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S Božím Duchom

Domov na polceste v Dome
sv. Faustíny vo Svidníku

D

om sv. Faustíny –
domov na polceste
(DsF) má svoje sídlo
na Pavlovičovej ulici vo Svidníku. Poskytuje komplexné
sociálne služby s celodennou
prevádzkou pobytovou formou.
Pôsobnosť domova zahŕňa celé
územie Prešovského samosprávneho kraja.
Sociálne služby sa v tomto
zariadení poskytujú ženám,
chovankyniam detských domovov po dovŕšení 18. veku života,
ktoré nevyrastali v prirodzenom
rodinnom prostredí a často nie
sú psychicky a sociálne pripravené viesť normálny a plnohodnotný život. Sociálne služby
v domove na polceste môžu
využiť aj ženy po resocializácií,
ženy bez domova. Aj im zariadenie pomáha v ich návrate
do normálneho života.
Domov na polceste v Dome
sv. Faustíny pôsobí vo Svidníku od februára 2011. Hlavným
cieľom pre ubytované klientky
v tomto zariadení je nájsť si
zamestnanie a ubytovanie.
Pracovníci zariadenia veria,
že viaceré klientky sa po odchode z tohto zariadenia integrujú
do plnohodnotného života
v spoločnosti.

Objekt budovy, v ktorej DsF
prevádzkuje svoju činnosť, je
rodinný dom situovaný v centre
mesta s kapacitou 8 miest.
Ubytovanie pre klientky je
zabezpečené v troch izbách
so štandardným vnútorným
vybavením. K dispozícii je spoločenská miestnosť s televíziou,
kuchynka na samostatnú prípravu stravy, práčovňa, pripojenie na internet a záhradka.
V zariadení sa spolu s ubytovaním poskytujú sociálne
služby, sociálne poradenstvo
a prevencia, individuálna
a skupinová terapia. Klientkam
je poskytovaná administratívna
pomoc, duchovná a sociálna pomoc, ako aj asistencia. Klientky
majú možnosť predávať časopis
Cesta, prostredníctvom ktorého
si môžu zlepšiť svoju finančnú
situáciu.
Domov na polceste v DsF
poskytuje svojim klientkam
duchovnú pomoc, ktorá sa
uskutočňuje cez rôzne aktivity
(pravidelná svätá liturgia, modlitba ruženca, v prípade záujmu
sviatosť zmierenia, adorácie,
púte a pod.). V režime dňa je
zakomponované aj duchovné
vedenie kňazom otcom M.
Pulščákom, ktorý sa stretáva s

klientkami raz týždenne.
Každý utorok v dopoludňajších hodinách sa klientky
zúčastňujú na skupinovom
stretnutí aj so ženami, ktoré
nie sú klientkami zariadenia.
Na stretnutí je prítomný otec
V. Petrík, rozoberajú sa rôzne
témy, kde sa každá zo zúčastnených žien môže vyjadriť k danej
problematike. Stretnutie sa
stále ukončí spoločnou modlitbou ruženca.
Duchovné vedenie sa osvedčilo ako účinný nástroj pozitívnych zmien v osobnom živote,
v hodnotovom systéme, záujmoch, postojoch k sebe a iným,
preto je hlavnou zložkou DsF
− domove na polceste.
Klientky tohto zariadenia sa
denne zúčastňujú na pracovnej
terapii, čím si osvojujú a zachovávajú schopnosti i zručnosti, ktoré využijú pri zvládaní
bežných denných, pracovných
činností aj mimo zariadenia.
V určených dňoch sa podľa režimu dňa zúčastňujú
na stretnutiach s psychologičkou a dobrovoľníčkou, ktorá sa
stará o vizáž klientok. Medzi
ďalšie činnosti, na ktorých
sa klientky zúčastňujú, patrí
socioterapia, ktorej cieľom je

skvalitnenie sociálnych vzťahov
klientok a v ktorej ide o snahu prinavrátiť sociálne alebo
ľudské kompetencie každej
klientke; biblioterapia, v ktorej
ide o využívanie literárneho
textu a literárnej tvorby pri
terapii; arteterapia, kde sa v procese terapie využíva pôsobenie
výtvarného umenia a výtvarnej
tvorby, muzikoterapia, pri
ktorej počúvanie hudby umožňuje relaxáciu, koncentráciu,
oddychovanie, kultúrne vyžitie
klientok v tomto zariadení.
Podľa možností sa raz mesačne plánujú spoločné aktivity,
ako je návšteva kultúrnych
pamiatok, turistika a pod.

Podmienky prijatia
do DsF

Do tohto charitného zariadenia
môžu byť prijaté ženy a mladistvé od ukončeného 18. roku života. Klientky musia prichádzať
dobrovoľne zo zariadenia, ktoré
je poskytovateľom sociálnych
služieb.
Prijatá uchádzačka uhrádza
za poskytovanie starostlivosti
úhradu stanovenú vedením
DsF. Doba pobytu v domove
na polceste je maximálne 2
roky. Zmluva sa uzatvára na jeden mesiac s možnosťou jej
predĺženia.
Viac informácií o zariadení môžu záujemcovia nájsť
na webe prešovskej gréckokatolíckej charity. n
Helena Paňková
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Ktosi raz napísal o Ježišovi Kristovi tieto
slová: ,,Nemal vysokoškolské vzdelanie,
a predsa ho volali učiteľom“. Ježiša naozaj nazývali aj učiteľom, pretože učil ľudí
o Božom kráľovstve a o tom, ako sa možno
do Božieho kráľovstva dostať. V živote
človeka je veľa rozhodnutí. Medzi ne patrí aj
rozhodnutie pre školu. Žijeme v spoločnosti,
kde existujú okrem štátnych, súkromných
aj školy cirkevné. Nie je to nič nové. Práve
Cirkev okrem nemocníc, sirotincov a iných
inštitúcií oddávna zriaďovala aj školy.
Keď som bol vo farnosti, vždy som povzbudzoval rodičov detí, aby ich prihlasovali
na náboženskú výchovu v štátnych školách
a aby dávali deti do cirkevných škôl. Pritom
som cítil, že treba podať aj argument prečo.
Prvým argumentom je to, že by malo byť
úplne prirodzené a samozrejmé, že skutočne
veriaci človek prihlási dieťa na náboženskú
výchovu. Je to prejav viery, verejné vyznanie
Krista, v ktorého verí. O to by to malo byť
jednoduchšie, že dnes kresťania nie sú prenasledovaní tak, ako to bolo kedysi. Aj vtedy
ľudia tajne dávali krstiť deti, chodili do chrámu, žili svoju vieru, deti sa učili náboženstvo, nebáli sa a nehanbili vyznať svoju vieru.
Ako druhý argument som použil tieto
slová: ,,Etika nie je zlá, tiež učí dobrému
správaniu sa, no tam sa nebude hovoriť
o Bohu, viere, náboženstve. Na náboženstve
sa vyučuje najvyššia – Božia etika, ktorá
nielen dopĺňa, ale aj prevyšuje ľudskú.“
Rovnako je to aj s rozhodnutím dať alebo
nedať dieťa do cirkevnej základnej alebo
strednej školy. Podobné argumenty platia
aj pri tomto rozhodovaní sa nás kresťanov.
Teda malo by to byť samozrejmé. Deti sa na-

učia viac o Bohu a vzťahu k nemu i k ľuďom,
navyše je to vyznanie viery rodičov aj detí.
K týmto argumentom pridávam ešte tieto
dva zo života: Primátor istého mesta pri
jednom stretnutí povedal: ,,Viete, ale tie vaše
cirkevné školy sú iné, lepšie ako tie naše štátne, aj ten prístup je lepší, plný ochoty a lásky,
nie ako v tých našich.“ A riaditeľka jednej
cirkevnej školy poznamenáva: ,,Nedávno
prišiel za mnou jeden mladý človek a keď
odchádzal poznamenal: ,Prečo sa tu cítim
tak dobre a pokojne? V iných školách som to
necítil, ale tu áno.’“
V čom je teda podstatný rozdiel? Ide
o Božieho Ducha. On vládne v cirkevných
školách, on ľudí – učiteľov, pracovníkov,
žiakov aj rodičov zjednocuje, formuje,
očisťuje, napráva, mení k lepšiemu. I keď
sa to nerodí ľahko. Zlý duch proti tomuto
Božiemu dielu v cirkevných školách bojuje
ešte viac. Chce ničiť toto Božie dielo. No aj to
je jeden zo znakov, že cirkevné školy okrem
vzdelania ponúkajú viac. Ponúkajú Božieho
Ducha cez slová večného života, slová Ježiša
Krista, učiteľa pravého pozemského i večného šťastia v nebi.
Pomaly sa končí školský rok a je možnosť
rozhodnúť sa čo ďalej. Už teraz počas tohto
obdobia Zoslania Svätého Ducha a potom
pred novým školským rokom odpovedzme
spolu s apoštolom Petrom: „Pane, a ku komu
by sme išli? Ty máš slová večného života.“ (Jn
6, 68)

Mgr. Anton Uhrín
riaditeľ Gréckokatolíckeho arcibiskupského
školského úradu v Prešove

16 Zásadovosť a opatrnosť
čo treba robiť, ak chceme byť zásadoví
19 Podnikám s Bohom
svedectvo čínskeho podnikateľa
20 Modré adidasky
bol to anjel, či náhoda?
21 Smäd po svätosti
liturgická katechéza
21 Oliva
biblická katechéza
24 Na kríži
zamyslenie nad ikonou

16. júna 2012 si sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
arcibiskup Cyril Vasiľ a bratislavský eparcha Peter Rusnák
pripomínajú 25. výročie svojej kňazskej vysviacky.
Pri tejto príležitosti im v mene redakcie i čitateľov Slova
prajeme zdravie, dlhý život plný darov Presvätého Ducha,
aby vždy a všade svojím slovom i príkladom ohlasovali
Krista, Božie Slovo.
Živite ľudije na blaho svita, našim jepiskopom mnohaja lita!
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1 200 mladých na Taizé stretnutí
v Ľubľane sa zišlo od 28. apríla do 1.
mája. Hlavným cieľom bola téma
Stať sa znamením pokoja a zmierenia
v Cirkvi a spoločnosti. (RV)

Výročné generálne zasadnutie
Pápežských misijných diel (PMD)
v Ríme otvoril 7. mája kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov. Zo Slovenska
sa na zasadnutí zúčastnil národný
riaditeľ PMD Viktor Jakubov. Výročné
generálne zasadnutie PMD vyvrcholilo 12. mája audienciou jeho účastníkov u Benedikta XVI.

Od 7. do 10. mája prebiehal
v Ríme 12. európsky katechetický kongres s osobitným dôrazom
na deti a mládež vo veku 7 až 16
rokov. Témou stretnutia, ktoré organizuje Rada európskych biskupských
konferencií (CCEE), bola Kresťanská
iniciácia v perspektíve novej evanjelizácie. Zúčastnili sa na ňom biskupi
a riaditelia národných inštitúcií
a stredísk zodpovedných za katechézu pri biskupských konferenciách
v krajinách Európy. Prípravu stretnutia koordinovala komisia pre katechumenát, školy a univerzity pri CCEE.

Svätý Otec na audiencii 10. mája
schválil dekréty Kongregácie pre
kauzy svätých o Božom služobníkovi
Jacquesovi Sevinovi, francúzskom rehoľnom kňazovi Spoločnosti Ježišovej
a zakladateľovi katolíckych skautov
Francúzska a Kongregácie sestier
svätého Kríža z Jeruzalema (1882 –
1951), a o Božej služobníčke sestre
Miriam Tereze Demjanovičovej, americkej rehoľnej sestre Kongregácie
milosrdných sestier sv. Alžbety (1901
– 1927), ktorej rodičia boli gréckokatolíkmi a pochádzali zo Slovenska.
(www.news.va)

Americké pro life organizácie
vyzvali ku globálnemu bojkotu
produktov PepsiCo. Podporili ich aj
pro life organizácie v mnohých ďalších
krajinách sveta. Chuťové prísady vytvárané biotechnologickým potentátom Senomyx, ktorého výskum využíva bunky pochádzajúce z obličiek detí
zabitých pri abortoch, mal vo svojich
produktoch využívať nápoj Pepsi
Next globálneho dodávateľa nápojov
PepsiCo. Spoločnosť zverejnila informáciu, že financovanie tohto projektu
využívajúceho ľudské bunky z embryí
a plodov bolo ukončené. (RV)
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V Ľvove predstavili knihu modlitieb
k svätým lekárom Kozmovi a Damiánovi
Knihu modlitieb za uzdravenie
k svätým lekárom Kozmovi
a Damiánovi predstavili v apríli
na stretnutí vedúcich predstaviteľov Eparchiálnej komisie
UHKC pre pastoračnú starostlivosť o zdravie ľudu v Ľvove.
Práve Kozma a Damián sú
patrónmi spomínanej komisie.
Knihu predstavil jej editor
Ivan Smerek. Pripravila ju skupina kňazov baziliánskeho rádu
a bola vydaná v Ríme. Modli-

tebná kniha obsahuje moleben
k svätým, tropáre a stichyry
(prevzaté zo služby k svätých),
deviatnik a ruženec so zamysleniami. Na konci knihy je kapitola každodenných modlitieb,
napr. modlitba zdravotníckeho
pracovníka, lekára, zdravotnej
sestry, modlitba v starobe či
modlitba za chorých. Kniha je
vhodná na osobné použitie, ako
aj využitie v modlitebnej skupine. (www.ugcc.org.ua)

Slovenskí odborníci vystúpili na konferencii v Poľsku

V rekolekčno-formačnom centre v Brennej sa 26. – 27. apríla
uskutočnila 1. medzinárodná
ekumenicko-právna konferencia s názvom Manželská
zmluva – paradigma stretnutia
myslenia Východu a Západu de
matrimonio, ktorú zorganizovala Teologická fakulta Sliezskej
univerzity v Katoviciach (WTL

UŚ) v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou
Prešovskej univerzity v Prešove
(GTF PU). Obidve teologické fakulty podpísali v marci
tohto roka zmluvu o vzájomnej
spolupráci. Hlavnými organizátormi konferencie boli prof. Andrzej Pastwa, vedúci Katedry
kánonického práva na WTL UŚ,

a prof. Józef Budniak, predseda
Spoločnosti teológov ekumenistov v Poľsku.
Konferenciu moderovali
a jednotlivé sekcie viedli dekani
obidvoch teologických fakúlt
– prof. Andrzej Żądło, dekan
WTL UŚ, a Mons. prof. Peter
Šturák, dekan GTF PU. Na konferencii odznelo 12 príspevkov,
medzi nimi aj päť z GTF PU.
S príspevkom vystúpil doc. Andrej Slodička, prof. Pavol Dancák, doc. Marek Petro, Monika
Slodičková, doc. František
Čitbaj.
Na konferencii vystúpili predstavitelia Katolíckej,
Pravoslávnej a Evanjelickej
cirkvi. Veľmi obohacujúcou
časťou boli diskusie, ktoré sa
niesli v ekumenickom duchu.
Ambíciou organizátorov je
pokračovať v organizovaní
takýchto vedeckých podujatí
v rámci vzájomnej spolupráce aj
naďalej. (Monika Slodičková)

Miškovský exarchát navštívil
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha
Pri príležitosti duchovnej obnovy gréckokatolíckych kňazov
Miškovského exarchátu (Maďarsko) sa 3. mája stretol biskup
Atanász Orosz s kňazmi, ktorým
priblížil potrebu intenzívneho
pôsobenia pre rozvoj exarchátu.
Využil aj skúsenosti vladyku
Milana Chautura, ktorý pred 15
rokmi začínal budovať štruktúru
exarchátu v Košiciach.

Biskup Milan Chautur sa
v prednáške zameral na potrebu
liturgickej obnovy, na dôležitosť
organizačného usporiadania
farností a na vážnu potrebu
všímať si mládež, ktorá sa dnes
nachádza v paľbe mnohých
názorov. Aktivity mladých
ľudí treba upriamiť smerom
k hodnotám, k Bohu. Zdôraznil
potrebu intenzívnejšej prípravy

na manželstvo a budovania
správnej atmosféry v rodinách.
Upozornil na to, že Cirkev je
spoločenstvom, preto pastoračný výsledok závisí od každého
jedného z nás.
V dialógu sa kňazi dotkli
otázky národnostných menšín
a mládežníckeho spevu s hudobnými nástrojmi počas slávenia liturgie. (Michal Hospodár)
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Zomrel spišský emeritný biskup
Mons. František Tondra
3. mája zomrel vo veku 76 rokov, v 50. roku kňazstva a 23.
roku biskupskej služby spišský
emeritný biskup Mons. František Tondra. Pohrebné obrady
zosnulého biskupa Mons.
Františka Tondru sa uskutočnili 10. mája v Katedrále sv.
Martina v Spišskej Kapitule.
Pohrebnú omšu viedol košický arcibiskup a metropolita
Mons. Bernard Bober. Ostatky
otca biskupa Tondru boli
uložené na cintoríne v Spišskej
Kapitule.
František Tondra sa narodil
4. júna 1936 v Spišských Vlachoch. Študoval na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave
a na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave. Na tamojšej katedre morálnej teológie
pôsobil v rokoch 1978 – 1983
ako odborný asistent. V roku
1990 pôsobil ako odborný asistent na Teologickom inštitúte
CMBF UK a TF KU v Spišskej
Kapitule – Spišskom Podhradí
(morálna teológia, kresťanská
sociológia). V decembri 1997

bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore
teológia.
Za kňaza bol vysvätený 1.
júla 1962 v Bratislave. Pôsobil
ako kaplán v Levoči, správca
farnosti v Hnilci, v Zázrivej, Tvrdošíne, Levoči a ako
dekan v Spišskonovoveskom
dekanáte. Za diecézneho
biskupa Spišskej diecézy bol
vymenovaný 26. júla 1989
a konsekrovaný 9. septembra
1989 v Katedrále sv. Martina
v Spišskom Podhradí. V júli
1991 sa po abdikácii kardinála Tomáška stal predsedom
Biskupskej konferencie ČSFR.
V máji 1993 bol vymenovaný
za predsedu Konferencie
biskupov Slovenska. S prestávkou spôsobenou chorobou
bol predsedom KBS do 28.
októbra 2009. Bol predsedom
bioetickej subkomisie teologickej komisie KBS, členom
Vedeckej rady Katolíckej
univerzity v Ružomberku
a Teologickej fakulty KU v Košiciach. V januári 2003 mu
prezident SR Rudolf Schuster

udelil štátne vyznamenanie
Pribinov kríž I. triedy. V decembri 2007 získal titul doctor
honoris causa od Trnavskej
univerzity.
4. augusta 2011 prijal Svätý
Otec Benedikt XVI. jeho
zrieknutie sa úradu spišského diecézneho biskupa
a ustanovil ho za apoštolského administrátora Spišskej
diecézy. Od 10. septembra 2011
bol na dôchodku. Od začiatku
apríla 2012 bol hospitalizovaný
vo Východoslovenskom ústave
srdcových a cievnych chorôb
v Košiciach, kde sa podrobil operácii srdca. Zomrel
po ťažkej chorobe v košickej
nemocnici.

