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Kardinál Josyp Slipyj, 
vyšší arcibiskup

JJ Ján Krupa
J� foto: wikimedia.org 

sheptytskyinstitute.ca

Čoskoro uplynie sto rokov od chvíle, keď 
30. septembra 1917 vo Ľvove metropolita 
Andrej Šeptyckyj vysvätil za kňaza Josypa 
Slipého (* 17. február 1892 v obci Zazdrisť). 
Ľvovský arcibiskup si všimol Slipého 
nadanie, preto ho po absolvovaní štúdia 
filozofie vo Ľvove poslal na štúdium teológie 
do Innsbrucku, kde Josyf Slipyj už ako no-
vokňaz veľmi rýchlo obhájil nielen doktorát 
z dogmatiky (1918), ale sa v nej aj habilitoval 
(1920). Po dvojročnom študijnom pobyte 
v Ríme sa vrátil do Ľvova, aby tam vyučoval 
dogmatiku a vydával teologický časopis 
Bohoslovia. Už ako 33-ročný sa stal rektorom 
kňazského seminára (1925) a neskôr teologic-
kej akadémie (1929).

Biskup spolusprávca
Na Šeptyckého žiadosť Pius XII. vymenoval 
Josypa Slipého za koadjútora ľvovského arci-
biskupa. Biskupskú vysviacku mu 22. decem-
bra 1939 udelili vladykovia Andrej Šeptyckyj 
a bl. Mykola Čarneckyj. Za biskupské heslo si 
zvolil slová Per aspera ad astra (Drsnou ces-
tou k hviezdam), ktoré sa do bodky naplnili 
v jeho živote.

Počas okupácie Haliče Nemcami (1941 – 
1944) bol vladyka Slipyj pod policajným dozo-
rom, viackrát ho vypočúvalo gestapo. Po smrti 
vladyku Šeptyckého sa v novembri 1944 stal 
ľvovským arcibiskupom a metropolitom.

Po začlenení Haliče do sovietskej Ukrajiny 
komunisti nechali 11. apríla 1945 zatknúť 
všetkých gréckokatolíckych biskupov 
a v priebehu roka aj vyše 800 gréckokatolíc-
kych kňazov. Sovieti ich postavili pred voľbu: 
buď prestúpia na pravoslávie, alebo budú 
odsúdení ako „fašistickí agenti“ na nútené 
práce v gulagoch.

Nenechal sa zlomiť
Metropolita Slipyj strávil osemnásť rokov 
vo väzeniach a koncentračných táboroch. 
Pius XII. napísal na obranu ukrajinských 
gréckokatolíkov dve encykliky (1945, 1952), 
v ktorých obvinil moskovského patriarchu 
z pomáhania prenasledovaniu. Prepustenie 
Slipého ako jediného preživšieho biskupa 
spomedzi siedmich gréckokatolíckych hie-

rarchov uväznených v apríli 1945 bolo výsled-
kom novej politiky zbližovania Vatikánu so 
Sovietskym zväzom a Ruskou pravoslávnou 
cirkvou, pričom jej hlavnými aktérmi boli 
Ján XXIII. a Nikita Chruščov. Ako formálny 
dôvod prepustenia Slipého bola požiadavka 
jeho účasti na Druhom vatikánskom koncile 
(1962 – 1965).

V rímskom exile
Metropolita Slipyj prišiel do Ríma 9. februára 
1963. A hneď tam založil ukrajinskú katolíc-
ku univerzitu. Od počiatku bolo stanovené, 
že bude prenesená na Ukrajinu, len čo tam 
opäť zavládne náboženská sloboda. V roku 
1964 vladyka Slipyj získal kláštor pre svojich 
studitov a veľmi sa tešil, keď 8. januára 1965 
mohol predstaviť túto mníšsku komunitu 
Pavlovi VI.

Keď 25. januára 1965 pápež kreoval 27 
nových kardinálov, bol medzi nimi aj 
metropolita Slipyj. Medzi jeho veľké diela sa 
radí výstavba katedrály Santa Sofia na Via 
di Boccea v Ríme, ktorá sa stala duchovným 
stredobodom pre všetkých ukrajinských 
gréckokatolíkov.

V Slipého aktivitách počas rímskeho exilu 
počnúc prejavmi na koncilových zasadnu-
tiach vyniká obhajoba obetí komunistického 
prenasledovania a obrana rovnoprávneho 
postavenia východných katolíckych cirkví 
voči latinskej Cirkvi.

Len vyšší arcibiskup
Už v auguste 1963 metropolita Slipyj požiadal 
Pavla VI., aby ho uznal za patriarchu. Pápež 
mu vyšiel v ústrety len do tej miery, že ho 
uznal za vyššieho arcibiskupa. V roku 1982 
vladyka Slipyj vydal ako poslednú obhajobu 
patriarchálneho stupňa pre svoju cirkev 
svoje Pro memoria. Tento cieľ už nedosiahol. 
Zomrel 7. septembra 1984 v Ríme vo veku 92 
rokov.
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Na Slovensku predčasne umiera viac ako 
5 800 osôb ročne pre znečistené ovzdušie. 
Zhoršená kvalita života tisícov Slovákov a vy-
soké výdavky v zdravotníctve sú iba časťou 
negatívnych dosahov znečistenia ovzdušia, 
ktoré ničí lesy, znižuje úrodu, oslabuje 
ekosystémy. Znečisťujúce látky – polutanty 
v ovzduší sú o to zákernejšie, že ich v prevaž-
nej väčšine prípadov nevidíme, nevnímame. 
Ide o ultrajemné prachové častice PM, ktoré 
sú sto- a viackrát menšie ako prierez vlasu 
a prechádzajú nám cez pľúca až do krvného 
riečiska, potom viaceré plynné polutanty ako 
napríklad prízemný ozón, oxidy dusíka, oxid 
siričitý.

Svätý Otec František vo svojej encyklike 
Laudato si píše: „Vystavenie sa atmosféric-
kému znečisteniu prináša široké spektrum 
vplyvov na zdravie, predovšetkým tých 
najchudobnejších ľudí, a má za následok 
milióny predčasných úmrtí. Ochorenia 
vznikajú napríklad v dôsledku vdychovania 
zvýšeného množstva dymu z palív používa-
ných na varenie alebo vykurovanie. K tomu 
pristupuje znečistenie, ktoré postihuje všet-
kých, spôsobené dopravou, priemyselnými 
splodinami, skládkami látok, to spôsobuje 
okyslenie pôdy, hnojivami,... pesticídmi, 
ktoré sú všetky toxické.“ (Laudato si, 20)

Čo s tým? Každý z nás má priamy či ne-
priamy podiel na znečistení ovzdušia a môže 
ho ovplyvniť. Priamo znečisťujeme ovzdušie 
dopravou, vykurovaním, využívaním elek-
trickej energie. Nepriamo cez našu spotrebu, 
priemysel, služby a poľnohospodárstvo. 
Robiť s tým môžeme veľa.

Pri doprave využívajme chôdzu, bicykel, 
verejnú dopravu. Ak sa nevieme vyhnúť 
používaniu osobného auta, využívajme ply-
nový, hybridný, najlepšie elektrický pohon. 
Vyhýbajme sa dieselovým motorom, ktoré sú 
z pohľadu znečisťovania ovzdušia najhoršie.

Pri spotrebe energií sa zamerajme v prvom 
rade na úspory. V praxi to znamená dobre 
zateplené budovy, používanie energeticky 
účinných elektrospotrebičov. Sprcha je lepšia 

ako kúpeľ. Nehanbime sa naobliekať, ak 
nám je chladno, je to ekologickejšie a eko-
nomickejšie, ako pridávať teplotu na radiá-
toroch. Otužujme sa. Snažme sa využívať 
obnoviteľné zdroje energií – solárne panely 
na ohrev vody, fotovoltaické panely na výro-
bu elektrickej energie, v budovách prípadne 
aj tepelné čerpadlá. Rozširujme a chráňme 
zelené plochy. Zeleň zachytáva okrem vody 
časť znečisteného ovzdušia, viaže CO₂ a pro-
dukuje životne potrebný kyslík.

Ak kúrime v peci, vyhnime sa uhliu. 
Používajme dobré vysušené drevo, prípad-
ne drevené pelety a brikety s dostatočným 
prístupom vzduchu. V žiadnom prípade 
nespaľujme to, čo do pece nepatrí – odpad, 
plasty, gumu. Aj papier je lepšie recyklovať, 
ako páliť. Na záhrade, ak nemáme problém 
s chorobami rastlín, rastlinné zvyšky kompo-
stujme, nepáľme. V interiéri uprednostnime 
olejové lampy pred sviečkami. Pri horení 
sviečok vzniká veľké množstvo sadzí, ktoré 
sú zdraviu škodlivé a poškodzujú interiér. 
Nezabúdajme na časté, intenzívne, ale krátke 
vetranie.

Potraviny sa snažme obstarať sezónne 
a zblízka, prednostne od miestnych farmá-
rov. Lepšie sú potraviny, ktoré nevyžadujú 
chladenie a mrazenie. Hríby, ovocie, zele-
ninu je lepšie sušiť, ako mraziť. Ekologické 
i ekonomické je mať k dispozícii dobrú piv-
nicu na zimné uskladnenie zeleniny a ovo-
cia. Nakladajme si na zimu kyslú kapustu 
ako chutný, ekologický zdroj vitamínu C. 
V žiadnom prípade by sme potraviny nemali 
vyhadzovať.

Dýchať je potreba každého z nás – chráň-
me si čistotu ovzdušia, ktoré nepozná 
hranice, bez ktorého nevieme žiť, a ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou Božieho stvoren-
stva.

Daniel Lešinský
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌Slovenskí kňazi sa na majstrovstvách Európy 
postarali o prekvapenie

V chorvátskom meste Vukovar sa 20. – 
23. februára konali už 11. majstrovstvá kňazov 
v halovom futbale. Na turnaji sa zúčastnili 
družstvá kňazov z pätnástich krajín Európy 
a Slovensko zastupovalo dvanásť kňazov 
z Košickej eparchie a Prešovske archiepar-
chie.

V pondelok po večernej svätej omši v Ka-
tedrálnom chráme sv. Petra a Pavla v Osi-
jeku, ktorú celebroval Mons. Mijo Gorski, 
pomocný záhrebský biskup, boli reprezen-
tačné družstvá rozdelené do štyroch skupín. 
Slovensko v skupine D dostalo za svojich 
súperov kňazov z Bosny a Hercegoviny, 
Kazachstanu, Čiernej Hory. Po prvých 
jednoznačných víťazstvách 9 : 0 s Čiernou 
Horou a 4 : 0 s Kazachstanom prišla prvá 
prehra s Bosnou a Hercegovinou 0 : 4, ktorá 
Slovensko posunula na 2. miesto v skupine. 
Do štvrťfinále tak dostali favorizované Poľ-

sko, víťaza skupiny C a niekoľkonásobného 
víťaza turnaja. Po vynikajúcej hre sloven-
ského družstva padol aj vytúžený jediný 
gól v tomto zápase, čo Slovensko senzačne 
posunulo do štvrtkového semifinále. V ňom 
čakal na Slovensko neľahký súper z Portu-
galska, vlaňajší aj predvlaňajší víťaz. Zápas 
bol veľmi vyrovnaný, ale kvalitné portugalské 
družstvo potrestalo každé slovenské zaváha-
nie a vyhralo 1 : 3. V boji o bronzovú medailu 
slovenských kňazov čakali domáci Chorváti, 
ktorí boli odhodlaní nezostať v domácom 
prostredí bez medaily. Po veľmi vyrovnanom 
stretnutí, plnom osobných súbojov, striel 
na oboch stranách boli nakoniec úspešnejší 
domáci, ktorí zvíťazili tesne 2 : 1. Tretí titul 
v rade získalo opäť družstvo kňazov z Portu-
galska. Budúci rok sa majstrovstvá Európy 
uskutočnia v talianskom meste Brescia. 
(Karol Knap)

J▌Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi 
zo Slovenska sa pracovne stretla v Ríme

Na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme 
sa 2. marca uskutočnilo 22. riadne zasad-
nutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. 
Na zasadnutí sa zúčastnili kardinál Leonardo 
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi, sekretár kongregácie arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ, podsekretár kongregácie Mons. 
Lorenzo Lorusso OP a všetci členovia Rady 
hierarchov – prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup 
Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiál-
ny biskup Peter Rusnák, pomocný prešovský 
biskup Milan Lach SJ a tiež sekretár Rady 
hierarchov otec Michal Onderko ml. V pria-
teľskej atmosfére bratského spoločenstva si 

vymenili svoje pohľady na jednotlivé body 
programu týkajúce sa života Gréckokatolíc-
kej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Medzi 
bodmi rokovania bola aj otázka personál-
neho obsadenia slovenskej gréckokatolíckej 
eparchie v Kanade, doriešila sa aj delimitácia 
majetku medzi Prešovským arcibiskupstvom 
a Košickou eparchiou. Rada hierarchov sa 
zaoberala aj rôznymi druhmi evanjelizácie, 
ktoré nie sú v súlade s katolíckou vierou 
a duchovným a liturgickým dedičstvom 
východných katolíckych cirkví. Prefekt 
kongregácie Leonardo Sandri prítomných 
biskupov povzbudil k vernej službe pre 
dobro im zverených veriacich na Slovensku. 
(Michal Onderko) 

�� 12. februára bolo v Ríme oficiálne 
predstavené logo apoštolskej cesty 
Svätého Otca Františka do Fatimy, ktorú 

navštívi od 12. 
do 13. mája. Logo, 
ktoré navrhol 
Francisco Pro-
vvidenza, tvorí 
srdce vytvorené 
zo zrniek ruženca 
a s krížom v červe-
no-oranžových far-
bách. Vnútri srdca 

je šedý nápis Pápež František – Fatima 
2017 a pod ním motto apoštolskej cesty: 
S Máriou, pútnik nádeje a pokoja. (RV)

�� Slávnosť patrónov Európy sv. Cyrila 
a Metoda, ktorá sa v Ríme každoročne 
slávi 14. februára v Bazilike sv. Klementa 
za účasti slovanských národov, bola tento 
rok v réžii slovenskej komunity. Hlavným 
celebrantom bol kardinál Jozef Tomko, 
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjeli-
záciu národov. Homíliu v talianskom jazyku 
predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi. Konce-
lebrovali emeritný prefekt Kongregácie 
pre zasvätený život slovinský kardinál 
Franc Rodé, prešovský pomocný biskup 
Milan Lach SJ a početní predstavení kolégií 
a rehoľných komunít v Ríme. Spevom 
slávnosť sprevádzal katedrálny zbor z Nitry. 
(kolegiumrim.kbs.sk)

�� Na ostro sledovanej hranici medzi Spo-
jenými štátmi a Mexikom stojí nielen múr, 
ale od 16. februára aj doteraz najväčšia 
socha Svätého Otca Františka na svete. 
Projekt v meste Ciudad Juárez realizoval 
s podporou miestnej cirkvi sochár Pedro 
Francisco Martínez. Miesto pred rokom 
navštívil Svätý Otec na záver svojej apoš-
tolskej cesty v Mexiku, aby si uctil obete 
migrácie. Biela socha rímskeho biskupa 
je štyri a pol metra vysoká a váži viac než 
tonu. Ľavé pozdvihnuté rameno s holu-
bicou na ruke je paralelné s riekou, ktorá 
oddeľuje Mexiko od Spojených štátov. (RV)

�� Na riadnom zasadnutí komisie kardi-
nálov a biskupov na Kongregácii pre kauzy 
svätých 21. februára vo Vatikáne bola 
prerokovaná kauza slovenského saleziána 
Titusa Zemana. Komisie vyjadrili svoju 
pozitívnu mienku o mučeníctve Božieho 
služobníka, čím sa tento proces blahoreče-
nia dona Titusa dostal k svojmu zavŕšeniu. 
Posledný krok urobil Svätý Otec Franti-
šek, ktorý 27. februára prijal na osobnej 
audiencii kardinála Angela Amata SDB, 
prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, 
a schválil dekrét o mučeníctve Božieho 
služobníka Titusa Zemana.
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slovo Svätého Otca

Bezpečnou cestou
JJ Marek Baran
J� foto: upload.wikimedia.org

Otvoriť sa Božiemu dychu
Svätý Otec František vo svojej homílii 
poukázal na význam a prežívanie pôstneho 
obdobia: „Veľký pôst je cestou: vedie nás 
k víťazstvu milosrdenstva nad všetkým, čo 
nás chce zdrviť alebo nás zredukovať na nie-
čo, čo nezodpovedá dôstojnosti Božích detí. 
Veľký pôst je cestou z otroctva k slobode, 
od utrpenia k radosti, zo smrti do života. 
Znak popola, s ktorým sa vydávame na cestu, 
nám pripomína náš prvotný stav: boli sme 
vzatí zo zeme, boli sme stvorení z prachu. 
Áno, ale z prachu, ktorý bol v milujúcich 
rukách Boha, ktorý vdýchol svojho ducha 
života na každého z nás a chce to naďalej 
robiť; chce pokračovať v darovaní toho dychu 
života, ktorý nás zachraňuje od iných druhov 
dychu: od škrtivého pridusenia vyvolaného 
naším egoizmom, od pridusenia vyprovo-
kovaného žalostnými ambíciami a mlčiacou 
ľahostajnosťou; od pridusenia, ktoré udúša 
ducha, zužuje obzor a znecitlivuje tlkot srd-
ca. Boží dych života nás zachraňuje od tohto 
pridusenia, ktoré zhasína našu vieru, ochla-
dzuje našu lásku a ničí našu nádej. Prežívať 
Veľký pôst znamená úpenlivo túžiť po tomto 
dychu života, ktorý nám náš Otec neprestáva 
ponúkať v bahne našich dejín. ... Veľký pôst 

je čas povedať nie. Nie pridúšaniu ducha pre 
znečistenie spôsobené ľahostajnosťou, ned-
banlivosťou myslenia, že život iného sa ma 
netýka; každým pokusom banalizovať život, 
zvlášť tých, ktorí na vlastnom tele nesú váhu 

toľkej povrchnosti. Veľký pôst chce povedať 
nie intoxikujúcemu znečisteniu prázdnymi 
a nezmyselnými slovami, drsnou a rýchlou 
kritikou, zjednodušujúcimi analýzami, ktoré 
nedokážu pojať komplexnosť ľudských prob-
lémov, zvlášť tých, ktorými sa najviac trpí. 
Veľký pôst je časom povedať nie: nie priduse-
nosti modlitbou na uchlácholenie svedomia, 
almužnou na dosiahnutie vlastnej spokoj-
nosti, postením sa pre dosiahnutie pocitu, 
že sme v poriadku. Pôst je časom pamäti, je 
časom na premýšľanie a kladenie si otázok: 
Čo by bolo z nás, keby nám Boh zavrel dve-
re? Čo by bolo z nás bez jeho milosrdenstva, 
ktoré sa neunavuje odpúšťať nám a vždy 
nám dáva príležitosť začať odznova? Veľký 
pôst je časom, aby sme sa vrátili k dýchaniu, 
je časom, aby sme otvorili srdce dychu toho 
jediného, ktorý je schopný premeniť náš 

prach na ľudskosť. Nie je to čas na to, aby 
sme si roztrhli šaty pred zlom, ktoré nás 
obklopuje, ale skôr na to, aby sme v našom 
živote vytvorili miesto všetkému tomu dob-
ru, ktoré dokážeme konať, a zvliekli zo seba 
všetko, čo nás izoluje, uzatvára a paralyzuje. 
Pôst je časom spoluúčasti, aby sme mohli so 
žalmistom povedať: ,Navráť mi, Pane, radosť 
z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej 
ochoty‘ (Ž 51, 14).“ (úryvok homílie z 1. marca 
2017)

Kompas kresťana
Vo svojej rannej homílii Svätý Otec poukázal 
veriacim na kompas, ktorým by sa mal riadiť 
každý kresťan: „Realitou človeka je rozhodo-
vať sa medzi dobrom a zlom. Boh nás stvoril 
slobodných a na nás je rozhodnutie. Boh nás 
však nenecháva osamelých, ukazuje nám 
cestu dobra pomocou prikázaní. Potom je tu 
Božia realita, ktorá bola pre učeníkov ťažko 
pochopiteľná, Ježišova krížová cesta. Boh sa 
nám stal podobným vo všetkom okrem hrie-
chu. Nie je tu Boh bez Krista. Boh bez Krista, 
pozbavený vtelenia, je bohom nereálnym. 
Božia realita je Kristus vtelený pre nás. Pre 
našu spásu. Ak sa vzďaľujeme od tejto reality 
a vzďaľujeme sa Kristovmu krížu a pravde 
o Pánových ranách, vzďaľujeme sa aj láske, 
Božej dobročinnej láske, vzďaľujeme sa 
spáse a vydávame sa cestou ideologickej 
predstavy o Bohu, ktorá je mu vzdialená. To 
nie je Boh, ktorý prichádza k nám, ktorý sa 
stal naším blížnym, aby nás spasil, a zomrel 
pre nás. Toto je realitou Boha. Boh sa stal 
Kristom, Boh sa stal telom, a to je základ 
skutkov milosrdenstva. Rany našich bratov 
sú ranami Krista, Božími ranami, pretože 
Boh sa stal Kristom. To je tá druhá skutoč-
nosť, bez ktorej nemôžeme prežívať pôst. 
Musíme sa obrátiť, a to nie k abstraktnému 
Bohu, ale ku konkrétnemu Bohu, ktorý sa 
stal Kristom. Treťou realitou je putovanie. 
Ježiš hovorí: ,Kto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž 
a nasleduje ma.‘ (Lk 9, 23). Realita putovania 
sa vzťahuje na Krista: nasledovať Krista, plniť 
Otcovu vôľu tak ako on, ako on brať na seba 
každý deň svoj kríž, zaprieť seba samých, aby 
sme mohli nasledovať Krista. Nerobiť to, čo 
chcem ja, ale to, čo chce Ježiš. Nasledovať Je-
žiša, ktorý hovorí, že na tejto ceste strácame 
život, aby sme ho potom našli. Je to neustále 
strácanie života, strácanie toho, čo chcem 
ja, strácanie pohodlia, znamená to byť stále 
na Ježišovej ceste, ktorá bola službou bra-
tom, adoráciou Boha. To je tá správna cesta. 
Jedinou bezpečnou cestou je nasledovanie 
ukrižovaného Krista, pohoršenie kríža. A tie-
to tri skutočnosti vzhľadom na človeka, 
na Boha a na putovanie sú kresťanským 
kompasom, ktorý nám nedovolí zablúdiť.“ 
(úryvok homílie z 2. marca 2017)

„Pôst je nový začiatok, cesta vedúca  
k cieľu, ktorý je istý: k Veľkej noci  

Pánovho vzkriesenia, víťazstvu Krista  
nad smrťou.“ (twitter Svätého Otca 

Františka z 1. marca 2017)

52017 / 7

slo
v

o
 svätéH

o
 o

tc
a



Rok koŠickýcH výročí
Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát 
pre katolíkov byzantského obradu

JJ TSKE
J� Foto: Peter Hric

V utorok 21. februára uplynulo dvadsať 
rokov od vyhlásenia Košického apoštolského 
exarchátu, priameho predchodcu Košickej 
eparchie. Pápež sv. Ján Pavol II. vyčlenením 
územia Košického samosprávneho kraja 
z Prešovskej eparchie zriadil na Slovensku 
novú cirkevnoprávnu jednotku – apoštolský 
exarchát. Na jeho čelo bol vymenovaný do-
vtedajší pomocný biskup Prešovskej eparchie 
vladyka Milan Chautur CSsR.

Kňazský deň v znamení osláv
Pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku 
Košického exarchátu, priameho predchodcu 
Košickej eparchie, sa kňazi 25. februára zú-

častnili na kňazskom dni v dominikánskom 
kultúrnom centre Veritas na Dominikán-
skom námestí v Košiciach. Na stretnutí sa pri 
tejto slávnostnej príležitosti zúčastnili kňazi 
spolu s celými svojimi rodinami.

Program sa začal spoločnou modlitbou 
tretej hodinky, ktorú viedol košický eparcha 
Mons. Milan Chautur CSsR. Potom v prího-
vore predstavil tému prijatia kríža ako obety 
a pôstu v zmysle snahy vnútornej premeny, 
pričom upozornil, že odhodlanie a silu 
na tieto veľké skutky človek nemôže hľadať 
sám v sebe, ale len v tajomstve duchovnej 
eucharistickej posily.

Riaditeľ eparchiálneho úradu otec Marko 
Rozkoš informoval o nasledujúcom prog-
rame rozdelenom do dvoch častí. V prvej 
– prednáškovej časti programu otec Marcel 
Gajdoš, predseda liturgickej komisie Košic-
kej eparchie, uviedol prítomných do prob-
lematiky podávania Eucharistie deťom. 

Druhú prednášku venoval téme Veľký pôst 
z liturgicko-duchovného aspektu. Pre deti 
bola pripravená prehliadka prvých priestorov 
biskupského úradu a výstava umeleckých 
diel o sv. Cyrilovi a Metodovi v Katedrálnom 
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach, ktorú pripravili žiaci sloven-
ských a maďarských gréckokatolíckych 
cirkevných škôl.

