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Mukačevská eparchia
JJ Juraj Gradoš
J� foto: Miroslava Maco, GEU

Najťažšie obdobie čakalo na Mukačevskú 
eparchiu po skončení druhej svetovej vojny. 
Tesne pred príchodom sovietskych vojsk 
do Užhorodu bol 24. septembra 1944 vysvä-
tený za mukačevského pomocného biskupa 
Teodor Romža. Mal iba tridsaťtri rokov a stal 
sa najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. 
V októbri obsadili Podkarpatsko sovietske 
vojská. Po roku 1945 sa toto územie stalo 
súčasťou Sovietskeho zväzu, kde nebola 
Gréckokatolícka cirkev tolerovaná. Prvé kro-
ky k pravoslavizácii sa začali už v roku 1947 
a boli spojené s Monastierom sv. Mikuláša 
na Černečej hore pri Mukačeve, ktorý bol 
už v marci 1947 obsadený pravoslávnymi. 
27. októbra 1947 bol na mukačevského 
biskupa Teodora Romžu spáchaný atentát. 
Keďže to nevyšlo podľa sovietskych plánov, 
31. októbra 1947 ho agenti NKVD zavraždili.

Mukačevská eparchia bola necelé dva roky 
po smrti svojho biskupa násilne pravosla-
vizovaná a celý jej majetok bol prebraný 

sovietskym štátom a Pravoslávnou cirkvou. 
Samotný akt pravoslavizácie viedol otec 
Kondratovič, ktorý bol členom Komunistic-
kej strany Maďarska. Formálne sa akt čítal 
na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky 
28. augusta 1949 v Monastieri sv. Mikuláša 
na Černečej hore v Mukačeve. Iba menej ako 
polovica duchovných sa „dobrovoľne“ pri-
pojila k Pravoslávnej cirkvi. Mučenícka smrť 
biskupa spojila kňazov a veriacich, a tak sa 
pravoslavizácia nemohla udiať tak ako v Ľvo-
ve. Dvaja z najvplyvnejších kňazov Alexan-
der Chira a Mikuláš Murani boli odsúdení 
na 25 rokov väzenia. Okolo tridsať miestnych 
gréckokatolíckych kňazov zomrelo vo väze-
niach alebo koncentračných táboroch. Malá 
časť emigrovala do Československa. Väčši-
na z nich začala pôsobiť v katakombálnej 
Gréckokatolíckej cirkvi. Spolu bolo repre-
sovaných 120 eparchiálnych kňazov, osem 
rehoľných a jedna rehoľná sestra. Spolu boli 
odsúdení na 2 480 rokov väzenia.

Práve otec Alexander Chira bol v čase za-
čiatku prenasledovania generálnym vikárom 
biskupa Teodora Romžu, ktorý ho v decem-
bri 1945 tajne vysvätil za biskupa. Po prepus-
tení z väzenia tajne pôsobil medzi veriacimi 

v kazachstanskej Karagande. Vysvätil viac 
ako tridsať kňazov pre katakombálnu 
Cirkev. Osobne vysvätil Konštantína Saba 
za apoštolského administrátora Mukačevskej 
eparchie (1977 – 1982) a v roku 1978 počas 
svojej cesty na Zakarpatie aj Ivana Semediho 
– za biskupa a svojho nástupcu. Okrem nich 
vysvätil ešte dvoch biskupov – Jozefa Holova-
ča pre Mukačevo a Jozafáta Jozefa Fedoryka 
OSBM pre Ivano-Frankovsk.

V roku 1982 sa aktivisti okolo Jozefa Tereľu 
pokúsili dosiahnuť legalizáciu Gréckokato-
líckej cirkvi na Ukrajine, ale neúspešne. To 
ich však neodradilo. Od roku 1987  hnutie 
za obnovu Gréckokatolíckej cirkvi zinten-
zívnilo svoju činnosť. Toto všetko viedlo 
k stretnutiu Michaila Gorbačova s pápežom 
Jánom Pavlom II. Začiatkom decembra 1989 
vyšiel zákon o slobode svedomia v ZSSR, kto-
rý  dovoľoval aj registráciu Gréckokatolíckej 
cirkvi. Tá síce bola legalizovaná, ale nebola 
rehabilitovaná a dodnes nevyšiel zákon 
o reštitúcii majetku.

V roku 1989 sa úradu mukačevského 
biskupa ujal Ivan Semedi, ktorý bol za neho 
vysvätený už v roku 1983. Nasledovalo ťažké 
obdobie preberania chrámov a farností z rúk 
Pravoslávnej cirkvi. Dodnes neboli reštitúcie 
ukončené. Ani monastier a chrám na Čer-
nečej hore neboli doteraz vrátené gréckoka-
tolíkom. V roku 1999 bol obnovených 289 
farností. S ohľadom na národnostné zloženie 
eparchie mal Ivan Semedi dvoch pomoc-
ných biskupov – jedného pre Ukrajincov 
a druhého pre neukrajinských veriacich. Pri 
svojej návšteve Ukrajiny 23. až 27. júna 2001 
pápež Ján Pavol II. vyhlásil Teodora Romžu 
za blahoslaveného. Ivan Semedi sa vzdal 
úradu biskupa 12. novembra 2002, zomrel 
6. decembra 2008.

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
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SLOVO na rok 2018
Príspevok na Slovo do 24. novembra 2017 : 
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Ak máte záujem o ďalší nástenný 
kalendár na rok 2018, jeho cena je 1,50 eur/ks.
E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. 
Treba kontaktovať redakciu na zastupca@casopisslovo.sk alebo 051/756 26 42 a uviesť dátum 
platby alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999. Príspevok je 9 eur.
Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet 
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2018, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje 
meno a počet kusov. Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, distribucia@casopisslovo.sk.
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Hlbinná alebo hlboká ekológia označuje širo-
ké spektrum názorov a postojov skôr k prí-
rode samotnej ako k jej ochrane. Obyčajne 
je chápaná ako postoj k prírode, ktorá má 
vlastnú hodnotu, ktorá je nezávislá od člo-
veka. V praktickej realizácii je to rozšírenie 
morálky a etiky na zvieratá, rastliny, ekosys-
témy a celú prírodu.

Základné princípy hnutia hlbokej eko-
lógie, ktoré vychádzajú z náboženstiev 
a filozofických systémov, sú odvodené od ich 
základných charakteristík. Sú veľmi rôznoro-
dé, ale aj na základe rozdielnych predpokla-
dov možno vytvoriť podobné alebo dokonca 
rovnaké princípy.

Hlboké ekologické názory prevládali už 
v stredoveku, lenže ich nechápanie bolo 
bežné, čo sa prejavilo na živote ich nositeľov. 
Spomedzi nich pripomeňme sv. Františka 
z Assisi, sv. Ignáca z Loyoly, Giordana Bruna, 
Alberta Schweitzera.

Sv. František, najväčší duchovný revoluci-
onár v dejinách Západu, mal odlišný prístup 
k prírode od vtedy prevládajúceho. Jeho 
snahou bolo zmeniť názor o neobmedze-
nej vláde človeka nad ostatnými bytosťami 
za ideu rovnosti všetkých stvorení vrátane 
ľudí. Kľúčom k pochopeniu je jeho viera 
v cnosť pokory a skromnosti – nielen u kaž-
dého jednotlivého človeka, ale aj v ľudstve 
ako druhu. Sv. František sa pokúsil zvrhnúť 
človeka z trónu pána stvorenstva a nastoliť 
demokraciu všetkých Božích stvorení. Zná-
my je jeho Chválospev na brata Slnko, sestru 
Lunu, kde hlása a velebí rovnosť celého 
Božieho stvorenstva.

Pri týchto ideách vychádzame zo Svätého 
písma, kde nachádzame inšpiráciu aj dôkaz 
o vnútornom spojení s hlbokou ekológiou.

„Zveri sa spýtaj, by ťa poučila,
nebeských vtákov, nech ti povedia,
aj zeme plazov, aby poučili teba,
a morské ryby nech ti oznámia...“

(Jób 12, 7 – 8)

Podstatným predpokladom dobre fungu-
júcej spolupráce medzi človekom a prírodou 
je uznanie prirodzeného a nadprirodzeného 
sveta, ktoré sú vzájomne prepletené a tvoria 
skrytú komunikáciu. A tou je láska.

V hlboko kresťanskej tradícii je človek 
považovaný za správcu Zeme. Musíme brať 
do úvahy dokonalosť celého diela stvorenia – 
celého sveta a všetkého tvorstva.

Sv. Benedikta považujeme za patróna tých, 
ktorí pod pojmom zachovanie prírody ne-
chápu len jej ochranu pred ničivými vplyvmi 
človeka, ale aj rozvíjanie ľudských aktivít 
podporujúcich tvorivý harmonický vzťah 
medzi človekom a prírodou. Benedikt veril, 
že povinnosťou rehoľníkov je spolupracovať 
s Bohom na zdokonaľovaní jeho diela alebo 
mu aspoň vtisnúť ľudskejšiu podobu. Ruko-
pisy sv. Benedikta obsahujú skrytú myšlien-
ku, že práca je modlitba a pomáha z neuspo-
riadanej zmäti divočiny znova vytvoriť raj.

Revidovaný kresťanský prístup navrhuje, 
aby sa rešpektovali práva celého stvorenstva.

Časť teológov vyzýva kresťanské hnutia, 
aby prehodnotili doktrínu správcovstva. 
Malo by vychádzať z ekologických princípov 
rozmanitosti, previazanosti a decentralizá-
cie. Rast treba nahradiť udržiavaním, vlast-
níctvo správcovstvom, riadenie opaterou. 
Musíme uznať biologické hranice výroby 
a spotreby. Ak kresťanské spoločenstvo 
odmietne prijať pojem správcovstva tak, ako 
ho chápe Nový zákon, politici a veľké firmy 
budú môcť bezohľadne zneužívať vzrastajú-
ce náboženské nadšenie na svoje ciele.

Zamyslime sa nad tvrdením ekológov: 
príroda je oveľa kompletnejšia a mnohotvár-
nejšia, ako si dnes predstavujeme. Každá 
forma života je jedinečná, zaslúži si úctu bez 
ohľadu na užitočnosť pre človeka. Človek by 
sa mal riadiť mravným zákonom a priznať 
ostatným organizmom toto právo.

prof. Jozef Terek, CSc.
člen environmenálnej subkomisie KBS
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J▌V Olomouci vysvätili nových pomocných 
biskupov

Dvetisíc veriacich sa stalo 14. októbra sved-
kami biskupskej vysviacky Antonína Baslera 
a Josefa Nuzíka. Za pomocných biskupov 
Olomouckej arcidiecézy ich ustanovil Svätý 
Otec František v júli tohto roka.

Okrem hlavného svätiteľa – olomouckého 
arcibiskupa Jána Graubnera sa na slávnosti 
zúčastnil kardinál Dominik Duka, apoštol-
ský nuncius v Českej republike Giuseppe 
Leanzy a niekdajší sekretár sv. Jána Pavla II. 
a krakovský arcibiskup kardinál Stanislav 
Dziwisz. Spolusvätiteľmi boli brniansky 

biskup Vojtech Cikrle a olomoucký emeritný 
biskup Josef Hrdlička.

V kázni sa arcibiskup Graubner poďakoval 
Svätému Otcovi za nových spolupracovníkov 
a obom biskupom pripomenul, že v novom 
úrade nebudú mať menej práce, ale iné 
priority, podľa ktorých majú predovšetkým 
hlásať evanjelium. Zaželal im odvahu a po-
trebné milosti ohlasovať pravdu o Kristovi.

V závere slávnosti kardinál Duka povzbu-
dil svätencov, aby sa stali skutočne pomoc-
nými biskupmi, pretože Cirkev potrebuje 
pomoc. (TS ČBK; foto: D. Novak)

J▌V eparchii Cluj sa uskutočnil maratón čítania 
Svätého písma

Pastoračný kalendár gréckokatolíckej epar-
chie Cluj-Gherla určil 15. október za nedeľu 
venovanú čítaniu Svätého písma, aby sa 
zdôraznila dôležitosť Božieho slova. Z tohto 
dôvodu sa v Katedrále Premenenia Pána 
v Cluj-Napoca uskutočnil dvadsaťštyrihodi-
nový maratón nepretržitého čítania Starého 
a Nového zákona. Výnimkou boli len časy 

určené na bohoslužby. Čítanie otvoril miest-
ny eparcha Florentin Crihalmeanu večer 
14. októbra príhovorom, v ktorom poukázal 
na Sväté písmo ako na posolstvo lásky, nie 
vedeckú knihu. Následne začal čítanie Svä-
tého písma prvými štyrmi kapitolami Knihy 
Genezis. (eparhiaclujgherla.ro)

J▌Svätý Otec František požehnal korunu pre 
zarvanickú ikonu Presvätej Bohorodičky

Na slávnostnej svätej omši 15. októbra na Ná-
mestí sv. Petra v Ríme sa Svätý Otec pomodlil 
pred ikonou zarvanickej Presvätej Bohoro-
dičky, ktorá bola počas omše umiestnená 
po pravej strane oltára. Ešte pred omšou 
požehnal korunu pre túto ikonu. Prvé ko-
runovanie zarvanickej ikony sa uskutočnilo 
presne pred 150 rokmi pápežom Piom IX.

Ikona bola po slávnostnej omši umiestne-
ná v Katedrála sv. Sofie v Ríme, kde sa veriaci 
spoločne modlili za pokoj a koniec nepoko-
jov na Ukrajine. Ikona zostala v katedrále 
nasledujúci týždeň, pričom každý deň sa pri 
nej veriaci modlili na vopred určený úmysel. 
Prítomnosť ikony v katedrále bola ukončená 
22. októbra slávnostnou svätou liturgiou 
so sprievodom okolo chrámu a posvätením 
vody. Ikona v ďalších dňoch putuje po far-
nostiach v Taliansku, kde sa pri nej môžu 
veriaci modliť, a v januári 2018 sa vráti späť 
na Ukrajinu. (news.ugcc.ua)

�� Hlboké obavy o kultúrnu i politickú 
identitu svojej zeme vyjadril maronitský 
patriarcha Antiochie kardinál Béchara 
Boutros Raï 9. októbra v rozhovore so 
Svätým Otcom Františkom pri audiencii 
východných patriarchov a vyšších arcibisku-
pov. Poďakoval Svätému Otcovi za jeho vý-
zvy k mieru, ale pripomenul, aby sa nezabú-
dalo ani na zdôrazňovanie práv utečencov 
na návrat do svojej vlasti a na zachovanie si 
kultúrnej i občianskej identity. (RV)

�� Kongregácia pre východné cirkvi a Va-
tikánsky rozhlas, jeho poľská, ukrajinská 
a slovenská sekcia, si 12. októbra na pôde 
Pápežského ukrajinského kolégia sv. Joza-
fáta v Ríme prevzali Cenu zmierenia z rúk 
vyššieho arcibiskupa Ukrajinskej gréckoka-
tolíckej cirkvi Sviatoslava Ševčuka, udeľo-
vanú v súvislosti s historickým procesom 
zmierenia medzi Poľskom a Ukrajinou. (RV)

�� Svätý Otec František pozdravil fyzicky 
alebo mentálne znevýhodnených športov-
cov spoločne s plne zdatnými športovcami, 
ktorí sa v Ríme zišli na združenom futba-
lovom turnaji organizovanom 13. októbra 
pod hlavičkou Špeciálnej olympiády.

�� Svätý Otec František na Námestí sv. 
Petra 15. októbra vyhlásil za svätých 35 
osobností, medzi ktorých patrili brazílski 
mučeníci zabití pre vieru vojakmi kalvínske-
ho vyznania a domorodými Indiánmi v roku 
1645, traja mexickí detskí mučeníci vo veku 
12 až 13 rokov umučení počas evanjelizácie 
Mexika začiatkom 16. storočia, španielsky 
piarista Faustino Míguez, ktorý venoval 
celý život apoštolátu na poli výchovy mlá-
deže, a taliansky kapucín Angelo da Acri, 
putovný kazateľ a spovedník.

�� V Budapešti sa 18. – 19. októbra stretli 
zástupcovia biskupských konferencií Čes-
kej republiky, Chorvátska, Poľska, Sloven-
ska a Maďarska, aby diskutovali o aktuál-
nych výzvach, ktorým čelia miestne cirkvi.

�� Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých 
kardinál Angelo Amato kanonizoval 
21. októbra v bazilike Sagrada Familia 
v Barcelone viac ako sto mučeníkov, čle-
nov rehole klaretínov. Ide o 109 rehoľníkov 
zabitých v rokoch 1936 až 1937 v španiel-
skych mestách.

�� Svätý Otec František sa 23. októbra 
stretol s jeruzalemským gréckopravo-
slávnym patriarchom Teofilom III, ktorý 
bol na štvordňovej návšteve Vatikánu. Pri 
stretnutí Svätý Otec vyzdvihol konkrétne 
prejavy ekumenickej spolupráce v Jeru-
zaleme a vyjadril túžbu po jej ďalšom 
zintenzívnení. (RV)

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

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

Dávať Bohu i cisárovi
Byť angažovaný v pozemských záležitos-
tiach a dať Božie veci na prvé miesto v živote 
boli hlavné myšlienky príhovoru Svätého 
Otca: „Evanjelium tejto nedele nám pred-
stavuje ďalšiu konfrontáciu medzi Ježišom 
a jeho protivníkmi. Týka sa témy platenia 
dane cisárovi, tej ošemetnej otázky, či je 
oprávnené, alebo nie platiť daň rímskemu 
cisárovi, ktorému bola v Ježišovej dobe 
Palestína podrobená. Ježiš aj v tomto prípade 
odpovedá s pokojom a využije zlomyseľnú 
otázku na to, aby predložil dôležitú náuku, 
zaujímajúc nadhľad nad polemikou a nad 
súperiacimi pozíciami. Hovorí farizejom: 
,Ukážte mi daňový peniaz!‘ Oni mu podali 
denár, a Ježiš sa pri pohľade na mincu pýta: 
,Čí je tento obraz a nápis?‘ Farizeji sú nútení 
odpovedať: ,Cisárov.‘ Nato Ježiš uzatvára: 
,Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je 
Božie, Bohu.‘ (porov. Mt 22, 19 – 21) Na jednej 
strane tým, že prikazuje vrátiť cisárovi to, 
čo mu patrí, Ježiš deklaruje, že platiť daň 
nie je čin modloslužby, ale čin povinnosti 
voči pozemskej autorite. Na druhej strane 
tým, že poukazuje na prvenstvo Boha, žiada 
dať mu to, čo mu patrí ako Pánovi ľudské-
ho života a dejín. Odkaz na cisárov obraz 

vyrazený na minci hovorí, že je správne 
cítiť sa naplno – s právami i povinnosťami 
– občanmi štátu. Ale symbolicky to vedie aj 
k myšlienke na iný obraz, ktorý je vtlačený 
v každom človeku: obraz Boha. On je Pánom 
všetkého, a my, ktorí sme boli stvorení 
na jeho obraz, patríme predovšetkým jemu. 

