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na úvod

JEDNODUCHO
Juraj GRADOŠ
Sú situácie a riešenia, ktoré sú zložité, komplikované. Iné sú ťažké. Zdá sa nám, akoby celý život
sprevádzali ťažké a komplikované problémy, a my
sme stále na ne museli nachádzať ešte ťažšie
a komplikovanejšie riešenia. To preto, lebo tieto
situácie kričia z priemeru nášho života. Náš život je
však plný jednoduchých rozhodnutí, malých problémov a prostých riešení. I keď čo je pre niekoho
jednoduché, pre iného môže byť nočnou morou.
Stačí len spomenúť výber topánok. Pre muža je
to iné ako pre ženu. A zasa, i keď..., lebo dnes si aj
mnohí mladí chlapci potrpia na moderné topánky
a vôbec na svoj look, na svoj výzor.
Asi najčastejšie, i keď často nevedomky, sa rozhodujeme, či niekomu veríme, alebo nie. Premýšľame nad silou drevenej lávky, po ktorej ideme cez
májovými dažďami rozbúrený miestny potok. Či je
drevo dosť pevné, či mu dôverujeme. Krok za krokom je neustálou touto otázkou a odpoveďou v dôvere. Podobne nás táto nevyslovená otázka a tichá
odpoveď sprevádza pri každom kontakte s iným
človekom, keď do jeho rúk vkladáme svoje zdravie,
dušu či dokonca život. Ten časný i ten večný.
Neviem si ani predstaviť svet, kde by som všetko
a každého musel najprv overiť, a potom ísť na istotu. Len si predstavte to množstvo materiálov, čo
by ste museli preštudovať, aby ste verili lekárovi.
Nestačil by vám jeho diplom. Museli by ste si overiť, či ho získal právom. Ako urobil skúšky? Ako sa
pripravoval, ako študoval? A nedostal sa na školu
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cez protekciu? Kvantum otázok kvôli liečbe jednej
choroby. A to nehovorím o otázkach smerujúcich
ku kvalite lieku. Omnoho jednoduchšie je uveriť,
dôverovať. Spoľahnúť sa na ľudskosť toho druhého.
Na jeho úprimnosť. A hoci prvé stretnutie môže
byť rozpačité, po množstve opakovaných dobrých
skúseností s jeho profesionalitou rastie aj dôvera
k nemu až do takej miery, že ho vieme odporúčať
ako niekoho, komu je hodno veriť.
Podobne človek pristupuje ku všetkému. Od lavičky v parku cez stoličku až po kňaza. V dôvere zveruje svoje dieťa vychovávateľovi či učiteľovi, lebo
predpokladá úprimnú snahu o pomoc či záujem
o dobro dieťaťa. Zveruje kňazovi svoje najtajnejšie
prehrešenia v dôvere nielen v nápomocné slovo, ale
najmä v zachovanie spovedného tajomstva. Táto
dôvera jednoducho zasiata rastie a mohutnie, no je
krehká. Silný vietor pochybností ňou môže otriasť
natoľko, až ju zlomí ako malý stromček. Niekedy
právom, inokedy iba mocou strachu či stokrát opakovaného klamstva, ktoré zaznieva zovšadiaľ.
Ale to, čo bude nasledovať, je iba na nás. Nalomený
či aj zlomený strom možno vyhodiť, vykoreniť zo
svojho života. Nájsť si inú cestu, inú stoličku, iného
človeka. Alebo jemne a opatrne spojiť, čo bolo
zlomené, a nechať jednoducho pôsobiť Boha. Ten
nech rozhodne, či to prežije, alebo nie. A z vlastnej
skúsenosti môžem povedať, že každá opakovane vložená dôvera je pre toho druhého omnoho
väčšou výzvou k pravde, k pravdivosti, než to bolo
predtým, a prináša väčšie ovocie. Je však i poučením pre nás. Stačí jednoducho veriť.
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slovo Svätého Otca

DOTKNÚŤ SA
JEŽIŠOVÝCH RÁN
Marek BARAN

Pokoj, radosť a poslanie – to sú tri dary, ktoré Svätý
Otec František vo svojom príhovore počas Tomášovej
nedele ponúkol veriacim ako ovocie Ježišovho
vzkriesenia.
potrebujeme milosrdenstvo, to vieme.
Pristúpme teda k Ježišovi a dotknime
sa jeho rán v našich bratoch, ktorí trpia.

Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos

„Dnešné evanjelium rozpráva o tom, že
v deň Veľkej noci sa Ježiš večer zjavil
svojim učeníkom vo večeradle a priniesol
im trojicu darov: pokoj, radosť a apoštolské poslanie. Prvé slová, ktoré Ježiš hovorí, sú: ,Pokoj vám!‘ (Jn 20, 21). Vzkriesený
prináša pravý pokoj, pretože svojou
obetou na kríži zmieril ľudstvo s Bohom
a zvíťazil nad hriechom a smrťou. V tom
spočíva pokoj. Jeho učeníci ako prví
potrebovali tento pokoj, lebo po zajatí ich
Učiteľa a jeho odsúdení na smrť upadli
do zmätku a strachu. Ježiš sa zjavuje medzi nimi živý a ukazujúc rany na svojom
oslávenom tele – tie rany si Ježiš chcel
zachovať – udeľuje im pokoj ako ovocie
svojho víťazstva. V ten večer tam však
chýbal apoštol Tomáš. Keď sa dozvedel
o tejto neobyčajnej udalosti, neveril svedectvu ostatných apoštolov a sám sa chcel
presvedčiť o pravdivosti ich tvrdenia.
O osem dní sa zjavenie opakuje: Ježiš prichádza v ústrety Tomášovej neviere a pozýva ho, aby sa dotkol jeho rán. Tie predstavujú zdroj pokoja, pretože sú znakom
Ježišovej nesmiernej lásky, ktorá porazila
sily nepriateľské človeku – hriech a smrť.
Pozýva ho, aby sa dotkol jeho rán. Je to
pre nás poučením, akoby Ježiš povedal
nám všetkým: ,Ak ti chýba pokoj, dotkni
sa mojich rán.‘ Dotknúť sa Ježišových rán
znamená dotknúť sa toľkých problémov,
ťažkostí, prenasledovaní, chorôb, ktorými
mnohí ľudia trpia. Chýba ti pokoj? Choď,
choď navštíviť niekoho, kto je symbolom
Ježišovej rany. Dotkni sa Ježišovej rany.
Z tých rán vyviera milosrdenstvo. Istý svätec vravieval, že telo ukrižovaného Ježiša
je ako mech milosrdenstva, ktoré cez jeho
rany prichádza k nám všetkým. Všetci

Obdarúva nás milosrdenstvom, ak sa
k nemu priblížime, a prihovorí sa za nás.
Nezabúdajme na Ježišove rany. Druhým
darom, ktorý Ježiš prináša svojim učeníkom, je radosť. Evanjelista Ján hovorí, že
,učeníci sa zaradovali, keď videli Pána‘ (Jn
20, 20). I my, keď sa nám prihodí niečo
neuveriteľné, zvykneme povedať: ,Tomu
nemôžem uveriť, to nemôže byť pravda!‘
Tak ani učeníci nemohli pre radosť uveriť.
Toto je tá radosť, ktorú nám prináša Ježiš.
Ak si smutný, ak ti chýba pokoj, pozri
na Ukrižovaného, pozri na vzkrieseného
Ježiša, pozri na jeho rany a prijmi jeho radosť. A ďalej, okrem pokoja a radosti Ježiš
učeníkov obdarúva i poslaním. Hovorí
im: ,Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam
vás.‘ (Jn 20, 21) Ježišovo vzkriesenie je
začiatkom nového dynamizmu lásky,
schopného premieňať svet prítomnosťou Svätého Ducha. Aj my sme pozvaní

„Kristovo zmŕtvychvstanie je tou najšokujúcejšou
udalosťou v dejinách ľudstva potvrdzujúcou víťazstvo
Božej lásky nad hriechom a smrťou a dávajúcou našej
nádeji na život základ pevný ako skala.“
(Svätý Otec František)

Ježišove rany sú poklad: z nich vychádza
milosrdenstvo. Majme odvahu a dotknime sa Ježišových rán. On s týmito ranami
stojí pred Otcom, ukazuje mu ich a hovorí: ,Otče, toto je tá cena, týmito ranami
som zaplatil za svojich bratov.‘ Svojimi
ranami sa za nás Ježiš prihovára u Otca.

s vierou pristúpiť ku Kristovi a otvoriť
naše srdce pokoju, radosti a poslaniu. No
nezabúdajme na Ježišove rany, lebo odtiaľ
vychádza pokoj, radosť a sila na poslanie. Zverme túto modlitbu materskému
príhovoru Panny Márie, Kráľovnej neba
i zeme.“ (príhovor z 28. apríla 2019)
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SPIEVAME
BOHU
Dominik PETRÍK

Gospelová hudba. Čo znamená tento výraz? Alebo lepšie,
čo predstavuje tento hudobný žáner? Poznáme mnohé
žánre hudby – klasická, rocková, pop-music, džez... Kam
by sme však mohli zaradiť gospelovú hudbu? Možno povedať, že gospelová hudba presahuje všetky žánre, lebo
nemá svoj osobitý štýl. Existuje aj klasický, aj rockový,
moderný alebo aj bluesový. Teda v prípade gospelu nejde
iba o žáner. To, čo oddeľuje gospel od iných druhov hudby,
je posolstvo, ktoré má priniesť.
Gospelová hudba patrí do veľkého
celku kresťanskej hudby. Patria sem aj
liturgické spevy, tradičné náboženské
piesne vychádzajúce z ľudovej zbožnosti,
oslavné hymny a kánony, ktoré sú napr.
bohatstvom byzantského obradu. Takisto
aj gregoriánsky spev v latinskej Cirkvi,
stredoveká katedrálna hudba, litánie
a mnohé iné. Všetko to má niečo spoločné – dôvod. Prečo niečo také vzniká?
Kresťanská hudba je zložená a napísaná
ako vyjadrenie osobnej alebo spoločnej
(komunitnej) viery. Teda je odpoveďou
človeka na Božiu lásku, na jeho dary, jeho
diela a konanie v živote človeka. Je súčasťou dialógu Boha s človekom a človeka
s Bohom.

GOSPEL A JEHO VZNIK
Čo je teda gospel? Vychádza zo slova
gospel, ktoré je anglického pôvodu
a znamená evanjelium, radostná zvesť,
svätá pravda, ktorá prichádza v Ježišovi
Kristovi. Pravda, ktorú vyjadruje apoštol
Ján: „Veď Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný
život“ (Jn 3, 16). Lenže táto radostná zvesť
nemôže ostať iba tak – neohlásená. To potvrdzuje aj svätý apoštol Pavol: „... a beda

mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor
9, 16). Je teda povinnosťou kresťana túto
radostnú zvesť ohlasovať zo všetkých síl
a použiť na to všetky svoje dary a talenty.
A medzi ne patrí aj talent spievať a hrať,
skladať hudbu a napísať texty. Gospelová hudba je teda ohlasovanie radostnej
zvesti. A to robili už v prvokresťanských
časoch apoštoli a miestne cirkvi nielen
kázaním, ale aj spevom. Hovorí o tom už
apoštol Pavol: „Vo všetkej múdrosti sa
navzájom poúčajte a napomínajte a pod
vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich
srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.“ (Kol 3, 16)
Počiatky kresťanskej hudby, a teda aj
gospelu, môžeme datovať už do prvo
kresťanských čias. Hudba bola v tom čase
iba vokálna. Už kráľ Dávid hral na lutne,
skladal žalmy, no v prvokresťanských
časoch sa nástroje nepoužívali, lebo hra
na hudobných nástrojoch bola záležitosťou pohanov. Pre túto prax bol ešte jeden
dôležitý dôvod. Keď v časoch prenasledovania kresťanov veriacich viedli
na popravu, sprievody boli sprevádzané
uctievaním pohanských božstiev alebo
cisára spevom a hraním na nástrojoch.
Aby sa kresťania odlíšili od pohanského
sveta, nástroje nepoužívali. Aj svätý Ján
Zlatoústy vo svojom komentári na knihu

žalmov vyzýva veriacich, aby nechali
pohanov hrať na hudobných nástrojoch,
lebo tie nie sú pre kresťanov. Rovnako sa
k tomu stavajú aj Euzébius alebo neskôr
Tomáš Akvinský. To však treba chápať
v kontexte čias.
Postupne sa do kresťanskej hudby dostávali nástroje ako organ, aj keď kresťanský
východ si zachovával vokálnu hudbu bez
inštrumentálnej. A tak je to dodnes.
V súčasnosti už hudobné nástroje takto
nevnímame. Práve naopak. Všetko krásne
a dobré pochádza od Boha, preto ani
talenty a hru na hudobnom nástroji
nemôžeme považovať za niečo zlé. Strom
poznať po ovocí, preto sa pozrime na ovocie gospelu. Evanjelium má byť človeku
ohlasované zrozumiteľnou rečou. To je aj
odkaz svätých Cyrila a Metoda, ktorí priniesli Sväté písmo a liturgiu v reči ľudu.
Ak je hudba nositeľom určitej správy a je
pre súčasného človeka jazykom, ktorému
rozumie, prečo by sa nemohlo evanjelium hlásať aj touto rečou? Talent, ktorý
Boh dáva mnohým ľuďom, nemôže ostať
zakopaný. Myslime aj na slová apoštola
Pavla o ohlasovaní. Nemôžeme brániť
tým, ktorí evanjelium ohlasujú práve
hudbou.
Pozrime sa trošku na dejiny gospelu.
Za jeho kolísku považujeme Ameriku.
Prvé náznaky nájdeme už v 17. storočí
v afroamerických černošských spirituáloch, ktoré boli založené na speve,
tlieskaní a dupaní. Takto si uľahčovali
prácu a zameranie na Boha a vieru im
v ťažkých podmienkach dodávalo nádej.
V tomto období je gospel acapella, teda
bez sprievodu nástrojov. Predpokladá
sa, že prvýkrát pojem gospel spomenul
v roku 1874 spevák Philip Bliss v knihe
piesní Gospel songs. A Choice Collection
of Hymns and Tunes (Gospelové piesne.
Výber hymnov a melódií).
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Počiatok hudobnej skupiny Anastasis sa datuje na december 1994. Jej názov
vyjadruje radostnú zvesť, ktorej základom je Kristovo víťazstvo nad smrťou.
Poslaním skupiny je šírenie tejto radostnej zvesti medzi mládežou. Skupina
v krátkom čase nahrala audiokazetu s názvom: Zapáľme svet. Postupne vydala
CD Stačí tak málo, NeMožné a On vzkriesený bol.

Gospelová hudba sa v Amerike udomácnila hlavne v protestantskom prostredí, zvlášť v pentekostálnych cirkvách.
V nich sa začiatkom 20. storočia začínajú
postupne objavovať tamburíny, bicie
nástroje, neskôr akustické a elektrické
gitary. V tom čase sa zrodili osobnosti
gospelovej hudby – Mahalia Jacksonová
a Andrae Crouch. Z gospelových zborov
vyšli aj rokenrolové hviezdy Elvis Presley
alebo Jerry Lee Lewis.

ROZVOJ GOSPELU
Vďaka vzniku rádiového vysielania dosiahol gospel v prvej polovici 20. storočia
veľký rozmach. V roku 1930 založil svetský bluesový skladateľ Thomas A. Dorsey
gospelové vydavateľstvo. Pohnutý mnohými životnými skúškami, ale hlavne tou
najväčšou – smrťou tehotnej manželky
– našiel odpovede na otázky v evanjeliu
a vo viere. Presťahoval sa do Atlanty, kde
začal spolupracovať s hudobníkmi. Rok
1930 sa teda považuje za zrod modernej
gospelovej hudby.
Po druhej svetovej vojne sa gospelová
hudba presunula zo zborov do veľkých
sál. Z tohto obdobia vzišla aj speváčka
Aretha Franklin. Bola dcérou reverenda
Franklina, ktorý vydal viac ako sedemdesiat albumov kázní, ktoré sprevádzal

spevom miestny cirkevný zbor z Detroitu.
Postupne sa gospelová hudba dostávala aj
na európsky kontinent, no nedosahovala
takú popularitu ako v Amerike. Jedným
z dôvodov je to, že gospel sa udomácnil
v protestantskom prostredí a to bolo
omnoho silnejšie v Amerike. Dnes medzi
veľké svetové kresťanské formáty (viac
worshipové) patria Hillsong, Planetshakers či Bethel Music. Zároveň fungujú aj
ako samostatné cirkvi, resp. skôr denominácie vychádzajúce z pentekostálnych
cirkví.