Po prestávke nasledovala spomienková 
časť programu, v ktorej otec Martin Mráz, 
duchovný správca pri UPJŠ, priblížil histo-
rické pozadie a obsah osláv výročí Košickej 
eparchie. Vladyka Milan obdaroval výhercov 
fotografickej súťaže i dievčatko na víťaznej 
fotografii. Na záver vladykovi pri príležitostí 
výročí eparchie i osobných výročí za prí-
tomných zablahoželal protosynkel Košickej 
eparchie otec Vladimír Tomko a dary mu 
odovzdali riaditeľ Školského úradu Košickej 
eparchie otec Peter Orenič s manželkou 
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a farár farnosti Poráč otec Milan Gábor 
s manželkou. Program sa zavŕšil slávnost-
ným obedom.

Štyri vzácne výročia
V nedeľu 26. februára vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, predsedal v Katedrál-
nom chráme Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky v Košiciach slávnostnej archijerejskej 
svätej liturgii, ktorá sa niesla v duchu vďač-
nosti za štyri významné medzníky, ktoré si 
Košická eparchia v roku 2017 pripomína.

V tomto roku uplynulo 230 rokov od zria-
denia Košického vikariátu mukačevským 
biskupom Andrejom Bačinským a 20 rokov 
od vzniku Košického apoštolského exarchá-
tu, ktorý je priamym predchodcom Košickej 
eparchie. Tento rok si tiež vladyka Milan 
Chautur pripomína 25. výročie biskupskej 
chirotónie – vysviacky a zároveň oslavuje 
svoje životné jubileum – 60 rokov života.

Prvou časťou slávnosti bola vernisáž 
výtvarných diel o svätom Cyrilovi a Metodo-
vi, ktorých stvárnili vo svojich prácach žiaci 
slovenských cirkevných škôl, ktoré má v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Košická eparchia, 
a žiaci gréckokatolíckych škôl z Maďarska.

Na slávnostnej liturgii, ktorá bola vysie-
laná v živom prenose RTVS, sa zúčastnili 
mnohí metropoliti, arcibiskupi a biskupi 
zo Slovenska i zahraničia, ako aj významní 
predstavitelia spoločenského života. Hlav-
ným kazateľom pri tejto príležitosti bol 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi v Ríme. V kázni priblížil 
históriu a okolnosti vzniku Košického exar-
chátu, neskoršej Košickej eparchie, a život 
vladyku Milana.

V závere slávnosti nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák odovzdal vladykovi 
Milanovi relikviu sv. Cyrila Konštantína. 
Bola umiestnená do ikony, ktorá bude počas 
roka putovať po jednotlivých farnostiach 
Košickej eparchie. Svoje gratulácie poslal 
aj Svätý Otec František, ktorého list sa pri 
tejto slávnosti prečítal. Sekretár apoštolskej 
nunciatúry prečítal príhovor apoštolského 
nuncia Mons. Maria Giordanu a slávnosť 
zavŕšili gratulačné príhovory vladyku Jána 
Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metro-
politu, a Mons. Bernarda Bobera, košického 
arcibiskupa metropolitu.

Vladyka Milan Chautur prijal biskupskú 
chirotóniu 29. februára 1992 a pôsobil ako 
pomocný biskup Prešovskej eparchie.

Košický apoštolský exarchát zriadil pápež 
sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communi-
tates 21. februára 1997 vyčlenením územia 
Košického samosprávneho kraja z Prešovskej 
eparchie.

Za jeho exarchu bol vymenovaný vladyka 
Milan Chautur, ktorý bol následne 2. marca 
1997 uvedený do úradu.

Pozdrav apoštolského nuncia
Preosvietený vladyka Milan Chautur, košický 
eparchiálny biskup, excelencie otcovia arci-
biskupi a biskupi, kňazi, bohoslovci a za-
svätené osoby, predstavitelia občianskeho 
života, milovaní bratia a sestry v Kristovi!

Keďže nemôžem byť dnes prítomný medzi 
vami v Katedrálnom chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky, kde ste sa zišli, aby 
ste oslávili niektoré významné jubileá týkajú-
ce sa vašej eparchie, chcem vás všetkých 
– a najmä eparchiálneho biskupa vladyku 
Milana – uistiť o svojej duchovnej prítom-
nosti a o svojej modlitbe.

Dôvody dnešnej liturgickej slávnosti sú 
naozaj významné. Je to už 230 rokov, čo sa 
územie dnešnej Košickej eparchie rozhod-
nutím mukačevského biskupa, pod ktorého 
správu patrilo, v perspektíve účinnejšej 
pastoračnej práce stalo súčasťou novovznik-
nutého Košického vikariátu.

Takisto v týchto dňoch uplynulo 20 rokov 
odvtedy, ako pápež Ján Pavol II. ustanovil tzv. 
apoštolský exarchát, ktorý bol predchodcom 
dnešnej Košickej eparchie. Okrem týchto 
dvoch výročí tu dnes ďakujeme Bohu aj za 25 
rokov biskupskej služby vladyku Milana a 60 
rokov jeho života, ktoré v tomto roku dovŕši.

V histórii tejto mladej cirkevnej jednotky, 
ktorej štruktúry sa vybudovali až na súčasnú 
eparchiu, môžeme vidieť skutočný záujem 
Cirkvi o duchovné potreby Božieho ľudu 
žijúceho na tomto území. Áno, Cirkev vždy 
bola a je vnímavá na tieto potreby. Vždy 
postupovala tak, aby tým, ktorí sú na ceste 
do nebeskej vlasti, nikdy nechýbalo svetlo 
ako ovocie počúvania Božieho slova a sila, 
ktorej prameňom sú sviatosti.

S týmto zámerom bol pred viac ako dvesto 
rokmi vytvorený Košický vikariát. S týmto 
zámerom pápež Ján Pavol II. ustanovil Košic-
ký apoštolský exarchát, ktorého 20. výročie si 
pripomíname.

Vaša preosvietenosť vladyka Milan!
V týchto dňoch slávite 25. výročie svojej 

biskupskej vysviacky. Dvadsaťpäť rokov 
vašej neúnavnej služby Cirkvi, najprv ako 
pomocný prešovský biskup, neskôr ako 
historicky prvý a jediný apoštolský exarcha 
Košického apoštolského exarchátu a teraz 
ako eparchiálny biskup tejto mladej Košickej 
eparchie.

Vieme veľmi dobre, ako vám vždy ležalo 
na srdci – a záleží vám na tom aj dnes –, aby 
táto Cirkev bola živá a prekvitajúca. Mnohí si 
ešte dnes pamätajú váš mladícky apoštolský 
a pastoračný zápal, keď ste pred dvadsiatimi 
piatimi rokmi začínali svoju biskupskú služ-
bu. A tento zápal nestrácate ani dnes.

Za všetko, čo ste počas tohto obdobia 
svojej biskupskej služby vykonali pre šírenie 
Božieho kráľovstvo uprostred tých, ktorí 
dnes žijú na území niekdajšieho Košické-
ho vikariátu, sa vám dnes chcem úprimne 
poďakovať. Vyslovujem vám svoje poďako-
vanie predovšetkým za váš príklad dobrého 
pastiera, pastiera verného Kristovi, Cirkvi, jej 
učeniu a Svätému Otcovi.

V tejto súvislosti by som rád pripomenul, 
že dnes tu medzi nami chcel byť duchovne 
prítomný aj Svätý Otec František, a preto vám, 
preosvietený vladyka Milan, už vopred zaslal 
svoj gratulačný pozdravný a ďakovný list spolu 
so svojím apoštolským požehnaním.

Chcem vám takisto už vopred popriať 
všetko dobré v Pánovi pri príležitosti 60 
rokov života, ktoré v tomto roku dovŕšite. 
Iba Kristus pozná naše srdcia a najlepšie vie, 
čo potrebujeme. Nech vám on sám udelí 
všetko potrebné pre váš život a nech na vás 
vyleje bohatstvo svojho požehnania a svojich 
milostí, a to tak do vašej biskupskej služby, 
ako aj do vášho osobného života.

Tak ešte raz všetko dobré!
Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!
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J▌Zomrel otec Emil Sičák,  
titulárny arcidekan

7. marca si Pán života a smrti povolal 
k sebe služobníka gréckokatolíckeho kňaza 
Mgr. Emila Sičáka, titulárneho arcidekana, 
v 69. roku života a v 45. roku kňazskej služby.

Otec Emil Sičák sa narodil v obci Zboj 
29. mája 1948 rodičom Vasiľovi a Anne 
Sičákovcom. V Zboji absolvoval základnú 
školu. Neskôr pokračoval vo svojich štúdiách 
v Snine a v Humennom. Po odchode z Hu-
menného študoval na Teologickej fakulte 
v Prešove, kde sa pripravoval na kňazské 
povolanie. Oporu nachádzal hlavne medzi 
mníšskou komunitou, ktorá mu v najťažších 
časoch nahrádzala rodinu. Niekoľko rokov sa 
domnieval, že jeho cesty povedú do kláštora.

S Oľgou Čorejovou sa oženil 4. októbra 
1969. Pán Boh im požehnal tri dcéry – Alenu, 
Emíliu a Nadeždu. Kňazskú vysviacku prijal 
v Prešove 25. marca 1972, na sviatok Zves-
tovania Presvätej Bohorodičke. K Prečistej 
Panne Márii sa utiekal vo svojich prosbách 
po celý život. Svoje kňazské pôsobenie začal 
ešte počas totality vo farnosti Čukalovce, 
kde pôsobil sedemnásť rokov. V rokoch 1991 
– 1993 pôsobil ako správca farnosti Miková, 
v rokoch 1993 – 1997 spravoval farnosť Šapi-

nec a excurendo 
farnosť Štefu-
rov. V rokoch 
1997 – 1998 
bol správcom 
farnosti Lado-
mirov.

Od roku 1998 
pôsobil ako 
výpomocný duchovný vo farnosti Humenné. 
Pravidelne slúžil v Zariadení pre seniorov 
a domove sociálnych služieb na Mierovej 
ulici v Humennom a vypomáhal vo farskom 
chráme spovednou službou. Popri tom slúžil 
aj v Trnave pri Laborci – v obci, v ktorej 
býval, tiež v Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Michalovciach.

Za svoju kňazskú službu bol v roku 2002 
ocenený hodnosťou titulárny arcidekan, 
mal právo nosiť zlatý kríž. Za neúnavnú 
spovednú službu mu 21. novembra 2015 bolo 
udelené právo nosiť nabederník. Zvlášť veno-
val pozornosť deťom, chorým a chudobným. 
Pohladenie, úsmev, stisnutie ruky, milé slová 
a povzbudenie boli črtou jeho osobnosti. 
Večná mu pamiatka! (Martin Zlacký)

J▌Otec arcibiskup Ján Babjak SJ  
navštívil chorých v Humennom

12. februára v nemocničnej Kaplnke Matky 
ustavičnej pomoci v Nemocnici Andreja 
Leňa v Humennom privítali arcibisku-
pa metropolitu Jána Babjaka SJ. Návštevu 
absolvoval v rámci jubilejného 25. svetového 
dňa chorých. Vyvrcholením návštevy bolo 
slávenie archijerejskej svätej liturgie, ktorú 
otec arcibiskup slávil spolu s duchovným 
správcom nemocnice otcom Andrejom Šam-
bronským. Vo svojej homílii otec arcibiskup 

všetkých uistil o Otcovej láske k nám. Ako 
vzor v chorobe a starobe ponúkol príklad už 
svätého Jána Pavla II. V závere sa poďakoval 
všetkým, ktorí sa starajú o chorých. Po skon-
čení slávnosti ešte navštívil novozriadenú 
Kaplnku sv. Kozmu a Damiána na oddelení 
dlhodobo ležiacich, kde sú v sobotu večer 
slávené sväté liturgie pre pacientov. (Andrej 
Šambronský; foto: Vlado Marčák)

�� 3. – 9. februára sa v kláštore sestier 
redemptoristiek vo Vranove nad Topľou 
konal ikonopisecký kurz pod vedením 
rumunského ikonopisca Mihaia Cucua. 
Zúčastnili sa na ňom tri sestry z rehoľného 
spoločenstva, tri sestry z Kežmarku a ďalší 
záujemcovia. Veľkou radosťou bola prí-
tomnosť dvoch sestier Sloveniek z írskeho 
spoločenstva v Dubline, ktoré pomáhali 
s prekladom a asistovali pri písaní. Týždeň 
práce a modlitby vyvrcholil obradom 
posvätenia ikon za účasti otca arcibiskupa 
Jána Babjaka SJ. (Helena Dudová OSsR)

�� Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom sa 7. – 10. februára konali 
misie pod vedením redemptoristov otca 
Miroslava Bujdoša, br. Gorazda Figuru 
a štyroch dobrovoľníčok. Prostredníctvom 
rozhovorov, svedectiev, scénok či videí 
ohlasovali študentom, že Ježiš Kristus je 
živý a chce konať veľké veci. (Emil Jaroš)

�� Na 8. plese Gréckokatolíckej teologic-
kej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 
(GTF PU), ktorý sa uskutočnil 10. februára 
v študentskej jedálni PU, sa zabávalo 160 
hostí. Do tanca hrala hudobná skupina 
Dual Relax zo Svidníka. Ples otvoril dekan 
fakulty Mons. prof. Peter Šturák. Príjemnú 
atmosféru umocnili spevom piesní ukrajin-
skí študenti fakulty. (Ľubomír Petrík)

��  10. – 12. februára sa v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka v Jusko-
vej Voli stretlo 45 účastníkov Školy služby 
a 30 účastníkov Školy učeníka v Archie-
parchiálnej škole animátora dobrovoľníka 
(AŠAD). V Škole učeníka mladí spoznávali 
krásu byzantského obradu, o ktorom pred-
nášal Martin Tkáč. V Škole služby v od-
bore animátor skupinky mladí rozprávali 
o praktickom vedení stretiek. Lektorkou 
víkendu bola Ivana Strelcová. V hudobnom 
odbore sa mladí učili modlitbe chvál, ktorú 
priblížil Marek Pulščák. Obohatením víken-
du bolo prežívanie Svetového dňa chorých 
modlitbou paraklisu, ktorú mladí obetovali 
za všetkých chorých. (Patrik Maľarčík)

�� 10. až 13. februára sa v Centre pre rodinu 
na Sigorde uskutočnili duchovné cvičenia 
pre kňazské manželské páry. Zúčastnili sa 
na ňom manželia z Prešovskej archieparchie 
a Košickej eparchie. Duchovné cvičenia viedol 
hrabský protopresbyter Radovan Kuzmiak 
s manželkou. Témou bolo evanjelium o Mar-
te a Márii. Počas modlitieb vzájomného sa 
zdieľania modlitby Akatistu požehnania rodín 
a slávenia svätej liturgie zažili nefalšovanú 
rodinnú atmosféru. (Michal Jančišin)

�� 12. februára navštívil vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha, Farnosť 

De
ň 

ch
or

ýc
h 

na
 D

úb
ra

ve
 a 

v Š
m

igo
vc

i

8 www.casopisslovo.sk

sp
r

a
v

o
D

a
js

t
v

o



J▌V Bratislave premietali dokumentárny film  
o bl. biskupovi Gojdičovi

Vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy 
bol 22. februára premietaný dokumentárny 
film Gojdič. Láska nadovšetko. Hlavným or-
ganizátorom podujatia, na ktorom sa okrem 
iných vzácnych hostí zúčastnil aj prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, brati-
slavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvo-
lenský a bratislavský eparcha Peter Rusnák, 
bolo Slovenské národné múzeum – Múzeum 
židovskej kultúry v Bratislave.

Premietanie uviedol riaditeľ Múzea židov-
skej kultúry Pavol Mešťan, ktorý vyzdvihol 
príklad blahoslaveného biskupa Pavla Petra 
Gojdiča OSBM, ktorému bolo v roku 2008 
udelené najvyššie vyznamenanie štátu Izrael 
Spravodlivý medzi národmi za záchranu 
židovských spoluobčanov. Prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ v krátkom 
príhovore povedal, že to bolo viac ako tisíc 
zachránených životov. (Ľubomír Petrík)

J▌Vladyka John Kudrick  
posvätil bohostánok v Strede nad Bodrogom

Do farnosti Streda nad Bodrogom zavítal 
24. februára vo večerných hodinách vzác-
ny hosť, vladyka John Kudrick, emeritný 
biskup Gréckokatolíckej eparchie Parma 
v USA. Pred svätou liturgiou požehnal nový 
bohostánok, dielo miestneho rezbára Erika 
Stelu. Požehnaniu predchádzala krátka kate-
chéza o Božej prítomnosti uprostred Cirkvi, 

ktorú predniesol otec Róbert Jáger, sekretár 
vladyku Milana Chautura CSsR, košického 
eparchu. Zdôraznil v nej ľudskú potrebu 
vidieť tento liturgický znak tak, ako kedysi 
Izrael videl ohnivý stĺp v noci a oblačný stĺp 
cez deň počas púštneho putovania. Bolo 
to znamenie toho, že Pán kráča so svojím 
ľudom. Bohostánok, uchovávajúci predrahé 

Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na ko-
šickom Sídlisku Nad Jazerom. V homílii 
poukázal na to, že každý chrám je miestom 
prijatia. Preto Cirkev stavia chrámy tam, kde 
žijú ľudia, aby mohli pocítiť prijatie Otca. 
Po liturgii nasledovalo stretnutie v pasto-
račných priestoroch kaplnky. (Martin Mráz)

�� V rámci jubilea Košickej eparchie – 20. 
výročia kreovania sa na Cirkevnej zá-
kladnej škole sv. Juraja v Trebišove 13. až 
16. februára konali sväté misie, ktoré viedli 
redemptoristi z Michaloviec pod vedením 
otca Miroslava Bujdoša a brata Gorazda Fi-
guru spolu s dobrovoľníkmi pre tristo žiakov 
a zamestnancov školy. Prvý deň privítala 
misionárov riaditeľka školy Ľudmila Bumbe-
rová. Žiaci po jednotlivých ročníkoch absol-
vovali prednášky, aktivity, scénky a svedectvá 
dobrovoľníkov. (Tomáš Haburaj)

�� 14. februára v Gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča 
v Prešove vyvrcholil stolnotenisový turnaj 
jednotlivcov. V štyroch skupinách si sily 
zmeralo osemnásť seminaristov. V turnaji 
zvíťazil tretiak Dominik Porhinčák. Po skon-
čení zápasov otec rektor Miroslav Dancák 
odovzdal víťazom ceny. (Dominik Petrík)

�� 14. februára, na sviatok odchodu 
do večnosti prepodobného Konštantí-
na Cyrila, apoštola Slovanov, sa mladí 
vysokoškoláci z Košíc stretli na Liturgii sv. 
Jána Zlatoústeho slávenú v cirkevnoslovan-
skom jazyku. Liturgiu pripravili mladí z o. z. 
Molody Rusyny v spolupráci s UNIPASOM. 
Jeromonach otec Kassián Kamil Drozd vo 
svojom príhovore v rusínčine a slovenčine 
zdôraznil, že aj keď sme všetci rozdielni či 
pochádzame z rôznych kultúrnych prostre-
dí a rozprávame často odlišným jazykom, 
všetkých spája a buduje medzi nami mosty 
pravá viera v Ježiša Krista. (Martin Mráz)

�� 16. februára spoločenstvo katedrál-
neho chrámového Zboru sv. Jána Krsti-
teľa v Prešove zrealizovalo fašiangové 
posedenie s večerou na podnet dvoch 
členov – Michala Hlivjaka a Milana Bobáka 
a za sprievodu akordeónu pána Labudu. 
V príjemnej atmosfére si vyše tridsať sú-
časných i zakladajúcich členov zaspomínalo 
na nespočetné množstvo vystúpení doma 
na Slovensku i v cudzine. (Eva Hrabková)

�� 24. – 26. februára sa v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka stretlo 
42 mladých ľudí z protopresbyterátov 
Bardejov a Hrabské, aby uvažovali o téme 
Milosrdný ako Otec. Rôzne aktivity a dy-
namiky umocnili v mladých skúsenosť 
s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. 
(Patrik Maľarčík)
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telo a krv Krista, je rovnakým znamením ako 
kedysi ohnivý stĺp. Zároveň neustále volá 
človeka k obnoveniu osobného, priateľského 
vzťahu.

Vladyka John v homílii upriamil pozornosť 
na pôstne obdobie, v ktorom nejde o výko-
ny. V pôste si človek potrebuje otvoriť srdce 
a skrze pokánie, pôst, almužnu a dobré skut-
ky ho musí vyprázdniť, aby urobil miesto 

pre Boha. Obzvlášť v tom pomáha modlitba 
sv. Efréma, ktorá sa v tomto období pridáva 
k liturgickým modlitbám.

Po svätej liturgii nasledovalo neformálne 
stretnutie s kňazmi i veriacimi. Vladyka 
vyjadril svoju veľkú radosť nad tým, že spolu 
zaznieva maďarčina, slovenčina a angličtina 
ako znamenie nového Izraela. (TSKE)

J▌Cenou Fra Angelico ocenili aj kňaza  
a publicistu Františka Dancáka

Pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelica – 
patróna umelcov sa 23. februára uskutočnilo 
slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico 
umelcom za prínos kresťanských hodnôt 
do umenia. Podujatie sa začalo svätou omšou 
v jezuitskom kostole a pokračovalo odo-
vzdávaním ocenení z rúk Mons. Františka 
Rábeka, ordinára Ozbrojených síl a ozbro-

jených zborov SR a predseda Rady pre vedu, 
vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov 
Slovenska v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave. V kategórii slovesné ume-
nie ocenenie prevzal aj František Dancák,  
gréckokatolícky kňaz, spisovateľ, publicista 
a zároveň aj predseda redakčnej rady časopi-
su Slovo.

J▌Miništranti z Vyšného Kazimíra zvíťazili 
vo futbalovom turnaji

6. marca sa uskutočnil 
druhý ročník futbalové-
ho turnaja miništrantov 
s kňazmi protopresbyte-
rátu Vranov n. T.-mesto 
v telocvični ZŠ v Holčí-
kovciach. Zúčastnilo sa 
na ňom osem tímov: Či-
čava, Rafajovce, Sedliská, 
Vranov n. T.-mesto, Poša, 
Vyšný Kazimír, hostia 
z Lomného a domáci rím-
skokatolícky tím z Ďapa-
loviec. Na štvrtom mieste 
sa umiestnili miništranti 
z Lomného, tretí boli 
miništranti zo Sedlísk, druhí z Vranova n. 
T.-mesta a turnaj vyhrali po druhýkrát mini-
štranti z Vyšného Kazimíra. Na dodržiavanie 

herných pravidiel dozeral rozhodca Matúš 
Horský. (Juraj Štefanik, Peter Calko)

J▌Vyhlásenie environmentálnej subkomisie 
Konferencie biskupov Slovenska o vode

Voda je Božie pohladenie – chráňme vodu 
pre všetkých!

Voda – podivuhodná až zázračná tekutina. 
Chemicky veľmi jednoduchá zlúčenina skla-
dajúca sa z vodíka a kyslíka, napriek tomu 
stále prekvapuje svojimi vlastnosťami vedcov 
i laikov. Niektoré z týchto vlastností nie 
sú doteraz dostatočne známe a sú pre ľudí 

priam zázračné. Voda odnepamäti ľudstvo 
fascinovala. A niet sa čomu čudovať, pokrýva 
71 % zemegule a tvorí obsah 65 % ľudského 
tela. Je nevyhnutná pre život, zohráva úlohu 
v každom procese, ktorý prebieha v rastli-
nách, živočíchoch a tiež v neživej prírode. 
Osviežuje nás a pomáha nám, aby naše 
telo správne fungovalo. Z týchto a ďalších 

�� Kresťanský valentínsky večer pre man-
želov, realizovaný Gréckokatolíckym for-
mačným centrom pre Rómov v Čičave, sa 
v komunitnom centre v Hlinnom uskutočnil 
15. februára a bol zameraný na prežívanie 
pravej lásky – vzťahu s Bohom a s blížnymi. 
(Radko Blichár)

�� 15. februára sa  mladí na košickom 
eparchiálnom úrade započúvali do pred-
nášky o teológii tela sv. Jána Pavla II. 
na stretnutí, ktoré spolu pripravili mladí 
z Hnutia fokoláre v spolupráci s UNIPA-
SOM – Univerzitnou pastoráciou Košickej 
eparchie a na ktorom sa prihovoril vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha, a otec 
Cyril Janšičin s manželkou. (Martin Mráz)

�� Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka 
z Košíc pre 37 účastníkov, sa v GMC Bárka 
v Juskovej Voli konal 17. – 19. februára. 
(Patrik Maľarčík)

�� Nahrávanie rómskeho bigbandového 
zoskupenia Bararas, ktorý je tvorený 80 
rómskymi hudobníkmi, spevákmi a taneč-
níkmi z východného Slovenska a je spoloč-
ným projektom Gréckokatolíckeho centra 
pre Rómov v Čičave a skupiny F6 s cieľom 
povzbudiť k zmiereniu medzi Rómami 
a Slovákmi, sa uskutočnilo 21. – 22. februá-
ra v Kráľovej Lehote. (Radko Blichár)

�� Ikonopisecký kurz pre Rómov, ktorí 
chcú rozvíjať maliarsky talent v duchovnej 
oblasti, otvorili v Gréckokatolíckom centre 
pre Rómov v Čičave 23. februára. (Radko 
Blichár)

�� Ženský karneval sa v Gréckokatolíckom 
centre pre Rómov v Soli konal 25. februá-
ra, kde sa viac ako tridsiatka žien obliekla 
do masiek, dobrej nálady, ale najmä do Bo-
žieho slova a spolu oslavovali Boha za dar 
ženskosti. (Radko Blichár)

��  V sobotu  25. februára sa konal vo 
Farnosti bl. Vasiľa Hopka v Stropkove  kar-
nevalový zábavný večer plný hier a súťaží. 
(Tatiana Vojčíková)

�� Celodenné stretnutie chlapcov, na kto-
rom sa učili tráviť čas s Bohom a s druhými 
počas spoločných chvál práce v skupinkách, 
rôznych hier, piesní a spoločných aktivít, 
sa konalo 25. februára v Gréckokatolíckom 
centre pre Rómov v Čičave. (Radko Blichár)

�� Evanjelizačný kurz  Poď za mnou! pre 
Rómov realizovaný Gréckokatolíckym 
centrom pre Rómov v Malcove sa v Dome 
kultúry v Snakove uskutočnil 4. marca. 
(Radko Blichár)
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dôvodov zohráva táto jednoduchá substancia 
životne dôležitú úlohu v každej spoločnosti. 
Svojimi troma skupenstvami vytvára rovno-
váhu pre celú našu planétu. Ľudia si ju vždy 
vážili a nesmierne cenili.

