladyka
Milan varoval pred pýchou, ktorá podľa slov
Petrovho listu stavia proti Bohu. Upozornil,
že pýcha sa často zamieňa za zdravé sebavedomie. Vyzval všetkých, aby sa učili pokore
a skromnosti od Krista na kríži. (M. KeruľKmec)

ŽILINA g Na pozvanie predsedu rady KBS
pre rodinu vladyku Milana Chautura CSsR
sa 13. marca zišli členovia rady zo všetkých
diecéz Slovenska na svojom pravidelnom
stretnutí. V úvode vladyka Milan odovzdal
vymenúvacie dekréty členom rady KBS pre
rodinu na obdobie rokov 2019 – 2021, pričom
sa poďakoval za túto službu a pripomenul
úlohy, ktoré na seba členovia prijímajú.
Hlavnou témou stretnutia bolo sprevádzanie mladých manželov. Monika Jucková sa
podelila so svojou skúsenosťou sprevádzania
rodín svojich detí. Poukázala aj na potrebu
formovať vo farnosti manželov k službe
sprevádzania mladých manželstiev. Roman
Seko na základe štatistických údajov o rozvodovosti poukázal na nutnosť sprevádzania
mladých manželstiev a na základe odporučení posynodálnej exhortácie Amoris laetitia
načrtol v šiestich okruhoch, čo možno robiť.
V diskusii na tému členovia rady sformulovali
tri konkrétne odporučenia, ktoré vladyka Milan Chautur predstaví na pléne KBS. V popoludňajšej časti zasadnutia informovala Anna
Siekelová o stretnutí zástupcov združení
prirodzených metód plánovania rodičovstva.
Vyjadrila potrebu sprevádzania a formácie
lektorov PPR. Rovnako potrebu doplnenia
odbornosti v bioetických otázkach pre bohoslovcov a kňazov. (rada KBS pre rodinu)
JUSKOVA VOĽA g Stotri účastníkov
z protopresbyterátov Prešov a Sabinov sa 15. –
17. marca zúčastnilo na tematickom víkende
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka. Víkend sa niesol v téme Ukáž mi
cestu, Pane. Katechézy o správnom životnom
smerovaní si pripravili duchovní otcovia Jozef
Špes a Patrik Palčo. Na prehĺbenie vzťahu
s Bohom, ale i priateľmi nechýbali rôzne hry,
aktivity či scénky, ktoré si pripravili animátori. (N. Harmanská)
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PONDELOK
8. apríl

Apoštoli Herodión a spoločníci
Lampou tela je tvoje oko. (Lk 11, 34a)
Oko je nástrojom tela na prijímanie svetla.
Ak je zdravé, môže ho plne prijímať aj
využívať. Keď má nedostatky, nevidí a má
problémy pri chôdzi i práci. Podobne
je to aj s duchovným okom, s postojmi,
motívmi a túžbami človeka. Ak je
zamerané na Božiu vôľu, potom do jeho
vnútra preniká svetlo Božieho slova
a prináša ovocie – požehnanie a spásu.
Kam máš upretý pohľad dnes?
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Kol
3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 60;
každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
9. apríl

Mučeník Eupsychios
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž... (Mk 8, 34b)
Keď sa chystáme na cestu, dobre sa
pripravíme. Kúpime, čo treba, zbalíme
potrebné veci, odovzdáme kľúče známym,
aby polievali kvety... Aj Kristus pozýva
na cestu, ktorá vedie k nemu. A hovorí
aj o tom, aká tá cesta bude a čo nás čaká:
zaprieť sám seba, vziať kríž a nasledovať
ho. Pri kráčaní za Kristom nosíme aj kríž.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Sol
5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, zač. 36;
každodenné antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
10. apríl

Mučeníci Terencius, Pompejus a spol.
Ja som Jozef! (Gn 45, 3)
Keď to bratia počuli, zrazu sa im osvetlil
Boží zámer. Nepotrebovali sa už nič spýtať.
Z nového zorného uhla videli všetko, čo
sa stalo. Všetky otázky, neistoty, ktoré
v nich roky driemali, sú zodpovedané.
Niečo podobné nastane, keď sa zjaví Boh
a riekne: „Ja som Pán.“ Vtedy sníme závoj
z našich očí a pochopíme všetko, čo sa
udialo v našich osobných dejinách akoby
z iného, toho správneho uhla.
Služba VPD: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16;
Prís 21, 23 – 22, 4; menlivé časti zo stredy
šiesteho týždňa a svätému (zo zajtrajška);
zdržanlivosť od mäsa (MM: 30, 49)

ŠTVRTOK
11. apríl

Hieromučeník Antipas
Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! (Lk 18, 24b)
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Pre kresťana je pravé bohatstvo viera
a láska ku Kristovi. Skrze dôveru, že Boh je
mojím otcom a že ma neopustí, získavame
slobodu od vecí tohto sveta. Každý z nás
by mal dnes prejsť STK svojho srdca
a pýtať sa: Nie som chamtivý? Netúžim
po nadbytku? Netúžim príliš po úcte,
prestíži a moci?
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Gal
4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, zač. 91;
každodenné antifóny; menlivé časti zo
štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
12. apríl

Prepodobný vyznávač biskup Bazil
... preneste moje kosti odtiaľto! (Gn 50, 25)
Jozefova viera bola upretá na Boží prísľub,
že Kanaán je domovom jeho ľudu. Preto
žiadal, aby jeho kosti boli prenesené do za
sľúbenej zeme. O štyristo rokov neskôr,
keď Izraeliti opúšťajú Egypt, berú ich so
sebou. Aj my vieme, že naša budúcnosť
nie je v tomto svete, ale v nebeskej vlasti,
kde budeme navždy žiť s naším Bohom.
Služba VPD: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31,
8 – 31; menlivé časti zo šiesteho týždňa;
zdržanlivosť od mäsa (MM: 31)

SOBOTA
13. apríl

Lazárova sobota
Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte
dva dni na mieste, kde bol. (Jn 11, 6)
Ježiš odkladá návštevu milovanej rodiny.
Vyzerá to tak, že sa ho ich utrpenie netýka
ani nedotýka. Prečo? Aby ich vieru posil
nil, naučil ich čakať a urobil pre nich ešte
väčšie dobro. Ježišov časový plán a zámer
sa líšil od ich. Božie plány a vôľa sa môžu
líšiť od toho, po čom túžime, keď na nás
dolieha súženie. Boh nám odpovedá podľa
svojej múdrosti, svojho času a lásky.
Liturgia: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn
11, 1 – 45, zač. 39; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti z Lazárovej soboty; namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí
ste v Krista pokrstení; namiesto Dôstojné
je sa spieva 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 215; PZ: 180; HP: 177)

NEDEĽA
14. apríl

Kvetná nedeľa
... Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice. (Jn 12, 14 – 15)
O kom je táto udalosť? Ja som ten oslík.
Ježiš potreboval prísť do Jeruzalema a bolo
prorokované, že má prísť na oslíkovi. Bol to
taký hlúpy oslík. Prečo? Ježiš naň vysadol
a prišiel do Jeruzalema, kde všetci kričali:

„Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene
Pánovom!“ Oslík si povedal si: „Fíha! Som
síce osol, ale nevedel som, že som až taký
známy, že ma pozná toľko ľudí a vážia si
ma ako kráľa. To sa mi páči.“ No hosanna
nepatrilo oslíkovi, ale tomu, koho niesol.
No on tomu nerozumel, lebo bol oslík.
Keď budú pri mne kričať hosanna,
nech nikdy nezabudnem, že to nekričia
mne, ale tomu, koho nosím „na svojom
chrbte“. Ten, ktorý jediný je hoden slávy.
Kedykoľvek mi tlieskajú, tak kvôli Kristovi.
Liturgia: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18,
zač. 41; antifóny sviatku; menl. časti sviatku,
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie a 9.
irmos z utierne zo sviatku; myrovanie; požehnanie ratolestí (HS: 217; PZ: 181; HP: 178)

PONDELOK
15. apríl

Svätý a veľký pondelok
... uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch... (Mt 24, 30b)
Prvý raz prišiel Ježiš na svet nenápadne,
pred očami pár skromných svedkov.
V noci, v zabudnutom kúte zeme,
v maštali. Aj teraz takto prichádza medzi
nás. Nenápadne v slove, v Eucharistii a ešte
nenápadnejšie v trpiacom bratovi. Z tejto
predpovede sa poučme, že jeho slávnemu
príchodu sa raz potešia len tí, ktorí
úprimne veria a cez ktorých sa objavuje
medzi nami aj teraz.
Služba VPD: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt
24, 3 – 35, zač. 98; menlivé časti z Veľkého pondelka (MM: 33)

UTOROK
16. apríl

Svätý a veľký utorok
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov... (Mt 25, 40)
Čo ste urobili? Toto je rozhodujúce
pri pozemskom súde. Buď sa skutok
stal, alebo nestal. Pán nás teda nebude
hodnotiť podľa toho, koľko sme sa
modlili, postili a zapierali. Hovorí tu
o skutkoch. Tie budú podmienkou večnej
odmeny. Všetko ostatné je len prostriedok
na splnenie tejto podmienky.
Služba VPD: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22;
Mt 24, 36 – 26, 2, zač. 102; menlivé časti
z Veľkého utorka (MM: 35)

STREDA
17. apríl

Svätá a veľká streda
„Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu
určili tridsať strieborných. (Mt 26, 14 – 15)
Najväčšími víťazstvami Kristových
nepriateľov sú zrady, ktorých sa dopustia
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jeho priatelia. Je zlé, keď sa niekto stane
Judášom, no ešte horšie, keď sa ním
stáva postupne. Tento proces sa deje
nebadane. Odcudzuje sa Kristovi, vzďaľuje
sa od bratov. Preto sa treba zastaviť a cez
otázky pravidelne kontrolovať smer svojho
duchovného pohybu.
Služba VPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt
26, 6 – 16, zač. 108 menlivé časti z Veľkej
stredy; zdržanlivosť od mäsa (MM: 36)

ŠTVRTOK
18. apríl

Svätý a veľký štvrtok
Ostaňte tu a bdejte so mnou! (Mt 26, 38b)
Tento týždeň je najdôležitejší v roku.
Všetko, čo Ježiš hovoril a čo urobil počas
svojho účinkovania tu na zemi, viedlo
k týmto dňom. Ku krížu. Ježiš v záhrade
prosí svojich najbližších priateľov:
„Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Chcel, aby
s ním strávili posledné hodiny. A teraz
prosí o to isté teba. Pozýva ťa, svojho
blízkeho priateľa, aby si zostal s ním
v utrpení a prijal všetky milosti, ktoré
plynú z tohto času.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou:
Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; Iz 50,
4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Mt 26, 1 –
20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač. 44; Mt 26, 21
– 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 44, zač. 109; Mt
26, 40 – 75; 27, 1 – 2, zač. 108; menlivé časti
z Veľkého štvrtka (CHV: 1)