Otec F. Dancák prednášal o eucharistických zázrakoch
V nedeľu 22. apríla sa uskutočnila pod záštitou Ústredia
slovenskej kresťanskej inteligencie (USKI), pobočka
Bardejov, v Poľsko-slovenskom
dome prednáška otca Františka
Dancáka na tému Eucharistické
zázraky.

Po úvodných slovách predsedu pobočky p. Jána Maníka
sa ujal slova otec Dancák, ktorý
nastolil otázku týkajúcu sa pojmového významu slov zjavenie
a zázrak, priblížil poslucháčom
rôzne eucharistické zázraky vo
svete s dôrazom na Taliansko

a pútnické miesta a ich proces
uznania Cirkvou. V závere si
prítomní pozreli dokumentárny
film Tajomná prítomnosť, ktorý
mapuje eucharistické zázraky.
Program ukončila podnetná
diskusia. (Tomáš Molčan)

Ukrajinskí študenti hosťovali na gymnáziu v Prešove
25. apríla privítala skupina
študentov Gymnázia bl. Pavla
Petra Gojdiča v Prešove v rámci
projektu Jedna cirkev bez hraníc
študentov, učiteľov, rehoľníkov
a kňazov z Katolíckej školy pre
dievčatá z ukrajinského pútnického mesta Zarvanica a kolégia
z Ozermu, ktorí hosťovali
na Slovensku do 30. apríla.
Projekt financovala nadácia

Renovabis a jeho cieľom je dobudovanie siete cirkevných škôl
na Slovensku.
Program bol pestrý. Hostia
navštívili náboženské, kultúrne,
ale aj spoločenské ustanovizne Prešova. Najsilnejší dojem
na účastníkoch zanechala
návšteva Katedrálneho chrámu
sv. Jána Krstiteľa s relikviami
patróna gymnázia. Spestrením

boli aj výlety do okolia, návšteva ZOO, ale aj pondelková
návšteva gymnázia s ukážkami
vyučovacích hodín matematiky
a anglického jazyka. Vyvrcholením každého dňa boli slávnostné sväté liturgie a stretnutie
s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.
(Marianna Iľkovičová)


Posledná mládežnícka svätá
liturgia v letnom semestri, ktorú tak
ako zvyčajne študenti obohatili svojím spevom, sa uskutočnila 24. apríla
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Po nej nasledovala
v Gréckokatolíckom mládežníckom
pastoračnom centre akcia s názvom
Šikovná vareška. Na stretnutí sa zúčastnilo 15 mladých, ktorí navštevovali toto pastoračné centrum počas
celého roka. Pozvaným hosťom bol
mladý šéfkuchár Ján Jakubov z Košíc.
Pripravovali sa dve špeciality: talianske cestoviny s tuniakom a flambované palacinky s pomarančom.
Počas varenia sa hosť podelil o svoje
zážitky s varením a o to, ako sa
z neho stal počas brigády v Londýne
šéfkuchár. Za návštevu sa poďakoval
otec Peter Tirpák a šéfkuchárovi Jankovi odovzdal malý darček. (Mária
Frišničová)

Na tvorbu kalendára celoslovenských mládežníckych aktivít bolo
zamerané stretnutie zástupcov Rady
pre mládež a univerzity Konferencie
biskupov Slovenska (KBS) a pozvaných organizátorov akcií pre mládež
s celoslovenským dosahom, ktoré sa
uskutočnilo 24. apríla na sekretariáte
KBS.

Jarné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších
predstavených ženských reholí
na Slovensku sa konalo 26. – 27.
apríla v hoteli ThermalKesov v Poľnom Kesove. Konferencia združuje
47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí. Hlavnou
duchovnou témou bol Rehoľný
život ako proroctvo dnes a zajtra.
Na pracovnej časti bol prítomný aj
vladyka Mons. Milan Chautur CSsR,
ktorý je zodpovedný za Radu pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS.
Svojimi príspevkami sestry povzbudil
k neustálej ochote vernosťou svojmu
zasväteniu byť svedkami viery a večnosti. (Marta Chraščová)

Veriaci z gréckokatolíckej farnosti
Sečovce vystúpili na hrad Parustan.
Gréckokatolícka farnosť v Sečovciach
usporiadala 1. mája tretí ročník výstupu na zrúcaniny ranostredovekého hradu Parustan (Bačkovský hrad).
Okrem 25 mládežníkov obidvoch katolíckych obradov žijúcich na území
mesta Sečovce sa na tomto podujatí
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spoločne s kaplánom zúčastnilo aj
niekoľko mladých rodín s deťmi.
Po dvojhodinovom pochode lesom
nasledovala prehliadka ruín hradu
a spoločná prvá jarná opekačka.
(Tomáš Haburaj)

Rada Konferencie biskupov
Slovenska pre vedu, vzdelanie
a kultúru zverejnila 5. mája logo
venované Roku sv. Cyrila a Metoda
na Slovensku. Bude sa využívať pri
všetkých podujatiach pri príležitosti
Jubilejného roka, ktorý sa na Slovensku začne 5. júla a jeho ukončenie je
naplánované na 31. decembra 2013.
Logo znázorňuje dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom
území: dvojkríž a knihu. Na dvoch
listoch otvorenej knihy sú veľké
písmená C a M, ktoré pripomínajú
osoby sv. Cyrila a Metoda. Ďalej
sú tam dva roky – 863 – rok ich
príchodu a 2013 – 1150. výročie
od ich príchodu. Pod logom je nápis
1150. výročie príchodu svätých Cyrila
a Metoda. Logo vytvorilo grafické
štúdio Pergamen v Trnave.

Fatimskú májovú sobotu 5. mája
prišlo sláviť vyše sto pútnikov.
Program sa začal rozjímavým ružencom a po ňom nasledovala svätá
liturgia, ktorú viedol otec Marcel
Pisio, duchovný správca hory Zvir.
V homílii vyzval pútnikov k odvahe
zostávať v Božom slove. Na záver
slávnosti sa prítomní pomodlili
Moleben k Presvätej Bohorodičke.
Fatimská sobota bola ukončená
modlitbou zasvätenia sa Panne Márii. (Michal Sopko)

Na májovej púti na hore Zvir sa
v nedeľu 6. mája zišlo vyše 2 000
veriacich z celého Slovenska, neďalekého Poľska či Českej republiky,
ale aj iných krajín. Slávnosť viedli
predstavení a seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Malú
púť otvoril uctením ikony a modlitbou akatistu otec Jozef Gača, prefekt
kňazského seminára. Potom sa
seminaristi pomodlili s prítomnými
pútnikmi rozjímavý ruženec. Slávnosť
vyvrcholila slávením eucharistie,
ktorú viedol a v homílii sa prihovoril
otec Miroslav Dancák, rektor kňazského seminára. Spolu s ním svätú
liturgiu koncelebrovali ostatní predstavení kňazského seminára a ďalší
prítomní kňazi. Na záver celej sláv-
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Košická eparchiálna rezidencia privítala návštevníkov

Popradčania si uctili relikviu sv. Klementa Rímskeho

Pri príležitosti nedávneho jubilea Košickej eparchie i jej duchovného pastiera sa 29. apríla
uskutočnil deň otvorených
dverí v košickej eparchiálnej
rezidencii. Program podujatia
sa začal v katedrále, kde vladyka
Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu. V homílii priblížil
sen porazeného človeka z evanjelia, ktorého Kristus po dlhej
chorobe uzdravil. „Aj kňazi
predošlých generácií snívali,
že na Zemplíne vznikne nové
gréckokatolícke biskupstvo.
Tento sen sa naplnil pred pätnástimi rokmi. Vznikol Košický
exarchát, aby bola Cirkev blízko
k ľuďom a aby k nej nadobudli
osobný vzťah.“ Povzbudil najmä

V nedeľu 6. mája mali veriaci
v Poprade milosť mať účasť
na prenesení vzácnej relikvie
pápeža – mučeníka prvokresťanských čias sv. Klementa,
tretieho nástupcu apoštola
Petra, ktoré našli sv. Cyril
a Metod na Kryme a odovzdali
pápežovi Hadriánovi II. Boli
uložené v Chráme sv. Klementa
v Ríme. Svätý Otec Benedikt
XVI. daroval relikviu prvému

mladých, aby boli viac otvorení
Cirkvi, do ktorej patria, a tak
prežívali radostný život viery.
Po liturgii sa veriaci stretli
v novej budove biskupskej rezidencie, kde si prezreli panelovú
výstavu zo života eparchie. Nahliadli do jednotlivých sektorov
úradu a vypočuli si informácie

o štruktúre eparchiálnej kúrie
a jej práci. Časť veriacich navštívila aj historickú budovu prvej
rezidencie na rohu Dominikánskeho námestia, kde je inštalovaná výstava zaujímavých
sakrálnych exponátov. (Michal
Hospodár)

Seminaristi sa stretli v Nitre
Bohoslovci Gréckokatolíckeho
kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča sa zúčastnili na stretnutí
všetkých katolíckych seminaristov Slovenska v Nitre, ktoré sa
uskutočnilo 1. mája. V Katedrále
sv. Emerána na Nitrianskom
hrade sa zišli bohoslovci z Bratislavy, Košíc, Spišskej Kapituly,
Prešova a Nitry. Na svätej omši,
ktorú slávil nitriansky biskup
Viliam Judák, zazneli povzbudivé slová veľkého pápeža, ktorý
vždy vkladal nádej do mladých,

obzvlášť do budúcich pastierov
Kristovho stáda. Blahoslaveného pápeža predstavil ako
príklad pre nasledovníkov Ježiša
Krista v kňazstve.
Po obede v Seminári sv.
Gorazda si viac ako 250 prítomných bohoslovcov malo možnosť pozrieť Diecézne múzeum,
absolvovať prehliadku katedrály
alebo zotrvať v rozhovoroch
so svojimi bratmi. Stretnutie
ukončila modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke
v Kostole Nanebovzatia Panny

Márie na nitrianskej Kalvárii.
Duch blahoslaveného pápeža
sa vznášal aj nad touto modlitbou, keďže akatist spoznali naši
bratia západného obradu práve
vďaka historickej návšteve bl.
Jána Pavla II. v Prešove (1995),
keď zaznela táto vznešená modlitba celému katolíckemu svetu.
Už rok po svojom blahorečení
pápež Ján Pavol II., taký blízky
aj gréckokatolíkom, spojil všetkých katolíckych seminaristov
Slovenska. (Pavol Burda)

Mládež sa stretla na odpuste v Klokočove
Májová fatimská sobota 5. mája
v pútnickom Klokočove prilákala mladých Košickej eparchie,
aby v spoločnej modlitbe utvrdili svoje kresťanské povolanie. Po modlitbe posvätného
ruženca vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, udelil subdiakonát bohoslovcovi Tomášovi
Mikundovi z Trebišova. V homílii na archijerejskej liturgii

vladyka analyzoval pojmy
sloboda a pravda. Mladých upozornil na to, že napriek prežívanej demokracii, človek získava
opravdivú slobodu až poznaním
seba samého. Ako príklad
uviedol Bohorodičku, ktorá
pri zvestovaní povedala pravdu
o sebe: „Som služobnica Pána“
a potom dodala slobodné „Staň
sa“. K pravde o sebe môže človek

dôjsť len ponorom do svojho
vnútra. Takáto pravda v zmysle
Ježišovho výroku súčasne vyslobodzuje. Dnešná doba však nepraje pokojnému premýšľaniu
a núti najmä mladých prijímať
pravdu z médií. Tá však nesie
v sebe otroctvo hriechu.
Po svätej liturgii bol ešte mariánsky moleben. Eparchiálna
komisia pre mládež pripravila
v pútnickom areáli zábavno-poučný program, pri ktorom sa
mladí predstavili svojim rovesníkom. Svätú liturgiu obohatil
spevom zbor z farnosti Poruba
pod Vihorlatom. (Michal Hospodár)

gréckokatolíckemu Chrámu
Najsvätejšej Trojice v meste
Jalta. Časť relikvií sa tak po 1145
rokoch vracia na Krym. Archijerejskú svätú liturgiu pri tejto
príležitosti slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ spolu s vladykom Jánom
Eugenom Kočišom a ďalšími
kňazmi. V homílii poukázal
na veľkú silu relikvií svätých, ak
si ich veriaci uctievajú a s vierou

sa pri nich modlia. Vladyka Ján
vyzval veriacich, aby k relikviám prichádzali s veľkou úctou
a pevnou vierou, lebo Boh chce
konať veľké veci aj v našich
časoch. Po svätej liturgii, počas
modlitby Molebenu k svätým
Cyrilovi a Metodovi si všetci
prítomní osobne uctili relikviu
a boli ňou požehnaní. (-mb)

Turistický deň Prešovskej archieparchie
V sobotu 5. mája boli Slanské
vrchy svedkami nezvyčajného
turistického pochodu, ktorý
zorganizovali Centrum voľného
času v Juskovej Voli a Komisia
pre mládež Prešovskej archieparchie. 1 050 účastníkov
turistického pochodu spolu s najvzácnejším hosťom
vladykom Jánom Babjakom
SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, privítal
na ihrisku pri Centre pre rodinu
na Sigorde riaditeľ Gréckokatolíckeho mládežníckeho
centra Bárka otec Erich Eštvan
a predseda Komisie pre mládež
otec Slavomír Zahorjan.
Po registrácii a príhovore vladyku Jána sa účastníci rozdelili
do dvoch veľkých skupín – deti
a mládež. Pre tých menších
alebo menej zdatnejších bola
pripravená kratšia a menej
náročná štvorkilometrová trasa
po Lesnom náučnom chodníku
Sigord. Pre mládež bola pripra-

vená náročnejšia trasa v dĺžke
asi 12 kilometrov, ktorá viedla
zo Sigordu k zrúcanine hradu
Bodoň a cez dedinku Zlatá Baňa
späť na ihrisko na Sigorde.
Všetci zúčastnení boli rozdelení do skupiniek po 10 – 15
účastníkov. Každá zo skupiniek
dostala do rúk informačný list
s popisom trasy, mapu a kontakt na dobrovoľníkov horskej

záchrannej služby zo Zlatej
Bane. Na obidvoch trasách
čakalo na účastníkov šesť stanovísk s úlohami.
Turistov čakalo v cieli
malé občerstvenie a atrakcie.
O program sa postarala aj skupinka bohoslovcov – šermiarov
a lukostrelcov. Celé podujatie sa
zakončilo vo večerných hodinách. (Ingrid Eštvanová)

Monastyr Krasnyj Brid
Archieparchialnyj odpust - Sošestvije Sv. Ducha
2. - 3. juna 2012
Sobota 2. juna 2012
15.45
16.00
17.00
18.00
19.30
21.00

Moleben k Presvjaťij Bohorodíci
Posvjačiňa vody, ružanec’
Večurňa s litijov
Služba Boža - „agapé“
Akafist ku Sv. Duchu
Molítva psalmiv

Neďiľa 3. juna 2012
8.00 Moleben k Isusoví Christoví
8.30 Ružanec’
8.45 Utreňa
10.00 Posvjačiňa kapľici monastyrja
10.30 Archijerejska služba Boža
vladyka Joan,
prešovskyj archijepiskop i mitropolita
myrovaňa, obchid kolo cerkví

O, Marije, Mati Boža, moli Boha o nas!

nosti bola adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou, ktorú viedol otec
Jozef Urvinitka, vicerektor kňazského
seminára, a mládežníckymi piesňami
ho sprevádzali bohoslovci. Po spoločnej modlitbe zostávala hora Zvir
zaplnená pútnikmi až do neskorých
večerných hodín. (Michal Sopko)

Portál MojaKomunita.sk spustil
nový moderný dizajn. Kresťanský
sociálny portál MojaKomunita.
sk spustil v týchto dňoch nový,
moderný dizajn všetkých stránok
katolíckych farností. Stránky ponúkajú dynamický prehľad najnovších
udalostí, farské oznamy, fotogalériu
a farskú neanonymnú diskusiu. Spolu
je na stránke zaregistrovaných 1 540
farností a 447 filiálok. Systém je
nastavený tak, aby aj bežný užívateľ
internetu vedel spravovať stránky
farností. Všetci, ktorý majú záujem
spravovať stránky farností na tomto portáli, sa môžu zaregistrovať
a napísať na info@mojakomunita.
sk. Prostredníctvom neho môžu
požiadať o pridelenie administrátorských práv vo farnosti. Portál taktiež
obsahuje blogovací priestor a možnosť bezplatnej tvorby webových
stránok pre kresťanské organizácie,
združenia a spolky. (Robert Krett,
Martin Lojek)

Televízia Lux oslávi 4. výročie
už aj na satelite Astra. Od 4. mája
pribudne ďalší dôvod na oslavu.
TV Lux začne vysielať aj prostredníctvom satelitu Astra 3B na pozícii
23,5˚ E. Doteraz televízia vysielala
cez káblové spoločnosti, internet
a satelit Thor 6, prostredníctvom
ktorého bude vysielať i naďalej.
Vďaka vysielaniu cez Astru rozšíri
pokrytie signálom približne na 80%
územia Slovenska.
Presné pokyny na naladenie TV Lux
cez satelit Astra 3B nájdu diváci
na internetovej stránke www.tvlux.
sk.
TV Lux je slovenská katolícka televízia, ktorej cieľom je produkovať
kvalitný program so zameraním
na duchovné a ľudské hodnoty.
Usiluje sa budovať na Slovensku
televíznu alternatívu, ktorá svojim
divákom ponúka spravodajstvo
z diania v Cirkvi, publicistické relácie,
relácie pre deti a mládež, večerné
filmy, katechézy, liturgie, priame
prenosy z Vatikánu a ďalšie duchovné programy.
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Rozhovor s vladykom Mons.
Milanom Chauturom CSsR,
košickým eparchom, o bazilike minor v Michalovciach

Púť gréckokatolíkov
na Devín
V nedeľu 29. apríla sa v rámci duchovnej prípravy na Jubilejný rok 1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie konala prvá púť gréckokatolíkov na Devín.
Bola súčasťou Národnej slávnosti na Devíne.