Ježiš dokáže z otázky položenej farizejmi 
vyťažiť ešte radikálnejšiu a životne dôležitú 
otázku pre každého z nás. Otázku, ktorú si 
môžeme položiť: Komu patrím ja? Rodine, 
obci, priateľom, škole, práci, politike, štátu? 
Áno, zaiste. Ale predovšetkým – pripomína 
nám Ježiš – patríš Bohu. Toto je tá zásadne 
dôležitá príslušnosť. To on ti dal všetko, 
čím si a čo máš. A tak náš život, deň čo deň, 
môžeme a musíme žiť v uznaní tejto našej 
zásadnej príslušnosti a v srdci si vážiť nášho 
Pána, ktorý tvorí každého z nás ako jedineč-
ného a neopakovateľného, ale vždy na obraz 
svojho milovaného Syna Ježiša. Je to nádher-
né tajomstvo. Kresťan je povolaný angažovať 
sa konkrétnym spôsobom v pozemských 
záležitostiach, ale osvecovať ich svetlom, 

ktoré pochádza od Boha. Prvoradá odovzda-
nosť Bohu a nádej v neho nepredstavujú 
nejaký únik z reality, ale naopak činorodým 
spôsobom dať Bohu to, čo mu patrí.“ (úryvok 
príhovoru z 22. októbra 2017)

Boží sen o človeku
Svätý Otec František vo svojom príhovore 
poukázal na hlavné a najväčšie prikázanie, 
ktoré dáva Boh človeku: „Túto nedeľu nám li-
turgia predkladá krátky, ale veľmi významný 
úryvok evanjelia. Evanjelista Matúš hovorí, 
že farizeji sa zišli, aby Ježiša vystavili skúške. 
Jeden z nich, učiteľ Zákona, mu položil túto 
otázku: ,Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je 
najväčšie?‘ (Mt 22, 36). Ježiš bez akéhokoľvek 
zaváhania odpovedá: ,Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, celým svojím srdcom, celou 
svojou dušou a celou svojou mysľou!‘ A do-
dáva: ,Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého!‘ (Mt 22, 37. 39) Táto Ježišova 
odpoveď nie je samozrejmá, pretože medzi 
početnými predpismi židovského zákona 
boli tými najdôležitejšími prikázania Desa-
tora, oznámené priamo Bohom Mojžišovi, 
ako podmienky uzatvorenia zmluvy s ľudom. 
No Ježiš chce dať porozumieť, že bez lásky 
k Bohu a k blížnemu niet opravdivej vernosti 
voči tejto zmluve s Pánom. Môžeš vykonať 
množstvo dobrých vecí, plniť mnoho pred-
pisov, veľa dobrých vecí, ale ak nemáš lásku, 
je to neužitočné. Ježiš vo svojej odpovedi fa-
rizejom, ktorí mu položili otázku, sa im tiež 
snaží pomôcť, aby dali správny rebríček svo-
jej nábožnosti, aby dali pravé miesto tomu, 
čo skutočne zaváži, a tomu, čo je menej 
dôležité. Ježiš hovorí: ,Na týchto dvoch pri-
kázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.‘ (Mt 
22, 40) To sú tie najdôležitejšie; a ostatné zá-
visia od týchto dvoch. A Ježiš presne takto žil 
svoj život: kázaním a konaním toho, na čom 
skutočne záleží a čo je podstatné, čiže lásky. 
Láska dáva elán a plodnosť životu a napre-
dovaniu vo viere: bez lásky by rovnako život, 
ako aj viera zostali neplodnými. To, čo nám 
Ježiš predkladá v tejto stati evanjelia, je vyni-
kajúci ideál, ktorý korešponduje s najauten-
tickejšou túžbou nášho srdca. Boli sme totiž 
stvorení, aby sme milovali a aby sme boli 
milovaní. Boh, ktorý je láska, nás stvoril, aby 
nás urobil účastnými na svojom živote, aby 
sme ním boli milovaní a aby sme ho milovali, 
a aby sme s ním milovali všetkých ostatných 
ľudí. Toto je Boží sen o človeku. A na jeho 
realizáciu potrebujeme jeho milosť, potre-
bujeme do seba prijať schopnosť milovať, 
ktorá pochádza od samotného Boha. Ježiš sa 
nám ponúka v Eucharistii práve preto. V nej 
prijímame jeho telo a krv, čiže prijímame 
Ježiša v najvyššom vyjadrení jeho lásky, keď 
obetoval seba samého Otcovi pre našu spá-
su.“ (úryvok príhovoru z 29. októbra 2017)

Ježiš nám dal svetlo, ktoré svieti v tmách. 
Ochraňuj ho a stráž, je tým najväčším 

bohatstvom, ktoré ti bolo v živote 
zverené. (twitter Svätého Otca Františka 

z 23. októbra 2017)

Prijímať a dávať

Svätorečenie Jána Pavla II. v roku 2014 v Rím
e

52017 / 23

SLO
V

O
 SVÄTÉH

O
 O

TC
A



JJ Tomáš Miňo
J� foto: T. Miňo, A. Seman

Návšteva Svätého Otca
Dôležitosť pápežského inštitútu potvrdil aj 
Svätý Otec František, ktorý 12. októbra nav-
štívil Orientál, ako je familiárne nazývaný, 
aby spolu s profesormi a študentmi otvoril 
101. akademický rok.

Petrov nástupca po svojom príchode 
na pôdu inštitútu za prítomnosti študentov 
a členov akademickej obce najprv požeh-
nal novozasadený cyprus v átriu budovy. 
Potom v hlavnej prednáškovej sále sa osobne 
s stretol s dobrodincami inštitútu a člen-
mi tamojšej jezuitskej komunity, ktorá je 
tvorená prevažne profesormi prednášajúcimi 
na pápežskom inštitúte.

Po návšteve sa Svätý Otec František odo-
bral do baziliky Santa Maria Maggiore. Tu 
spolu s prefektom kongregácie kardinálom 
Leonardom Sandrim a sekretárom arcibis-
kupom Cyrilom Vasiľom slávil eucharistiu 
ako poďakovanie za sto rokov pôsobenia 

Kongregácie pre východné cirkvi a Pápežské-
ho orientálneho inštitútu.

Dôležitosť osláv zvýrazňovala aj prítom-
nosť východných patriarchov a metropolitov, 
ktorí boli účastní na plenárnom zasadnutí 
Kongregácie pre východne cirkvi v Ríme 
od 9. – 11. októbra. Gréckokatolícku cirkev 
na Slovensku na tomto zasadnutí zastupoval 
prešovský archieparcha metropolita vladyka 
Ján Babjak SJ.

Z homílie
Na začiatku homílie slávnostnej omše 
nástupca sv. apoštola Petra poukázal na fakt, 
že v roku 1917 kresťania čelili svetovej vojne 
tak, ako my dnes prežívame ďalšiu svetovú 
vojnu, aj keď v trocha inej podobe. „Vidíme 
mnoho našich sestier a bratov kresťanského 
Východu, skúšaných dramatickým prenasle-
dovaním a znepokojujúco rastúcu diaspóru. 
Plynie z toho veľa otázok, mnohé prečo, 
ktoré sa podobajú tým z prvého dnešného 
čítania z Knihy proroka Malachiáša (3, 13 – 
20a).“ Svätý Otec vysvetlil, že tento text tlmo-
čí, ako si Pán povzdychol nad vyvoleným ľu-
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S láskou
k obradu a tradícii

Rok 1917 je v kalendári dejín poznačený veľkou 
červenou škvrnou. Začiatok októbrovej revo-
lúcie v Rusku, ale aj fakt, že vo svete zúrila prvá 
svetová vojna, sú dôvodmi, prečo sa tento rok 
v dejinách vníma ako plný krviprelievania. No 
pozitívnou udalosťou roka bol vznik Pápežské-
ho orientálneho inštitútu (PIO), ktorý v tomto 
roku teda oslavuje sto rokov svojej existencie.
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dom, ktorý sa drzo pýta: „Aký úžitok máme 
z toho, že voči Pánovi zachovávame záväzky, 
že kráčame pred Hospodinom zástupov 
v kajúcom šate? Teraz musíme za šťastných 
vyhlásiť spupných ľudí, veď majú úspech tí, 
ktorí sa dopúšťajú bezbožnosti, pokúšajú 
Boha, ale zostávajú bez pohromy.“ „Často 
máme tiež takú skúsenosť,“ nadviazal Svätý 
Otec, „a nezriedka to počujeme z dôverných 
rozhovorov a spovedí tých, ktorí nám otvára-
jú svoje srdcia.“

„Tieto prečo, objavujúce sa tiež vo Svä-
tom písme, si kladieme všetci. A odpovedá 
na nich samotné Božie slovo. Práve v tomto 
úryvku z proroka Malachiáša čítame: ,A Pán 
pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamät-
ná kniha pre tých, čo sa boja Pána a ctia 
jeho meno‘ (Mal 1, 16). Boh teda nezabúda 
na svoje deti, pamätá na spravodlivých. Pa-
mätá na tých, ktorí trpia, sú utláčaní, pýtajú 
sa prečo, a predsa neprestávajú dôverovať 
Pánovi.“

Ako vzor bezhraničnej dôvery Svätý Otec 
použil príklad Ježišovej Matky. „Koľkokrát sa 
Panna Mária na svojej ceste pýtala prečo, ale 
v jej srdci, kde o všetkom premýšľala, dávala 
Božej milosti zažiariť vo viere a nádeji. To je 
spôsob,“ pokračoval Svätý Otec, „ako prenik-
núť do Božej pamäti: naša modlitba ako nás 
učí evanjelium, ktoré sme počuli (porov. Lk 
11, 5 – 13).“ Ďalej Svätý Otec v homílii pouká-
zal na modlitbu, ktorá si vyžaduje odvahu 
viery: „Mať vieru, že nás Pán počuje, a od-
vahu búchať na dvere. Pán hovorí: ,Každý, 
kto prosí dostáva a kto hľadá ten nachádza, 

a kto búcha, tomu sa otvorí (porov. Lk 11, 10)‘, 
a na to je potrebná odvaha.“

Svätý Otec František položil otázku: „Je 
naša modlitba naozaj taká? Naozaj nás strhá-
va, naozaj sa zmocňuje nášho srdca a nášho 
života? Dokážeme zaklopať na srdce Boha?“

Petrov nástupca v závere pozval všetkých 
veriacich, aby sa učili „klopať na srdce Boha“ 
a učili sa to robiť s odvahou.

Slávnostná svätá omša bola už tradične 
sprevádzaná Pápežským zborom sv. Cecílie. 
Počas slávnosti však v bazilike odzneli aj 
východné spevy v podaní zboru pápežského 
východného kolégia Russicum, ktorý svojou 
dirigentskou taktovkou viedol otec Jaroslav 
Lajčiak, kňaz Košickej eparchie momentál-
ne pôsobiaci ako člen profesorského zboru 
Pápežského orientálneho inštitútu.

List pre inštitút
Okrem spomienok z návštevy a slávnost-
ného otvorenia nového akademického roka 
Svätý Otec František zanechal študentom 
a profesorom inštitútu odkaz v podobe listu, 
ktorý odovzdal prefektovi Kongregácie pre 
východné cirkvi a veľkému kancelárovi vý-
chodného inštitútu kardinálovi Leonardovi 
Sandrimu.

V prvej časti svojho posolstva Svätý Otec 
vymenováva niektoré dôležité míľniky z his-
tórie tejto inštitúcie – od založenia Bene-
diktom XV. až po otvorenie doteraz jedinej 
existujúcej fakulty východného kánonického 
práva na začiatku sedemdesiatych rokov 
(1971).

V druhej časti listu sa zamýšľa nad bu-
dúcim poslaním Pápežského východného 
inštitútu. Podľa Svätého Otca rovnako ako 
v minulosti aj dnes Orientál stojí na križo-
vatke medzi Východom a Západom. Jeho 
úlohou je preto pomáhať východným cir-
kvám v existencii, podporovať ich teologickú 
reflexiu a načúvať ich životu. Svätý Otec 
pozval vyučujúcich k otvorenosti všetkým 
východným cirkvám, ktorých bolestná 
zemepisná rozptýlenosť dnes nezodpovedá 
starobylému usporiadaniu, a na upevnenie 
viery tých, ktorí sa v súčasnosti vyrovná-
vajú s ťažkosťami dnešnej doby. Zároveň 

vyzdvihol skutočnosť, že už od samého 
začiatku mal východný inštitút ekumenický 
rozmer. Skutočnosť, že počet nekatolíckych 
študentov tejto školy stále narastá, svedčí 
podľa Svätého Otca o dôvere, ktorú vkladajú 
do jej poslania. Orientál vystupuje tiež ako 
prostredník medzi východným a západným 
svetom všeobecne. Jeho významnou úlohou 
je západnej kultúre predstavovať bohatú 
tradíciu východných cirkví takým spôsobom, 
aby bola pochopiteľná a mohla sa asimilovať 
v novom prostredí.

Svätý Otec František ďalej upozorňuje 
na súčasný politický kontext, v ktorom 
pád totalitných režimov a rôznych diktatúr 
vytvoril v niektorých krajinách príhodné 
podmienky na šírenie medzinárodného 
terorizmu. Jeho vinou kresťania východných 
cirkví zakúšajú dramatické prenasledovanie 
a v stále väčšom počte odchádzajú do dias-
pór. Petrov nástupca preto navrhol, aby 
budúci pastieri východných cirkví svojim 
veriacim vštepovali hlbokú lásku k tradíciám 
príslušných obradov. Zároveň vyzval bisku-
pov latinských diecéz, aby sa ujímali týchto 
rozptýlených východných veriacich a za-
bezpečovali im patričné duchovné a ľudské 
vedenie.

V závere svojho posolstva hlava Katolíc-
kej cirkvi pozvala študentov a profesorov 
študovať tradíciu východných cirkví v ich 
liturgickej, teologickej, umeleckej a kánonic-
kej rôznorodosti. Podporil ich, aby s láskou, 
intelektuálnou poctivosťou, vedeckou 
starostlivosťou a pastoračnou perspektívou 
nadobudnuté vedomosti ďalej šírili ako od-
poveď na očakávania dnešného sveta v snahe 
budovať budúcnosť naplnenú mierom.

PIO
Kongregácia pre východné cirkvi bola 
založená 1. mája 1917 pápežom Benediktom 
XV. vydaním motu proprio Dei providentis. 
O niekoľko mesiacov neskôr, 15. októbra, 
vydaním ďalšieho pápežovho motu proprio 
Orientis Catholic vznikol Pápežský východný 
inštitút.

Tieto dve inštitúcie, ktoré spolu úzko 
spolupracujú, majú veľký význam nielen pre 
veriacich byzantského obradu, ale aj pre celý 
kresťansky východ.

PIO má fundamentálnu úlohu pri rieše-
ní teologických, právnických, liturgických 
a pastorálnych otázok z pohľadu východnej 
spirituality, zároveň je považovaný za po-
solstvo mieru Benedikta XV. Tento inštitút je 
právom označovaný za most ku kresťanské-
mu Východu. Vďaka nemu môžu východní 
kresťania prehlbovať svoje vedomosti a do-
spieť k lepšiemu pochopeniu svojej tradície. 
Svojou neúnavnou aktivitou a vedeckou 
činnosťou PIO otvára bránu poznania vý-
chodnej spirituality západnému svetu.
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J▌Vo Veľkom Ruskove vladyka Milan Chautur 
posvätil obnovený chrám

Obnovený Chrám Ochrany Presvätej 
Bohorodičky vo Veľkom Ruskove posvätil 
15. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha, ktorý následne v chráme 
slávil odpustovú archijerejskú svätú liturgiu. 
Vladyka v kázni vyzval veriacich farnosti 
vytvárať spoločenstvo, ktoré sa bude nielen 

stretávať v chráme pri bohoslužbách, ale 
ktoré bude jednou rodinou.

V závere sa správca farnosti otec Peter La-
banič poďakoval všetkým, ktorí prispeli k ús-
pešnému zrealizovaniu tohto diela. Slávnosť 
sa zakončila myrovaním a sprievodom okolo 
chrámu s čítaním evanjelií. (P. Labanič; foto: 
M. Koreň)

J▌Posvätili základný kameň  
farskej budovy v Bardejove-Vinbargu

V Chráme blažených hieromučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka v Bardejove-
Vinbargu posvätil 21. októbra prešovský 
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak 
SJ základný kameň novej farskej budovy. 
Na posviacke a archijerejskej svätej liturgii sa 
zúčastnilo viacero kňazov oboch katolíckych 
obradov.