Zásoby vody na Zemi sa dopĺňajú, a to 
vďaka efektívnemu recyklačnému systému, 
ktorý tu funguje. Takmer každá kvapka vody, 
ktorú použijeme, si nájde svoju cestu do oce-
ánov. Odtiaľ sa pôsobením slnka vyparí 
a potom sa vracia na zem v podobe dažďa. Tá 
istá voda sa používa znova a znova. Tento po-
zoruhodný proces je opísaný v Biblii: „Všetky 
rieky tečú do mora, a more sa nepreplňuje. 
Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť, 
aby sa odtiaľ znova vydali na cestu.“ (Kaz 1, 7) 
Kolobeh vody je naozaj zázrak stvorenia!

Vzhľadom na to, aká dôležitá je voda pre 
život a akým úžasným spôsobom je zabez-
pečovaná, by nás nemalo prekvapovať, že 
v Biblii sa spomína vyše sedemstokrát. V Bib-
lii sú jedinečné vlastnosti vody – zvlášť jej 
schopnosť udržiavať život a očisťovať – často 
použité na opis duchovných hodnôt (porov. 
Iz 58, 11; Jn 4, 14). Skôr ako kňaz alebo diakon 
pokrstí dieťa, vysloví modlitbu nad vodou 
v krstiteľnici. Prosí v nej Ducha Svätého, aby 
jeho sila zostúpila do vody a na dieťa, ktoré 
bude pokrstené. Táto nádherná modlitba 
hovorí o spôsoboch, ako Boh používal vodu 
v dejinách spásy. Na záver sa hovorí o tom, že 
voda pri krste zmyje hriechy a prinesie nový 
život. Takmer na začiatku modlitby je táto 
veta: „Tvoj Duch sa už na počiatku stvorenia 
vznášal nad vodami, a tak voda už vtedy 
dostala schopnosť posväcovať.“

Zásoby vody na Slovensku sú zatiaľ v do-
statočnom množstve. Vďaka stále pomerne 
vyváženému zastúpeniu krajinných prvkov, 
najmä lesov, máme dostatok vody, ktorá má 
dobrú chuť, ale aj samočistiacu schopnosť. 
Vďaka geomorfologickým vlastnostiam našej 
krajiny máme dobre zastúpenú rôznorodosť 
ekosystémov s relatívne vysokým podielom 
lesov (až 42 %), ako aj ďalších stabilizačných 
krajinných prvkov, akými sú pasienky, lúky. 
Množstvo kvalitnej podzemnej vody však 
klesá aj u nás. Slovenské územie je pospájané 
tokmi, ktoré pripomínajú cievy i vlásočni-
ce ľudského tela udržiavajúce intenzívny 
život. Ich celková dĺžka presahuje 44 000 
kilometrov. Tieto vlásočnice prechádzajú cez 
priemyselnú, poľnohospodársku a obývanú 
krajinu, ktorá ich znehodnocuje. Dôležitou 
stránkou je racionálne využívanie vody, a tu 
je obrovská rezerva.

Stav vody v niektorých častiach sveta je 
alarmujúci, a to nielen z hľadiska kvality, ale 
aj množstva vody. Súvisí to tiež so zvyšujú-
cim sa počtom obyvateľstva a neúmernou 
spotrebou, ktorá v niektorých bohatých 
oblastiach presahuje tisíc litrov denne. Prí-
rodné procesy, ktoré zabezpečovali kolobeh 
vody, nemôžu poskytnúť dostatok vody pre 

všetkých obyvateľov Zeme a budú limito-
vať prežitie obyvateľstva. So zmeneným 
zastúpením krajinných prvkov sa kumulačná 
schopnosť krajiny bude zmenšovať. Dneš-
né ukazovatele poukazujú na tendenciu 
vyčerpávania prírodných zdrojov, najmä 
podzemných vôd. V niektorých častiach 
Slovenska, najmä Východoslovenskej nížiny, 
poklesla za ostatných tridsať rokov takmer 
o päť metrov.

V encyklike Laudato si pápež František 
pripomína: „Zabúdame, že aj my sami sme 
Zemou (porov. Gn 2, 7). Naše telo je zložené 
z prvkov planéty; jej vzduch dýchame a jej 
voda nás oživuje a občerstvuje. Nič z tohto 
sveta nám nie je ľahostajné.“ (Laudato si, 
2/5)

Čo môžeme pre ochranu vody urobiť my 
v našom každodennom živote? Správať sa 
rozvážne, starostlivo, zodpovedne k vodným 
zdrojom, neznečisťovať odpadom prírodu, 
okolie vodných tokov, prameňov, vodojemov, 
šetriť pitnú vodu, zachytávať dažďovú vodu 
na zavlažovanie záhrad, vychovávať deti 
v úcte k vode ako Božiemu daru.

Podľa pápeža Františka je voda otázkou 
prvoradej dôležitosti, pretože je nevyhnutná 
pre ľudský život a udržanie suchozemských 
a vodných ekosystémov. Dostupnosť vody 
bola relatívne dlhší čas konštantná, ale 
dnes na mnohých miestach dopyt prevyšuje 
udržateľnú ponuku, čo má z krátkodobého 
i dlhodobého hľadiska vážne dôsledky. Vo 
viacerých oblastiach Zeme je tendencia 
privatizovať vodné zdroje a premeniť ich 
na tovar, ktorý podlieha zákonom trhu. 
V skutočnosti je prístup k pitnej a zdravotne 
vyhovujúcej vode podstatným, základným 
a univerzálnym ľudským právom, pretože 
od neho závisí prežitie osôb, je teda pod-
mienkou uplatňovania ostatných ľudských 
práv.

Vyjadrenia pápeža Františka sú pre 
Slovensko veľmi aktuálne. Vyzývame štátne 
a samosprávne subjekty, aby vo svojich 
rozhodnutiach a konaniach chránili vodné 
zdroje, prijali a realizovali opatrenia na zadr-
žiavanie vody v krajine a udržali dostupnosť 
pitnej vody pre obyvateľov ako základné 
ľudské právo.

„Pri zdôrazňovaní toho, že človek je 
obrazom Boha, by sme nemali zabúdať, že 
každé stvorenie má funkciu a žiadne nie je 
nadbytočné. Celý materiálny vesmír je rečou 
Božej lásky, nesmiernej Božej náklonnosti 
voči nám. Pôda, voda, hory – to všetko je 
Božím pohladením,“ uvádza pápež František 
v encyklike. (Laudato si, 84/53)

Nezabúdajme na to, že voda je Božím 
pohladením a chráňme ju pre všetkých!

Laudato si
environmentálna subkomisia KBS
v Banskej Bystrici február 2017

JJ Erika
J� Krenická

Rozhovor s PaedDr. Františkom Dancákom, 
kňazom, spisovateľom, publicistom a pred-
sedom redakčnej rady časopisu Slovo, 
nositeľom ocenenia Fra Angelica 2017

�� Otec František, ako ste prijali správu 
o udelení ceny Fra Angelica?

Ocenenie zo strany Konferencie biskupov 
Slovenska, jej rady pre vedu, vzdelanie 
a kultúru je prejavom uznania zo strany 
Katolíckej cirkvi za prínos pre kresťanskú 
kultúru na Slovensku. Preto som správu 
o udelení ceny Fra Angelica prijal s prek-
vapením, ale aj potešením. Jej udelenie si 
hlboko vážim. O to viac, že cena bola udele-
ná na návrh Ústredia slovenskej kresťanskej 
inteligencie v Bratislave, pobočka Bardejov.

�� Ako dlho sa venujete publikačnej 
činnosti?

Nič nevznikne samo osebe. Ani od večera 
do rána. Je to výsledok dlhoročnej práce, 
štúdia, zhromažďovania materiálov, ale 
aj  voľného času. A keď to človek robí rád 
a s láskou, príde aj výsledok. Prvá publiká-
cia Slová našej Matky vyšla v roku 1991. 
Odvtedy tlačou vyšlo viac ako sto titulov.

�� Ktorá z kníh, ktoré ste vydali, sa vám 
najviac páčila, prípadne na ktorú z nich 
ste hrdý?

Obľúbenou tematikou mojich prác sú 
pútnické miesta, zvlášť mariánske. Najmä 
preto, že som mnohé z nich navštívil. Z nich 
som hrdý najmä na Šašovú a jej zázračnú 
ikonu. Je to moja srdcová záležitosť. Aj pre-
to, že je to najstaršie mariánske pútnické 
miesto Prešovskej archieparchie. V tomto 
roku vychádza už jej druhé opravené a do-
plnené vydanie.

�� Aké sú ešte vaše plány v literárnej 
oblasti do budúcnosti?

V priebehu mnohých rokov sa nahromadilo 
veľa materiálov. Sú to homílie, príklady 
a myšlienky. Je teda toho viac, čo by bolo 
možno vydať tlačou. Pravda, ak Pán dá čas 
a silu. Materiál je pripravený do tlače, zatiaľ 
však ostáva v rukopise.
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pro-life metro
Na Slovensku považujú tehotenstvo za problém tisíce žien 
ročne. Každý z nás sa môže stretnúť so ženou ohrozenou 
umelým potratom. Jej dieťaťu, ako aj jej samej veľmi pomô-
že, ak sa zastaneme života a pomôžeme žene prijať, že je 
matka. Ale ako to spraviť, aby sme ju neodradili a nestratili 
jej dôveru?

Je veľmi dôležité vyhýbať sa neplodnej kriti-
ke a odsudzovaniu. Naopak, treba poskytnúť 
oporu a pomocnú ruku. Treba pamätať na to, 
že tehotná žena je v istom zmysle v šoku – 
náhle a neplánovane sa dostala do situácie, 
v ktorej sa rozhoduje o smerovaní celej svojej 
budúcnosti. Ak si dieťa nechá, pravdepo-
dobne padnú jej plány na najbližšie roky 
a veľa v jej živote sa zmení natrvalo (hoci, 
pravdaže, nie nevyhnutne k horšiemu). Ak 
podstúpi interrupciu, riskuje zas výčitky 
svedomia a trápenie. Neplánované tehoten-
stvo často nemá jednoduché riešenie – každé 
z nich bude niečo stáť. A tehotná mamička 
to vie. Pri komunikácii s ňou sa treba vžiť 
do jej rozpoloženia a komunikovať s ňou 
citlivo a s úctou. Vôbec si netreba myslieť, že 
rozumieme všetkému, čo sa v nej deje.

Nikto nesmie budúcu mamičku k žiadne-
mu rozhodnutiu nútiť. Môže jej poskytnúť 
informácie, dať argumenty, spolu s ňou 
hľadať pre a proti, byť jej oporou, no konečné 
rozhodnutie musí urobiť ona sama. Niektoré 
problémy sa ľuďom mimo nej nemusia zdať 
veľké. Pre ňu však veľké sú, a tak by k nim 
mali aj iní pristupovať. Ak sa dokážeme vcítiť 
do problému, môžeme lepšie šíriť nádej, 
ktorá ho dokáže prekonať.

Zastávky metra 
○ Som tu pre teba
Tehotná mamička, ktorej chýba opora 
okolia, je veľmi zraniteľná. Potrebuje počuť, 
že nie je sama. Že sa má na koho spoľahnúť. 
Je potrebné, aby sme jej v tomto náročnom 

období venovali svoj čas, zaujímali sa o ňu. 
Možno jej dobre padne, ak ju bude mať kto 
sprevádzať k lekárovi či na úradoch. V prí-
pade jej záujmu možno do pomoci zapojiť aj 
širší okruh ľudí.

○ Počúvam
Ženu si treba vypočuť a spolu s ňou sa za-
mýšľať nad jej situáciou. Každá neplánovane 
tehotná žena je v inej situácii – jedna príliš 
mladá, inej sa partner vyhráža rozchodom, 
iná sa bojí, ako uživí ďalšie dieťa. Je dobré, 
ak sa žena môže vyrozprávať a v pokoji si 
utriediť myšlienky. Tak sa tiež zistí, aké 
ťažkosti ju čakajú, keď si dieťa nechá, a teda 
aj to, s čím jej môžeme pomôcť. Treba získať 
čas a predísť unáhleným krokom, ktoré sa už 
nedajú vrátiť späť.

○ Zvládneš to
Každý potrebuje počuť slová povzbudenia. 
O čo viac tehotná mamička, ktorá je v stre-
se, plná pochybností a obáv zo zlyhania. 
Pomôžme jej nazrieť kúsok za horizont 
a objaviť víziu svojho šťastného rodičovstva. 
Povzbuďme ju, že každá žena môže byť dob-
rou matkou. Ak nie je možné, aby sa o dieťa 
starala, je tu vízia šťastného života pre dieťa 
v náhradnej rodine.

○ Vieš, že...?
Veľa sa dá pomôcť poskytnutím užitočných 
informácií. Napríklad o tom, ako dieťa v da-
nom týždni tehotenstva práve vyzerá, ako 
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sa vyvíja. Všetko je na webe. Ak žena naozaj 
zvažuje potrat, toto sú pre ňu veľmi dôležité 
informácie. Raz sa o nich iste dozvie, nemala 
by ľutovať, že to bolo neskoro.

Citlivo ju treba informovať o negatívnych 
následkoch umelého potratu, zdravotných 
a hlavne psychických vrátane rizika popot-
ratového syndrómu. Možno nevie o organi-
záciách, ktoré jej môžu pomôcť. Alebo že 
dieťa možno po pôrode zveriť do pestúnstva 
či profesionálnej rodiny, alebo porodiť ho 
utajene v nemocnici a dať ho na adopciu.

Niekomu môže pomôcť, ak sa dozvie, že 
otec dieťaťa je povinný finančne naň prispie-
vať aj v prípade, že nechcel, aby sa narodi-
lo. Informovanosť je dôležitá pre správne 
rozhodovanie. Ak si s niektorými otázkami 
nevieme dať rady, spýtajme sa v poradni.

○ Pomôžem ti
Užitoční môžeme byť aj konkrétnou po-
mocou – napríklad finančnou, materiálnou 
(oblečením, výbavičkou pre bábätko), vyba-
vením ubytovania či pomocou pri starost-
livosti o dieťa. Ak sa však chceme zaviazať 
k dlhodobejšej pomoci, nesľubujme niečo, 
čo nebudeme môcť splniť! Veriaci môžu veľ-
mi pomôcť modlitbou. Takto sa dá pomôcť 
aj v prípade, že nie sme v priamom kontakte 
s tehotnou mamičkou. Navyše, touto formou 
dokáže pomôcť naozaj každý.

○ Odborné poradenstvo
Niekedy treba tehotnú mamičku nasmerovať 
na poradňu, ktorá vie pomôcť aj v náročnej 
situácii. Každý by mal nejakú poradňu po-
znať, aby ju vedel odporučiť.

Špecializované poradne a zariadenia vedia 
pomôcť s množstvom vecí. Vedia so ženou 
správne komunikovať a poradiť jej. Niektoré 
spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi, 
psychológmi, právnikmi, kňazmi, lekármi, 
prípadne majú možnosť mamičku ubytovať, 
ukryť a podobne. 

○ Domov pre tehotné mamy
Na Slovensku máme desiatky zariadení, 
ktoré môžu mamičku v núdzi ubytovať, a to 
aj v čase pred pôrodom, aj po ňom.

○ Utajený pôrod a adopcia
Niektoré matky sa nemôžu z rôznych príčin 
o svoje dieťatko starať, no nechcú mu ani ub-
lížiť umelým potratom. Pre ne je tu možnosť 
porodiť dieťa v nemocnici, a to normálne 
alebo utajene. Dieťatko potom môže ísť 
na adopciu k jeho novým rodičom, ktorí sa 
naň už veľmi tešia.

○ Pestúnstvo a profirodina
Dieťa môže byť po narodení zverené aj 
do pestúnskej starostlivosti či umiestnené 
do tzv. profirodiny, kým sa situácia rodičov 
nezlepší a nebudú sa oň môcť sami starať.

Poradne s celoslovenskou 
pôsobnosťou
Poradňa ALEXIS
Je určená pre ženy, dievčatá a všetkých, ktorí 
uvažujú o umelom potrate, ktorých trápi te-
hotenstvo, na ktoré neboli pripravení, nejasné 
výsledky vyšetrení v tehotenstve, rodinné 
a vzťahové problémy po zistení tehotenstva, 
prekonali umelý alebo spontánny potrat.
Kontakt: 0911 350 200, 0917 350 200; porad-
na@alexisporadna.sk; www.alexisporadna.sk; 
Heydukova 14, Bratislava

Áno pre život, n. o.
Pomoc dievčatám, ženám a matkám s deťmi, 
ktoré sa nachádzajú v krízových životných 
situáciách pre tehotenstvo, ostali bez partnera 
a podpory rodiny, nemajú dostatok finančných 
prostriedkov a bývanie, sú obeťami domáceho 
násilia.
Kontakt: bezplatná LINKA POMOCI: 
0800 12 00 24 (nonstop); apz@nextra.sk; www.
anoprezivot.sk; Farská 543/2, Rajecké Teplice

Osobitné projekty
Zachráňme životy
Systém finančnej pomoci na záchranu počatého 
dieťaťa a pomoci jeho matke. Činnosť  realizuje 
v spolupráci s 26 organizáciami a krízovými 
centrami, ktoré odborne pracujú s tehotnými 
ženami, matkami s deťmi v núdzi po celom 
Slovensku. Projekt je súčasne darcovským sys-
témom pre tých, ktorí chcú finančne pomáhať 
matkám v núdzi. Projekt realizuje Fórum života.
Kontakt: 0911 756 026; info@zachranmezivoty.
sk; www.zachranmezivoty.sk; Heydukova 14, 
Bratislava

Tóbi
Poradenstvo a praktická pomoc rodičom pri 
pochovávaní potratených detí
Kontakt: 0915 214 915; polonova.m@gmail.
com; moz-tobi.webnode.sk; Prestavlky 107,
Hliník nad Hronom

Ráchelina vinica
Nádej pre zranených potratom
Ľuďom trpiacim následkami potratu, ktorý 
natrvalo poznačí život matky, otca, príbuzných 
i lekárov, je určený víkendový program Ráche-
lina vinica, zameraný na emocionálne, dušev-
né i duchovné uzdravenie. Ráchel je projekt 
Diecézneho pastoračného centra pre rodinu 
Banskobystrickej diecézy.
Kontakt: 0911 911 794; rachel@rodinabb.
sk; rachel.rodinabb.sk; Kapitulská 21, Banská 
Bystrica

STOP obchodovaniu s ľuďmi
Kontakt: Slovenská katolícka charita; Kapitulská 
18, Bratislava; 0918 994 754; 02/544 315 06; 
stoptrafficking@charita.sk; obchodsludmi.sk

Rodinné poradenstvo
Zastolom.sk
Zoznam odporúčaných psychológov, psychiat-
rov, manželských a rodinných poradcov
z rôznych miest Slovenska.
Kontakt: www.zastolom.sk/pomoc

Family Garden
Poradenské centrum pre rodiny sa zameriava 
na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom,
rodinám i jednotlivcom. Kontakt: 0903 821 321; 
bratislava@familygarden.sk; www.familygar-
den.sk; Miletičova 7, Bratislava

Centrum pomoci pre rodinu
Pomoc rodinám riešiť a zvládať náročné životné 
situácie. Podpora pre rodiny, aby tvorili láskavý 
a bezpečný domov pre svoje deti. 
Kontakt: 0948 020 412; cppr@cppr.sk;  
www.cppr.sk; Štefánikova 46, Trnava

Poradenstvo
SPDDD Úsmev ako dar
Kontakt: 02/ 638 152 09; info@usmev.sk;  
www.usmev.sk; Ševčenkova 21, Bratislava

Špecializovaná sociálna poradňa
Kontakt: 0948 620 424; vozarova@usmev.sk; 
www.usmev.sk; Letná 49, Spišská Nová Ves

Pobočka pre vých. Slovensko a Zakarp. Ukrajinu
Kontakt: 055/230 44 01 – 3; kosice@usmev.sk; 
www.usmev.sk; Kováčska 28, Košice

Slovenská katolícka charita
Kontakt: 0918 994 754; sekretariat@charita.sk; 
www.charita.sk; Kapitulská 18, Bratislava

Diecézna charita Žilina
Dom charity sv. Vincenta
Kontakt: 0918 314 197; dchvincent.za@gmail.
com; www.charitaza.sk; Predmestská 12, Žilina

Dom charity sv. Krištofa
Kontakt: 043/ 427 06 51; dchkristof.mt@gmail.
com; www.charitaza.sk; Kollárova 24, Martin

Spišská katolícka charita
Špecializovaná sociálna poradňa
Kontakt: 0914 320 521; marta.chabadova@
caritas.sk; Jesenského 5, Spišská Nová Ves

Diecézna charita Rožňava
Charitatívno-sociálne centrum sv. Rity
Kontakt: 0911 278 555; dchrv.lucenec@gmail.
com; Železničná ulica 7, Lučenec

Arcidiecézna charita Košice
Špecializovaná sociálna poradňa Prešov
Kontakt: 0910 842 594; jana.kovacikova@charita-
ke.sk; Masarykova 16, Nám. Krista Kráľa 1, Prešov

Charitatívno-sociálne centrum
Kontakt: 0911 174 094; poradna.michalovce@
charita-ke.sk; Okružná 3657, Michalovce

Komunitné centrum Stropkov
Kontakt: 0903 982 801; beata.vozna@charita-ke.
sk; www.charita-ke.sk; Mlynská 724/41, Stropkov
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Trnavská arcidiecézna charita
Kontakt: 0948 091 011; sona.pobiecka@chari-
tatt.sk; www.charitatt.sk; Hlavná 43, Trnava

Centrum pomoci človeku Sereď
Kontakt: 0948 944 449, charita.sered@chari-
tatt.sk; www.charitatt.sk, Garbiarska 18, Sereď

Farská charita bl. sestry Zdenky Topoľčany
Občianske združenie Nádej Topoľčany
Kontakt: 0905 716 553; sonafabikova@gmail.com

Farská charita sv. Jozefa
Kontakt: 0907 920 596; farska.charitanz@
gmail.com; Banskobystrická 1, Nové Zámky

FEMINA
Poradňa Femina sa nachádza pri bočnom vcho-
de do budovy levickej polikliniky. Otvorené je 
každý pracovný deň: 07.30 – 12.00 h. Aj mimo 
tohto času sú jeho pracovníci dostupní na tele-
fónnom čísle. Kontakt: 0903 983 983; femina@
forumzivota.sk; https://www.facebook.com/
profile.php?id=100014447912547

OZ Samaria
Kontakt: 0911 132 828; samaria.centrum@gmail.
com; www.samaria.sk; Podzámska 4, Hlohovec

Centrum Návrat v Prešove
Kontakt: 0918 391 019; navratpo@navrat.sk; 
www.navrat.sk; Svätoplukova 12, Prešov

OZ S láskou k človeku
Kontakt: 0905 816 988; slaskoukcloveku@
centrum.sk; www.slaskoukcloveku.sk; F. Hečku 
1449, Púchov

Centrum pomoci pre rodinu
Kontakt: 0948 020 412; cppr@cppr.sk; www.
cppr.sk; Štefánikova 46, Trnava

OZ Magis
Kontakt: 051/772 58 99; magisozcj@gmail.com; 
Konštantínova 2, Prešov

Poradenstvo s ubytovaním
Spišská katolícka charita
Dom Charitas sv. Jozefa
Ubytovanie pre matky s deťmi v núdzi
Kontakt: 0903 616 804; jozef.hreus@caritas.sk; 
Wolkerova ul. 41, Spišská Nová Ves

Dom Charitas sv. Kláry
Ubytovanie pre matky s deťmi v núdzi, krízové 
centrum a útulok pre dievčatá
Kontakt: 0902 327 955; dchsk.caritas.sk; anna.
bodorikova@caritas.sk; Borbisova ul. 5, Liptov-
ský Mikuláš

Dom Charitas sv. Hildegardy – Ubytovanie pre 
matky s deťmi v núdzi
Kontakt: 0914 320 520; veronika.tyrolova@
caritas.sk; Rabča 850, Rabča

Arcidiecézna charita Košice
Krízové centrum – Útulok
Kontakt: 0904 738 552; kc.kosice@charita-ke.sk; 
www.charita-ke.sk; Poľná 1, Košická Nová Ves

Diecézna charita Žilina
Dom charity sv. Gianny
Kontakt: 0918 874 839; dchgianna.ca@gmail.
com; www.charitaza.sk; Kukučínova 4, Čadca

OZ Dobrota sv. Alžbety
JOZEFÍNUM – zariadenie núdzového bývania 
pre ženy. Kontakt: 033/557 71 66; jozefinum@
gmail.com; www.jozefinum.sk; Nám. L. van 
Beethovena 556/9, Dolná Krupá

KRIŽOVATKY, n. o.
Kontakt: 0907/899 271; krizovatky@krizovatky.eu
Azylový dom Emauzy – Kontakt: 0905 579 940; 
emauzy@stonline.sk; Holíč

Azylové centrum Betánia – Kontakt: 0917 778 979; 
centrumbetania@gmail.com; Malacky

OZ Pokoj a dobro
Útulok sv. Anny – Kontakt: 0911 281 564; 
0905 828 257; viera.vavrova@directly2you.sk; 
Kpt. Nálepku 6/B, Hlohovec

Inštitút Krista Veľkňaza
Dom Márie Magdalény v Žakovciach
Dom Božieho milosrdenstva v Ľubici
Kontakt: Žakovce 30, www.ikv.sk

Zachráňme Kukulíka
Lokálna sieť pomoci tehotnej žene v Banskej 
Bystrici a okolí
Kontakt: 0918 653 817; bazalka@navrat.sk; www.
bb.mestorodiny.sk; Dolná 9, 974 01 B. Bystrica

DORKA, n. o., Centrum pre obnovu rodiny
DORKA Košice
Kontakt: 0948 601 022; info@centrumdorka.sk; 
www.centrumdorka.sk; Hemerkova 28, Košice

DORKA Prešov
Kontakt: 051/775 46 04; presov@centrumdorka.
sk; www.centrumdorka.sk; Lomnická 30, Prešov

OZ Dom nádeje
Poradenstvo, sprostredkovanie ubytovania, 
právne zastúpenie
Kontakt: 0940 316 354; ozdomnadeje@gmail.
com; Hviezdoslavova 21, Martin

Dom sv. Jozefa
Svidník – ubytovňa
Kontakt: https://www.facebook.com/Dom-svjo-
zefautuloksvidnik-257440170995381/about/

Aktualizovaný zoznam možno nájsť  
aj na www.pochodzazivot.sk/pomoc.