PIATOK
19. apríl

Svätý a veľký piatok
„Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš
do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal:
„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou
v raji.“ (Lk 23, 41 – 43)
„Dobrý lotor“ alebo „rajský pašerák“, celý
jeho život je za pár sekúnd vložený do hry.
Vedel naplniť tento krátky čas ohromnými
vecami. Zarytý zločinec adoruje Krista
na kríži. Urobil to podstatné: vyznal
hriechy, uznal, že zasluhuje trest, riekol, že
Ježiš je nevinný a zahriakol chvastúnskeho
spoločníka. Neuznáva Ježiša za kráľa vo
chvíľke davového nadšenia, ale vo chvíli
opustenosti. Účasť na Ježišových mukách
ho tak osvietila, že vyhlásil niektoré
základné pravdy. A prijíma dvojaký krst,
krst krvi a krst túžby. Sprevádza Krista
do raja.
Veľká večiereň s uložením plaščenice:
Ex 33, 1 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 1;
1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt 27, 1 – 38; Lk
23, 39 – 43; Mt 27, 39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt
27, 55 – 61, zač. 110 menlivé časti z Veľkého
piatka; zdržanl. od mäsa, mlieka a vajec,
prísny pôst, prikázaný sviatok (CHV: 38)
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SOBOTA
20. apríl

Svätá a veľká sobota
A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom:
„Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley.“ (Mt 28, 7)
Kristus učeníkov vyvádza zo spomienok,
strachu, sklamania a možno aj
melanchólie do nového života. Pozýva
ich vykročiť vpred a nezostávať na mieste
spomienok. Ženám nariaďuje: „Choďte,
oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley;
tam ma uvidia.“ Ježiš vstáva z mŕtvych
a my sme pozvaní nehľadať ho v našich
spomienkach, ale v reálnom živote.
Tu a teraz je prítomný a živý. Je nám
k dispozícii, dostupný a možný stretnutia.
Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého:
Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; Jon 1, 1 –
4, 11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13, 20 – 15, 1a; pieseň;
Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61, 10 – 62, 5;
Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63,
11 – 64, 4c; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1 – 56; pieseň; Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač.
115; menl. časti z Veľkej soboty (CHV: 60)

NEDEĽA
21. apríl

Svätá a veľká nedeľa Paschy – Svetlé
Kristovo vzkriesenie
Christos voskrese!
Jeden podnikateľ dal inzerát: Ak hľadáš
výborne platenú prácu, príď zajtra na po
hovor. Prišlo mnoho ľudí a stáli v dlhom
rade. Zrazu z radu vybehol mladý muž,
všetkých predbehol a vošiel do kancelárie.
Po chvíľke vyšiel podnikateľ a všetkým
sa poďakoval za to, že prišli. Pozíciu už
obsadil týmto mužom. Všetci boli nahne
vaní, šomrali a nadávali na to, že ich pred
behol. Nik si však nevšimol, že podnikateľ
celý čas vyklepával morzeovkou na okno:
„Ak ma počuješ a chceš byť zamestnaný,
nehľaď na nič a príď rýchlo teraz do mojej
kancelárie.“ Mladý muž to počul. Súčasťou
práce bolo používanie morzeovky a on mal
vnímavé srdce. Zareagoval.
Dnes Cirkev volá: „Kristus vstal z mŕtvych!
Vstal z radu mŕtvych, z tmy hrobu. Klope
na naše srdcia a vyzýva nás: ,Vystúp
z radu.‘“ Ako sa to dá? Svojimi silami toho
nie sme schopní. Boh dáva milosť. Dáva
silu víťaza nad všetkou temnotou. Vystúp
z radu tých, ktorí sú v duchovnej smrti,
a prijímaj Ježišovu moc, aby sa odvalil
aj tvoj kameň hrobu a zažil si vo svojom
živote Božie víťazstvá.
Liturgia: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1;
menlivé časti z Nedele Paschy; myrovanie
(HS: 227; PZ: 192; HP: 207; CHV: 72)
Vladimír Sekera-Mikluš

PONDELOK
22. apríl

Svetlý pondelok
... počnúc od Jánovho krstu až do dňa,
v ktorý nám bol vzatý, stal sa s nami
svedkom jeho vzkriesenia. (Sk 1, 22)
Apoštolom, ohlasovateľom dobrej zvesti,
bol ten, kto bol svedkom Kristovho
vzkriesenia. Cirkev v Jeruzaleme sa rodí
na základe tejto prevratnej udalosti. Je
spoločenstvom ľudí, ktorí majú jedného
Ducha – Kristovho, vzkrieseného a kresťan
nemôže byť autentickým svedkom bez
stretnutia sa so Vzkrieseným. Iba Kristov
Duch nás uschopňuje svedčiť o tejto Láske,
ktorá porazila zlo.
Liturgia: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18
– 28, zač. 2; menlivé časti z nedele Paschy;
ostatné zo Svetlého pondelka; prikázaný
sviatok (HS: 230; PZ: 195; HP: 211)

UTOROK
23. apríl

Svetlý utorok. Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
... a počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov vykladal im všetky Písma, čo sa
na neho vzťahovali. (Lk 24, 27)
Ježiš vedel, že prišiel naplniť Božie slovo,
ktoré sa na neho vzťahovalo. Takto
chcel učeníkom poukázať, že to, čo sa
udialo v tých dňoch, je Božia vôľa. Preto
aj kresťan má celý svoj život napísaný
v Písmach. Tam môže nájsť, čo je Božia
vôľa pre jeho život, aby bol spasený.
Liturgia: Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35,
zač. 113 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn
15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Jurajovi); antifóny
a vchod z Paschy; tropár z Paschy a Jurajovi, Sláva, kondák Jurajovi, I teraz, kondák
z Paschy; ostatné zo Svetlého utorka a Jurajovi; namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí
ste v Krista pokrstení, namiesto Dôstojné
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS:
227, 230, 373; PZ: 192, 352; HP: 207, 211, 367)

STREDA
24. apríl

Svetlá streda
Ježiš uprel na neho zrak a povedal mu:
„Ty si Šimon, syn Jánov. Budeš sa však
volať Kéfas...“ (Jn 1, 42)
Keď sa Ježiš pozerá na človeka, pozná, aký
je vnútri. Poznal aj Petra a vedel, že ho
zaprie. A predsa mu napriek tomu dáva
poslanie. Ježiš každému dáva poslanie,
ktoré nás urobí spokojnými, ak uveríme,
že to on ho chce v nás realizovať, aby bol
Boh cez našu slabosť oslávený.
Liturgia: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51,
zač. 4; menl. časti z Paschy; prok. a Aleluja
zo Svetlej stredy (HS: 231; PZ: 197; HP: 212)
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ŠTVRTOK
25. apríl

Svetlý štvrtok
Apoštol a evanjelista Marek
... vytrvalo sa zúčastňovali na vyučovaní
apoštolov, na spoločnom živote... (Sk 2, 42)
Prvé spoločenstvá kresťanov fungovali
na tomto princípe, aby sa mohli zachovať
a ďalej rozvíjať. Rovnako aj dnes to platí
pre kresťana a jeho život, teda počúvať
učenie Cirkvi, žiť spoločenstvo na rôznych
úrovniach a zúčastňovať sa na liturgickom
živote, aby miestne spoločenstvo veriacich
mohlo prežiť za každých okolností.
Liturgia: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač.
8 (radové); 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63; Mk 6, 7 – 13,
zač. 23; antif. a vchod z Paschy; tropár z Pas
chy a Markovi, Sláva, kondák Markovi, I teraz,
kondák z Paschy; ostatné zo Svetlého štvrtka
a Markovi; ostatné ako 23. apríla (HS: 227, 231,
374; PZ: 192, 196, 353; HP: 207, 212, 369)

PIATOK
26. apríl

Svetlý piatok
... on hovoril o chráme svojho tela. (Jn 2, 21)
Ježiš v dialógu so židmi hovorí o svojom
vzkriesení, o chráme, ktorý bude za tri
dni obnovený Otcovou mocou. Nechápali
ho, lebo rozmýšľali pozemsky. Problém
kresťanov je veľmi podobný. Mnohé veci
v našom živote nechápeme a nevidíme ich
z Božej perspektívy, ale z ľudskej, pretože
v nás nepôsobí Kristov duch, ktorý nás
otvára Božím veciam.
Liturgia: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22,
zač. 7; menlivé časti z Paschy; prokimen
a Aleluja zo Svetlého piatka; voľnica (HS:
232; PZ: 198; HP: 213)

SOBOTA
27. apríl

Svetlá sobota
... on musí rásť, ja však ubúdať. (Jn 3, 30)
Tieto slová Jána sú obrazom kresťanského
života, aby sa Boh v každom pokrstenom
mohol zrealizovať, aby sme mohli
naplniť svoje poslanie. Takto celý život je
umenšovaním starého človeka, egoizmu
a pýchy v našom vnútri, a vzrastanie
nového človeka s duchom Ježiša Krista.
Svätý Pavol hovorí: „... nežijem už ja, ale
žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 20).
Liturgia: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33,
zač. 11; menl. časti z Paschy; prok. a Aleluja
zo Svetlej soboty (HS: 232; PZ: 198; HP: 214)

NEDEĽA
28. apríl

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi
Apoštoli Jasón a Sósipatros
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...Vystri ruku a vlož ju do môjho boku!
A nebuď neveriaci, ale veriaci! (Jn 20, 27)
Keď čítame evanjeliá, môžeme si všimnúť,
že každé stretnutie s Kristom, či v ľudskom,
alebo už v oslávenom tele po jeho
vzkriesení má v sebe čosi fascinujúce pre
človeka, ktorý to v danom momente zažíva.
Aj Tomáš sa stretáva s Kristom v oslávenom
tele. O tom sa mu ani nesnívalo. Vložiť
svoju ruku do Kristovho tela bolo pre
Tomáša bytostným poznaním, že Kristus
mu odpustil hriechy. Tie ho pribili na kríž,
ale Kristus ich na svojom tele zničil. On
je živý, víťaz nad hriechom a smrťou.
Neexistuje kresťan so živou vierou, ak nemá
bytostnú skúsenosť, že Kristus mu odpustil
jeho hriechy, a nebol pohltený Kristovou
láskou. Len v odpustení sa zjavuje
v kresťanovi pravda o Kristovom víťazstve
nad hriechom a zlom.
Liturgia: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31,
zač. 65; menl. časti z Nedele o Tomášovi;
namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 233; PZ: 199; HP: 214)