V homílii vladyka Ján vyzdvihol mini-
námestie pred chrámom spolu so súsoším 
blahoslavených Pavla a Vasiľa, ktorí sú takto 
povzbudením a príkladom pre všetkých 
žijúcich a idúcich okolo. Povzbudil veriacich 
k čítaniu Svätého písma, skrze ktoré sa Božie 
slovo stáva živé a prítomné medzi veriacimi, 
ktorí následne môžu svedčiť o Božích skut-
koch. Na záver sa poďakoval predstaviteľom 
mesta a dobrodincom za pomoc a realizáciu 
novovznikajúceho diela.

Prvá etapa výstavby vo farnosti zahŕňa-
la stavbu chrámu, druhá etapa sa týkala 
Námestia hieromučeníkov Gojdiča a Hopka, 
ktoré skrášľuje súsošie blahoslavených. Po-
svätením základného kameňa farskej budovy 
otvorili tretiu etapu, po ktorej bude nasledo-
vať výstavba multifunkčného ihriska pre deti 
a mládež. (T. Molčan a M. Sejka)

�� Vo farnosti Vyšný Orlík v spolupráci 
s Prešovským dobrovoľníckym centrom 
sa 30. septembra – 6. októbra uskutočnil 
projekt Návšteva starých a chorých. Deti 
vyrobili vianočné pohľadnice a navštívili 
starších ľudí vo farnosti, ktorým pohľadnice 
venovali. (M. Fečko)

�� V Dome Quo vadis v Bratislave bol 
16. októbra premietaný film Gojdič: Láska 
nadovšetko. Súčasťou premietania bola aj 
beseda s historikom otcom Petrom Borzom 
vyučujúcim na Filozofickej fakulte UPJŠ 
v Košiciach a Ivanom Gojdičom, prasy-
novcom blahoslaveného hieromučeníka 
P. P. Gojdiča. (M. Hricáková)

�� V bazilike minor v Michalovciach slávili 
16. októbra sviatok svätého Gerarda, pat-
róna žien v požehnanom stave a patróna 
dobrej spovede. Svätú liturgiu slávil otec 
Jozef Troja CSsR. V kázni načrtol obraz sv. 
Gerarda ako rehoľného brata, ktorý svojou 
tichou službou a jednoduchou vierou 
dokázal pomáhať ľuďom okolo seba. Nas-
ledoval moleben a modlitba požehnania so 
šatkou sv. Gerarda za manželské páry, ktoré 
nemohli počať, ale aj veriacich, ktorí prosili 
o dobrú spoveď. (JT)

�� V rámci projektu Hovorme o jedle sa 
19. októbra desiati žiaci a zamestnanci 
Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Sta-
rej Ľubovni a Domu sv. Anny zúčastnili 
na exkurzii v pekárni Kristián a na poľno-
hospodárskom družstve v Novej Ľubovni. 
V pekárni žiakom a učiteľom priblížili 
proces pečenia chleba a na poľnohospo-
dárskom družstve sa mohli žiaci stretnúť 
s poľnohospodárskymi zvieratami. (M. 
Starinská)

�� V rámci prípravy na Národné stretnu-
tie mládeže P18 v Prešove vznikne deväť 
nových piesní, pričom hudbu aj text prvej 
s názvom Baránok už vytvorila speváčka 
Sima Martausová. Zároveň od 19. októbra 
možno túto kampaň podporiť aj jednorazo-
vým alebo pravidelným darom.

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli sa 20. – 
22. októbra stretlo 42 účastníkov Školy 
služby a 33 účastníkov Školy učeníka v Ar-
chieparchiálnej škole animátora dobrovoľ-
níka (AŠAD). V Škole učeníka otec Milan 
Zaleha CSsR priblížil tému novej evanjeli-
zácie a v Škole služby v odbore animátor 
skupinky mladým priblížila tému efektívnej 
komunikácie a spätnej väzby Ivana Strelco-
vá. V hudobnom odbore Jana Demčáková, 
líderka kapely Onezim, s mladými rozobe-
rala tému spevu a hudby vo Svätom písme 
i v textoch KKC. (P. Maľarčík)

8 www.casopisslovo.sk
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J▌Milión detí sa modlí ruženec  
v Prešovskej metropolii

Do iniciatívy projektu Milión detí sa modlí 
ruženec za pokoj a jednotu vo svete, ktorý 
zjednotil deti v modlitbe posvätného ružen-
ca 18. októbra o deviatej hodine, sa zapojili aj 
školy a farnosti v Prešovskej metropolii.

Vo farnosti Jakubany sa do akcie zapojilo 
vyše 350 detí a mladých. Modlitbou ružen-
ca a aktivitami počas hodín náboženskej 
výchovy, modlitbou rozjímavého ruženca 
pred svätými liturgiami a živými obrazmi 
zobrazujúcimi ružencové tajomstvá sa deti 
a mládež oboznámili s dôležitosťou a úmys-
lom tejto aktivity. Súbežne v kontexte tejto 
výzvy prebiehala vo farnosti zbierka trvan-
livých potravín, hračiek, školských potrieb 
a šatstva pre chudobné deti. Akcia vyvrcholi-
la 18. októbra modlitbou posvätného ruženca 
v predpísanom čase, pričom všetci sa modlili 
práve tam, kde sa v tom čase nachádzali.

Pre deti z farnosti Závadka nebola modlit-
ba posvätného ruženca ničím neobyčajným, 
keďže vo farnosti sa ho modlievajú v mesiaci 
október každú stredu.

Do modlitbovej aktivity sa zapojili aj deti 
z Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície 

v Trenčíne, Cirkevná základná škola sv. Juraja 
vo Svidníku, ako aj deti západného i východ-
ného obradu z Humenného, ktoré sa po-
modlili ruženec spoločne v Kostole Všetkých 
svätých v Humennom.

Na Základnej škole Sv. rodiny v Sečovciach 
sa 18. októbra po prvej vyučovacej hodine 
vyučovanie prerušilo, aby sa žiaci modlitbou 
posvätného ruženca pripojili  k projektu. 
Modlitbu viedol duchovný správca školy 
otec Stanislav Činčár a každý desiatok sa 
predmodlieval iný ročník. Učitelia a žiaci 
postupne zapaľovali sviečky, z ktorých vytvo-
rili svetelný ruženec ako pripomienku, že aj 
malé svetlo dokáže osvetliť veľký priestor.

Aj Cirkevná základná škola s materskou 
školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa zapojila 
do tejto iniciatívy. Žiaci vybraných ročníkov 
sa striedali pri modlitbe jednotlivých desiat-
kov. V cirkevnej materskej škole si jednotlivé 
triedy modlitbu ruženca rozdelili, a tým sa 
všetci spoločne zapojili do tohto projektu.

(A. Vaľková, J. Baran, S. Činčár, K. Hrižová, 
M. Zimovčáková, J. Pribulová, A. Chovanová; 
foto: J. Halčík)

J▌V Bukovciach slávili odpustovú slávnosť  
spojenú s posviackou obnoveného chrámu

Medzi veriacich v Bukovciach zavítal 
22. októbra súdny vikár Prešovskej archie-
parchie otec Jurij Popovič, ktorý v zastúpení 
prešovského arcibiskupa metropolitu vlady-
ku Jána Babjaka SJ posvätil obnovený farský 
Chrám sv. veľkomučeníka Demetra.

Pred chrámom ho privítal starosta obce 
Jaroslav Palička. Nasledovala posviacka 
exteriéru aj interiéru chrámu, posvätenie 
prestola, bohostánku a nových lavíc.

V homílii otec Jurij Popovič vychádzal 
z nedeľného evanjelia o boháčovi a Lazárovi. 
Poukázal na veľké nebezpečenstvo, ak sa člo-
vek uzatvorí vo svojom egoizme. Otec Jurij 

vyzdvihol miestneho správcu farnosti otca 
Jána Vasiľa spolu s veriacimi, ktorí mali otvo-
rené nielen oči, ale aj srdce a potrebný zápal 
pre obnovu Božieho príbytku. No nezabudol 
pripomenúť: „Neodíďme dnes z tohto vyno-
veného chrámu so srdcom tvrdým, aké mal aj 
boháč. Otvorme ho smerom k Bohu, nech je 
vždy plné lásky a vzájomnej ochoty pomôcť 
jeden druhému.“

Na záver slávnosti sa otcovi vikárovi, všet-
kým dobrodincom a veriacim poďakoval otec 
Ján Vasiľ. Tým, ktorí sa najviac pričinili o ús-
pešnú obnovu farského chrámu, odovzdal 
súdny vikár ďakovné listy. (M. Pavlišinovič)

�� Prešovský arcibiskup metropolita 
vladyka Ján Babjak SJ a košický arcibis-
kup metropolita Mons. Bernard Bober 
sa 22. októbra spoločne s evanjelickým 
biskupom Slavomírom Sabolom pomodlili 
pri pamätníku obetí Caraffových súdov 
na rohu starého kolégia v Prešove pri 
príležitosti troch výročí Evanjelickej cirkvi 
v Prešove – 500. výročia reformácie, 350. 
výročia postavenia prešovského evanjelic-
kého kolégia a 330. výročia od skončenia 
Prešovských jatiek. Prítomní hodnostári 
zasadili pri evanjelickom kostole aj strom 
reformácie, ktorý bude pripomienkou jej 
500. výročia. (J. Fabian)

�� Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania zaradil Cirkevné gymnázium 
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej 
eparchie Košice na základe pridanej hod-
noty vo vzdelávaní zo slovenského jazyka 
a literatúry medzi najlepšie na Slovensku. 
Pridaná hodnota bola spracovaná na zá-
klade dát za tri ročníky absolventov, ktorí 
ukončili túto školu v rokoch 2015, 2016 
a 2017. (vedenie školy)

�� V Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 
vo Svidníku sa 23. októbra uskutočnila ak-
cia Misijný koláč. Žiaci a zamestnanci školy 
si mohli za symbolickú cenu zakúpiť koláče, 
ktoré napiekli rodiny žiakov. Výťažok z akcie 
putuje na podporu Pápežských misijných 
diel. (K. Hrižová)

�� V kňazskom seminári v Badíne sa 
24. októbra konalo stretnutie environ-
mentálnej subkomisie Konferencie bisku-
pov Slovenska, ktorá sa zaoberala prípra-
vou budúcoročnej konferencie na tému 
Kresťanský životný štýl na Slovensku vo 
vzťahu k stvorenstvu. Konferencia sa bude 
konať 24. – 26. mája 2018 v Ľutine a má 
pozostávať z viacerých tematických blokov. 
Cieľom konferencie je poukázať na dô-
ležitosť pozorného prístupu kresťanov 
k stvorenstvu. (A. Novomeská)

�� Na pôde Cirkevnej strednej odbornej 
školy sv. Jozafáta v Trebišove sa 27. októb-
ra uskutočnil metodický deň pedagógov 
cirkevných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej 
eparchie. Program sa začal svätou liturgiou 
v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Trebišove, ktorú slávil riaditeľ školského 
úradu otec Peter Orenič. Následne v pries-
toroch školy boli pripravené prednášky 
na rôzne témy v šiestich sekciách. Pozvaní 
lektori obohatili pedagógov nielen odbor-
ne, ale aj formačne. (TS KE)
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�� Veriaci z maďarskej gréckokatolíckej far-
nosti Szerencs navštívili 14. októbra Košice, 
pričom neobišli ani košický eparchiálny 
úrad a v jeho kaplnke sa pomodlili paraklis. 
(D. Dévald)

�� V októbri sa zakončil 10. ročník výstavy 
Stop genocíde na obranu života nena-
rodeného dieťa, počas ktorého výstava 
navštívila dvadsať najvýznamnejších miest, 
najmasovejšie púte a najväčšie hudobné 
festivaly. (J. Tutková)

�� Prešovský arcibiskup metropolita vla-
dyka Ján Babjak SJ slávil 15. októbra svätú 
liturgiu v Chráme sv. archanjela Michala 
v Hažíne nad Cirochou. (ISPA)

�� Pri príležitosti sviatku patróna Farnosti 
sv. apoštola a evanjelistu Lukáša v Trnave 
slávil 15. októbra bratislavský eparcha 
vladyka Peter Rusnák v Chráme sv. Heleny 
svätú liturgiu, ktorú spevom sprevádzal 
katedrálny zbor Kyrillomethodeon z Brati-
slavy. (F. Fedorišin)

�� Pod vedením otcov redemptoristov 
Jozefa Jurčenka CSsR a Miroslava Bujdoša 
CSsR sa 14. – 22. októbra po 71 rokoch 
konali sväté misie v Ladomirove, ktoré 
vyvrcholili posvätením misijného kríža. (M. 
Terkanič)

�� Slovenská katolícka charita spúšťa kam-
paň s názvom Láskou proti extrémizmu, 
ktorej hlavné posolstvo má jasne odsúdiť 
ideológiu šíriacu sa v slovenskej spoločnos-
ti. (S. Hamadejová)

�� V Centre spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka v Košiciach sa 24. októbra 
uskutočnila prednáška vladyku Milana La-
cha SJ, apoštolského administrátora Parms-
kej eparchie v USA, na tému Gréckokatolíci 
a východní katolíci v USA. (L. Popovych)

�� Študentka Gymnázia sv. Jána Zlato-
ústeho v Humennom Tamara Ivančová 
vybojovala 3. miesto na školských Maj-
strovstvách Slovenska v cezpoľnom behu 
žiakov a žiačok, ktoré sa konali 25. októbra 
v areáli kúpeľov Červený Kláštor Smerdžon-
ka. (E. Jaroš)

�� Za prínos pri budovaní ekumenizmu 
a rozvoj duchovného i spoločenského 
života v Košickom kraji bol v Košiciach 
26. októbra ocenený vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 
najvyšším ocenením Košického samospráv-
neho kraja na tento rok. (TS KE)

J▌V Sobranciach slávili Liturgiu sv. Jakuba
V Chráme svätých sedmopočetníkov 
v Sobranciach slávil 20. októbra vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu 
s kňazmi z okolia starobylú Liturgiu sv. 
Jakuba, Pánovho brata – prvého jeruzalem-
ského biskupa. Liturgiu spevom sprevádzal 
kňazský Zbor svätého Jakuba, ktorý dirigoval 
otec Daniel Porubec.

V kázni vladyka Milan predostrel situáciu 
Jeruzalema, v ktorom táto liturgia vznikala, 
a poukázal na Ježišov nárek nad Jeruza-
lemom, proroctvo jeho pádu a zničenie aj 
okolitých miest. Ako vysvetlil, Ježišovo beda 
si zaslúžili tým, že nevyužili Božiu blízkosť, 
a upozornil, že dnes ľudia tiež odvrhujú Krista 
a zanedbávajú jeho milosť. Napokon vladyka 
povzbudil k aktívnej účasti na sviatostiach.

Na záver sa sobranecký protopresbyter 
otec Jozef Kellö poďakoval vladykovi Milano-
vi za jeho slová.

Liturgia sv. Jakuba vznikla v Palestíne, 
jej slávenie bolo rozšírené až do 9. storo-
čia. Postupne ju nahradila Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho, sv. Bazila Veľkého a vopred 
posvätených darov. Medzi jej zvláštnosti 
patrí umiestnenie sedesa biskupa a kňazov, 
ktorí počas čítaní sedia v lodi chrámu, hneď 
oproti ľudu. Biskup káže sediac uprostred 
ľudu a prijímanie veriacich je pod obidvo-
ma spôsobmi, ale oddelene. Veriaci najprv 
prijímajú Kristovo telo, ktoré im kňaz kladie 
do úst, a následne pristupujú k ďalšiemu 
kňazovi, ktorý im dáva piť Kristovu krv pria-
mo z kalicha. (R. Fučko; foto: D. Kováč)

J▌V Sečovciach sa konal  
volejbalový turnaj dievčat Košickej eparchie

Už 11. ročník volejbalového turnaja dievčat 
Košickej eparchie sa uskutočnil 21. októbra 
v Sečovciach. Začal sa modlitbou a kňazským 
požehnaním duchovných otcov – organizá-
torov. Sily si zmerali družstvá z farností Bač-
kov-Dargov, Dvorianky, Slovinky a družstvo 

dievčat z Katolíckej strednej pedagogickej 
školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Víťaz-
stvo si odniesli dievčatá z farnosti Slovinky, 
ktoré sa na turnaji zúčastnili po prvýkrát. 
(M. Mikundová)

J▌Vo Veľatoch sa konala  
posviacka obnoveného chrámu

Košický eparcha vladyka Milan Chautur 
CSsR slávil 22. októbra archijerejskú svätú 
liturgiu vo farnosti Veľaty. Súčasťou slávnosti 
bolo posvätenie obnovenej cerkvi a iko-
ny Bohorodičky, ktorá je umiestnená nad 
hlavným vstupom do chrámu. Ikonu napísal 
otec Róbert Demko, farár farnosti Vojčice. 
Vladyka následne posvätil nový misijný kríž 
pred chrámom.

Spev archijerejskej svätej liturgie viedol 
Zbor sv. archanjela Michala z Trebišova. Vla-
dyka Milan v homílii vychádzal z nedeľného 
evanjelia o boháčovi a Lazárovi a upozornil 
na dôležitosť vážneho zamýšľania sa nad 
podstatnými vecami v živote.

Na záver slávnosti sa otec Ivan Molčányi, 
domáci farár, poďakoval kurátorom a dob-
rodincom odovzdaním ďakovných listov 
a ikon. (I. Molčányi)
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J▌Zbor v Humennom oslávil 30 rokov pôsobenia
V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Humennom sa 29. októbra konala oslava 
30. výročia založenia Zboru sv. Terezky Je-
žiškovej. Slávnostnú svätú liturgiu slávil otec 
Martin Zlacký, humenský vikár. V homílii 
priblížil život sv. Terezky Ježiškovej a dal 
za príklad jej odvahu robiť malé veci s veľkou 
láskou na oslavu Boha.