25marec.sk

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
JE AJ TVOJÍM SVIATKOM

Všetko naj
lepšie

k tvojim pocatiná
m!

forumzivota.sk 4life.upc.uniba.sk
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Prímas Juraj Lipaj
JJ Michal Glevaňák
J� foto: edit.elte.hu

Juraj Lipaj pochádzal zo šľachtickej rodiny. 
Študoval v Bratislave, vo Viedni u jezuitov, 
v Štajerskom Hradci (Graz) a nakoniec v ro-
koch 1621 – 1625 teológiu na nemecko-uhor-
skom kolégiu v Ríme, kde dosiahol doktorát 
filozofie. V roku 1619 začal študovať filozofiu 
už ako kanonik. Po kňazskej vysviacke 
(1625) začal pôsobiť ako farár v Senci. V roku 
1625 bol vymenovaný za ostrihomského 
kanonika a od roku 1627 bol turnianskym 
arcidiakonom a farárom v Nových Zámkoch. 
V roku 1628 sa v Ostrihome stal svätoštefan-
ským prepoštom. V roku 1631 získal hodnosť 
päťkostolského, nasledujúci rok vesprémske-
ho a v roku 1637 jágerského biskupa a uhor-
ského kancelára. V tejto funkcii 30. augusta 
1637 v Trnave slávnostne posvätil Chrám sv. 
Jána Krstiteľa.

Po smrti arcibiskupa Imricha Lóšiho bol 
v roku 1642 vymenovaný za ostrihomského 
arcibiskupa a uhorského prímasa. Po nevý-
hodnom Vašvárskom mieri (1664) sa pridal 
k nepokojnej katolíckej šľachte a zapojil sa 
do Vešeléniho sprisahania proti Habsburgov-
com. Osvedčil sa ako blízky spolupracovník 
a pokračovateľ Petra Pázmaňa (1570 – 1637) 
v rekatolizačnom úsilí. Podporoval rehole, 

najmä rád Spoločnosti Ježišovej (jezuitov), 
ktorý pozval v roku 1658 do Trenčína a v roku 
1660 do Skalice. Založil viaceré františkánske 
kláštory (Kremnica 1649). Podľa vzoru rím-
skeho nemecko-uhorského kolégia založil 
v roku 1648 v Trnave pre najnadanejších 
klerikov určených na pastoráciu na celom 
území Uhorska seminár Collegium Generale 
Cleri Junioris Hungaria – Collegium Rubro-
rum, rubrorum (podľa červených reverend 
klerikov). Tiež sa považuje za spoluzaklada-
teľa Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
(1667). Vznikla vďaka tomu, že on (1665) 
a jeho predchodca Imrich Lóši (1642) so 
súhlasom kráľa odkázali v testamente na jej 
založenie svoje finančné prostriedky.

Arcibiskupa Juraja Lipaja charakterizovala 
neúnavná snaha o zveľadenie a upevnenie 
Rímskokatolíckej cirkvi v Uhorsku v duchu 
rekatolizačného úsilia arcibiskupa Petra 
Pázmaňa.  Arcibiskup ako uhorský prímas 
v roku 1648 potvrdil akt Užhorodskej únie 
(1646) na krajinskej synode uhorského epis-
kopátu v Trnave. Na základe toho podporili 
úniu aj latinské diecézy a katolícki magnáti. 
V roku 1650 informoval Rím o vzniku únie. 
Pápež Inocent X. sa o tejto únii dozvedel 
v roku 1651 prostredníctvom listu, v ktorom 
bol informovaný o novozvolenom muka-
čevskom biskupovi, a zároveň žiadal o jeho 
potvrdenie v úrade. Juraj Lipaj prebudoval 
letný arcibiskupský palác v Bratislave a vďaka 

nemu pri paláci vznikol unikátny park 
s množstvom rastlín, v našich zemepisných 
šírkach dovtedy neznámych. Park zveril 
svojmu bratovi Jánovi Lipajovi (1606 – 1666), 
členovi rádu Spoločnosti Ježišovej. Arcibis-
kup je autorom filozofickej dizertačnej práce 
a viacerých filozoficko-teologických diel. 
Napísal oslavnú reč na uhorského kráľa sv. 
Ladislava. Venoval sa výtvarnému umeniu, 
alchýmii a astronómii. S Martinom Sentivá-
nim (1633 – 1705), slovenským polyhistorom 
a filozofom, vydal anonymne astronomický 
spis o kométach.

Nenarodené deti

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Život je najväčší dar, aký sme od Pána Boha 
dostali. Boli sme povolaní z ničoty k bytiu a dos-
táva sa nám možnosť prežiť pozemský život 
na tejto zemi, spoznať lásku Boha i ľudskú lás-
ku, vykonať mnoho dobrých skutkov nezištnej 
služby a lásky a dosiahnuť večný cieľ, domov 
u nášho nebeského Otca v nebi.

Všetci ľudia majú byť vďační za dar života, 
a to predovšetkým Pánu Bohu, ale aj svojim 
rodičom, že im dovolili narodiť sa. Že ich prijali 
ako dar. Lebo dnešný svet ovládol duch egoizmu 
až natoľko, že mnohým deťom sa takého šťastia 
narodiť sa nedostáva. V minulosti boli deti 
prijímané s radosťou a láskou, lebo spečaťovali 

rodičovskú lásku. Dnes sú však deti v mnohých 
manželstvách vnímané skôr ako záťaž, ako pre-
kážka a manželia ich neprijímajú a nedovolia im 
narodiť sa. Uspokoja sa s jedným, ba možno aj 
s dvomi deťmi a ostatné, aj keď ich Pán Boh po-
žehnáva, už nemajú šancu narodiť sa. Toto však 
nie je nijaká výhra pre rodičov ani pre ľudstvo. 
Naopak, je to skôr kliatba, lebo ide o zabitie 
nenarodených, tých najbezbrannejších ľudí.

Demografická krivka na Slovensku stále klesá, 
už bijú na poplach aj politici, aj ekonómovia 
a možno ich hlas bude silnejší než hlas Cirkvi 
a jej kňazov. Už sa pre nedostatok detí a ná-
sledne starnúce obyvateľstvo každým rokom 
zvyšuje vek odchodu do dôchodku. A v budúc-
nosti budú ohrozené aj starobné dôchodky, 
lebo nebude mať kto zarábať na dôchodcov.

Ale ešte väčšie nešťastie hrozí po duchovnej 
stránke. Ako sa dá pokojne žiť s vedomím, že 

sme zabránili vlastným deťom narodiť sa? Mnohí 
psychiatri už teraz môžu potvrdiť veľké psychické 
choroby, poruchy najmä žien, matiek, ktorých 
zožiera vedomie zabitia svojich detí. Materiálne 
či iné výhody, pre ktoré to urobili, už dávno po-
minuli, ale svoje svedomie utlmiť nevedia. Veď je 
to Boží hlas v nás. Veru, s takouto vinou, s takým 
krížom sa ťažko žije. Veriaci ľudia môžu túto 
vinu ponoriť do mora Božieho milosrdenstva 
a do istej miery sa s odpustenou vinou vyrovnať, 
ale neveriaci ľudia túto možnosť nemajú.

Ľudia v dnešnom pomýlenom svete ne-
dokážu žiť čisto a usporiadane v manželstve. 
Mnohí sa uspokoja žiť iba ako druh a družka. 
Ale pýtam sa, aká je tu zodpovednosť vo vzťahu 
k deťom, ktoré sa takto narodia či nenarodia? 
Potratová antikoncepcia spôsobuje zabitie 
mnohých detí. Môžeme sa tváriť, že to nie je 
nič, ale kto za to ponesie zodpovednosť?

Darca života, osvieť rozum i srdcia, aby sa 
ľudia nedopúšťali vrážd nenarodených detí. 
Zo srdca žehnám všetkým matkám, aby vedeli 
prijať nový život.
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jeHo MocoU  
ti odpúšťam
Zub času sa pomaly zahryzáva do každého človeka 
a podpísal sa aj na ňom. Dnes už si musí pomáhať 
pri chôdzi paličkou, ale jeho kroky pravidelne vedú 
do spovednice, aby sprostredkoval milosrdenstvo. Jeho 
zvučný bas poznajú starší aj mladší. O spovedi a realite 
kajúcnosti sme sa porozprávali s otcom Pavlom Dancákom 
(80), výpomocným duchovným v Prešove.

JJ Michal Pavlišinovič
J� foto: archív P. Dancáka

�� Minulý rok ste oslávili 80 rokov ži-
vota, v tomto roku si pripomeniete 
60 rokov od kňazskej vysviacky. 
skúseností teda máte nadostač. 
Zmenilo sa za tie roky vnímanie 
kňaza v spoločnosti?

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že 
pôsobenie kňazov výrazne ovplyvňuje 
život spoločnosti. Postavenie kňaza v spo-
ločnosti možno vnímať z viacerých pozícií. 
Iný pohľad na kňaza majú veriaci, inove-
riaci alebo neveriaci. Postavenie kňaza 
môže byť vnímané z pohľadu sociológie, 
psychológie, práva a pod., a tieto pohľady 
sa môžu prekrývať, dopĺňať, ale môžu si aj 
odporovať. Navyše, človek aj spoločnosť sú 
neustále vo vývoji, takže áno, postavenie 
kňaza v spoločnosti sa nielen zmenilo, ale 
sa neustále mení. Dôležité je, aby samotný 
kňaz vedel, aké je jeho postavenie v spo-
ločnosti. Kňaz často plní rôzne úlohy: úrad-
níka, lesného správcu, stavbára, animáto-
ra... Tomu sa nedá vyhnúť, ale postavenie 
kňaza v spoločnosti je dané jeho poslaním 
ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom, 
nielen vybranej skupine, ale celému stvo-
reniu, ako to podčiarkuje sv. Ján Zlatoústy 
v spise O kňazstve.

�� ak by ste sa mohli vrátiť v čase, 
vybrali by ste si iné povolanie?

Môj duchovný vývoj veľmi ovplyvnili moji 
rodičia, ale aj osobnosti mojej mladosti: 
Alexej Župina, učiteľ vo Varhaňovciach, 
otec Michal Kizák, profesor náboženstva 
v Prešove, otec Anton Minčík, farár vo 
Varhaňovciach, ale aj suplujúci kaplán otec 
Ján Hirka. Spomínam si aj na to, ako môj 
starý otec Jozef Lukačko vravieval, že keď 
našu cirkev budú z jednej strany búrať, my 
ju budeme z druhej strany budovať. Mama 
mi nikdy nepovedala: „Choď za kňaza“, ale 
brávala ma na odpusty. Pamätám si, že ako 
sedemročný som kráčal z Pečovskej Novej 
Vsi do Ľutiny a spievali sme pieseň Likuj, 
Presvjataja. Dodnes je to moja najobľú-
benejšia pieseň. Pre vstup do seminára 
som sa rozhodoval v najťažších chvíľach 
totalitného režimu, v ktorom som niesol 
„kádrovú závadu“ ako syn kulaka zavleče-
ného sovietskou NKVD na nútené práce 
v Donbase. Rodinný priateľ žijúci v Prahe 
mňa aj rodičov veľmi presviedčal, aby som 
odišiel na štúdiá techniky do Prahy, kde sa 
ľahšie „stratím“. Mojím konečným rozhod-
nutím bolo štúdium teológie, a to napriek 
tomu, že z ľudského pohľadu bolo toto 
obdobie pre kňazské pôsobenie bezper-
spektívne. Sám som si nevedel uspokojivo 
vysvetliť toto rozhodnutie. Po vysviacke mi 
to vysvetlila moja mama, ktorá mi pove-
dala, že odovzdala svoje deti Pánu Bohu 
za návrat nášho otca z Donbasu. Tak isto 
by som sa rozhodol aj dnes.

�� od istého času, už aj pre starobu, 
nepôsobíte vo farnosti, ale du-
chovne vypomáhate vysluhovaním 

sviatosti zmierenia v katedrálnom 
chráme sv. jána krstiteľa v prešo-
ve. čo pre vás znamená sviatosť 
zmierenia?

Skutočne často spovedám v Prešove, v Lit-
manovej, pred sviatkami v Hanušovciach 
a som rád, že ma pozývajú aj do Klokočova 
a Ľutiny. Spovedávame na verejnosti, ale 
v časoch neslobody, hlavne pred sviat-
kami, za mnou prichádzali ľudia, ktorým 
bolo oficiálne bránené vyznávať vieru. Boli 
to predovšetkým učitelia, profesori, ale 
aj rôzni vedúci pracovníci. Stretávali sme 
sa na rôznych miestach. S úctou som ich 
prijímal a povzbudzoval vo viere. Sviatosť 
zmierenia je navždy spojená so slovami 
Pána Ježiša: „Komu odpustíte hriechy, 
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, 
budú mu zadržané“ (Jn 20, 23). Sviatosť 
zmierenia je podľa mňa miestom veľkej 
bázne a veľkej radosti – ako stretnutie 
márnotratného syna s milujúcim otcom. 
Spovedník je tu ako posol, ktorý oznamuje 
takéto stretnutie. Veľmi sa mi páči vyjad-
renie sv. Jána Pavla II., že sviatosť pokánia 
nie je iba „nástroj na ničenie hriechov“, 
ale aj forma duchovného vedenia na ceste 
osobného zdokonaľovania.

�� v dnešnom človeku akoby ustu-
povala schopnosť reflektovať 
svoje konanie, a tak mnohí zabú-
dajú na kajúcnosť. Zvlášť to vidno 
v západnej európe. ako je to u nás? 
spovedajú sa ľudia na slovensku 
často?
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Západ prešiel iným vývojom. Nemám 
dostatok informácií, ale nie je celkom 
správne domnievať sa, že keď je menej 
spovedí, tak sa vytratila kajúcnosť. Od kňa-
zov i laikov žijúcich v západnej Európe 
viem, že je tam veľký nedostatok kňazov. 
Robia, čo sa dá, ale na spoveď, s výnimkou 
extrémnych prípadov, je potrebný indi-
viduálny prístup a dostatočný čas. Ako je 
to u nás? Áno, u nás sa ľudia spovedajú 
často a vidíme to nielen v katedrále. Aj my 
niekedy nestačíme, a nie preto, že spoved-
níkov je málo, ale hlavne je to túžba ľudí, 
ktorí chcú prejsť duchovnou očistou. Je 
to dobrý znak a my kňazi musíme hľadať 
spôsob, ako si zorganizovať denný režim 
a vyjsť ľuďom v ústrety. Vzťah sa nedá 
budovať kolektívne, ale len osobne.

�� Dominujú v spovedniciach skôr 
starí ľudia alebo prichádzajú aj 
mladí?

Niekedy, keď sa pozrieme na zástup pred 
spovednicou, tak sa nám môže zdať, že je 
tu exkurzia z geriatrického oddelenia, ale 
to je skôr len ráno. Cez deň a večer prichá-
dzajú aj mladí a v katedrále je to tak asi pol 
na pol. Na pútnických miestach je mladých 
viac ako starších.

�� Niekedy prichádzajú aj ľudia 
s postojom „už nech to mám 
za sebou“. čo by ste poradili týmto 
ľuďom, aby zmenili svoje nazera-
nie na svätú spoveď?

Tento postoj podľa mňa nie je až taký zlý. 
Samozrejme, s výnimkou donútenia alebo 
formálnej spovede. Toto „už nech to mám 
za sebou“ by som prirovnal k návšteve 
zubára, ktorú považujeme za potrebnú, 
hoci nepríjemnú, a tak ju chceme mať čo 
najskôr za sebou. Ja som mal vždy dobrých 
zubárov, ale jednako som sa k zubárovi 
bál. Dnes mám zubára, ktorý mi zákrok 
pútavo vysvetľuje, a ja sa teším na ďalšiu 
návštevu. Azda niečo také by malo byť 
aj na spovedi, aby človek, ktorý k nám 
prichádza s vnútorným napätím, odchádzal 
s predsavzatím, že sa príde čoskoro zase 
vyspovedať.

�� ako často by sa človek mal spove-
dať?

Stretávame sa s tým, že na otázku, kedy 
ste boli na poslednú spoveď, nám správ-
ne zacitujú katechizmus, že v čase pred 
Veľkou nocou. Toto nie je zlé, ale predsa 
minimálne a v dnešnom uponáhľanom 
svete podľa mňa aj nedostatočné. Spoveď 
je spojená so spytovaním svedomia, teda 
s tým slávnym: poznaj sám seba, čo tvorí 

základ našej kultúry. Dnes odporúčame 
spovede pri rôznych príležitostiach, ako 
sú významné sviatky, rodinné slávnosti, 
skúšky, cesty, dovolenky, operácie a pod. 
Najviac spovedáme v prvé piatky. Tu je 
vhodné zdôrazniť, že v prvý piatok sa ne-
vyžaduje ani tak spoveď, ale stav posväcu-
júcej milosti. Odpoveď na otázku, kedy má 
človek ísť na spoveď, by mohla znieť: „Keď 
to potrebuje a keď nie je v stave milosti 
posväcujúcej.“

�� svätý otec František povedal, že 
spovedníci majú rozumieť nielen 
jazyku slov, ale aj jazyku gest. Do-
slova povedal, že ak hriešnik nedo-
káže povedať svoj hriech, ale kňaz 
rozumie, o čo ide, je to v poriadku. 
Nakoľko presne musí človek po-
menovať svoje previnenie, aby mu 
kňaz mohol dať rozhrešenie?

Kajúcnik má presne a jasne pomenovať 
svoje previnenie, ale nie je nevyhnut-
né a niekedy ani potrebné zachádzať 
do detailov. V terminálnych prípadoch 
komunikujeme iba hmatom alebo zrakom. 
Za príklad nám môže poslúžiť vyjadrenie 
Zacheja, ktorý chce odčiniť všetko spácha-
né zlo, ale nevymenováva podrobnosti. 
Oveľa dôležitejšie je, aby to napravil.

�� Zažili ste aj sväté spovede, ktoré 
vtisli slzy do očí nielen penitento-
vi, ale aj vám?

Áno, a nie je to zriedka, ale sú to špecifické 
situácie, ktoré ani nebudem zovšeobec-
ňovať, lebo predsa ľudia to vyznali vo 
vedomí, že ich vyznanie je pod spovedným 
tajomstvom.

�� poznám však aj prípady takých 
ľudí, ktorí odchádzali zo svätej 
spovede nielen spotení, ale hlavne 
zranení z postoja kňaza. čo poradiť 
týmto veriacim? a čo kňazovi?

Veriacich by som poprosil o trpezlivosť, 
lebo aj kňaz je človek a má svoje slabosti. 
Je vhodné, aby kajúcnik mal stáleho spo-
vedníka, ak je to možné. A kňazovi by som 
pripomenul, že Kristus prišiel volať hrieš-
nikov a nie spravodlivých. Kňaz v spovedi 
nevystupuje ako sudca, ale ako lekár, ktorý 
sa usiluje pomôcť.

�� stalo sa vám niekedy, že ste ne-
mohli udeliť rozhrešenie?

Je to neuveriteľné, ale za šesťdesiat rokov 
kňazskej služby som takýto prípad nemal.

�� Na záver možno skúste dať nie-
koľko rád veriacim, aby si znova 
zaľúbili sviatosť zmierenia.

Odpoviem skúsenosťou, ktorá je zachytená 
aj v Katechizme Katolíckej cirkvi: u tých, čo 
prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným 
srdcom a s nábožnosťou, zvyčajne zavlád-
ne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so 
silnou duchovnou útechou.
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Kto si dá hrianku?
JJ Gabika
J� foto: static.pexels.com

Začiatkom pôstu som popri príprave na Na-
rodenie Ježiša začala uvažovať o tom, čím 
obdarovať svojich blízkych. Chcela som sa 
vyhnúť predvianočnému zhonu, a tak som sa 
včas vybrala do pár obchodov na prieskum. 
Hľadanie darčekov, ktoré by urobili mojim 
blízkym radosť, je u mňa poväčšine dosť 
napínavé. Nechávam sa pritom viesť Svätým 
Duchom. Stane sa preto, že kúpim niečo, čo 
by som sama nikdy nevybrala.

Už sú to asi tri roky, čo som do svojho 
vianočného nakupovania zahrnula aj darček 
pre mňa samu, keďže sa učím pripomínať si, 
že som sama darom pre seba. Tento rok som 
však dostala nevšedný nápad: „Ježiš, nechcel 
by si mi niečo zaobstarať ty? Veď ty najlepšie 
vieš, čo by ma potešilo najviac. Dovoľ mi 

vidieť, že sa o mňa staráš.“ A tak som v mod-
litbe predostrela Ježišovi, že by som veľmi 
rada dostala kilové činky, úplne jednoduchý 
(hoci aj použitý) hriankovač, obal na mobil 
alebo peňaženku. A poprosila som ho, aby 
sa o to postaral napríklad tak, že to niekomu 
vnukne ako nápad.

Prišiel Štedrý deň a ja som v prežívaní 
sviatku čakala aj na to, ako si Ježiš poradí 
s mojím zoznamom. Keď sme sa doma po ve-
čeri začali obdarúvať, letmo som si obzrela 
darčeky pod stromčekom. Prvý sa veľkosťou 
aj celkom podobal na hriankovač, no ukrýval 
v sebe vianočnú klasiku: kozmetický balíček 
a termoponožky. Ďalší bol zas na činky 
priľahký a tvarom už vôbec nepripomínal 
peňaženku. A tak som postupne rozbalila 
všetky darčeky, no ani jeden nebol z môjho 
zoznamu. „Tak dobre, Ježiš,“ pomyslela som 
si, „je to úplne jasné. Pre mňa nie je väčší dar, 
ako si ty. Ďakujem ti za teba!“

Silvester som trávila s priateľmi. Neve-
dela som sa dočkať, kedy si otvoria darčeky 
odo mňa (a Svätého Ducha). A bol to zásah 
do čierneho! Pred polnocou dvaja kamaráti 
odbehli po niečo vonku. O pár minút som 
už rozbaľovala škatuľku určenú pre mňa. 
Našla som v nej skvelú knihu a diár. Keď mi 
kamarát povedal, že to nie je všetko, neverila 
som vlastným ušiam. So zatajeným dychom 
som vzala do rúk ďalší balíček. Veľkosťou sa 
až nápadne podobal na jednu vec z môjho 
zoznamu. A naozaj! Ježiš sa cez môjho ka-
maráta o mňa neskutočne postaral a ja som 
dostala úplne nový tip-top hriankovač! Prvé, 
čo mi napadlo bolo: „Vďaka ti, Ježiš! Tomu sa 
povie nebeská pošta.“

Tento nový prírastok si rýchlo našiel 
miesto na mojej kuchynskej linke a život sa 
postupne vracal do starých koľají. Prešlo pár 
dní a prišiel ku mne na návštevu môj brat. 
Keď som zbadala, čo nesie v rukách, tak sa 
moja tvár rozžiarila obrovským úsmevom. 
Bol to ďalší hriankovač! A v mojom srdci 
zneli slová: „Vďaka ti, Ježiš, že dávaš štedrej-
šie, ako si myslíme, že nás miluješ, prek-
vapivejšie, ako očakávame, že znásobuješ 
dary, aby sme mali aj na rozdávanie. Vďaka 
ti, Ježiš, že počuješ naše modlitby a konáš 
vskutku zázračne.“

Z LISTU PRIATEĽOVI GREGOROVI Z NAZIANZU (5)

... tak ako sa patrí hľadieť pri odeve na úžitkovú hodnotu, takisto pri strave splní svoje 
poslanie chlieb a smäd zdravého človeka uhasí voda. Rovnako všetky jedlá z rastlinných 
semien vedia zachovať telesnú silu, ak sa používajú podľa potreby. Jesť treba bez prejavov 
lačnej pahltnosti, ale za každých okolností zoči-voči pôžitkom zachovať dobrý vkus, rozvahu 
a sebaovládanie.