PONDELOK
29. apríl

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
... robte pokánie a obráťte sa... (Sk 3, 19)
V gréckej pôvodine sa prvé sloveso
etymologicky prekladá ako zmena
myslenia (metanoia) a druhé (epistrefein)
značí, že s ľútosťou sa pozeráme
na minulosť, navraciame sa k Bohu
a začíname nový život. Preto aj kresťanský
život nesie tento štýl. Každodenne mám
myslieť ináč ako tento svet a každodenne
sa mám obracať k Božej láske a ňou sa
nechať viesť cestou večnej spásy.
Liturgia: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11,
zač. 6; predobr. antifóny a blaž. (alebo
prvá a druhá ant. z Paschy a tretia každ.
s nedeľným pripivom); menl. časti z Nedele o Tomášovi (HS: 233; PZ: 199; HP: 214)

UTOROK
30. apríl

Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi
milovali tmu ako svetlo... (Jn 3, 19)
Celé paschálne obdobie je preniknuté
symbolikou svetla, kde sa sprítomňuje
živé svetlo – Kristus – víťaz nad hriechom,
zlom a diablom. Každý deň nás pozýva,
aby sme sa nechali preniknúť jeho
Duchom, ktorý nás osvecuje a zjavuje jeho
prítomnosť v našich životoch, aby sme sa
nenechali opantať tmou a hriechom tohto
sveta, ale vždy kráčali so Svetlom vo svetle.
Liturgia: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21,
zač. 10 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Lk 5,
1 – 11, zač. 17 (Jakubovi); predobr. antifóny

a blaž.; tropár z Nedele o Tomášovi a Jakubovi, Sláva, kondák Jakubovi, I teraz, kondák z Nedele o Tomášovi; ostatné z Nedele
o Tomášovi a Jakubovi; namiesto Dôstojné
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS:
233, 376; PZ: 199, 355; HP: 214, 371)

STREDA
1. máj

Prorok Jeremiáš
... posúďte, či je pred Bohom spravodlivé
viac poslúchať vás ako Boha. (Sk 4, 19)
Apoštoli, premenení Kristovým duchom
už nemajú strach svedčiť o jeho vzkriesení
a verejne ohlasovať evanjeliovú zvesť. Sú
verní poslaniu aj napriek útokom. Nebáli
sa sveta, lebo bol v nich Duch, ktorý im
dával istotu, že Boh ide s nimi. Na čom
viac záleží? Na vernosti Bohu aj za cenu
potupenia alebo sa chceme páčiť svetu?
Liturgia: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24,
zač. 15; menlivé časti ako 29. apríla (HS:
233; PZ: 199; HP: 214)

ŠTVRTOK
2. máj

Svätý Atanáz Veľký
... ako Otec má v sebe život, tak dal aj
Synovi, aby mal v sebe život. (Jn 5, 26)
Človek hľadá zmysel a plnosť života, lebo
chce žiť naplno. Ale veľa ľudí ho nevie
nájsť. Preto sa stane, že sa v živote popália.
Ježiš svojím vzkriesením volá človeka, aby
objavil a uveril, že iba on dáva to, čo hľadá.
On vie, ako uskutočniť túto túžbu človeka.
Liturgia: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30,
zač. 16 rad. (Hebr 7,26 – 8,2, zač. 318; Mt
5, 14 – 19, zač. 11 (sv.); predobr. antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každ. s nedeľným pripivom); tropár z Nedele o Tomášovi a Atanázovi, Sláva, kondák Atanázovi, I teraz,
kondák z Nedele o Tomášovi; ostatné
z Nedele o Tomášovi; namiesto Dôstojné
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS:
233, 377; PZ: 199, 356; HP: 214, 372)

PIATOK
3. máj

Odchod do večnosti prepodobného
Teodóza Pečerského
... nie ľuďom si zaklamal, ale Bohu. (Sk 5, 4)
Druhého človeka môžeme oklamať, ale
Pán nás pozná do poslednej bunky v tele.
Pred ním nemusíme nič maskovať. Ani
naše zlyhania alebo pády. On nám ich
odpúšťa a privinie nás k sebe, ak sme
úprimní a pokorní.
Liturgia: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30b – 6,
2, zač. 17 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prep.); predobr. an-
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tifóny a blaž.; tropár z Nedele o Tomášovi
a prepodobnému, Sláva, kondák prepodob., I teraz, kondák z Nedele o Tomášovi;
ostatné z Nedele o Tomášovi a prepodob.;
namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel
zvestoval a Osvieť sa; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 233, 188; PZ: 199, 144; HP: 214, 139)

SOBOTA
4. máj

Mučenica Pelágia
... nezháňajte sa za pominuteľným pokrmo... (Jn 6, 27)
Človek robí mnohé aktivity, aby si zaistil
život. Aby mal istotu. Aj keď je tento
pozemský život krásny (veď je od Boha),
predsa nás Ježišovo slovo volá k tomu, aby
sme žili a konali pre večný život. Lebo tam
je plnosť toho (na 100 %), čo tu na zemi
aspoň čiastočne môžeme ochutnať a zažiť.
Liturgia: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27,
zač. 19; menlivé časti ako 29. apríla (HS:
233; PZ: 199; HP: 214)

NEDEĽA
5. máj

Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Mučenica Irena
Kto nám odvalí kameň od vchodu
do hrobu? (Mk 16, 3)
Ženy sa ocitli v ľudsky neriešiteľnej
situácii. Podľa židovského zvyku chceli ísť
urobiť to, čo sa patrí, ale prakticky to bolo
neuskutočniteľné. No vieme, že situácia
sa vyriešila. Pán im však dal zakúsiť
svoju moc. Určite sme zažili podobnú
situáciu. Chceli sme urobiť niečo dobré,
ale po zvážení situácie sme skonštatovali,
že sa to ľudsky nedá. Ženy čakali pomoc.
Prišla, no nie od človeka. Pán dovolí
v našom živote takéto situácie, aby sme sa
mu úplne odovzdali, bez pochybovania.
Vtedy zakúsime, že Ježiš je Pánom nad
všetkým. Je schopný nadviazať na našu
ľudskú bezmocnosť a dotiahnuť veci
do konca tak, aby sme ho chválili a velebili.
On premieňa nemožné na možné.
Liturgia: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 43 – 16,
8, zač. 69; hlas 2; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z hlasu a ostatné z Nedele o myronosičkách; namiesto Dôstojné
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS:
234; PZ: 200; HP: 216)

PONDELOK
6. máj

Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
„Choď, tvoj syn žije!“ On teda uveril Ježišovým slovám a odišiel. (Jn 4, 50)
Slovo Boha pobáda človeka zaujať postoj.
Buď uverí a zažije to, čo ľudsky nedokáže
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uskutočniť, alebo sa obráti chrbtom a kývne
rukou, že to nie je možné. To prvé zakúsili
Abrahám, Peter pri rybolove aj iní ľudia.
Ľudsky povedané vstúpili do neistoty, ale
vierou sa opierali o Božiu vernosť a pomoc.
Liturgia: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Jn
4, 46b – 54, zač. 13; predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antif. z Paschy
a tretia každ. s nedeľným pripivom); menl.
časti z Nedele o myronosičkách; namiesto
Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 234; PZ: 200; HP: 216)

UTOROK
7. máj

Spomienka na znamenie úctyhodného
kríža v Jeruzaleme
Toto je Božie dielo, aby ste uverili v toho,
ktorého on poslal. (Jn 6, 29)
V živote človeka je všetko Boží dar. Aj
viera. Je to milosť a zároveň tajomstvo
Božieho konania, že niekto uverí bytostne,
a niekto len tak, že sa ho to netýka. Veriť
tak, že žijeme Božiu lásku až na kríži ako
Ježiš, je v živote kresťana skutočne Božie
dielo na rozdiel od viery, ktorá sa žije
a sploští len na povinnú návštevu chrámu.
Liturgia: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33,
zač. 20; menlivé časti ako 6. mája (HS: 234;
PZ: 200; HP: 216)

STREDA
8. máj

Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Veď som nezostúpil z neba preto, aby
som konal svoju vôľu... (Jn 6, 38)
Na viacerých miestach evanjelia Ježiš
hovorí podobne. Pretože splnil vôľu
Otca, porazil hriech a daroval nám spásu.
Urobil to, aby ukázal, kde je zmysel života
a naplnenie kresťanského povolania.
Kresťan sa každý deň modlí ako Ježiš, aby
mohol plniť Božiu vôľu.
Liturgia: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39,
zač. 21 (radové); 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68; Jn 19,
25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (apoštolovi);
predobr. antifóny a blaženstvá; tropáre
z Nedele o myronosičkách a apoštolovi;
Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, kondák
z Nedele o myron.; ostatné z Nedele o myron. a apoštolovi; namiesto Dôstojné je sa
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 234,
380; PZ: 200, 359; HP: 216, 378)

ŠTVRTOK
9. máj

Prenesenie pozostatkov Mikuláša
Divotvorcu do Bari
A ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6, 44)
Kristus bol vzkriesený pre nás, aby sme
nanovo získali život, ktorý sme mali v raji.

Večný život kresťan v tomto svete už žije vo
svojom vnútri. Nie až potom. To sa prejavuje
v jeho postojoch. Nemá strach pred krížom
a utrpením, lebo má túto istotu v sebe. Tak
môže všetko prijať a nič ho nezničí.
Liturgia: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 –
44, zač. 22 (radové); Hebr 13, 17 – 21, zač.
335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Mikulášovi);
predobr. antifóny a blaženstvá; tropáre
z Nedele o myronosičkách a Mikulášovi;
Sláva, kondák Mikulášovi, I teraz, kondák
z Nedele o myron.; ostatné z Nedele o myron. a Mikulášovi; namiesto Dôstojné je sa
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 234,
381; PZ: 200, 361; HP: 216, 380)

PIATOK
10. máj

Apoštol Šimon Horlivec
... naraz ho ožiarilo svetlo z neba. (Sk 9, 3)
Stretnutie Pavla so Svetlom radikálne
mení jeho život. Iným spôsobom vstupuje
do služby pre Pána. Bol nábožným ži
dom, presvedčeným, že slúži Bohu. Ale až
stretnutie s Kristom ho vovádza do pravdy
a pravej služby. Stretávajme sa s ním a ne
chajme sa každý deň viesť jeho Duchom.
Liturgia: Sk 8, 40 – 9, 19a, zač. 21; Jn 6, 48
– 54, zač. 23 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač.
131; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (ap.); predobr.
antifóny a blaženstvá; tropáre z Nedele
o myronosičkách a apoštolovi; Sláva,
kondák apoštolovi, I teraz, kondák z Nedele
o myron.; ostatné z Nedele o myron. a apoštolovi; namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel
zvestoval a Osvieť sa; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 234, 383; PZ: 200, 362; HP: 216, 381)