FESTIVALOVÉ LETO
Gospelové festivaly vyrástli ako
huby po daždi a na mnohých
miestach Slovenska sa stali už
tradíciou. Ponúkajú odpočinok
pri príjemnej hudbe a zábave,
ktorých súčasťou je aj spoločná
modlitba či duchovné vedenie.
Z festivalovej ponuky:
• Festrom (25. máj)
• Festival Lumen (7. – 8. jún)
• Za jazerom Šuňava
(14. – 16. jún)
• Bárkafest (28. – 30. jún)
• Breakfestival (30. jún)
• Verím, Pane (16. – 21. júl)

Jaroslav Girovský

GOSPEL A SLOVENSKO
Na Slovensku sa gospelová hudba naplno
dostala do popredia po páde komunizmu. Dovtedy to bola interná záležitosť
farností a skôr to bolo tajné. Išlo o akýsi
gospelový underground. Nositeľmi
gospelovej hudby boli niektorí bohoslovci
na bohosloveckej fakulte v Bratislave, ale
hlavne mládežnícke zbory, ktoré existovali vo farnostiach. Začali vznikať gospelové
kapely (Timothy, Anastasis, Stanley a kapucíni, Mimicry, Atlanta, B. F. O., Credo,
Kompromis, Krížik...). Vtedy ešte bola
na Slovensku v popredí gospelová hudba.
Vplyvom protestantských zoskupení
a pentekostálnych kresťanských skupín
sa postupne na Slovensku do popredia
dostala worshipová línia. Vyvinula sa aj
z charizmatického hnutia Taizé.
Slovo worship má anglický pôvod
a znamená uctievanie, chvály. Môžeme
povedať, že aj na Slovensku je v súčasnosti akýmsi hlavným prúdom – mainstremom. Využíva moderné melódie. Ide
o snahu urobiť gospel populárnejším.
Často vzniká ako odpoveď na mylné
presvedčenie, že Cirkev je stereotypná
a nudná. No mnohokrát sa chválová
hudba zakladá iba na citoch a emóciách
– veľmi tenkom ľade, keďže viera nie je
iba o pocitoch, ale o presvedčení. Boha
nestačí iba cítiť, lebo potom sa Boh stáva
subjektívnou záležitosťou. Môže dôjsť
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Skupinu Anastasis tvorilo od roku 1994
niekoľko skupín bohoslovcov - niekoľko
generácií. Tie sa stretávajú na spoločných
koncertoch. Posledný bol v roku 2018.

Medzi mladými sa tiež rozmáha fenomén
chválovej spirituality (ak to takto vôbec
možno nazvať). Chvály s gitarou, spevom
a kapelou sa považujú priam za vrchol
duchovnosti. Myslím si, že je dôležité
citlivo zvážiť priestor a čas takéhoto
spôsobu modlitby, pretože najväčšou
chválou, akú môže človek vzdať Bohu, je
eucharistické slávenie – liturgia. Toto je
vrchol. V liturgii je prítomný živý Kristus.
Ak sú chvály po liturgickom slávení, môže
sa podsúvať myšlienka, hoci aj neúmyselne, že liturgia nestačí, preto sa ešte citovo
vyžime v piesňach. Liturgia je božským
dielom, ktorý spravujú ľudia. Grécke
leitourgia znamená doslova dielo (érgon)
v prospech ľudu, nie dielo ľudu.

WORSHIP A GOSPEL
Základný rozdiel medzi worshipom
a gospelom je ten, že gospel ohlasuje
evanjelium – radostnú zvesť. Worship je
skôr vyjadrenie osobného prežívania viery, osobnou modlitbou, aj keď spievanou
spoločne. Tieto dva smery v kresťanskej
hudbe sa navzájom dopĺňajú a nemožno
ich porovnávať ako niečo, čo si je rovné.
V súčasnosti existuje na Slovensku kvalitná worshipová scéna, do ktorej patria skupiny Timothy, Heartbeat, F6, eSPé a ich
projekt Godzone, GodKnows, Lámačské
chvály a iné. Medzi kvalitné gospelové

skupiny a interpretov na Slovensku môžeme zaradiť Simu Martausovú, Kerygmu,
Slávku Tkáčovú, Kéfas, Kapucínov, Petra
Milenkyho & band, skupinu Križiaci
a iné.
Gospelová hudba je jednou z nových
foriem evanjelizácie, resp. skôr predevanjelizácie, ohlasovaním evanjelia súčasťou
misijného poslania Cirkvi. No iba samotná hudba na evanjelizáciu nestačí, môže
ju však vynikajúco dopĺňať. Aby svoje poslanie naplnila, nemôže zabúdať na kerygmatickosť vyjadrenú slovami sv. apoštola
Pavla: „My však ohlasujeme ukrižovaného
Krista“ (1 Kor 1, 23) a „ale ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše hlásanie
a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14).

Pojem katolícky gospel sa síce nezvykne
používať, ale od katolíckych autorov a interpretov sa očakáva, že majú vieru Cirkvi
a poznajú jej učenie: „Posvätná Tradícia
a Sväté písmo tvoria jeden posvätný
poklad Božieho slova, ktorý je zverený
Cirkvi... Je zrejmé, že posvätná Tradícia, Sväté písmo a Učiteľský úrad Cirkvi
podľa múdreho Božieho rozhodnutia tak
navzájom súvisia a sú spojené, že jedno
bez druhého by neobstálo, a všetky spolu
– každé svojím spôsobom – pôsobením
jediného Ducha Svätého účinne prispievajú k spáse duší“ (Dei verbum 10). Aj keď
texty piesní nie sú teologickými traktátmi, ale duchovnou poéziou, predsa je zo
strany katolíckych autorov a interpretov
dôležité, aby boli v súlade s učením Katolíckej cirkvi.

MIKULÁŠ GLADYŠ (1919 – 1999)
Mikuláš Gladyš sa narodil 23. mája 1919 v šarišskej Starine v roľníckej rodine ako najstarší z troch detí. Základnú
školu navštevoval v rodisku a v Užhorode, kde pokračoval v štúdiu na gymnáziu. Potom nastúpil do prešovského seminára. Po uzavretí manželstva rok účinkoval ako
katechéta a až potom ho vladyka Pavel 25. augusta 1946
v prešovskej katedrále vysvätil za kňaza. Potom pôsobil
ako katechéta a profesor v Bardejove.
Po odmietnutí prestupu ho internovali v Novákoch
a Hlohovci. V roku 1951 musel odísť do severných Čiech,
odkiaľ sa koncom augusta 1959 s rodinou vrátil na Slovensko, do Prešova. Tu
od roku 1960 pracoval na Okresnej správe štátnych ciest. Po roku 1968 pôsobil
v Bardejove. Ale cirkevný tajomník mu 1. septembra 1970 odobral štátny súhlas,
lebo nechcel dovoliť spoločné užívanie chrámu s pravoslávnymi. Tak odišiel
pôsobiť do Brusnice a neskôr do Korunkovej. Zvyšok života prežil v Prešove, kde
24. marca 1999 zomrel. Pohrebné obrady vykonal 29. marca 1999 v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka.
(Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ

k tomu, že si každý vytvorí boha podľa
toho, ako to cíti. V Katolíckej cirkvi máme
jasné učenie. To niekedy vo worshipovej
hudbe absentuje. Preto nemožno brať
na ľahkú váhu, že v sebe môže niesť nebezpečenstvo kresťanského synkretizmu.
Na druhej strane treba uznať, že môže byť
jedným z prostriedkov na ceste obrátenia
alebo prejavov ekumenizmu.

www.casopisslovo.sk
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SÚHLAS S BIOBANKOVANÍM
Jozef GLASA
vzoriek a k nim patriacich údajov na výskumné účely. Človek, od ktorého vzorky
alebo údaje pochádzajú, má právo takýto
súhlas udeliť, ale aj odmietnuť a určiť
obsah i rozsah tohto súhlasu.
Zvyčajne sa rozlišujú tri možnosti informovaného súhlasu s biobankovaním:
veľmi úzky, špecifický – napríklad len
media.defense.gov

Biobanky zhromažďujú, uchovávajú a poskytujú vzorky
buniek, tkanív a iných biologických materiálov ľudského
pôvodu spolu so zdravotnými údajmi darcov. Má to
výborné využitie v biomedicínskom výskume, ale aj
určité riziká zneužitia.
Môže teda dnešný človek, kresťan súhlasiť
s biobankovaním? Krátka odpoveď je:
áno, môže. Dnes si povieme viac o tom
prečo a ako. Viaceré dôvody, pre ktoré
kresťan môže podporiť biobankovanie,
ba aj poskytnúť svoje biologické vzorky
a zdravotné údaje na uloženie v biobanke, sme si priblížili v minulom Slove
(09/2019). Vyplývajú z neobyčajného
výskumného potenciálu veľkých súborov
vzoriek a údajov, ktoré biobanky zhromažďujú.
Predstavme si napríklad lekára, ktorý chce
robiť výskum genetických zmien, ktoré
súvisia so vznikom rakoviny pankreasu.
Možno by mu trvalo aj celý život, kým by
v praxi zachytil potrebný počet pacientov,
od ktorých by získal údaje o priebehu
choroby a ich zdravotnom stave, nehovoriac o spoľahlivých, kvalitných biologických vzorkách, ktoré by mohol na svoj
výskum použiť. Dnes sa však môže obrátiť
na biobanku, ktorá je schopná mu takéto
vzorky a údaje poskytnúť sama alebo
v spolupráci s inými biobankami. Navyše,
za pomerne krátky čas. To dovolí lekárovi oveľa rýchlejšie aj presnejšie získavať
odpovede na výskumné otázky a urýchľuje príchod nových možností diagnostiky,
prevencie alebo liečby.
Čo to však znamená pre človeka, ktorý
do biobanky daruje biologický materiál
a podrobné údaje o sebe, o svojom zdravotnom stave, informácie o všetkých chorobách, ktorými si prešiel alebo na ktoré
sa liečil? Neraz ide o veľmi citlivé,
dôverné informácie. Navyše, výskumní
pracovníci by mohli z jeho biologického
materiálu získať aj mnohé ďalšie poznatky. Napríklad, keby si „prečítali“ jeho ge-

nóm. To by sa už však mohlo týkať aj jeho
najbližších. Súrodencov, rodičov, predkov,
detí, vnúčat, ba aj generácií, ktoré prídu
neskôr. A čo keby sa raz niekto rozhodol použiť darované biologické vzorky
na účel, s ktorým by mal tento človek
ozajstný morálny problém? Napríklad
na klonovanie. Alebo pripraviť z nich
ľudské gaméty. Urobiť ho genetickým
rodičom „detí ďalšieho storočia“. Alebo
použiť jeho bunky pri výrobe biologických zbraní. Alebo na čokoľvek, čo by on
sám nepovažoval za dobré alebo správne.
A nemohol by sa, pochopiteľne, dnes spoľahnúť na úsudok akejsi etickej komisie,
ktorá by vo veci rozhodovala o niekoľko
desaťročí či storočí po jeho smrti.
Tieto príklady nám približujú význam
procedúry, ktorej hovoríme udelenie
informovaného súhlasu. Na uloženie,
spracovanie a poskytovanie biologických

na výskum rakoviny alebo len jej určitého
druhu (lymfómov), veľmi široký – na akýkoľvek výskum, ktorý by v budúcnosti
schválila nezávislá etická komisia. Tretia
možnosť sa nachádza niekde medzi týmito dvoma krajnosťami.
Pochopiteľne, ideálom výskumníkov je
mať pri využití biobanky čo najmenej
obmedzení. Kresťan však neurobí chybu,
pokiaľ na využitie svojich biologických
vzoriek a údajov stanoví nejaké rozumné
obmedzujúce podmienky. Napríklad, že
ich nemožno použiť v žiadnom výskume,
ktorého etické aspekty by boli v rozpore
s učením Katolíckej cirkvi. Niekto by sa
mohol opýtať, ako si s tým budú biobanky či výskumníci vedieť poradiť o takých
sto alebo aj viac rokov. Odpoveďou by
mohlo byť uistenie Zakladateľa: „Ja som
s vami po všetky dni až do skončenia
sveta!“

www.casopisslovo.sk
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HUDBOU
K ZMIERENIU
Dada KOLESÁROVÁ

Veria, že sa naplní slovo zo žalmu 133: „Aké je dobré a milé, keď bratia (Rómovia a Slováci)
žijú pospolu.“ Túžia spolupracovať a vytvárať medzi sebou dôverné priateľstvá. Kapela F6
sa už svojím charakteristickým šarmom zapísala na stránky slovenskej gospelovej scény
a otvára dvere ďalším.
Ste členom kapely, ktorá má nezvyčajný
názov. Prečo vznikla a prečo práve F6?

Keď som mal dvanásť rokov, spoznal som otca
Martina Mekela, ktorý ma cez skautské akcie
priviedol k Bohu. V roku 2005 som bol pri zrode
Centra pre Rómov v Čičave, v ktorom som ako
dobrovoľník pomáhal pri duchovných, umeleckých
a voľnočasových aktivitách. K spevu som sa dostal
cez kapelu Chváliaci tím, v ktorej som pôsobil dva
roky. V roku 2007 sme založili prvú rómsko-slovenskú kresťanskú kapelu, ktorej členmi sú dnes piati
Rómovia a traja Slováci. Nazvali sme ju F6 podľa
šiestej kapitoly Listu Efezanom, kde sa píše o Božej
výzbroji, ktorú si chceme obliekať a tak byť Božími
bojovníkmi. Najprv sme slúžili najmä v rómskych
osadách vo Vranovskom okrese. Vzhľadom na spoločenskú situáciu na Slovensku sme si ako víziu
určili zmierenie rómskeho a slovenského národa.
Za dvanásť rokov služby sme vydali šesť hudobných
albumov a rozbehli dobrovoľnícko-misionársku
činnosť v rómskych komunitách, v detských domovoch, vo väzniciach a v školách zameranú na búranie predsudkov medzi Rómami a Slovákmi formou
pozitívnych skúseností, zmierenia a odpustenia.

J

Fungujete už dvanásť rokov. Prežívate ešte
stále tínedžerský muzikantský vek alebo už
vidno na vašej kapele známky dospelosti?

Aj keď sme už starší a každý si založil svoju rodinu,
sú chvíle, keď sa vieme „odtrhnúť z reťaze“ a byť
ako deti. J A to preto, lebo deti sú radostné. Radosť je niečo, čo je pre nás typické a čo prinášame
všade, kde slúžime. Hudba je totižto dokonalým
prostriedkom šírenia radosti. Nesnažíme sa teda
byť príliš vážni a rezervovaní voči vanutiu Božieho
Ducha.
Boh od začiatku neprestal moje vnútro formovať

archív skupiny F6

J

a premieňať. Po desiatich rokoch sme sa ako kapela
posunuli ďalej – založili sme občianske združenie
Umelecké centrum F6. Vnímali sme, že to už nie
je len o kapele, ale o systematickej a cielenej práci
na konkrétnej vízii.

J

Lukáš Bužo sa stal
neodmysliteľnou
súčasťou Centra
pre pastoráciu
Rómov v Čičave
a je spevákom
a lídrom rómsko-slovenskej
kapely F6,
s ktorou sa máte
možnosť stretnúť
na mnohých
kresťanských
hudobných
festivaloch.
Má 28 rokov
a s manželkou
Evkou býva
v Starej Ľubovni.

Ako vám osobne hudba pomáha vo vzťahu
s Bohom?

Hudba, ktorú hráme, je našou modlitbou a vyjadrením toho, čo žijeme. Je pre nás nesmierna česť,
že môžeme prostredníctvom hudby privádzať ľudí
do Božej prítomnosti. Následne sme aj my samotní
premieňaní Bohom, keď ho v spoločenstve bratov
a sestier chválime a uctievame.

J

Ako často sa stretávate a ako vznikajú vaše
piesne?

Napriek tomu, že niektorí z nás bývajú v iných
okresoch, stretávame sa každý týždeň v Soli,
kde sa spolu modlíme a zdieľame. Samozrejme,
stretávame sa aj priamo na miestach, kde slúžime,
a nepravidelne sa stretávame v našej skúšobni, keď
na niečom novom pracujeme. Autorom väčšiny
našich piesní je Tadeáš Gavala, ktorý text a melódiu piesní konzultuje s otcom Martinom Mekelom.
Potom ostatným pieseň zahrá a spolu vytvárame
produkciu a aranžmán.

J

V kapele spolupracujú Rómovia aj Slováci.
Viete sa dohodnúť? Viem, že myšlienka
spájania týchto dvoch komunít sa dostáva
do popredia stále viac.

Samozrejme, že sa vieme dohodnúť. Niekedy je to
o kompromise, ale tak to už v skupine viacerých
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ľudí býva. Zmierenie je pre Slovensko kľúčové. Nie
je náhoda, že na Slovensku žijú Slováci a Rómovia.
Boh má s tým svoj plán.

J

Kapela F6 má aj svoje logo. Čo znamená?