Ani vtedy neslobodno mať myseľ nečinnú, bez myšlienky na Boha, lež využiť samotnú 
prirodzenú povahu jedál a stavbu tela, ktoré ich prijíma, za východisko pre oslavovanie 
Boha. Koľko rozmanitých druhov jedál, ktoré sú v súlade so svojskými vlastnosťami tela, 
vymyslel ten, ktorý všetko spravuje! Pred jedlom sa majú konať modlitby, aby sme sa stali 
hodnými jeho dobrodení, a to nielen tých, ktoré nám dáva teraz, ale aj tých, ktoré sú nám 
vyhradené pre budúcnosť. Modlitby po jedle nech obsahujú vďaky za veci darované a prosbu 
o prisľúbené.

(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))

Pozvánka linky Valentín

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokato-
líckej cirkvi v Košiciach-Starom meste a ob-
čianske združenie Rieky pozývajú na troj-
dňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom 
zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, 
ktorí prežívajú vo svojom živote homose-
xuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne 
cítiacim. Duchovná obnova sa uskutoční 
od 27. – 30. apríla v okolí mesta Liptovský 
Mikuláš. Téma: Zranené emócie. Bližšie 
informácie: Linka Valentín, Gréckokatolícka 
cirkev, P. O. Box B – 43, 040 01 Košice 1, 
valentinskespolocenstvo@centrum.sk

Medzinárodná prehliadka záujmovej 
umeleckej činnosti cirkevných škôl

Katolícka stredná pedagogická škola sv. 
Cyrila a Metoda v Košiciach vás pozýva 
na 5. ročník Medzinárodnej prehliadky zá-
ujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl, 
ktorá sa uskutoční 26. – 27. apríla v His-
torickej radnici v Košiciach. Cirkevné školy 
vystúpia v troch kategóriách: hudobnej, 
dramatickej a tanečnej. Galaprogram naj-
lepších účastníkov sa pre širokú verejnosť 
uskutoční 27. apríla o 19.00 h v Historickej 
radnici na Hlavnej ulici 59 v Košiciach. Vstup 
je voľný.

18 www.casopisslovo.sk
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spoločenské zamyslenie

Z prikázaní M. M.

JJ
Adriana KrotkáJ�

K istým radám múdrych ľudí sa mám vo zvyku 
opakovane vracať. Poväčšine vtedy, keď si 
neviem rady alebo vtedy, keď si potrebujem 
pripomenúť, že „tadiaľ cesta nevedie“, že to 
nesmiem ako mama robiť. Alebo, naopak, toto 
musím, ak chcem, aby to šlo tým správnym 
smerom.

Pripraviť človiečika na život nie je jednodu-
ché. Niekedy mám pocit, že byť dobrou mamou 
si vyžaduje nadľudské zručnosti. Byť v kontak-
te so svojím bezpečným a láskavým ja. Mať 
nadhľad nad svojím konaním, prehodnocovať 
v sebe postupy, reakcie, byť vždy tam, kde 

treba, a zároveň mať kontrolku „nepreháňaj, 
veď je to dobré“.

Mnohé už overené tvrdenia mám tendenciu 
vnímať ako fakty. Iba ich vztiahnem na seba 
a sebakriticky sa zamyslím nad tým, ako to 
mám ja. Jedným z takých sú prikázania Márie 
Montessoriovej, lekárky a predstaviteľky re-
formnej pedagogiky. Páči sa mi, ako ich podáva. 
Kúzelne upriamujú pozornosť na to, čo je pre 
deti dôležité, často s odôvodnením, prečo to 
tak je. Sú jednoduché, a zároveň pravdivé. Sú 
o žiadaných efektoch a negatívnych vplyvoch. 
Niektoré ma vedia okamžite zastaviť:

Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzo-
vať...

Ak je dieťa často zahanbované, učí sa cítiť 
previnilo...

To sú dve najčastejšie chyby, ktoré ako rodičia 
robievame. Paradoxné je, že ich robievame 
s tým najlepším úmyslom – dieťa čo najviac 
niečomu naučiť. Sú to tie naše pripomínania, 
sekírovania, poúčania, napomínania, zdôrazňo-
vania... Keď sme nátlakoví, neústupčiví, často 
nahnevaní, možno i bezmocní, aj keď niekedy 
len zautomatizovane konajúci (veď len upozor-
ňujeme na nedostatky), ale ak to preháňame, aj 
ubližujúci. Slovíčka nikdy a vždycky sú najne-
bezpečnejšie, zvlášť pri hodnotení negatívnych 
prejavov – generalizovaní zlého: „Nikdy nič 
poriadne neurobíš! Vždy urobíš niečo zlé!“

Bolestiam v tvári, na duši, strate dôvery či 
neúctivým vyjadreniam voči rodičom sa potom 
niet čo čudovať.

Niekedy máme tendenciu brať dieťa ako 
niekoho, kto len niečo musí. Zabúdame, že jeho 
svet nie je totožný s tým naším. Že je to bytosť, 
ktorá svet len spoznáva a ktorá potrebuje 
špecifický (na mieru šitý) prístup rodičov, kým 
nedospeje.

Ryba smrdí od hlavy
JJ Juraj Gradoš
J� upload.wikimedia.org

Často pozorujem zvláštne správanie kres-
ťanov. Akoby sme nimi boli iba v chráme. 
A aj to si kladiem otázku, či to tak aj sku-
točne je, či náhodou aj tam nehráme nejaké 
zaujímavé dramatické divadelné vystúpenie. 
Už sme si na Slovensku zvykli, že kresťania 
nepodporujú kresťanské myšlienky. Matky, 
ktoré sú v dedinských ružiach a modlia sa 
ruženec, sú schopné nástojčivo žiadať dcéru, 
aby išla na prerušenie tehotenstva. Alebo 
ju zasa nútiť do manželstva s tým, že láska 
príde potom. No ona akosi dnes nechodí 
ani teraz, ani potom. Takéto manželstvo 
z donútenia môže byť aj neplatné a často sa 
končí rozvodom alebo trápením, týraním, 
bitkou... Jednoducho, nešťastím. Niekto by 
povedal, že je to následok toho, že dievča žilo 
sexuálne predtým. Dovolím si nesúhlasiť. Je 
to následok sebectva jej rodičov. Oni chceli 

mať pokoj od pohľadov iných. Nechceli, aby 
na nich ukazovali a posmievali sa im. Veď 
čo by povedali susedia, rodina, známi, keby 
bola slobodnou matkou? A tak hriech ro-
dičov padá na deti a deti ich detí. Áno, sú prí-
pady, keď im to vyjde. No sú zriedkavé a ku 
každému prípadu treba pristupovať v ruka-
vičkách, s citom chirurga a nehou matky.

Ani muži nie sú iní. Často vedieme svoje 
deti k náboženstvu, ale sami sa toho breme-
na ani prstom nedotkneme. Zaťažujeme deti 
modlitbami, liturgiami, pôstmi..., ale sami 
sa modlíme, iba akoby sme recitovali báseň, 
na liturgiu prídeme v nedeľu, a i to vonku, 
a hoci sa postíme od mäsa, pivo a alkohol 
si doprajeme dvojnásobne. Dieťa má tak 
na jednej strane otcove slová a na druhej jeho 
skutky, jeho život. A vidí dva svety. Jeden 
je plný príkazov a zákazov, ten druhý zasa 
voľnosti, bezstarostnosti, nezodpovednosti. 
No ku ktorému bude inklinovať?

O Prešove a jeho dopravnej situácii počuť 
azda každý mesiac už niekoľko rokov. Osob-
ne ma zaráža správanie mnohých kresťanov 

na ceste. Bezohľadne sa nezaradia do kolóny 
áut, ale obehujú sa zľava i sprava. A ak ho ne-
pustíš, ešte na teba v hneve zatrúbi. Hlavne, 
že ak sa dostane pred teba, na zadnej časti 
auta svieti jedna či viacero rybičiek. Nie, 
nie sú to milovníci akvárií, ale tí, čo o sebe 
hovoria, že sú kresťanmi. Vtedy si pomyslím, 
že by urobili lepšie, keby tú rybku z auta 
odlepili.

Ak teda aj na tomto mieste, ale i doma 
pri televízii, rozhlase, novinách hovoríme 
o tom, ako zle je na tom naša spoločnosť, ako 
sa všetko skazilo, ako všetko nefunguje, ale 
smeruje stále k horšiemu, treba si uvedomiť, 
že toto všetko spôsobujú ľudia. Tí ľudia, 
ktorých stretávame denno-denne na ulici, 
v hypermarkete, v práci i v chráme. Možno 
by sme mali zájsť za každým z nich a povedať 
mu, aby bol pravdivý, aby bol zodpovedný, 
aby rozmýšľal o následkoch svojho konania. 
Možno by sme mu mali nastaviť Ježiša Krista 
ako zrkadlo, aby sa ľudia a tým aj svet okolo 
nás zlepšil. Mali by sme byť jeho svedomím... 
Áno, to by sme mohli a mali. Ale v prvom 
rade, ak nechceme byť ako tí otcovia, čo vodu 
kážu a pivo pijú, mali by sme toto všetko 
hovoriť najprv niekomu inému. Toho človeka 
nájdeme doma, v kúpeľni za zrkadlom. 
Jemu by mali byť nasmerované naše výčitky, 
návrhy... Tento človek má moc zmeniť svet 
a my máme moc nad ním. Nad nikým iným. 
A až tak by sme si mali dať na auto rybičku, 
lebo tá nás zaväzuje žiť podľa toho, koho 
symbolizuje. V opačnom prípade tie naše 
ryby na aute sú už dávno mŕtve a svojím 
zápachom zamorujú okolie. A nielen ryby.

192017 / 7

a
k

t
U

á
lN

e
N

áv
r

at r
a

D
í



Špeciálnopedagogické 
poradenstvo
Deväťdesiate roky minulého storočia znamenajú výrazný obrat v prístupe k základným 
otázkam výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých a postihnutím ohrozených detí 
v podmienkach Slovenska. Do úzadia ustupujú ekonomické a rôzne „racionálne“ dôvody 
oficiálneho preferovania špeciálnych škôl a zaslúžená pozornosť sa dostáva právu 
dieťaťa vyrastať v prostredí vlastnej rodiny a prirodzenom prostredí svojich rovesníkov 
v podmienkach bežných škôl, ako aj právu rodičov môcť rozhodnúť o spôsobe vzdelávania.

JJ Peter Borovský
J� foto: www.agbell.org 

O mimoriadnej aktuálnosti a celospoločen-
skej závažnosti potreby zrovnoprávnenia 
segregovaného a integrovaného spôsobu 
výchovy a vzdelávania zdravotne postihnu-

tých detí a mládeže svedčí skutočnosť, že už 
od roku 1991 sa riešenie tohto problému stá-
va predmetom viacerých uznesení vlády SR.

Snaha rodičov a ochota pedagógov 
vzdelávať zdravotne postihnuté deti v pod-
mienkach bežnej školy sa ukázali ako 
veľmi pozitívny trend. Zároveň však treba 
konštatovať, že samotné prijatie bez dopl-
nenia o nevyhnutný špeciálnopedagogický 

poradenský servis je praktická realizácia 
experimentom na báze pokusu a omylu, kde 
je (a to i pri najlepších úmysloch) „pokusnou 
osobou“ postihnuté dieťa.

Dosiahnutie požadovanej úrovne integ-
rovaného spôsobu výchovy a vzdelávania 
zdravotne postihnutých detí bolo na základe 
skúseností odborníkov z krajín, ktoré majú 
dlhoročné praktické skúsenosti s uplatňo-
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vaním integrovaného spôsobu vzdelávania, 
jednoznačne podmienené vybudovaním 
systému podporných služieb. 

Ciele a zámery 
špeciálnopedagogického 
poradenstva
• zefektívnenie činnosti zariadení špeciál-

nopedagogického poradenstva (ZŠPP),
• čo najväčšie priblíženie odborníkov ku 

klientom v ich prirodzenom prostredí,
• mobilita špeciálnopedagogických pora-

denských služieb,
• prepojenie na existujúce špeciálne školy 

a špeciálne materské školy,
• prepojenie na bežné školy amatérske školy, 

optimálne využívanie odborných a mate-
riálnych kapacít špeciálnych škôl,

• reprofilácia dvoch typov ZŠPP, a to špe-
ciálnopedagogických poradní a detských 
integračných centier do jedného zaria-
denia – centra špeciálnopedagogického 
poradenstva (CŠPP)

• prepojenie služieb CŠPP na systémy ochra-
ny a podpory zdravia verejnosti a systémy 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
podľa osobitných predpisov rezortu zdra-
votníctva.

Špeciálnopedagogické poradenstvo ako 
neoddeliteľná súčasť poradenského systému 
v rezorte školstva by malo svoje poslanie aj 
naďalej plniť v dvoch hlavných rovinách:

1. vo vertikálnej rovine by malo poskytovať 
odborné intervencie a služby všetkým veko-
vým kategóriám jednotlivcov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, a to 
od narodenia až po uspokojenie týchto ich 
potrieb,

2. v horizontálnej rovine by malo obsiah-
nuť všetky druhy a vzájomné kombinácie 
týchto potrieb.

Vo vzájomnom priemete uvedených rovín 
by sa mala nachádzať problematika vyhľa-
dávania, včasnej diagnostiky a podchytenia 
jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, individuálna práca 
s týmito deťmi, odborná pomoc ich rodinám, 
predškolským zariadeniam, ich príprava 
na vstup do školy, aktívna pomoc rodičom 
a pracovníkom škôl pri výbere optimálne-
ho spôsobu zaškolenia, multidisciplinárne 
a viacrezortne charakterizovaný komplet-
ný poradenský servis deťom, ich rodičom 
a pedagógom počas celej školskej dochádzky, 

ako aj v procese výberu povolania a prípravy 
na povolanie (vrátane vysokoškolskej). Vzťah 
poradenského zariadenia so svojím klien-
tom by nemal byť ukončený jeho vstupom 
do života – pracovného pomeru, ale tieto 
zariadenia by s ním mali udržiavať aj naďalej 
neformálny kontakt, pomáhať mu pri pre-
konávaní rozličných životných situácií a aj 
takýmto spôsobom spätne získavať cenné 
informácie na obohatenie a skvalitnenie 
vlastnej činnosti.

Samotný charakter cieľov a úloh, ktoré 
špeciálnopedagogické poradenstvo plní, naz-
načuje, že by jeho zariadenia nemali pôsobiť 
ako relatívne izolované odborné pracoviská, 
ale ako otvorené súčasti systému komplexnej 
starostlivosti o jednotlivcov so špeciálnymi 
potrebami. Mali by sa postupne vyprofilovať 
ako súčasť ich bežného života, ako niečo, čo 
nebudú chápať ako „zariadenie“, ale ako pri-
rodzené spojenie medzi špeciálnou školou, 
bežnou školou, zdravotníctvom a každoden-
ným životom.

V tomto chápaní sa pôsobnosť zariadení 
špeciálnopedagogického poradenstva posúva 
ďaleko za hranice bežného pohľadu na škol-
ské zariadenia a stáva sa súčasťou filozofie 
prístupu k riešeniu základných otázok sta-
rostlivosti spoločnosti o jednotlivcov so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Takto komplexne chápaný prístup vyžaduje 
určité korekcie v koncepcii špeciálnopedago-
gického poradenstva.

Analýza jeho súčasného stavu poukázala 
okrem iného na tendenciu postupnej kon-
vergencie činnosti špeciálno-pedagogických 
poradní a detských integračných centier 
a zdravotníckych pracovníkov a pracovísk.

V detských integračných centrách, ktoré 
sú orientované na pomoc všetkým jednot-
livcom s týmito potrebami, sa popri zdravot-
níckych pracovníkoch a iných pedagogických 
odborníkoch, ako sú špeciálni pedagógovia 
v rámci jednotlivých -pédií postupne profilu-
jú odborníci na úsek priamej práce a pora-
denských služieb.

Naopak, v špeciálnopedagogických 
poradniach, ktorých činnosť je legislatívne 
viazaná na jeden príslušný druh postihnu-
tia, každodenná prax poukázala (vzhľadom 
na mimoriadne vysoký počet viacnásobne 
postihnutých klientov) na potrebnosť zabez-
pečiť v regióne integrované vzdelávanie detí 
s rôznymi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi, resp. na potrebu rozšírenia ich pôsob-
nosti aj na iné -pédie a súvisiacu zdravotnú 
starostlivosť a iné služby. V tomto ponímaní 

dochádza viac-menej k vzájomnému pre-
krytiu činností oboch typov týchto zariadení 
do jedného typu (CŠPP).

Centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva
Špeciálnopedagogické poradenstvo posky-
tované centrom špeciálnopedagogického 
poradenstva (CŠPP) tvorí systém odborných 
činností a služieb deťom, žiakom a študen-
tom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ktoré vykonáva prostredníctvom 
interdisciplinárnych špeciálnopedagogic-
kých, liečebno-pedagogických, psychologic-
kých, poradenských, výchovno-vzdelávacích, 
lekárskych, ošetrovateľských, fyzioterape-
utických, rehabilitačných, preventívnych, 
metodických a iných odborných činností 
s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj osob-
nosti a sociálnu integráciu svojich klientov.

Centrá realizujú odbornú činnosť formou 
ambulantnej poradenskej starostlivosti, for-
mou starostlivosti o jednotlivca so špeciálny-
mi potrebami v rodine, škole alebo školskom 
zariadení a formou krátkodobých pobytov 
dieťaťa, žiaka alebo študenta (prípadne spo-
ločne s jeho zákonnými zástupcami) v tomto 
zariadení, pričom sa vyžaduje spolupráca 
s ďalšími rezortnými a inorezortnými, najmä 
zdravotníckymi, poradenskými zariadenia-
mi, školami, zdravotníckymi zariadeniami, 
licencovanými zdravotníckymi pracovníkmi 
a inými inštitúciami zameranými na pomoc 
ľuďom so špeciálnymi potrebami.

CŠPP je v horizontálnej rovine zamerané 
na súbor špeciálnopedagogických intervencií 
a služieb pre všetky druhy, stupne a vzájom-
né kombinácie postihnutí realizovaných 
v podmienkach škôl a školských zariadení 
a v rodinnom prostredí, a vo vertikálnej 
rovine na poskytovanie špecializovaných 
aktivít a služieb prakticky všetkým vekovým 
kategóriám detí a mládeže so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, a to 
od narodenia až po ich uspokojenie.

Odborno-metodickú pomoc osobám so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami (v rámci príslušného druhu a stupňa 
postihnutia klientov) CŠPP poskytujú zdro-
jové centrá vytvorené z odborných zamest-
nancov špeciálnych škôl. (Vo väčšine krajín 
Európskej únie sa špeciálne školy postupne 
reprofilovali na zdrojové centrá, ktoré podľa 
druhu a stupňa postihnutia klientov posky-
tujú odbornú pomoc špeciálnym pedagó-
gom, ktorí pracujú v školách bežného typu 
alebo priamo v rodinách s deťmi, žiakmi 
a študentmi so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami.) Odborno-metodickú 
pomoc budú tiež poskytovať zdravotnícki 
pracovníci a splnomocnené, určené alebo 
akreditované organizácie rezortu zdravot-
níctva.

Intenzívne biblické jazykové kurzy v Košiciach

Letná škola jazykov Biblie 2017 ponúka v lete intenzívne kurzy biblickej hebrejčiny, gréčtiny 
a aramejčiny. Miesto: Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach. V Brati-
slave je počas leta plánovaný kurz sýrčiny pod vedením Petra Juhása.  
Bližšie informácie: rlapko@gmail.com.
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Bárka   gmcbarka.sk   057/449 02 90 

 Juskova Voľa   skolacentrum@centrum.sk 
24. – 26.03. Víkend v Bárke – vzdelávaco-rela-
xačné podujatie pre deti a mládež zkňazských 
rodín. Veková kategória účastníkov je od 8 
do 30 rokov.
31. – 02.04. AŠAD – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka
07. – 09.04. Kvetný víkend v Bárke a stretnu-
tie s otcom arcibiskupom v Prešove. Duchov-
no-formačný pobytový víkend.
21. – 23.04. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták & 
tím. Veková kategória účastníkov je od 14 
rokov.

 
GMPC   gmpc.grkatpo.sk   gmpc@grkat-
po.sk  Prešov, Hurbanistov 3

Pondelok 19.00 Svätá liturgia na VŠ internáte 
(kaplnka, Ul. 17. novembra ) 
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá 
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 
Streda 18.30 Animátorské stretnutie (Šarišan-
ka, Hurbanistov 3) 
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredo-
školákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)

 
UNIPAS   unipas.grkatke.sk   057/449 02 90 

 Košice, Dominikánske nám. 2/A  
 mraz.martin@grkatke.sk

Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(Katedrálny chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky)

 
UPeCe   upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com 

 Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
24. – 26.03 Duchovná obnova v pôste – usku-
toční sa v Piešťanoch; viac informácií a nahla-
sovanie mejlom. Téma: Ježišov učeník 
Utorok 19.30 Greko stretko (Mlynská dolina) 
Sobota 19.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina)
10.04. Predveľkonočná svätá spoveď  
(19.00 – 24.00, Mlynská dolina) 

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 28. júl 2016

Kto prijme Ježiša, naučí sa milovať ako Ježiš. On sa nás pýta, či chceme 
plný život. Chceš plný život? Nechaj sa ním dotknúť! Lebo šťastie klíči 
a rozkvitá v milosrdenstve: toto je jeho odpoveď, toto je jeho pozva-
nie, jeho výzva, jeho dobrodružstvo: milosrdenstvo. Milosrdenstvo má 
vždy mladú tvár. Ako tvár Márie z Betánie, ktorá sedí pri Ježišových no-
hách ako učeníčka a miluje počúvať ho, lebo vie, že tam je pokoj. Ako 
tvár Márie z Nazareta, ktorá sa svojím áno pustila do dobrodružstva 
milosrdenstva a ktorú budú nazývať blahoslavenou po všetky pokole-
nia. A my všetci ju voláme Matkou milosrdenstva.
Takže všetci spoločne teraz prosme Pána: Vrhni nás do dobrodružstva 
milosrdenstva! Vrhni nás do dobrodružstva stavania mostov a búrania 
múrov, plotov a sietí! Podnieť nás tak ako Máriu z Betánie k načúvaniu 
tým, ktorým nerozumieme, tým, ktorí prichádzajú z iných kultúr, iných 
národov, aj tým, ktorých sa obávame, lebo si myslíme, že nám môžu 
ublížiť. Daj, aby sme náš pohľad obrátili tak ako Mária z Nazareta u Alž-
bety, k našim starým, aby sme sa učili z ich múdrosti. Sme tu, Pane! 
Pošli nás deliť sa s tvojou milosrdnou láskou.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Martin Tkáč, seminarista a odborný asistent na GTF PU 
Páči sa mi to . Odpovedať

Každý túži po dotyku toho, koho má rád, koho ľúbi. Stačí sa len 
pozrieť na  mladých, ktorí nešetria objatiami pri vzájomných 
stretnutiach. Iné je však napr. podať ruku osobe, ktorá nám nie 
je príjemná alebo ju vôbec nepoznáme, ktorú znesieme len 
do tej miery, do akej ju potrebujeme. Svätý Otec nás však vyzýva 
k milosrdenstvu. Pozýva nás konať skutky lásky voči tým nepoz-
naným, nechceným, ktorí sú nám vzdialení pohľadom i srdcom. 
To si vyžaduje bezhlavé vrhnutie sa do služby Krista. Bezhlavé 
preto, lebo ten, kto miluje skrze Krista nezištnou láskou, koná 
a rozmýšľa ako on. Prijmime preto tento apel a vykročme 
na cestu lásky, na ktorej môžeme prežívať dotyk Boha a človeka.

Michal Pavlišinovič, duchovný správca GMPC v Prešove 
Páči sa mi to . Odpovedať

Spomínam si na duchovné cvičenie počas štúdia v seminári, 
keď som na vlastnej koži zažil, čo znamená vrhnúť sa do ne-
známa. Mal som šatkou previazané oči, stál som na stoličke, 
nikto okolo mňa nebol a ja som sa mal hodiť dozadu s vierou, 
že Pán sa o mňa postará. Aj sa postaral. Pri tom voľnom páde 
ma zachytili ruky mojich spolubratov. Ak nás Svätý Otec pozýva 
vrhnúť sa do dobrodružstva milosrdenstva, je to preto, lebo 
mnoho iných ľudí sa samovoľne nechá oklamať zlým a vrhajú 
sa do nešťastia hriechu, zloby, frustrácie či samoty. A práve 
pre tých môžeš byť tou istotou, že nedopadnú tvrdo na zem 
a nedolámu sa, ale pocítia silu spoločenstva a objatie plné 
milosrdenstva.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVENÝ JAROGNIEW WOJCIECHOWSKI
Rád meditoval, prehlboval si pohľad na veci, aby lep-
šie pochopil udalosti. Bol animátorom v tom najlep-
šom zmysle slova. Vyznačoval sa dobrým humorom 
a usilovnosťou.