V poobedňajších hodinách sa konala sláv-
nostná akadémia, ktorú si pripravili členovia 
zboru. Prostredníctvom slova, prezentácií 
a spevu si pripomenuli úplné začiatky. Zbor 
nosí meno sv. Terezky Ježiškovej z vďač-
nosti otcovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR, jej 

veľkému ctiteľovi. V závere akadémie ako 
vrchol celého slávnostného spomienkového 
stretnutia odznela hymna k sv. Terezke, kto-
rú si zbor pripravil na túto slávnostnú chvíľu. 
Zároveň otec Martin Zlacký a humenský 
protopresbyter otec Miroslav Iľko odovzdali 
vedúcim zboru pamätnú listinu.

Zbor už mnoho rokov obohacuje farnosť 
v Humennom piesňami, akadémiami, vystú-
peniami a inými aktivitami a, samo zrejme, 
aktívne pôsobí aj v miestnom farskom spolo-
čenstve. (S. Ferková SNPM; foto: T. Oharčák 
a M. Dupnák)

J▌V košickej gréckokatolíckej katedrále  
sa konal Večer milosrdenstva

V Katedrále Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky v Košiciach sa 22. októbra konal Večer 
milosrdenstva, ktorý bol poďakovaním Bohu 
za dar života, odprosením za jeho neprijatie 
a prosbou za uzdravenie z rán spôsobených 
potratmi.

Program sa začal archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha 
vladyka Milan Chautur CSsR, predseda rady 
KBS pre rodinu. V homílii vyzdvihol fakt, že 
život je najväčší dar, ktorému však dnešná 
doba nie je naklonená. Upozornil, že je 
povinnosťou veriacich scitlivovať svedomie 
sveta, aby pochopil hodnotu života. Svätú 
liturgiu spevom sprevádzal košický Kated-
rálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením 
Lucie Lovašovej.

Po svätej liturgii vystúpila predsedníčka 
Fóra života Marcela Dobešová. Priblížila tri 
piliere, na ktorých stoja večery milosrden-

stva – odpustenie, milosť a milosrdenstvo, 
ktoré prinášajú človeku nádej. Ako vysvetlila, 
podnetom pre to, aby sa ona sama začala 
angažovať vo veci ochrany života, bola jej ži-
votná skúsenosť, keď nechcene prišla o svoje 
ešte nenarodené dieťa.

Po jej príhovore nasledovala modlitba 
Akatistu za rodiny, ktorú viedol otec Pavol 
Bardzák, farár farnosti Košice-Staré Mesto. 
Potom otec Andrej Karcagi, člen rady pre 
rodinu Banskobystrickej diecézy, prednie-
sol pred ikonou klokočovskej Bohorodičky 
východnú liturgickú modlitbu za ženu, ktorá 
potratila dieťatko.

Večer milosrdenstva v Košiciach bol 
posledným zo série piatich večerov, ktoré sa 
organizovali v jednotlivých mestách po celom 
Slovensku. Projekt organizovali Fórum života 
a rada KBS pre rodinu v spolupráci s Lámačs-
kými chválami. (A. Siekelová)

JJ PIO, 
J� J. Girovský

Pápežský východný inštitút (PIO) má za se-
bou sto rokov svojej existencie a pôsobenia. 
Na otázky odpovedá rektor inštitútu otec 
David Nazar SJ.

�� Aký je prínos inštitútu pre východné 
cirkvi?

Náš inštitút má históriu a tradíciu bohatého 
výskumu v rozličných oblastiach, ktorými sa 
zaoberajú naše dve fakulty, konkrétne fakul-
ta východného cirkevného práva a fakulta 
východných cirkevných vied. Od počiatku 
mala ich práca veľký význam. Zaoberala sa 
pôvodným výskumom starovekých anafor 
a manuskriptov prvotnej Cirkvi, ďalej 
detailným štúdiom orientálnych liturgií, ar-
cheologickou analýzou cirkevného umenia 
a architektúry, štúdiom a vývojom cirkev-
ných zákonov. Zatiaľ čo tieto zamerania 
pretrvávajú do dnešných dní, musíme dnes 
k tomuto bohatstvu historického výskumu 
pridať nové oblasti štúdia a analýzy. Krajiny 
východných cirkví sužujú vojny a konflikty, 
ktoré si vyžadujú rozumnú reflexiu Cirkvi, 
aby dala náležitú odpoveď potrebám ľudí. 
Stojíme pred novými výzvami, ktoré vyža-
dujú expertov v histórii, politike, geografii 
a histórii náboženstiev, lebo iba týmto 
spôsobom môžeme ponúknuť konkrétnu 
odpoveď, ktorá je transparentná a spra-
vodlivá, odpoveď, ktorá bude rešpektovať 
politické a národnostné hnutia prítomné 
v dnešných konfliktoch.

�� Kde vidíte úlohu inštitútu v budúc-
nosti?

Tieto oslavy stého výročia vzniku nám 
ponúkajú priestor na zamyslenie sa nad 
misiou inštitútu od jeho vzniku cez vývoj až 
k dramatických výzvam dneška. Je mnoho 
možností prehĺbenia našej misie s pomocou 
plnej participácie vyučujúcich, rozšírením 
akademickej komunity a poskytnutím rím-
skym inštitúciám zoskupenie technologicky 
vyspelých centier vzdelania. To by prehĺbilo 
historickú spoluprácu patriarchálnych cirkví 
s celým Vatikánom a predstavovalo by pre 
Orient v budúcnosti hlbšie harmonické 
spolunažívanie týchto cirkví v službe Bohu, 
ktorý nás zjednocuje.

www.facebook.com/grkatslovo
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„Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní 
hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte 
jeho príkazy. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho 
zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.“ 
(Žalm 103, 20 – 21)

Nicejsko-carihradské vyznanie viery po-
ukazuje na dva rozmery sveta stvorené-
ho Bohom – viditeľného i neviditeľné-
ho. Maxim Vyznávač sa pri vysvetľovaní 
opiera o slová svätého apoštola Pavla, 
ktorý píše, že všetko bolo stvorené 
v Kristovi a pre Krista (porov. Kol 1, 16 – 
17). Pod tým „všetkým“ sa rozumie vidi-
teľné pozemské a neviditeľné nebeské, 
viditeľné ľudské a neviditeľné anjelské.

Veľvojvodca 
MICHAL

JJ Michal Galmus
J� foto: commission4mission.org; kolbetimes.com

Boh ako najvyššia inteligencia stvoril anjelský stav, urobil 
anjelov účastnými na svojej neviditeľnej sláve a spravil 
ich nesmrteľnými. Anjeli sú svetlami, ktoré odrážajú 
Božie svetlo. Oni prijali z prvého Bytia večné bytie, 
získali tak večnú slávu a múdrosť, a tak sú plní svetla ako 
zrkadlá.

Úcta k anjelom
Pravda je, že ľudia si už od dávnych čias uctievali anjel-
ské bytosti, no nie vždy správnym spôsobom. Keď totiž 
ľudstvo odstúpilo od pravej poklony jedinému Bohu, 
narobilo si všelijakých modiel. Tak sa ľudia klaňali i ne-
beským silám, čiže anjelom.

Toto bezbožné klaňanie sa anjelom sa rozmnožovalo aj 
v časoch apoštolov. To sa snažil vykoreniť aj svätý apoštol 
Pavol: „Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľú-
bou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním 
pozornosti na to, čo videl, ... a nedrží sa hlavy, z ktorej 
celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, 
rastie Božím vzrastom.“ (Kol 2,18 – 19) Niektorí heretici, 
ktorí sa usilovali o zdržanlivý a čistý spôsob života, totiž 
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tvrdili, že sa treba klaňať anjelom rovnako 
ako Bohu. No boli aj takí, ktorí učili, že anjeli 
ako beztelesné bytosti sú vyšší ako Boží 
Syn. Ďalší sa oddali čarám a klamali ľudí, 
pričom pod anjelskými menami privolávali 
démonov. Tieto praktiky preklial miestny 
snem svätých otcov v Laodicei a vylúčil ich 
z cirkevného spoločenstva.

Michalov sviatok
Keď bolo zavrhnuté bezbožné klaňanie sa 
anjelom, uzákonilo sa nábožné a dôstojné 
uctievanie a sviatkovanie svätých anjelov ako 
Božích služobníkov a ochrancov ľudského 
pokolenia. Začalo sa tak verejne konať vie-
roučne správne slávenie sviatku anjelského 
zhromaždenia a stavali sa prekrásne chrá-
my na počesť mena svätého veľkovojvodu 
Michala, vodcu anjelov.

Kristova Cirkev teda už od 4. storočia slávi 
sviatok archanjela Michala 8. novembra 
(rímskokatolíci ho slávia 29. septembra).

Michal v Božom slove
Anjeli sú duchovia, ktorých stvoril Boh na to, 
aby sa mu klaňali a slúžili mu. Ich významné 
postavenie, aké zaujímajú uprostred Božieho 
stvorenia, dokladuje Božie slovo. Silou a mo-
cou prevyšujú človeka (porov. 2 Pt 2, 11). Sú 
svätí. Už teraz sú obrazom tej dokonalosti, 
ktorú sa my namáhame dosiahnuť a k akej sa 
priblížili Boží svätí, čo tvrdí sám Kristus: „Ale 
tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku 
a zmŕtvychvstania, ... ani umrieť nemôžu, 
lebo sú ako anjeli...“ (Lk 20, 35 – 36) Anjeli 
obklopujú Boha a stoja pred jeho trónom. 
Majú účasť na tom veľkom tele, ktorého 
hlavou je Kristus, z čoho vyplýva, že sú tiež 
ustanovení slúžiť tak, ako má svoju službu 
a úlohu každá časť tela. Boží anjeli ako múd-
rejšie, silnejšie a dokonalejšie bytosti nás 
strážia a ochraňujú.

V Knihe proroka Zachariáša sa vo štvrtom 
videní spomína Pánov anjel, ktorý sa postaví 
proti satanovi (porov. Zach 3,1 – 2). V Novom 
zákone v Júdovom liste je s prihliadnutím 
na apokryfný spis Nanebovzatie Mojžiša 
nazvaný archanjelom Michalom (Kto je ako 
Boh? –  v zmysle: nikto nie je rovný Bohu). 
On totiž prenechá Bohu, aby napomenul 
démona.

Ten istý zápas je opísaný aj v Apokalypse 
(porov. Zjv 12, 7 – 12). Michal vystupuje ako 
ochranný anjel Božieho ľudu (porov. Dan 10 
a 12), v Starom zákone tým myslíme Izrael, 
v Novom zákone Kristovu Cirkev.

Ďalšie state Svätého písma opisujú 
zjavenie sa Balaamovi, ktorého oslici sa 
Michal postavil do cesty (Nm 22), zjavenie sa 
Jozuemu ako vodca Pánovho vojska (porov. 
Joz 5); ako Pánov anjel, ktorý v noci usmrtil 
175 000 mužov v asýrskom tábore kráľa 

Sennacheriba (porov. 2 Kr 19) aj ako záchran-
ca troch mládencov v ohnivej peci (porov. 
Dan 3).

Čo píšu apokryfy
Knihy, z rôznych príčin neuznané Cirkvou 
za súčasť Svätého písma, nazývame apokryfy. 
Tu nachádzame mnohé zaujímavé správy 
o archanjelovi Michalovi. Okrem spome-
nutého apokryfu Nanebovzatie Mojžiša 
poznáme židovský ekvivalent Smrť Mojžiša. 
Ďalší starozákonný apokryf Kniha Henocha 
opisuje, ako dal Boh príkaz archanjelovi 
Michalovi vyzliecť Henocha z pozemského 
odevu, pomazať ho a obliecť ho do odevu 
Božej slávy.

Za zmienku stojí aj jeden z kumránskych 
zvitkov Vojna synov svetla proti synom 
temnoty, kde sa Michal opisuje ako vodca, 
ktorý vedie silu Boha proti tme zla, vede-
nej Belialom (jeden zo štyroch korunných 
kniežat pekla).

Medzi novozákonné apokryfy, ktoré 
hovoria o archanjelovi Michalovi, patrí 
Nikodémovo evanjelium; Pavlova apokalyp-
sa, Bohorodičkino prechádzanie mukami, 
Apokryfné zjavenie Jána Teológa. Tieto texty 
sa zameriavajú na úlohu, ktorú zohráva ar-
chanjel Michal pri sprevádzaní duší na druhý 
svet.

Z tradície Cirkvi
Pri systematizácii nebeských mocností čerpá 
tradícia Cirkvi z diela O nebeskej hierarchii. 
Je známe, že svätý apoštol Pavol bol uchvá-
tený do tretieho neba (porov. 2 Kor 12). 
Tam videl rozličnosť rádov svätých anjelov. 
Povedal to svätému Dionýzovi Areopagitovi, 
svojmu učeníkovi, ktorý ich vo svojom diele 
vypočítal deväť.

Týchto deväť rádov je rozdelených na tri 
hierarchie, na vyššiu, strednú a nižšiu, ktoré 
v sebe obsahujú po tri rády.

V prvej, najvyššej hierarchii, najbližšej 
k Presvätej Trojici sú serafíni, cherubíni 
a tróny.

V prostrednej hierarchii panstvá, mocnos-
ti a sily.

V najnižšej hierarchii sú tiež tri rády: knie-
žatstvá, archanjeli a anjeli. Kniežatstvá sa 
nazývajú preto, lebo stoja nad nižšími anjel-
mi a chystajú ich na plnenie Božích príkazov. 
Je im zverené spravovanie sveta a ochrana 
všetkých kráľovstiev a kniežatstiev, krajín 
a všetkého ľudu, plemien a národov.

Veľkovojvoda
Kniežaťom a vojvodom zhromaždenia všet-
kých deviatich anjelských rádov je Bohom 
ustanovený svätý veľkovojvoda Michal. Je 
verným Božím služobníkom, ktorý v čase vy-

vyšovania sa satana v pýche, jeho zavrhnutia 
Boha a pádu do priepasti zhromaždil všetky 
anjelské rády a vojská a hlasno zvolal:

„Vnímajme, stojme dôstojne pred tým, 
ktorý nás stvoril a nepomyslime na boj proti 
Bohu, vnímajme, ako trpeli tí, ktorí boli 
stvorení spolu s nami a s nami mali doteraz 
účasť na božskom svetle. Vnímajme, ako sa 
v okamihu premenili zo svetla na tmu kvôli 
pýche a boli zvrhnutí z výšky do priepasti. 
Vnímajme, ako padla z neba zornica vychá-
dzajúca za rána a rozbila sa na zemi!“

Takto hovoril celému anjelskému zhro-
maždeniu a začal, pretože stál na prvom 
mieste, so serafínmi a cherubínmi i so 
všetkými nebeskými rádmi, oslavovať 
presvätú jednopodstatnú a nedeliteľnú 
Trojicu, jediného Boha. Spievali jednohlasne 
slávnostnú pieseň:

„Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú 
nebesia i zem tvojej slávy!“

Zázraky
O tom, že Cirkev má reálnu skúsenosť so 
svätým archanjelom Michalom, svedčia 
mnohé zázraky a zjavenia.

Zázrak v Chónach. Úcta k archanjelovi 
Michalovi siaha v Kristovej Cirkvi až 
do apoštolských čias, čoho dôkazom je Spo-
mienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca 
Michal v Kolosách, čiže Chónach (6. sep-
tember) neďaleko mesta Hieropol. V tomto 
meste bola ako boh veľmi uctievaná veľká 
a hrozná vretenica.

Keď svätý apoštol Ján Teológ porazil 
úctu k bohyni Artemide v Efeze, prišiel 
do Hieropola pomôcť v ohlasovaní svätému 
apoštolovi Filipovi. Boli tam aj svätý apoštol 
Bartolomej a Filipova sestra Mária. Spoločne 
sa najprv vyzbrojili proti vretenici, ktorej 
nerozumní ľudia prinášali obety, a potom ju 
modlitbou zabili. Ľuďom hovorili o jedinom 
pravom Bohu, ktorý stvoril nebo a zem. Stáli 
na tom mieste a prorokovali, že Božia milosť 
na ňom zažiari a že svätý veľkovojvoda 
Michal bude toto miesto navštevovať a budú 
sa tu konať zázraky. To sa aj čoskoro splnilo. 
Na mieste vyvrela divotvorná voda, ku ktorej 
prichádzali mnohí veriaci i neveriaci.

Istému Grékovi, ktorého dcéra bola 
od narodenia nemá, sa zjavil žiariaci Boží 
anjel a poslal ho aj s dcérou k prameňu. Keď 
k nemu dorazili a videli mnohé uzdravenia, 
otec sa spýtal okolostojacich:

„Koho zvolávate, keď sa umývate vo vode?“
Odpovedali:
„Zvolávame meno Otca i Syna, i Svätého 

Ducha a privolávame na pomoc svätého 
veľkovojvodu Michala.“

Vtedy tento človek zdvihol ruky k nebu 
a predniesol túto modlitbu. Načrel z vody 
a nalial do úst svojej dcéry s vierou. Hneď sa 
jej rozviazal jazyk i prehovorila:
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„Kresťanský Bože, zmiluj sa nado mnou. 
Svätý Michal, pomôž mi!“

Grék sa aj s dcérou dal pokrstiť 
a z vďačnosti dal nad prameňom postaviť 
prekrásny chrám nesúci meno svätého 
veľkovojvodu Michala.

Toto miesto však na svoj veľký zázrak ešte 
len čakalo. Po dlhšom čase sa našli pohania, 
ktorým bol divotvorný prameň tŕňom v oku 
spolu so svätým mužom menom Archippos, 
ktorý sa tu usídlil a celý život žil v kajúcnosti. 
Bezbožní Gréci sa rozhodli, že povyše miesta 
otočia vody dvoch riek tak, aby sväté miesto 
navždy zatopili. Keď všetko pripravili, vody 
vypustili do nového koryta. Vody už mali 
zaliať miesto, no zjavil sa ochranca kresťan-
ského pokolenia – svätý Michal a znamením 
kríža vody zastavil. Znamením kríža udrel 
aj kameň v blízkosti oltára, ten sa rozpoltil 
a utvorila sa ohromná priepasť, kam vody 
odtiekli. Odvtedy sa miesto začalo nazývať 
Chóny – lievik.