Logo kapely má šesť významov. Písmo je tyrkysovej
farby, ktorá patrí medzi najpokojnejšie (využíva
sa napr. v zdravotníctve). A my túžime ľuďom
prinášať pokoj. Hrany šesťuholníka sú tmavšej
a svetlejšej sivej farby – predstavujú spolupracujúci
rómsky a slovenský národ, ktorý žije vo vzájomnom odpustení a zmierení. Pozadie je biele – predstavuje Krista ako Svetlo sveta a základ (pozadie,
východisko) našej služby. Šesťuholník symbolizuje
šesť častí Božej výzbroje (opasok pravdy, pancier
spravodlivosti, obuv pohotovú k ohlasovaniu evanjelia, štít viery, prilbu spásy a meč Ducha). A jeho
pravidelnosť znamená, že pred Bohom sme si všetci rovnocenní. Trojica tmavších hrán predstavuje
Svätú Trojicu a trojica svetlejších rodinu ako základ
spoločnosti (otec, mama, deti).

J

Čo vám prináša najväčšiu radosť a s čím sa
najviac boríte?

Najväčšiu radosť máme, keď vidíme, ako Boh
cez našu službu koná v životoch druhých ľudí.
Veľmi nás teší, že vznikli nové kresťanské rómske
a zmiešané slovensko-rómske kapely, napríklad
kapely Fil3, Av manca, GPS a Leha. No a najviac sa
boríme s financiami. Najmä s cestovnými nákladmi
na našu misionársku službu v rómskych komunitách, väzniciach a detských domovoch. Boh je však
úžasný. Doposiaľ sa o financie vždy postaral.

J

Ktorá pieseň je momentálne na vašom
duchovnom schodisku najvyššie? Ktorou
žijete a najviac vás posúva vpred?

Zaplav ma láskou. Táto pieseň je pre nás vyznaním
a prosbou o Božiu lásku. Bez nej sme ako prázdne
nádoby. Táto pieseň je jednoduchá (pár akordov,
málo textu), ale pritom veľmi hlboká svojimi
hudobnými a textovými vyjadreniami. Žehnáme
každému, kto ju bude počúvať, aby bol občerstvený
zistením, ako nás Boh osobne a nekonečne miluje.

J

Kde vás najbližšie môžeme stretnúť?

V júni budeme
slúžiť na desiatich miestach. 9. júna
budeme slúžiť
v Liptovskom Hrádku. 14. júna
budeme viesť
chvály v Krivanoch, 15. júna

budeme na festivale Za jazerom v Šuňave, 16. júna
na podujatí Otcovia deťom v Žiline, 22. júna
evanjelizujeme v Košických Olšanoch a 23. júna
sme na farskom dni v Slovenskej Kajni. Koncom
júna sprevádzame sobáš v Hraničnom, 29. júna
budeme na Festivale chválovej hudby v Hubošovciach a na Bárkafeste v Juskovej Voli a 30. júna ešte
hráme Dni rodiny v Humennom. Takže máme
bohatý program.

J

Vydali ste niekoľko CD nosičov a máte
rozbehnutých aj niekoľko evanjelizačných
projektov. Aké sú vízie do budúcnosti? Čo
ešte iba plánujete?

Kapelu F6 tvoria: Lukáš
Bužo (hlavný spev, tamburína), Peter Gomolák
(spev, akustická gitara),
Stano Goroľ (spev,
akustická gitara), Lukáš
Goroľ (elektrická gitara,
akustická gitara), Tadeáš
Gavala (klavír, klávesové
nástroje), Peter Bužo
(basová gitara), Matúš
Bužo (bicie, cajon, perkusie), Marián Šeliga
(zvukový technik).

V najbližších mesiacoch budeme slúžiť na rozličných miestach a venovať sa formácii rómskych
kresťanských kapiel. Plánujeme vydať ďalšie
hudobné CD a v spolupráci s Gréckokatolíckou
rómskou misiou ďalej pracovať na evanjelizácii
rómskeho národa.
Našou hlavnou víziou je zmierenie slovenského
a rómskeho národa. Túžim, aby rástla generácia
Rómov a Slovákov, ktorí budú umením a morálnymi hodnotami pozitívne ovplyvňovať a budovať
Cirkev. Táto vízia a s ňou spojené aktivity si však
vyžadujú plné nasadenie. Je to misia, ktorá potrebuje ľudí na plný úväzok. Ja som do tejto misie
vstúpil a verím, že to, čo urobím dnes, prinesie
dobro nielen pre moju budúcnosť, ale aj pre budúcnosť celého Slovenska.

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

VIETE, ŽE...?
Umelecké centrum F6,
ktoré bolo otvorené
3. marca 2017 pri
príležitosti 10. výročia
vzniku kapely F6, je
organizačnou zložkou Gréckokatolíckej
rómskej misie, ktorej
zriaďovateľom je
Prešovské gréckokatolícke arcibiskupstvo, aj
občianskym združením. Jeho aktivity stoja
na šiestich pilieroch:
spoločenstvo, evanjelizácia, formácia,
spolupráca, tvorba,
šírenie. Zastrešuje
nielen službu skupiny
F6, ale aj GPS, Fil3, Av
manca, Leha a R3.

www.casopisslovo.sk
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MANIPULÁCIA
V RODINE
Damián SARAKA

Súčasnosť sa často definuje ako doba, ktorá je poznačená deformovanými vzťahmi. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú vzťahy – čas strávený na sociálnych sieťach, pracovná vyťaženosť, rozbité rodiny, zameranosť na seba atď.
Tieto okolnosti majú silný vplyv na vývoj a vzťahy každého
jedinca. Rodina ako taká prechádza obrovskou krízou
identity. Rodinné pomery pokrivené následkami súčasnej
postmodernej spoločnosti produkujú mužov a ženy neschopných vytvárať trvalé, oslovujúce a láskou naplnené
vzťahy.
UCHOPIŤ ČLOVEKA
Jedným z mnohých defektov vzťahov v súčasnosti je manipulácia. V psychológii
a sociológii sa manipulácia často označuje
ako snaha o pôsobenie na myslenie inej
osoby alebo viacerých osôb. Slovo manipulácia sa skladá z dvoch latinských slov
manus – ruka a occupo – uchopiť. Za manipuláciou sa totiž ukrýva využívanie
alebo zneužívanie neznalosti, neistoty,
dobromyseľnosti, jednoduchosti, strachu,
slušnosti, láskavosti, ale aj ďalších emócií
a vlastností ľudí na uskutočňovanie
svojich vlastných, často skrytých záujmov a zámerov. Manipulácia sprevádza
človeka odnepamäti, ale až s postupným
rastom ochrany ľudských práv a slobôd sa
začínajú hľadať účinné poznávacie a obranné antimanipulačné metódy. Jednou

z najčastejších oblastí, kde sa každodenne
môžeme stretnúť s manipuláciou, je sféra
obchodu a biznisu. Reklamou a rozmanitými manipulačnými technikami sme
zvádzaní kúpiť si ten či onen produkt.

MANIPULÁTORI V RODINE
S manipuláciou sa však stretávame aj
v rodinnom prostredí. Manipuláciu môžu
používať manželskí partneri voči sebe,
rodičia voči svojim deťom, ale aj deti
vedia manipulovať rodičmi, aby dosiahli
svoj cieľ.
Častým ovocím manipulácie najmä vo
vzťahoch je vyvolávanie pocitu neistoty
a strachu. Pochybnosti a úzkosť spôsobujú u každého človeka stratu pokoja

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.
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a tlačia ho konať skutky bez slobodného
uváženia alebo manipulátor preberá
zodpovednosť za druhého na seba.
Vyvolávanie pocitov strachu a neistoty
je často zakrývané pozitívnymi cieľmi
(priateľstvo, láska, rodinné vzťahy). Manipulátori vo vzťahoch často spochybňujú
dobré vlastnosti, schopnosti a osobnosť
druhých neustálou kritikou a súdom.
Ide o znižovanie hodnoty partnera alebo
dieťaťa. Alebo, naopak, sa manipulácia
môže javiť v pozitívnymi prejavmi, napr.
lichotením, darčekmi a pozornosťami,
drobnými službami, aby sa manipulátor
zapáčil. Osoby s manipulačnými túžbami
sú veľmi egocentrické, nedbajú na práva,
potreby a priania iných. Svoje priania, žiadosti a túžby, názory a potreby nezdieľajú
jasne a zrozumiteľne. Vyhýbajú sa komunikácii a neznášajú kritiku. Menia svoje
názory podľa okolností a osôb okolo seba.
V manželskom prostredí sa tiež manipulácia môže prejavovať odopieraním manželskej intimity s cieľom vybojovať svoje
ciele alebo dokázať svoju pravdu. V okolí
manipulátora sa ostatní cítia neslobodne
a nepríjemne. V každom prípade manipulátor ide za svojím cieľom na úkor toho
druhého. Rodičia najčastejšie manipulujú
dieťa tým, že spochybnia svoju lásku
k dieťaťu a ponúkajú mu ju ako výmenu
za jeho služby (známky v škole, poriadok
v izbe, správanie). To isté sa vie diať aj
z opačnej strany, keď dieťa snažiac sa
vybojovať svoj cieľ manipuluje rodičmi
skrze plač, prehnané emotívne správanie,
školské výsledky alebo negatívne skutky,
ktoré zahanbujú meno a postavenie
rodičov.

AKO VON
Z BLUDNÉHO KRUHU?
Základom, od ktorého sa potrebujeme
odraziť, je pravda, ktorá sa ponúka v Božom slove a v učení Katolíckej cirkvi. Tou
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pravdou, ktorú potrebujem prijať, je to,
že som Bohom milovaný. Božia láska je
odpoveďou pre každú obeť manipulácie,
pretože dáva človeku hodnotu. Som Božím stvorením, ktoré on zavolal k životu,
lebo ma miluje. Biblia svedčí o tejto úžasnej láske: „Neboj sa, volám ťa po mene,
ty si môj. Si drahý mojim očiam, vzácny,
milujem ťa, som s tebou.“ (Iz 43, 1 – 4)
Božia láska nekladie podmienky, aby
sme ju mohli prijať. Je bezpodmienečná
a nezištná, pretože nemiluje preto, čo
robíme, alebo pre naše kvality, ale miluje
ma s mojimi kvalitami, nedostatkami
a chybami. Nemiluje ma preto, že som
dobrý, ale preto, že on je dobrý. „Láska
je v tom, že nie my sme milovali Boha,
ale že on miloval nás.“ (1 Jn 4, 10) Nič nás
nemôže odlúčiť od jeho lásky. „Hoci by sa
vrchy pohli a kopce otriasali, moja láska
sa od teba nepohne.“ (Iz 54, 10)
Prijímanie istoty Božej lásky je cestou,
ako sa postaviť manipulácii, pochybnostiam a strachu. Každodenné čítanie
a modlitba s Božím slovom premieňajú
zmýšľanie každého veriaceho. Božie slovo
má moc priniesť svetlo, nádej, osobnú
hodnotu a uzdravenie do každej oblasti
ľudského života.
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Schopný manipulátor vie oklamať aj vysoko inteligentných ľudí. Spoznať
jeho hru nie je ľahké. Väčšina z nich však využíva niektoré z týchto vzorcov:
1. Ľahšie je manipulovateľný unavený človek. 2. Manipuláciu si nemusíte
vôbec uvedomiť. 3. Neznalosť je kľúčom k úspechu. 4. Zaberajú „odborné
tvrdenia expertov“. Za nimi manipulátor skrýva vlastné postoje a vlastné
myšlienky. Jedným z najväčších manipulátorov v súčasnoti sú mienkotvorné
médiá – počnúc televíziami až po blogerov na sociálnych sieťach. Je
preto dôležité si klásť správne otázky aj o motívoch podávania informácií
a overovať si pravdivosť zásadných tvrdení.

KOMUNIKAČNÝ PILIER
Ďalším krokom je vytvorenie času a priestoru v rodine na pravidelnú komunikáciu. Rýchlosť, ktorá je typickou súčasťou
dnešného života, pracovné a školské
nasadenie a lákadlá internetu sú najväčšími pohlcovačmi priestoru na komunikáciu. Komunikácia v manželstve
a rodine je základným pilierom, od ktorého sa odvíja celý manželský a rodinný
život. Bez vzájomného zdieľania svojho
života manželský a rodinný život chradne
a vystavuje sa mnohým rizikám. Vzájomná komunikácia, pri ktorej sa hovorí
o potrebách, plánoch, snoch, spoločnej
budúcnosti, je vždy spojená s hovorením
a načúvaním druhému. Je to priestor,
kde môžem manželskému partnerovi aj
deťom dať najavo blízkosť, hodnotu, slová
povzbudenia, ale zároveň ho vypočuť,
načúvať mu a vcítiť sa do toho, čo druhý
prežíva. A práve tento postoj načúvania
a vcítenia je cestou von z vlastného egoizmu, predstáv a cieľov. Komunikácia však
vyžaduje priestor a čas. Miesto komunikácie nie je pred zapnutým televízorom
či mobilom v rukách. Má to byť miesto,
ktoré je pekné, nerušiace a vyvolávajúce
rozhovor. Napr. pri káve či dobrom obede,

večeri. Ježiš často komunikoval so svojimi
apoštolmi práve pri stole.
Svojou prítomnosťou, oblečením a najmä
svojím časom dávam druhému najavo,
že je pre mňa dôležitá jeho prítomnosť,
názor a jeho zdieľanie. Je to moment
vcítenia sa do myslenia, konania a cítenia
druhého. Čas, keď viac zabúdam na seba
a vychádzam k druhému.
Priestor vzájomnej komunikácie obmedzuje manipuláciu, pretože dáva čas
a slobodu druhému prejaviť seba – svoje
zmýšľanie a svoju mienku. Je to miesto,
kde odhaľujeme príčiny svojho konania,
kde spoločne hľadáme riešenia, kde sa
spoločne plánuje alebo hodnotí. Vo vzťahu k deťom je komunikácia pri stolovaní
silným momentom na pochvalu, vyučovanie, sprevádzanie a slová utvrdenia
a lásky.
Cez Božie slovo a vzájomnú komunikáciu
tak máme v Kristovi moc nahradiť manipuláciu vo vzťahoch motiváciou. Motivácia, ktorá dáva osobný príklad, inšpiruje,
povzbudzuje, čaká na vhodný okamih,
miluje a robí veci a okolnosti v živote
zrozumiteľné, možné a reálne.
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IKONA CÁRSKEJ
RODINY
Milan GÁBOR

i.pinimg.com

Carskoselská ikona Bohorodičky patrí
medzi najznámejšie ikony Bohorodičky
typu Znamenie v Rusku. Bola spätá s cárskou rodinou, pričom svoj názov získala
od miesta Carskoje Selo neďaleko Sankt
Petersburgu (dnešný Petrohrad).
Ikona je namaľovaná na drevenej doske
a zobrazuje Božiu Matku po pás s pozdvihnutými rukami v úrovni ramien (Znamenie – tzv. Panagia). Na hrudi v oválnom medailóne sa nachádza dieťa Kristus
po pás so žehnajúcou pravicou a zvitkom
v ľavici. Po stranách nimbu Bohorodičky
sú dvaja cherubíni. Na ľavom i pravom
kraji ikony boli z nariadenia cárovnej
Alžbety Petrovny v roku 1748 doplnené
postavy svätých apoštola Petra, veľkňaza
Zachariáša, otca Alexeja, Božieho človeka, a Alžbety. V roku 1759 cárovná Mária
Alexandrovna dala na ikonu doplniť
biskupa Mikuláša a mučenicu cisárovnú
Alexandru.
Ikonu podaroval ruskému cárovi Alexejovi Michajlovičovi (1645 – 1676) konštantínopolský patriarcha sv. Atanáz.
Od toho času sa ikona Božej Matky stala
najuctievanejšou ikonou v cárskej rodine.
Zvlášť cár Peter I. (1682 – 1725) k nej prechovával veľkú úctu. Ikona sa zo začiatku
nachádzala v Moskve. Keď sa cárske
sídlo prenieslo do Petrohradu, Peter I. si
z Moskvy priniesol aj ikonu, ktorú mal
pri sebe až do konca života. Po jeho smrti
prešla do vlastníctva jeho dcéry cárovnej
Alžbety Petrovny, ktorú podľa tradície
touto ikonou požehnal ako následníčku
trónu. S veľkou zbožnosťou sa modlila

požiar, ktorý ohrozoval i cerkev. Keď vyšli
veriaci s cárom Alexandrom I. z cerkvi,
cár ikonu otočil smerom, kde bol požiar,
so slovami: „Matka Božia, zachráň môj
dom!“ V tej chvíli sa vietor otočil a požiar
rýchle uhasili. Dvakrát (1831, 1848) vďaka
modlitbám pred divotvornou ikonou
Bohorodičky bolo Carskoje Selo uchránené pred epidémiou cholery. Ako poďakovanie za záchranu bola
v roku 1849 ikona ozdobená drahocennou vyšívanou
rizou s drahými kameňmi
a perlami. Autorkou bola
miestna obyvateľka Mária
Davydova a darkyňami cárovné Alexandra Fiodorovna a Mária Alexandrovna.
Bola vyhotovená aj zlatá
tabuľka s textom: „Za odstránenie epidémie prijmi,
milostivá Pani, ochrankyňa
miesta Carskoje Selo, tieto
perly ako slzy poďakovania
zdobiace tvoje najsvätejšie
šaty od nás tvojich zbožných služobníkov i tých,
ktorí prídu po nás. Zmiluj
sa nad nami.“ Na pamiatku
prvej záchrany sa každoročne 5. júla koná ďakovná
procesia s ikonou po okolí
Carskeho Sela.