SOBOTA
11. máj

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa
nenávidel prv ako vás. (Jn 15, 18)
Nielen toto slovo o prenasledovaní nás
trocha udivuje, lebo máme predstavu
o inom kresťanstve. Pravda, o ktorej
Ježiš hovorieval farizejom a saducejom,
ich usvedčovala z hriechu. Preto ho
nenávideli. Kresťan bude tiež zrkadlom
pravdy pre ľudí a bude nenávidený.
Nebojme sa, lebo sme blahoslavení.
Liturgia: Sk 9, 19b – 31, zač. 22; Jn 15, 17 – 16,
2, zač. 52 (radové); 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62;
Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (Vasiľovi); predobr.
antif. a blaženstvá; tropáre z Nedele o myronosičkách a Vasiľovi; Sláva, kondák Vasiľovi,
I teraz, kondák z Nedele o myron.; ostatné
z Nedele o myron. a Vasiľovi; namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa
(HS: 234; 192; PZ: 200, 364; HP: 216, 383)
Igor Suchý
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RIFĽOVINKY
VYROBENÉ DOMA g Medzi
odloženými vecami sa určite aj u vás
(v pivnici alebo na pôjde)
nájdu staré rifle.
Možno ste ich
z nostalgie
nevyhodili
a len zaberajú
miesto. Keďže náš
seriál o recyklovaní sa
snaží o zmenu pohľadu na veci okolo nás,
pokúsme sa obľúbeným
kúskom odevu vdýchnuť nový život. Existujú
rôzne druhy tejto odolnej
tkaniny. Keďže sa blíži Veľká
noc a vajíčka sú neoddeliteľnou
súčasťou košíkov aj veľkonočných
aranžmánov, tenší denim môžeme využiť na vytvorenie nezvyčajných dekoratívnych vajíčok. Spolu so
srdiečkami (oživenými čipkou a krajkou)



a textilnými kvietkami upevnenými
na prútiky ozvláštnia váš sviatočný
interiér. (1) O niečo pevnejšia verzia
denimu sa hodí na ušitie mäkkých
prekvapení. Na inšpiráciu vám
ponúkame medvedíka dotvoreného farbami na textil. (2) No
a pre praktické duše bude určite
prínosom rifľovinkový
obal na tablet ušitý
z pevných nohavíc
a kúska károvaného
flanelu. (3) Všetky
postupy a šablóny
nájdete na našom webe alebo
facebooku. Určite
vám popri práci
napadnú ďalšie možnosti
využitia – od obliečok na vankúše cez
vrecká na drobnosti, tašky, koberčeky až
po jedinečné sedacie vaky do študentskej
izby. (Dada Kolesárová)

RECEPT g Za charakteristický pôstny
pokrm sa kedysi
považovalo múčne
jedlo. Piekol sa
chlieb, placky a osúchy. K jednoduchým
jedlám patrili cestoviny pripravené na slano aj na sladko, pirohy či obilninové
kaše z krúp a obilia. Ponúkame vám recept, ktorý nie je len
pôstnym receptom, ale môžete si ho pripraviť kedykoľvek.
Je vhodný ako samostatné jedlo, prípadne ako príloha k akémukoľvek pokrmu.
Suroviny: 600 gramov hladkej múky, 1,5 dcl olivového oleja,
40 gramov droždia,4 dcl mlieka, 2 KL soli, 4 strúčiky cesnaku, 1 ČL cukru (do kvásku)
Postup: Z vlažného mlieka, cukru a droždia si urobíme
kvások. Potom ho pridáme do hladkej múky spolu s 1 dcl
oleja, soli a zvyšného mlieka. Vypracujeme cesto a necháme
v teple kysnúť pol hodiny. Cesto vyvaľkáme a preložíme
na naolejovaný plech. V ceste urobíme jamky a polejeme
ho zvyšným olejom zmiešaným s pretlačeným cesnakom.
Na záver cesto posypeme rascou alebo rozmarínom. Cesto
necháme na plechu kysnúť pol hodiny a asi pol hodiny
pečieme na 180 °C.
Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Bystrice.

Irena Píšová

TALIANSKY CHLIEB





FIALKA
VOŇAVÁ
BOŽIA LEKÁREŇ g Jedna z najkrajších lesných
fialiek je fialka voňavá
(viola odorata). Vyskytuje
sa v listnatých lesoch, má
veľké voňavé kvety a kvitne od marca do apríla.
Podzemok s korienkami
sa zbiera v septembri a októbri (suší sa pri teplote do 40 °C). Vňať sa zbiera sa v čase
kvitnutia. Fialka je účinná pri chorobách dýchacích ciest,
chronickom kašli, zachrípnutí, hlienoch v prieduškách,
zápale. Používa sa na obklady zapálených a opuchnutých
miest, omývanie hnisavých rán, vredov a vyrážok, na oplachovanie vlasov pri lupinách, aj ako močopudný prostriedok
pri reumatizme. Pri predávkovaní sa môže objaviť nevoľnosť
spojená s vracaním. Neodporúča sa na dlhodobé užívanie.
Sirup: Tri hrste čerstvých kvetov zalejte litrom vriacej vody
na 24 hodín. Sceďte, pridajte 1 kg bieleho cukru, varte
45 min. a ešte horúce nalejte do sklenených fliaš. Skladujte
na tmavom mieste.
Olej: Dve lyžice kvetov zalejte sezamovým alebo mandľovým olejom, uzatvorte na 7 dní a odložte na tmavé miesto.
Každý deň nádobou dvakrát zatraste. Po týždni olej preceďte.

pxhere
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DUCHOVNÉ MINICVIČENIA

ČO SÚ TO NERESTI?

Už dávnejšie sme na internete natrafili na vtipné prednášky Marka Gungora, ktoré pomáhajú pochopiť a zlepšiť vzťahy muža a ženy. V jednej z nich hovorí o tom, ako
ho ovplyvnil John Grey a jeho pohľad na to, ako muži
a ženy počítajú skóre vo vzájomnom vzťahu. Pokúsime
sa zachytiť aspoň trocha z jeho rozprávania, ktoré nás
nesmierne pobavilo.

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ g V každom človeku sa
odohráva boj medzi duchom a telom, medzi dobrom a zlom. Neresti sú zlé návyky, zlozvyky, ktoré
oslabujú a zatemňujú svedomie. Otvárajú človeka
zlu a zvádzajú ho na hriech. Sú znakom odporu
voči Bohu. Neresti môžu byť spojené so siedmimi
hlavnými hriechmi, ktorými sú pýcha, lakomstvo,
závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Dôležité je budovať si pevnú vôľu, aby človek nepodliehal
nezriadeným vášňam, ktoré sa cez neresti môžu
prepadnúť až do ťažkých hriechov.

PRE MUŽA g „Muži majú sklon dať si obrovské bonusy za všetko,
čo urobia. Vstanem z postele, aj keď sa mi nechce, a hneď si za to
dám 500 bodov. Potom idem do práce, so všetkým sa popasujem,
dostanem výplatu a pripíšem si takých 2 000 bodov. Prídem domov
bez toho, aby som sa obzrel za každou sukňou, a dám si body. Takže
vojdem do dverí a mám 4 500 bodov. To je dôvod, prečo muž nemá
problém sadnúť si pred TV a doma už nič nerobiť. Vo vlastných
očiach má obrovský náskok a dáva manželke šancu dohnať ho. Nehovorím, že je to správne, ale takto funguje chlap. A množstvo mužov
sa bude cítiť dotknutých, ak ich žena bude nútiť pomáhať. On má
predsa nadrobené...

Medzi neresti môžeme zaradiť napríklad aj nezriadenú túžbu neustále sa zúčastňovať na zábavách
a hostinách (samozrejme, samotné hostiny nie sú
zlé). Cez túto neresť človek ľahko upadne do hriechu obžerstva alebo pijanstva, prípadne aj smilstva.
Svätý apoštol Pavol v jednom zo svojich listov
upozorňuje: „Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj
konajme. “ (Gal 5, 25) (D. Kolesárová)

Problém je v tom, že ženy počítajú body inak. Chlap vstane z postele,
aj keď nechce, žena to oceňuje a dáva mu bod. Potom ide do práce,
dostane výplatu a ona: ,Ó, to sa mi páči!‘ Jeden bod. Príde domov
za svojou manželkou a – jeden bod. Takže keď si vošiel dovnútra, máš tri body. Ale ona tiež nezaháľala. Vstala, pracovala, umyla
záchod, vzala deti do hudobnej atď. Chápeš? Je to 13 : 3. A ty nechceš
pomáhať?
Muži, ktorí to počujú, sú zdrvení: ,Nech urobím čokoľvek, dostanem
len jeden bod?‘ Odpoveď: ,Áno.‘ Ale môžeme to využiť. Muži zabúdajú, že ženy reagujú na každý milý alebo láskavý čin. A odmenia ho
rovnako ako obrovský. Zakaždým, keď nejaký urobíte, máte bod.“
PRE ŽENU g „Dámy, nesmiete zabudnúť, že on si dáva obrovské
bonusy. Takže ako môže žena získať množstvo bodov u chlapa? Sex
je super, ako získať body. Ale existuje ešte jeden. A to – veriť v neho.
Každý muž chce, aby v neho verila. To znie jednoducho, zvlášť pre
mladé ženy, ktoré ešte nepočuli tie neskutočné blbosti, s ktorými vie
muž domov prísť...  Príde s nápadom a žena povie: ,To je hlúposť.
To nikdy nebude fungovať. To nedokážeš.‘ Keď to hovorí, neskutočne
tým manžela ničí. Aj ich vzťah. Muži majú veľmi, veľmi krehké ego.
Vyzerajú síce ako tvrďasi, ale vnútri sú ako puding. Nezvládame toto
odmietanie a kritizovanie. A keď ženy s mužmi takto jednajú, keď sa
muži snažia zdieľať svoje sny (to neznamená, že nemôžete vzniesť
námietky), zle to dopadne. Mali by ste byť jeho fanúšikom číslo 1.
Viete, čo sa naučí, keď ho odmietnete? Nemôžem so svojou ženou
zdieľať svoje sny. A prestane s vami o tom hovoriť. Ak vám o nich
nikdy nevraví, možno by ste mali ísť do poradne. Dôvodom sú zrejme
vaše reakcie na jeho nápady. A máte problém. Pretože skoro ako
zázrakom sa ocitne v práci nejaká barbina, ktorá si nápad vypočuje
a povie: ,To je skvelé!‘ ,Vážne?‘ ,Jasné, je to úplne super.‘ A ste v kaši.
Ženy, pochopte: Najviac milostných pletiek sa nezačína kvôli sexu,
ale kvôli emóciám. Musíte dať svojmu mužovi pocítiť, že ste jeho
fanúšikom č. 1.“
(Marek a Dada Kolesárovci)