C

elodenný program sa začal slávnostnou gréckokatolíckou archijerejskou
svätou liturgiou v rímskokatolíckom
Kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave-Devíne. Sláveniu predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, spolu
s ním liturgiu slávili trnavský arcibiskup
Róbert Bezák, pražský apoštolský exarcha

Ladislav Hučko, emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol a viacero kňazov byzantského a latinského obradu. Množstvo veriacich
zaplnilo aj areál kostola a námestie. Na začiatku slávnosti všetkých privítal miestny
farár Mons. Marián Gavenda. Spevom
liturgické slávenie umocnil Gréckokatolícky
chrámový zbor blahoslaveného Pavla Petra

Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného
pod dirigentským vedením Márie Šandorovej.
Svätá liturgia, ktorú v priamom prenose
vysielala Slovenská televízia, Televízia Lux
a Rádio Lumen, bola v cirkevnoslovanskom
jazyku, ktorý je výrečným znakom cyrilo-metodského dedičstva. Výraznými nositeľmi tohto dedičstva sú práve gréckokatolíci,
ktorí od svätých slovanských apoštolov
Cyrila a Metoda prijali nielen katolícku
vieru alebo iba byzantský obrad, ale aj
vieru, aj obrad. Cyrilo-metodské dedičstvo
je v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
živé nielen skrze cirkevnoslovanský jazyk,
v ktorom popri slovenskom jazyku slávi
liturgie, sviatosti a iné obrady, nielen skrze
byzantský obrad, ikonografiu, duchovnosť
či byzantské liturgické spevy, ale predovšetkým skrze vieru, ktorú nám na naše územie
priniesli svätí bratia Cyril a Metod.
Práve skutočnosť viery ako hlavného
daru, ktorý nám slovanskí vierozvestcovia
priniesli, zdôraznil vo svojej homílii vladyka
Ján Babjak. Svätí Cyril a Metod ohlasovali

našim predkom radostnú zvesť evanjelia,
že Ježiš Kristus za nás zomrel a vstal z mŕtvych, v zrozumiteľnom jazyku. Ľudia im
rozumeli a aj preto mala ich misia na našom území taký ohlas a pretrvala až dodnes.
Po skončení liturgie zarecitovala zaslúžilá
umelkyňa Eva Kristínová Proglas.
Touto púťou sa začína tradícia. Každoročne poslednú aprílovú nedeľu sa na Devíne
bude konať takáto púť. Je známe, že práve
v mesiaci apríl (6. apríla 885) zomrel sv.
Metod.
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
spolu s niektorými inými inštitúciami bolo
spoluorganizátorom tejto slávnosti. Hlavnými organizátormi boli Matica slovenská
a Bratislavský samosprávny kraj. Prezidenta
Slovenskej republiky zastupoval riaditeľ
prezidentskej kancelárie Milan Čič. Na slávnostnej liturgii sa zúčastnil aj podpredseda
Národnej rady Slovenskej republiky Ján
Figeľ, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, veľvyslanci slovanských krajín v Slovenskej republike, viacerí
ďalší vzácni hostia, členovia Matice slovenskej z celého Slovenska, mnoho rímskokatolíckych a gréckokatolíckych veriacich.
Po liturgickom slávení program pokračoval pred kostolom pri súsoší sv. Cyrila
a Metoda príhovorom predsedu Matice
slovenskej Mariána Tkáča a kultúrnym
programom na námestí, v rámci ktorého
boli prezentované ukážky umeleckých
ľudových remesiel. Popoludní nasledoval
výstup na Devínsky hrad, kde o 15-tej hodine synkel Prešovskej archieparcie Daniel
Dzurovčin viedol modlitbu Molebenu k sv.
Cyrilovi a Metodovi. Slávnosť pokračovala
kultúrnym programom. n
Ľubomír Petrík
Snímky: TK KBS/ Alžbeta Kováčiková;
Miroslav Čajka CSsR

Čo bolo hlavným dôvodom
na udelenie titulu bazilika
minor Chrámu Zoslania
Svätého Ducha v Michalovciach?
Chrám otcov redemptoristov
v Michalovciach bol od začiatku centrom náboženského života a obrody. To, čo sa sľubne
začalo pred druhou svetovou vojnou, bolo
na štyridsať rokov prerušené. Po roku 1990
sme znova vstúpili do nášho kláštora, aby
sme pokračovali v započatej práci: v šírení
evanjelia a prehlbovaní viery formou misií
vo farnostiach, v duchovných cvičeniach
a obnovách, fatimských sobotách v zimnom
období, modlitbových spoločenstvách...
V neposlednom rade aj svedectvo života
blahoslaveného M. D. Trčku, prítomného
v relikviári bočného oltára, umocňuje
duchovnú atmosféru miesta. Modlitbový
a hĺbavý duch, v ktorom sa tu ľudia stretávajú, dal tomuto chrámu živý obsah – ľudí,
ktorí čerpajú silu z prítomnosti Ježiša Krista.
Dôležitosť tohto faktu zvýrazňuje titul
basilica minor.
Aké očakávania sa vynárajú v súvislosti
s výnimočným postavením chrámu?
V prvom rade sa budem usilovať o to,
aby pokračovali aktivity rozvíjajúce ducha
viery – duchovné obnovy, cvičenia, púte,
modlitby, formačné stretnutia mladých...
Bazilika minor je a musí zostať miestom, kde
človek vystúpi z monotónnosti každodenného zhonu, aby sa pozrel na svoj život z Božej
perspektívy. A načerpal dostatok síl na to,
aby každodenný život posväcoval Ježišovou
prítomnosťou a niesol toto svedectvo iným.
Aký je váš osobný vzťah k chrámu?
Začiatky michalovského chrámu boli ťažké.
Blahoslavený Metod sa musel popasovať
s mnohými nepriaznivými situáciami.
Po štyridsiatich rokoch, keď som sa ako
predstavený rehoľného spoločenstva pokúšal dostať späť to, čo je naše, znova som sa
musel boriť s prekážkami a neprajnosťou.
Pripomenulo mi to začiatky. Môj vzťah
k chrámu je preto osobitý nielen z dôvodu,
že som redemptorista. Vnímam skúšku
viery, odvahy i ľudskej zrelosti, ktorými som
prechádzal pri návrate chrámu, ako puto,
ktoré ma k nemu viaže. Metaforicky by som
to vyjadril tak, že sme si museli spolu čosi
„odskákať“.
D. Kolesárová
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Zvonica

Oltár v bazilike so svätostánkom znázorňujúcim baziliku

Antická bazilika

Nová bazilika minor
otvára svoje brány
Počas eparchiálnej odpustovej slávnosti Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach 27. mája
o 10. hodine slávnostne vyhlásia novú baziliku minor. Kláštorný Chrám Zoslania Svätého Ducha
v Michalovciach otcov redemptoristov sa vďaka svojmu povýšeniu stane už druhou
slovenskou gréckokatolíckou bazilikou minor a celkovo jedenástou na Slovensku.

Za slovom bazilika sa skrýva viacero významov. Začnime od etymologického významu. Slovo bazilika je gréckeho pôvodu.
Termín bazilika slúžil najprv na označenie
cisárskych palácov a siení vo východorímskej ríši. Baziliky stavali už Gréci, Rimania
ich ako typ stavby iba prevzali a zdokonalili. V architektonickom zmysle slova ide
o charakteristickú antickú budovu z rímskych čias. Keďže baziliky boli dostatočne
veľké a priestranné budovy, používali sa
na verejné stretnutia, či už politické, obchodnícke, alebo súdnické.
Typická bazilika mala obdĺžnikový pôdorys. Vnútri bola rozdelená stĺpmi na tri
až päť lodí (boli aj jednoloďové baziliky).
Stredná loď bola vždy najvyššia a bočné
postupne menšie. Loď bola niekedy zakončená apsidou – polkruhovým výčnelkom.
V bazilike sa mohlo nachádzať aj viac
apsíd, každá loď ňou mohla byť zakončená. Ešte dnes môžeme obdivovať aspoň
zrúcaniny prvotných rímskych bazilík
na rímskom fóre (Basilica Aemiliana, Basilica Iuliana, Basilica Sempronia).
V stredoveku už baziliky nemali len
obdĺžnikový pôdorys, ale aj tvar gréckeho
alebo latinského kríža. Na konci 1. tisícročia sa rozvinulo používanie kupol.

Kresťanská bazilika

Po povolení kresťanstva ako oficiálneho
náboženstva v Rímskej ríši Milánskym
ediktom v roku 313 kresťania začali budovať svoje vlastné chrámy podľa vzoru
svetských budov – bazilík. Tak povstala
kresťanská bazilika. Baziliková forma
kresťanských chrámov ostala až do šiesteho
storočia najbežnejšou podobou sakrálnych
stavieb všetkých kresťanov – na východe

Ikonografická freska Nanebovstúpenia Pána

i na západe.
Vtedajší architekti v bazilike videli
najvhodnejší typ monumentálnej kresťanskej sakrálnej stavby, hoci ju prirodzene
dopĺňali miestnymi stavebnými prvkami. Pravdepodobne prvou vybudovanou
kresťanskou bazilikou je Bazilika sv. Jána
na Lateráne (okolo roku 314). Okrem antických rímskych bazilík sú známe aj baziliky
vo Svätej zemi (Bazilika Narodenia v Betleheme, Bazilika Zvestovania v Nazarete,
Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme).
Aj ich začiatky siahajú do obdobia panovania rímskeho cisára Konštantína a jeho
matky sv. Heleny. Veľkolepé a významné
baziliky kresťania stavali v mnohých ďalších vtedajších kultúrnych centrách, ako
bola Akvileja, Týrus, Miláno, Efez a iné.

Titul bazilika dnes

Dnešný význam slova bazilika sa asi
najčastejšie používa v cirkevnej terminológii. Titul bazilika je čestným názvom
významného katolíckeho chrámu. Dostávajú ho dôležité chrámy, ktoré sú centrom
náboženského života vo svojom regióne,
z dôvodu ich historického, umeleckého
a náboženského významu. Tento titul sa
dnes chápe predovšetkým ako zvláštne
puto a spojenie daného chrámu so Svätým
Otcom. Pápež udeľuje titul bazilika minor
len zvláštnym a významným chrámom,
ktoré potom získavajú určité povinnosti
a výsady.
Baziliky sa delia na väčšie (maior) a menšie (minor). Baziliky maior sa nachádzajú
v Ríme a sú osobitne späté s pápežom. Nachádza sa v nich pápežský oltár, pápežský
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Aké duchovné dobrodenia
sú spojené s bazilikou?

Kazateľnica

Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho
s relikviárom a ikonou bl. Metoda Dominika Trčku

Relikviár bl. Metoda Dominika Trčku pod bočným olárom

Cárske dvere
trón v apside a majú aj sväté brány, ktoré sa
otvárajú počas jubilejných rokov. Na svete
je asi desať takýchto bazilík. Štyri sa nachádzajú v Ríme: Bazilika sv. Petra, Bazilika
sv. Jána na Lateráne, Bazilika Panny Márie

Väčšej (Snežnej) na Eskvilíne a Bazilika sv.
Pavla za hradbami, niekedy sa k nim počíta
aj Bazilika sv. Vavrinca za hradbami.
K týmto rímskym väčším bazilikám sa
priradzuje ešte päť väčších bazilík mimo
mesta Rím – dve v Assisi: sv. Františka
a Panny Márie Anjelskej, sv. Antona v Padove, Svätyňa Ružencovej Panny Márie
v Pompejach a Dom Svätej rodiny v Lorete.

Vo Večnom meste sa nachádzajú ešte tri
menšie baziliky: sv. Vavrinca za hradbami, sv. Kríža z Jeruzalema a sv. Sebastiána
za hradbami.
Prvým chrámom s titulom bazilika
minor sa apoštolským breve Pia VI. (1783)
stala Bazilika sv. Mikuláša v Tolentine.
Od toho času dostalo tento čestný titul už
množstvo chrámov po celom svete.

Bazilika sama osebe je miestom intenzívnej pastoračnej služby. Teda miestom,
kde možno načerpať veľa duchovných síl
a milostí. V najnovšom dokumente Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí
z roku 1989 týkajúceho sa bazilík sa píše:
„Veriaci, ktorí nábožne navštívia baziliku a majú účasť na nejakom posvätnom
obrade alebo recitujú aspoň Modlitbu Pána
a Verím v Boha, za zvyčajných podmienok
(sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho
veľkňaza) môžu získať úplné odpustky:
a) na výročie posviacky tejto baziliky;
b) v deň liturgického slávenia titulu
kostola;
c) na slávnosť svätých apoštolov Petra
a Pavla;
d) na výročný deň udelenia titulu baziliky;
e) raz v roku v deň, ktorý určí miestny
ordinár;
f) raz v roku v deň, ktorý si každý veriaci
slobodne vyberie.“
Bazilika je predovšetkým miestom stabilnej a intenzívnej pastoračnej služby. Je
pútnickým miestom, kde sa veriaci prichádzajú duchovne obrodiť. Liturgický život
je tu pestrý a riadi sa podľa cirkevných
predpisov. V bazilike sa má umiestniť znak
Svätého Otca, znak Apoštolskej stolice
a celé znenie apoštolského breve, ktorým
bol udelený titul baziliky. Aby sa zjavnejšie
prejavilo puto, ktorým sa bazilika minor
zjednocuje s rímskou Petrovou katedrou,
každý rok sa v nej osobitným spôsobom
slávia tieto liturgicky významné dni:
– sviatok Katedry svätého Petra (22.
februára),
– slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla
(29. júna),
– výročie voľby alebo začiatok pastierskej služby najvyššieho veľkňaza (počas
pontifikátu
pápeža Benedikta XVI. ide o dni: 19. apríl
2005 – výročný deň voľby alebo 24. apríl
2005 – začiatok pastierskej služby).

Slovenské baziliky

Titulom bazilika minor sú ozdobené tieto
chrámy na Slovensku: Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (1964),
Bazilika Navštívenia Panny Márie v Levoči
(1984), Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine (1988), Kostol Navštívenia
Panny Márie v Starých Horách (1990),
Katedrála sv. Emeráma v Nitre (1998),
Kostol Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku (1998), Bazilika sv. Egídia v Bardejove
(2000), Kostol Narodenia Panny Márie

Snímky z výstavby baziliky
v Rajeckej Lesnej (2002), rehoľný pútnický
Kostol Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou (2008), Dóm sv. Mikuláša
v Trnave (2008). Kláštorný Chrám Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach
bude v poradí jedenástou bazilikou minor
na Slovensku.