pred ikonou Božej Matky. Jej slávnostné uvedenie na cársky trón bolo v deň
pamiatky ikony 27. novembra 1741. Hneď
na to dala cárovná vyhotoviť pre ikonu
drahocennú zlatú rizu a na znak vďaky
vybudovala v Carskom Sele drevenú
cerkev zasvätenú Presvätej Bohorodičke.
Preniesli do nej aj ikonu, ktorú umiestnili
na ikonostase nad kráľovskými dverami,
a ikonou Poslednej večere.
V priebehu storočia (1747 – 1853) sa
nachádzala na pôvodnom mieste. Sňali
ju z ikonostasu iba raz – 12. mája 1820,
keď v starom cárskom paláci prepukol

Hľadáme priateľa Slova – PARTNERA
(podnikateľa či firmu),
ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu
o reklamnom partnerstve a bude
pravidelne mesačne prispievať.
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Po zázračných udalostiach bola ikona
v roku 1853 umiestnená v strede cerkvi
na verejnú úctu.
Na začiatku 20. storočia bola namaľovaná
jej kópia, ktorá sa nachádzala v cárskom
paláci. Pred ňou sa počas prvej svetovej
vojny modlila cárovná Alexandra Fiodorovna za manžela bojujúceho na fronte.
Na začiatku roku 1916 boli vytlačené
papierové kópie, ktoré boli rozposlané
veriacim aj bojujúcim vojakom. V čase
nástupu boľševickej moci a vyvraždení
cárskej rodiny (1918) bola ikona Bohorodičky považovaná za monarchistický a
kontrarevolucionársky predmet. V roku
1922 z ikony odobrali rizu a v polovici 30.
rokov 20. stor. bola skonfiškovaná. V súčasnosti niet o nej žiadnych informácií.
Na mieste pôvodnej ikony sa v cerkvi
v Carskom Sele nachádza jej kópia, ktorá
sa predtým nachádzala v Sobore sv. Kataríny v Carskom Sele. Ikona slávi svoju
liturgickú pamiatku 27. novembra.
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PROJEKTOHRANIE
Marta GROMOŠOVÁ
Naše deti sa s obľubou hrávali na cestu
autobusom. V okamihu zmenili kuchyňu
na dopravný prostriedok MHD presunutím štyroch stoličiek v uličke medzi
stolom a linkou na ploche asi tri štvorcové metre. Vodič naznačoval zákruty
a cestujúci sa nakláňali, natriasali svojimi
drobnými telíčkami v pravidelnom
rytme prešovskej „mapky“. Úloha šoféra
sa spravodlivo striedala, bez akejkoľvek
diskriminácie mohli spoj riadiť chlapci
aj dievčatá. V prípade jazdy trolejbusom
vyskočili z kabíny, natiahli zberač a poruchu opravili. K príprave na jazdu patrilo
aj niekoľko kopnutí do kolies na overenie
hustoty pneumatík a tlaku v nich. Osadenstvo bolo rôznorodé. Viezla sa staršia
pani, ktorá sa vypytovala, či idú na stanicu, drzé dievča, čo odmietalo pustiť
sadnúť mamičku s dieťatkom. Súrodenci
trénovali interakciu v dôležitej životnej
situácii presunu z bodu A do bodu B.
Potom zmenili bus na dedkovu ladu.
Na sedadle spolujazdca nesmel zo zákona
sedieť žiaden maloletý účastník cestnej premávky, zato na zadnom sedela
babka s dvoma vnúčatami. V zákrute ich
zodpovedne pridržiavala rukami, lebo
používanie bezpečnostných pásov bolo
dobrovoľné a treba priznať, že boli raz
a navždy bezpečne zacviknuté na mieste
na to určenom, aby sa do nich nik nezamotal a aby sme ich nezničili. Podchvíľou
sa ozývali prísne citácie textov mojej
mamy: „Otec, spomaľ! Otec, dávaj pozor!
No len slušne, slušne, pred deťmi. Nie ste
hladní? Ajáj!“ Ale aj dedkove poznámky

o tom, ako tí mladí chlapci tuho chodia,
aké to majú drahé motore a ako dnes fakt
nikto nevie šoférovať. Myslel tým, samozrejme, všetkých ostatných. Keď sa s láskou pozrel do spätného zrkadielka, videl
nádejných predpisových vodičov, ktorí
práve absolvovali prípravku autoškoly.
Detskej hre som vždy prikladala náležitý
význam. Vypovedala o svete, ktorý mi

potomstvo takto približovalo. Radi sme
sa s manželom pridávali do hry, že „nič
sú peniaze“, lebo sme s ich nedostatkom
mali isté skúsenosti, alebo na varenie,
keď pomocný personál sedával na kredenci a hádzal do vody očistené zemiaky,
miešal drobnou rúčkou zápražku a ochutnával kysnuté alebo rezancové cestíčko,
alebo hra na psa s naším otcom počas
rodičovského združenia. Skonštruoval
búdu pod kuchynským stolom a potom
len ťažko vysvetľoval, čo sa dialo u nás
doma. Zvláštnu kategóriu predstavovali
konštrukčno-deštrukčné hry, keď starší
súrodenec posielal mladšieho ako spojku
obmäkčiť prísnu mamku alebo nekompromisného tatka, hry na jazdu na traktore, vytlieskavačky, hry na speváčky,
na módnu prehliadku s vecami z maminej
skrine, vypekanie koláčikov z piesku a ich
degustácia spojená s dôsledným vyplachovaním ústočiek...
Známa česká herečka a nezvyčajne mnohodetná matka Veronika Žilková s láskou
skonštatovala, že keď na pieskovisku
s najmladším dopečie poslednú bábovku,
ostane rovno na lavičke kŕmiť mestské
holuby. Skvelá perspektíva a do budúcnosti úplne výnimočný projekt.

IDEM K OTCOVI...
SLOVO OTCOV █ Ak sa dozviem, že ma navštívi môj otec alebo matka, postarám
sa o to, aby som ich prijal čo najkrajšie. Postarám sa o to, aby mali dôstojné ubytovanie, dám do poriadku izbu, dám vyčistiť všetko, aby sa môj otec nepohneval, že
som ho privítal v nehodnom príbytku. Podobne aj pred svätým prijímaním čakám
svojho nebeského Otca, svojho Boha. Chce ma navštíviť, preto som mu povinný
pripraviť dôstojný príbytok, očistiť svoje srdce. Robím to, ak treba (v prípade
ťažkého hriechu), vo svätej spovedi. Ak netreba (v prípade ľahkého hriechu),
úprimnou ľútosťou.
Svojim rodičom sa snažím pripraviť dôstojný príbytok. Nielen poupratujem, ale
položím aj kvety a nejaké darčeky. Tak podobne sa mám pripraviť aj na sväté
prijímanie. Ak sú duša aj srdce čisté, vynasnažím sa ich ozdobiť rôznymi dobrodeniami, pobožnosťami, prejavmi lásky k Bohu, k blížnemu. To sú duchovné
kvety, ktorými ozdobujeme svoju dušu, a tie môžu byť aj našimi darmi. Každý
deň môžem urobiť niečo nové, aby som Ježišovi odovzdal nový dar. Môže to byť
pokojné, s radosťou znášané utrpenie, odpustenie urážok, milosrdenstvo, poučenie mladým, bratské napomenutie, ochrana druhého pred hriechom, prečítanie
dobrej knihy. Ak to bude urobené pre Krista, potom to bude krásny dar Ježišovi
pri svätom prijímaní.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Múdre reči často padnú na neúrodnú pôdu.

HE3K NA JEDEN KLIK

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE

2. Za panovania ktorého rímskeho cisára sa
narodil Ježiš Kristus?
a) Gaius Octavianus Augustus
b) Tiberius Claudius Nero
c) Titus Flavius Vespasianus
3. Ako sa volajú príslušníci pôvodnej alexandrijskej tradície v Egypte?
a) ariáni
b) kopti
c) manichejci
4. Ktorému patriarchovi prislúcha Bazilika
sv. Petra?
a) rímskemu
b) jeruzalemskému
c) konštantínopolskému
5. Komu je zasvätený sviatok Stretnutie Pána?
a) Ježišovi Kristovi
b) Bohorodičke
c) Simeonovi a Anne

Dada Kolesárová

Páči sa mi to
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Komentáre

Zdieľať

Matúš Verba, duchovný správca farnosti Mlynárovce
Voňavky a osviežovače. Určite to poznáte. Dáma s peknou
vôňou na ulici, pekná vôňa na toalete a príjemná v aute.
Nemáme radi to, čo páchne. Vôňa však nemá byť len v aute,
na toalete a na našom tele, ale aj v našom srdci. Svätý Duch
je tým, ktorý nám zabezpečuje duchovnú sviežosť, keď sme
unavení. On je tým, ktorý pretvára naše správanie, názory,
túžby a myseľ. Neboj sa vstupovať do jeho prítomnosti,
pretože jeho mocou sa staneš príjemnou sviežou vôňou pre
tento svet.
Páči sa mi to . Odpovedať

Mária Salnická, matka na materskej a animátorka mladých
Voda, vánok, tieň, zmrzlina či iné osviežujúce veci. Taký je
i Svätý Duch. Raz ako silný vietor, inokedy ako osviežujúci
vánok. J Ten osviežujúci mi je veľmi blízky v mojom každodennom živote. V manželstve i materstve sú niekedy ťažšie
chvíle. Myslím tým také, keď i ja som smädná a potrebujem pookriať na duchu, prosiť o dary Svätého Ducha, jeho
vedenie, lásku, trpezlivosť, múdrosť... Vtedy mi často napadá
pieseň: ,,Tí, čo sú smädní a zoslabnutí, nech nájdu prameň
a ponoria srdcia v ňom“ a pokračuje: ,,Príď, ó, Ježiš, príď...
Duchu Svätý, príď...“ Takto volám. A volaj i ty.
Páči sa mi to . Odpovedať

S ÚSMEVOM
Blázni sa rozprávajú:
„Pozri sa, aký je tam múr. Ak je vysoký, podlezieme, ak nízky, preskočíme.“
Druhý sa zadychčaný vráti:
„Z úteku nebude nič, tu nie je nijaký múr.“
Muž v škôlke: „Dobrý deň, prišiel som si
po dieťa.“
„Dobre, a ktoré to je?“
„To je jedno. Aj tak ho ráno prinesiem späť.“
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Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
31.05. – 02.06. Víťazstvo v Kristovi – život
je plný výziev, bojov a niekedy aj súžení,
ale vďaka Kristovi môžeme obstáť a víťaziť.
Ak chceš začať žiť takýto víťazný život, príď.
(Peter Lipták a špeciálny hosť)
07. – 09.06. AŠAD
14. – 16.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné
stretnutia mládeže 2019. Pracovno-formačné sústredenie animátorov a zodpovedných
za jednotlivé turnusy

1. Na ktorej rieke ležalo Abrahámovo mesto Ur?
a) Eufrat
b) Tigris
c) Jordán
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Božie dieťa

Milan Diheneščík, duchovný správca Cirkevného gymnázia
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
Kto by nezatúžil po blaženosti zračiacej sa na tvári dievčatka? Prichádzajú mi na um Ježišove slová: „Vietor veje, kam
chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam
ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (Jn 3, 8)
Nechať sa viesť Božím Duchom znamená zažívať najväčšiu
slobodu aj napriek všetkému, čo nás v živote postretne.
Nie je to len čosi chvíľkové, ale stav srdca, ľudského vnútra
oddaného Bohu. Apoštol Pavol to potvrdzuje: „... ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj...“ (Gal 5, 22) Preto je Svätý Duch
najväčším darom vzkrieseného Krista.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
youtube.com

PODUJATIA

Správne odpovede: 1a, 2a, 3b, 4c, 5b
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pre mladých

SVÄTÝ GABRIEL
FRANTIŠEK POSSENTI
Narodil sa 1. marca
1838 v Assisi. Ochorel
na choleru a zložil
sľub, že ak vyzdravie,
vstúpi k jezuitom.
Na sľub zabudol. Neskôr vstúpil do prísnej
rehole pasionistov.
Keď Garibaldiho vojsko
prišlo do dediny Isola,
ochránil miestnych.
Zomrel 27. februára
1862 na tuberkulózu.
Na jeho príhovor sa
udiali mnohé zázraky.
Za svätého bol vyhlásený v roku 1920.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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z kresťanského sveta

SVÄTÝ OTEC
NA BALKÁNE

ALEPPO/SÝRIA g 
Pri príležitosti posviacky budovy úradu
Aleppskej melchitskej
gréckokatolíckej
archieparchie privítal
22. apríla miestny arcibiskup Jean-Clément
Jeanbart miškoveckého eparchu Atanáza
Orosza, ktorý prišiel
ako zástupca Maďarskej gréckokatolíckej
cirkvi. Touto formou
sa Sýrska cirkev poďakovala za zbierku, ktorou maďarskí veriaci pomohli na obnovu budov zničených
násilnými konfliktami v Sýrii. Za účasti zástupcov Pravoslávnej cirkvi i predstaviteľov niektorých moslimských spoločenstiev posvätili aj nový chrám, v ktorom
prvú svätú liturgiu slávil kňaz zranený počas bombardovania. Bol požehnaný aj
základný kameň novej viacposchodovej budovy, v ktorej sa budú môcť ubytovať
utečenci vracajúci sa domov. Aleppská melchitská gréckokatolícka archieparchia má dvanásť farností a spolu asi dvadsať kňazov. (Roland Nosov)

SOFIA/BULHARSKO – SKOPJE/SEVERNÉ MACEDÓNSKO g Svätý Otec František absolvoval 5.
– 7. mája svoju 29. apoštolskú cestu. V prvý deň sa
stretol s verejnými predstaviteľmi Bulharska, navštívil bulharského pravoslávneho patriarchu Neofita
a s miestnou katolíckou komunitou slávil svätú
omšu na námestí. V nasledujúci deň bola na programe návšteva charitného centra pre utečencov,
svätá omša v meste Rakovski, pri ktorej udelil prvé
sväté prijímanie 245 deťom z celej krajiny, a večerné
stretnutie náboženstiev za mier v Sofii.
V posledný deň apoštolskej cesty sa ráno Svätý Otec presunul do Severného Macedónska.
Po stretnutí s verejnými predstaviteľmi si uctil
pamiatku sv. Matky Terézie, ktorá sa narodila
v Skopje. Pri návšteve jej pamätného domu sa
poďakoval Bohu za dar Matky Terézie a vyprosoval
Božie dary v duchu jej charizmy. Okolo pätnásťtisíc veriacich sa zúčastnilo na poludňajšej svätej
omši na Námestí Macedónska. Neskôr sa stretol
s mladými, ktorých vyzval snívať a držať sa spoločenstva. (vaticannews.va)
Dana Kohanová

www.nyirgorkat.hu

MAĎARSKÁ POMOC
SÝRSKEJ CIRKVI

PARÍŽ/FRANCÚZSKO g Ministerstvo
vnútra zverejnilo koncom apríla správu
o vandalských útokoch na katolícke chrámy
vo Francúzsku počas roka 2018. Išlo približne o tri útoky denne, spolu 1 063 prípadov.
Za páchateľov bola označená najmä mládež
nielen z prostredia prisťahovalcov. (TK KBS)
VATIKÁN – KYJEV/UKRAJINA g Tlačové stredisko Svätej stolice 4. mája uviedlo,
že kvôli situácii na Ukrajine sa Svätý Otec
rozhodol pozvať vyššieho arcibiskupa, členov
Stálej synody a metropolitov Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi na stretnutie do Ríma
5. – 6. júla. Okrem iného stretnutie ponúkne
príležitosť na hlbšiu analýzu života a potrieb
Ukrajiny s cieľom identifikovať spôsoby, ktorými sa Katolícka cirkev, a najmä Gréckokatolícka cirkev, môže stále účinnejšie venovať
ohlasovaniu evanjelia. (vaticannews.va)
RÍM/TALIANSKO g Veľvyslanci štyroch

krajín Vyšehradskej skupiny si 2. mája
spoločne uctili pamiatku svätého Vojtecha,
známeho aj pod menom Adalbert, ktorý ako
nebeský patrón spája Česko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Podujatie sa tento rok konalo v Bazilike sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove a organizoval ho slovenský veľvyslanec
pri Svätej stolici Marek Lisánsky. Svätej omši
v Bazilike sv. Bartolomeja predsedal rektor
Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila
a Metoda Pavol Zvara. (vaticannews.va)