Krížová cesta 
Gréckokatolícka bohoslo-
vecká gospelová skupina 
ANASTASIS počas týchto 
pôstnych dní pozýva 
veriacich modliť sa s nimi 
špeciálnu krížovú ces-
tu. Čím je špeciálna? Je 
netradičným spracovaním 
utrpenia Ježiša Krista, 
nášho Spasiteľa, z pohľa-
du jeho učeníka apoštola 
Petra. Krížová cesta je 
popretkávaná piesňovou 
tvorbou skupiny Anastasis, 
sprevádzaná tieňovými 
výjavmi a hovoreným slo-
vom. Si pozvaný prežiť toto 
obdobie pôstu spolu so 
skupinou v modlitbe ako 
jedna Cirkev a jedno srdce. 
Krížovú cestu môžete zažiť 
31. marca vo Svidníku, 7. 
apríla v Rakovci nad On-
davou, 8. apríla v Juskovej 
Voli a 14. apríla v Poprade. 
Nech táto modlitba otrasie 
tvojím životom, našimi 
mestami, dedinami i celým 
svetom!
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Posvätenie ozimín
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: www.strefaagro.pomorska.pl

Počas gymnaziálnych štúdií v Trebišove 
som si v niektorých modlitebných knihách 
všimol úzke zelené lístky. Bolo mi to čudné, 
lebo za pomoci modlitebnej knihy som ešte 
nevidel robiť herbár, a tak sa začalo moje 
pátranie. Postupne som sa dozvedel, že 
na sviatok sv. veľkomučeníka Juraja priná-
šajú veriaci do chrámu steblá ozimín, a tie 
kňaz požehnáva. Je to spomienka na dáv-
ne procesie. To vzbudilo moju zvedavosť, 

a tak po príchode domov som hneď pozrel 
do trebníka, kde som objavil čin obchožde-
nia poľa nasijannaho, čo znamená poriadok 
sprievodu po osiatom poli – ľudovo nazývané 
posvätenie ozimín.

Štruktúra tohto obradu je v porovnaní 
s inými posväteniami odlišná a skôr pripo-
mína sprievod okolo chrámu. Celé slávenie 
sa začína molebenom v chráme. Samotný 
sprievod sa začína za spevu kánona a sme-
ruje k prvému zastaveniu, kde sa smerom 
na východ začína spievať žalm. Kňaz sa mod-
lí modlitbu a číta evanjelium, znova sa modlí 
ďalšie modlitby a požehnáva pole svätenou 
vodou, pričom procesia pokračuje k ďalšie-

mu zastaveniu. Na druhom sa kňaz modlí 
smerom na juh, potom na západ a na sever. 
Po poslednom zastavení sa procesia vracia 
naspäť do chrámu, kde sa dokončí moleben, 
prednáša sa ekténia a býva prepustenie.

Prvá modlitba, ktorú kňaz prednáša, sa 
obracia na Boha ako Otca milosrdenstva 
a prosí ho, aby zhliadol na naše každodenné 
potreby a daroval nášmu životu hojnú žatvu. 
Aby pozdvihol svoje sväté meno nad nami 
a na naše polia (vinohrady) a záhrady vylial 
svoje štedré požehnanie. Aby stromy a byliny 
i všetky námahy jeho služobníkov boli ob-
zvlášť plodné.

Po týchto prosbách o zoslanie požehnania 
sa modlitba sústreďuje na prosbu o ochranu. 
Prosí, aby milosrdný Boh odvrátil od našich 
končín nepriaznivé počasie, studené vlny, 
krupobitie, škodlivú vodu v dlhotrvajúcich 
dažďoch a každé zlo ničiace ľudskú námahu.

Myslím si, že i táto jedna modlitba výstiž-
ne charakterizuje dobrého gazdu, ktorý je 
pracovitý a namáha sa na svojich poliach. To 
všetko však v prvom rade dáva do Božích rúk, 
kde hľadá pomoc a podporu. A tým sa môže 
inšpirovať každý. A vôbec nezáleží, či obrába 
niekoľko hektárov, alebo niekoľko črepníkov 
na balkóne.

Taktiež môžeme vidieť výstižnosť ofi-
ciálneho názvu. Ten sa neobmedzuje iba 
na oziminy ako hovorové pomenovanie, 
ale – ako bolo povedané v modlitbe – na po-
lia, vinohrady, sady a každú námahu, lebo 
Boh pre nás chce vždy viac, ako si my vieme 
predstaviť.

Ako sa chrániť pred vplyvom sekty?

JJ
Antónia HaľkováJ�

Sekty sprevádzajú ľudstvo od jeho počiatkov. 
Denne vznikajú nové sekty, zhubné kulty, cirkvi 
a ich denominácie. Na Slovensku sa odhadu-
je existencia a pôsobenie približne 30 – 50 
deštruktívnych spoločenstiev, ktoré sú zväčša 
zaregistrované ako občianske združenia.

V prípade, že vás osloví osoba, ktorá vás 
bude pozývať do nejakej skupiny, najlepšie 
je začať sa pýtať a zistiť čo najviac informácií. 
Otázky treba klásť priateľským spôsobom, 
rovnako dôležité je však trvať na konkrétnych 
odpovediach. Väčšina siekt získava nových 
členov psychickou manipuláciou. Náborári 
sú na takéto rozhovory školení, preto sú ich 
odpovede vyhýbavé a neurčité. Skutočnosť, že 

nedostanete jasnú a stručnú odpoveď, je varov-
ným signálom, že niečo nie je v poriadku.

Ak sa náborár bude snažiť získať od vás 
informácie, nikdy mu žiadne osobné informácie 
neposkytujte. Sami môžete položiť nasledu-
júce otázky, ktoré vám pomôžu určiť, s kým 
máte dočinenia: Chcete ma získať pre nejakú 
organizáciu? Ako dlho funguje vaša skupina? 
Viete mi povedať názvy organizácií, s ktorými je 
vaša skupina prepojená? Kto je hlavný vedúci? 
Poznáte jeho minulosť? Akú má kvalifikáciu? 
V prípade, že osoba odpovedá vyhýbavo, spý-
tajte sa, ako sa mohla stať členom skupiny bez 
týchto informácií.

Taktiež je dôležité pýtať sa, čomu verí 
skupina, do ktorej vás náborár pozýva. Pri tejto 
otázke sa nedajte odbiť v prípade odpovede, 
že ak vás to zaujíma, môžete sa zúčastniť na ich 
seminároch. Solídna skupina totiž dokáže veľmi 
stručne a ľahko prezentovať základnú vierouku. 

Pýtajte sa tiež na to, čo sa očakáva od človeka, 
ktorý sa stane členom skupiny, či musí odísť zo 
školy, zamestnania, od rodiny. Či sa musí vzdať 
svojho majetku v prospech skupiny.

Nemenej podstatné je zistiť, či niekto 
považuje danú skupinu za problémovú. Stretli 
ste sa už s kritikou na vašu skupinu? Ak vás 
ľudia kritizujú, aké majú výhrady? Aký je postoj 
skupiny k bývalým členom? Rozprávali ste sa už 
s ex-členom? Prečo odišiel? Obmedzuje skupina 
styk s bývalými členmi? Vymenujte aspoň tri 
skutočnosti, ktoré sa vám na skupine a na vedú-
com nepáčia. Posledná otázka zvykne náborára 
prekvapiť, keďže je v sekte formovaný tak, aby 
sa neodvážil kritizovať.

Varovnými signálmi, ktoré naznačujú, že vaši 
blízki sú v nebezpečenstve, môžu byť: výpoveď 
v práci, náhly rozchod s partnerom, predaj 
alebo prevod majetku na niekoho iného, zmena 
bydliska.
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Kult svätých, posvätných ikon 
alebo obrazov a relikvií

JJ
Jozef MiňoJ�

Kánonické právo hovorí aj o pravidlách uctie-
vania ikon, obrazov a relikvií. Starobylá tradícia 
Cirkvi hovorí o úcte k Panne Márii, k svätým 
apoštolom, mučeníkom, ktorí boli umučení 
pre svoju vieru. Kresťania na ich hroboch slávili 
eucharistiu a verili v ich príhovor u Boha. Kánon 
884 CCEO hovorí: „Na posilnenie svätosti Božie-
ho ľudu Cirkev odporúča osobitnej a synovskej 
úcte veriacim v Krista svätú Máriu, vždy Pannu, 

Božiu Matku, ktorú Kristus ustanovil za Matku 
všetkých ľudí a tiež podporuje pravdivý a auten-
tický kult ostatných svätých, ktorých príkladom 
sa veriaci v Krista budujú a ich príhovorom sú 
podporovaní.“ Ďalej kódex hovorí, že verejným 
kultom je dovolené uctievať iba tých Božích slu-
hov, ktorých cirkevná autorita zahrnula do zo-
znamu svätých alebo blahoslavených (porov. 
kán. 885). Čiže hovoríme o svätých a blahoslave-
ných, ktorí boli v súlade s procesom schváleným 
Cirkvou blahorečení a svätorečení a pri týchto 
udalostiach bol určený aj deň ich sviatku.

Rovnako aj kódex pre latinskú Cirkev potvr-
dzuje túto prax: Na rozvíjanie posväcovania Bo-

žieho ľudu Cirkev do osobitného a synovského 
uctievania veriacich odporúča preblahoslavenú 
Máriu, vždy Pannu, Božiu Matku, ktorú Kristus 
ustanovil za Matku všetkých ľudí, a podporu-
je aj pravý a hodnoverný kult iných svätých, 
ktorých príklad veriacich povzbudzuje a prího-
vor im pomáha (porov. CIC, kán. 1186). Obidva 
kódexy zhodne hovoria o tejto úcte svätých 
a blahoslavených ako o prostriedku, ktorým sa 
posilňuje a rozvíja viera. Príklady života viery 
svätých a blahoslavených nás aj dnes môžu 
povzbudiť a inšpirovať k hlbšiemu prežíva-
niu svojej viery. Zároveň cez poznanie života 
týchto Božích služobníkov môžeme dnes hľadať 
spôsob, ako vyznávať svoju vieru a svojím živým 
svedectvom kresťanského života ohlasovať 
spásu a odpustenie hriechov skrze Pána Ježiša. 
Preto sa odporúča veriacim popri čítaní Svätého 
písma aj duchovné čítanie, teda knihy s duchov-
nou tematikou a životopisy svätých.

Pokrov Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: slaveoftheimmaculate.files.word-

press.com

Kompozícia ikony sviatku Pokrova zahŕňa 
niekoľko historických prvkov, o ktorých 
sme sa zmienili v predchádzajúcich člán-
koch: relikviu plášťa Bohorodičky; videnie 
sv. Andreja, blázna pre Krista; blachernský 
„zvyčajný div“ a zázrak sv. Romana Slad-
kopevca. Aj napriek tomu, že sa nespájajú 
s tým istým obdobím, predsa ich teologický 
základ sa spája s ústrednou myšlienkou tak 
samotného sviatku, ako aj ikony – ochranou 
Božej Matky.

Pôvod ikony
Samotné slávenie Pokrova sa objavuje 
na území Kyjevskej Rusi od 12. storočia, 
ale ikony tohto sviatku sú pred 15. storo-
čím veľmi vzácne. Najstaršie zobrazenie 
sa zachovalo na bronzovej bráne katedrály 
v Suzdali okolo roka 1230. Námet sa tu 
obmedzuje na skupinu anjelov, ktorí dvíhajú 
ruky k veľkému plášťu vznášajúcemu sa vo 
vzduchu nad nimi. V strede stojí Panna, 
ktorá je obrátená napravo a ruky má vystreté 
v modlitebnom geste ku Kristovi zobraze-
nom v prahom rohu nad plášťom. Druhá 
ikona zo 14. storočia taktiež zo Suzdaľa 

ukazuje v hornej časti pred chrámom Bo-
horodičku, ktorá sama, bez anjelov rozpres-
tiera svoj plášť nad ľudom v spodnej časti 
ikony. Uprostred na ambóne sa nachádza 
sv. Roman Sladkopevec. Dve ikony z 15. 
storočia z Novgorodu prezentujú videnie 
pokrova vnútri chrámu pravdepodobne pred 
ikonostasom, kde dvaja anjeli rozprestierajú 
veľký plášť nad Božou Matkou. Ako po-
znamenáva E. Sendler, od tohto obdobia sa 
ikony Pokrova kompozične rozširujú. Túto 
tendenciu potvrdzuje aj ikona z obdobia 
okolo roka 1600, ktorá sa v súčasnosti nachá-
dza v Štátnom ruskom múzeu v Petrohrade. 
Táto ikona je ukážkou rozvinutej kompozície 
v jej najúplnejšej podobe. Jej dominantou je 
impozantný sedemloďový konštantínopol-
ský chrám s kupolami. Vo vrchnej časti ikony 
sa na vertikálnej osi ikony nachádza Kristus 
obklopený serafínmi. Pod ním je v celej šírke 
chrámu roztiahnutý plášť, ktorého konce 
držia archanjeli Michal a Gabriel. V cen-
tre ikony pod roztiahnutým plášťom stojí 
na oblaku Bohorodička s pozdvihnutými 
rukami v geste modlitby. Po stranách Božej 
Matky stoja zástupy. V ľavej časti (z pohľadu 
nazerajúceho) sú zobrazení proroci, biskupi 
a mučeníci. Vpravo stoja apoštoli, prepodob-
ní muži a prepodobné ženy. Všetky zástupy 
svätých stoja na oblakoch. V dolnej časti 
jasne vidno ikonostas so stĺpmi a závesmi. 
Uprostred ikonostasu stojí na ambóne sv. 
Roman Sladkopevec s roztvoreným zvitkom 

v ľavici s textom kondáku Kristovho narode-
nia. Po jeho stranách stoja v ľavej časti cisár 
Lev Múdry s manželkou a napravo patriarcha 
a sv. Andrej, blázon pre Krista, so svojím 
žiakom Epifaniom.

Je dôležité poznamenať, že v ikonografii 
sviatku Pokrova rozlišujeme dva varianty 
zobrazovania: novgorodskú a moskovskú 
(rostovsko-suzdaľskú). Oba varianty sú 
kompozične a obsahovo identické, líšia sa 
iba v spôsobe zobrazenia plášťa nad posta-
vou Bohorodičky. V prípade novgorodskej 
ikonografie plášť držia dvaja archanjeli, kým 
v moskovskej ikonografii ho drží samotná 
Božia Matka. Rozdiel je aj vo farebnom rie-
šení plášťa, ktorý je v prípade novgorodských 
ikon červený a v moskovských fialový.
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Rubikova kocka
JJ Marta Gromošová
J� foto: media.gq.com

Poznáte tie dotieravé otázky o minulosti. 
Kedy ste sa spoznali, ako, prečo si si vybrala 
práve ocka, ako sa ti dvoril, pred kým si mu 
dala prednosť... Je čas uviesť veci na správnu 
mieru, konečne všetko vyklopiť. Trocha som 
„poševelila mozgom“, ako nám často navr-
hoval na vysokej škole jeden z najlepších 
učiteľov, akých som kedy mala. Nebolo si 
treba ani sadať do kresla, aby sa mohol začať 
príbeh nášho manželstva.

„Keď sme sa s vaším otcom zoznámili, pri-
niesol mi algoritmus na skladanie Rubikovej 
kocky...“

Niekoľko dedičov sa začalo nekontrolova-
teľne smiať, ba priam rehotať a rozutekalo sa 
po celom byte oznámiť tú novinu všetkým, 
čo by to azda neboli začuli. Dosť sa ma to 
dotklo, ale už som pomerne dobre vycvičená 
matka mnohých detí, a tak som skúsila hlb-
šie dýchať. Čo je na tom zlé? Pozháňať Ru-
bikovu kocku v tých časoch bolo, ako kúpiť 
dve kilá sviečkovice v mäsiarstve u Valenta. 

Je síce pravda, že to bol ocov kamarát a občas 
nám z nej nechal, ale mama ju upravovala 
zásadne absolútne najmenej zdravým, ale la-
bužnícky tým najlepším možným spôsobom 
– na smotane. Šľahačkou pritom nešetrila, 
takže za obedom nasledoval aj glg zlatého 
bažanta alebo plzenského, ktoré malo chuť 
zakázanej tekutiny, no pod pedagogickým 
rodičovským dozorom to vyzeralo byť v po-
riadku.

Rubikovu kocku mal u nás v triede len 
jediný spolužiak, matematický génius Tonko. 
Nebudem menovať jazyky, ktoré mu vôbec 
nešli, obdivovala som jeho schopnosť prísť 

k tabuli so zošitom a chrliť jeden vzorec 
za druhým, ibaže ich nemal naučené, ale 
odvodené, takpovediac z vlastného mozgu! 
Žiaden matematický problém nebol preň 
dosť problematický, žiadna úloha nebola 
dostatočnou výzvou. Na zemiakovej brigá-
de machroval čítaním Einsteinovej Teórie 
relativity a s ďalšími, rovnako obdarenými 
spolužiakmi hovoril rečou kmeňa, ktorý mal 
s tým mojim spoločné len predložky a spojky.

Tonko dostal kocku pri návšteve termál-
neho kúpaliska v Maďarsku a celú nedeľu 
rozmýšľal a skúšal. Samozrejme, že sa to po-
darilo! Keď prišiel v pondelok do školy s tým 
zázrakom, z diaľky som počúvala hudbu 
pretáčaných kĺbikov a presúvanie farebných 
štvorčekov v priestore. To tajomné chrapča-
nie ma utvrdzovalo v mojej matematickej 
negramotnosti, hodnotenej v matematickej 
triede plnej géniov známkou dobrý.

Po čase mal Rubikovu kocku takmer 
každý. Táto logická hračka, vynájdená tuším 
pre študentov architektúry, znamenala 
medzi deťmi určitý status a mojím snom 
v prvej fáze bolo okrem utierania prachu 
na poličke aj poskladanie jednej strany. Bol 
to jeden z mojich najväčších matematických 
úspechov! Nuž a jedného dňa mi ten čier-
novlasý, kučeravý mládenec s nádhernými 
hnedými očami a zlatou dvojkou vpravo hore 
priniesol stokrát prekopírovanú, vtedy sa 
tomu hovorilo oxeroxovanú, stranu so sotva 
rozoznateľnými šípkami v rôznych smeroch, 
s veľavravným maďarským opisom pracov-
ného postupu na skladanie Rubikovej kocky. 
Len osobným šarmom som dokázala ako-tak 
prekonať prvotné rozpaky. A len vďaka mojej 
výrečnosti neodhalil moju priestorovú dezo-
rientáciu hneď pri tomto stretnutí.

Povinnosťou rodičov je v prvom rade dať dobrý príklad svojim deťom. Ale nielen príkladom, 
ale i slovom sú povinní rodičia poučiť svoje deti. Pri takých rodinných rozhovoroch večerami 
naučíte svoje deti Pána Boha poznať, jeho milovať, jemu slúžiť. Základy pobožnosti dieťaťa sa 
kladú v otcovskom dome. Ale keď škola nebude ďalej v duchu viery Kristovej pokračovať, taká 
výchova neprinesie úžitok. Dobrá škola je prameňom všetkého dobra, ale zlá škola je prame-
ňom všetkého zla a nešťastia, a preto sa snažte, aby ste mali kresťanské školy. Majte na sta-
rosti, aby vaše deti neopúšťali modlitbu, svätú liturgiu v nedeľu a vo sviatok, aby sa najmenej 
pred Veľkou nocou a Vianocami vyspovedali a pristúpili k svätému prijímaniu. Mnoho ráz 
treba deti dôraznejšie napomenúť. Aj lekár veľa ráz zoberie ostrý nôž, odstráni, čo je nezdra-
vé, choré na tele, podobne záhradník odreže suché, neplodné konáre stromu. Tak máte robiť 
aj vy, drahí rodičia, keď na duši svojho dieťaťa uvidíte ranu. Nezdravý suchý konár, či už ich 
tvrdohlavosť, neposlušnosť, lenivosť k modlitbe, alebo k práci, alebo iný hriech, ktorý sa ako 
bolestná rana nachádza na duši dieťaťa, keď nevezmeš do rúk svedomitejšie výchovu, neodu-
číš dieťa od hriešneho návyku, vtedy sa otrávi jeho duša, pokazí sa tvoje dieťa a následky pre 
neho aj pre vás, rodičia, budú zlé. Nie je dobré dovoliť všetko svojim synom a dcéram, čo si len 
prajú, čo im len príde na myseľ, ale len to, čo vaša rodičovská múdrosť za potrebné pokladá. 
Neberte si na ľahkú váhu rodičovské povinnosti, povinní ste starať sa nielen o telo dieťaťa, ale 
zabezpečiť aj pre jeho dušu blaženú večnosť. Nezabudnite, rodičia, že Boh s percentami bude 
žiadať od vás talenty, ktoré vám dal vo vašich deťoch. Taktiež treba dať aj deťom pocítiť, že sú 
vašimi dlžníkmi. Vždy v každom čase na akomkoľvek mieste učte deti spoznávať Boha.

(z pastierskeho listu bl. biskupa P. P. Gojdiča o výchove detí a mládeže z roku 1930)

Pozvánka na pôstnu duchovnú obnovu

Gréckokatolícka farnosť v Sečovskej Polian-
ke vás pozýva na veľkopôstnu duchovnú 
obnovu s exorcistom otcom Matúšom 
Marcinom v piatok 31. marca o 17.30 h 
a 5. apríla o 17.30 h s českým misionárom 
otcom Jaroslavom Střížom. Božské liturgie 
s pôstnou homíliou sa začínajú o 17.30 h 
a po nich je modlitba za uzdravenie.
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poNDelok 27. marec
Prepodobná Matróna
Čítania: Gn 13, 12 – 18; Prís 14, 27 – 15, 4
Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. (Gn 13, 16)
Dvadsaťpäť rokov Abrahám niesol vo svojom srdci Božie prisľúbenie, 
že bude mať potomstvo. Dvadsaťpäť rokov! A dokázal trpezlivo 
čakať. Dnes sa už nikde nečaká. A ak aj máme niekde trocha počkať, 
nedokážeme to. Nevieme čakať. Chceme teraz a hneď. Aj od Boha 
chceme všetko teraz a hneď. Nanajvýš sme ochotní počkať do zajtra. 
Ale čakať dvadsaťpäť rokov? Na to je potrebná živá viera. V jednej 
piesni sa spieva, že Boží hlas je ako plameň, ktorý vzplanie v tom, kto 
vie čakať. Si teda ochotný čakať?
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, každo-
denné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, zač. 26 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

Utorok 28. marec
Prepodobní Hilarion Nový a Štefan Divotvorca
Čítania: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19
Abram uveril Bohu a On mu to počítal za spravodlivosť. (Gn 15, 6)
Ako Abrahám uveril Bohu? Veď len o pár riadkov vyššie čítame, 
že Bohu vyčíta nesplnenie prisľúbenia, keď hovorí: „Hľa, nedal si 
mi potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!“ Ale 
Boh sa s ním rozpráva a Abrahám počúva! A tu sa rodí viera. Keď je 
človek ochotný počúvať Božie slovo. Ako hovorí sv. Pavol: „... viera je 
z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.“ Si teda ochotný počúvať?
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, každo-
denné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Lk 6, 24 – 30, zač. 25 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

streDa 29. marec
Prepodobný Marek
Čítania: Gn 17, 1 – 9: Prís 15, 20 – 16, 9
Urobím ťa nadmieru plodným, vytvorím z teba národy i králi vzídu 
z teba. (Gn 17, 6)
Čo sa asi odohrávalo v Abrahámovom srdci, keď ako 
deväťdesiatdeväťročný starec počul slová: „Urobím ťa nadmieru 
plodným...?“ A čo v Mojžišovom, keď počul: „... poď, pošlem 
ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“? A čo 
v Gedeonovom, keď mu Boh povedal: „S tristo mužmi... vás chcem 
vyslobodiť a Madiánčanov dať do tvojej ruky.“? Na čo asi myslela 
Panna Mária, keď jej archanjel Gabriel povedal: „Počneš a porodíš 
syna a dáš mu meno Ježiš.“? Neviem. No viem, že títo svätci mali 
vieru. A čo my? Máme vieru?
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov. Menlivé 
časti zo stredy piateho týždňa Veľkého pôstu. Zdržanlivosť 
od mäsa (MM 24)