DESAŤ PRAVIDIEL PRE DETI
ETIKETA g V našom miniseriáli o etikete sa už
dlhšie zaoberáme netiketou – slušným správaním
vo virtuálnom priestore. Naše deti sa už veľmi
skoro začínajú obratne pohybovať na internete,
preto je veľmi dobré, ak sa rodičom podarí naučiť
ich niekoľko základných pravidiel.
1. Nikdy a za žiadnych okolností nedávaj nikomu
adresu ani telefón.
2. Nikdy si nedohaduj stretnutie cez internet bez
toho, aby o tom niekto iný vedel.
3. Nikdy neposielaj nikomu (ani známemu) svoju
intímnu fotografiu, neposielaj cudzím osobám
svoju selfie (portrét).
4. Svoje heslá k účtom (e-mail, sociálne siete...)
udržuj v tajnosti.
5. Ignoruj neslušné, vulgárne mejly, statusy a reakcie na fórach.
6. Ignoruj webové stránky s nevhodným obsahom.
7. Nesťahuj vírusy.
8. Never každej informácii, ktorú si na internete
prečítaš.
9. Ak nemáš chuť sa s niekým baviť, nebav sa.
10. Nepodľahni akýmkoľvek sľubom.
Okrem nich treba naučiť deti aj to, aby prišli za rodičmi pri akomkoľvek probléme vo virtuálnom
priestore. (D. Kolesárová)
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REGIÓN g Pôvodná Šarišská župa je homogénny
útvar, ktorý na juhu siaha až do Slanských vrchov
a na severe hraničí s Poľskom. Jeho južnému cípu
dominujú Šarišská vrchovina a Slanské vrchy so
svojím najvyšším vrchom Šimonkou (1 092 m n.
m.). Kým Šarišská vrchovina je na geologickom
podloží pochádzajúcom zo starších treťohôr,
v prípade Slanských vrchov ide o geomorfologický celok vulkanického pôvodu, ktorý pokračuje
smerom na juh až do Maďarska. Sopečná činnosť
tu prebiehala pred 23,8 – 5,3 miliónmi rokov, keď
územie východného Slovenska bolo až po rodiace
sa Karpaty pod morom. Svedkom tejto činnosti je
veľké množstvo andezitu, ktorý sa v nich pre svoju
vysokú kvalitu v súčasnosti aj ťaží.
V stredoveku vo vrchoch prebiehala bohatá banícka činnosť. Opály sa ťažili najmä v Dubníckych
baniach a zlato na severe, v okolí dnešnej dediny
Zlatá baňa. V súčasnosti v pohorí prebieha najmä
ťažba dreva a stavebného materiálu.

a Soľná Baňa). Soľ neťažili banskou činnosťou, ale
čerpaním slanej vody – soľanky. Pozostatkom tejto
činnosti je komplex budov na čerpanie soľanky
a následné varenie soli. Táto oblasť je známa aj
výrobou soľnobanskej čipky.
Oblasť Slanských vrchov je známa veľmi významným výskytom vtáctva, preto je zaradená do Národného zoznamu chránených vtáčích území
Slovenska v sústave Natura 2000. Ide o lokality
Pusté pole (územie s najväčším výskytom chráneného ponikleca veľkokvetého v Slanských vrchoch)
a Dubnícke bane. Tie dnes obývajú viaceré druhy
vzácnych a užitočných netopierov. V bývalých
baniach bola dokonca popísaná zimujúca kolónia
netopiera dvojfarebného. Okrem nich v Slanských
vrchoch žije jelenia, srnčia a diviačia zver, ale i rysy,
divé mačky, kuny, jazvece a vlky. Z drevín dominujú
buk, dub, hrab a jaseň.
V Slanských vrchoch sa nachádza aj najvyššia
stavba na Slovensku – vysielač Dubník, ktorý
má výšku 318 metrov. Z turistických lokalít treba
spomenúť ešte vodnú nádrž Sigord, pri ktorej sa
nachádza aj zimné turistické centrum. Do potoka
Delňa sa vlievajú malé potoky vyvierajúce na okolitých svahoch. Ide jednak o minerálne pramene, ale
i o pramene s čistou vodou vhodnou i pre dojčatá.
(Juraj Gradoš)

Nádrž Sigord. Zdroj: wikimedia.org

V severnom predhorí Slanských vrchov sa nachádzajú bohaté ložiská soli. Tá sa v Solivare ťaží
od 16. storočia, i keď existujú zmienky o jej možnej
ťažbe už pred tisíc rokmi. Centrom ťažby je dnešná
mestská časť Prešova Solivar (predtým Soľnohrad

KAM DO CHRÁMU?
Cerkev v Abranovciach. Zdroj: Mária Žarnayová

DOLNÝ ŠARIŠ

www.casopisslovo.sk

LITURGIA g Ak sa chcete vybrať v nedeľu na celodenný výlet na Šimonku, máte možnosť navštíviť viaceré
gréckokatolícke chrámy v jej širšom okolí – v Abranovciach (blízko chrámu je pochovaný prešovský biskup
Ján Hirka), Lesíčeku, Ruskej Novej Vsi alebo na východnej strane v Rudlove, Zámutove či Hanušovciach nad
Topľou. Najbližšie k vrcholu sa však nachádza Centrum
pre rodinu Sigord, kde sa pravidelne slávia sväté liturgie
v nedeľu o 9. hodine. Centrum ponúka rôzne kurzy,
ktoré zlepšujú rodinný život. V jeho okolí je viacero
možností, ako zmysluplne na čerstvom vzduchu v prírode prežiť nedeľné popoludnie. (Juraj Gradoš)

www.casopisslovo.sk

39

pro familia

ŠIMONKA
TURISTIKA g Najvyšší vrch Slanských vrchov (1 092 m n. m.) je vyhasnutou
sopkou. Jeho vrchol tvorí nezalesnená plocha s vystupujúcou skalou, ktorá
ponúka nádherný výhľad na celé východné Slovensko. V prípade pekného počasia vidno odtiaľ Vysoké Tatry, Kráľovu hoľu, Oblík i Vihorlat. Vrchom prechádza hranica okresov Prešov, Košice vidiek a Vranov nad Topľou. Drevený kríž
na jeho vrchole mal donedávna byzantské vyobrazenie ukrižovania. Relatívna
výška Šimonky 762 metrov ju zaraďuje na siedme miesto v rebríčku vrchov
s najväčšou relatívnou výškou na Slovensku.
Samotný vrchol bol v roku 1950 vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu
Šimonka s najvyšším stupňom ochrany, ktorá má rozlohu vyše 33 hektárov. Rezervácia ochraňuje zvyšky bukového pralesa na juhovýchodnom svahu vrcholu
a andezitový vrchol s balvanovými sutinami. Veľkou vzácnosťou je oplietavá
liana – zákonom chránený plamienok alpínsky, ktorý v rezervácii rastie na niekoľkých miestach.

BANE

SLOVO O PRÍRODE g Bane sú produktom
ľudskej činnosti v prírode. Na Slovensku ide
predovšetkým o hlbinné bane, ktoré po ukončení ťažby rôznych nerastov ostávajú opustené.
Tieto ľudské výtvory sa stávajú domovom
rôznych druhov živočíchov alebo časom dochádza k ich zatopeniu, či zasypaniu. Priestory
baní často obývajú netopiere. Keďže neraz ide
o vzácne druhy, bane sa stávajú chráneným
areálom. Príkladom sú od roku 1964 Dubnícke
opálové bane nad obcou Červenica.

archív

Na vrchol sa dá dostať z viacerých smerov. Dobrým východiskom je obec Zlatá
Baňa. Trasa vedie po zelenej a následne žltej turistickej trase. Tá sa začína nad
obcou Zlatá Baňa v sedle Grimov laz. Po žltej trase sa ponúka krásny výhľad
na Dubník. Červenou je značená trasa, ktorá vedie po západných svahoch
a je súčasťou Medzinárodnej diaľkovej turistickej trasy E3, vedúcej hlavným
hrebeňom Slanských vrchov. Modrá trasa vedie z obcí Červenica či Hermanovce
nad Topľou ku Grimovmu lazu, kde sa napája na žltú trasu. Na Šimonku sa
dá dostať po turistických trasách aj z Petroviec, Rudlova či Zámutova. V okolí
vrchu vedie aj lyžiarska turistická trasa. Na veľkonočný pondelok sa od roku
1984 koná tradičný jednodňový peší Veľkonočný výstup na Šimonku, keď turisti
putujú na vrchol z rôznych smerov. (Juraj Gradoš)

CYKLOŽELEZNIČKA
ZAUJÍMAVOSŤ g Milovníci cyklistiky často využívajú trasu Prešov – Zlatá
Baňa. Mierne stúpanie, pekná príroda a pomerne malá intenzita dopravy
napomáhali obľúbenosť tejto trasy. V roku 2018 sa však začala stavať šesťapolkilometrová cyklotrasa, ktorá sa začína v Prešove v časti Solivar, pokračuje cez
Dulovu Ves a Kokošovce k rekreačnej oblasti Sigord. Nová cyklocesta široká 3
metre má výškový rozdiel 420 m. Cyklistický chodník dostal názov cykloželeznička preto, lebo povedie po trase bývalej Pionierskej železničky. Železnica tu
fungovala od začiatku 20. storočia a slúžila na zvoz dreva zo Slanských vrchov.
Hoci sa v roku 1958 začalo s jej obnovou, v roku 1969 bola zrušená. Následne
bol v roku 1974 zlikvidovaný železničný zvršok a trať vedúca cez polia bola
rozoraná. (Juraj Gradoš)

Viktor Zamborský

Najviac baní sa nachádza v Slovenskom rudohorí a v okolí banských miest, kde sa ťažili
prevažne kovy. Bane však slúžili aj na ťažbu
uhlia (napr. Nováky), soli (napr. Solivar) či
drahokamov. Najvzácnejším kameňom, ktorý
sa na Slovensku vo veľkom ťažil, je opál. Ide
o nerast, ktorý sa formuje pri nízkych teplotách z vody bohatej na SiO2, a to najmä v okolí
horúcich prameňov. Drahý opál je mliečnobiely alebo čierny a prekrásne hrá rozličnými
dúhovými farbami, zvyčajne červenou, modrou
a žltou (opalizuje). So zohrievaním vody, ktorá
je v ňom viazaná, sa jeho farba často mení. Ak
sa zohreje v dlani, bude sa mimoriadne lesknúť.
Obyčajný opál je sivý, čierny alebo zelený
a hrou farieb sa nevyznačuje. Opál z okolia
Červenice bol certifikovaný pod označením
Slovenský opál.
Dubnícke opálové bane boli známe po celom
svete už od konca 16. storočia vďaka drahému
opálu, ktorý sa v nich ťažil. Je možné, že opál sa
tu ťažil už počas rímskych čias. Opál z Dubníckych opálových baní si zvlášť obľúbili členovia
rodiny cisára Napoleona. Najväčší opál menom
Harlekýn našli v roku 1775. Vážil 594 g a dnes
je uložený v Prírodovednom múzeu vo Viedni. Až do objavenia nálezísk opálu v Mexiku
a Austrálii v 19. storočí sa opál celosvetovo
ťažil iba v Dubníckych baniach. V Krajskom
múzeu v Prešove je otvorená stála expozícia
Neživá príroda, ktorej súčasťou je aj drahý opál
z Dubníka. Podzemie opálových baní bolo
sprístupnené verejnosti v roku 2015 cez štôlňu
Jozef. (Juraj Gradoš)
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S pokorou
Priveľa si o
sebe namýšľaš!