Zázrak v Ríme. Keď sa v roku 590 objavil 
v Ríme mor, pápež Gregor usporiadal kajúcu 
procesiu za odvrátenie nešťastia. Počas nej 
videl nad mauzóleom Hadriána archanjela 
Michala, ako schoval svoj vytasený, zakrvave-
ný meč. Chápali to ako víziu konca nešťastia. 
Znázornili ju umelecky. Do dnešného dňa 
nad Hadriánovým mauzóleom, nazývaným 
Anjelský hrad, dominuje obrovská socha 
archanjela s vytaseným mečom.

Záchrana Siponta. Na hore Garganos 
(dnes Monte Gargano, južné Taliansko) sa 
prvý raz zjavil v roku 490 v jaskyni. Priľah-
lé mesto Sipontos pri Adriatickom mori 
pomohol zachrániť pred útokom pohanov 
a v neďalekej jaskyni zanechal svoju stopu. 

Sám v tejto jaskyni vytvoril a posvätil chrám, 
v ktorom biskupovi prikázal sláviť liturgiu 
a celé pravidlo. V oltárnej časti na jednej 
stene začala kvapkať voda, ktorá uzdravovala 
tých, ktorí z nej okúsili.

Záchrana chlapca na hore Athos. Vodca 
nebeského vojska zachránil chlapca z mora, 
ktorého istí bezbožní mnísi z hory Athos, 
bažiaci po zlate, chceli mlynským kameňom 
na krku utopiť. Na počesť tohto zázraku mu 
bol v kláštore zasvätený chrám.

Záchrana dediča. Zázrak je opísaný v jed-
nej koptskej homílii z 10. storočia. Istý boháč 
sa dozvedel, že syn jeho susedy, ktorá bola 
vdova, má zdediť veľký majetok. Rozhodol 
sa, že ho zabije. Raz chlapca nechal v lese, 
potom ho hodil do mora, ale dieťa zostalo 
na príhovor archanjela Michala bez úhony. 
Poslal ho k svojej žene s listom, aby ho zabi-
la, no Michal vymenil list so žiadosťou, aby si 
vzal ich dcéru za ženu. Boháč sám nakoniec 
prišiel o život svojím vlastným mečom, keď 
vysadal na koňa.

Záchrana Novgorodu. Tento zázrak je 
opísaný vo Volokolamskom pateriku (polovi-
ca 16. stor.). Keď vnuk Džingischána Batu-
chán uvidel v Kyjeve fresku Michala, sám 
povedal: „Tento mi zabráni tiahnuť na Veľký 
Novgorod.“

Archanjel a Jana z Arku. Bol to práve 
archanjel Michal, ktorý sa zjavil Jane z Arku 
a pomáhal jej. Poveril ju vykonať svoju misiu 
a korunovať Karola VII. v meste Reims. Svätý 
Michal sa v obklopení žiariacich anjelov 
zjavil na oblohe pri Orleanse a bojoval 
na strane Francúzov proti Angličanom.

Zázrak u Flóra a Laura. Podľa tradície, 
ktorá vznikla na Balkáne, archanjel Michal 
naučil mučeníkov Flóra a Laura umeniu 
jazdy na koňoch. Táto tradícia ovplyvnila 
ikonografiu týchto svätých. Zobrazujú sa 
na koňoch, ktorých opraty drží v rukách 
archanjel Michal.

Ikonografia
V ikonografii je archanjel Michal často zo-
brazovaný s palicou (resp. kopijou) v jednej 
ruke a okrúhlym zrkadlom (symbol pred-
vídania) v druhej. Na neskorších ikonách 
je zobrazený ako šliape po diablovi, v ľavej 
ruke drží ako víťaz zelenú ratolesť a v pravej 
kopiju s bielou zástavou, na ktorej je nama-
ľovaný červený kríž ako symbol víťazstva 
životodarného kríža nad diablom. Alebo drží 
v rukách plamenný meč a štít. Od 12. storočia 
sa zobrazenia Michala objavujú aj v kom-
pozícii strašného (posledného) súdu. Tu je 
vyobrazený ako impozantný vojak s váhami. 
Jednu z čiaš sa usiluje nakloniť diabol.

Inokedy je Michal zobrazený ako sprievod-
ca duší zomrelých, vážiaci dobré a zlé skutky 
ľudí. Michal môže byť predstavovaný ako 
veľkovojvodca nebeských síl, oblečený do vo-
jenského odevu alebo ako cvála na koni. 
Archanjel Michal je často zobrazený na se-
verných dverách ikonostasu, tiež ako ikona, 
tzv. anjelský deésis (Kristus Emanuel v strede 
a po bokoch archanjeli Michal a Gabriel).

Medzi zaujímavé starozákonné výjavy tiež 
patrí Balaámova oslica zastavená anjelom 
s vytaseným mečom, zjavenie anjela ako 
vodcu Pánovho vojska Jozuemu, archanjel 
Michal a traja mládenci v ohnivej peci.

O úcte k archanjelovi svedčia aj mnohé 
chrámy a  zasvätené miesta. Svätý Konštan-
tín Veľký mu po zjavení v roku 314 dal vysta-
viť chrám na predmestí Konštantínopola. 
Historici zaznamenávajú, že v tom chráme 
bolo veľa zázračných uzdravení. Celkovo mu 
v tomto meste bolo zasvätených až pätnásť 
chrámov.

Na území Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku sa nachádza 67 chrámov a šesť 
kaplniek zasvätených sv. Michalovi, čo svedčí 
o veľkej úcte našich predkov.

Aj dnešná doba zasiahnutá novodobým 
pohanstvom a magickým uctievaním anjel-
ských síl si vyžaduje, aby kresťania vzdávali 
správnu úctu beztelesným mocnostiam. 
Verme v nich, slávme ich sviatok a denne 
ich v modlitbách prosme o pomoc, aby sme 
mohli pochopiť, čo je pre nás dobrá a doko-
nalá Božia vôľa, a aby sme vedeli všetko, čo 
potrebujeme robiť a čo zanechať pre získanie 
nebeského kráľovstva.
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JJ Mons. Milan Lach SJ
J� foto: J. Gradoš

Baziliánsky mních Juraj Joannikij Bazilovič 
je nepochybne jednou z najvýznamnej-
ších osobností Gréckokatolíckej cirkvi 
v minulosti. Narodil sa 6. júna 1742 v obci 
Hlivištia v okrese Sobrance. Po štúdiách 
na jezuitských školách v Užhorode a v Ko-
šiciach vstúpil do baziliánskeho noviciátu 
v Krásnom Brode a pri mníšskych sľuboch 
prijal meno Joannikij. Po svojej kňazskej 
vysviacke bol istý čas profesorom filozofie 
a neskôr teológie v Máriapócsi. V roku 1789 
bol zvolený za protoigumena a ostal ním 
celých 32 rokov až do svojej smrti 21. októbra 
1821 na Černečej hore pri Mukačeve, kde je aj 
pochovaný. Počas jeho vedenia boli baziliáni, 
jediný mníšsky stav vo vtedajšej Mukačev-
skej eparchii, na vrchole svojho mníšskeho 
života. Zohrali významnú úlohu v duchov-
nom živote nielen Mukačevskej, ale neskôr 
aj Prešovskej eparchie. Z ich radov vzišiel 
aj blahoslavený hieromučeník biskup Pavel 
Peter Gojdič.

Pod Bazilovičovým vedením bolo v Muka-
čevskej eparchii sedem monastierov: na Za-
karpatí Mukačevo, Veľký Berezný a Imstiče-
vo; na východnom Slovensku Krásny Brod 

a Buková hôrka; v Maďarsku Máriapócs; 
v Rumunsku Biksad. Celkovo v nich žilo oko-
lo 78 mníchov, čo bolo najviac v dejinách.

Bazilovič je považovaný za prvého his-
torika Gréckokatolíckej cirkvi vďaka svoj-
mu jedinečnému dielu v latinčine Brevis 
Notitiae, ktorého slovenský preklad vyšiel 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
v Prešove v roku 2013. Každému gréckokato-
líkovi odporúčam prečítať si túto prácu. Bol 
aj výborným liturgistom, čo sa zračí v jeho 
diele Tolkovanije božestvennoj liturgii, ktoré 

vyšlo v kritickom vydaní v SAV v Bratislave 
v roku 2009.

Ako mních bol aj duchovným autorom. 
Prirodzene mu ako predstavenému veľmi 
záležalo na tom, aby jeho rehoľní bratia žili 
svoj mníšsky život horlivo. Na to im mali 
okrem iných poslúžiť aj jeho tri asketické 
diela. Dve z týchto diel ostali len v rukopis-
nej podobe: Mníšske pravidlá a nariadenia 
a Z mníšskych pravidiel a nariadení, ktoré 
vznikli okolo roku 1796. Jeho posledné 
asketické dielo Imago vitae monasticae 
(Obraz mníšskeho života) vyšlo po latinsky 
tlačou v roku 1802 v Košiciach. Základným 
prameňom týchto jeho diel mu boli spisy 
cirkevných otcov, zvlášť Bazila Veľkého, Jána 
Kassiána, Gregora Naziánskeho či Efréma 
Sýrskeho.

Práve prostredníctvom čítania Svätého pís-
ma a duchovných kníh sa mnísi upevňovali 
a prehlbovali vo svojom duchovnom živote. 
Príklad baziliána Joannikija Baziloviča aj 
nám dnes môže pomôcť, aby sme v našom 
duchovnom živote nepodceňovali čítanie 
Svätého písma a východných cirkevných 
otcov. Takéto duchovné čítanie považujme 
za nevyhnutnú súčasť identity byzantských 
katolíkov, pretože nás bude pretvárať a po-
vzbudzovať ešte k horlivejšiemu nasledova-
niu nášho Pána Ježiša Krista.

Anjeli

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

„Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu 
sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá 
príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich 
cestách.“ (Ž 91, 10 – 12) Katechizmus Katolíckej 
cirkvi hovorí takto o anjeloch: „Sú celou svojou 
bytosťou Boží služobníci a poslovia. Keďže usta-
vične hľadia na tvár Otca, ktorý je na nebesiach, 
počúvajú na jeho slová a plnia jeho príkazy.“ 
Anjel strážny je pridelený na ochranu každej 
ľudskej bytosti bez rozdielu náboženstva, rasy, 
veku alebo pohlavia. Všetci ľudia v pozemskom 
živote ho máme prideleného od Boha. Dokonca 
učitelia Cirkvi učia, že Boh prideľuje ľuďom 

povereným správou nejakej komunity dvoch 
anjelov strážnych. Jedného pre ich osobu a dru-
hého pre ich úrad. Anjeli sa starajú o ochranu 
ľudí, prednášajú Bohu naše modlitby, orodujú 
za nás, sprostredkujú nám milosti a sprevádzajú 
duše spravodlivých do raja. Anjeli túžia pomá-
hať človekovi vo všetkých okolnostiach života, 
kde sa človek cíti nedostatočný na svoju úlohu. 
Túžba anjelov pomáhať nám je oveľa väčšia ako 
naša túžba, aby nám pomáhali, hovoril sv. don 
Bosco.

Anjeli nám tiež vnukajú dobré myšlienky 
a povzbudzujú ľudí k dobrej modlitbe. Podľa 
sv. Tomáša Akvinského anjeli sprostredkujú 
ľuďom aj rôzne charizmy. Súčasné dejiny Cirkvi 
nám predstavujú mnohé osobnosti bohato 
obdarované charizmami. Spomeniem aspoň tri: 
stigmatizovaný Páter Pio, don Bosco a stigma-

tizovaná Terézia Neumanová. Početní svedko-
via tvrdia, že Páter Pio v spovednici rozumel 
cudzím rečiam, ktoré nikdy nepoznal, a čítal 
tajomstvá ľudských sŕdc, takže niekedy dopĺňal 
vyznanie kajúcnikov: „Nevyznali ste ešte 
tento hriech, ktorí ste spáchali za tých a tých 
okolností.“ Vieme, že sa riadil radou pápeža Pia 
XII. Žil v dôvernom kontakte so svojím anjelom 
strážnym. Boh poučoval anjela, aby Pátrovi 
Piovi zjavoval chyby a stav duše druhých a dával 
mu porozumieť cudzím rečiam. Páter hovorie-
val svojim priateľom: „Keď potrebujete odo 
mňa pomoc, obráťte sa na môjho anjela strážcu 
prostredníctvom svojho anjela. Neveríte, ale 
táto tajná diplomacia existuje. U anjelov nejes-
tvujú nevernosti, nedostatky a zabudnutia, aké 
zisťujeme u ľudí.“

Povzbudzujem všetkých čitateľov Slova, aby 
nadviazali osobný, živý kontakt so svojím anje-
lom strážnym. Všetci potrebujeme jeho pomoc. 
Neodmietajme ju.

Juraj Joannikij Bazilovič OSBM
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Vo vojenskej 
vinici
S kapitánom Mgr. Jánom Čupalkom, ktorý je starším 
kaplánom 22. mechanizovaného práporu v Michalovciach, 
gréckokatolíckym kňazom, ktorý už trinásť rokov pôsobí 
ako vojenský duchovný v Ozbrojených silách Slovenskej 
republiky. Porozprávali sme sa s ním o jeho živote medzi 
vojakmi.

JJ Dada Kolesárová
J� foto: archív Jána Čupalku

�� S pojmom starší kaplán sa určite 
už niektorí z čitateľov stretli, ale 
neviem, či vedia, aká je to funkcia. 

Viem, trocha nezvyčajný názov. Veľa ľudí, 
s ktorými sa stretávam po prvýkrát, sa ma pýta 
na mladšieho kaplána (smiech). V skutočnosti 
nie som ani starší (tak sa cítim len po pätnásť-
kilometrovom zrýchlenom presune), ani kaplán 
(v zmysle, ako to chápeme v rámci cirkevnej 
hierarchie). Na prápore sú funkcie ako starší 

dôstojník veliteľstva a štábu či starší dôstojník 
logistiky. Odtiaľ to pomenovanie starší. No a ka-
plán vychádza zo štandardov NATO (chaplain 
– angl.). Z cirkevno-právneho hľadiska som 
farárom vojenskej farnosti.

�� Zaujímavosťou je, že vaša farnosť 
je v Michalovciach a jej patrónom 
je archanjel Michal. Kedy farnosť 
vznikla a prečo dostala za patróna 
archanjela Michala? Ako vnímate 
spojenie patrocínia a poslania 
vojska a vojakov?

Kňazi pôsobili v armáde niekoľko rokov pred 
vznikom ordinariátu. V tom čase to zastrešoval 
Úrad vojenských duchovných, ktorý vznikom 
ordinariátu zanikol. Farnosti boli zriadené 
na miestach, kde už kňaz pôsobil. Ja som 
za patróna farnosti zvolil sv. archanjela Michala. 
Pôsobím v Michalovciach, ktoré nesú vo svojom 
názve meno tohto archanjela. Navyše archanjel 
Michal je vojvodcom nebeských vojsk. Modlitba 
k anjelom, ktorí nás chránia, je prvá, ktorú sa 
dieťa učí. Sprevádzajú nás od útleho detstva 
a chránia nás. To isté je poslaním vojakov.

�� Aké miesto má vo vašom živote 
úcta k anjelom?

Táto otázka je pre mňa nanajvýš osobná a in-
tímna. Každý večer sa spolu s manželkou a deť-

mi modlíme a modlitba k anjelom strážnym 
je súčasťou modlitieb. Aj keď nie som doma, 
nezaspím bez toho, aby som ich prosil o ochra-
nu pre tých, ku ktorým patrím.

�� Pôsobíte vo farnosti, ktorá má špe-
cifických veriacich. Čo vás privied-
lo k rozhodnutiu vstúpiť do služieb 
vojska?

Nemyslím si, že by veriaci mojej farnosti boli 
špecifickí. Také je skôr ich zamestnanie. Vojaci 
sú vystavení zvýšenej fyzickej a psychickej 
záťaži. Ich povolanie je nebezpečné. Netvrdím, 
že nenájdeme aj iné povolania, ktoré môže-
me rovnako charakterizovať, a kňazi v nich 
nepôsobia. Ide tu skôr o kombináciu všetkých 
spomínaných faktorov. Svätá stolica uznáva oso-
bitné životné podmienky a potrebu špecifickej 
formy duchovnej starostlivosti o veriacich 
pôsobiacich v silových rezortoch, preto zriaďuje 
po celom svete vojenské ordinariáty. Vznikom 
ordinariátu 1. marca 2003 príslušníci rezortu 
obrany nestratili svoje začlenenie do civilných 
farností. V zmysle predpisov kánonického práva 
však podliehajú aj pod právomoc Ordinariátu 
OS a OZ SR.
Moje rozhodnutie vykonávať svoje povolanie 
v rezorte obrany sa formovalo ešte počas 
seminárnych rokov. Viackrát som sa o možnosti 
pôsobenia v armáde rozprával s vladykom Mi-
lanom Chauturom. Videl, že môj záujem o túto 
službu pretrváva, a rozhodol, že ešte pred pri-
jatím diakonských svätení absolvujem základnú 
vojenskú službu. Chcel, aby som sa v ničom 
nelíšil od ostatných vojakov a mal možnosť si 
vyskúšať povolanie vojaka so všetkými trápe-
niami. Ak by som aj po tejto skúsenosti trval 
na svojom, tak mi brániť nebude. Práve naopak. 

Kvetná nedeľa, Cyprus
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Bol som prvým kňazom vtedajšieho apoštolské-
ho exarchátu, ktorý sa navliekol do uniformy.

�� Čo bolo pri vstupe najťažšie?