ZBOR BL. PAVLA PETRA GOJDIČA
V ČESKU A RAKÚSKU
VELEHRAD/ČESKO – TRUMAU, VIEDEŇ/RAKÚSKO g Gréckokatolícky
chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa 27. –
28. apríla predstavil v Česku a Rakúsku. Na Velehrade v rámci púte k 9. výročiu úmrtia kardinála Tomáša Špidlíka SJ vystúpil v Bazilike Nanebovzatia
Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda na svätej omši, ktorú slávil olomoucký
pomocný biskup Josef Nuzík. Na pozvanie Slovenskej gréckokatolíckej misie,
ktorej správcom je otec Juraj Terek, zbor v nasledujúci deň viedol svätú liturgiu a Moleben k bl. P. P. Gojdičovi v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža a sv. mučeníkov v Trumau. Tá je súčasťou Medzinárodného teologického inštitútu a tvorí
zázemie slovenskej misie. Popoludní zbor spevom sprevádzal svätú liturgiu
v Chráme sv. Barbory vo Viedni, ktorú slávil otec Peter Gavaľa, vranovsko-čemerniansky protopresbyter. Prítomnými boli predovšetkým Slováci, ktorí žijú
v Rakúsku. Podujatie finančne podporilo mesto Vranov nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj. (Dana Kohanová)

www.casopisslovo.sk
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TURISTICKÉ DNI
NA VÝCHODE
SLOVENSKA
Viktória ŽOLNOVÁ, rada pre mládež KOŠICKEJ EPARCHIE
Na trase na troch stanovištiach prostredníctvom rôznych aktivít a dynamík bola
účastníkom priblížená postava Bohorodičky, jej poslušnosť a dôvera Bohu aj
napriek všetkým útrapám či ťažkostiam,
ktoré prežívala. Účastníci neminuli hrad,
na ktorom okrem iného stretli dobrovoľníkov znázorňujúcich rôznych svätcov,
ktorí tak ako Mária povedali Bohu áno
a nasledovali ho.
Klára Holodňáková

Prvé májové dni patria už tradične výletom do prírody, pri
ktorých sa účastníci môžu nielen potešiť z jarnej prírody,
z pekných výhľadov či pripravených atrakcií, ale aj lepšie
zažiť Cirkev, ktorej základ tvorí eucharistické spoločenstvo
v chráme, ale zasahuje aj všetky ostatné oblasti života
mimo chrámu.
VÝSTUP PREŠOVSKEJ
ARCHIEPARCHIE
NA HRAD
FINTICE – KAPUŠANY g Turistický
deň v Prešovskej archieparchii pripadol
tradične na 1. máj. Výlet s prešovským
arcibiskupom metropolitom Jánom
Babjakom SJ viedol po trase Fintice –
Kapušiansky hrad – Kapušany. Počas túry
sa viac ako tisíc účastníkov zamýšľalo
nad mariánskou témou: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
slova“ (Lk 1, 38).

Cieľom bol amfiteáter v Kapušanoch pri
Prešove, kde sa prihovoril vladyka Ján
na tému kultúry života. Potom boli v areáli amfiteátra pre deti a mladých priprave-

Kapušiansky hrad je zrúcaninou hradu
nad cestou do Bardejova na skalnom
výbežku vrchu Zámčisko. Postavili ho
na mieste starého slovanského hradiska
v 13. storočí. Mal chrániť kráľovskú cestu
vedúcu z Prešova na sever. V roku 1709
František II. Rákoci hrad podpálil. Aj keď
ho v roku 1712 provizórne opravili, už
v roku 1715 ho na základe rozhodnutia
Uhorského snemu zbúrali.
Klára Holodňáková

udalosť

Klára Holodňáková
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juhozápadnými svahmi Vihorlatského
pohoria do kopcov Malého a Veľkého
Senderova. Druhý desiatok ruženca bol
zároveň krátkym oddychom pod korunami zelených stromov pred záverečným
výstupom. Treťou zastávkou bol samotný
vrchol Senderova a zrúcaniny stredovekého Chrámu sv. Kríža. Tu si všetci putujúci
vypočuli krátku prednášku o dejinách
tohto miesta a chrámu, počas ktorej
sa mohli pokochať pohľadom na vody
Zemplínskej šíravy aj na veľkú časť
Východoslovenskej nížiny, ktorá sa pred
nimi rozprestierala. Po modlitbe tretieho
desiatku ruženca sa začala druhá polovica
túry. Zostupovanie lesným chodníkom

Rada pre mládež Košickej eparchie

www.casopisslovo.sk

do katastra obce Kaluža prerušil krátky
oddych počas modlitby štvrtého desiatku.
Cieľom putovania boli brehy Zemplínskej
šíravy v obci Kaluža, kde na všetkých
turistov okrem gulášu, kofoly a cukrovej
vaty čakali aj sprievodné atrakcie, z ktorých najviac zaujala jazda na koňoch.

Rada pre mládež Košickej eparchie

né atrakcie – nafukovací hrad, šmýkačky,
trampolíny, streľba z luku či maľovanie
na tvár. Mladší mali tiež možnosť zapojiť
sa do plnenia rôznych úloh – skákania
vo vreci, zabíjania klincov do dreva, či si
mohli zatancovať obľúbené eRko tance.
Obohatením podujatia bol aj simulovaný
zásah policajtov a psovodov. Nechýbalo
občerstvenie pri bufetových stánkoch,
cukrová vata a kofola.

Rada pre mládež Košickej eparchie

KOŠICKÍ TURISTI
SPOZNALI KRÁSY
OKOLIA ŠÍRAVY
VINNÉ – KALUŽA g Asi 800 účastníkov sa 8. mája zúčastnilo na turistickom
dni Košickej eparchie. Tohtoročná trasa
spojila brehy Vinianskeho jazera s vodami Zemplínskej šíravy. Rada pre mládež
Košickej eparchie spolu s kňazmi Michalovskeho protopresbyterátu, ktorí tento
ročník turistického dňa pripravili, prispôsobili trasu putovania stále zvyšujúcemu
sa počtu mladých rodín s deťmi.
Po úvodnej modlitbe celá skupina pútnikov obišla Vinianske jazero a po modlitbe
prvého desiatku ruženca začali stúpať

Okrem kňazov Michalovského protopresbyterátu veľkú pomoc pri zabezpečovaní
tohtoročného turistického dňa poskytli aj
obce Vinné a Kaluža.
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napíšte nám
spravodajstvo

Katechetický úrad Košickej eparchie
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VYVRCHOLILI METROPOLITNÉ KATECHETICKÉ SÚŤAŽE
JUSKOVA VOĽA g Metropolitné kolo
tohtoročnej biblickej súťaže sa konalo
6. – 7. mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka. Program sa začal
podvečernou svätou liturgiou, ktorú
slávil otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu Košickej eparchie, za účasti
otca Petra Capa, riaditeľa Katechetického úradu Prešovskej archieparchie,
a kňazov, ktorí sprevádzali súťažné tímy.
Počas večerného programu sa jednotlivé
družstvá predstavili zaujímavými scénkami. V nasledujúci deň sa súťažilo v dvoch

kategóriách: A – žiaci prvého a druhého
ročníka a B – žiaci tretieho a štvrtého
ročníka. V každej súťažili tri najlepšie
družstvá z každej eparchie.
Program zavŕšila svätá liturgia, ktorú
slávil otec Vladimír Tomko, duchovný správca kňazov Košickej eparchie.
Víťazom odovzdal diplomy a program
vyvrcholil slávnostným obedom. V kategórii A prvé tri miesta získali družstvá
CSŠ Bardejov, CSŠ Duchnovičova z Humenného a CZŠ s MŠ sv. Gorazda z Košíc.
V kategórii B zvíťazilo družstvo ZŠ

Zájazdy do Medžugoria
Srdečne Vás pozývame na duchovné púte do Medžugoria
s cestovnou agentúrou

Cena za sedemdňovú púť na osobu je 230 eur.
V cene je zahrnutá cesta klimatizovaným autobusom,
sprievodca, 5x ubytovanie s polpenziou, 2x zastávka pri mori,
2x výlet mimo Medžugoria s duchovným zámerom, poistenie.
Termíny v roku 2019: 20. – 27.06. // 04. – 11.07. // 11. – 18.07.
13. - 20.08. // 21. – 28.08. // 09. – 16.09. // 21. – 27.10.
www.mtours.sk; mobil: 0902 545 140, 0907 887 861

z Milpoša, druhé miesto získala farnosť
Stará Ľubovňa a ako tretia sa umiestnila
farnosť Trebišov.
V rámci súťažného dňa Marcela Lemešová, riaditeľka Cirkevnej spojenej školy
Kollárova v Sečovciach, ktorej súčasťou je
aj základná umelecká škola, vyhodnotila
výtvarné práce projektu Východní svätí
pre súčasnosť 2018/2019, ktoré postúpili na metropolitné kolo. Výsledky sú
zverejnené na internetových stránkach
katechetických úradov. (katechetické
úrady Prešovskej metropolie)

MATKY PUTOVALI
DO ĽUTINY
ĽUTINA g Kňazi a veriaci z protopresbyterátov Svidník a Giraltovce putovali
4. mája v rámci fatimskej soboty do Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorá
bola spojená aj s púťou matiek. Duchovný
program sa začal modlitbou tretej hodinky a posvätným ružencom.
Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu
slávil prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ a v homílii sa prítomným
veriacim prihovoril otec Rastislav Daňo,
správca farnosti Hrabovčík. Povzbudil
veriacich k túžbe po Bohu a životu s ním.
Po liturgii nasledovala modlitba zasvätenia sa fatimskej Bohorodičke. Giraltovský
protopresbyter otec Štefan Pacák sa poďakoval vladykovi Jánovi za jeho otcovskú
službu veriacim.
Popoludní pokračoval program prednáškou otca Mikuláša Chanátha, správcu
farnosti Geraltov, o rodine, a podujatie
zakončila modlitba Akatistu požehnania
rodín. (René Fečko)

www.casopisslovo.sk

STROPKOV g Otec
Štefan Vasilík CSsR
1. mája zosnul v Pánovi. Pohrebné obrady slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a košický
eparcha Milan Chautur CSsR 3. mája v Cerkvi sv. Cyrila
a Metoda v Stropkove.

FATIMSKÁ SOBOTA MLADÝCH
KLOKOČOV g Mariánski pútnici prišli 4. mája do Klokočova, aby prežili
duchovný program zameraný hlavne na mladých. V prednáške sa otec Emil
Zorvan, člen rady pre mládež Košickej eparchie, zameral na Fatimu a jej
odkaz pre mladých.
V úvode svätej liturgie
sa košický eparcha
Milan Chautur CSsR
poďakoval otcovi Vladimírovi Tomkovi, bývalému protosynkelovi, ktorý do Klokočova
pravidelne prichádzal.
Potom uviedol nového
protosynkela archimandritu Jaroslava
Lajčiaka a poprial mu,
aby Klokočov pre neho zostal prístavom pokoja.
Archimandrita Jaroslav vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť mladých
a rodín, na čo poukázala aj Bohorodička, ktorá sa vo Fatime zjavila trom
mladým ľuďom. Povzbudil mladých stať sa svedkami normálnosti, prijať
a ostatným zvestovať pravdu o Bohu. Program pokračoval ochutnávkou portugalskej polievky, filmom o Fatime a katechézou archimandritu o význame
jedla. (Richard Fučko)

Michal Pavlišinovič

Štefan Vasilík sa narodil 23. mája 1936 v Malom Lipníku. Do kňazského seminára v Bratislave nastúpil v roku
1968. Rehoľné sľuby zložil 2. júna 1973 a 10. júna v Prešove ho vysvätil bl. Vasiľ Hopko. Pôsobil v Šmigovci,
od roku 1985 ako správca farnosti Rokytov. Od roku
1993 staval kláštor v Stropkove a v roku 1998 odišiel
na odpočinok. 18. januára 2012 sa stal čestným občanom mesta Stropkov. V roku 2002 dostal titul titulárny
arcidekan a v roku 2015 právo nosiť nábederník. Večná
mu pamiatka! (Metod Lukačík CSsR)

spravodajstvo

VLADYKA JÁN BABJAK SA
STRETOL S MLADÝMI VÝTVARNÍKMI
PREŠOV g Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade sa 9. mája uskutočnilo stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ so
žiakmi Prešovskej archieparchie, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia
očami detí a mládeže alebo projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce
sa umiestnili na prvých troch miestach archieparchiálneho kola.
Stretnutie sa začalo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorej históriu a zaujímavosti predstavil bohoslovec Miroslav Baran. V expozícií stálej výstavy na arcibiskupskom úrade priblížil históriu i súčasnosť Prešovskej archieparchie.
Napokon zúčastnených prijal vladyka Ján. Po úvodnom príhovore odovzdal
súťažiacim diplomy a vecné ceny. Povzbudil mladých, aby naďalej rozvíjali
talent, ktorý dostali od Boha. Stretnutie sa zakončilo spoločnou fotografiou
a archijerejským požehnaním. Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a koná sa iba v rámci Prešovskej metropolie. Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže sa orientuje
na zobrazenie biblických udalostí. (DKÚ PA)

ÚPOR g Novoustanovený protosynkel
Košickej eparchie archimandrita Jaroslav
Lajčiak navštívil počas veľkonočných sviatkov
21. – 22. apríla svoju rodnú obec. V deň Paschy
slávil v Cerkvi Najsvätejšej Trojice Utiereň
Kristovho Vzkriesenia a miestny farár otec Dávid Zorvan mu v mene veriacich zablahoželal,
a ako dar mu odovzdal bielu mitru. Na Veľkonočný pondelok slávil svätú liturgiu, ktorú
sprevádzal Zbor svätého archanjela Michala.
V kázni archimandrita poukázal na súčasných mučeníkov a povzbudil k viere v Krista.
(veriaci z Úpora)
KOŠICE g Študentka 3. ročníka Adriána
Cenkerová reprezentovala 24. – 26. apríla
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove
na celoštátnej prehliadke prác stredoškolskej
odbornej činnosti, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej.
Predstavila sa s prácou Tajomstvo ikon na pozadí Ikony Narodenia Pána v súťažnom odbore
teória kultúry, umenie, umelecká, odevná
tvorba. Praktickou časťou bola ikona Narodenia, ktorú vlastnoručne napísala autorka
práce. Ikona je umiestnená v školskej kaplnke
nad žertveníkom. (L. Mikulášková)
SVIDNÍK g Na Cirkevnej základnej škole sv.
Juraja oslávili 25. apríla sviatok svojho patróna.
Svätú liturgiu slávil svidnícky protopresbyter
otec Ján Pavlík a v homílii otec Rastislav Daňo,
správca farnosti Hrabovčík, zdôraznil, že v ži-

Štefan Keruľ-Kmec ml.

K PÁNOVI
ODIŠIEL
OTEC
ŠTEFAN
VASILÍK
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TREBIŠOV g Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja v Trebišove oslávila
26. apríla svojho patróna sv. veľkomučeníka
Juraja. Svätú liturgiu slávil košický eparcha
Milan Chautur CSsR za účasti otca Petra
Oreniča, riaditeľa Eparchiálneho školského
úradu Košickej eparchie, otca Dušana Semana,
trebišovského protopresbytera, a duchovných
správcov cirkevných škôl mesta. Vladyka Milan povzbudil žiakov k odvahe a viere v Krista,
ktorú prejavil aj svätý veľkomučeník Juraj, keď
sa radšej zriekol života, ako by mal zaprieť
vzkrieseného Krista. V závere slávnosti riaditeľ
školy Martin Úporský vladykovi daroval
futbalový dres s logom školy. Slávnosť zakončil
futbalový turnaj medzi družstvom kňazov,
družstvom učiteľov a družstvom žiakov. (vedenie školy)

EPARCHIÁLNA SLÁVNOSŤ
SV. VEĽKOMUČENÍKA JURAJA
SLOVINKY g Gréckokatolíci zo Spiša sa 27. – 28. apríla stretli na celoeparchiálnej slávnosti patróna chrámu v Slovinkách sv. veľkomučeníka Juraja.
Tento chrámový sviatok otvára každý rok sériu siedmich eparchiálnych
odpustových slávnosti Košickej eparchie.
V sobotu večer slávil svätú liturgiu protojerej Marko Rozkoš, kancelár Košickej eparchie. Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorej
predsedal košický eparcha Milan Chautur CSsR, spolu s duchovenstvom Spišskonovoveského protopresbyterátu. V úvode vladyka predstavil archimandritu
Jaroslava Lajčiaka, nového protosynkela Košickej eparchie.