Štvrtok 30. marec
Veľký kajúci kánon svätého Andreja Krétskeho. Prepodobný 
Ján
Čítania: Gn 18, 20 – 33; Prís 16, 17 – 17, 17
Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je 
veľmi ťažký.“ (Gn 18, 20)
Príbeh o Sodome a Gomore nám v predobraze hovorí o Ježišovi 
Kristovi. Spravodlivý Lót zostupuje bývať medzi hriešnikov, ale sám 
sa nepoškvrní hriechom. Aj keď je pokúšaný k hriechu, nepreviní sa 
proti Bohu, ale je ochotný obetovať svoje dcéry, teda kúsok seba, len 
aby nezhrešil. Za to bol zachránený pred smrťou nielen on, ale aj jeho 

rodina. Je to príbeh o Kristovi a Cirkvi. Ježiš hovorí: „Mojou matkou 
a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, každo-
denné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

piatok 31. marec
Prepodobný Hypatios 
Čítania: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5
Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jedi-
ného syna kvôli mne. (Gn 22, 12)
Jeden židovský midraš komentuje obetovanie Izáka takto: „Abrahám 
sa opýtal Boha: ,Ak by bol na tvojom mieste človek, rozumel by som, 
že ma chce vyskúšať. No ty si Pán. Ty poznáš moju dušu. Nevedel si, 
že som pripravený vyplniť tvoj príkaz a obetovať ti svojho syna?‘ Boh 
mu odpovedal: ,Samozrejme, že som to vedel. Chcel som však ukázať 
celému svetu, prečo som si vybral spomedzi všetkých národov práve 
teba. Teraz budú všetci vedieť, že tvoja láska ku mne nemá hraníc.‘“ 
A ako ty miluješ Boha?
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov. Menlivé čas-
ti z piatka piateho týždňa Veľkého pôstu. Zdržanlivosť od mäsa 
(MM 17, 44)

sobota 1. apríl
Akatistová sobota. Prepodobná Mária Egyptská
Čítania: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 – 31, zač. 35 (radové); 
Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)
„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. (Mk 8, 29)
Koľko odpovedí by dnes dostal Pán Ježiš aj od nás samých! Pre 
niekoho je Ježiš Boh, ktorý dáva zdravie. Poznáme povzdych: „Ja 
len zdravíčko pýtam!“ Pre niekoho je ochrancom na cestách: „Nech 
nás Božičko sprevádza!“ A v predstavách ďalších možno Boh – sluha 
na zavolanie. Povieme: „Len nech nám Pán Boh pomáha.“ Aby 
sme nezblúdili vo svojich predstavách a falošných ideách o Bohu, 
potrebujeme počúvať Petra, ktorý nám zvestuje pravdu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, 
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti z Akatistovej 
soboty (HS: 213; PZ: 177; HP: 175)

NeDeĽa 2. apríl
Piata pôstna nedeľa. Prepodobný Títus Divotvorca
Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač. 47
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť...“ (Mk 10, 39)
Jeden kňaz raz prežíval hlbokú osobnú krízu. Vo svojom vnútri 
sa búril voči svojmu kňazstvu, manželstvu aj farnosti... Po dvoch 
týždňoch melanchólie a sebaľútosti si jeden večer sadol vo svojej 
pracovni a z posledných síl volal k Bohu o pomoc. Otvoril si Sväté 
písmo a v Jánovom evanjeliu čítal stať o tom, ako bol Ježiš s učeníkmi 
v záhrade za potokom Cedron. Vtom prišiel Judáš s vojakmi, aby ho 
zajali. Vtedy Peter vzal meč a brániac Ježiša odťal jednému vojakovi 
ucho. Ježiš povedal Petrovi: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám 
piť kalich, ktorý mi dal Otec?!“ Toto Ježišovo slovo prinieslo do jeho 
srdca nesmierny pokoj. V tejto pre Ježiša ťažkej a bolestnej situácii 
totiž videl Otca, ktorý na neho dopustil zradu, zajatie, samotu, bolesť 
a potom umučenie a kríž, ale Ježiš vie, že Otec ho neopustil, ale 
vždy stojí pri ňom. Učeníci za týmto divadlom videli zradcu Judáša, 
falošných veľkňazov, nemilosrdný ľud dychtiaci po Ježišovej smrti, 
politicky korektného Piláta, ktorý si chce získať sympatie ľudu atď. 
No Ježiš vo všetkých udalostiach života vidí milosrdnú ruku svojho 
Otca. Vtedy tento kňaz uvidel Boha vo svojom kňazstve, manželstve 
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aj vo svojich veriacich. Skrze Božie slovo dokážeme vidieť Boha vo 
všetkých udalostiach nášho života.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 5. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z triódy, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 148, 214; PZ: 101, 178; HP: 102, 176)

poNDelok 3. apríl
Prepodobný vyznávač Nikita
Čítania: Gn 27, 1 – 41a; Prís 19, 16 – 25
Koľko plánov v ľudskej mysli! Avšak to sa stane, čo Jahve chce! 
(Prís 19, 21)
Manželia chceli vymeniť strešnú krytinu na svojom dome. Vybrali si 
v obchode farbu, dizajn a zjednali výhodnú cenu. Všetky potvrdenia 
a povolenia z úradov už mali, už im len chýbalo vyjadrenie od úradu 
ochrany prírody, pretože bývali v chránenom pásme. No z úradu 
dostali zamietavú odpoveď. Ale namiesto vybavovania a odvolávania 
sa títo mladí manželia začali modliť. Nech sa deje Božia vôľa. 
Aké bolo ich prekvapenie, keď po niekoľkých dňoch kontaktovali 
príslušný úrad a tá istá zamestnankyňa, ktorá im dala negatívne 
stanovisko, im dala povolenie s tým, že si to na dotyčnom úrade 
rozmysleli.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, každo-
denné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 60 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

Utorok 4. apríl
Prepodobní Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Čítania: Gn 31, 3 – 16; Prís 21, 3 – 21
Viesť statočný život a uplatňovať právo v očiach Jahveho platí viac 
ako obety. (Prís 21, 3)
Boh skrze proroka Samuela poslal kráľa Šaula vykonať kliatbu 
na Amalekitoch. Mal vyhubiť všetko živé. No Šaul ušetril kráľa Agaga 
a tiež najlepšie kusy zo stád Amalekitov. Priviedol ich, aby obetoval 
Pánovi. Vtedy Boh oľutoval, že si vyvolil Šaula za kráľa nad Izraelom, 
lebo sa od Pána odvrátil. Vtedy prorok Samuel povedal Šaulovi: 
„Či má Jahve takú záľubu v celopaloch a obetách ako v poslušnosti 
Jahvemu slovu?“ V Božích očiach je poslušnosť viac ako obeta.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, každo-
denné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, zač. 36 (HS: 164; PZ: 
119; HP: 119)

streDa 5. apríl
Mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci
Čítania: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís 21, 23 – 22, 4
Jozef povedal svojim bratom: „Ja som Jozef! Žije ešte môj otec?“ 
(Gn 45, 3)
Fascinujúca je scéna Jozefovho odhalenia sa pred bratmi, ktorým 
ani na um nezišlo, že pán Egypta môže byť ich vlastný brat. Aký 
údiv zmiešaný so strachom sa zračil v ich tvárach! No o malú 
chvíľku strach vystriedala radosť, šťastie a vzájomná bratská láska, 
ktorá akoby zmazala temnú minulosť. Nie je to podobná scéna 
ako keď Ježiš, ktorý bol mŕtvy a teraz živý – vzkriesený, vstupuje 
k ustráchaným a nesmelým učeníkom? A možno budeme aj my 
účastníkmi podobnej scény, keď raz predstúpime pred Kristovu 
súdnu stolicu a uvidíme toho, kto bol umučený na dreve kríža, ako 
nás víta a zbavuje smrti. Nie pre našu dokonalosť, ale z hĺbky svojej 
lásky k nám.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov. Menlivé čas-
ti zo stredy 6. týždňa Veľkého pôstu a svätiteľovi. Zdržanlivosť 
od mäsa (MM 30, 48)

Štvrtok 6. apríl
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slova
nov
Čítania: Gn 46, 1 – 7; Prís 23, 15 – 24, 5 (rad.); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 
318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (prep.)
Nesnaž sa súperiť s hriešnikmi, ale skôr s tými, čo žujú čnostne 
deň čo deň. (Prís 23, 17)
Pred pár rokmi som sa svojho miništranta, šiestaka, na konci 
školského roka opýtal, aké má vysvedčenie. Odpovedal, že štyri 
štvorky. Ale druhým dychom dodal, že brat mal päť štvoriek. Zasmial 
som sa a napomenul ho, aby sa neporovnával s horšími, ale s lepšími 
od seba! A s kým sa porovnávaš ty?
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov. Menlivé čas-
ti zo stredy 6. týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému. Po Moja 
modlitba sa číta apoštol a evanjelium. (MM 30, 51)

piatok 7. apríl
Prepodobný biskup Juraj
Čítania: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31
Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby 
uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. (Gn 
50, 20)
Prečo Boh dovolil, aby sa Jozefovi stali všetky tie kruté a zlé veci? Aby 
mohol zachrániť svojich bratov z ich závisti, žiarlivosti a vražedného 
hnevu, musel zažiť na vlastnom tele horkosť ich hriechov. Aj Egypt 
bol v moci iných bohov, pohanských modiel. Preto boli potrebné 
skúšky, poníženie a Jozefova trpezlivosť a dôvera v Boha. Tak sa 
ukázala pravda a láska, ktoré nikdy nezaniknú. 
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov. Menlivé 
časti z piatka 6. týždňa Veľkého pôstu. Zdržanlivosť od mäsa 
(MM 31)

sobota 8. apríl
Vzkriesenie spravodlivého Lazára
Čítania: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 1 – 45, zač. 39
Ja som vzkriesenie a život. (Jn 11, 25)
Kdesi som raz čítal citát, že Boh nie je v nebi, ale nebo je v Bohu. 
Nebo je tam, kde je Boh. Ježiš na jednom mieste povie: „Nebeské 
kráľovstvo je medzi vami.“ Ak som dnes zjednotený s Kristom a som 
s ním jeden duch, mám večný život.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Lazá-
rovej soboty. Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Krista pokrste-
ní. Namiesto Dôstojné je sa spieva 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 215; 
PZ: 180; HP: 177)

NeDeĽa 9. apríl
Kvetná nedeľa
Čítania: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, zač. 41
Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. 
(Jn 12, 2)
Je zaujímavé, že nám svätopisci nezanechali správu o tom, žeby Lazár 
bol niečo Ježišovi povedal. Nejaké slovo, vetu. Určite sa s Ježišom 
zhováral, a možno aj dlhé hodiny, ale evanjelisti nepovažovali 
za dôležité zapísať to. Ale čo napísali, bolo, že Lazár bol Ježišovým 
priateľom. Bol ten, koho Ježiš miloval. A myslím si, že to je dôležité. 
Veď Kristus hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘, vojde 
do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý 
je na nebesiach.“
Liturgia: Antifóny a ostatné menlivé časti z Kvetnej nedele. Namies-
to Dôstojné je sa spieva 9. irmos z utierne sviatku. Myrovanie (HS: 
217; PZ: 181; HP: 178)

Matúš Nastišin

272017 / 7



detská

Všemohúceho

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Aj chrám by sa už 
zišlo opraviť, 

strecha zateká... 

Komiks

Otče, keby som
mohol, hneď by 
som... 
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Tak by si to 
poriadne 
dobabral.

Príbehy poslušníka

Pozri, zlomilo sa nám 
koliesko na vozíku!

Ahoj, deti! V rozprávkach sa veľmi často objavujú zázračné veci, ktoré obdarujú hlavného hrdinu nezvyčaj-
nou mocou. No stále je v tom nejaký háčik. Moc sa prejaví iba za určitých podmienok. Alebo sa stáva, 
že niekto iný túži po tej veci, aby spolu s ňou získal aj moc. Jedine Boh má vo svojich rukách všetku moc, 
ktorú mu nik nevezme, a vie ju použiť na dobré pre každého.

Zázračné veci

Kiežby
som mal moc 
opraviť ho.

Keby som 
bol všemohúci!

Poznáš nejaké zázračné veci 
alebo zvieratá z rozprávok, 
ktoré pomohli hrdinom príbe-
hu? Napríklad čarovná palička, 
oriešky, prsteň, plášť,  kyjaky, 
stolček, čižmy...
No my máme najsilnejšiu zbraň 
proti akémukoľvek zlu.
Modlitbu. Cez ňu sa pred nás 
postaví najsilnejší bojovník – 
náš Boh, Všemohúci.

Mnoho postáv z rozprávok, ktoré boli veľmi silné, 
má zaujímavé meno. Napríklad Valihora, Lomidrevo, 
Valibuk, Miesiželezo. Alebo Lomikameň či Skalymeľ. 
Veľké a ťažké kmene alebo kamene zdvihnú iba 
naozaj mocní ľudia. Skala alebo kameň boli odjakži-
va znakom moci, sily a nepremožiteľnosti. Pohľadaj si 
pekné kamienky a vyskladaj z nich slovo Boh. Ak sú 
kamienky menšie, slovo si nalep na hrubší kartón.

Leporelo 3

... dobre 
používať moc.

Kamene

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán 
Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, 
Všemohúci. (Zjv 1, 8)
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plachta

kôň

kolovrátok

prsteň

halušky

Priraď zázračnú 
vec

k rozprávke.

... zariadil, aby
sme už boli doma.

... aj 
omietka už 
opadáva...

Lebo my ľudia 
nevieme... 
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KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie pre 
manželov a snúbencov

02.04. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie

05.04. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)
 �Večer mladých

06.04. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Barde-
jovská 27, Prešov (18.00 h)

 �Nedeľná svätá liturgia
09.04. Kostol sv. Jána Krstiteľa. Soľná baňa (11.15 h)

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Nový zakladajúci člen

V uplynulých dňoch sa novou zakladajúcou členkou 
nášho spolku stala MUDr. Mária Mikulová z Košíc. Sr-
dečne jej blahoželáme.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý duchovný otec Igor Zi-
movčák, od zmŕtvychvstalého 
Pána vám vyprosujeme pevné 
zdravie, hojné Božie požehnanie 
a plnosť darov Svätého Ducha 
do vašej ďalšej pastoračnej prá-
ce. Nech nebeský Otec vypočuje 
vaše dobré úmysly a daruje vám všetky milosti potreb-
né na dosiahnutie svätosti. Nech vašu ďalšiu životnú 
cestu naplní jeho svetlo, múdrosť, radosť a pokoj. Ďa-
kujeme vám i vašej rodine za jedenásťročnú obetavú 
službu v našej farnosti. Zverujeme vás pod mocnú 
ochranu a príhovor Presvätej Bohorodičky. Na mnoha-
ja i blahaja lita!

s vďačnosťou, láskou a úctou veriaci z Poše  
a matky zo spoločenstva Modlitby matiek

„Posvätil som tento dom, ktorý si postavil. Navždy 
som doň položil svoje meno, moje oči a moje srdce 
tam budú neprestajne.“ Náš nový chrám stále bude 
pripomínať vaše pôsobenie v našej farnosti. Drahý du-
chovný otče Jozef Vojtila, veľmi veľa ste s nami za tých 
trinásť rokov prežili a veľa ste nás naučili o tom, ako 
milovať a slúžiť nášmu nebeskému Otcovi. My veriaci 
vám k vášmu životnému jubileu, ktoré ste oslávili 2. 
marca, chceme zaželať, aby ste sa s nami aj naďalej 
stretávali a aby Božie slovo ktoré ste nám malým, mla-
dým aj starým vštepovali, Pán požehnal. Pevné zdra-
vie, veľa sily, lásky, radosti i spokojnosti a tiež plnosť 
darov Ducha lásky a všetko, čo k tomu patrí, na mno-
haja i blahaja lita prajú veriaci z Bokše.

25. marca sa pani Anna Štefaňá-
ková z Malého Lipníka dožíva 87 
rokov života. Vyprosujeme vám, 
milá oslávenkyňa, pevné zdra-
vie, neustálu Božiu prítomnosť. 
Nech náš Boh, ktorého každý 
deň vyhľadávate v modlitbe, 
vám daruje radosť a pokoj do vašich dní. Ste pre nás 
osobou, ktorá nás svojím príkladom modlitby vedie 
do večného cieľa. Nech je vám Presvätá Bohorodička 
oporou v každý čas. To vám vyprosujú deti s rodinami 
a rodina Šimona Gajana.

23. marca náš duchovný otec 
Jozef Fabišík oslávil životné ju-
bileum – 40 rokov života. Drahý 
otec Jozef, ako správca farnosti 
v Choňkovciach pôsobíte už štr-
násť rokov. Denne ohlasujete 
radostnú zvesť Kristovho evan-
jelia a sústavne vediete k Bohu nielen dospelých, ale 
aj mládež a deti. Svedčí o tom množstvo vami orga-
nizovaných cirkevných, športových, ale aj poznávacích 
a kultúrnych podujatí. Od vášho príchodu sa u nás 
toho veľa zmenilo. Previedli sme rekonštrukciu interié-
ru chrámu vrátane novej maľby a obnovenia ikonosta-
su, obnovila sa strecha i vnútrajšok farskej budovy 
a je skrášlené okolie chrámu i farskej budovy. Svojím 
elánom i osobným príkladom aj príkladom celej va-
šej rodiny ste dokázali strhnúť množstvo veriacich 
i ostaných občanov z okolia. V deň vašich okrúhlych 
narodenín si dovoľujeme bilancovať a oceňovať vašu 
duchovnú i materiálnu činnosť doslova od prvého dňa 
pôsobenia u nás. Vašu ľudskosť a individuálny prístup 
ku každému veriacemu. My veriaci Gréckokatolíckej 
cirkvi v Choňkovciach vám ako vaše duchovné deti vy-
prosujeme Božie požehnanie, silu od Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i bla-
haja lita!

23. marca oslávil krásnych 40 rokov života otec Jozef 
Fabišík, správca farnosti Choňkovce. Milý duchovný 
otec, prajeme vám do ďalších rokov života všetko naj-
lepšie, veľa Božích milostí, pevné zdravie, veľa šťastia, 
radosti, spokojnosti, lásky a trpezlivosti. Nech vás Bo-
žia Matka požehnáva a sprevádza životom a nebeský 
Otec nech vás odmení svojím požehnaním. Na mno-
haja i blahaja lita!

veriaci obce Priekopa

Drahý duchovný otec Róbert 
Krolák, 27. marca oslávite 34 
rokov života. Z úprimného srd-
ca vám blahoželáme a ďakuje-
me za vašu obetavú duchovnú 
službu. Za sväté liturgie, večier-
ne, krásne spevy, ktoré ste nás 
naučili spievať. Svedectvom príkladného kňazského 
života nás učíte nielen milovať Boha, jemu slúžiť, ale 
vaše slová sú aj povzbudením pre spoločenstvo našej 
farnosti k zjednoteniu v Kristovej láske. Do ďalších 
rokov vášho života vám vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí, plnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvä-
tej Bohorodičky, pevné zdravie, veľa vytrvalosti a spo-
kojnosti v kruhu vlastnej i farskej rodiny. Na mnohaja 
i blahaja lita!

farníci z Brezničky

S láskou a vďakou chceme po-
zdraviť nášho duchovného otca 
Marka Badidu z farnosti Podho-
roď, ktorý z Božej milosti oslávi 
30. marca 40 rokov života. Z úp-
rimného srdca vám, duchovný 
otče, blahoželáme, v modlit-

bách vyprosujeme od nebeského Otca pevné zdravie, 
hojnosť Božích milostí, plnosť darov Svätého Ducha 
a od nebeskej Matky stálu ochranu. Nech Pán odmení 
vašu pastiersku službu a nech požehnáva ďalšie kroky 
vášho kňazského i rodinného života. To vám vyprosujú 
veriaci z Podhorode.

2. apríla 2017 oslávi krásne životné jubileum 100 ro-
kov života naša mamka, svokra, babka a prababka pani 
Anna Ferenčíková z Lesného, toho času žijúca v Pav-
lovciach nad Uhom. Za vašu nehu, mamička, za vašu 
veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, za každú pribud-
nutú vrásku na vašej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú 
celé, nech táto malá básnička tlmočí vďaky tisíceré. 
K vášmu životnému jubileu vám dobré zdravie a veľa 
Božích milostí vyprosujú

synovia Vlado, Juraj a Jozef s rodinami.  
Na mnohaja i blahaja lita!

Drahá mamka, babka a prabab-
ka Veronika Mikulová. V 90. žal-
me je napísané: „Vek nášho žitia 
je sedemdesiat rokov a ak sme 
pri sile, osemdesiat.“ Tebe Pán 
požehnal nádherných 90 rokov 
života, ktoré oslavuješ počas slá-
venia tohtoročnej Paschy 15. apríla. Prajeme a vypro-
sujeme ti plnosť Božích milostí, radosť zo vzkriesenia 
nášho Pána Ježiša Krista, ochranu Presvätej Bohoro-
dičky, veľa lásky, pokoja a dobré zdravie. Na mnohaja 
i blahaja lita!

syn Albert, dcéra Mária, vnukovia Maroš, Martin, 
Mariana, Henika a Silvia a 20 pravnúčat

SPOMíNAME

Titulárny arcidekan otec Emil Sičák, výpomocný du-
chovný farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Hu-
mennom, nás 7. marca náhle opustil. Otec Emil bol 
pre nás vždy svedkom nádeje a pokoja. Bol pre nás ve-
riacich vždy obetavým kňazom v našej farnosti. Navž-
dy ostávate v našich srdciach a modlitbách. S láskou 
na vás spomínajú Peter s rodinou.

Vičnaja jemu pamjať!

PONuKA

Základná škola s materskou školou Ľubovec ponú-
ka možnosť zápisu žiakov formou individuálneho 
vzdelávania – tzv. domácu školu, ako aj vzdelávanie 
žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa individu-
álneho učebného plánu. Tel.: 0948 442 454 po 16.00 
hod.

INzERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštauro-
vanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacova-
nie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu 
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162, 
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

CENNíK INzERCIE

http://casopisslovo.sk/redakcia/
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TV LuX

J24.03. (piatok)  09.20 Malí poslovia – detský program P 
11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP)  12.15 Slovo 
v obraze – náboženský program 15.30 Krížová cesta z Ba-
ziliky Navštívenia Panny Márie v Starých Horách P 16.30 
Indonézia: Povolaní žiť spolu – dokument P 19.50 PKP R
J25.03. (sobota)  14.00 Akatist 16.45 Gréckokatolícky 
magazín (GkM)  17.20 PKP 20.30 Apoštol – film P
J26.03. (nedeľa)  00.35 Sedem Kristových posledných 
slov na kríži – umelecký program P 09.40 GkM R 10.00 
Gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove P
J27.03. (pondelok)  09.20 Malí poslovia – detský program P 
14.15 Obrazy krížovej cesty – náboženský program 20.15 
S Máriou za Ježišom – televízne duchovné cvičenia 
s Mons. Stanislavom Stolárikom P
J28.03. (utorok)  16.30 Spojení oceánom – publicistika :P 
21.00 Gréckokatolícky magazín
J29.03. (streda)  01.50 GkM R 14.40 GkM R 19.50 PKP R
J30.03. (štvrtok)  09.20 Malí poslovia – detský program P 
16.30 Mjanmarsko: Kopec snov – dokument P 17.20 PKP
J31.03. (piatok)  11.50 PKP 16.30 180 rokov hudobného 
života – dokument P 19.50 PKP R 21.25 Chvály F6 – hu-
dobný program P
J01.04. (sobota)  04.55 Biblia – dramatizované čítanie 
14.00 Akatist P 16.45 GkM R 17.20 PKP 18.30 Dotknutí 
Kristovým milosrdenstvom – záznam katechézy vladyku 
Petra Rusnáka 20.30 Zakázaný Boh – film P 2

J02.04. (nedeľa)  00.35 Moje spomienky s Jánom Pavlom 
II. – publicistika P 08.00 Klbko – detský program P 09.40 
GkM R 10.00 Svätá omša Svätého Otca Františka z mesta 
Capri v Taliansku, ktoré bolo postihnuté zemetrasením 
16.35 Zakázaný Boh – film 2

TV NOE

J24.03. (piatok)  07.20 Ceferino Jiménez Malla: Cikán 
v nebi – dokument o cigánskom mučeníkovi 07.55 
Příběhy odvahy a víry: Návrat (10) – dokumentárna 
séria 11.45 Bible pro nejmenší: Abrahám 14.10 Angola: 
Katecheta Paulino – príbeh 15.00 Křížová cesta: Já jsem 
s tebou 15.30 Paprsek Boží lásky: Kosovo – dokument 
o práci katolíckych kňazov v Kosove 18.05 Mír v Nigérii 
ohrožen – dokument
J25.03. (sobota)  07.15 Vagabund na kolenou – príbeh 
o obrátení 09.50 Papež František v Miláně – stretnutie 
Svätého Otca so zasvätenými 18.05 Příběhy odvahy 
a víry: Můj Ararat (11) – dokumentárna séria
J26.03. (nedeľa)  08.40 P. Vojtěch Kodet: Postní obnova – 
prednáška 11.15 Řeckokatolický magazín (ŘkM)  18.30 
Animované biblické příběhy: Ježíšova podobenství
J27.03. (pondelok)  09.10 Angola: Vstaň a choď, Angolo – 
dokument 11.45 Bible pro nejmenší 14.00 Šahbáz Bhattí, 
muž, který měl sen: Pákistán – životný príbeh 17.30 Barva 
lásky – taliansky dokument o majstrovi Rupnikovi
J28.03. (utorok)  08.00 Pod lampou – diskusná relácia 
17.45 Vy, kteří jste zůstali: Rwanda – dokument 18.30 
Bible pro nejmenší 18.40 Animované biblické příběhy: 
Ježíšova podobenství 21.20 Řeckokatolický magazín