To najťažšie súvisí práve so skutočnosťou, že 
som narukoval k vojsku ako záklaďák. Mladší 
čitatelia Slova už asi ani nevedia, o čom roz-
právam. Ich otcovia by im však vedeli rozprá-
vať, s čím všetkým sa pri odkrútení vojenčiny 
stretli. Bol som v kasárňach len dve hodiny 
a už na mňa kričal pre mňa úplne cudzí človek 
(môj budúci veliteľ družstva a dobrý kamarát), 
a musel som klikovať. Nikto mi nepovedal, 
že na posteli sa cez deň nesedí (úsmev). A to 
bol len začiatok. Viac neprezradím. Teraz sú 
ozbrojené sily plne profesionálne. A to je dobre. 
Kedysi sa hovorilo, že vojna z vás urobí chlapa. 
Nie je to pravda. Chlapom sa chlapec stane aj 
tak. Rozprávali to len tí, ktorí boli radi, že to už 
majú za sebou.

�� Čo vás zasa veľmi povzbudilo a po-
vzbudzuje?

Aj tí najtvrdší chlapi, ktorí pred ostatnými 
mali najsilnejšie reči a najširšie ramená, boli 
vo chvíľach, keď sme boli sami, zrazu úplne iní. 
Každého čosi trápilo. Po ceste viery si mnohí 
kráčali sami. Borili sa s vecami, ktoré nedokázali 
prekonať a zvládnuť. Túžba po Bohu, ktorej 
v ceste leží množstvo zranení z minulosti, však 
bola silná. Stačilo len počúvať. Apoštol Pavol 
píše: „Lebo hoci som bol slobodný voči všet-
kým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím 
viacerých získal. Pre slabých som sa stal slabým, 
aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stál 
všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.“

�� Ako vás medzi seba „tvrdí“ chlapi 
prijali?

U praktizujúcich veriacich to bolo, samozrejme, 
jednoduchšie. No a ostatní potrebovali viac 
času a trpezlivosti. Musíme pochopiť, že človek, 

hoc aj pokrstený, no nepraktizujúci, sa s kňazom 
stretne len vtedy, keď potrebuje vyslúžiť svia-
tosť krstu pre dieťa alebo chce prijať sviatosť 
manželstva v chráme. Vtedy veľakrát vznikajú 
vypäté situácie a mnohí odchádzajú z fary skla-
maní s pocitom, že nedostali to, na čo majú prá-
vo. V lepšom prípade si len vypočujú karhavé 
slova a upozornenie, že majú vo svojom živote 
voľačo zmeniť. Majú pocit, že im to farár nemá 
právo hovoriť a už vôbec nemá právo sa starať 
do ich vecí. Je veľmi ťažké sa k takému človeku 
priblížiť natoľko, aby bol ochotný vás vypočuť. 
V tomto smere máme v armáde obrovskú výho-
du oproti kňazom, ktorí pôsobia v klasických 
farnostiach. Odborne sa tomu hovorí pastorácia 
prítomnosťou.

�� V čom je spôsob života pri vojsku 
iný?

Vždy som sa akosi podvedome bránil zaška-
tuľkovaniu duchovnej služby v armáde ako 
špeciálnej pastorácie. Pravdou však je, že vzhľa-
dom na svoje podmienky a okolnosti taká je 
a vždy bude. Už len fakt, že ide takmer výlučne 
o pastoráciu mužov. Všetci kňazi nám môžu 
závidieť, koľko máme na liturgiách chlapov. 
Je to spôsobené percentuálnym zastúpením 
mužov v silových zložkách. Je tu už spomínaná 
pastorácia prítomnosťou. Ja som so svojimi 
veriacimi celý deň. To mi dáva veľkú pastoračnú 
výhodu. Kňazi bežne túto možnosť nemajú. Čo-
koľvek povedať veriacim sa obmedzí len na čas, 
keď prídu do chrámu. Ak by sme si to prerátali 
na hodiny, tak mám za deň viac priestoru ako 
oni za celý týždeň.
Nechcem však hovoriť len o odlišnostiach. 
Nebolo by to dobré. Je tu predsa toľko iného 
a dôležitejšieho, čo nás spája. Kristus je predsa 
ten istý včera, dnes i na veky. A to, že ja musím 
každý deň chodiť na rozcvičky, robiť ročné 
preskúšanie z pohybovej výkonnosti (to nie je 
žiadna sranda), že musím zvládať lanové techni-
ky a základy sebaobrany, neznamená nič v po-
rovnaní s povolaním, ktoré nám je spoločné.

�� Ako prebieha bežný deň vojenské-
ho kaplána?

Asi odpoviem otázkou. Ako vyzerá bežný deň 
kňaza v civilnej farnosti? Ten môj je podria-
dený životu farnosti a schválenému dennému 
poriadku, ktorý riadi pracovný život na prápore. 
Do kaplnky na sväté omše a liturgie prichádzajú 
nielen vojaci, zamestnanci a ich rodinní prísluš-
níci, ale aj široká verejnosť. Trikrát v týždni sa 
brána kasaní otvorí a na bohoslužby prichá-
dzajú ľudia z blízkeho okolia. Záujem niekoľko-
násobne prevyšuje kapacitu kaplnky. V tomto 
smere sa už podnikli kroky na zlepšenie 
situácie, no všetko závisí od vyčlenenia financií 
na rekonštrukciu väčších priestorov. V kaplnke 
slávime Vianoce, sviatky Veľkej noci, sobášime, 
krstíme. Každý rok mávame slávnosti prvého 
svätého prijímania a birmovku. Doposiaľ bolo 
vo farnosti 83 krstov. Hovorím to všetko preto, 
aby ste si dokázali urobiť ucelenejšiu predstavu. 
V tomto smere môj bežný deň súvisí s týmito 
povinnosťami. Rovnaké to má každý kňaz. 
K tomu si pridajte rozcvičky, briefingy veliteľa, 
porady, cvičenia. Každý deň som na prápore 
deväť – desať hodín.

�� Boli ste aj na zahraničnej misii?

Nie na každej zahraničnej operácii, ktorej sa 
zúčastňujú slovenskí vojaci, je s nimi aj kňaz. 
Všetko závisí od počtu vojakov na misii. Duchov-
ní doposiaľ boli v Eritrei, Iraku, Afganistane, 
Kosove a na Cypre. Ja som bol na misii trikrát. 
Poslanie kňaza je rovnaké doma aj na misii. Ide 
len o prispôsobenie sa špecifickým podmien-
kam. A vyššie sú nároky na jazykovú priprave-
nosť, keďže vysluhovanie sviatosti a liturgické 
slávenie prebieha aj v anglickom jazyku.

�� Ako vníma vašu službu rodina a ako 
ju ovplyvňujú vaše povinnosti?

Myslím si, že je to rovnaké ako vo všetkých 
kňazských rodinách. Najťažšie sú asi chvíle, keď 
som preč – služobné cesty, vojenské cvičenia, 
misie. Každý, kto pracuje v Pánovej vinici, musí 
znášať horúčosť dňa a prinášať pre Božie krá-
ľovstvo obete. No s pohľadom upretým na Kris-
ta to nie je vôbec ťažké. Vieme predsa, ako je to 
s bremenami, ktoré si musíme niesť.

�� Zmenilo vás pôsobenie pri vojsku?

Zostarol som a zmúdrel (smiech). Samozrejme, 
že som iný, ako som bol pred pätnástimi rokmi. 
To, čo prežijeme, nás mení. To však nie je pod-
statné. Najdôležitejšie je, či cítite v srdci pokoj. 
Či ste šťastný vo svojom povolaní a vzťahu 
s Bohom, manželkou. A ja šťastný som.

Kaplnka sv. Michala v Michalovciach
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Z LISTU REHOĽNÍČKE TEODORE

Zvoliť si evanjelium za ústavu svojho života môže každý, ale doviesť rešpektovanie tejto ústavy 
až do najmenších podrobností a neprehliadnuť nič z toho, čo je tam napísané, to vládze úspeš-
ne uskutočniť iba hŕstka tých, s ktorými som sa zoznámil.

Treba mať jazyk zušľachtený a oko vychované podľa vôle evanjelia, treba nasadiť do práce 
ruky s cieľom páčiť sa Bohu a takisto uvádzať do pohybu nohy, slovom − používať každý úd tela 
tak, ako to na počiatku ustanovil náš Stvoriteľ. V obliekaní skromnosť, v stretnutiach s mužmi 
ostražitosť, v strave nenáročnosť, v nadobúdaní vecí osobnej potreby nijaká zbytočnosť. Toto 
všetko sú drobnosti, keď ich takto jednoducho vyratúvame, ale žiadajú si veľký boj, keď sa majú 
úspešne uskutočniť. O tejto pravde sme sa sami presvedčili. K tomu pochopiteľne pristupuje 
dokonalá pokora...

A čo okrem toho zahŕňa evanjeliový život? Stálosť v zdržanlivosti, neúnavnosť v modlitbách, 
útrpnosť v bratskej láske, štedrosť voči núdznym, poníženosť v zmýšľaní, skrúšenosť srdca, 
bezúhonnosť vo viere, rovnováhu v zármutku.

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

Srdce Otca
JJ Martin
J� foto: static.pexels.com

Jedna kamarátka hovorila o tom, ako jej Boh 
na seminári Otcovo srdce (Father´s Heart) 
zmenil život, a po čase sme sa s kamarátmi 
odhodlali tam ísť.

Tento päťdňový seminár je zameraný 
na Boha Otca a jeho bezpodmienečnú lásku. 
Hoci som po nej veľmi túžil, bál som sa 
otvárať staré veci zo vzťahu s mojím otcom. 
Jednou z aktivít bolo napísanie listu človeku, 
ktorý nás zranil, a odpúšťanie tomu človeku. 
Prežíval som vnútorný rozpor, nechcel som 
otcovi odpúšťať, a tak som napísal list, ktorý 
bol plný výčitiek. Nakoniec som napísal: 

„Ani veľmi neverím, že sa zmeníš, ale od-
púšťam ti.“ Keď som list prečítal vedúcemu 
seminára, povedal mi, že to nie je list odpus-
tenia, ale výčitiek. Spýtal sa ma, ako môžem 
čakať od otca, že splní moje predstavy, keď 
mu dávam pocítiť len to, že zlyhal. A nako-
niec to dorazil tým, že sa ma spýtal, či rátam 
aj s možnosťou, že môj otec sa nezmení a ja 
budem musieť žiť naďalej v neodpustení. To 
ma naozaj nahnevalo, lebo po tých všetkých 
milých kresťanských slovách som čakal, že to 
pôjde hladko. Nechcel som odpustiť otcovi, 
hneval som sa, necítil som sa na to, bál som 
sa toho. No na druhý deň som zo zvláštnej 
milosti dostal silu ten list napísať. Tentoraz 
to bol naozaj list odpustenia.

Počas písania listu mi Svätý Duch pri-
pomenul situáciu, keď som otca náhodne 

stretol v meste. Pýtal sa ma, ako sa mám, 
no ja som sa na neho pozeral ako na odpad 
a po chladných odpovediach som ho tam ne-
chal stáť samého. Prenikla ma veľká ľútosť. 
Uvedomil som si, že jeho otec zomrel, keď 
bol malý, a kým žil, bol námorník a doma 
bol veľmi málo. Môj otec nezažíval otcovu 
blízkosť a nemal sa od koho naučiť, ako byť 
dobrým otcom. Uvedomil som si, že darčeky 
a návštevy kín či McDonaldu neboli pod-
plácania, ale že takýmto spôsobom prijímal 
môj otec lásku od svojho otca, keď sa vrátil 
z mora, a tak ju dával aj mne. Spoznal som, 
že hoci urobil mnoho chýb a vo viacerých 
oblastiach ma zranil, snažil sa aspoň tak, ako 
vedel, a že nielen on nebol dobrým otcom, 
ale ani ja som nebol dobrým synom.

Boh Otec mi dal spoznať, že je naozaj mo-
jím Otcom a že ma miluje, a tým sa radikálne 
zmenil môj pohľad na svet. Už pre mňa nie 
je vzdialený, neosobný, trestajúci, večne 
nespokojný. Spoznávam, ako veľmi ma ľúbi 
a stará sa o mňa. Len tak, z lásky.

List, ktorý som na seminári napísal, som 
svojmu otcovi neprečítal, ale poprosil som 
ho o odpustenie za to, že som sa k nemu 
tak hnusne zachoval a že som mu ublížil. 
On sám mi povedal, že aj ja mu mám čo 
odpúšťať. Vonkajšie okolnosti sa nezmenili, 
s otcom sa stretávam pomerne málo, ale 
zmenilo sa moje vnútro. Spoznal som, že 
Otec je naozaj môj Otec, a vďaka tomu, že 
som odpustil svojmu pozemskému otcovi, 
ma minulosť s ním už nezraňuje. Učím sa 
ho mať rád takého, aký je, aj s jeho chybami, 
a mohol som vidieť, ako moja iniciatíva pre-
mieňa aj jeho srdce. Celé je to proces, nedeje 
sa to zo dňa na deň, no mám nádej a radosť 
z toho, čo ešte Otec pre mňa chystá. Lebo on 
je naozaj dobrý.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
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Odporúčaná cena 9,00 €
Členovia SSV 7,65 €

PÁPEŽSKÁ RADA PRE PASTORÁCIU V ZDRAVOTNÍCTVE

Nová charta zdravotníckych 
pracovníkov
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NOVÁ CHARTA 
zdravotníckych 
pracovníkov 
JJ Jozef Glasa
J� foto: SSV

Charta pre povolania pôsobiace 
v zdravotníctve 
Zdravotnícke povolania – „také pestré 
v postavách, úlohách a profesionálnych 
poslaniach – sa vyznačujú antropologickým 
významom, ktorý biomedicínske vedy aj 
v súčasnom kultúrnom smerovaní musia 
podporovať neustálym výskumom zame-
raným na ponúknutie špecifickej služby 
integrálnemu dobru života a dôstojnosti 
každej ľudskej bytosti; v plodnom dialógu 
medzi biomedicínou a morálnymi princípmi 
obsiahnutými v Magistériu Cirkvi. Túto úlo-
hu si Cirkev osvojuje aj v tejto Novej charte 
zdravotníckych pracovníkov, ktorá chce byť 
účinným nástrojom v situácii ochabnutia 
etickej jasnosti a subjektivizmu svedo-
mia, ktoré spoločne s kultúrnym, etickým 
a náboženským pluralizmom môžu ľahko 
viesť k relativizácii hodnôt, teda k riziku, že 
už nebude možno odvolávať sa na spoloč-
ný étos, predovšetkým v poriadku veľkých 
existenciálnych otázok týkajúcich sa zmyslu 
narodenia, života a umierania.“ „Táto charta 
určite nemôže byť vyčerpávajúca vzhľadom 
na všetky problémy a otázky, ktoré sa kladú 
v oblasti zdravia a choroby, ale bola vypra-
covaná s cieľom ponúknuť orientačné línie, 
čo možno najjasnejšie, pre etické problémy, 
ktorým vo svete zdravotníctva vo všeobec-
nosti treba čeliť, v harmónii s učením Krista 
a Magistériom Cirkvi.“

Stručne obsahom charty
Text novej charty v aktuálnom vydaní 
predstavuje vrátane predhovoru približne 
150 strán praktického vreckového formátu. Je 
rozdelený do štyroch veľkých kapitol.

Prvá – Služobníci života – sa venuje samot-
nému povolaniu zdravotníckych pracovní-
kov, ktorí sú pozvaní rozličným špecifickým 
spôsobom slúžiť životu ľudí, ktorí sú im 
zverení – a to od počatia po prirodzenú smrť.

Druhá kapitola – Plodiť – obsahuje etické 
usmernenia v otázkach ľudskej plodnosti, jej 
etickej regulácie v živote dnešných manželov, 
etickému prístupu k problému nechcenej 
neplodnosti, prenatálnej a predimplantač-
nej diagnostiky. Približuje etické stanoviská 
k postupom kryoprezervácie ľudských 
vajíčok a zárodkov (embryí), ako aj k novým 
pokusom v oblasti ľudského plodenia.

Tretia, najrozsiahlejšia kapitola – Žiť – sa 
postupne venuje mnohým konkrétnym 
etickým problémom zdravotnej starostlivos-
ti, ako sa s nimi dnes vo svojej práci stretáva 
kresťanský zdravotnícky pracovník. Ide 
o mnohoraké etické problémy v gynekológii 
a pôrodníctve, počnúc rôznymi formami 
umelého potratu, antikoncepcie, riešenia 
mimomaternicovej ťarchavosti či situáciami 
ťažkého vrodeného poškodenia plodu. Ďalšie 
podkapitoly sa venujú napríklad výhrade 
vo svedomí, rešpektovaniu práva na život, 
prevencii, problematike očkovania, zásahom 
do ľudského genómu, génovej a regene-
račnej liečbe, správnemu vzťahu k liekom 
a medicínskym technológiám, dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti, postaveniu a úlo-
hám farmaceutického a iného zdravotníc-
keho priemyslu, informovanému súhlasu, 
biomedicínskemu výskumu, darovaniu 
a transplantáciám orgánov a tkanív, proble-
matike závislostí (toxikomániám, alkoholiz-
mu, tabakizmu), psychológii a psychoterapii, 
etickým komisiám a poradenstvu v oblasti 
klinickej etiky či právu na zdravotnú sta-
rostlivosť a zdravotnej politike. Spomínajú 
aj otázky pastoračnej starostlivosti v zdra-
votníctve vrátane vysluhovania sviatostí 
a osobitne sviatosti pomazania chorých.

Štvrtá kapitola – Zomrieť – sa venuje 
mnohým závažným etickým otázkam, ktoré 
zdravotnícki pracovníci s pacientom a jeho 
blízkymi riešia na konci ľudského života.