Foto: Timotej Škrepták

Archimandrita Jaroslav vo svojej kázni poukázal na centrálnu vitráž zhorenej
parížskej katedrály Notre-Dame a pripodobnil ju k svätcom, ktorí sú odrazom
Božieho svetla – lásky v tomto svete. Napokon pripomenul, že Boh si v každom
čase vie vzbudiť svätcov – mučeníkov, ktorí aj krvavým spôsobom vydajú svedectvo o moci a láske vzkrieseného Krista. Spevom nedeľnú svätú liturgiu sprevádzal zmiešaný chrámový zbor Megalinarion zo Spišskej Novej Vsi. (TSKE)

VERIACI ZO SEKČOVA PUTOVALI
PO DREVENÝCH CHRÁMOCH
SLOVENSKO g Veriaci farnosti Prešov-Sekčov putovali 8. mája už po pia-

tykrát po drevených chrámoch východného Slovenska. Ako prvý navštívili
drevený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove. V Cerkvi sv. Lukáša v Krivom
slávil otec Rastislav Baka, prešovský protopresbyter, za účasti otca Metoda Zorvana cirkevnoslovanskú svätú liturgiu. Ďalšou zastávkou bola Cerkev sv. Kozmu
a Damiána v Lukove-Venécii, navštívili Hrabské – rodnú obec blahoslaveného
hieromučeníka Vasiľa Hopka, drevenú Cerkev sv. archanjela Michala vo Fričke
a svoju púť zakončili v Cerkvi Stretnutia Pána v Kožanoch. (-rb)

vote človeka je veľmi dôležité mať cieľ a bojovať za jeho realizáciu. V druhej časti programu
v rámci Dňa Zeme zrealizovala škola rôzne environmentálne aktivity: rozdávanie vrecúšok
na zeleninu ušitých zo starých záclon, výrobu
košov na triedenie odpadu, upratovanie mesta
a triedenie odpadkov, prípravu školskej zá
hradky či krmiva pre školské stádo oviec. (Eva
Bandžuchová)

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 26. – 28. apríla konal formačný víkend Archieparchiálnej školy
animátora dobrovoľníka. V Škole učeníka bol
lektorom víkendu otec Patrik Maľarčík, ktorý
priblížil tému zmeny myslenia a života podľa
Kristovho učenia. V Škole služby Aneta Rabadová predstavila základy vývinovej psychológie, syndróm vyhorenia a riešenie konfliktov.
V rámci kreatívneho odboru Matej Hudáček
priblížil tému modlitby chvály. (V. Žolnová)
BRATISLAVA g V Kostole sv. Rozálie v bratislavskej mestskej časti Lamač slávilo 28. apríla asi tristo Ukrajincov, ktorí žijú v Bratislave
a okolí, veľkonočné bohoslužby v ukrajinskom
jazyku. Stalo sa to so súhlasom bratislavského
eparchu Petra Rusnáka. Obrady viedol generálny vikár pre katolíkov byzantského obradu
v Rakúsku otec Jurij Kolasa za účasti otca
Petra Sabola, kancelára Bratislavskej eparchie.
Na slávnosti sa zúčastnil aj ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Mučka a starosta
mestskej časti Lamač Lukáš Baňacký. (news.
ugcc.ua)
PREŠOV g V nadväznosti na synodu
o mladých sa 25. apríla na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity uskutočnila vedecká konferencia, ktorú pripravila
katedra systematickej teológie v spolupráci so
saleziánskym centrom dona Bosca v Essene.
Okrem iných tém sa riešila aj pastorácia mladých na okraji spoločnosti, formácia mládeže
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k spoločenským procesom, k rozvoju osobného potenciálu, ale rozoberali sa aj základné
rozdiely medzi liberalizmom a konzervativizmom a ich dôsledkami pre spoločnosť. (M.
Hospodár)
PREŠOV g Reťaz slávenia svätých liturgií
za kultúru života pokračuje v máji v Prešovskej
archieparchii. Na tento úmysel slávil 1. mája
svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vo svojej homílii v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa upriamil pozornosť veriacich
na myšlienku otvárania sa životu. (IS PA)
BUDIMÍR g Gréckokatolíci z obce Budimír
si 5. mája pripomenuli svojho patróna sv.
Mikuláša, ktorého sviatok prenesenia ostatkov pripadá na 9. mája. Svätú liturgiu slávil
archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel
Košickej eparchie. Archimandrita v homílii
poukázal na svätosť ako stav osvietenia človeka. Každý, kto sa snaží milovať druhých Kristovou láskou, ako to robil sv. Mikuláš, sa stáva
plným Krista a svieti v tomto svete plnosťou
dobrých skutkov. Po svätej liturgii nasledovalo
požehnanie áut. (TSKE)

BOHOSLOVCI PUTOVALI NA ZVIR

Rada pre mládež Košickej eparchie

LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 5. mája konala malá púť, ktorú viedli
bohoslovci a predstavení Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove. Modlitbu Akatistu k Presvätej Bohorodičke viedol otec
Marcel Pisio, špirituál seminára. Bohoslovci sa pomodlili posvätný ruženec
s rozjímaniami. Vyvrcholením bola svätá liturgia, ktorú slávil otec Miroslav
Dancák, rektor seminára, a slávnostným kazateľom bol vicerektor otec Jozef
Gača. Vyzval k odvahe myronosičiek, ktorá stojí na viere v Kristovo vzkriesenie. To má byť zdrojom sily a odvahy aj v tmavých chvíľach života človeka.
Spev viedol bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca. (Peter Rusnák)

CYKLOTÚRA
PO FARNOSTIACH ZEMPLÍNA
TREBIŠOV – DVORIANKY g Vyše dvestočlenný pelotón tvorený mladými,
rodinami s deťmi a kňazmi Košickej eparchie 1. mája vyštartoval s požehnaním vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, už na 20. ročník
tradičnej májovej cyklotúry, ktorá tohto roka viedla z Trebišova cez Malý Ruskov, Plechotice, Sečovce, Kravany, Stankovce, Albínov – mestskú časť Sečoviec
až do Dvorianok, kde sa nachádza Centrum pre mládež Košickej eparchie
sv. Jána Teológa. Po modlitbe a základných inštrukciách v Cerkvi Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Trebišove všetci vyrazili na štyridsaťkilometrovú
trasu. Priestor na oddych a doplnenie síl ponúklo päť zastavení v jednotlivých
cerkvách. Pri každom zastavení sa cyklopútnici pomodlili jeden desiatok
ruženca a vypočuli si krátke zamyslenie. Miestny kňaz vždy v krátkosti predstavil aj danú farnosť a chrám. V cieli cyklotúry čakal guláš, ktorý pripravili
miestni poľovníci. Organizáciu cyklotúry zastrešovala rada pre mládež pod
vedením organizátora akcie otca Marka Kovaľa, jej dlhoročného člena. (rada
pre mládež Košickej eparchie)

ĽUBOTICE g Pri príležitosti osláv chrámového sviatku a 20. výročia posviacky slávil
v Cerkvi sv. proroka Izaiáša 5. mája prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú
liturgiu, pri ktorej posvätil nový prestol
a obnovený interiér. V úvode slávnosti vladyku privítal starosta obce Miroslav Makara.
Vladyka v kázni vychádzal z čítaní Nedele
myronosičiek a pozval ženy, ale aj všetkých
veriacich ku kresťanskej odvahe a horlivosti
vydávať svedectvo o vzkriesenom Kristovi.
Slávnosť spevom obohatili deti z farnosti. Liturgickú slávnosť zakončilo spoločné agapé,
ktoré pripravili miestne farníčky. (-iz)
SLOVENSKO g Uplynulo 10 rokov, čo 7. mája
2009 pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme
vtedajšieho rektora Pápežského východného
inštitútu otca Cyrila Vasiľa SJ. Súčasne bol
vymenovaný za arcibiskupa titulárneho sídla
Ptolemaida v Líbyi. Biskupskú vysviacku prijal
14. júna 2009 v bazilike Santa Maria Maggiore
v Ríme. (TSKE)
KEŽMAROK g V Bazilike Povýšenia sv. Kríža
sa 8. mája konala zádušná svätá omša za Róberta Neupauera, ktorý svoju dušu odovzdal
Stvoriteľovi 4. mája. Róbert Neupauer bol člen
Rómskej misie. Stál pri zrode Spoločenskoduchovného centra v Krížovej Vsi. Organizoval animátorskú školu FOROS, líderskú
školu a bol šéfredaktorom časopisu Rómska
Samária. Stal sa prvým poradcom prešovského
župana Milana Majerského v otázkach riešenia problémov Rómov a rómskych komunít.
Večná mu pamiatka! (M. Mekel)
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PONDELOK
27. máj

Hieromučeník Terapont
Čo robiť? Tento človek robí mnohé
znamenia. Ak ho necháme tak, uveria
v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám
i toto miesto, i národ. (Jn 11, 47)
Slová evanjelia nezriedka nastavia zrkadlo
našim úvahám. Chceme sa podobať
Ježišovi, a podobáme sa židovským
farizejom. Neradi ideme do rizika. Máme
radi svoje pohodlné miestečko v práci,
spoločenstve, škole. Čítať slová evanjelia
znamená aplikovať pravdy o Božom
poriadku vo svojom živote a nevzdať
sa tejto úlohy ani za cenu vlastného
pohodlia. Veď na svete sme preto, aby
po nás ostalo dobro, zapísané v živote tých
druhých.
Liturgia: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47
– 57, zač. 40; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom); menlivé časti z nedele
o slepom; namiesto Dôstojné je sa spieva
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 241;
PZ: 208; HP: 224)

UTOROK
28. máj

Prepodobný Nikita
A kde som ja, tam bude aj môj služobník.
Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
(Jn 12, 26)
Čo dnes budem robiť? – obvyklá ranná
otázka. Kladie si ju ten, kto chce dať
svojmu životu dávku hodnotnej aktivity.
Ak nechcem počuť večer nepríjemný
hlas svedomia: „Samá nuda, stratený
deň“, zaručeným receptom je poslúžiť
Bohu, napríklad v blížnych či blízkych
naokolo. Istý pilot spomína na radu
svojho inštruktora: „Ak sa počas letu
nudíš a nemáš čo robiť, určite si na niečo
v pilotáži zabudol.“ Nemali by sme
zabudnúť, že každý deň máme ako dar,
aby sme mohli poslúžiť Bohu. Slastnou
odmenou večer je usínanie s vedomím, že
dnes som mal tú česť ťahať brázdu spolu
so svojím Bohom.
Liturgia: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19
– 36a, zač. 42a; menlivé časti ako 27. mája
(HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

STREDA
29. máj

Zakončenie Paschy
Mučenica Teodózia
Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby
nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.
(Jn 12, 46)
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Christos voskrese! Výzva, na ktorú sme
ostatných štyridsať dní odpovedali:
„Voistinu voskrese!“ To naše voistinu –
skutočne, isto, fakticky, opravdivo – je tým
svetlom, ktoré má pomôcť ľuďom okolo
nás, žijúcim v strese chaosu a neistoty,
uvidieť cieľ, pevný bod, ktorý zaručene
nesklame. Svetlo určite nesklame, ak
nesklamem ja ako jeho nositeľ.
Liturgia: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12,
36 – 47, zač. 43; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom); menlivé časti z Nedele
o slepom; prokimen, Aleluja a pričasten
z Paschy; namiesto Dôstojné je sa spieva
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 241;
PZ: 208; HP: 224)

ŠTVRTOK
30. máj

Nanebovstúpenie Ježiša Krista
A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby
neodchádzali z Jeruzalema, ale aby
očakávali Otcovo prisľúbenie... (Sk 1, 4)
Odchod majstra neznamená rozchod
učeníkov. Práve naopak. Je pre nich
príležitosťou zastúpiť majstra. Mandát
však nestačí. Potrebný je jeho duch
a jeho silné nadšenie. Dobrý majster ho
odovzdá svojim – tým, ktorí pochopia,
že bez majstrovho ducha to bude iba ich
aktivita. Aby sme mohli konať Božie dielo,
musíme mať Božieho ducha v sebe – inak
to bude trápny fejk, prázdne heslá.
Liturgia: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36
– 53, zač. 114; menlivé časti zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne zo sviatku; namiesto
Videli sme pravé svetlo, Nech sa naplnia
ústa naše, Nech je požehnané sa spieva
Bože, vznes sa nad nebesia; prikázaný
sviatok; myrovanie (HS: 243; PZ: 210;
HP: 225)

PIATOK
31. máj

Apoštol Hermas
Pane, nevieme, kam ideš. Akože
môžeme poznať cestu?! (Jn 14, 5)
Je veľmi nepríjemné spoznať, že
som dezorientovaný. Na ceste, vo
vedomostiach, v hodnotách, pravidlách,
v živote. Ostáva iba dôverovať. Čím je
život zložitejší, tým viac sa spolieham
na dôveru. Komu dôverujem? Bulváru,
presvedčivým ideológom, silným
vodcom...? Ak chcem nájsť smer k svojmu
domovu, k Otcovi, mal by som zachytiť
Ježišove slová: „Nik nepríde k Otcovi, iba
cezo mňa.“

Liturgia: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14,
1 – 11a, zač. 47; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná
s pripivom zo sviatku); menlivé časti zo
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku;
zdržanlivosť od mäsa (HS: 243; PZ: 210;
HP: 225)

SOBOTA
1. jún

Mučeník Justín Filozof a spol.
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
(Jn 14, 18)
Samota. Stav, ktorý je pre človeka
neprirodzený. Vedomie, že som stratený,
ba viac – opustený ako sirota, kradne
človeku silu žiť. Dnes moderný život
na spôsob single je fatamorgána. Človek
potrebuje komusi patriť, mať niekoho,
komu na ňom záleží. Dovoliť, aby ma
mal niekto rád, je prirodzené a nemali by
sme sa za to hanbiť. Boh nám rozumie.
Nenechá nás ako siroty.
Liturgia: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b
– 21, zač. 48; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku); menlivé časti zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 243;
PZ: 210; HP: 225)

NEDEĽA
2. jún

Siedma nedeľa po Pasche – svätých
otcov nicejského snemu
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Blaženejšie je dávať, ako prijímať.
(Sk 20, 35)
Čo dobrého si dnes môžeme odniesť so
sebou z chrámu? Dnes nám Boh ponúkol
recept na šťastie. Je jednoduchý. V podaní
sv. Pavla naučený priamo od Ježiša:
„Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ Tento
Ježišov agrafon je diametrálne vzdialený
od našich nešťastných receptov: Nikdy nič
nikomu, iba sebe samému. „Mám ťa rád,
lebo mi je s tebou dobre,“ vraví snúbenec
vyvolenej a možno ani netuší, že jeho
receptom na ich šťastie je sebectvo. Stačí
zopár situácií diskomfortu a šťastie sa
rozplynie v rozvode. Namiesto brať Ježiš
učí dávať. „Mám ťa rád, lebo som šťastný,
ak vidím, že som pre teba obohatením.“
Tento recept nikdy nesklame. Voláme
ho láska a spočíva v darovaní seba.
Aplikovaný v mojej rodine prinesie nielen
mne, ale i blízkym šťastný deň.
Liturgia: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44;
Jn 17, 1 – 13, zač. 56; hlas 6; predobrazujúce
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antifóny a blaženstvá; tropár hlasu,
sviatku a otcom; Sláva kondák otcom,
I teraz kondák sviatku; prokimen, Aleluja
a pričasten otcom; namiesto Dôstojné je
sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne zo
sviatku (HS: 246; PZ: 213; HP: 229)

PONDELOK
3. jún

Mučeník Lucilián a spol.
On každú ratolesť, ktorá na mne
neprináša ovocie, odrezáva, a každú,
ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala
viac ovocia. (Jn 15, 2)
Umývanie, upratovanie, čistenie –
každodenný proces. V ňom je dôležité
spoznať, čo je špina, najmä ak sa tvári,
že je súčasťou poriadku. Takou špinou
v nás je hriech. Aj on sa rád tvári, že je
našou prirodzenou súčasťou. Spoľahlivo
ho však rozoznáme, ak na seba pozrieme
Ježišovou optikou.
Liturgia: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b
– 15, 7, zač. 49; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku); menlivé časti zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 243;
PZ: 210; HP: 225)

UTOROK
4. jún

Patriarcha Métrofanés
Prichádza hodina, keď sa každý, kto vás
zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.
(Jn 16, 2b.)
Kresťania, najmä tí, čo radi chodia
do chrámu, sú vďačným terčom
prinajmenšom posudzovania zo strany
vonkajších pozorovateľov. Ak je ich
dôvodom môj úprimný vzťah s Bohom,
potom sú slová o Tešiteľovi adresované
práve mne.
Liturgia: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16,
2b – 13a, zač. 53; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku); menlivé časti zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 243;
PZ: 210; HP: 225)

STREDA
5. jún

Hieromučeník Dorotej
Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil
v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj
v Ríme. (Sk 23, 11)
Trhoviská, štadióny, stanice, festivaly.
Verejný priestor, kde sa nedáva servítka
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na každý deň

pred ústa. Téma Boh je tu zavalená pod
obrovským nánosom balastu ľudského
ega. Svätého Pavla to skoro roztrhalo. Hlas
davu je silný, no Božie slovo mocnejšie.
Hviezdoslav o tom píše: „Pravdu možno
zohaviť, liché skrz zákony, umoriť
i pochovať: načas však len! Pravda svätá
– slnka zjav velebný a tichý, trón zaujme,
uchopí vládu moci, práva v spravedlivé
dlane!“ Cvičme sa obhajobe kresťanského
postoja.
Liturgia: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15
– 23, zač. 54; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku); menlivé časti zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 243;
PZ: 210; HP: 225)

ŠTVRTOK
6. jún

Prepodobný Bessarión Divotvorca
Proste a dostanete, aby vaša radosť
bola úplná. (Jn 16, 24)
Sú vzťahy vecné a tiež osobné medzi
ľuďmi. Najčastejšie ich napĺňame
slovami. Boh nás neustále vyzýva, aby
sme mu vzťah darovali. Nie vecný ako
v obchode, ale osobný ako v modlitbe.
Svätý Augustín nás učí: „Modlitba nie je
na to, aby sme informovali Boha, ale na to,
aby sme pretvárali seba.“ Ak sa dokážem
tešiť z toho, že môžem milovať Boha,
moja modlitba sa stane formou lásky –
osobným vzťahom.
Liturgia: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23b
– 33a, zač. 55; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku); menlivé časti zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 243;
PZ: 210; HP: 225)

PIATOK
7. jún

Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Ježiša Krista
Hieromučeník Teodot Ankyrský
Ohlásil som im tvoje meno a ešte
ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ,
bola v nich a aby som v nich bol ja.
(Jn 17, 26)
Chceš byť aj ty v nebi? Táto otázka nás
vie zaskočiť. V rozpakoch povieme
svoje áno. Chce Boh, aby sme boli s ním
v nebi? Ježiš bez rozpakov vraví svoje áno.
Naša cesta do neba tu na zemi je cestou
do našej duše, kde sa s Bohom stretneme
– zjednotíme. My katolíci i sviatostným
spôsobom. Naozaj to chceme?