Dobre,
Prosím vás o požehale najnanie na záver
prv sa popôstu.
koríš pred svojím
bratom...

Ako dobre,
že som ťa
stretol.

No toto! Kde sa
tu tento berie?

Odpusť mi, že som ťa urazil.
A modli sa za mňa.
Aj ty mi odpusť.
Budem sa ...

Idem
práve ...
poslušníkom
...

... za
tebou.

Pôstny čas
Počas Veľkého pôstu sa
modlíme špecifické
modlitby a pobožnosti.
Vieš, v ktorom čase?
Úloha: Priraď ku každej
správny deň a čas.
(Kvetná nedeľa)
(štvrtok 5. týždňa
Veľkého pôstu)
(Veľký štvrtok)
(Veľká sobota)
(v noci z Veľkej soboty
na Nedeľu Vzkriesenia)
(večiereň
na Syropôstnu nedeľu)
(Veľký piatok)
(hlavne v stredy
a piatky)
(ráno vo Veľký piatok)
(pred druhou,
treťou a štvrtou
pôstnou nedeľou)
(v pondelok až piatok)
(každú nedeľu
okrem Kvetnej)
(Veľká sobota ráno)
(Veľký štvrtok)

Koľko dní?

elky pos

Sl

t

Ahoj, deti, život človeka môžeme prirovnať
k ceste pútnika, ktorý vie, kam ide, a uvedomuje si aj námahu a nebezpečenstvá,
ktoré ho na ceste čakajú. Každoročný
Veľký pôst je iba krátkym úsekom na
našej duchovnej ceste a má veľký význam. Podobá sa na čas strávený v posilňovni. Duša túži lepšie vyzerať (a byť
naozaj lepšou), takže vchádza na miesto, kde je rozličné náradie s presne pripraveným programom cvičení. Zažíva
pri tom veľa potu, bolesti aj sĺz. Taká svalovka duše nie žiadna sranda.

V

... a poprosíš
ho o odpustenie.

ov nik

... modliť za teba každý
deň až do skončenia pôstu.

No a keď duša počas Veľkého pôstu vydá
zo seba všetko, nasleduje očistná sprcha
– voda obmývajúca hriechy, zmierenie
s Bohom aj ľuďmi, obliekanie sa do rúcha nového stvorenia, ktoré je pripravené sláviť najväčšie sviatky v roku –
Paschu – Veľkú a svätú noc, v ktorej
Kristus vstáva z mŕtvych. Po odpočinku spolu s ním môže aj naša duša zažiť radosť z nového rána a kráčať oveľa
vytrvalejšie a s posilnenými svalmi prekonávať ďalšie prekážky na svojom celoživotnom putovaní.

Veľký pôst
Služba vopred posvätených darov
.............................................................................................................
Liturgia sv. Bazila Veľkého
.............................................................................................................
Kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho
.............................................................................................................
Svätenie myra
.............................................................................................................
Umývanie nôh
.............................................................................................................
Vzájomné zmierenie
.............................................................................................................
Krst katechumenov
.............................................................................................................
Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu
.............................................................................................................
Strasti
.............................................................................................................
Svätenie ratolestí
.............................................................................................................
Jeruzalemská utiereň
.............................................................................................................
Zádušné soboty
.............................................................................................................
Modlitba sv. Efréma Sýrskeho
.............................................................................................................
Čítanie skutkov apoštolov
.............................................................................................................

Trojnožka
V čase Veľkého pôstu nejde
len o zdržiavanie sa jedla.
Stolička Veľkého pôstu musí
stáť na troch nohách: 1. modlitba, 2. pôst, 3. almužna.
Úloha: Podlep a vystrihni si
pôstny trojlístok, urob doň
tri dierky, prevleč cez ne a
uviaž tri šnúrky rôznej farby
a založ si ho do modlitebnej
knižky (verziu v súbore PDF
nájdeš aj na webe Slova,
obrázok si môžeš vytlačiť
rovno na výkres).

Vieš, koľko dní trvá Veľký pôst. Od toho sa odvodzuje aj ďalšie z jeho pomenovaní.
Úloha: Vyrieš príklad a dozvieš sa ich počet. 35 + 101 – 54 + 68 – 12 x 12 + 34 = ???

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

S tebou nie je
rozumná reč!

Príbehy poslušníka

www.casopisslovo.sk

NA SLOVO DAROVALI
Mikuláš Sigeti, Janova Lehota, 13,50 eura;
Pavol Lejko, Košice-Šaca, 13,50 eura; Anna
Tančáková, Mrázovce, 11,50 eura; Cyril
Dujava, Prešov, 11,50 eura; Daniela Matfiako
vá, Kežmarok, 11,50 eura; Helena Kupcová,
Košice, 11,50 eura; Helena Zavacká, Ľubica,
11,50 eura; Jozef Pančák, Martin, 11,50
eura; Jozef Bratko, Humenné, 11,50 eura;
Kveta Šebejová, Prešov, 11,50 eura; Ľubomír
Michalko, Kvetoslavov, 11,50 eura; Ľubomír
Porhinčák, Bratislava, 11,50 eura; Lýdia Mr
vová, Marianka, 11,50 eura; Mária Kocáková,
Košice, 11,50 eura; Mária Petriľáková, Fijaš,
11,50 eura; Mária Balabasová, Ľubica, 11,50
eura; Mikuláš Sysák, CSc., Bernolákovo, 11,50
eura; Peter Nedoroščík, Prešov, 11,50 eura;
Viktor Michančo, Prešov, 11,50 eura
Zo srdca ďakujeme.
BLAHOŽELÁME
30. marca sa dožil náš
duchovný otec Miroslav
Bartoš svojho životného
jubilea 50 rokov. Drahý
otec Miroslav, my vaši ve
riaci vám chceme vyprosiť
hojnosť Božích milostí.
Nech Pán, ktorý je láska, napĺňa vaše srdce
každým dňom. Na vašej duchovnej ceste vám
vyprosujeme, aby vás Boh naplnil svojím
požehnaním a dal vám všetky milosti na to,
aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo
až do konca a vykonali tak veľa dobrého pre
spásu vám zverených duší. Presvätá Boho
rodička nech ochraňuje vás i vašich blíz
kych. To vám i vašej manželke, ktorá taktiež
slávi svoje jubileum, vyprosujú vaši veriaci
na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z farnosti Vernár
Náš drahý duchovný otec
Martin Tkačin, 12. apríla
osláviš krásnych 40 rokov
života.
Chceme ti z celého srdca
zablahoželať a kyticu
modlitieb na prestol
Bohu prinášať, aby si s manželkou Luciou
mal dostatok duchovných síl. Nech ochrana
Presvätej Bohorodičky je tvojou odmenou
a posilou na mnohaja i blahaja lita.
svokrovci, švagrovia Janík, Tomáš s rodinou
a švagriná Ľudmilka s manželom
Drahý náš duchovný otec
Ján Vasiľ, k vašim 35. na
rodeninám, ktoré oslávite
20. apríla, vám chceme zo
srdca zablahoželať. Vypro
sujeme vám hojnosť Bo
žích milostí a požehnania
do vašej každodennej práce v Pánovej vinici,
pevné zdravie a ochranu nebeskej Matky. Ďa
kujeme vám za horlivé ohlasovanie Božieho
slova, za príklad života, povzbudzovanie vo
viere a trpezlivosť, ktorú nám preukazujete.
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Ďakujeme vám aj za zveľadenie nášho chrá
mu, na ktorom máte nemalý podiel. Zo srdca
vyprosujeme hojnosť požehnania na mnohaja i blahaja lita.
vaši veriaci z farnosti Bukovce,
Gribov a Kožuchovce
20. apríla oslávi náš
duchovný otec Martin
Terkanič 35 rokov života.
Pri príležitosti vašich
narodenín vám chceme
popriať a vyprosiť hojnosť
Božích milostí, dary
Svätého Ducha, aby ste dobrotou svojho
srdca a láskou k blížnym, ktorú preukazujete
v našej farnosti, boli horlivým príkladom
pre nás veriacich. Nech vás všemohúci Boh
odmení za vašu službu a naša nebeská Matka
ochraňuje na mnohaja i blahaja lita. To vám
zo srdca vyprosujú vďační veriaci z farnosti
Malý Lipník.
S láskou a vďakou chceme
pozdraviť nášho duchov
ného otca Radoslava Záhorského z farnosti Nacina
Ves, ktorý 21. apríla oslávi
44 rokov života. Drahý
duchovný otec, chceme
sa vám poďakovať za vašu obetavú duchov
nú službu, za modlitby, rady, povzbudenia
a každoročné púte, ktoré sú pre nás veľkou
duchovnou posilou a nezabudnuteľným
zážitkom. Z úprimného srdca blahoželáme
a od Zmŕtvychvstalého vyprosujeme pevné
zdravie, veľa sily, lásky, radosti, spokojnosti
a tiež plno zdarov Svätého Ducha. Vás a vašu
rodinu zverujeme pod mocnú ochranu a prí
hovor Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja
i blahaja lita!
veriaci z Nacinej Vsi
Drahý otec Michal Jančišin, s vďakou za vašu
kňazskú službu a svedectvo života vám
prajeme, nech vás nebeský Otec požehná
zdravím, spokojnosťou v osobnom živote,
vrúcnymi vzťahmi, múdrosťou pre každú
situáciu a hojným ovocím služby. Mnohaja
i blahaja lita!
vďační veriaci z farnosti Havaj
Okrúhle narodeniny oslávi 6. mája Gabriela
Ficová. Drahá Gabika, pri príležitosti tvojho
životného jubilea ti prajeme pevné zdravie,
veľa lásky, šťastia, pokoja a radosti. Ďaku
jeme ti za dennodennú starostlivosť o našu
domácnosť a trpezlivosť, ktorú nám láskavým
srdcom preukazuješ. Mama Irena a teta Mária
ti ďakujú za opateru, ktorú im s láskou dávaš.
Vyprosujeme ti Božiu milosť, ochranu Presvä
tej Bohorodičky, dary Svätého Ducha. Mnoho
ďalších požehnaných rokov medzi nami ti
praje manžel Peter, dcéry Gabriela, Ivana,
Marianna, mama Irena a tety Mária a Helena.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Na spolok darovali: Anna Gavaľová, Trhoviš
te – 10 eur; Paulína Kočišová, Iňačovce – 10
eur; Arcibratstvo ruženca, Iňačovce – 20 eur;