V záverečnej kapitole novej charty sa 
vhodne poukazuje na vnútornú a nutne 
etickú dimenziu zdravotníckych povolaní, 
ako aj na potrebu osobného, vnútorného ob-
rátenia a napredovania každého ich nositeľa 
či nositeľky, pretože ide síce o veľmi náročné, 
ale aj veľmi krásne a hlboko humánne povo-
lania. „Boh, milovník života, zveril ho do rúk 
človeka, aby bol jeho horlivým správcom. 
Pre odpoveď na toto vzrušujúce povolanie je 
potrebná ochota zažiť vnútorné obrátenie, 
očistiť srdce a objaviť nový postoj.“ Nasledujú 
riadky z encykliky Evanjelium života. „Je to 
postoj toho, kto vidí život v celej jeho hĺbke, 
kto rozpoznáva jeho nezištnosť, ako aj krásu 
a prijíma ich ako výzvu k slobode a zodpo-
vednosti. Je to postoj toho, kto si nenárokuje 
vlastniť skutočnosť, ale prijíma ju ako dar; 
pritom v každej veci nachádza odraz Stvo-
riteľa a v každej osobe jeho živý obraz (Gn 
1, 27; Ž 8, 6). Kto si zachováva takýto postoj, 
nepodľahne znechuteniu, keď vidí člove-
ka chorého, trpiaceho, odstrčeného alebo 
na prahu smrti; všetky tieto situácie prijíma 
ako výzvu hľadať zmysel a práve v týchto 
okolnostiach sa disponuje objaviť v tvári kaž-
dého človeka pozvanie na stretnutie, dialóg, 
solidaritu. Je tu čas, aby sme všetci zaujali 
takýto postoj a znovu sa učili ctiť si a vážiť 
každého človeka so srdcom plným nábožen-
ského úžasu.“

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
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Aký plán má Boh s rodinou? Boh predovšetkým chce, aby sa každá rodina stala tým, čím 
je. Znie to ako paradox: Prečo sa má stať tým, čím je? Odpoveď je jednoduchá: poslaním 
rodiny je vytvárať samu seba podľa vzoru, ktorým je sám Boh. Prvým krokom k pochopeniu 
je teda pozrieť sa na neho.

RODINA v Božom pláne
JJ Peter Labanič
J� foto: lloydstebbins.com; me2watson.com

Boh ako spoločenstvo lásky
„Boh je láska.“ (1 Jn 1, 8) To je asi najkratšia definícia Božej podstaty. 
On je jeden, ale jeden na lásku nestačí. Bol čas, keď bol len On a už 
vtedy bol Láskou. Z toho vyplýva prekvapivé poznanie, že On je aj 
spoločenstvo. O tom, ako to v Bohu je, nám prinie-
sol svedectvo Ježiš, Boží Syn. On nám ukázal, 
že Boh je Trojica. Otec od večnosti miluje 
Syna a dáva mu život. Syn od večnosti 
miluje Otca a prijíma od neho život. A kto 
je ten tretí? Je to Svätý Duch – zosobnená 
láska medzi Otcom a Synom.

Pozrime sa teraz na človeka.

Človek ako obraz Boha
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho 
stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27) Boží 
obraz tu neznamená, že Boh má nos medzi 
očami a nohy až po zem, ale to, že človek 
má nesmrteľnú dušu. Má rozum a slo-
bodnú vôľu, a preto môže poznávať, 
rozhodovať sa a predovšetkým 
milovať.

Ba musí milovať. Musí, ak chce 
byť šťastný. Boh ho stvoril s die-
rou v duši, ktorá sa môže naplniť 
jedine vtedy, keď miluje a je mi-
lovaný. „Nie je dobre byť človeku 

samému.“ (Gn 2, 18) 
Keď Adam videl, 

že na zemi nie je 
nik jemu podobný, 
koho by mohol milo-
vať, zaspal spánkom, ktorý 
sa podobal smrti. Nemalo preňho zmysel žiť. 
Nezobudil sa, ani keď mu vyberali rebro.

Keď sa však zobudil, s úžasom sa pozrel 
na Evu a nadšene zajasal: „To je kosť!“ Presnejšie: 

„Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môj-
ho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá 

z muža.“ (Gn 2,23)

Človek je obrazom Boha ani nie tak sám osebe, ale ako muž 
a žena. Ako manželstvo. Ako rodina, ktorá je spoločenstvom lásky. 
Muž miluje svoju manželku, žena miluje svojho manžela. A kto je 
dieťa? Dieťa je ovocím ich lásky. Môžeme povedať, že je zosobnenou 
láskou svojich rodičov.

Hierarchia v rodine
Muž a žena sú si rovní, ale nie sú rovnakí. Kto by chcel milovať svoj 
vlastný klon? Adam sa mohol zamilovať do Evy a Eva do Adama, lebo 
ten druhý bol rovnaký, a predsa úplne iný. Boh nás stvoril, aby sme sa 
dopĺňali.

Preto majú muž aj žena úplne odlišné úlohy v rodine.
Muž vedie, žena je vedená.
Muž ochraňuje, žena opatruje.
Muž je minister hospodárstva, školstva a zahraničných vecí, 

žena je minister vnútra, sociálnych vecí a rodiny.
Každý sa má držať svojho rezortu.

Muž je hlava, žena je srdce rodiny (nie krk).
Z tejto odlišnosti vyplýva aj hierarchia v rodine. Z predošlého 

trojuholníka vidíme, že na mieste Boha je v rodine muž. To však ne-
znamená, že muž smie používať svoju moc, akokoľvek sa mu zachce:

„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samé-
ho vydal za ňu.“ (Ef 5, 25) Muž má byť pre svoju manželku ako 

Kristus: má za ňu zomierať. Má ju milovať, aby sa jej ľahšie 
poslúchalo.

A čo má robiť žena?
„A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 33b) Aby sa mu 

ľahšie milovalo.

A čo deti?
Aké je ich miesto v rodine? Deti sú Božím darom 
pre rodičov. Sú im prepožičané na to, aby ich naučili 

milovať. A keď darom, tak nie majetkom ani právom. 
A ani bôžikom.
Manželia nikdy nesmú zabudnúť na to, že podstatou 

rodiny je manželstvo. Ak aj manželstvo nie je Bohom obdare-
né deťmi, predsa si ponecháva svoj zmysel, ktorým je byť obrazom 

Božej lásky, jednoty, vernosti a nerozlučiteľnosti. Preto vzťah medzi 
manželmi je na prvom mieste a vzťah k deťom, teda rodičovstvo, je 
od neho odvodený. Jeden múdry človek povedal: „Ak chceš urobiť 
niečo dobré pre svoje dieťa, miluj jeho matku.“ Toto je deväťde-
siat výchovy. Deti, ktoré zažívajú v rodine atmosféru skutočnej 
lásky medzi svojimi rodičmi, ťažko vyrastú na ľudí zlých alebo 
neschopných lásky a zdravých vzťahov.

Ak chceš mať niečo,  
čo si doteraz nemal,  

musíš začať robiť niečo,  
čo si doteraz nerobil.

Otec

Syn Svätý Duch

muž

žena dieťa
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Dá sa to vôbec?
Človek, ktorý je dnes konfrontovaný s rozpadom rodín a manželstiev 
všade naokolo, vidiac svoju vlastnú slabosť, sa môže opýtať: možno 
vôbec žiť dnes ideál manželstva tak, ako ho chce Boh? Môžeme byť 
skutočným Božím obrazom? Môže sa naša rodina nakoniec stať tým, 
čím je? Podobnú skepsu vidíme u apoštolov, keď im Ježiš ukázal, aký 
je Boží plán s manželstvom:

„Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom 
je lepšie neženiť sa.“

Ježiš na všetky podobné námietky odpo-
vedá:

„Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je 
všetko možné.“ (Mt 19, 26b) Podobne aj 
apoštol Pavol hovorí:

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posil-
ňuje.“ (Flp 4, 13)
Dôvod, prečo sa to dá, je ten, že manželstvo 

nie je dvojica, ale trojica.
Nie sme na to sami. Boh vstupuje do našej ne-

schopnosti milovať a mení vodu na dobré víno. Ešte lepšie, ako bolo 
na začiatku.

Čo teda máme robiť?
Boh nám ponúka najlepšiu manželskú poradňu:

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej 
manželke, a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24)

V tomto verši sú tri slovesá: 1. opustiť, 2. prilipnúť, 3. byť jedným 
telom. Toto je Boží plán úspešnej realizácie nášho manželstva. Najprv 
musím opustiť rodičov, t. j. stať sa samostatným a schopným vytvoriť 
novú rodinu. Potom mám prilipnúť k svojej manželke: dobre sa 
spoznať a zamilovať si jeden druhého, rozhodnúť sa a zaviazať 
sa, pred Bohom i pred ľuďmi. Až nakoniec prichádza splynutie 
bytostí, tiel i duší, skrze konzumáciu sviatosti manželstva, 
ktorým je manželský sex a zdieľanie života. Ak hociktorý krok 
vynechám alebo premiešam poradie, výrazne oslabím svoje 
šance naplniť Boží plán so svojím manželstvom.

A čo ak sme urobili chybu?
Máme ešte šancu to napraviť a byť šťastní? Áno.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale 
aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3, 16 – 17)

Boh prišiel, aby spasil aj tvoje manželstvo a tvoju rodinu. 
Je však potrebná vaša viera. Na začiatok aspoň tvoja.

Tá ťa povedie najprv k rozhodnutiu od-
pustiť. Neodpustenie je najväčšou 
prekážkou uzdravenia. Je ako 
zátka vo vani so špinavou 
vodou. Treba ju vytiah-
nuť, aby mohla špina 
odtiecť. A potom 
treba začať 
budovať, mož-
no celkom 
odznovu, 
vzťah lásky.

Platí zásada: ak chceš mať niečo, čo si doteraz nemal, musíš začať 
robiť niečo, čo si doteraz nerobil. Netreba ľutovať investovať do vzťa-
hu ani čas, ani energiu, ani peniaze.

„Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude 
aj žať.“ (2 Kor 9, 6) Netreba sa báť, či budeme mať dosť.

„Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo 
všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na kaž-
dý dobrý skutok.“ (2 Kor 9, 8)

Nezabúdajte predovšetkým na svoj vzťah 
k Bohu. Používajte sviatosti, modlitbu, 
čítanie Božieho slova a iné prostriedky 
duchovného rastu. Čím bližšie budete obi-
dvaja k Bohu, tým bližšie budete aj k sebe 
navzájom ako manželia.

A ešte jedna dôležitá vec: nájdite si živé ro-
dinné spoločenstvo. Sami ako rodina neobsto-
jíte, ani keby ste mali dobrú vôľu. Rodina je síce 
samostatná bunka, ktorá žije svoj autonómny život, 
ale je aj súčasťou tela, ktorým je Cirkev. Nemôže žiť mimo tela. Viem, 
o čom hovorím. Sám som to vyskúšal.

Boh

muž žena

Boh

muž žena

muž žena

muž žena
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa, ktorý ti povie, ak niečo robíš zle! Božie dieťa

Keď si došiel tak ďaleko, že už nedokážeš urobiť 
ani krok, si práve v polovici cesty, ktorú si schop-
ný prejsť.

Grónske príslovie

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
01.– 03.12. AŠAD – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka
08. – 10.12. Kurz Filip – Je tvoj kresťanský 
život skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch 
alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s mi-
lujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. (Mgr. Pe-
ter Lipták & tím) (od 14 rokov)

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk

Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála) 
17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, 
besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka)
Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (kaplnka 
na GTF PU)
Štvrtok 15.30 Stretko stredoškolákov (Šari-
šanka) 17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) 
– každý nepárny týždeň
28.11. Cesta svetla (Katedrály chrám 17.30 h)

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

  unipas.grkatke.sk  mraz.martin@grkatke.sk

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
19.11. Otváracia liturgia Košických hanuso-
vých dní (katedrálny chrám, 18.00 h)
21.11. Liturgia a stretko (Int. F. Urbánka, 20.00 h)
27.11. Liturgia (int. na Medickej ul., 19.30 h)
28.11. Koncert Anastasis (Dominikánske 
kultúrne centrum Veritas, 19.00 h)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 20.00 Stretko pre gréckokatolíkov 
(Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia 
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská 
dolina)
17.11. Greko turistický deň (výstup na Vápeč)
18.11. Protoliturgia otca Andreja Škovieru 
(katedrála 10.30 h a 02.12. Upece 19.00 h)
01.12. Ondrejská ľudová veselica

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Zachej mal i druhú prekážku na ceste k stretnutiu s Ježišom: paraly-
zujúcu hanbu. Môžeme si predstaviť, čo sa dialo v Zachejovom srdci 
pred tým, než sa vyštveral na ten planý figovník; bol to pekný zápas: 
na jednej strane krásna, silná zvedavosť, totiž poznať Ježiša; na druhej 
riziko hrozného trapasu. Zachej bol verejnou osobnosťou; vedel, že 
svojím pokusom vyštverať sa na strom by sa zosmiešnil v očiach všet-
kých. Veď on bol šéf, mocný človek; no tak veľmi nenávidený. Prekonal 
však hanbu, lebo príťažlivosť Ježiša bola silnejšia. Zachej pocítil, že 
Ježiš bol taký dôležitý, že by urobil pre neho čokoľvek, bol jediný, ktorý 
ho mohol vytiahnuť z pohyblivých pieskov hriechu a nespokojnosti. 
A tak hanba, ktorá paralyzuje, ťahala za kratší koniec: Zachej – hovorí 
evanjelium – „bežal napred“, „vyšiel“ a potom, keď ho Ježiš zavolal, 
„chytro zišiel“. Riskoval a dal sa na to. Toto je aj pre nás tajomstvom 
radosti: neuhasiť peknú zvedavosť, ale dať sa do toho, pretože život sa 
nemá uzavrieť do zásuvky. Pred Ježišom nemožno zostať sedieť a čakať 
so založenými rukami: Jemu, ktorý dáva život, nemožno odpovedať 
iba „prezvonením“ (myšlienkou) či obyčajnou „krátkou správou“. Milí 
mladí, nehanbite sa priniesť mu všetko, zvlášť slabosti, námahy a hrie-
chy v spovedi. On vás dokáže prekvapiť svojím odpustením a svojím 
pokojom. Nemajte strach povedať mu áno celým srdcom, odpovedať 
mu veľkodušne, nasledovať ho! 

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Aneta Rabadová, špeciálna pedagogička 
Páči sa mi to . Odpovedať

,,Zvládneš to. Nezaobíde sa to bez bolesti a chvíľu to potrvá. 
No Boh vďaka týmto problémom napokon privodí niečo dobré. 
Nepodliehaj pochabosti či naivite. No ani zúfalstvu. S Božou 
pomocou to zvládneš.“ Moja obľúbená stať z knihy od Maxa Lu-
cada. Poznáš to, kniha, po ktorej siahaš tak často ako po Biblii. 
Zvládneš to! Prekonaj hanbu, strach z výsmechu a neodpuste-
nia, bolesť z minulosti, prekonaj to všetko najprv pred sebou. 
Odpusť si. S Božou pomocou to zvládneš. Vďačnosť nám akoby 
nie je daná od prírody, sebaľútosť áno. No len vzdávanie vďaky 
otvára cestu zázrakom. Tým každodenným, ale aj výnimočným.

Patrik Maľarčík, duchovný správca CVČ v Juskovej Voli 
Páči sa mi to . Odpovedať

Krásne víťazstvo lásky, ktoré môžeme ospievať spolu so žalmis-
tom: „Na neho hľaďte a budete žiariť, a tvár vám nesčervenie 
hanbou“ (Ž 34, 6). Zachej prestal hľadieť na svoje postavenie, 
a v pohľade na Krista stretol lásku a milosrdenstvo. Prekonaním 
hanby zvíťazil nad temnotou a celý žiaril, keď mu Ježiš ozná-
mil: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom 
dome!“  Sám Boh sa k nemu priznal a bol mu blízko. Aj ja som 
mnohokrát žiaril od veľkej radosti z prejaveného milosrdenstva 
voči svojim hriechom, a tiež ako kňaz plačem, keď človek preko-
ná hanbu a prichádza k Bohu taký, aký je, a potom žiari šťastím. 

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

GIANNA BERETTA MOLLOVÁ
Tvrdila, že láska bez obety neexistuje, že láska a obe-
ta sú spojené ako slnko a svetlo. V chorobe si radšej 
vybrala riziko smrti pre seba ako smrť pre dieťatko. 
Chránila dieťa aj za cenu svojho života.

ONEZIM
Keď animátorom hudob-
níkom nestačí  pôsobenie 
v detských táboroch, 
môže sa stať, že vznikne  
hudobná skupina. Takto 
nejako totiž vznikla kapela 
Onezim. Jej členovia sú 
predovšetkým animátori 
pôsobiaci v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli, ktorí 
túžili svoju službu posunúť 
ďalej. Svoj názov si zvolili 
podľa svätého apoštola 
Onezima, ktorého meno 
v preklade znamená 
prospešný, užitočný. Aj oni 
totižto túžia byť užitoční 
pre Cirkev a využitím 
svojich hudobných darov 
a talentov chcú mladým 
ľuďom hlásať evanjelium. 
Stretnúť sa s nimi môžete 
na kresťanských hudob-
ných festivaloch, ale ostali  
verní aj pôsobeniu na Let-
ných stretnutiach mládeže 
(LSM) v GMC Bárka. Svoje 
koncerty sa snažia vykoná-
vať interaktívne, keďže  ich 
pesničky sú prioritne uka-
zovačky a svoje vystúpenie 
často obohacujú aj nejakou 
scénkou. S Božou pomocou 
začiatkom leta 2017 vydali 
svoje prvé CD s názvom 
Túžim ťa nájsť, ktorého re-
pertoár tvoria najmä hym-
ny LSM.  Autorom väčšiny 
piesní je Jana Demčáková, 
ktorá je zároveň  lídrom 
tejto desaťčlennej kapely. 
(Dominika Šimková)
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Slobodomurárstvo

JJ
Antónia HaľkováJ�

Slobodomurárstvo je v súčasnosti obľúbenou 
témou rôznych konšpiračných teórií. Ide o jed-
no z najstarších nenáboženských „bratských“ 
spoločenstiev, ktoré má svoj kult, obrady, 
hierarchiu i systém morálky.