Z histórie michalovského chrámu

Chrám Zoslania Svätého Ducha je kláštorným chrámom gréckokatolíckych
redemptoristov. Kláštor redemptoristov
v Michalovciach povstal v rokoch 1930 –
1931. Najprv sa veriacim slúžilo v kláštornej
kaplnke, ktorej kapacita čoskoro nestačila.
Plány a určité prípravy na začatie stavby
chrámu pri kláštore sa začali už v roku
1932. Z viacerých projektov sa vybral projekt Ing. Vladimíra Sičinského. Stavbu realizoval Juraj Byrtus z Michaloviec. Vtedajší
predstavený gréckokatolíckych redemptoristov otec Ján Cyril Zakopal CSsR bol srdcom celého diela. Základy cerkvi sa začali
kopať 2. júla 1934 a 22. júla 1934 kanonik
a riaditeľ eparchiálneho úradu v Užhorode
otec Alexander Jankovič posvätil základný
kameň. Koncom augusta 1935 bola už stavba chrámu dokončená. Posviacku prvého
chrámu gréckokatolíckych redemptoristov
na Slovensku, ktorá sa uskutočnila 29.
septembra 1935, vykonal vladyka Alexander Stojka z Užhorodu a s ním ukrajinský
vladyka Nikolaj Čarnecký CSsR z Kovľa.
Chrám bol zasvätený Svätému Duchu.
Koncom roku 1936 bola dokončená
zvonica, kde sa nachádzajú tri zvony: Svätý
Duch, Mária a sv. Jozef. Ešte v júli 1937
staviteľ Byrtus postavil plot, čím vznikol
z chrámu a kláštora jeden súvislý komplex.
Hlavné zariaďovanie interiéru chrámu
(ikonostas, baldachýn, kazateľnica, bočné
oltáre) sa uskutočnilo v priebehu rokov
1942 – 1945. Pravdepodobne to všetko
navrhoval slávny užhorodský maliar
Jozef Bokšay. Prakticky to realizovali dve

rezbárske firmy: Alojz Nevický z Prešova a majster Rusnák z Bardejova. Počas
obdobia komunizmu (1950 – 1990), keď
bola Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
(a teda aj rehoľa redemptoristov) zakázaná,
spravovala tento chrám Pravoslávna cirkev,
ktorá tu zriadila katedrálu – sídlo svojho
biskupa. V roku 1988, pri príležitosti osláv
1000. výročia krstu svätej Rusi, bol celý interiér chrámu popísaný ikonami. Od roku
1990 je chrám opäť v rukách pôvodných
vlastníkov – gréckokatolíckych redemptoristov Michalovskej viceprovincie.
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Duchovné centrum
gréckokatolíkov na Zemplíne

Na prosbu najdôstojnejšieho pána Milana Chautura, košického eparchu, danú listom z 22.
marca 2011.
Keďže sa zohľadnili prosby a priania kléru a veriacich, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí schvaľuje osobitným povolením od najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI., aby
chrám nazvaný na počesť Zostúpenia Svätého Ducha v meste Michalovce na území hore
spomínanej eparchie, v ktorej veriaci ustavične vyprosujú, aby Svätý Duch v celej šírke sveta
poskytoval svoje dary, aby sa všetky národy zjednotili pri vyznaní jednej viery, prostredníctvom ktorej sa zaskvie pravda svätého tajomstva, prinášajúca vykúpenie celému svetu
– aby tento chrám bol opatrený označením a dôstojnosťou baziliky menšej so všetkými
právami a liturgickými povoleniami – právoplatne podľa patričných zvyklostí, ktoré boli
zachované a majú byť zachované rovnako ako pri dekréte O titule baziliky menšej zverejnenom 9. novembra 1989.
Akékoľvek protirečenie má byť zrušené.
V budove Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 2. februára 2012, na sviatok
Stretnutia Pána.
Antonius kardinál Cañizares Llovera
prefekt
+ Iosephus Augustinus Di Noia, O.P.
arcibiskup, sekretár

Chrám a kláštor sa nachádzajú na Masarykovej ulici, asi 500 m od železničnej
stanice. V michalovskom kláštore redemptoristov je nielen sídlo viceprovincialátu,
ale aj redakcie a vydavateľstva Misionár.
Taktiež sa tu nachádza sídlo Arcibratstva
sv. ruženca, ktoré má vyše 20 000 členov.
Okrem tradičných odpustových slávností na sviatok Zoslania Svätého Ducha
a Ružencový odpust (druhá októbrová
nedeľa) sa od roku 2002 slávi aj odpust bl.
hieromučeníka Metoda Trčku, ktorého
relikvie sa nachádzajú pod pravým bočným
oltárom. Blahoslaveného Metoda, prvého
protoigumena Michalovskej viceprovincie,
blahorečil pápež Ján Pavol II. na Svätopeterskom námestí v Ríme 4. novembra 2001.
Liturgický sviatok blaženého hieromučeníka Metoda je 25. augusta. Okrem vlastnej
odpustovej slávnosti k úcte bl. Metoda
v auguste každého dvadsiateho piateho
v mesiaci si v kláštornom chráme pripomínajú jeho spomienku spoločnou modlitbou
za uzdravenie duše i tela pri jeho relikviách. Prichádzajú sem pútnici z blízkeho
aj ďalekého okolia. Spoločná modlitba
sa začína o 16.30 ružencom, o 17.00 hod.
pokračuje Molebenom k bl. Metodovi,
kde sa prednášajú prosby a poďakovania
za vypočuté modlitby. Stále je aj možnosť
prijatia sviatosti zmierenia. O 18. hodine
sa slávi svätá liturgia. Modlitebný večer
sa končí špeciálnou modlitbou príhovoru
za uzdravenie duše i tela s pomazaním
svätým olejom, ktorý bol posvätený svätými relikviami bl. hieromučeníka Metoda.
V kláštore redemptoristov sa nachádza aj
malé múzeum, ktoré približuje život a dielo bl. hieromučeníka Metoda Trčku CSsR.
V zimných mesiacoch sa tu slávia fatimské
soboty s vladykom Milanom Chauturom
CSsR, košickým eparchom.
Povýšenie kláštorného Chrámu Zoslania Svätého Ducha na baziliku minor je
aj prejavom vďaky za dlhoročnú obetavú
pastoračnú a misijnú prácu redemptoristov
mnohých generácií začínajúc blahoslaveným Metodom. Chrám Zoslania Svätého
Ducha počas svojej krátkej histórie nadobudol prívlastok „centrum náboženského
života gréckokatolíkov na Zemplíne“. Chce
byť naďalej misijným centrom duchovného
života.
Nová gréckokatolícka bazilika minor
v Michalovciach sa tak stáva významným
pútnickým miestom, kde možno získať
mnoho milostí a plnomocných odpustkov. n
Metod Lukačik CSsR

Všetci sme deti svetla.
Nám nevládne

ani temnota.

Por. 1 Sol 5,5

Do projektu Noc kostolov sa zapojili aj gréckokatolícke chrámy na Slovensku.
Z ich programu sme pre vás vybrali niekoľko tipov.
Prešovská archieparchia

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Program nájdete na poslednej strane Slova.
Chrám Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov
19.00 Katechéza o chráme; 19.30 Pretestujme sa! (vedomostný
test o Biblii); 20.15 Koncert skupiny Anastasis
Chrám bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko III
18.00 Vystúpenie chrámového zboru Hlahol; 19.00 Putovanie
Bibliou; 20.30 Na telo alebo 100 + 1 otázok
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla, Bardejov
15.00 Program pre deti na ihrisku za Gymnáziom Leonarda Stöckela v Bardejove; 20.00 Bože, prečo? (beseda s kňazmi);
21.00 Liturgia slova (neokatechumenátne spoločenstvo)
Chrám sv. Kozmu a Damiána, Čičava
18.30 História a súčasnosť chrámu; 20.30 Prednáška
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Humenné
19.40 Pásmo Zboru sv. Terezky; 20.00 História a súčasnosť farnosti
(videoprojekcia), život a dielo rodáka ak. maliara M. Klimčáka,
prezentácia výstavby fary a pastoračného centra
Chrám sv. Bazila Veľkého, Medzilaborce
19.00 Súťažný kvíz pre deti a mládež; 20.00 História chrámu
(videoprojekcia)
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla, Poprad
16.45 Stretnutie s deťmi; 19.30 Katechéza o svätej liturgii;
20.00 Videoprezentácia farnosti
Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Sabinov
19.00 História chrámu a farnosti, prezentácia fotografií;
23.30 Posielanie prosieb nebeskému Otcovi v lampiónoch
Chrám Matky ustavičnej pomoci, Snina
19.00 Mládežnícka adorácia; 20.00 Mládežníčky koncert
Chrám Matky ustavičnej pomoci, Stará Ľubovňa
19.00 Film a diskusia; 22.30 Biblická prednáška;
23.00 Sviečkový sprievod a modlitba ruženca
Chrám sv. Petra a Pavla, Stropkov-Bokša
20.00 Katechéza o rodine a diskusia; 22.00 Koncert
Chrám Božej múdrosti, Svidník
18.00 Svätá liturgia; katechéza o chráme a jeho histórii; vystúpenie, eucharistická adorácia

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Vranov nad Topľou-Čemerné
19.30 Evanjelizačný koncert pre mladých (Peter Milenky & band);
21.00 Čítanie Božieho slova a modlitby chvál
Chrám Najsvätejšej Eucharistie, Vranov nad Topľou-mesto
19.30 Vystúpenie zborov; 20.30 Prezentácia činnosti spoločenstiev;
22.30 Dobrodružstvo modlitby
(Rudolf Hreňo)

Košická eparchia

Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Košice-mesto
18.20 Človek – kresťan (prednáška); 19.00 Pásmo hudby a slova −
katedrálny zbor; 19.30 Symbolika chrámu a liturgia (prednáška)
Eparchiálny úrad, Košice
Paralelný program v budove úradu a program pre deti na dvore úradu: Výstava o živote a činnosti Gréckokatolíckej eparchie
a videodokument; Výstava o činnosti Rytierskeho a špitálneho rádu
sv. Lazára z Jeruzalema a videodokument; 19.00 a 21.30 Prehliadka
biskupskej kaplnky
(Róbert Jáger)
Chrám Božej múdrosti, Košice-Furča
19.00 Prednáška; 20.45 Program skautov
(Milan Kmec)
Chrám sv. Petra a Pavla, Košice-Západ
18.30 Mládežnícka adorácia; 20.30 Pásmo slova a hudby (predstavenie Gréckokatolíckej cirkvi a chrámu, prehliadka liturgických
predmetov a rúch)
(Lukáš Vojčík)

Bratislavská eparchia

Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Bratislava
19.00 Prezentácia chrámu; 20.00 Ikony – vysvetlenie;
22.00 Akatist; 23.00 Diskusia
Chrám sv. Štefana, kráľa, Nitra
19.00 Prezentácia chrámu – história; 20.00 Liturgické predmety;
22.00 Teológia ikon
Kaplnka sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš
20.00 Akatist k Bohorodičke; 21.00 Katechéza a hudobné chvály;
22.00 Rozhovory s kňazom
Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Žilina
19.00 – 23.00 Sprístupnenie chrámu pre návštevníkov
(Martin Peter Pavuk)
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obrátiť sa na veštcov, guruov, špiritistov a liečiteľov.
• Ak si katolík, pomáhaj svojej farnosti a spolupracuj s ňou.
• Ak si laický apoštol, nenapádaj
svoju Cirkev, nekritizuj ju ani nešomri proti nej.
• Ak si z tých, ktorí sa zúčastňujú
na bohoslužbách, nech tvoje
správanie zodpovedá tomu, kto
žije s Kristom.
• Ak si rehoľníčka, nediskriminuj, nerob rozdiely medzi
ľuďmi, nebuď uštipačná.
• Ak si kňaz, buď aspoň
slušný! n

Čo je to?

Koherencia
(zásadovosť) znamená, že máme
kohéziu, termín,
ktorý sa používa vo
fyzike, aby sa vyjadrilo spojenie, ktoré
sa uskutočňuje medzi
dvoma látkami. Koherencia teda znamená
spojenie medzi niečím
a niečím. V konkrétnom prípade hodnôt
môžeme povedať, že sme
zásadoví (koherentní)
vtedy, keď pri konaní je
naša vôľa v súlade s naším poznaním; keď naše
skutky sú v súlade s našimi
zásadami; keď naše slová
súhlasia s pravdou.

Netreba „ťahať tigra
za chvost”

Je dôležité byť
zásadoví!

Deti sa učia tomu, čo vidia.
To je nesporný pedagogický
princíp, ktorý je ľahko dokázateľný jednoduchým pozorovaním
správania maličkých. Preto rodičia
musia byť zásadoví a snažiť sa, aby
ich skutky boli v súlade s tým, čo
učia svoje deti. Nemožno žiť s dvoma
morálkami, jednou pre dospelých
a druhou pre deti.
„Prečo chceš byť dospelý?“ opýtal som
sa jedného dieťaťa, vedomý si toho, že toto
deti chcú, a dieťa odpovedalo: „Aby som
mohol pozerať filmy pre dospelých ako môj
ocko.“
Ak deťom zakazujú fajčiť, pretože je to
pre nich zlé, rodičia by tiež nemali fajčiť,
pretože ak to robia, pozývajú svoje deti, aby
fajčili hneď, ako sa budú cítiť veľkými.

Zás

Svet sa na nás pozerá!

Bez toho, aby upadli do obsesie, si rodičia
musia uvedomiť, že ich deti ich neustále
pozorujú a posudzujú, pretože súdiť je
prirodzeným činom úsudku. Ak vaše skutky zodpovedajú normám, ktoré od nich
vyžadujete, budete ako rodičia v očiach
svojich detí rásť, ale ak si dovolíte konať
proti týmto normám, vaše deti vás diskvalifikujú ako rodičov alebo ešte horšie, naučia
sa, že existuje dvojaká morálka, jedna pre
toho, kto poslúcha, a druhá pre toho, kto
rozkazuje.
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A nie sú to len deti, ktoré nás pozorujú.
Sv. Pavol hovorí, že „stali sme sa divadlom
pre svet, anjelov i ľudí.“ Súlad našich skutkov a našich slov je dôležitý predovšetkým
pre svedectvo pred ostatnými. Zvyšuje však
aj našu vlastnú dobrú mienku o nás samých, pretože svedomie je prvé, ktoré nám
vmietne do tváre naše bezzásadovosti.

V súlade s našou vierou

Tak ako je dôležitá zásadovosť rodičov pred
svojimi deťmi, je dôležitá zásadovosť všetkých nás, ktorí máme poslanie viesť iných:
politici, policajti, učitelia, profesionáli
mikrofónu, kňazi a angažovaní laici. Všetci
máme povinnosť byť zásadoví pred tými,
ktorým slúžime.
Koľko zla narobilo Cirkvi zlé svedectvo
niektorých kňazov! Súčasná doba od nás
vyžaduje posilniť našu zásadovosť a konať
vždy v súlade s evanjeliom, ktoré hlásame.

Byť či nebyť

Z historického hľadiska sme my Mexičania
katolícky národ, ale boli sme aj prenasledo-

Išli sme do školy a bolo len
niekoľko minút do ôsmej.
Ešte sme ani neboli za rohom, keď nás moja mama
zavolala a museli sme sa
vrátiť, aby sme vedeli,
čo od nás chce. „Pozor
na autá, aby vás nezrazili,“ povedala. „Ale,
mami, my vieme!“
odpovedali sme rozladení touto každodennou pripomienkou. „Áno, ale netreba
ťahať tigra za chvost,“ bola posledná veta
plná autority. Toto bola lekcia opatrnosti,
ktorá doteraz znie v našich ušiach. Netreba
ťahať tigra za chvost!
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vaným a napádaným katolíckym národom.
Katolicizmus má mnohých nepriateľov.
Všetkých tých, ktorí v nás vidia prekážku
pre svoje žiadosti. Ale nie je to tak, že našimi najväčšími nepriateľmi sme my sami?
Keď katolík koná bezzásadovo, zrádza
a útočí na svoju vlastnú vieru.
Sú katolíci tí poslanci parlamentu, ktorí
hlasovali za potrat? Sú katolíci obchodníci
s drogami? Sú katolíci tí, ktorí predávajú
pornografiu? Sú katolíci tí, ktorí korumpujú a podplácajú?
Oni si myslia, že áno! To je bezzásadovosť!

Ak chceš byť zásadový…

• Neudri svojho syna po tvári ako trest
za to, že on takto udrel svojho bračeka.
• Nepraktizuj „tichú domácnosť“ voči
svojmu manželovi, ak učíš svoje deti viesť
dialóg a snažiť o porozumenie.
• Ak ste katolíci, robte všetko pre to, aby
ste sa vyhli rozvodu.
• Ak ste katolíci, uzavrite manželstvo v katolíckom chráme.
• Ak si katolík, nenadväzuj vzťah s rozvedenou osobou.
• Ak si katolík, neupadni do pokušenia
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Anjelik a čertík

Na karikatúrach sa zvykne kresliť anjelik
a čertík, ktorí presvedčujú o výhodách konania dobra a zla. Opatrnosť je všímať si anjelika a ignorovať čertíka. Je to schopnosť zvoliť
si najlepšiu cestu a dať sa na ňu, ignorujúc
tie, ktoré vedú k zlu alebo škode. Je to myslieť pred konaním, s akými prostriedkami
môžeme počítať, aby sme svoj cieľ najlepšie
zrealizovali tak, aby sme boli úspešní.
Opatrnosť sprevádza múdreho človeka
a spôsobuje, že sa cíti spokojný s plodmi
svojich rozhodnutí a svojich skutkov.

Údery odstraňujú hlúposť

Opatrnosť dozrieva so skúsenosťou. Keď
sme schopní poučiť sa z našich neúspechov, stávame sa opatrnými, hoci sa hovorí,
že človek je jediný živočích, ktorý sa potkne
dvakrát na tom istom kameni.
Existuje prirodzená opatrnosť, ktorú
pozorujeme u dieťaťa od chvíle, keď začína
chodiť. Ak má bolestivú skúsenosť, potrvá
dlho, kým sa vráti k pokusu o dobrodružstvo prvých krokov.

Vďaka Bohu, pri dieťati alebo mladom
človeku, ktorí ešte nemajú skúsenosti,
a preto ich opatrnosť je ešte nezrelá, zvykne
byť vždy dospelý, ktorý ich učí na základe
svojej skúsenosti.
Opatrnosti sa učíme. Rodina je tou školou, ktorá nás učí hodnotiť život a využívať
dobré príležitosti, ktoré prichádzajú.