Liturgia: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18
– 26, zač. 57; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna zo sviatku a tretia každodenná
s pripivom zo sviatku); menlivé časti zo
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku;
zdržanlivosť od mäsa (HS: 243; PZ: 210;
HP: 225)

SOBOTA
8. jún

Sobota pred Päťdesiatnicou – piata
zádušná
Prenesenie ostatkov veľkomučeníka
Teodora Tiróna
Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina,
keď všetci v hroboch počujú jeho hlas
a vyjdú... (Jn 5, 28 – 29)
Spoločenstvo. Človeku je vlastné
a potrebné ako vzduch na dýchanie.
Bez neho človek hynie. Pre kresťana
spoločenstvo svätých – také silné, že
prežíva i smrť. Pamätajme na to, keď ho
vytvárame už počas pozemského života.
Žiadna investícia do vzťahu s druhými sa
nestratí. Žiadna modlitba za zosnulých nie
je zbytočná.
Liturgia: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn
5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým); každodenné
antifóny; menlivé časti zosnulým;
namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Bohorodička (HS: 162; PZ: 116; HP: 231)

NEDEĽA
9. jún

Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého
Ducha
... z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
(Jn 7, 38)
Slová, slová, prázdne slová – človek ich
produkuje kvantá. Sem-tam niektoré
zaujme. Je pútavé počúvať slová
zanieteného človeka. Žije tomu, čo hovorí,
a oživí aj záujem iného. Dôležitý je obsah,
ale potrebná je i forma. Oživiť slovo je
umením, ktoré vyrastá z bohatstva duše. Je
žiaduce dovoliť duši, aby sa napila pravých
hodnôt života. Je nutné, aby sa o ich
pravosti sama presvedčila. Potom bude
prirodzené, ak bude o nich hovoriť formou
slov alebo i gest, ktoré budú natoľko živé,
že budú životodarné.
Liturgia: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8,
12, zač. 27; antifóny sviatku; menlivé časti
sviatku; namiesto Svätý Bože sa spieva
Ktorí ste v Krista pokrstení; namiesto
Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos
z utierne zo sviatku; myrovanie (HS: 248;
PZ: 216; HP: 232)
Marko Rozkoš
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pre deti

detská

Nový pohľad

Čo sa deje,
synkovia?

No...

Ten kňaz to pri Veľkom vchode poriadne domotal.

A ešte
aj zakopol.

Ahoj, deti,
slávnostné sprievody sa zvyčajne usporadúvali pri nejakej významnej príležitosti. Po určenej trase putovala väčšia
skupina ľudí. Vpredu ju viedol nejaký
vodca spolu s ďalšími dôležitými ľuďmi, buď spoločenského, alebo náboženského života, a potom sa pripájali
ďalší. Bol to spôsob verejne prejaviť
úctu, smútok, oslavu, obetu... Aj počas
liturgie máme dva slávnostné sprievody.

Nádoby

Dary – chlieb a víno – sa počas Veľkého vchodu prenášajú na prestol v dvoch nádobách.
Úloha: Ak správne vylúštiš doplňovačku, dozvieš
sa ich názvy.

1

1. tajomstvo
2. opraví chybu
3. telesný zjav
4. ľútosť a zmierenie
5. úctivá žiadosť
6. vyrobená z vosku

2

1. mliečny cukor
2. Judáš
3. malá palica
4. modré ovocie
5. nie sochár

1.
2.
3.
4.
5.

... čas, keď sa duA ty počas
vchodu nehľa- chovne sprítomňu
díš na Krista? je jeho smrť, aby
Nevieš, že je potom pri premenení mohol byť...
to...

Tak von s tým!

Bolo to
poriadne komické. Už som
videl dary aj s ním
na zemi.

...
vzkriesený a my spolu s ním?
Si ako slepý, ktorý pozerá, a nevidí!

Prvý je s Božím slovom a druhý, ten, o ktorom budeme hovoriť, sa volá Veľký. Veľký
vchod bol do svätej liturgie zavedený
v 6. storočí. Diakon, kňaz spolu s posluhujúcimi, ktorí nesú sviece, prenášajú
chlieb a víno od žertveníka cez diakonské dvere do chrámovej lode pred
ikonostas. Po slávnostných modlitbách a požehnaní veriacich vchádzajú
cez cárske (stredné) dvere znova do
svätyne a položia ich na oltár, kde budú
premenené na telo a krv nášho Pána.

Za koho prosíme?
Počas Veľkého vchodu sa kňaz modlí za ľudí.
Úloha: Vieš za ktorých? Vyber správne.
Apoštoli, kňazi, otcovia, rehoľníci, správcovia,
nenarodené deti, závislí ľudia, ochrancovia,
zakladatelia chrámu, ťažko pracujúci, biskupi,
dobrodinci chrámu, všetci prítomní kresťania,
katechumeni, matky, cestujúci, pútnici, pápež,
miništranti, Bohorodička, diakoni

sa koná po zaspievaCherubíni Sprievod
ní prvej časti Cherubínskej

piesne, ktorá nás povyšuje medzi zástupy anjelov.
Zjednocuje sa nebo so zemou a anjeli spolu s ľuďmi
slávia svätú liturgiu. Druhá časť sa spieva po Veľkom
vchode.
Úloha: Správne usporiadaj poprehadzované slová
druhej časti Cherubínskej piesne.
Kráľa, ktorého v sláve nesú anjelské máme
neviditeľne prijať všetkých zbory Veď.
Aleluja, aleluja, aleluja!

Sprievod – znázorňuje cestu Krista s krížom, ukrižovanie, smrť, telo Krista, ktoré prešlo životom a je nesené k hrobu
Zakrytie darov prikrývkami – znázorňujú to, že Kristovo telo bolo predtým zahalené do plachiet
Kladenie darov na oltár – znázorňuje ukladanie Kristovho tela do hrobu
Kadidlo – symbolizuje voňavé látky, ktoré priniesol Jozef Arimatejský
Vozduch (vrchná prikrývka) – symbolizuje kameň na Ježišovom hrobe

Symbolika vchodu

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Po sv. liturgii Počul si, ako to
doplietol?
Hm.

Príbehy poslušníka
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NA SLOVO DAROVALI
Kvetoslava Vrábľová, Korunková, 6,50 eura;
Marek Zubko, Marianka, 6,50 eura; Mária
Hromuľáková, Nižný Hrušov, 6,50 eura; Mária
Dobešová, Liptovský Mikuláš, 6,50 eura;
Mária Dudiňáková, Korunková, 6,50 eura;
Mária Cifraničová, Trebišov, 6,50 eura; Michal
Zubko, Davidov, 6,50 eura; Natália Šperková, Brezno, 6,50 eura; Pavol Čandík, Vranov
n/Topľou, 6,50 eura; čitatelia časopisu,
Dvorianky, 5 eur; čitatelia časopisu, Košice,
5 eur; čitatelia časopisu, Nový Ruskov, 5 eur;
čitatelia časopisu, Pozdišovce, 5 eur; čitatelia
časopisu, Milpoš, 5 eur; Mária Gondová,
Zvolen, 5 eur
Zo srdca ďakujeme.
JUBILEÁ KŇAZOV
Slavomír Gereg, farár farnosti Poruba nad
Vihorlatom – 8. máj – 50 rokov života;
František Takáč, farár farnosti Šumiac – 9.
máj – 50 rokov života; Alexej Janočko,
titulárny arcidekan, na odpočinku v Pčolinom
– 11. máj – 50 rokov kňazstva; Pavel Kompér,
titulárny kanonik, na odpočinku v Košiciach –
11. máj – 50 rokov kňazstva; Vasiľ Kormaník,
titulárny kanonik, duchovný správca charity
– 20. máj – 70 rokov života; Daniel Šarišský,
farár farnosti Snina-Brehy – 31. máj – 55
rokov života
Christos voskrese!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
V pondelok 10. júna o 16.00 h budeme
odhaľovať pamätnú tabuľu Mgr. Mikulášovi
Kasardovi na budove bývalej SVŠ v Sečovciach, kde pedagogicky pôsobil. Potom bude
o 18.00 h v miestnom chráme svätá liturgia
s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Pozývame tých, ktorí ho poznali, aj jeho bývalých
študentov.
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára 2020
oznamuje prispievateľom, že
svoje príspevky môžu posielať elektronicky
na adresu zodpovedného redaktora
o.michal.hospodar@gmail.com. Redakčná
uzávierka je 30. augusta 2019.
Jubilanti – máj
60 rokov: Mária Kalmanová, Jastrabie nad
Topľou; Ing. Eva Kitová, Košice; Ružena Kopčová, Zemplínska Teplica; Anežka Lešková,
Košice
70 rokov: Angela Čeklejová, Nacina Ves;
Emília Ďurišinová, Trebišov; Juraj Gradoš,
Poša; Mária Hatráková, Veľký Ruskov; Margita
Lysáková, Poprad; Katarína Molčanyiová,
Košice; Ing. Jozef Németh, Košice; Nadežda
Neupauerová, Košice
75 rokov: Juraj Bodrog, Trebišov; Ľudmila Demeková, Drienov; Mária Dudašová, Kamenná
Poruba; Pavol Hrivňák, Sečovská Polianka;
Rozália Juríková, Kojšov; Terézia Kužmová,
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oznamy

Sabinov; Ján Sabol, Budkovce; Ing. Michal
Smetana, Poprad; František Soták, Jastrabie
nad Topľou
80 rokov: Ida Fabianová, Košice; Mária Kašajová, Choňkovce; Helena Repaská, Závadka;
Ján Rusinko, Strážske
85 rokov: Alžbeta Bertová, Brezina; Helena
Čurilová, Stakčín; Ján Kočiš, Sečovská Polianka; Eva Kosťová, Choňkovce; Júlia Lechanová,
Topoľa; Pavol Soroka, Košice
90 rokov: Mária Petrová, Vlača; Alžbeta Pivarniková, Budkovce
95 rokov: Paulína Remecká, Koromľa
BLAHOŽELÁME
Náš drahý duchovný otec Slavomír Gereg
z farnosti Poruba pod Vihorlatom oslávil 8.
mája krásnych 50 rokov života. Ďakujeme
Bohu za vás, za to, čo pre nás robíte a kým
pre nás ste. Do ďalších rokov vyprosujeme
pevné zdravie, hojnosť darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
bohuznáma rodina
Drahý náš duchovný otec
Ľubomír Karaffa, k vašim
40. narodeninám, ktoré
oslávite 30. mája, vám
chceme zo srdca zablahoželať. Vyprosujeme
hojnosť Božích milostí
a požehnania do vašej každodennej práce
v Pánovej vinici, pevné zdravie a ochranu
nebeskej Matky. Ďakujeme vám za horlivé
ohlasovanie Božieho slova, za príklad života,
povzbudzovanie vo viere a trpezlivosť, ktorú
nám preukazujete. Ďakujeme aj za zveľadenie nášho chrámu, na ktorom máte nemalý
podiel. Zo srdca vyprosujeme hojnosť požehnania na mnohaja i blahaja lita. Christos
voskrese!
vaši veriaci farnosti Údol a Hajtovka
Drahý náš otec Peter Šturák, 11. mája ste oslávili
krásne 30. narodeniny.
Z celého srdca vám blahoželáme a kyticu modlitieb
na prestol Bohu za vás
prinášame. Ďakujeme
za kňaza, ktorý nám denne rozdáva Eucharistiu a učí nás žiť tak, aby sme dosiahli nebeské
kráľovstvo. Ďakujeme za starostlivosť a povzbudzovanie vo viere, a trpezlivosť, ktorú
nám preukazujete.
Do ďalších rokov vám prajeme veľa Božích
milostí a dobré zdravie, aby ste nás aj naďalej potešovali pekným slovom, posmeľovali slabých vo viere, vlievali nádej chorým
a opusteným. Nech vás požehnáva Pán
a posilňuje na vašej kňazskej ceste i v osobnom živote. Presvätá Bohorodička nech vás
ochraňuje a Svätý Duch vedie vaše kroky, aby
ste v Pánovej vinici slúžili na mnohé a blahé
roky.
vyprosujú kurátori, miništranti
a všetci veriaci obce Matiaška

Otec Kamil Fech oslávi 5.
júna krásnych 40 rokov života. Pri príležitosti tvojich
narodenín a 15. výročia
kňazstva ti prajeme pevné
zdravie, hojnosť Božích
milostí, plnosť darov
Svätého Ducha, lásku a požehnanie na službu
v Pánovej vinici. Na mnohaja a blahaja lita!
s láskou manželka Janka, synovia Samuel,
Timotej a celá rodina
Drahý otec Šimon Gajan, ďakujeme vám
za vaše ochotné srdce a službu, s ktorou
k nám prichádzate. Prajeme vám a vyprosujeme Božie požehnanie do každého dňa,
zdravie, spokojnosť a zabezpečenie v každom
ohľade. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Havaj
Drahý náš duchovný otec Kamil Fech, 5. júna
oslávite životné jubileum – 40 rokov. Pri tejto
príležitosti vám vyprosujeme silnú vieru,
ktorá dáva životu zmysel, nádej, ktorá posúva
vpred, a lásku, ktorá je zavŕšením všetkého.
Ďakujeme za vašu obetavú kňazskú službu,
ktorej 15. výročie si v tomto roku pripomínate, za ochotu pomáhať, za vaše srdce oddané
ľuďom a modlitby. Od nebeského Otca
vyprosujeme vám i vašej rodine hojnosť Božích milostí, darov Svätého Ducha a ochranu
Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja
lita!
s láskou a vďakou veriaci z Chmeľovej
OZNAMY
Archieparchiálne večeradlo
Srdečne vás pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční 2. júna
v bazilike minor v Ľutine.
Program: Korunka Božieho milosrdenstva
(15.00 h); prednáška (15.15 h); večeradlo
(16.00 h); svätá liturgia (17.00 h) (-jd)
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. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344
_______________________________________
Ponúkam prácu maliarom natieračom na kaštieľoch, kostoloch na Slovensku a v Rakúsku.
Dobré zárobkové možnosti. Viac informácií:
0905 389 162, mejl: reart007@gmail.com
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TV LUX