farnosť Drienica: Anna Birčáková, Helena
Čarnická, Oľga Fehová, Helena Fechová, Peter
Javorský, Margita Olejárová, Mária Polomčáko
vá, Vincent Sedlák, Elena Škovranová, Margita
Škovranová, Anna Staneková, Anna Šurinová –
5 eur; Jozef Krivoňák, Jakubovany – 5 eur
Pán Boh zaplať!
DÔLEŽITÝ OZNAM REDAKCIE
Ak odoberáte viac kusov časopisu a chcete
mať kvôli doručovaniu časopisu Slovo na zá
sielke aj váš telefonický kontakt, prosím,
zašlite ho na sefredaktor@casopisslovo.sk aj
s aktuálnou poštovou adresou.
redakcia
OZNAMY
Pozvánka do pro-life lekárne
Lekáreň sv. Kozmu a Damiána nájdete
na Hlavnej 1 v Prešove (pri Gréckokatolíc
kom arcibiskupstve). Ponúkame vám široké
spektrum liekov, zdravotnícke pomôcky
a výživové doplnky. V lekárni pracujú veriace
farmaceutky, ktoré pomáhajú svojimi radami
podľa odborných a duchovných princípov.
Za svojich klientov a ich problémy sa denne
modlia. Lekáreň podporuje rodiny zvýšenými
zľavami až do 10 %.
Štyrikrát v roku ponúka tematické, až 20 %
zľavy. Kňazi, rehoľné sestry a gréckokatolícki
veriaci majú 5 % zľavu. Lieky, zdravotnícke
pomôcky a výživové doplnky si môžete
objednať aj mejlom na adrese: lekaren@
grkatpo.sk a vyzdvihnúť si ich na druhý deň.
Lekáreň neponúka antikoncepčné a home
opatické lieky. Otváracie hodiny: 08.00 –
18.00 h (počas pracovných dní)
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vy
pracovanie potrebnej projektovej dokumen
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektro
magnetický pohon, diaľkové ovládania zvo
nov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344
_______________________________________
Cestovná agentúra M-TOURS vás pozýva
na duchovnú púť do Medžugoria v termínoch
20. – 27. jún, 4. – 11. júl, 11. – 18. júl ...
Cena za osobu je 230 eur. V cene je zahrnutá
cesta klimatizovaným autobusom, sprievodca,
polpenzia, 2x zastávka pri mori, poistenie, uby
tovanie, 2x výlet mimo Medžugoria s duchov
ným zámerom.
Viac sa dozviete na www.mtours.sk.
Kontakt: 0902 545 140, 0907 887 861

www.casopisslovo.sk
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program

TV NOE

J07.04. (nedeľa) 08.35 Gréckokatolícky magazín
(GkM) 23.05 Quo vadis: Vladyka Peter Rusnák
– rozhovor
J08.04. (pondelok) 14.10 Obrazy krížovej cesty
21.15 Slovo – miesto stretnutia – dokument R
J09.04. (utorok) 13.25 Quo vadis: Vladyka Peter
Rusnák – rozhovor R 20.55 Gréckokatolícky
magazín
J10.04. (streda) 03.15 Akatist 16.05 GkM R
21.00 PKP R
J11.04. (štvrtok) 04.00 GkM R 10.50 PKP 17.00
PKP 17.05 Umučenie Pána 22.55 Quo vadis:
Vladyka Peter Rusnák R
J12.04. (piatok) 09.00 Večera u Slováka: 5. pôst
na nedeľa 18.35 Starý zákon: 10 Božích rán 2
20.20 PKP R 20.30 Svätá Rita – film
J13.04. (sobota) 10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00
Akatist 20.30 Don Diana: Pre lásku k môjmu
ľudu – film (2)
J14.04. (nedeľa) 08.00 EkoKlbko – detský prog
ram 08.35 GkM R 09.30 Svätá omša z Vatikánu
15.30 Krížová cesta
J15.04. (pondelok) 07.40 Týždeň s: Farnosť
Pčoliné 13.30 Univerzita tretieho veku: Islam
14.10 Obrazy krížovej cesty 22.00 Veľký týždeň
v Ríme
J16.04. (utorok) 08.20 Starý zákon: Prechod cez
Červené more 20.55 Gréckokatolícky magazín
J17.04. (streda) 03.15 Akatist 14.05 Veľký týž
deň v Ríme R 16.05 GkM R 20.20 PKP R
J18.04. (štvrtok) 04.00 GkM R 09.30 Svätá omša
z Vatikánu 13.30 Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi (1) 21.50 Veľkonočné tajomstvo
23.10 Krížová cesta
J19.04. (piatok) 10.10 GkM R 13.00 PKP R 15.30
Krížová cesta, deň s ikonou 21.15 Krížová cesta
z Kolosea 22.30 Pascha, z utrpenia k životu –
dokument
J20.04. (sobota) 00.05 GkM R 03.20 Otec Ivan
– dokument 09.45 GkM R 10.10 GkM R 11.00
Pascha, z utrpenia k životu – dokument R 11.55
PKP 14.00 Akatist 20.30 Veľkonočná vigília
z Ríma
J21.04. (nedeľa) 00.20 GkM R 02.25 Veľký týždeň v Ríme R 08.35 GkM R 10.00 Svätá omša
z Vatikánu 12.00 Urbi et orbi
J22.04. (pondelok) 07.40 Týždeň s: Farnosť Údol
16.05 V škole Ducha 20.25 PragerU
J23.04. (utorok) 01.25 Chvály: F6 R 20.55 Gréckokatolícky magazín
J01.05. (streda) 08.20 Starý zákon: Šalamún
a chrám 16.05 GkM R 20.20 PKP R
J02.05. (štvrtok) 04.00 GkM R 10.50 PKP 17.00
PKP R
J03.05. (piatok) 15.30 Krížová cesta 20.20 PKP R
21.30 Quo vadis: Vladyka Peter Rusnák
J04.05. (sobota) 10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00
Akatist
J05.05. (nedeľa) 08.35 GkM R 23.05 Quo vadis:
Vladyka Peter Rusnák R
::

::

::

::

J05.04. (piatok) 13.10 Nevzdají se – Orissa – do
kument 19.10 Příběh o Žofii – dok. film 22.55
Příběh mozaiky v Mitošinách – dok. film
J06.04. (sobota) 07.05 Byl jsem ve vězení a přišli
jste za mnou 08.30 Cirkus Noeland (31) 18.00
Příběhy odvahy a víry: Patriarcha Tichon (5)
00.45 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J07.04. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 18.00 Cirkus
Noeland (33) 18.55 Od Františka k Františkovi –
dokument 21.25 Hriňovský kostelík na Islandu
– dokument 22.55 Kde bzučí včely
J08.04. (pondelok) 08.55 Uganda, trpící perla
Afriky – dokument 09.25 Bělorusko – Květ mezi
trny – dokument 10.20 Missio magazín 11.10
Lidé, kteří milují život – Peru 18.45 Chlapi
na hoře – dokument 21.30 Terra Santa News
22.00 Noční univerzita 23.30 Kulatý stůl
J09.04. (utorok) 11.05 44 let novickou – životní
příběh sestry Bonky Bodušky z jižního Bulhar
ska 14.30 Jde o život (6) 19.10 Dana: O ma
šince s voňavým kouřem – svedectvo 21.10
Řeckokatolický magazín
J10.04. (sobota) 06.55 Barva lásky – dokument
o mozaikách, tvorbe a pohľadu na život známe
ho autora otca Marka Rupnika SJ 20.00 Adorace
21.05 Bet Lechem – vnitřní domov
J11.04. (štvrtok) 07.28 Skryté poklady: Roman –
svedectvo 09.35 ŘkM R 18.40 Sedmihlásky
J12.04. (piatok) 09.40 Na pomezí ticha a tmy
– dokument 12.50 Bible pro Severní Koreu
– dokument 16.35 Opřu se o florbalovou hůl –
dokument 18.30 Mašinky (8) 19.35 Vezmi a čti
J13.04. (sobota) 07.10 Bulharsko: Život ve skry
tosti – dokument 10.00 Angola: katecheta
Paulino – príbeh 17.15 Stíny barbarské noci –
dokument o likvidaci mužských řeholí, Akci K
J14.04. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 10.00 Mše svatá
Květné neděle z Vatikánu14.05 Můj otče,
odpouštím vám – svedectvo 18.30 Dávní hrdi
nové: Opravdová víra
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J07.04. (nedeľa) 14.00 Naše dieťa nepočuje
J10.04. (streda) 11.10 Lucia Dovalová a jej mod
rotlačový príbeh
J11.04. (štvrtok) 18.00 12. duchovné cvičenia
Rádia Lumen: Svätá omša z Banskej Bystrice
J12.04. (piatok) 18.00 Svätá omša 20.00 Od srd
ca k srdcu 20.00 Eucharistická adorácia
J13.04. (sobota) 18.00 Svätá omša 20.15
Od ucha k duchu
J18.04. (štvrtok) 09.00 Missa Chrismatis
J19.04. (piatok) 18.00 Prenasledovaní kresťania
vo svete
J20.04. (sobota) 17.30 Každý deň v Božej dlani
J21.04. (nedeľa) 12.00 Urbi et orbi 18.00 Emau
zy – svätá omša
J22.04. (pondelok) 16.00 Viera vo vzkriesenie
v dobách Ježiša Krista
J28.04. (nedeľa) 20.30 Relikvie – aký význam
majú pre nás veriacich?