Deti pod pokrievkou

Strach zo života nás núti zavrieť sa v dome
a nevyužívať príležitosti potrebné na náš
zdravý rozvoj. Úbohé deti pod pokrievkou,
ktoré nemajú možnosť hrať sa s inými
deťmi!
Je určite pravda, že deti sa vystavujú
nebezpečenstvu a rodičia ich majú chrániť
pred zlom, ale nemôžu ich oddeliť od ich
detstva a od tých dobrodružstiev, ktoré
formujú ich charakter.
Nie je dobré zanedbávať deti a nechať ich
naverímboha. Iste je vhodné, aby rodičia
sledovali činnosť svojich detí a snažili sa
o ich stretávanie s inými deťmi. Možno
preto je v móde vodiť ich na toľké krúžky
a kurzy, ktoré okrem toho, že dávajú poučenie, poskytujú deťom aj zdravé miesto
na stretávanie.
Čo je alebo nie je rozvážne, býva často
predmetom diskusie, ba aj hádky v rodinách. Deti musia brať do úvahy to, že rozhodnutia rodičov pochádzajú z ich želania
uchrániť ich pred ublížením, nie preto,
že im chcú zle.
Rodičia zas musia zvážiť, či ich opatrnosť
nie je prehnaná a či v skutočnosti nepripravuje ich deti o možnosť rastu.
Spoločne, v dialógu a s Božou pomocou
nájdu, čo je rozvážne a čo nie.

Byť opatrný znamená:

• Premýšľať, kým prijmem dôležité rozhodnutie.
• Rešpektovať dopravné značky.
• V súčasnej neistote nevystavovať na obdiv svoj majetok a vyhýbať sa osamelým
miestam.
• Nepiť alkohol, ak viem, že budem musieť
šoférovať.
• Poznať kamarátstva svojich detí a komunikovať s nimi.
• Muž je oheň a žena kúdeľ, prichádza
diabol a fúkne – španielske príslovie
o nebezpečenstve smilstva.
• Pred rozhodnutím sa čo najlepšie informovať.
• Nedôverovať „zázračným príležitostiam“,
ktoré nám sľubujú ľahký zisk. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Črepiny
prinášajú šťastie
Možno som mladý na to, aby som posudzoval zvyky na Slovensku, no nedá sa
kráčať dvoma cestami. Niektoré zvyky totiž
vychádzajú z kresťanstva, no niektoré sa mu
priečia.
Dvaja mladí, ktorí ešte len pred chvíľkou
prosili všemohúceho Pána o požehnanie ich
manželstva, krátko nato zametajú črepiny
rozbitého taniera, pretože „črepiny prinášajú
šťastie“. Nikto nevie, o aké šťastie ide, ale
treba to urobiť, pretože to robí asi každý.
O niekoľko rokov možno tí isti manželia
budú pri hádkach trieskať taniermi a bude
možno aj veľa črepín. Ale tie už asi šťastie
neprinesú.
Ešte keby tak povedali: „Obeta prináša
šťastie“, to by azda bolo kresťanské. Veď či
nepovedal Kristus: „Blaženejšie je dávať, ako
prijímať“ (Sk 20,35)? A ženích s nevestou sa
pri zametaní musia obetovať J.
Nikdy som nepočul žiadne svedectvo
človeka o tom, ako mu črepiny priniesli
šťastie. Naopak mnohí, ktorí sa začali viac
obetovať pre blízkych, zrazu zistili, že z ich
obety plynie aj radosť, aj pokoj, aj dobro.
Teda jedným slovom šťastie. Napríklad bývalí narkomani v komunite Cenacolo vďaka
Božiemu Duchu zistili, že obeta im dá viac
šťastia ako užívanie drogy.
Sú vraj aj črepiny, ktoré prinášajú nešťastie. A to sú črepiny zrkadla. Myslím si,
že ľudia tomu neveria. Škoda však, že sa
takéto nezmyselné pohanské zvyky či tvrdenia udržali medzi kresťanmi až dodnes. Veď
už mali dávno zaniknúť a na ich mieste malo
vyrásť niečo Božie a sväté.
Počas chodenia s mojou terajšou manželkou sme raz mali ťažší čas. Nevedel som
sa rozhodnúť, či zostať vo vzťahu, alebo
rozmýšľať o samote. Vtedy som v modlitbe
siahol po Svätom písme a náhodne prečítal
tieto slová:
„Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek:
za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu a keď padnú, jeden zdvihne druhého.
Beda však samému, keď padne! Nemá pri
sebe druha, čo by ho zodvihol. Aj sa (lepšie)
zahrejú, ak dvaja ležia spolu, ale sám – akože
sa môže zahriať sám? Veď dvaja vedia
premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia
na odpor“ (Kaz 4, 9 – 12).
Po roku sme sa vzali v mesiaci máj, o ktorom taktiež niektorí hlúpo tvrdia, že nie je
vhodný na uzatváranie manželstva. Šťastie
nesedí na dátume či črepinách. Šťastie má
meno Ježiš.
Marek Badida
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Podnikám s Bohom
V minulom čísle sme vám ponúkli svedectvo človeka, ktorý stavia nielen svoj osobný, ale aj
pracovný život na Božích princípoch a odovzdáva toto poznanie ďalej. V tomto čísle ponúkame ďalšie svedectvo, ktoré sa dotýka správnych postojov v podnikaní.

M

ám priateľa, ktorý robí drevené
okná vysokej kvality. Vlastnil
veľa podnikov, zarábal veľa peňazí, ale v manželstve nebol šťastný. V roku
2003 sa rozišiel so svojou ženou. Mali veľa
konfliktov, ale cítili, že rozvod je niečo, čo
nebude dobré. Vraveli si, že by mali skúsiť
stať sa kresťanmi, možno to vyrieši ich
problém. Prišli na jedno naše stretnutie
a ich životy sa opäť spojili. A teraz sú znova
šťastnou rodinou. Po istom čase, keď sa už
stal kresťanom, som s ním kráčal po pobreží. Zrazu mi povedal: „Vieš, volal som
svojmu obchodnému riaditeľovi. Povedal
som mu, že už nebudeme ďalej ponúkať
pri obchodovaní našim klientom ženy (ako
je zvykom v Číne).“ Skoro som zomrel, keď
mi povedal, že také niečo robí. Na ďalší
rok sme mali v mojej firme stretnutie
s biznismenmi. Spolu sme sa modlili, čítali
Bibliu, a potom sa rozprávali o problémoch
v podnikaní. Vtedy povedal, že Boh mu
zakázal dávať úplatky.
Trvalo to dosť dlho (2 – 3 roky), kým
nadobudol presvedčenie, že by mal
prestať. Bál sa toho. Kalkuloval a prepočítaval: „Keď prestanem dávať úplatky,
stratím tretinu svojich zákazníkov. Ročne
to bude 7 mil. eur straty, čo je veľa peňazí.“
Požiadal nás, aby sme sa modlili. „Modlite
sa za to, aby môj podnik prežil.“ Potom
povedal svojim spoločníkom o rozhodnutí
nedávať úplatky. Tvrdo namietali. Jeden
z viceprezidentov opustil jeho spoločnosť aj s časťou zamestnancov. Povedal,
že takto nemôže podnikať. Môj priateľ bol
v hroznej depresii, pretože jeden manažér prišiel a ponížil ho. Obvinil ho, že je
sebecký a náboženský muž: „Ty chceš byť
spravodlivý, ale na naše útraty. Ak tvoja
spoločnosť skrachuje, ty prežiješ, ale my
ostaneme na ulici bez práce. Ty si bohatý.
Ty chceš ukázať, že si dobrý, ale na naše
útraty. Ty pôjdeš pokojne domov spať,
ale naše žalúdky budú prázdne. “ Pýtal sa
ma, čo má robiť. Povedal som mu, že Boh
sa o všetkých postará a že z toho vznikne
naozaj silná spoločnosť. Zastaviť úplatkárstvo alebo akúkoľvek zlú činnosť nie
je ľahké. Ale ak máte vieru v Boha, ak si
ho uctíte, on si vás uctí tiež. A tak sme si

sadli a prediskutovali sme to. Boh nám dal
múdrosť, aby sme zvládli tento marketingový problém. Niektorí zákazníci chcú
úplatky, ale niektorí nechcú. Snažili sme sa
teda predefinovať marketing. 70% produktov predával vláde, 20% išlo súkromným
developerom a 10% vyvážal za more. Tých
70% prijímateľov potrebovalo úplatky,
z tých 10% niektorí brali úplatky a niektorí
nie. Tak sme sa dohodli, že treba nájsť inú
cieľovú skupinu – viac vyvážať. Zistili sme,
že tým stratí veľa peňazí, ale urobili sme
si plán na tri roky, ako by to asi vyzeralo.
Potom prišla na rad reforma samotnej spoločnosti. Znížil počet zamestnancov, zvýšil
produkciu. Výsledkom bolo, že predal
menej výrobkov, ale kvalita sa zvyšovala.
(Ak uplácate, znižuje sa kvalita, pretože
tým ľuďom je jedno, aký tovar im dodáte.
Záleží im iba na úplatkoch, takže profit
jeho firmy bol predtým dosť nízky.) A jeho
firma sa udržala. Potom prišla finančná
kríza a ľudia sa pýtali, ako môže byť taký
múdry, ako mohol predpokladať, že príde

finančná kríza. Počas finančnej krízy sú
totiž všetky vládne projekty zastavené.
Tým, že urobil zmeny, bol schopný udržať
podnik nažive.
Ak ste kresťanskými podnikateľmi,
znamená to, že stále budete prosperovať,
vyrábať veľa peňazí? Nie. To nie je o tom.
Ak za mnou prídu s otázkou, či stačí,
keď sa stanú kresťanmi a budú podnikať
na Božích princípoch, aby prosperovali,
odpovedám, že si nie som istý. Pretože
žiadny podnikateľ si nie je istý. V podnikaní si ničím nemôžete byť na sto percent istí. Nemôžem teda povedať, že keď
budem podnikať na Božích princípoch,
budem naveky prosperovať. Ale som si
istý jednou vecou: budem mať pokojnú
myseľ a budem zarábať svoje peniaze
s tým, že budem šťastný. A dokonca aj keď
zlyhám (a veľa obchodov zlyháva), budem
šťastný. n
Chan Kei Thong

Svätý Justín, filozof a mučeník
Dve Apológie a Dialóg s Trifónom sú jediné
Justínove diela, ktoré sa nám zachovali.
Justín v nich chce predovšetkým objasniť Boží plán stvorenia a spásy, ktorý sa
uskutočňuje v Ježišovi Kristovi. On je Logos.
To znamená večné Slovo, večný rozum,
stvoriteľský rozum.
Keďže každý človek je rozumným tvorom,
má účasť na tom, ktorý je Logos, nosí v sebe
jeho semeno a dokáže zachytiť lúče pravdy.
Aj sám Logos, ktorý sa akoby v prorockom
predobraze zjavil Židom v Starom zákone,
sa v podobe „semien pravdy“ sčasti ukázal
aj v gréckej filozofii. A keďže v kresťanstve –
uzatvára Justín – sa Logos zjavuje v dejinách
vo svojej úplnosti, z toho vyplýva, že „ak
niekto niekedy povedal niečo krásne, patrí
to nám kresťanom“. Tak píše svätý Justín
v druhej Apológii. A dodáva, že tieto dve
skutočnosti – Starý zákon i grécka filozofia
– sú akoby dve cesty, ktoré vedú ku Kristo-

vi, k Logosu. Toto je dôvod, prečo grécka
filozofia nemôže odporovať pravde evanjelia
a kresťania z nej môžu s dôverou čerpať ako
z niečoho, čo im patrí.
Blažený Ján Pavol II. označil Justína
za „priekopníka pozitívneho stretnutia
s filozofickým myslením, i keď s predznamenaním obozretného rozlišovania“. „I keď
si (Justín)po obrátení zachoval veľkú úctu
ku gréckej filozofii, rozhodne a jasne tvrdil,
že v kresťanstve našiel jedinú bezpečnú
a užitočnú filozofiu.“ (Fides et ratio)
Z jeho zachovaného diela sa dozvedáme
jedno veľmi dôležité ponaučenie, ktoré
Justín dostal od tajomného kmeťa na brehu
mora: „Ty sa predovšetkým modli, aby sa
ti otvorili brány svetla, pretože nik nemôže
vidieť a chápať, ak mu pochopiť nedá Boh
a jeho Kristus.“ (Dialóg 7, 3)
Jozef Gača
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Smäd
po svätosti
Cieľom našich katechéz je poukázať
na obsah liturgického roka a jeho logické usporiadanie. Všímame si, ako Cirkev
jednotlivými sviatkami a ich liturgickými
textami katechizuje veriaci ľud. Pozrime
sa teda na Nedeľu všetkých svätých.

A

Modré adidasky
L
ena sa toho dňa príliš ponáhľala do práce. Časový
sklz ju nútil pritlačiť nohu
na plynovom pedáli. Cédečko
v aute jemne hralo. Pomaly,
nenútene, synchrónne s dažďovými kvapkami. Melódia
a hlas sa miešali s farbami
počasia. V aute mala najrôznejšie kreácie – židovské piesne,
Mozarta, Kapucínov, Vivaldiho,
ATB, Smatanovú... a púšťala si
ich podľa nálady. Tentoraz jej
myseľ pohládzala Hana Hegerová a nepriamo ju prinútila
upokojiť sa. Pousmiala sa nad
vetou, ktorú počula v jej piesni
veľakrát: „Zlatý anděl Gabriel
v modrých botách adidas.“
Neskutočné...
Môže mať anjel adidasy? Potrebuje ich vôbec? Skôr by sa jej
k anjelovi hodili krásne krídla.
A je vlastne pri nás alebo sa iba
z výšky na nás pozerá? Hm.
„A keď sme zlí, možno aj
zazerá,“ zasmiala sa Lena a sledovala pritom semafor na križovatke. Že vraj v modrých
botách... Jej by sa viac páčili
červené s čiernym prúžkom.
„Mala by som ísť konečne
na spoveď,“ napadlo jej a zaradila rýchlosť. „Ale kedy? Času je
tak málo.“

Prechádzala okolo autobusovej zastávky. Odrazu si všimla,
že zo skupinky čakajúcich
na autobus, ktorý mal čo nevidieť prísť, sa jedna žena oddelila
a stopovala.
Lena zásadne nebrala stopárov a tobôž nie, keď mal spoj
o niekoľko minút odchod. Pozerala sa na nich ako na príživníkov, ktorí zneužívajú dobrotu
vodičov a zadarmo sa odvezú,
kam potrebujú. S nonšalantným úsmevom sa poďakujú
a dvere auta pribuchnú ako
na stodole. Pri tom buchnutí
malé dieťa zdvihne ručičky
od ľaku, všetky plameniaky
ružové odrazu vzlietnu z vodnej
hladiny a vrabce na dedkovej
slivke prestanú na sekundu
robiť hurhaj.
Svojho času však aj ona využívala takéto možnosti, iba na to
akosi pozabudla. Tá žena tak
naliehavo stopovala, že Lena
ani nevedela ako a už stála pri
obrubníku. Žena sa opýtala, či
ju zoberie a s úsmevom nasadla.
„Je celkom sympatická,“
pomyslela si Lena. Mestom
prechádzali pomaly, lebo bola
špička a Lena sa snažila okrem
iného sústrediť svoje myšlienky
na obchodné jednanie s klien-

tom, ktoré ju dnes čakalo.
V duchu si prechádzala všetky
pre a proti.
„Chodíte každý deň takto?“
opýtala sa odrazu žena.
„Áno, ale snažím sa vyhnúť
týmto situáciám,“ odvetila Lena.
Obe začali svorne kritizovať
dopravu, vodičov (samozrejme,
tých druhých), ba aj policajtov,
že meriavajú rýchlosť tam,
kde by nemali. Od koláčových
a muškátových tém prešli
na tému práce. Lena jej veľmi
stručne porozprávala o svojej
práci. O tom, ako má málo
času, o tom, aká je stále ubehaná a že domov chodí úplne
vyčerpaná...
„No napriek všetkému ma
práca v reklamnej agentúre
baví,“ odvetila Lena a sama
nevedela, či presviedča tú ženu,
alebo seba. Už dlhšie rozmýšľala nad zmenou práve pre časový
deficit.
„Ja som chodila opatrovať
do Rakúska. Vlastne je to už
siedmy rok. Teraz mi zomrela
starká,“ povedala smutne žena.
„Nemám momentálne prácu.
Je to zlé, keď človek odrazu
vypadne zo zabehnutého cyklu.
Viete, mám dve deti na vysokej
škole. Robím si starosti, čo a ako