J24.05. (piatok) 08.20 Lesodo: Dobro, zlo a sup
16.35 Eucharistické zázraky 17.30 Moja misia
20.20 PKP R 20.30 Svätá Rita – dokument
J25.05. (sobota) 08.00 EkoKlbko 10.10 Gréckokatolícky magazín (GkM) 11.55 PKP 14.00
Akatist 20.30 Súdruh Don Camillo – film (5)
J26.05. (nedeľa) 08.00 EkoKlbko 08.35 GkM R
16.00 Slovo v obraze: Nanebovstúpenie Pána
19.05 Katechéza 20.30 Na ceste v rodine
J27.05. (pondelok) 08.20 Lesodo: Dobrý holub
13.30 Univerzita tretieho veku: Kresťanstvo
a svetové náboženstvá 22.00 Bosco Boys
z Nairobi – dokument 2
J28.05. (utorok) 08.20 Lesodo: Odpustiť a zabudnúť 17.00 Peter medzi nami 17.30 Doma je
doma 20.55 Gréckokatolícky magazín
J29.05. (streda) 03.15 Akatist 08.20 Lesodo: Leť
s vierou! 16.05 GkM R 17.30 Doma je doma
20.20 PKP R 21.30 Jeden na jedného
J30.05. (štvrtok) 04.00 GkM R 08.20 Lesodo:
Viera 10.10 Z prameňa 10.50 PKP 16.00 Večera
u Slováka 17.00 PKP R
J31.05. (piatok) 08.20 Bernadeta: Princezná
z Lúrd 17.30 Gojdič: Láska nadovšetko – dok.
20.20 PKP R 20.30 Hildegarda z Bingenu: Božie
svetlo
J01.06. (sobota) 08.00 EkoKlbko 10.10 GkM R
11.00 Gojdič: Láska nadovšetko – dok. R 11.55
PKP 14.00 Akatist 20.30 Barberbieni –film
J02.06. (nedeľa) 08.35 GkM R 10.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z Rumunska: Svätorečenie
23.05 Quo vadis s Maxom Kašparů
J03.06. (pondelok) 08.20 Dobrodružstvá chrobáčikov: Proti múru 11.00 Gojdič, láska nadovšetko – dokumentárny film R
J04.06. (utorok) 00.25 Gojdič, láska nadovšetko
– dok. R 13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů R
20.55 Gréckokatolícky magazín
J05.06. (streda) 03.15 Akatist 05.20 Dobrodružstvá chrobáčikov: Odvahou vpred 16.05 GkM R
20.20 PKP R 21.30 Jeden na jedného
J06.06. (streda) 03.15 Quo vadis s Maxom Kašparů R 04.00 GkM R 08.20 Dobrodružstvá chrobáčikov: Priveľké sústo 10.50 PKP 17.00 PKP R
J07.06. (štvrtok) 08.20 Dobrodružstvá chrobáčikov: Jama plná levov 20.20 PKP R 20.30 Charles
de Foucauld: Brat všetkých
J08.06. (piatok) 10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00
PKP 16.00 Slovo Božie podľa Jána (3) 20.30
Pedro Poveda: Svetlo z Guadixu
J09.06. (sobota) 08.00 Ekoklbko: O striedmosti
08.35 GkM R 10.30 Svätá omša z Vatikánu
21.00 Medzi nebom a zemou: Michal Hospodár
::

::

::

TV NOE

J24.05. (piatok) 08.25 Příběhy odvahy a víry:
Můj Ararat (11) 09.15 Dědek a jeho kreslený
svět 09.25 Milion hostií – dokumentárny film
18.45 Sakartvelo: Země pod Kavkazem
J25.05. (sobota) 08.55 Animované příběhy velikánů dějin: Jana z Arku 15.30 Večeře u Slováka
18.45 Egypt – unesené nevěsty
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J26.05. (nedeľa) 06.45 Chceme se vrátit domů –
dok. 10.00 Mše svatá 12.40 Světlo pro Evropu
(10) 15.40 Misionáři chudých 18.00 Hermie
a Stanley na táboře 20.00 Pro větší slávu
J27.05. (pondelok) 07.20 Tajemství mokrého
ticha – dokument 07.55 Naše Prémontré – dokument 13.20 Dokonalá radost 16.45 Příběhy
odvahy a víry: Otec a syn (12)

J08.06. (sobota) 18.00 Emauzy – archijerejská
svätá liturgia z baziliky minor v Michalovciach;
slávi vladyka Milan Chautur 20.15 Od ucha
k duchu: Turíčna vigília
J15.06. (sobota) 20.15 Sumár púte Rodiny Nepoškvrnenej: Lurdy 2019
J26.06. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolícka
farnosť Pucov
RTVS
JEDNOTKA

J28.05. (utorok) 09.25 Víra do kapsy 09.40
Salesiánské sociální dílo v Buenos Aires 15.25
Výpravy do divočiny: Do džungle Filipín 20.55
Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J29.05. (streda) 07.00 Kaplička pana Zemana
– dokument 09.30 Přímý přenos generální
audience papeže 11.00 Lebo sme Nemci – dokument 18.45 Svatá Anežka – inscenácia
J30.05. (štvrtok) 06.35 Abrahámova cesta –
dokument 09.20 Dědek a jeho kreslený svět
– rozprávka 09.35 Soucitná srdce – dokument
16.25 Outdoor Films s Richardem Štěpánkem
J31.05. (piatok) 08.30 Víra do kapsy 10.20
Dědek a jeho kreslený svět 10.30 Papež
František v Rumunsku 13.00 V pohorách
po horách (56) 15.10 Setkání se stálou synodou
Rumunské pravoslavné církve 16.20 Slovenští
redemptoristé v Rumunsku – dokument 17.00
Mše svatá v katolické Katedrále sv. Josefa v Bukurešti 23.05 Bible pro Severní Koreu
J01.06. (sobota) 10.20 Mše svatá na poutním
místě Şumuleu Ciuc 16.00 Nic, jen Prozřetelnost 16.45 Mariánské setkání s mládeží a rodinami na náměstí v Iasi 00.20 ŘkM R
J02.06. (nedeľa) 08.05 ŘkM R 08.25 Missio
magazín 10.00 Mše svatá z Kostela sv. Kunhuty
12.00 Polední modlitba z Blaj 14.40 Setkání
s romskou komunitou v Blaj
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J25.05. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život:
Františkánske osobnosti na začiatku 20. storočia 10.00 Sme iba poslušné ovečky? (3) 15.15
Literárna kaviareň: Spisovateľka detských
publikácií s kresťanskou tematikou Marianna
Čaučíková 18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z Prešova
J26.05. (nedeľa) 09.20 16. slovenská púť Rodiny
Nepoškvrnenej v Lurdoch 13.00 H. de Balzac:
Otec Goriot – rozhlasová hra 15.30 Skutočnú
rodinu tvoria vzťahy: O deťoch z detských
domovov 16.50 Eucharistická procesia
J27.05. (pondelok) 07.50 Svätá omša s udeľovaním pomazania chorých
J28.05. (utorok) 08.20 Svätá omša z Massabielskej jaskyne 20.00 Mariánska procesia s pobožnosťou krížovej cesty
J29.05. (streda) 16.00 Svätá omša 20.00 Lupa:
Gréckokatolícka farnosť Zámutov
J05.06. (streda) 11.10 Bližšie predstavenie
Diecézneho centra mládeže Maják

J27.05. (pondelok) 15.05 Svetové dedičstvo
UNESCO na Slovensku: Bardejov R
J30.05. (štvrtok) 15.10 Kultúrne dedičstvo:
Štátne divadlo Košice R
J31.05. (piatok) 15.10 Kultúrne dedičstvo:
Považský hrad R
DVOJKA

J26.05. (nedeľa) 06.20 NKP: Stredoveký kostol
v Štítniku 06.45 Božie domy s Vandalom 13.20
Orientácie 13.45 Slovo
J27.05. (pondelok) 04.00 Slovo R 12.50 Orientácie
J29.05. (streda) 11.00 Obrázky z čičmianskej
svadby – folklórne pásmo 14.50 Karol Medvecký a Vojvodina – dokument R
J30.05. (štvrtok) 10.55 Radošovské obyčaje –
folklórne pásmo R 13.50 Keď terchovské srdce
bije – dokument R
J01.06. (sobota) 06.40 NKP: Kláštor v Hronskom
Beňadiku R 08.55 Božie domy s Vandalom
J02.06. (nedeľa) 06.05 Ej, hory naše – dok. R
06.50 NKP: Hrad Krásna Hôrka R 07.15 Božie
domy s Vandalom 13.00 Orientácie 19.40
Slovo 01.10 Slovo R
J08.06. (sobota) 09.20 Božie domy s Vandalom
J09.06. (nedeľa) 06.35 Božie domy s Vandalom R
13.30 Televízny posol 19.40 Slovo 23.55
Slovo R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána
J26.05. (nedeľa) 09.05 Evanjelické pašiové
bohoslužby zo Svätého Jura
J02.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša
J09.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša
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 Ekuména vo svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mlyny (Východ) 17.05 Duchovné horizonty 17.50
Rádio Vaticana R
J26.05. (nedeľa) 06.15 Božie mlyny – rozhovor
s gréckokatolíckym kňazom Tomášom Miňom
o tom, ako začať čítať Bibliu
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

JOZEF IVAN:
MIEŠANÉ MANŽELSTVÁ

1
q

Vedecký
názov
krídla

Produkt
z hrozna

Značka
horčice

FILM g Hlavná hrdinka (Emeline Bayartová) francúzskej komédie pre mládež
od 12 rokov, ktorá je adaptáciou slávneho
komiksu z roku 1905, má nielen zvláštne
meno, ale aj život. Svoju detskú naivitu,
nevinnosť, úprimnosť, jemnosť, optimizmus, zábavnosť si zachová až do dospelosti. Narodí sa na farme v Bretónsku,
ale sníva o Paríži. Jej život sa zmení, keď
sa stane pestúnkou malého dievčatka
Loulotte, ktoré si adoptovala markíza de
Grand-Air. Kreslené príbehy Bécassine,
slúžky oblečenej v tradičnom zelenom
bretónskom kroji, sú jednými z najznámejších a najúspešnejších francúzskych
komiksov všetkých čias. Jej meno je
odvodené od slova sluka, ktoré sa vo francúzštine používa aj na označenie blázna.
(ilmeurope.sk, Dada Kolesárová)
Autor:
Európska
Vladimír komisia,
Komanický
skr.

Strach

Eduard,
po domácky

Hlasujem

Bodná
zbraň
Nórske
mesto

2
q

Zmenšil
som objem

I N C E S T A K K Y M Ý V T T O Y
T R R A O A Č L N O L K S CH R N M
O U A S N A A I B L I

S A B I A M K A E S Y Á T U A P L

Druh korenia, po česky
Spojka

Predložka

Transport
Res. Record

q

N A H A Z I B I B L I A T I N A O
L I N I A A L I M I T A F E K T Y

3

Orient. bás
nická forma

Ten,
po rusky

J K N I K Y N K T O N I A T M E A
P O L I T I K O A K N E E S E N T

Zatvorila

K B A L V A N N N K A O T N Š A O

Sopečný
tuf
Americký
prezident

Školenie
Veko

P R I A T E Ľ A A R A N I Z E L S
D A V A R P Ú C P B O M B Y C I P
Elektrárne
Nováky
Plošná
miera

Abortus
Navrátim

Osobné
zámeno

I Y A A A A

P B M I K V K L T V N N B I Z I S

Plúžila si

Požieranie
rastlín
hmyzom

LEKÁREŇ
Y M E I T Á K N I H A P K S E L B

Indonézsky
ostrov

České
mesto

HUDBA g Táto výnimočná spevácka
osobnosť sedemdesiatych rokov minulého storočia sa vedela dotknúť mnohých
sŕdc nielen hlasom, ale aj úsmevom.
Napriek krátkemu životu, ktorý poznačil alkoholizmus, sa do hudobných
análov zapísal ako slovenský Tom Jones.
Prirovnanie si vyslúžil od nemeckých
hudobných kritikov. V lete minulého roka
vydalo vydavateľstvo OPUS spomienkovú
LP platňu (v náklade 500 ks) so štrnástimi
piesňami (nájdete medzi nimi hity ako
Mám ľudí rád, Čardáš dvoch sŕdc či Šiel,
šiel), ktoré určite budú poznať hlavne tí
skôr narodení. (Dada Kolesárová, martinus.sk)

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Ples

Patriaci
Ivanovi

Jodid
draselný,
vzorec

Obdobie

KAROL DUCHOŇ:
S ÚSMEVOM

Leňochod
Španielske
mesto
Naša
planéta

Hviezda
v súhvezdí
Býk
Úľak

Lozím

Značka
karátu

Tyč
na voze

Stáva sa
lacným

Pohár
Európskych
majstrov

Sústava
drôtov
na prijíma
nie signálu

Papagáj

Legenda: AFEKTY, AZIMUT, BALVAN, BANKY, BARLY, BIBLIA,
BITKA, BLESK, BOMBY, CESTA, IBIZA, IKONA, ILAVA, INCEST,
ISTIČ, KABINET, KAČKA, KANIBAL, KIMONO, KNIHA, KOBRA,
LAKTE, LIATINA, LIEVIK, LIMIT, MAKAK, MALINY, MAREC, MAZUT,
MEŠEC, MLYNY, NAZARET, NINIVE, OSMAN, PATENA, POLITIK,
PRIATEĽ, PSOTA, SAMBY, SANITA, SIRUP, SKLON, SLEZINA,
SPOTY, STONKA, TABAK, TANAP, TEMNO, TIENE, TIKET, ÚPRAVA,
VLOHY, VÝMYK, ZINOK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 7 – 8: Krížovka: Po pravici si
stanú trónu Božiemu. Osemsmerovka: Bez lásky je
manželstvo mŕtve.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Obviaže

kultúra a relax

BÉCASSINE!

KNIHA g Tematika publikácie je
nanajvýš aktuálna. Hovorí o manželstve
ľudí z rôznych cirkví. Týka sa dvoch pokrstených, z ktorých jeden je katolíkom
a druhý nekatolíkom, a ich manželstvo
sa označuje ako miešané manželstvo.
Uzavretie takéhoto manželstva Cirkev
reguluje vlastnými kánonickými predpismi, ktoré majú platiť pre katolícku
stránku v miešanom manželstve. Publikácia chce pomôcť najmä tým, ktorí žijú
v zmiešanom manželstve alebo sa doň
rozhodujú vstúpiť. Je vhodná na rozšírenie pohľadu a vedomostí o postoji Cirkvi
k predmetným manželstvám. Kontakt pre
záujemcov: jozefgabikaivan@gmail.com.
(František Čitbaj)

Pomôcky:
Vang, Liat
Gazel,
Arure, Ain
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sv. Kozmu a Damiána

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
08.06. Odpustová slávnosť ZSD
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h),
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h),
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
28.05. Kňazský deň
01.06. Fatimská sobota (10.00 h)
02.06. Mariánske večeradlo (16.00 h)
09.06. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
16.06. Kňazské vysviacky

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
26.05. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE
BÁRKA, JUSKOVA VOĽA

Termín: 14. – 19. júl

Cena: 70 eur (časť poplatku hradí farnosť)
Viac informácií: www.grkatba.sk

CAMP EPARCHIE 2019 (KOŠICKÁ EPARCHIA)
Termíny: 1. turnus: 1. – 4. august 2019 – Dvorianky (vysokoškoláci a (ne)pracujúci)
2. turnus: 5. – 9. august – Hatfa (stredoškoláci)
3. turnus: 12. – 16. august – Hatfa (9 – 11 rokov)
4. turnus: 19. – 23. august – Hatfa (12 – 14 rokov)
Cena 1. turnusu: 35 eur; cena ostatných turnusov: 50 eur
Viac informácií: www.aetos.sk

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
19.06. Svätá omša a adorácia v v kaplnke
rehoľného domu sestier františkánok v Poprade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)
17.07. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi
v Prešove-Sekčove (17.00 h)

CENACOLO

Motto: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
27.05. Biblický večer (18.00 h)
05.06. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)
08.06. Seminár o Svätom Duchu
09.06. Slávenie Turíc (09.30 h)
12.06. Večerné chvály (18.00 h)

KOINONIA

BUĎME
SPOLU!

Miesto: kláštor pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne (Šaštín-Stráže)

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)
25.05. Festrom: Čičava (13.00 h)

RÓMSKA

LETNÝ EPARCHIÁLNY TÁBOR LET

KOMUNITA

Viac informácií: www.gmcbarka.sk alebo na tel. č: 057/449 02 90, 449 07 61

JÁN KRSTITEĽ

Prihlasovanie: Priebežne aj počas letných stretnutí až do obsadenia kapacít. Nahlásiť
sa dá elektronicky prostredníctvom online formulára na www.gmcbarka.sk.

MISIA

Cena: 59 eur

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
30.05. – 02.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný
deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak
máte plnú hlavu predsvadobných príprav,
alebo sa okolo svadobných salónov ešte
len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah
posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte
jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac
sa o Kurze prípravy na manželstvo môžete
dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
07. – 09.06. Kurz Rút
21. – 23.06. Kurz Filip

CENTRUM PRE RODINU

PRÍĎ,
NEVÁHAJ!

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Termíny: 1. turnus: 14. – 19 . júl (9 – 11 rokov)
2. turnus: 21. – 26. júl (15 a viac rokov,
		
možnosť komunikácie v anglickom jazyku)
3. turnus: 28. júl – 2. august (12 – 14 rokov)
4. turnus: 4. – 9. august (9 – 11 rokov)
5. turnus: 11. – 16. august (12 – 14 rokov )
6. turnus: 18. – 23. august (9 – 11 rokov)
7. turnus: 25. – 31. august (15 a viac rokov)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
02.06. Fatimská sobota (10.30 h)
03.06. Malá púť (10.30 h)
07.06. Návšteva mystičky Myrny Nazzourovej zo Sýrie
16.06. Koinonia Ján Krstiteľ: Modlitby
za uzdravenie