J29.03. (streda)  06.25 Bol som mimo – svedectvo Branis-
lava Škripeka 11.45 Bible pro nejmenší 18.00 Dvanáct 
rwandských mučednic 18.30 Bible pro nejmenší 18.40 
Brány Beránkovy – umelecký dokument zachytávajúci 
rôzne podoby krstu
J30.03. (štvrtok)  11.45 Bible pro nejmenší 13.55 ŘkM R 
18.00 Animované biblické příběhy: Ježíšova podobenství 
18.35 Bible pro nejmenší 20.00 Stopy ve sněhu – doku-
ment 21.00 Putování po evropských klášterech
J31.03. (piatok)  10.15 Jubileum: 700 let hledání odpuštění 
– dokument 11.45 Bible pro nejmenší 12.50 Povolání: 
Sestra Olga – dokument 15.00 Cesta kříže – krížová cesta 
v obrazoch 18.30 Bible pro nejmenší 19.00 Putování 
po evropských klášterech 22.25 Naše milosrdná Paní, 
matka kubánského lidu
J01.04. (sobota)  06.25 Příběh o Žofii – dokument 09.00 
Animované biblické příběhy: Ježíšova podobenství 18.30 
Bible pro nejmenší 00.00 ŘkM R
J02.04. (nedeľa)  08.55 Pražská Loreta – dokument 11.15 
Irák: Země světců a mučedníků 11.40 ŘkM R 17.15 Smírčí 
kříž – dok. 18.30 Animované biblické příběhy: Ježíšovy zá-
zraky 21.30 Ve službě Šuárů – dok. o farárovi v Ekvádore

LuMEN

J24.03. (piatok)  20.00 Ako plnohodnotne žiť s celiakiou
J25.03. (sobota)  09.30 Kláštory pavlínov na území Slo-
venska 10.00 Výhrada vo svedomí (3) 15.15 Literárna 
kaviareň: Predstavenie próz a života autora Milana 
Zelinku 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia 
z Prešova 20.15 Mesiac s pápežom Františkom

30 www.casopisslovo.sk
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Julie Klassenová:  
Maliarova dcéra

Sophie Dupontová vypomáha otcovi v ateliéri, zatiaľ 
čo vlastné práce si necháva pre seba. V súkromí sama 
maľuje čarovné severo-devonské pobrežie. Obľubujú 
ho výtvarníci, medzi ktorých patrí aj šarmantný Wesley 
Overtree. Toho však, ako sa zdá, zaujíma viac Sophie 
ako okolitá scenéria. Kapitán Stephen Overtree je už 
zvyknutý, že na seba preberá povinnosti svojho brata Wesleyho. S blížia-
cim sa koncom dovolenky je poverený nájsť brata a priviesť ho domov. 
Keď však pricestuje do Devonshiru, zdesený zisťuje, že Wesley sa odplavil 
do Talianska a dcéru svojho hostiteľa zanechal vo vážnej situácii. Stephen 
cíti potrebu ochrániť dámu, ktorá mu pripadá dôverne známa. S túžbou 
odškodniť zlyhania jej ponúkne sobáš... (i527.net)

Zakázaný Boh

Historický film režiséra Pabla Mo-
rena, ktorý vysiela TV LUX 2. apríla, 
zachytáva obdobie španielskej 
občianskej vojny, v ktorej zahynu-
lo pol milióna občanov. Obeťami červeného teroru a nenávisti k Cirkvi 
sa stalo v roku 1936 aj 51 kňazov a seminaristov z mesta Barbastro, zo 
seminára Kongregácie misionárov synov Nepoškvrneného srdca bl. Panny 
Márie. Film zachytáva ich uväznenie a popravu. Mučeníkov blahorečil 
sv. Ján Pavol II. v roku 1993. Podľa dokumentov v oblasti bolo zničených 
22 000 kostolov, zavraždených 6 783 kňazov a rehoľníkov, 13 biskupov 
a tisíce veriacich, ktorí sa neprestali verejne hlásiť k svojej viere. Vo filme 
je zobrazená aj postava prvého rómskeho blahoslaveného mučeníka 
Zefirína Jiméneza-Mallu. (Dada Kolesárová)

Pelé

Príbeh jednej z najväčších legiend najpopulárnejšie-
ho športu na svete Edsona Arantesa do Nascimenta, 
známeho po celom svete pod prezývkou Pelé. Dico je 
malý chlapec, ktorý nadovšetko miluje futbal. Keďže 
žije v jednej z najchudobnejších štvrtí, spolu s kama-
rátmi nemá najmenší problém, aby si vyrobili loptu 
z množstva starých handier, ale i vlastných tričiek. Keď 
jeho milovaný tím národného mužstva Brazílie v roku 1950 záverečnou 
prehrou s Uruguajom príde o titul majstra sveta, svojmu plačúcemu 
otcovi dáva odvážny sľub: on pre svoju rodnú krajinu získa najviac cenený 
pohár Julesa Rimeta. Neubehne dlhý čas a Dico dostane ako jeden z naj-
mladších hráčov v histórii majstrovstiev sveta príležitosť splniť svoj sľub. 
(csfd.cz)

Rend Collective:  
Campfire II.

Táto kapela je v ostatnom čase jedným z najzaují-
mavejších zjavov na worshipovej scéne. Žánrovo 
môžeme ich hudbu charakterizovať ako folk-rock, 
dnes tak veľmi obľúbený rádiovým mainstreamom. Istý dramaturg istého 
slovenského rádia vytvoril pre tento typ hudby škatuľku „kotlikári“. 
Na Rend Collective sadne výborne, pretože ostatný album sú doslovne 
„kotlikárske“ chvály: gitary, bendžo, táborák a radostná oslava v kruhu 
priateľov. Campfire II.  je o odchode z komplikovaného ruchu veľkomesta 
a návratu do jednoduchosti. Postaviť sa pred Boha ako malé dieťa, ako 
rodina, ísť späť k autentickým koreňom. Campfire je stretnutím Cirkvi, kde 
Božie deti rozprávajú o tom, ako Boží Duch premenil ich strach na istotu. 
(christ-net.sk)
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J26.03. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 
Svätý Ján Pavol II. – pápež rodiny 10.30 Encyklika pápeža 
Františka: Radosť z lásky 11.00 Vyznania 13.00 Srdce – 
rozhlasová hra 14.00 Ako mladých motivovať k ochrane 
života? 20.30 Karmel – kráľovská hra šach slávi 95. výročie 
od prvého organizovaného turnaja v šachu na území 
mesta Ružomberok
J27.03. (pondelok)  16.30 Keď deti odídu z domu – syndróm 
prázdneho hniezda – hosť: psychológ Matúš Kucbel 20.00 
Bývanie v rodinách, kariéra a zábava – hostia: členovia 
neziskovej organizácie SAIA
J28.03. (utorok)  16.30 Utrpenie v Cirkvi po roku 1948 
a pohľad na biskupa Jána Vojtaššáka – hosť: historik 
Róbert Letz
J29.03. (streda)  11.10 Rozhovor s právnikom Patrikom 
Daniškom, zakladateľom novín Nová žena 20.00 Gréc-
kokatolícka farnosť Spišská Nová Ves

J31.03. (piatok)  20.00 Seniori potrebujú spoločenskú 
ochranu pred týraním a podvodníkmi
J08.04. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Róbert Jáger
J09.04. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky

RTVS

DVOJKA
J24.03. (piatok)  15.05 Žiť na ceste smrti – televízny doku-
ment o Edite Grossmanovej a dvoch židovských ženách, 
ktoré prežili holokaust a žijú v Izraeli.
J25.03. (sobota)  10.10 Dokum. film o vystúpení kresťa-
nov na manifestácii za náboženské a občianske slobody 
na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave 25. marca 1988 R

J26.03. (nedeľa)  06.26 Slovenské hrady objektívom – Ľu-
bovniansky hrad R 10.00 Služby Božie z evanj. a. v. kostola 
v Banskej Štiavnici pri príležitosti 500. výročia reformácie 
13.15 Orientácie 19.55 Slovo 20.35 Biblia pokračuje – 
americký tel. seriál 21.15 Biblia pokračuje R 00.40 Slovo R
J27.03. (pondelok)  12.40 Orientácie R
J02.04. (nedeľa)  12.20 Orientácie 20.30 Slovo – príhovor 
rímskokat. banskobystr. dekana Mons. Jána Krajčíka k pia-
tej pôstnej nedeli 20.30 Biblia pokračuje R 01.05 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J26.03. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Devičia
J02.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici
J09.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety 
v Košiciach

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
J31.03. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo  
(po rusínsky; otec Jozef Harvilko)
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

 Ľ B Z M E N A O L H A B N A H N V

 I E K A A K Ž Á R U Ť O D Á Y I N

 R E C B T R T Z T N Š P O R T Á R

 S A I O A K Ž O L T Á B U A Ň U U

 O J V D A N M A E E L B M T L R B

 Á K N O A A Á P U E P Í C E S T A

 A Ľ R P T C U N K D N T T Y S O O

 K D T E CH N I K É Y N A R Í S H P

 CH A R T S A O N S P Z O N O S T R

 E L O E E Y R R A E D A B I S O A

 L K R E S L O T L R L A J J D K V

 P O E T A Á Ú E A I H B C I A E A

 O P T I K A R R Š T T E Č O P V D

Legenda: AFÉRA, AKCIA, AKORD, ANANÁS, ATÓMY, BLANA, 
CENINA, CESTA, DRÁHA, DUSÍK, HRIECH, HROBY, CHARAKTER, 
CHLIEB, CHROMITANY,  INOTAJ, KABINET, KATÓDA, KIOSK, KLASY, 
KOBYLA, KOCKA, KOLIBA, LOPATA, METYL, OBILIE, PANNA, 
PLANÉTA, PLAST, PLAVÁK, POVINNOSŤ, PÔVOD, RADCA, SAVANA, 
SNAHA, SOBOTA, TENIS, ÚLOHA, ÚNAVA, VINICA, VITALITA, VLAKY, 
VÝŤAH, ZÁKAZ, ZÁKON, ZĽAVA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 4: Krížovka: – . Osemsmerovka: Čím viac 
hovoríte, tým menej si ľudia zapamätajú.

Výherca: Jozef Merník z Merníka 

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

Pomôcky:  
Asara, Iž, 
Loop, Eria

Pradením 
spracováva

1
q

Francúzsky 
člen

Zakladateľ 
dadaizmu

Očko, 
po anglicky

4
q

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Jednoduchá 

stavba
Montovaný 

dom Úloha herca

Usmrtilo Borovica

Základná 
zmena

Akým 
spôsobom
Španielska 

rieka

Japonská  
míľa

Díval sa

Súlad

Kód Islandu
Rozplietala 

pletenie

Pokrývalo

Útok
Citoslovce 2

q
Tamto

Chemická zn. 
amerícia

Šomrala
Zum Teill

Nigérijské 
mesto

Starorímsky 
peniaz

Meno Sumac Čistiaci prášok

Pustoší Pochopme

Krásne
Otravné látky Škrtím

Draním 
odstráni Dnu

Nanášať kov Oblizujú

Election Day 
Registration, 

skratka

Kombinéza

Tankový zbor

Násobilka, 
zastarale

Čínske ženské 
meno

Preráža

Citoslovce

3    u Chorvátsky 
ostrov

Ženské meno Žrď na voze Chemická zn. 
lutécia
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ZMeNa aDresy, e-Mailov  
a teleFÓNNýcH čísel reDakcie
aDresa: redakcia slovo, Hlavná 3, 080 01 prešov  
e-Maily:  sefredaktor@casopisslovo.sk, zastupca@casopisslovo.sk, 

redakcia@casopisslovo.sk, inzercia@casopisslovo.sk,  
distribucia@casopisslovo.sk

teleFÓNNe čísla: 051/756 26 42; 0911 512 022, 0911 512 029 (vps)
Ďakujeme za pochopenie.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31

25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.00 h)
01.04. Fatimská sobota (10.00 h)
02.04. Liturgia so spoločenstvom Ján Krstiteľ 
(10.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145

25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben 
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdra-
venie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi, 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
01.04. Fatimská sobota: ruženec (08.30 h); tretí 
čas, prednáška (09.00 h); archijerejská svätá liturgia 
(09.30 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
02.04. Nedeľa požehnania rodín: krížová cesta 
(13.15 h), Akatist požehnania rodín a katechéza 
(14.00 h)
14.04. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

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

25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)
01.04. Fatimská sobota: svätá liturgia s pomazaním 
chorých (10.30 h)
09.04. Malá púť (10.30 h)
13.04. Sväté strasti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista (17.00 h)
14.04. Veľký piatok: krížová cesta, začiatok Novény 
k Božiemu milosrdenstvu (10.30 h); Večiereň s ulo-
žením plaščenice (15.00 h)
15.04. Veľká sobota – svätá liturgia (10.30 h)
16.04. Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál 
(05.00 h); Nedeľa Paschy – liturgie s myrovaním 
a posvätením jedál (10.30 h, 14.00 h)
16. –  21.04. Večierne počas Svetlého týždňa (17.00 
h)

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903  983  316-7 
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

28. – 31.03. Duchovné cvičenia pre kňazov. Vedie 
otec Damián Saraka.
27. –  30.04. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte 
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných 
príprav, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte 
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej 
svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. 
Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur 
za osobu.
12. – 14.05. Duchovné cvičenia pre kňazské man-
želské páry. Pozývame kňazov a ich manželky na du-
chovné cvičenia, počas ktorých sa môžu obaja ako 
kňazský manželský pár viac priblížiť k Bohu a načú-
vať mu. Zároveň je to čas, ktorý môžu stráviť spolu. 
Exercitátorom bude otec Marcel Mojzeš.
05. – 07.05. Kurz Rút. Ide o evanjelizažný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom pozna-
nia  a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. 
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
25. –  28.05. Kurz prípravy na manželstvo. Viac 
na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur 
za osobu.

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081

25.03. Krása namiesto popola  – stretnutie pre ženy 
– sála GFC Čičava (08.00 – 19.00 h)
01.04. Biblická škola – GFC pri cintoríne, Soľ (08.00 
– 13.00 h)
05.04. Biblická stretnutie LEHA – duchovno-spolo-
čenské centrum Krížova Ves (16.00 – 20.00 h)

Kvetný víkend
   „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“ (Lk 1, 49)Prešov Miesto: GMC BÁRKA JUSKOVA VOĽA

Program
07.04. (piatok)
registrácia od 17.00 – 19.30 hod.; 20.00 svätá liturgia VPD, úvodné slovo

08.04. (sobota)
katechézy, workshopy, práca v skupinách
20.00 krížová cesta so skupinou Anastasis – tieňové divadlo v exteriéri

09.04. (nedeľa)
13.30 stretnutie s vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom metropolitom, v kine 
Scala v Prešove
V programe nebude chýbať modlitba, požehnanie a beseda s vladykom Jánom, vzácni hostia, 
divadlo a množstvo iných zaujímavých aktivít sprevádzaných kapelou Onezim.
Stretnutie je bezplatné a kapacitne neobmedzené.
Príďte a v tombole môžete získať 2x pobyt na Letných stretnutiach mládeže v Juskovej Voli 2017; 
2x víkend na Bárkafeste; 2x víkend podľa vlastného výberu. (Tombolové lístky v hodnote 0,50 eura 
si budete môcť zakúpiť hneď pri registrácii.)

Rezervácie: skolacentrum@centrum.sk; 057/449 02 90, 449 07 61

Cena: pre nečlenov CVČ 20 eur, pre členov CVČ 16 eur (platba na mieste)
V cene je zahrnutá doprava z Juskovej Vole do Prešova a späť a tiež vstupné na tieňové divadlo 
krížovej cesty s kapelou Anastasis.

   7. – 9. apríl 2017KošICe Ťahák víkendu: 08.04. (21.00 h) koncert skupiny Lámačské chvály

Vladyka Milan ako otec svojich mladých pozýva na Kvetný víkend 2017, kde môžeš vytvoriť úžasné 
spoločenstvo okolo svojho nebeského Otca.
Tohto roka sa stretneme v Košiciach, kde sa na teba už nedočkavo tešia kňazi a mladí Košického 
protopresbyterátu, ktorí držia tohto roka nad akciou patronát.

Prihlášky: do 2. apríla na webe: www.aetos.sk
Vek: 14 a viac (s odporúčaním kňaza sa môžu prihlásiť aj trinásťroční)
Cena: 15 eur (súrodenecká zľava: 1. súrodenec 14 eur, 2. súrodenec 13 eur...)
Začiatok: 16.00 (registrácia na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice)
Program: krížová cesta mestom, katechéza otca Miroslava Bujdoša CSsR, práca v skupinkách, svia-
tosť zmierenia, párty s vladykom

     8. apríl 2017 – MariankaBratIslava 9. apríl 2017 – Banská Bystrica

8. apríl (sobota)
Marianka, pútnické miesto pri Bratislave

9. apríl (nedeľa)
Kostol sv. Alžbety, Dolná 49, Banská Bystrica
10.30 archijerejská svätá liturgia
12.30 obed
13.00 – 14.00 program pre mladých, stretnutie s biskupom



gréckokatolícka teologická FakUlta
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

. . . viac ako vzdelanie . . .

. . . vzdelanie a hodnoty . . .

○○○ www.unipo.sk/gtf

Gréckokatolícka teologická fakulta vo svojej činnosti nadvä-
zuje na poslanie Vysokej školy bohosloveckej založenej v roku 
1880. Vo svojej novodobej histórii zaznamenala dynamický rast 
vo všetkých oblastiach, ktoré charakterizujú vysokoškolské 
vzdelávacie inštitúcie. Má však nielen svoju úctyhodnú históriu, 
ale reflektuje znamenia časov a ponúka svojim študentom bo-
hatý diapazón študijných programov v obidvoch formách štúdia 
a vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Vý-
sledky práce pedagógov sa premietajú aj do vynikajúcich hodno-
tení externého prostredia a radia našu alma mater na popredné 
priečky medzi fakulty podobného zamerania. Jej napredovanie 
sa prejavilo aj v tom rozmere, že fakulta bola v roku 2014 prijatá 
Kongregáciou pre katolícku výchovu vo Vatikáne aj medzi cir-
kevné fakulty, čo zvýšilo jej medzinárodnú akceptáciu. Fakulta si 
uvedomuje svoje poslanie, a preto sa usiluje, aby obsah vzdelá-
vania bol prezentovaný nielen vo vedecko-výskumnom rozmere, 
ale aj vo výchove v duchu mravných hodnôt. Bohatá publikačná 
činnosť, organizovanie mnohých podujatí a pútí duchovného 
rozmeru na pôde fakulty – to všetko obohacuje život fakulty 

a prispieva k vytváraniu dobrého, vzájomne sa podporujúceho 
prostredia. Na fakulte sú lokalizované dve miesta dominantného 
charakteru, ktoré napomáhajú vzdelávanie a formáciu pedagó-
gov a študentov, a to knižnica ako intelektuálne srdce a kaplnka 
ako jej duchovné srdce.

Osobitnou úlohou fakulty je predovšetkým starať sa o vedeckú 
a teologickú prípravu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu alebo sa 
pripravujú na rozličné cirkevné a spoločenské služby.

Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove
Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
tel.: +421 (0) 52 77 25 166, fax.: +421 (0) 52 77 33 840
mobil: +421 (0) 904 738 416, +421 (0) 905 388 824
e-mail: gtfpu@unipo.sk



MUltikUltúrNe eUrÓpske ŠtúDiá 
(Bc., 3 roky denná a 4 roky externá forma)
Absolvent je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných 
oblastiach politického a spoločenského života. Môže sa uplatniť 
v orgánoch štátnej správy, v politických stranách, v medziná-
rodných inštitúciách, v orgánoch a agentúrach EÚ, v treťom 
sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích 
inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a pracoviskách 
základného a aplikovaného výskumu.

aNiMácia voĽNočasovýcH aktivít 
(Bc., 3 roky denná a 4 roky externá forma)
Absolvent študijného programu je schopný pracovať ako pro-
fesionálny voľnočasový pracovník. Získava všetky pedagogic-
ké a psychologické predpoklady na organizovanie a riadenie 
školských a mimoškolských aktivít detí, mládeže, dospelých 

a seniorov v centrách voľného času, štátnej správe, domovoch 
mládeže, sociálnych inštitúciách, charitatívnych organizáciách 
a výchovných zariadeniach.

religioNistika 
(Bc., 3/4 roky; Mgr., 2/3 roky, denná/externá forma)
Absolvent získava prehľad o náboženských systémoch. Svoje 
uplatnenie nájde ako redaktor kultúrnych a náboženských prog-
ramov, pracovník v štátnej správe, riadiaci pracovník v kultúr-
no-náboženských inštitúciách, špecializovanej štátnej i verejnej 
správe, v múzeách, ako odborný radca pre vládne a spoločenské 
inštitúcie so zameraním na svetové náboženské systémy.

probačNá a MeDiačNá práca 
(Mgr., 2 roky denná forma, 3 roky externá forma)
Absolvent je schopný pracovať ako pracovník pre organizácie 
zaoberajúce sa výkonom dohľadu nad obvinenými, kontrolova-
ným výkonom trestu nespojeného s odňatím slobody. Dokáže 
mimosúdne navrhovať a pomáhať realizovať riešenia sporov 
medzi obvinenými a poškodenými. Komunikuje s rozličnými 

○○○ www.unipo.sk/gtf



sociálnymi a kultúrnymi skupinami a spolupracuje s orgánmi 
štátnej a verejnej správy. Svoje uplatnenie nájde najmä ako od-
borný poradca a riadiaci pracovník v cirkevných, ekumenických, 
štátnych i neštátnych zariadeniach a ústavoch.

katolícka teolÓgia 
(Mgr., 6 rokov denná forma)
Absolvent študijného programu ovláda teóriu a prax tých discip-
lín, ktoré sú potrebné na povolanie kňaza a učiteľa náboženskej 
výchovy. Má hlbšie poznatky v širšom spektre teologických vied 
a smerov. Je pripravený na činnosť v oblasti katechézy, liturgickej 
činnosti a vie tvorivo, systematicky a efektívne tvoriť vyučovací 
proces náboženskej výchovy. Uplatnenie absolventa je najmä 
v kňazskej službe alebo ako laického pracovníka v cirkevných 
organizáciách a ústrediach Cirkvi.

katolícka teolÓgia 
(PhD., 4 roky denná forma; 5 rokov externá forma)
Absolvent je odborníkom v jednotlivých teologických disciplí-
nach, je schopný samostatne vykonávať vedeckú činnosť a vý-
skum v rôznych oblastiach katolíckej teológie. Má osobnostné 
a najmä vedomostné spôsobilosti a vedecké predpoklady ako 
učiteľ katolíckej teológie na vysokej škole, ako riadiaci pracov-
ník v cirkevných inštitúciách, pracovník vzdelávacích akadémií, 
vládnych, mimovládnych a spoločenských inštitúcií a ako vedec-
ký pracovník v oblasti teológie.

religioNistika 
(PhD., 4 roky denná forma; 5 rokov externá forma)
Absolvent získa detailné znalosti z konkrétnej oblasti skúma-
nia náboženských fenoménov. Je schopný recenzovať literatúru 
v odborných a vedeckých publikáciách, aplikuje svoje poznatky 
z vedeckej činnosti, odborne reaguje na konkrétne náboženské 
fenomény, témy a problémy. Uplatní sa najmä ako špecializovaný 
konzultant pre médiá, kurátor špecializovaných výstav, odborný 
garant terénnych výskumov, zostavovateľ odborných dotazníkov, 
učiteľ na vysokých školách humanitného zamerania, riadiaci 
pracovník v špecializovaných ústavoch štátnej správy.

prograM gréckokatolíckeHo 
MláDežNíckeHo pastoračNéHo ceNtra

PONDELOK 
19.00 Svätá liturgia (internát, Ul. 17. novembra)

UTOROK 
15.50 Študentský ruženec (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 
16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 
17.45 – 19.30 Stretnutia pri čaji s hosťom 

STREDA 
17.45 – 19.00 Modlitbové večery (Východný chlebíček/Chvály)

ŠTVRTOK 
15.15 – 16.15 Študentské stretko pre stredoškolákov

SOBOTA 
S batohom cez hory (príležitostne, celý deň)
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sitUovaNie FakUlty
Gréckokatolícka teologická fakulta je situovaná v historickom 
centre Prešova, čím ponúka študentom i pracovníkom možnosť 
kultúrneho i spoločenského vyžitia. Má taktiež výhodné umiest-
nenie vo vzťahu k stravovacím a ubytovacím službám i k mest-
skej hromadnej doprave.

MožNosti stravovaNia
Študenti môžu využiť služby kaviarne GTF Cafe, ktorá je zria-
dená v priestoroch fakulty. Taktiež majú možnosť využívať 
stravovacie služby kňazského seminára i ďalších jedální, ktoré 
sú súčasťou Prešovskej univerzity, kde majú každý deň možnosť 
výberu z viacerých druhov jedál. Okrem toho sa môžu stravovať 
v mnohých reštauračných zariadeniach v centre mesta, ktorého 
je fakulta súčasťou.

DUcHovNé aktivity
Na fakulte sa nachádza Kaplnka bl. P. P. Gojdiča, kde sa štu-
denti a zamestnanci stretávajú denne na ranných modlitbách 
a liturgiách. V rámci ubytovacích zariadení sa študenti stretá-
vajú pri modlitbových stretnutiach či spoločných duchovných 
rozhovoroch, čím rozvíjajú svoj duchovný život aj mimo fakulty. 
Na duchovnú formáciu je študentom k dispozícii mládežnícke 
pastoračné centrum. Študenti sa tiež stretávajú pri rôznych spo-
ločenských podujatiach, ktoré im ponúkajú príležitosť lepšie sa 
spoznať, nadväzovať nové priateľstvá a pomáhať si pri štúdiu.

Šport
Študenti fakulty môžu využívať športové zariadenia univerzity:
plavecký bazén,
futbalové a tenisové ihrisko,
bežeckú dráhu.
Zároveň môžu využívať cyklotrasu  
a in-line trasu pri rieke Torysa.
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