ďalej, lebo viem, že manželov
plat nie je dostačujúci. No Boh
nenaloží človeku na plecia viac,
než by uniesol.“ Lena spozornela. Myslela na anděla v modrých
botách.
„Veľmi som sa spoliehala
na seba. Na to, čo robím, a odrazu sa mi všetko zosypalo ako
domček z karát. Pokora odišla
na dovolenku a verte mi, ešte sa
z nej celkom nevrátila. Čo je zlé,
zabudla som ďakovať aj za obyčajné veci. Chcem veriť, že Najvyšší drží nado mnou ochrannú
ruku. Postará sa o mňa, lebo vie,
čo je pre mňa dobré.“
Žena sa rozhovorila a Lena
nemo počúvala.
„Musela som zobrať stopárku
do auta, aby mi vysvetlila, ako
veľmi je moja duša smädná?“
rozmýšľala a vo svojom vnútri
urobila konečné rozhodnutie.
„Kde vám zastavím?“
„Môžete pri Bašte. Tam je
dobré parkovisko.“
Keď žena vystupovala, Lena
si mimovoľne všimla, že na nohách jej svietili krásne modré
adidasy. n
Katarína Kopnická
ilustračná snímka:
sxc.hu

k má liturgický rok svoju logiku, potom nie je náhoda, že prvá nedeľa po sviatku Zostúpenia Svätého
Ducha, je Nedeľou všetkých svätých. Prečo asi? Tu si
treba položiť otázky: Čo znamená byť svätým? V čom spočíva
svätosť? Kristus prisľúbil svojim apoštolom Ducha Utešiteľa,
ktorého im aj poslal. Prítomnosť Ducha sprevádzali aj niektoré viditeľné znaky: hukot, vietor, ohnivé jazyky a schopnosť hovoriť inými jazykmi. Svätý Duch ostáva v Cirkvi stále.
Lenže sprievodné znaky už také bežné nie sú. Nemáme nad
hlavami ohnivé jazyky a každý z nás nehovorí jazykmi. Sv.
Ján Zlatoústy na východe a sv. Augustín na západe už v 4.
stor. vysvetľovali, prečo sa tieto výnimočné znaky vytratili.
Mimoriadne znaky nemusia byť automaticky prejavom
Božieho Ducha. Niekedy môžu pochádzať aj od zlého, preto
je pochopiteľné, že Cirkev si počína pri posudzovaní takýchto znakov vždy veľmi opatrne. Smerodajné je to, čo nám
hovorí Písmo. Pán vraví, že strom sa pozná po ovocí a že iba
z dobrého stromu pochádza dobré ovocie. Svätí otcovia vravia, že hlavným cieľom človeka tu na zemi má byť otvorenie
sa pre Svätého Ducha tak, aby v nás naplno účinkoval. Čím
viac mu totiž dovolíme pôsobiť v našom živote, tým viac
dobrého ovocia prinesieme. O aké ovocie ide? Odpoveď nájdeme znova vo Svätom písme u apoštola Pavla: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota,
vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22). Ak si kladieme
otázku, či sme plní Božieho Ducha, treba sa pozrieť, či sme
nositeľmi spomínaného ovocia. Ak nie, nech je to dôvod
na úprimné otvorenie sa Svätému Duchu, ktorého sme už
prijali pri krste. Vtedy sme ho prijali nevedome, no vedome
s ním treba spolupracovať. On je oheň, my sme lampy, ktoré
udržiavajú olej, aby oheň mohol horieť. Počúvajme sv. Simeona Solúnskeho: „Duša každého z nás je lampou. Lampa,
hoci by bola plná oleja, hoci by mala knôt a bola zhotovená
z nehorľavého materiálu, je úplne temná, kým nebude mať
podiel na ohni tým, že bude zažatá. To platí aj o duši. Nič neosoží kráčať v temnotách so zhasnutými lampami, nech by
boli akokoľvek pekné. Kto takto kráča, neuvidí ani seba, ani
druhého a hoci by sa mu aj zdalo, že má všetky čnosti – ak
by to vôbec bolo možné – bez svetla Svätého Ducha neuvidí
dobre ani vlastné skutky, ani si nemôže byť istý tým, či sú
Bohu milé.“ Nie sme lampami na ozdobu. Každá vec je dobrá
len vtedy, ak plní svoj účel. Naším účelom je byť zapálenými
ohňom Svätého Ducha a horieť. Vtedy budeme ukazovať
cestu aj tým, čo nehoria. A to je svätosť. n
Marko Durlák

Oliva
Olivovník je jeden z najrozšírenejších stromov na Blízkom východe. V našich podmienkach nie je až taký známy, ale tento strom
bol a aj v dnešných časoch je pre ľudí v Izraeli zdrojom požehnania a uzdravenia.

J

eho drevo sa používalo na stavby a ako zdroj tepla na kúrenie.
Plody boli často hlavným pokrmom chudobných, olej sa používal na svietenie, hygienu, ale aj na liečenie mnohých chorôb.
Olivovníky sú známe svojou odolnosťou a pevnosťou. Rastú
totiž v podmienkach, ktoré nie sú najlepšie. Pôda, na ktorej rastú,
je často kamenistá a neúrodná a darí sa im aj v podmienkach
veľkého sucha. Tieto stromy sú odolné aj voči ohňu, pretože z ich
koreňov vždy rastú nové mládniky. Sú to vždyzelené stromy.
V Biblii sú olivovník a oliva často používané ako príklad požehnania a nezlomnosti.
„Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola.“ (Ž 128, 3)
„Ja som však ako zelená oliva v Božom dome. Úfam v Božie
milosrdenstvo navždy a naveky.“ (Ž 52, 10)
To, čím mnohí z nás často prechádzame, vieme volať krízou.
„Mám krízu“ alebo „som v kríze“ sa veľakrát stáva nálepkou, ktorá
nás charakterizuje a dennodenne sprevádza. Obraz olivovníka,
ktorý nie vždy rastie v ideálnych podmienkach, potrebujeme mať
nielen v takýchto chvíľach pred svojím zrakom. Nemôžeme predsa
snívať o živote bez problémov a prekážok, pretože to je len fikcia.
Vždy budeme čeliť problémom a starostiam. Tie však nemajú
byť niečo, čo bráni nášmu rastu a prinášaniu ovocia. Olivovník
má vždy zelené listy a mnoho ovocia. Radosť, pokoj, odvaha...
To nezávisí len od vonkajších podmienok či našich pocitov. Sú
výsledkom nášho zakorenenia sa v Ježišovi. Zakoreniť sa v Kristovi
znamená poznať a zakúšať to, kým som v Ježišovi. Je to zakúšanie
Božieho synovstva v každom okamihu života.
„Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý
svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo
Otec je so mnou.“ (Jn 16, 32) Ježiš takto prežíval svoj život. Či odpočíval, uzdravoval, ohlasoval, alebo stál pred Pilátom, vždy vedel,
kým je. Preto je jeho osoba plná vznešenosti a Božej slávy.
Prijmi to, že v Kristovi si aj ty Božím synom a dcérou. Tak ti
žiadna púšť, sucho či kríza nezabráni byť vždy sviežim a plným
ovocia. n
Damián Saraka; ilustračná snímka: sxc.hu
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PONDELOK 28. máj
Pondelok Svätého Ducha – Sviatok Najsvätejšej Trojice. Prepodobný Nikita
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10
– 20, zač. 75 (Sv. Duchu); 2 Kor 13, 11 – 13,
zač. 197b; Mt 28, 18 – 20, zač. 116b (Trojici)

A hľa, ja som s vami po všetky dni... (Mt
28, 20)

Vo Svätom písme máme mnoho príkladov,
keď Boh prisľubuje, že bude vždy s nami.
Nikdy neopustil Izraelitov, aj keď mu boli
neverní. Ježiš krátko pred svojím nanebovstúpením sľubuje jedenástim učeníkom,
že ich už nikdy neopustí. Môžeme k nemu
kedykoľvek volať, pretože on nás stále sprevádza. Nech jeho Duch otvára naše oči, aby
sme spoznali vzkrieseného Pána.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s refrénom sviatku). Vchod zo sviatku. Tropár
zo sviatku a Trojice, Sláva, kondák Trojice,
I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen,
Aleluja a pričasten zo sviatku a Trojice.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 251; PZ:
219; HP: 235)

UTOROK 29. máj
Prepodobná mučenica Teodózia
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Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia...
(Mt 5, 20)

Vieme, že ak sa neodpúšťajú chyby, hromadí sa hnev. Ježiš nám ukazuje, ako premáhať hnev a obnovovať zničené vzťahy. Urob
prvý krok a pomer sa s tým, koho si urazil;
spriateľte sa skôr, než hnev vzrastie. Nebolo by viac pokoja a súladu vo svete, keby
všetci robili podobne? Ježiš nepovedal, že je
ľahké ho nasledovať. Ale s pomocou jeho
Ducha aj my môžeme byť strojcami pokoja.
Liturgia: Všetko ako 29. mája

ŠTVRTOK 31. máj
Apoštol Hermas a mučeník Hermeias
Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27
– 32, zač. 13

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko...
(Mt 5, 29)

Zlé myšlienky sú ako vtáci, ktorí okolo nás
krúžia, nemôžeme im v tom zabrániť, ale
môžeme im zabrániť, aby si na našich hlavách urobili svoje hniezda. A o to v evanjeliu ide. Ak im dovolíš zahniezdiť sa, si
stratený. Nemáš šancu, výsledkom je peklo.
Preto Pán hovorí, že je lepšie byť radšej bez
oka alebo bez ruky, ale byť stále s Pánom.
Liturgia: Všetko ako 29. mája

Čítania: Rim 1, 1 – 7.13 – 17, zač. 79; Mt 4,
25 – 5, 13, zač. 10

PIATOK 1. jún

Vy ste soľ zeme... (Mt 5, 13)

Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 –
41, zač. 14

Kresťania majú byť soľou uprostred
dnešného sveta. Môžeme to chápať tak,
že máme svietiť Kristovým svetlom a hovoriť Kristovými slovami. Máme sa usilovať
o zmenu tohto sveta, ale sme povolaní robiť
to mocou Ducha. Sme povolaní odpúšťať,
preukazovať súcit, ľahko prekonávať osobné i sociálne prekážky a rýchlo zabúdať
na hnev a tvrdé odsúdenie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku). Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Tropár, Sláva, I teraz, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 248; PZ:
216; HP: 232)

STREDA 30. máj
Prepodobný Izák
Čítania: Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 –
26, zač. 12

Mučeník Justín Filozof a spol.

Neodporujte zlému... (Mt 5, 39)
Pán Ježiš nechce, aby sme dokazovali, čo
je spravodlivé alebo kto je v danej situácii
v práve, ale chce poukázať na niečo väčšie –
dokázať premôcť zlo veľkodušnosťou, teda
osobnou obetou, ktorá nie je proti Božej
vôli ani proti záujmom ľudí. Aby sme takto
dávali a nepočítali, pracovali a nedbali
na odpočinok, bojovali a nepozerali sa
na rany.
Liturgia: Všetko ako 29. mája. Voľnica.

SOBOTA 2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač
Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42
– 48, zač. 15

– možno to nie sú ani nepriatelia, ale ľudia,
u ktorých máme tendenciu využívať ich
dobrotu alebo nimi opovrhujeme, alebo ich
nechceme vidieť. Prosme Boha, aby sme
mohli byť veľkorysejšími. Využime každú
príležitosť milovať.
Liturgia: Všetko ako 29. mája

NEDEĽA 3. jún
1. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa všetkých svätých. Mučeník Lucilián a spol.
Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt
10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi...
(Mt 10, 32)

Svätí majú zvláštnu schopnosť zapôsobiť
na nás vždy, keď čítame o ich modlitbe,
o službe Bohu a o tom, ako prežili svoj
život. Všetci títo kresťanskí hrdinovia,
či už vyhlásení za svätých, alebo nie, sú
v nebi, tešia sa z Božej prítomnosti a z jeho
blízkosti. Už teraz poznajú to, čo kedysi
nepoznali. Poznajú nádherné dedičstvo,
ktoré chce Boh dať každému, kto koná
pokánie a verí jeho Synovi. Nevieme, ako
vyzerá nebo, ale v niektorých veciach máme
istotu. Svätý Augustín vo svojej knihe Boží
štát napísal: „Naším prvým slobodným
rozhodnutím bolo byť schopný nehrešiť.
Naším posledným rozhodnutím bude
nebyť schopný hrešiť.“ Inými slovami, keď
raz budeme v nebi so všetkými svätými,
všetky pokušenia a všetky túžby po hriechu
budú zničené. Spolu s ľuďmi, ktorých dnes
oslavujeme, budeme dokonale zjednotení
v Božej sláve. Jeho svetlo nám bude neustále svietiť a budeme takí, aký je on.
Svätí sú preto svätí, lebo odpovedali
na pôsobenie Boha vo svojom živote.
Dovolili, aby v nich pôsobila Božia milosť
a pozdvihla ich na vyššiu úroveň poznania
a priateľstva s Bohom. Hovoríme o nich,
že sú svätí a dokonalí, ale oni sa od nás
vôbec nelíšili. Jediné, čo urobili, bolo prijatie milosti a spolupráca s ňou. A to môže
urobiť každé Božie dieťa.
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a svätým. Sláva,
I teraz, kondák svätým, prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu a svätým. (HS: 152, 253;
PZ: 106, 221; HP: 107, 237)

Ale ja vám hovorím... (Mt 5, 44)

PONDELOK 4. jún

Ak skutočne počúvame, čo hovorí Ježiš,
potom musíme spolupracovať s jeho
milosťou. Pozrime sa, či v našom okolí nie
sú ľudia, ktorých by sme mohli viac milovať

Patriarcha Métrofanés
Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31
– 34; 7, 9 – 11, zač. 19
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Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo...

Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 6, 48
– 54, zač. 23

Hľadať Božie kráľovstvo znamená dovoliť
Bohu, aby formoval naše postoje a konanie. Dať Boha na prvé miesto znamená
usporiadať si dobre svoj život. Všetky
potreby a problémy, ktoré nás tak veľmi
ťažia, zapadnú na správne miesto. Časom
si uvedomíme, že toto rozhodnutie vnáša
pokoj aj do ďalších oblastí nášho života.

Kto je moje telo a pije moju krv, má
večný život... (Jn 6, 54)

(Mt 6, 33)

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

UTOROK 5. jún
Hieromučeník Dorotej
Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 15 –
21, zač. 22

Po ich ovocí ich poznáte... (Mt 7, 20)
Po dobrom ovocí sa poznajú dobré korene.
Ježiš chce, aby sme v ňom boli zakorenení
každý všedný deň nielen skrze modlitbu
a Písmo, ale aj súhlasom k tomu, aby nás
viedol. Ak sa započúvame, budeme môcť
zachytiť tichý, nenápadný hlas Ducha.
Žime tak, aby sme boli prorockými svedkami pre tento svet. A potom všetci prinesieme bohaté ovocie – ovocie, ktoré zostane
na večnosť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 6. jún
Prepodobný Bessarión Divotvorca
a prepodobný Hilarión Nový
Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 7, 21 –
23, zač. 23

Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“,
vojde do nebeského kráľovstva. (Mt 7, 21)
Múdri sú tí, ktorí nielen počúvajú, ale i zachovávajú Ježišovo slovo. Takto budujeme
svoju vieru na pevnej skale. Naša osobná
skúsenosť s Ježišovou láskou musí pokračovať v činnosti. To znamená, že dovolíme,
aby nám jeho učenie prenikalo do srdca
a doviedlo nás na kolená v pokání, aby
nám zjavilo Boha ako milujúceho Otca
a Vládcu. A toto zjavenie nás naplní túžbou
hovoriť o Bohu iným.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 7. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Hieromučeník Teodot Ankyrský

Aby sme mohli hovoriť o tajomstve Eucharistie, musíme sa najprv naučiť veriť
Ježišovi ako Bohu a človeku – ako tomu,
ktorý nás miluje, žije naším životom
a nesie s nami naše kríže. Nejde len o vieru
v pravdu, že v Eucharistii je skutočne
prítomný Ježiš, ale o skutočný vzťah dvoch
osôb – mňa a Boha, medzi ktorými je
skutočné puto lásky, cez ktoré získavame
skutočný život.
Liturgia: Antifóny a vchod sviatku.
Tropár, Sláva, I teraz, kondák, prokimen,
Aleluja a pričasten sviatku. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. Odporúčaný sviatok.
Myrovanie. (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

PIATOK 8. jún
Prenesenie ostatkov veľkomučeníka
Teodora Tyróna
Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14
– 17, zač. 31

Nové víno vlievajú do nových mechov.
(Mt 9, 17)

Kresťanský život nie je len akousi nadstavbou k nášmu bežnému životu. Je to úplne
nový život. Je ľahké myslieť si, že stačí
zachovávať niekoľko pravidiel a budeme žiť
lepší život. Ale toto nie je Boží zámer. Ježiš
nezomrel na kríži iba preto, aby nám dal
lepší život. Podstúpil to preto, aby sme získali nový život, nový cieľ. Urobil to preto,
aby sme sa mohli stať novým stvorením.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku). Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Tropár, Sláva, I teraz, kondák,
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. Zdržanlivosť
od mäsa. (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

SOBOTA 9. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8,
zač. 20

Nesúďte ... (Mt 7, 1)
Ježiš nás dôrazne varuje a v podstate
chráni, aby sme posudzovaním nepreberali
na seba úlohu Boha, ktorému jedinému náleží odsúdiť alebo oslobodiť. To nezname-

ná, že budeme nevšímaví k svojmu okoliu
alebo sa vyhneme zaujatiu jednoznačného
stanoviska. Znamená to, že keď treba, tak
namiesto posudzujúceho postoja zaujmeme láskavý postoj pochopenia a zmierenia.
Liturgia: Všetko ako 8. júna

NEDEĽA 10. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Timotej
Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18
– 23, zač. 9