J30.04. (utorok) 11.10 Predstavenie kultúrnej
platformy One of Us
RTVS
JEDNOTKA

J14.04. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Námestia
sv. Petra v Ríme. Celebruje: Svätý Otec František
DVOJKA

J07.04. (nedeľa) 12.40 A ja ťa rozhrešujem –
dokumentárny film R 13.05 Orientácie 13.30
Slovo 01.15 Slovo R
J08.04. (pondelok) 13.00 Orientácie R
J11.04. (štvrtok) 15.00 Pred Veľkou nocou R
J13.04. (sobota) 08.55 Kláštor svätej Kataríny
v Malých Karpatoch 09.20 History: Osobnosť
Martina Luthera a Alexandra Dubčeka R 12.15
Od ovečky po gubu – etnografický dokument R
J14.04. (nedeľa) 13.40 Slovo – sviatočný prího
vor Mons. Tomáša Galisa 00.55 Slovo R
J28.04. (nedeľa) 09.30 Orientácie – predstavíme
vám sakrálnu tvorbu kráľa pop-artu Andyho
Warhola a zájdeme aj za maliarkou Zemplína,
výtvarníčkou Ľudmilou Lakomou-Krausovou.
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného
rána
J07.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Bratisla
vy 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia
spravodlivých 20.05 Dagmar Mozolová: Opri
sa o mňa 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí
v 20. storočí
J14.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv.
Alžbety v Košiciach 10.05 Soňa Gyarfášová: Prí
behy ľudí v 20. storočí 22.05 Dagmar Mozolová:
Opri sa o mňa
J19.04. (piatok) 15.00 Evanjelické pašiové boho
služby z Nitrianskej Stredy
J20.04. (sobota) 10.05 Turínske plátno: O naj
slávnejšej kresťanskej relikvii, ktorá je fotografi
ou utrpenia a zmŕtvychvstania Krista
J21.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
J22.04. (pondelok) 14.05 Ja ťa krstím – relácia
o historických krstiteľniciach a symbolike
a význame krstu
J28.04. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z Hranovnice
RÁDIO REGINA

JPondelok 17.05 Viera v živote
JUtorok 10.05 Božie mlyny R (Východ) 20.00
Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Eku
ména vo svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mly
ny (Regina-východ) 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
J19.04. (piatok) 14.05 Slzy: Zobrazenie smútku
a utrpenia v sakrálnom umení
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená
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SALLY ANN WRIGHTOVÁ:
365 BIBLICKÝCH PRÍBEHOV
PRE DETI

1
q

Starorímsky Smrť,
Sicílska
peniaz po nemecky sopka

FILM g Mia dostane malého bieleho
leva a stanú sa z nich nerozluční kamaráti. Keď však podrastú, musia spolu utiecť
do africkej divočiny, aby vzácne zviera
zachránili pred lovcami trofejí. Výnimočný film z africkej prírody vznikal plné tri
roky a počas nich sa z filmového príbehu
stal skutočný. Jedinou možnosťou, ako
film nakrútiť bez filmových trikov, totiž
bolo, aby spolu malé biele levy a detskí
herci vyrastali a stala sa z nich jedna svorka. Prípravy a natáčanie prebiehalo pod
dohľadom Kevina Richardsona, vo svete
známeho ako „zaklínač levov“. „Bolo to
úžasné. Kevin a obaja detskí herci boli
s levmi jedna rodina,“ spomína s dojatím
režisér Gilles de Maistrena na natáčanie
filmu, ktorého premiéra nás čaká v apríli.
(filmeurope.sk)

Bystrina

Chemická
Autor:
2
značka
Vladimír
hliníka Komanický q

Dvojhláska

Postrčil
Choroba
kostí
Hovorila
klamstvá

Org. spoj.
národov
Anglická
spojka

Papagáj

Ruské
mesto

Meno Cha
čaturjana

49 v Ríme

Značka
kozmetiky

L Á A E A K S L O Ž V K M Ŕ R R L
S M H J A M E R T O A E O B E T Y
V Y A A T Š A B T B A L A D A A E

3

Typ hudby
Nečistili
vo vode

q
Ono

Milan,
po do
mácky

Kilotona,
skratka
Gr. bohyňa
pomsty

Kozub
Babička,
po česky Svetelnosť,
po anglicky

Kopnutie

B T L Ú N I T R I T A H A L V V S
U R N L D S V E M V R I E K Y O A

Známa
banka
Krvný
obraz

Alebo

A K Š A M A N Ž E L S T V O R B A
Ž CH S A K O A E R A O N Ž U L A K

Daniela,
po domácky
Inž. stavby
Košice

Javor,
odborne

Podopie
ram

Ľ Á L K N M E I S I M A K T N L A
Ú K L O N S A Á D I O L R O P D O

Súperi

q

K K A B O L Z Y P L A Z Y J I E D
A N T O Y M L Ž Z L V P A E S L S

Vyhynutí
kočovníci

4

A R I E L Á E N E I T S P A N N Y

Vpred,
po taliansky
Biblická
hora

Vzácna
tekutina

LEKÁREŇ
F B R Á S I C E R O D I Č Z A L A

Východo
slov. rieka

Textová
skratka

HUDBA g V minulom roku vyšlo CD,
ktoré ponúka nápaditú hudbu plnú obrazov, emócií, hlbokých textov a príjemného
ženského spevu. Výraz a hudobný jazyk
inšpirovaný ľudovou melodikou spája
klasickú eleganciu sláčikových nástrojov
a pesničkárstvo s modernými technológiami. Na nosiči nájdete jedenásť skladieb:
Príchod, Dom môjho ja, Studnička pod
plánkou, Tanec strún, Medzičasom, Prianie, Vykúpenie, Všetko má svoj čas 2, Deva,
Ku tebe, Umelec. Pre Miriam Kaiserovú je
inšpiráciou česká hudobníčka Iva Bittová,
ktorá pri uvedení nosiča povedala: „... gratulujem a prajem celému tímu, aby Tanec
strún dotancoval k ušiam všetkých poslucháčov, ktorí budú chcieť zdieľať s nimi tú
nádhernú cestu.“ (kumran.sk)

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Sociálna
poisťovňa,
skratka

Starostli
vosť

Auckland
aiport,
skratka

Žena

MIRIAM KAISER TRIO:
TANEC STRÚN

Dva suse
diace tóny

Suma

Legenda: ALEJA, ANANÁS, AORTA, ARIEL, BALADA, BAŠTA,
CISÁR, DLANE, FAKĽA, FRAKY, HOVOR, CHRÁMY, KALUŽ,
KORBA, LEZEC, LIPID, MANŽELSTVO, MAŽIAR, METANOL,
MISIE, MOTÁK, NIKEL, OBETY, ODPOR, OSADY, PANNY, PLAZY,
POLIEVKA, PROVA, RIEKY, RODIČ, SKALY, SKÚŠKA, SLAMA,
SLATINA, SLIAČ, SLONY, SLOTA, SLUŽBA, SNAHA, SNINA, STRES,
ŠAMAN, ŠELMA, TEMŽA, TIENE, TVORBA, ÚKLAD, ÚKLON, VIERA,
VLAHA, VRAKY, ZÁNIK, ZLOBA, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.

Dvojhláska

Autor: Marek Pataky; Výherca: Kristína Kizáková z Pichní
Citoslovce
uvažovania
United
States,
skratka

Správne riešenia z čísla 5: Krížovka: Počujte slovo
od Boha vám zoslané. Osemsmerovka: Nábožnosť
je priateľstvo s Bohom.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Rub

kultúra a relax

MIA A BIELY LEV

KNIHA g Ako sa modliť s deťmi, to je
otázka, ktorá trápi nejedného kresťanského rodiča. Ak chcete oživiť prežívanie
viery svojich detí, poteší vás pútavá ilustrovaná kniha biblických príbehov, ktorá
prináša jeden na každý deň v roku. A to je
obľúbená forma čítania. Cez 220 starozákonných a 145 novozákonných príbehov
v priebehu jedného roka spoznajú hlavné
biblické postavy i udalosti. Každodenné
čítanie v nich môže prebudiť zvyk čítať
neskôr Sväté písmo každý deň. Zároveň
sa cvičia v čítaní a učia sa disciplíne v pravidelnom zadelení denných povinností.
Knihu sprevádzajú krásne ilustrácie, ktoré umocňujú zážitok z čítania i modlitby.
(Martina Grochálová)
Pomôcky:
Tod, And,
Anda,Acer,
Oma, Lum
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

PREŠOV – Slovensko-anglický
			 Kvetný víkend v Bárke
Termín: 12. – 14. apríl
Miesto: GMC Bárka Juskova Voľa
Cena víkendu: 25 eur pre nečlenov CVČ a 20 eur pre členov CVČ (v cene je zahrnutá doprava
z Juskovej Vole do Popradu a späť)
Minimálny vek účastníkov: 14 rokov

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Cena víkendu: 18 eur (v rámci pomoci viacdetným rodinám každý ďalší súrodenec zaplatí 14
eur)
Minimálny vek účastníkov: 14 rokov
Vzácnym hosťom bude predstavený rehole sv. Augustína na Slovensku P. Juraj Pigula OSA.
Prihlasovanie: cez elektronický formulár na www.aetos.sk

		

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Termín: 13. apríl o 14.00 h (Lazárova sobota)
Miesto: Marianka (mariánske pútnické miesto neďaleko Bratislavy)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník

CENACOLO

Stretnutie mladých Bratislavskej eparchie s vladykom Petrom Rusnákom sa začne modlitbou
krížovej cesty, po ktorej bude nasledovať katechéza vladyku Petra a nebude chýbať ani agapé.

koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
10.04. Večerné chvály (18.00 h)
17.04. Večer mladých (17.30 h)
24.04. Biblický večer (18.00 h)
15.05. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)

KOINONIA

BRATISLAVA - Kvetný víkend

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie
nad Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00
h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov
(10.00 h), Hlinné (11.30 h)
02. – 03.04. Konferencia Poprad, hotel Satel
07.04. Stretnutie róm. mužov, Čirč (15.00 h)

RÓMSKA

Termín: 12. – 14 apríl
Miesto: Sobrance

KOMUNITA

		

JÁN KRSTITEĽ

KOŠICE – Kvetný víkend

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
03. – 06.05. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je
99 eur za manželský pár.
17. – 19.05. Seminár o prorockých daroch 2
19.05. Deň rodiny na Sigorde, 10. výročie
centra
30.05. – 02.06. Kurz prípravy na manželstvo
07. – 09.06. Kurz Rút
21. – 23.06. Kurz Filip

MISIA

Rezervácie: skolacentrum@centrum.sk alebo na tel. č.: 057/449 02 90, 449 07 61
Nahlásiť sa treba čím skôr.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
05.04. Eucharistická adorácia (20.00 h)
06.04. Fatimská sobota (10.30 h)
07.04. Malá púť (10.30 h)
04.05. Fatimská sobota
05.05. Malá púť

CENTRUM PRE RODINU

Tí, ktorí nemohli byť v Paname na stretnutí so Svätým Otcom Františkom, majú výbornú príle
žitosť prežiť myšlienky Svetových dní mládeže v GMC Bárka. Bude možnosť stretnúť sa s native
speakrami a vybrať si anglicky hovoriacu skupinku aj pre začiatočníkov.

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
12.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
17.04. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
22.04. Modlitby k sv. Charbelovi
28.04. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)
04.05. Fatimská sobota (09.30 h)
10.05. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Kvetná nedeľa v Poprade
10.30 Archijerejská svätá liturgia v Chráme sv. Petra a Pavla
13.30 Lámačské chvály a ďalší bohatý kultúrny program v Dome kultúry

PÚTNICKÉ MIESTA

KVETNÝ VÍKEND

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
06.04. Fatimská sobota (09.30 h)
25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda:
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdrav. (09.30 h);
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá li
turgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
06.04. Fatimská sobota (10.00 h)
07.04. Mariánske večeradlo (16.00 h)
14.04. Modlitby so službou oslob. a uzdrav.:
chvály, svätá liturgia, euch. pob. (16.00 h)
28.04. Púť Božieho milosrdenstva
04.05. Fatimská sobota (10.00 h); púť matiek
05.05. Mariánske večeradlo (16.00 h)
12.05. Modlitby so službou oslob. a uzdrav.:
chvály, svätá liturgia, euch. pob. (16.00 h)
28.05. Kňazský deň