Poďte za mnou... (Mt 4, 19)
Keď Ježiš uvidel Šimona a Ondreja, ako
hádžu siete do Galilejského mora, povolal
ich, aby sa stali rybármi ľudí, aby privádzali ľudí do kráľovstva sieťou evanjelia. Oni
okamžite poslúchli a s radosťou vymenili
hmotné výhody za duchovnú odmenu. Keď
Ježiš povolával učeníkov, vyberal si obyčajných ľudí. Vyberal si ľudí, ktorí nemali
nijaké bohatstvo, výnimočné vzdelanie alebo spoločenské postavenie. Nevyberal si ich
skutky alebo nadanie. Vyberal si ich srdcia.
Vyberal si ich nielen podľa toho, kým sú,
ale aj podľa toho, kým sa stanú pod jeho vedením a jeho mocou. To isté platí aj o nás.
Ježiš volá každého z nás k blízkemu vzťahu
s ním a pozýva nás na svoju cestu svätosti.
Chce nás zmeniť svojím Duchom, takže
môžeme napodobňovať Šimona a iných oddaných mužov a ženy, ktorí z lásky ku Kristovi opustili všetko. Mnohí títo svätci žili
v skrytosti a vykonávali každý deň zázraky
obetujúcej sa lásky. Ježiš nás pozýva, aby
sme boli ako oni, ak ho budeme horlivejšie
nasledovať.
Čo stojí nasledovanie Pána? Svätý Gregor
Veľký povedal: „Nebeské kráľovstvo nemá
cenovku. Stojí toľko, koľko máte. Zacheja
stálo polovicu toho, čo vlastnil, pretože
druhú polovicu, ktorú nespravodlivo ukradol, sľúbil štvornásobne vynahradiť. Petra
a Ondreja to stálo siete a loď, ktorú zanechali za sebou; vdovu to stálo dve medené
mince; iného to stálo pohár studenej vody.“
A čo stojí nasledovanie Ježiša nás?
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni
druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna sviatku
a tretia každodenná s refrénom sviatku).
Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku, prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS:
143, 254; PZ: 96, 223; HP: 97, 239)
Milan Kuzmiak
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Na kríži
P

rebodnutý bok Krista – popri
zobrazení stekajúcej krvi z pribitých Kristových rúk a nôh sa
v ikonografii ukrižovania stretávame aj
so zobrazením prebodnutého Kristovho
boku, z ktorého vyteká krv a voda, čo
je v súlade s opisom evanjelia: „... jeden
z vojakov mu kopijou prebodol bok

a hneď vyšla krv a voda“ (porov. Jn 19, 34).
Rana je často centrom kompozície alebo
ju nevidieť, prípadne je iba naznačená,
ale ako uvádza E. Sendler, už v prvotnej
Cirkvi pripomínala zbožným kresťanom
tajomstvo krstu a Eucharistie.
Potvrdzujú to aj bohoslužobné texty:
„Kvapky božsky tečúcej krvi a vody, ktoré
vyšli z tvojho boku obnovili svet. Keďže
si plný zľutovania, Pane, vodou zmývaš
hriechy všetkých a krvou píšeš odpustenie“ (večiereň v utorok) či „Tvojmu
úctyhodnému krížu klaniame sa, Kriste,
a tvoje vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme, lebo tvojou ranou sme všetci uzdravení“ (voskresná stichira večierne).
V niektorých typoch zobrazenia je
výjav doplnený o postavu ženy s nimbom,
odetú v svetlom odeve, ktorá so zahalenými rukami držiac čašu zachytáva do nej
krv a vodu vytekajúcu z prebodnutého
Kristovho boku. Táto žena je symbolickým zobrazením Cirkvi, naopak obraz
synagógy na protiľahlej strane sa vzďaľuje. Túto spojitosť Kristovho prebodnutého

slovo 11 | 2012

boku s Cirkvou uvádza aj T. Špidlík: „Eva
vyšla z Adamovho boku a svoj pokoj
nájde len vtedy, ak sa vráti tam, odkiaľ
pochádza. Cirkev, nová Eva, je splodená
z boku Krista, nového Adama. Adam
nenájde viac pokoj bez svojho boku. Aj
Kristus, nový Adam, prešiel dlhú cestu,
aby našiel svoju nevestu, ktorá sa teraz
v jeho boku sýti pre
večný život.“
Ukrižovaní zločinci
– v niektorých typoch
ukrižovania Krista je
ikonografický námet
doplnený o ďalšie
detaily, ktoré nie sú
pravidlom, ale dopĺňajú
v ikone to, čo sa dozvedáme z evanjelia. Ako
uvádzajú zhodne všetci
evanjelisti: „Vedno
s ním (Kristom) ukrižovali aj dvoch zločincov:
jedného sprava, druhého zľava“ (porov. Mt 27,
38). Po pravici Krista je
k nemu obrátený kajúci
zločinec, ktorého dušu
na niektorých ikonách
prijíma s radosťou
anjel. Tento detail
je vlastne symbolickým zobrazením
slov ukrižovaného Krista adresovaných
kajúcemu lotrovi: „Veru, hovorím ti, dnes
budeš so mnou v raji“ (porov. Lk 23, 43).
Po Kristovej ľavici je rúhajúci sa zločinec:
„Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“
(porov. Lk 23, 39). Aj duša tohto zločinca je odnášaná, nie však anjelom, ale
démonom, zatiaľ čo on umiera odvrátený
od Krista. Tieto nezanedbateľné detaily
ikony ukrižovania dávajú Kristovmu
krížu symbolický význam, ktorý sa stáva
váhami spravodlivosti, čo zvýrazňuje aj
spodné rameno, ktoré je šikmé. Kríž ako
váhu spravodlivosti ospevuje aj tropár
deviatej hodinky v čase Svätej Štyridsiatnice: „Medzi dvoma zločincami objavil sa
tvoj kríž ako váhy spravodlivosti. Prvého
pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia,
druhého odľahčili od prehrešení a priviedli k poznaniu náuky o Bohu. Kriste,
Bože, sláva tebe.“ n
Milan Gábor
snímka (ikona zo Studenice):
www.teslasociety.com

Hierarchia
služby

Prihlášky možno získať vo farskom úrade,
na internete alebo v ústredí spolku. Výsledky súťažnej aktivity budú písomne
oznámené víťazovi a zverejnené v časopise Slovo.
Úmrtie
V nedeľu 13. mája 2012 si Pán života
a smrti k sebe povolal Ing. Vladimíra Miroššaya, dlhoročného podpredsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
a bývalého pracovníka Gréckokatolíckeho
apoštolského exarchátu v Košiciach.
S vďakou za jeho aktívny život pre dobro
celej našej cirkvi prosíme o tichú spomienku v modlitbe.
výbor spolku

C

irkev je hierarchická. Sú tu svetskí
kresťania, ktorí žijú vo svete a na živote Cirkvi sa podieľajú vlastným
spôsobom života. Sú tu však aj kňazi,
biskupi, kardináli, pápež, ktorí predstavujú
cirkevnú hierarchiu. Takto konštituovanú
Cirkev založil sám Ježiš Kristus. On totiž
vybral spomedzi svojich nasledovníkov
apoštolov, aby ich pripravil na misiu vtedy,
keď ho už fyzicky nebudú mať medzi sebou. Ich vyzbrojil osobitnými darmi, zvlášť
darom vysluhovať svätú Eucharistiu, ktorá
má zostať znakom Ježišovej ustavičnej
prítomnosti uprostred Cirkvi. Apoštolom
tiež pripadla povinnosť hlásať evanjelium
a krstiť všetky národy. Oni prirodzene
stáli aj na čele jednotlivých kresťanských
spoločenstiev a viedli ich členov. Tak je to
dodnes. Tú istú štruktúru predstavujú predovšetkým pápež a biskupi, ktorí sú s ním
zjednotení. Mohlo by sa zdať, že je to ako
v svetských štruktúrach. Aj tam sú šéfovia
a podriadení. Logika cirkevnej hierarchie je
však iná. Tu platí termín hierarchia služby.
Ľudsky povedané, v Cirkvi platí pravidlo,
ktoré hovorí, že čím je niekto na vyššom
hierarchickom stupni, tým je väčším
sluhom. Toto ošetril už sám Ježiš Kristus,
keď v súvislosti s prosbou matky Zebedejových synov sám charakterizoval zmysel
a služobný charakter poslania apoštolov:
„Viete, že panovníci vládnu nad národmi
a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak
nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať
veľkým, nech bude vaším sluhom! A kto
by chcel byť medzi vami prvý, nech bude
vaším služobníkom! Ako ani Syn človeka
neprišiel na to, aby sa dal vysluhovať, ale
aby sám slúžil iným a položil svoj život ako
výkupné za mnohých“ (Mt 20, 25 – 28).
Táto zásada bola vo všetkých historických
epochách podkladom na ustavične aktuálny princíp: Bohu slúžiť znamená kraľovať.
Najlepším a žijúcim obrazom tohto princípu sú samotní pápeži, ktorí v pokornej
službe Bohu a veriacim nechávajú zotlieť
svoj život. Pamätajme teda na to, že aj pre
nás život v Cirkvi predstavuje predovšetkým ustavičné povolanie slúžiť v pokornej
láske. Nezávisle od hierarchického stupňa,
na ktorý sme postavení.
František Čitbaj

oznamy | 25
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koinonia sv. jána krstiteľ
Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
26.05. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježišom Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými
by si sa mohol modliť a zažiť priateľstvo,
pozývame ťa na Dom modlitby.
Prešov – každý štvrtok o 17.00 v kaviarni
Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 v Katolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – každý štvrtok v mesiaci o 19.00 v gr. kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15
v gr. kat. chráme
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Spolok sv. Cyrila a Metoda
vyhlasuje
súťažnú aktivitu
v získavaní nových členov
Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Aktivita je zameraná na šírenie cyrilo-metodskej úcty pred blížiacim sa 1150.
jubileom príchodu solúnskej misie.
Podmienky: Zapojiť sa môže terajšia
alebo nová miestna pobočka Spolku sv.
Cyrila a Metoda (§6, Stanovy SSCM – farnosť, filiálka, spoločenstvo), nie jednotlivec. Časové ohraničenie aktivity je od 14.
februára do 5. júla 2012. Cieľom je získať
čo najviac nových členov SSCM.
Víťazná pobočka dostane odmenu vo
výške 1 000 eur na šľachetný cieľ (púť,
chrám, charita a pod.).

Príspevky do kalendára
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára
2013 prosí všetkých prispievateľov, aby
svoje príspevky do budúceho kalendára
posielali na adresu zodpovedného redaktora otca Michala Hospodára o.michal.hospodar@mail.t-com.sk. Redakcia
uprednostňuje príspevky poslané elektronickou formou. Vítané je priložiť k textu aj obrázok.
Naši jubilanti – jún
50 rokov: Dušan Štefanič, Sečovce
60 rokov: Anna Baliková, Fulianka; Ružena Horňáková, Ruskovce; Emília Telepjanová, Košice; Štefan Verbovský, Prešov
70 rokov: Melánia Špaková, Prakovce
75 rokov: Anna Babjaková, Prakovce;
Anna Brekovská, Vranov nad Topľou; Ján
Hermanovský, Vlača; Anna Matiová, Banské; Anna Šimková, Radvaň nad Laborcom; Ján Škitka, Vislava
80 rokov: Anna Bačinská, Sabinov; Mária
Brodyová, Falkušovce; Ing. Jozef Kolesár,
Sečovce; Ján Vasiľ, Zámutov
85 rokov: Emília Hospodárová, Trebišov
90 rokov: Jozef Danko, Nižný Hrabovec;
Helena Jaškančová, Prešov
jubileá kňazov
Leontín Lizák, farár v Okružnej – 14. jún
1987 – 25 rokov od kňazskej vysviacky;
vladyka Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha – 14. jún 1987 – 25 rokov
od kňazskej vysviacky; Vladimír Anton
Turčaník OSBM, duchovný Rádu sv. Bazila v Prešove – 14. jún 1987 – 25 rokov
od kňazskej vysviacky; prof. Mons. Cyril
Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi – 14. jún 1987
– 25 rokov od kňazskej vysviacky; Ján Maďoran, titulárny kanonik, farár v Hlinnom
– 16. jún 1967 – 45 rokov života; Vasil
Kormaník, titulárny kanonik, farár v Ľubovci – 25. jún 1972 – 40 rokov od kňazskej vysviacky
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
23. mája 2012 oslávil náš spolubrat Štefan Bučko zo Závadky okrúhle 50. naro-

deniny. Drahý náš jubilant, pri tejto príležitosti sa ti chceme zo srdca poďakovať
za tvoju obetavú prácu cerkovníka, ktorú
vykonávaš už 27 rokov. Prajeme ti pokoj
na duši, radosť v srdci, veľa šťastia, dobré
zdravie a veľa Božej milosti na mnohaja
blahaja lita.
veriaci zo Závadky
sPOMÍNAME
22. apríla uplynul rok, čo nás opustil Ján
Bujňák z Nižných Repáš. Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
oznamy
Letná škola jazykov Biblie
Teologická fakulta Katolíckej univerzity
v Ružomberku (KU) organizuje pilotný
kurz Letnej školy jazykov Biblie 2012.
Intenzívny mesačný kurz sa uskutoční
v sídle fakulty v Košiciach (Hlavná 89)
v dvoch termínoch – štúdium biblickej
hebrejčiny: 13. augusta – 7. septembra
2012 a štúdium biblickej gréčtiny: 27.
augusta – 21. septembra 2012.
Ani jeden z kurzov si nevyžaduje predošlú
znalosť jazyka. V kurze biblickej hebrejčiny bude po úvode s cvičeniami z oblasti
morfológie a slovnej zásoby nasledovať
práca s naráciami hebrejskej Biblie.
Obsahom kurzu biblickej gréčtiny bude
osvojenie si základnej gramatiky novozákonnej gréčtiny s cieľom umožniť študentovi čítanie textov Nového zákona.
Kurzy zahŕňajú 80 vyučovacích hodín
(denne štyri hodiny).
Absolventi kurzu budú schopní samostatne s pomocou slovníka pracovať s biblickými textami v ich originálnom jazyku.
Po úspešnom absolvovaní získajú certifikát o vedomostiach biblických jazykov
na úrovni mierne pokročilý.
Kurz povedú odborníci na biblické jazyky – ThDr. Peter Juhás, S.S.L., vyučuje na Ludwig-Maximilians-Universität
v Mníchove a Teologickej fakulte KU.
Absolvoval štúdium teológie v Košiciach, Mainzi a v Jeruzaleme, štúdium
biblických vied a orientálnych jazykov
na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme
a na Universiteit Leiden v Holandsku.
Juraj Feník, S.T.D., skončil štúdium teológie, biblickej exegézy a biblickej gréčtiny
na The Catholic University of America vo
Washingtone. Vyučuje biblickú gréčtinu
na Teologickej fakulte KU.
Poplatok: 80 eur.
Termín prihlasovania: do 10. júna 2012
na e-mailovej adrese lsjb2012@ku.sk.
Ubytovanie a stravu si môžu záujemcovia
objednať v Kňazskom seminári sv. Karola
Boromejského (Hlavná 91, Košice).
TK KBS
na slovo darovali
Michal Bodnár, Stakčín – 1 euro; Michal
Ivančo, Stropkov – 1 euro; Mária Stenčíková, Stropkov – 1 euro; Ján Duranka,
Stropkov – 1 euro; Anna Kičurová, Sulín

– 1 euro; Ján Fedák, Topoľa – 1 euro; Eva
Strivinská, Trebišov – 1 euro; Jozef Ducár,
Trebišov – 1 euro; Mária Onisiková, Trebišov – 1 euro; JUDr. Batolomej Kaščák,
Vranov nad Topľou – 1 euro; Božena
Fejková, Vranov nad Topľou – 1 euro;
Ing. Michal Novotný, Žiar nad Hronom –
1 euro; Mgr. Henrieta Sršňová, Kysucké
Nové Mesto – 1 euro; Milan Zeman, Nižný Kelčov – 1 euro
Srdečne ďakujeme!
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Hotel **SOREA ĽUBOVŇA Ľubovnianske Kúpele, pozýva seniorov na 7-dňové
pobyty so štátnou účelovou dotáciou
v krásnej prírode s najčistejším vzduchom,
prameňom minerálnej vody Ľubovnianka,
plnou penziou, bazénom, fytoterapiou,
svätou omšou, bohatou ponukou výletov.
Omnoho viac na www.sorea.sk.
Tel.: 052/43 217 51 – 54,
lubovna@sorea.sk
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
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tia rodín s pápežom Benediktom XVI.
v Miláne 18.40 Barberbieni – dobrodružný
animovaný film o Pavlínke – dcére prvého
kapitána Švajčiarskej stráže vo Vatikáne
a troch včielkach z kamenného erbu slávnej
rodiny Barberbieniovcov 19.30 7. svetové
stretnutie rodín v Miláne – priamy prenos
koncertu v La Scale 20.25 Moja misia – magazín ⓬ – sestra Daniela Činčilová počas
svojich prázdnin porozprávala o misii v Čile.
02.06. (sobota) 10.00 7. svetové stretnutie
rodín v Miláne – ranné chvály s rehoľníkmi
11.00 7. svetové stretnutie rodín v Miláne
– stretnutie s birmovancami na futbalovom štadióne San Siro 20.20 7. svetové
stretnutie rodín v Miláne – modlitbová
vigília a stretnutie s rodinami
03.06. (nedeľa) 09.50 Svätá omša z Milána
– svätá omša s rodinami 15.15 Aktuálne
s kardinálom Tomkom – vyjadrenia významných osobností k udalostiam spoločenského i cirkevného života 15.35 Páter
Pio (2) ⓬ – hraný film 18.40 Vlastná cesta:
Sr. Terézia Mrázová – už 70 rokov trvá misia
sestry Terézie z Kongregácie Notre Dame,
kanonistky sv. Augustína v Brazílii. Kde sa
narodilo povolanie pre túto zvláštnu misiu?
21.10 Večerná univerzita: Barbarská noc (7)
– kardinál Ján Chryzostom Korec
04.06. (pondelok) 08.45 Starý zákon: Níl
sa premení na krv – animovaný seriál pre
deti 19.00 Kresťania v spoločnosti: Vzťahy
na pracovisku ⓬ – seriál dokumentov
o zodpovednosti kresťana v modernej
spoločnosti

05.06. (utorok) 08.45 Starý zákon: Noc
baránkova 19.00 V tieni: Dobrovoľníci ⓬ –
ich pláca je vatikánska mena a dobrý pocit
z vykonanej práce. Do príprav festivalu
Lumen 2011 sa ich zapojilo 250. Čo ich
motivuje? Ako to vyzerá v zákulisí najväčšieho gospelového festivalu na Slovensku?
06.06. (streda) 08.45 Starý zákon: Prechod
cez Červené more 19.00 Stratená ovca ⓬
– dokument o tom, ako misionári vzkrieseného Krista evanjelizujú mládež nielen
v Argentíne. 20.10 Prehľad katolíckych
periodík na Slovensku 20.20 Poltón klub:
Vždy a všade – hudobný klub predstavujúci
slovenský gospel
07.06. (štvrtok) 08.45 Starý zákon: Horeb
– vrch zmluvy 19.00 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – priamy prenos
z Vatikánu 21.40 Medzi nebom a zemou
– Marián Gavenda predstaví spisovateľa
Drahoslava Machalu, ktorý rozpráva o svojej literárnej tvorbe.
08.06. (piatok) 17.30 Festival Lumen – priamy prenos z gospelového festivalu Lumen
v Trnave 20.15 Festival Lumen
09.06. (sobota) 16.30 Festival Lumen
10.06. (nedeľa) 15.40 Karol: Človek, ktorý
sa stal pápežom (1) ⓬ – príbeh človeka,
ktorý sa mal stať pápežom. 21.10 Večerná
univerzita: Barbarská noc (8) – kardinál Ján
Chryzostom Korec

Ponúkame vám knihu učiteľa Cirkvi a zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa
(redemptoristi) sv. Alfonza Liguori Modlitba, veľký prostriedok spásy. Sv. Alfonz v nej učí
pokornej, dôvernej a vytrvalej modlitbe. Vychádza zo Svätého písma a duchovnej tradície
Cirkvi. Jednoznačne tvrdí, že kto sa modlí, určite bude spasený, lebo modlitbou si môžeme
vyprosiť všetky potrebné milosti. Zo všetkých duchovných diel, ktoré napísal, si toto dielko
najviac cenil a prial si, aby ho čítal každý kresťan. Kniha otvára novú edíciu Alfonziana,
v ktorej budú vydávané diela sv. Alfonza. Edícia je spoločným dielom redemptoristov Michalovskej a Bratislavskej viceprovincie. (Metod Lukačik)

Rozdelené dvojičky

Americkú drámu natočil režisér Mick Jackson podľa bestseleru Strom v srdci Kim
Edwardsovej. Príbeh, ktorý je inšpirovaný skutočnými udalosťami, sa začína v zasneženom Lexingtone v roku 1964. David Henry, známy ortopéd, asistuje pri pôrode svojej
manželky Nory. Netuší, že táto udalosť zmení ich život aj život sestričky Caroline, jeho
tajnej obdivovateľky. Na svet prichádza syn Paul a vzápätí sa hlási aj jeho sestra Phoebe.
No keď sa David pozrie na dieťa, zistí, že je postihnuté Downovým syndrómom. Požiada
sestru, aby dieťa odviezla do ústavu a Noru oklame, že zomrelo. Caroline sa však rozhodne, že si dieťa nechá.
Film nominovaný na cenu Emmy postupne odkrýva príbeh šťastia a utrpenia dvoch rodín. (Dada Kolesárová)

Piotr Rubik: Opis sveta
V minulom roku sa na trhu objavilo v poradí šieste 2 CD, ktoré je spoločným projektom známeho poľského skladateľa Piotra Rubika a Zbigniewa Ksiazeka, ktorý spolu so
skladateľom vytvoril texty najznámejších hitov. Nájdete v ňom 19 skladieb, v ktorých
skladateľ pracuje s novými zvukmi, s prvkami rocku a okrem klasického orchestra sa
objavuje aj elektrická gitara a bicie. Skladby sú inšpirované príbehmi cestovateľa Marca Pola. Svoje dojmy
z ciest zhrnul v rovnomennom diele Opis sveta. Počas výpravy sa obrazy, jazyk a symboly, v ktoré ľudia verili,
menili, ale láska, nenávisť, zrada a smrť zostávajú rovnaké. Piotr Rubik dúfa, že album pomôže ľuďom odhaliť, aké dôležité je žiť v láske. (Dada Kolesárová)

25.05. (piatok) 16.30 Vyznania – životné
príbehy na povzbudenie a potešenie 20.30
ÚV hovor: Týranie starších ľudí ako novodobý fenomén 22.00 Vyznania R
26.05. (sobota) 10.00 Viera do vrecka –
praktická príručka pre každého kresťana
11.50 Naše zvony a ich zvonári 18.00
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova 20.30 Od ucha k duchu: Turíčna
vigília z Baziliky sv. Kríža v Kežmarku
27.05. (nedeľa) 10.00 V sile slova: Evanjelium v živote dnešného človeka 11.00
Fujarôčka moja: Folklórna skupina Lubená a cimbalová muzika z Poluvsia 13.00
Literárna kaviareň: Samo Chalupka 14.00
Rozhlasová hra: P. O. Hviezdoslav – Ežo
Vlkolinský 15.30 Svetlo nádeje: Príťažlivosť,
priestor stvorený Bohom 21.00 Karmel:
Dcéry sv. Františka Asisského
28.05. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó: Reportáž z kurzu Alfa v Štiavnických
Baniach.
29.05. (utorok) 20.30 Duchovný obzor:
Noc kostolov – zhrnutie minulého ročníka,
skúsenosti v zahraničí a pozvánky na tento
ročník
30.05. (streda) 22.00 Pohoda s klasikou:
Hospodin je môj pastier – načieranie
do malej antológie slovenskej cirkevnej
hudby.
03.06. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň:
Proroctvá Pavla Straussa – v roku Pavla
Straussa pri príležitosti výročia jeho úmrtia
14.00 Rozhlasová hra: P. O. Hviezdoslav –
Gábor Vlkolinský
09.06. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z katedrály
v Košiciach
10.06. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra:
Abrahám – biblická hra

jednotka

rtv:

hudba film kniha

Alfonz Maria de Liguori: Modlitba, veľký prostriedok spásy
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27.05. (nedeľa) 20.10 Svätý Augustín (1,2)
⓬ – životopisný film o teológovi a filozofovi svätom Augustínovi 00.55 Svätý Augustín
(1,2) ⓬ R
28.05. (pondelok) 04.15 ... pokiaľ dýcham,
dúfam ❼ – Ernest Macák sa ako saleziánsky kňaz dostal počas Barbarskej noci
do kláštora v Podolínci, kde ho deportovali
s ostatnými spolubratmi v rámci tzv. Akcie
K. Tu začal uvažovať o úteku, ktorý sa mu
ešte 10. októbra 1950 vydaril. V roku 1990
sa vrátil na Slovensko a o tri roky neskôr sa
stal provinciálom saleziánov dona Bosca
na Slovensku.
DVOJKA

27.05. (nedeľa) 09.30 Svätá omša na Turíce – priamy prenos na sviatok Zoslania
Svätého Ducha z Katedrály sv. Jána Krstiteľa
v Trnave. Celebruje Mons. Róbert Bezák,
trnavský arcibiskup. 13.30 Orientácie
– náboženský magazín. Deň rodiny v Bratislave a výročie vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry 14.00 Slovo k sviatku
Turíc – príhovor gréckokatolíckeho kňaza
Igora Cingeľa k Turíčnej nedeli 17.50
Staroslovenské kultúrne centrá: Nitra – do-

kumentárny film o počiatkoch kresťanstva
na území Nitry 00.25 Slovo k sviatku Turíc R
28.05. (pondelok) 11.45 Staroslovenské
kultúrne centrá: Nitra R
29.05. (utorok) 18.00 Moja misia: Anjeli –
Juhoafrická republika – Františka Olexová
a deti zomierajúce na AIDS v Juhoafrickej
republike
30.05. (streda) 11.40 Moja misia: Anjeli –
Juhoafrická republika R
31.05. (štvrtok) 13.55 Orientácie R 14.25
Dejiny kresťanstva: Rieky tečú na mieste –
filmový dokument o Jurajovi Tranovskom
03.06. (nedeľa) 10.00 Svätá omša na sviatok Najsvätejšej Trojice – priamy prenos
z Kostola Najsvätejšej Trojice v Prešove-Solivare. Celebruje Mons. Stanislav Stolárik,
pomocný košický biskup 13.55 Orientácie
14.25 Slovo – príhovor pravoslávneho
komárňanského biskupa vladyku Tichona
k sviatku Najsvätejšej Trojice 18.00 Staroslovenské kultúrne centrá: Bojná – dokumentárny film o počiatkoch kresťanstva
na území Bojnej 22.50 Slovo R
07.06. (štvrtok) 14.30 Orientácie R
10.06. (nedeľa) 10.00 Svätá omša a eucharistická procesia na sviatok Božieho Tela –
priamy prenos z námestia pred Divadlom
A. Bagara v Nitre. Celebruje Mons. Viliam
Judák, nitriansky biskup. 13.35 Orientácie
13.50 Slovo
rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
27.05. (nedeľa) 09.04 Evanjelické služby
Božie z Častkova
03.06. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
10.06. (nedeľa) 09.04 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
rádio regina (KE)
26.05. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Pavol Vaľko, Jakubany)
27.05. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
27.05. (nedeľa) 07.55 J. Haľko: Turíčna
nedeľa
29.05. (utorok) 21.00 G. Mikulčíková:
Duchovný magazín
03.06. (nedeľa) 07.55 D. Dian: Svätá Trojica
05.06. (utorok) 21.00 Š. Chrappa: Duchovný magazín
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
27.05. (nedeľa) 07.00 P. Gabriš: Pentecoste
Zmena programu vyhradená.

cyrilika

28.05. (pondelok) 17.30 Doma je doma:
Objav Krista – popoludňajšia publicistika
19.00 Kresťania v spoločnosti: Medzinárodné právo ⓬ – seriál dokumentov
o zodpovednosti kresťana v modernej
globálnej spoločnosti. Podnikateľská etika
aplikovaná v rôznych aspektoch života
– politické a rodinné zázemie, pracovné
a obchodné prostredie
29.05. (utorok) 17.30 Doma je doma: UP
and DOWN – neštandardný pohľad do života detí s Downovým syndrómom prináša
Pali Danko a jeho hostia. 19.00 Tóny v tichu
⓬ – rekonštrukčný portrét významného
dirigenta Zdenka Bílka
30.05. (streda) 08.45 Starý zákon: 12
kmeňov Izraela – animovaný seriál pre deti
17.30 Doma je doma: Okoreňme si život –
popoludňajšia publicistika 19.00 Na ceste
do Tibetu ⓬ – Číňania si uchovali vieru napriek desaťročiam prenasledovania. 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
31.05. (štvrtok) 19.00 Premonštráti vo
Flámsku (2) ⓬ – dokumentárny film z cyklu o kláštoroch; po maďarsky s titulkami
19.45 Rehoľná abeceda: V službe Kristovi –
portrét sestry Viktórie Brachtýrovej z Kongregácie dcér svätého Františka Assiského
20.10 Obnovme našu vieru a mravnosť:
„Panna Mária, žena nová.“ (Lk 1, 26 –
38) – Lectio divina s Mons. Stanislavom
Zvolenským
01.06. (piatok) 17.20 7. svetové stretnutie
rodín v Miláne – priamy prenos zo stretnu-
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Pomôcky:
Lar, Tivat,
Ašar, Alli,

Americká
mačkovitá
šelma

Cirkevní
hodnostári

Španielsky
člen

Sova

slovo

Súper

Kombinéza

Autor:
Solmizačná Chemická
Vladimír
slabika značka astátu Komanický

Ranná vlaha

Oblečenie

2. časť
tajničky

Drevený
kaštieľ

Osem,
po nemecky

Kosil

Ľad,
po anglicky

1. časť
tajničky

Príbytky včiel
Francúzsky
skladateľ

Európska
komisia,
skratka

Rana

Dutina

Lesklý náter

Daktorá
Gibon

Cigáni

Autor
obrazov

Petrolej,
zastarale
Chemický
materiál
Omámila
liehom

Chyťte

Inde

Chem. značka
telúru
Mužské
meno

Čiernohorské
mesto

slovo

Verdiho
opera

Okresný
výbor
Mužské
meno

Lesná šelma
Strešná
izolácia

Elemír,
po domácky

Spev
na liturgii

Nám patriaci

Zelenina

Nápis na kríži

Ochudobnilo

3. časť
tajničky

Nepridal soľ

Ruské mesto

Talianska
rieka

	A	CH	P	A	N	N	A	O	A	R	T	A	V	V	R	S	Í
	S	S	Ú	Á	V	S	P	T	R	A	K	O	T	S	L	E	F
	C	N	T	H	O	Á	E	B	O	N	I	T	C	O	S	A	V
	Ý	E	Z	R	M	B	V	M	O	N	A	 Č	B	O	R	U	K
	M	K	M	I	O	U	R	B	E	R	H	O	P	G	K	O	O
	N	A	A	E	D	F	N	A	I	N	D	R	O	O	T	U	P
	A	S	J	CH	N	K	Y	K	N	A	O	I	A	L	K	R	U
	T	N	K	S	O	T	O	Z	V	A	L	S	E	N	O	O	S
	A	L	A	L	T	R	Á Á	I	B	K	T	C	D	I	V	J
	K	T	I	N	A	E	O	R	I	K	A	I	I	 Á	E	C	O
	T	B	Ó	M	Á	S	R	B	E	K	L	Č	E	T	Y	L	A
	A	Y	C	M	I	S	K	A	A	Ň	I	S	L	U	Ž	B	A
	M	N	É	R	Y	T	S	T	R	A	CH	O	E	M	L	A	Ž

Úloha herca

Anastázia,
po domácky

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Похвалю2
2 Го1спода въ животЁ моeм.
________________________________________________
Legenda: ANANÁS, ASTROFYZIK, ATÓMY, BIBLIOGRAF,
CEMENTÁREŇ, CIELE, CMAR, DÁTUM, DOMOV, EBONIT,
ETYL, HRANICA, HRIECH, CHOROBA, ISTIČ, KALICH,
KOLIBA, KOTLETA, MAJSTER, MATKA, METÁN, MISKA, OBČAN, OBETA, OBRANA, OCOT, OLOVO, PANNA, POHREB,
POKOJ, POROTA, RODIČIA, SEMENO, SLOBODA, SLUŽBA,
STOKA, STRACH, STYRÉN, SVETLO, VATRA, VLAK, ŽALM.
Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 9: krížovka: Neodvrhuj ma spred
tvojej tváre; osemsmerovka: Rast začína tam, kde končí
obviňovanie. Výherca: Juraj Kiktavý z Torysy. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

Noc kostolov a privítanie relikvií
sv. Cyrila v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Prešove
1. jún 2012
Program
16.15 Liturgický sprievod s relikviami sv. Cyrila do katedrály
16.30 Archijerejská svätá liturgia (hlavný celebrant: vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita; kazateľ: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup
metropolita)
17.50 Zvonenie zvonov
18.00 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi
18.30 Katechéza o sv. Cyrilovi a Metodovi, Životopis sv. Cyrila, Životopis sv. Metoda
a prednes Proglasu so speváckymi vstupmi Gréckokatolíckeho katedrálneho
zboru sv. Jána Krstiteľa
20.00 Katechéza o blahoslavených biskupoch mučeníkoch Pavlovi Petrovi Gojdičovi,
Vasiľovi Hopkovi a o Turínskom plátne, prehliadka chrámu
22.00 Prezentácia dokumentov o blahoslavených prešovských biskupoch mučeníkoch
23.00 Adorácia s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou

01. – 03.06. Biblia – kniha kníh. Čo je to Biblia, ako
si ju zamilovať, praktické ukážky, ako čítať a študovať Bibliu. Doniesť si Bibliu, aspoň Nový zákon, farbičky a ceruzku. (Slavomír Palfi a Valéria Juríčková)
01. – 03.06. AePAŠ. Víkend pre animátorov.
08. – 10.06. Druhý príchod Ježiša Krista. Dnes mnoho počúvame o konci sveta. Čo však skutočne hovorí
Boh a vyučuje Cirkev? Aké sú znamenia čias? Akú
úlohu hrá v týchto otázkach Izrael? Veková kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták a tím,
hostia: Milan Záleha a Štefan Frančák)
22. – 24.06. Bárkafest.  Koncertné vystúpenie gospelových kapiel,  workshopy, divadlo, chvály, krátke filmy a svedectvá.
22. – 24.06. Ako maľovať slovami. Rád vymýšľaš alebo tvoríš? Chceš sa dozvedieť, ako sa dá napísať dobrá poviedka, rozprávka, či dokonca román? Lektorkou
projektu je Zuzana Demčáková z Anglicka.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
0908 302 814, 0903 982 846 (VPS)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
01. – 06.06. Škola Otcovo srdce. Táto škola ponúka
autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči
tebe. Poď a objav neuveriteľnú slobodu o pravde
syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad objavujúci aspekt
Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si
možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca. Táto
škola zmení tvoje srdce.
15. – 17.06. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov.
21. – 24.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe
ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

Putovanie relikvií sv. Cyrila v Prešovskej archieparchii
01.06. Prešov, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
02.06. Prešov, Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča
03.06. Prešov-Sekčov, Chrám Povýšenia sv. Kríža
04.06. Prešov-Sídlisko III, Chrám bl. P. P. Gojdiča
05.06. Hanušovce-mesto, Chrám bl. P. P. Gojdiča
06.06. Hanušovce-mesto, Chrám bl. P. P. Gojdiča
07.06. Hlinné, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
08.06. Sečovská Polianka, Chrám sv. Eliáša, proroka
09.06. Davidov, Chrám Nanebovstúpenia Pána
10.06. Vranov-Čemerné, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
11.06. Vranov-mesto, Chrám Najsvätejšej Eucharistie
12.06. Poša, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
13.06. Sedliská, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
14.06. Topoľovka, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

02.06. Fatimská sobota (10.00 h)
10.06. Púť matiek (10.00 h)
29.06. Sv. Peter a Pavol, púť baziliky
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.06. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
02.06. Fatimská sobota (09.00 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
02.06. Fatimská sobota (10.30 h)
03.06. Malá púť (09.00 h)
16.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
(09.00 h)
17.06. Čičava – predstavenie Archieparchiálneho pastoračného centra pre Rómov (14.00 h)
24.06. Púť žiakov – poďakovanie za uplynulý školský
rok (14.00 h)