Neexistuje jasná definícia slobodomurárstva, 
no možno ho charakterizovať ako organizovanú 
sústavu tajných spoločností založených na li-
beralizme a okultizme. Liberalizmus v slobo-
domurárstve predstavuje „slobodu“ od Boha 
a iných ľudí, je postavený na ateizme a deizme, 
ktorý hlása, že Boh stvoril svet, ale ďalej doň 
nezasahuje.

Počiatky slobodomurárstva sú jedným z ta-
jomstiev tohto hnutia. Známe však je, že v roku 

1717 došlo v Londýne k spojeniu štyroch lóží 
do veľkej lóže. Predchodcami slobodomurárov 
sú pravdepodobne stavitelia gotických kated-
rál, ktorým bolo udelené, v stredoveku veľmi 
výnimočné, povolenie slobodne cestovať. Zdru-
žovali sa v tajných spoločenstvách, v ktorých si 
odovzdávali poznatky.

Charakteristickými symbolmi slobodomu-
rárstva sú kružidlo, uhlomer, kladivo, slnko, 
mesiac, hviezdy, mystické číslo tri, symbol 
pyramídy, na ktorej vrchole je oko, trojuholník 
vyznačený často len troma bodkami za podpi-
som, okrídlená postava s pochodňou v ruke. 
Najvyšším predmetom kultu je Veľký architekt 
sveta, označovaný tiež ako Veľký staviteľ sveta.

Pre slobodomurárstvo je typická pyramídová 
organizačná štruktúra, má niekoľko hierarchic-
kých stupňov. Základnou organizačnou jednot-
kou je lóža. Tento pojem označuje miestnosť, 
v ktorej sa slobodomurári stretávajú, rovnako 

označuje aj samotné stretnutie. Lóža musí mať 
aspoň sedem členov a musí ju založiť už existu-
júca lóža alebo združenie lóží.

Najväčšou slovenskou organizáciou slobodo-
murárov je Veľká lóža Slovenska, ktorá združuje 
šesť samostatných lóží: Lóža Kozmopolis, Lóža 
Humanizmus, Lóža Libertas, Lóža Quatuor Coro-
nati, Lóža Generál Štefánik, Lóža Pavla Jozefa 
Šafárika.

Členom lóže sa môže stať každý, kto je schop-
ný povzniesť sa nad svoje náboženské, politické, 
rasové predsudky a má dosť síl a vytrvalosť, aby 
sebavzdelávaním dosiahol slobodomurárske 
stupne učňa, tovariša a majstra. Cieľom lóží je 
zhromaždiť ľudí, ktorí majú vplyv na život spo-
ločnosti, ako sú politici, diplomati, štátni úradní-
ci, policajní činitelia, podnikatelia, lekári, vedci, 
novinári, umelci, ale aj duchovní predstavení.

Jedným z cieľov slobodomurárstva je vniesť 
nenáboženské zásady do života ľudí, čo sa 
uskutočňuje napríklad prostredníctvom odluky 
Cirkvi od štátu, odstránením náboženstva 
a jeho znakov z verejného života či sekularizáci-
ou sobáša a uzákonením rozvodov.

Modlitba za ochranu 
pred nepriateľom
JJ Pavol Burda
J� foto: warisacrime.org

Ďalší, 64. žalm, sa pripisuje Dávidovi. Neob-
sahuje poznámku o čase vzniku ani o okol-
nostiach. Nevieme, koho má Dávid na mysli, 
keď opisuje „strašných nepriateľov“. Zrejme 
ide o príliš nebezpečných oponentov, keďže 
ich Dávid nazýva „zberbou ničomníkov“ 
a „tlupou zločincov“ (Ž 64, 2).

Okrem takýchto výrazov ich Dávid častuje 
aj slovom násilník. Tento výraz dnes už tak-
mer nepoužívame. Ja osobne si Dávidových 
neprajníkov predstavujem ako úskočných 
chlapíkov, ktorí robia len to, čo im vyhovuje. 
Slušné oblečenie, taktné spôsoby a dostatok 
peňazí. Násilníci dnešnej doby nie sú okolím 
odsúdení vinníci, ktorí sa pretĺkajú životom 
bez záujmu okolia. Nikto nimi neopovrhuje. 
Nedávno som videl zaujímavý dokument 
o mafii. A to je ono! Násilníci dneška sú 
v bezpečí: majú takmer neobmedzené zdro-

je, užívajú si rešpekt, a priatelia sa s tými, 
ktorí by sa mali starať o poriadok. 

Nepáčia sa mi? Nenašiel som sa v pokušení 
podobať sa im? Na svoje násilie títo nepria-
telia podľa žalmistu používajú jedinú (ale 
účinnú) zbraň – jazyk. Tejto časti nášho tela 
musíme ozaj priznať nesmiernu moc. Fasci-
nuje ma, ako sa napríklad pri sobáši vďaka 
slovu stanú dvaja cudzí ľudia zrazu tými 
najbližšími. Omnoho hrozivejšie je to v opač-
nom smere – keď sa z najbližších „vďaka“ 
slovu stanú cudzí. Slovo je mocná zbraň. 

Dávidovi protivníci si nabrúsili jazyky, aby 
uškodili. Aj proti Dávidovi (aj proti každé-
mu) sa dvíhajú slová. Zažívame to v rodine, 
medzi známymi, na pracovisku... Krivé 
obvinenia, manipulácia s pravdou, podvod, 
nedodržaný sľub. Presne tak môžu vyzerať 
šípy násilníkov dnešných dní. Dávid sa ob-
racia na Slovo, ktoré je večné. Jeho nádejou 
je Boh. On dokáže obrátiť zákernosti proti 
tým, ktorí ich vymýšľajú. A hoci z hlbočín 
svojho srdca v tajnosti vymýšľajú úklady, Boh 
ich všetky pozná. V tomto žalme Boh koná 
šípmi. No zdá sa, že záhuba týchto násilní-
kov spočíva napokon v ich vlastnej zbrani: 
ich jazyk sa im stáva nešťastím. A každý, kto 
to vidí, bojí sa Boha a oslavuje jeho skutky 
(verše 8 – 9). Nabrúsený jazyk sa tak mení 
na nástroj chvály. Mocná zbraň – slovo – 
slúži na to, na čo bolo určené. Práve preto, 
že nepoznáme okolnosti žalmu, môže sa 
nám stať veľmi peknou modlitbou, keď sa 
nás dotkne zbraň slova. S dôverou v pravdivé 
Slovo sa nemusíme obávať ľudských slov. 
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Príslušnosť k Cirkvi detí miešaných manželstiev

JJ
Jozef MiňoJ�

Kánonické právo pamätá aj na prípady, keď iba 
jeden z rodičov je katolík a druhý rodič je buď 
členom inej kresťanskej cirkvi, alebo je nepokrs-
tený. Vtedy sa zapisuje dieťa do Katolíckej cirkvi 
a do obradu katolíckeho rodiča. Dieťa, ktoré 
ešte nedovŕšilo štrnásty rok života, sa krstom 
zapisuje do cirkvi sui iuris, do ktorej je zapísaný 
katolícky otec. Ak však len matka je katolíčka, 
zapisuje sa do cirkvi sui iuris matky (porov. kán. 

29 – § 1). Tu treba zdôrazniť, že dieťa je pokrs-
tené v Katolíckej cirkvi. Čo však v prípade, keď 
dieťa narodené v miešanom manželstve, kde 
jeden rodič je katolíkom (gréckokatolík alebo 
rímskokatolík) a druhý rodič patrí do jednej 
z kresťanských cirkví (Pravoslávna, Evanjelická 
cirkev a. v., Reformovaná kresťanská cirkev...), 
sa rodičia rozhodnú pokrstiť v cirkvi rodiča ne-
katolíka. Treba vedieť, že vtedy sa rodičia rozho-
dujú, že ich dieťa bude zapísané do cirkvi krstu, 
teda bude patriť do cirkvi nekatolíckeho rodiča. 
Môžeme zopakovať, že pri uzatváraní mieša-
ných manželstiev je potrebné dovolenie miest-
neho hierarchu, a to za splnenia podmienok, že 

sa katolícka stránka zaväzuje, že je pripravená 
odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery 
a má dať úprimný prísľub, že urobí všetko, čo je 
v jej silách, aby všetky deti narodené z mieša-
ného manželstva boli pokrstené a vychované 
v Katolíckej cirkvi. Druhá stránka (nekatolícka) 
sa má oboznámiť s prísľubmi, ktoré má dať 
katolícka stránka, aby bolo preukázané, že si 
je naozaj vedomá prísľubu a záväzku katolíckej 
stránky. Obidve stránky sa majú poučiť o cie-
ľoch a podstatných vlastnostiach manželstva, 
ktoré nesmie vylučovať ani jeden zo snúbencov 
(porov. CCEO, kán. 814).

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: st-alipy.ru

Azurovská (Miasinská) ikona 
Bohorodičky (aзуровская, 
миасинская)
V súlade s tradíciou Cirkvi je spätá s miasin-
ským monastierom v Arménsku, od ktorého 
pochádza aj názov ikony. Pretože sa mo-
nastier nachádzal na brehu rieky Azur, podľa 
tejto rieky sa ikona nazýva aj azurovská. 
Miasinská oblasť bola charakteristická nád-
hernou dolinou obklopenou horami, ktorú 
pretínala malebná rieka Azur vytvárajúca 
na niekoľkých miestach pôvabné jazerá.

V prvých storočiach kresťanstva bola 
Miasinská dolina, v ktorej bol neskoršie po-
stavený monastier, husto osídlená pohanmi. 
Na brehu jedného z jazier sa nachádzala po-
hanská svätyňa, ktorú v 5. storočí dal zbúrať 
prepodobný Akakios, meliténsky biskup (li-
turgická pamiatka 17. apríla), s úmyslom vy-
budovať na tomto mieste kresťanský chrám 
zasvätený Presvätej Bohorodičke. Pohania sa 
rozmanitými spôsobmi snažili prekaziť úmy-
sel biskupa. Uvádza sa, že pohania v noci 
búrali to, čo kresťania cez deň postavili, ale 
napriek všetkým ťažkostiam a priekom zo 
strany pohanov sa podarilo dokončiť chrám, 
ktorý Akakios aj slávnostne posvätil. Neskôr 
bol pri chráme postavený monastier. Najväč-

ším pokladom miasinského 
monastiera bola divotvorná 
ikona Bohorodičky, o ktorej 
nevieme, kedy a kým bola 
namaľovaná.

V súlade s tradíciou 
o osude azurovskej ikony 
Bohorodičky vieme len toľko, 
že počas panovania byzant-
ského cisára ikonoborca Leva 
III. Izaurského (714 – 741) ju 
mnísi miasinského monastie-
ra v strachu pred zničením 
ikonoborcami hodili do ja-
zera. Keď počas panovania 
cisára Michala III. (842 – 
867) a jeho matky cisárovnej 
Teodory bola obnovená úcta 
k svätým ikonám, zázračným 
spôsobom sa po viac než sto 
rokoch ikona Božej Matky 
bez akýchkoľvek známok 
poškodenia objavila na hladi-
ne jazera. Nájdená ikona bola 
opäť umiestnená v miasinskom monastieri. 
Stalo sa to 1. septembra 864. Na pamiat-
ku tejto udalosti bol ustanovený sviatok 
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke v Mia-
sinách, ktorý sa veľkolepo oslavoval v Chal-
kopratijskom chráme v Konštantínopole. 
Počas bohoslužieb sa duchovenstvo spoločne 
s veriacim ľudom modlitbami obracalo 
k Bohorodičke a prosilo ju o pokoj na celom 
svete, aby sa už nikdy nezopakovalo to, čo sa 

udialo v dejinách Cirkvi počas ikonoborectva 
(726 – 843).

Dodnes sa nezachovala pôvodná ikona 
Bohorodičky. Na oveľa neskorších kópiách, 
najmä z obdobia 19. storočia, ktoré sa nám 
zachovali, je zrejmé, že to bola ikona typu 
hodigitrie, kde Božia Matka držala dieťa 

netradične na pravej ruke, keďže zaužívaný 
spôsob zobrazovania hodigitrie je s Kristom 
na ľavej ruke. Ako poznamenáva N. P. Kon-
dakov, s podobným spôsobom zobrazenia 
ako pri azurovskej (miasinskej) ikone Boho-
rodičky sa stretávame aj pri jeruzalemskej 
či trojrukej ikone Božej Matky. Azurovská 
ikona Božej Matky slávi svoj sviatok 1. sep-
tembra.
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Za dverami
JJ Marta Gromošová
J� foto: najtelo.com

Na celoslovenskej porade som sa rozhodla 
zahrať na matku roka a urobiť telefonický 
prieskum stavu domácnosti. Predsa len, už 
som bola preč z domu osem hodín, a to je 
pre mňa dosť ojedinelý stav. V ostatnom čase 
síce odchádzam za služobnými povinnosťa-
mi aj na dlhší čas, ale potrebu mať veci pod 
kontrolou ešte stále nedokážem prekonať. 
Viaceré z mojich katastrofických scenárov 
vznikli vďaka príliš rozvinutej fantázii, nad-
mernému čítaniu beletrie a trocha aj osobnej 
skúsenosti s fenoménom ticha v detskej izbe.

Bola som pripravená azda na čokoľvek, ale 
pečenie koláčikov mi dokáže napumpovať 
do žíl toľko adrenalínu ako stretnutie s dra-
vou zverou v lese, aspoň sa mi tak vidí. Boli 
štyri hodiny popoludní a o piatej sa najmlad-
šej dcére začínala v ZUŠ-ke výtvarná.

„Pečieme s Ivonkou brownies pre Elišku, 
lebo mala meniny,“ ozvalo sa tajuplne z dru-
hej strany.

„A to stihneš?“ neskrývala som obavy, ani 
nie tak z časovej rezervy ako zo stavu kuchy-
ne po predmetnej aktivite. 

„Neboj sa, všetko zvládneme!“
Potešená samostatnosťou vlastného 

dieťaťa, ktoré zmysluplne trávi čas po prí-
chode zo školy, som odišla späť do rokovacej 

miestnosti. Dvojdňová porada ma oslobodila 
od odpratávania následkov pečenia, za ktoré 
už dávno nepokladám povinnosť kŕmiť sa 
detskými koláčikmi, mimochodom, veľmi 
chutnými, ale odstraňovanie následkov 
šantivej tvorivosti dvoch šiestačiek. Sladučké 
hnedé zvyšky cesta sa zvyknú občas vyskyt-
núť aj na dlážke, kde veľmi dobre držia, no 
a nepochybne ich bude aj plná misa na šľa-
hanie, lebo drobné ruky ešte nie sú také 
zdatné, aby ho dokázali využiť bezo zvyšku. 

Zakaždým neprimerane hundrem a cítim sa 
ako Popoluška pred bálom.

V ten večer malo čakať prekvapenie aj 
na ostatných členov rodiny. Pri odchode 
z bytu a opúšťaní kopy neumytého riadu, 
lebo toto sa už stihnúť naozaj nedalo, ostali 
dievčatá zatvorené v byte! Zámka na dverách 
sa zasekla tak, že ich nebolo možno otvoriť. 
Manžel prišiel domov, no dvere nepovolili. 
Nefungovalo ani jedno z orientálnych vstup-
ných hesiel, márne opakoval biblické Efata 
alebo Sezam, otvor sa!, dvere ani hnúť. Úplne 
rozprávkovo sa na chodbe začali schádzať 
rôzne pomocné profesie: zať, susedia, dcéry, 
každý s nápadom, mobilným telefónom 
a zbytočným kľúčom od bytu...

Nech už o reforme školstva hovorím 
čokoľvek, po utorku nedám na technickú 
výchovu dopustiť. Možno sa moje najmlad-
šie dieťa nenaučí dokonale štopkať ponožky 
alebo uštrikovať metrový šál, ktorý aj tak 
nebude nikto nosiť, dokáže však pomôcť 
pri zámočníckych prácach. Podľa vedecky 
presných inštrukcií nášho zaťa vytiahla spolu 
so svojou nerozlučnou kamarátkou Ivonkou 
spod stolíka s počítačom kufrisko s náradím, 
pohľadala skrutkovač a imbusový kľúč a bez 
váhania, zbytočných sĺz, paniky a hystérie 
uvoľnila skrutky na kľučke. Odborná hrubá 
sila ešte chvíľu lomcovala bezpečnostnými 
dverami, kým ich celkom „nedokatovala“ . Aj 
pán zámočník bol milo prekvapený výsled-
kami mojej mnohoročnej výchovnej metódy, 
ktorá okrem iného zahŕňa zásadu, že na slzy 
je vždy dosť času, najprv treba zachrániť deti 
a starých ľudí.

A tak si tu ja teraz sedím, píšem a strážim 
byt, lebo manžel odišiel kúpiť ešte čosi veľmi 
potrebné, aby sme po dvoch dňoch dvere 
konečne zamkli ako ostatní civilizovaní ľudia 
v našom bytovom dome.

Prišiel som k vám, lebo nikdy nebolo väčšej potreby, aby arcipastier prichádzal, aby navšte-
voval svojich veriacich, ako teraz. Dnes sa celý svet začína rozdeľovať na dva tábory: na tábor 
veriacich i neveriacich, na tábor priateľov Boha i nepriateľov Boha, na tábor kresťanov i ma-
terialistov. Jedni i druhí nám sľubujú šťastie. Ale aký je medzi nimi rozdiel? Neveriaci sľubujú 
šťastie len na zemi, ale viera aj v nebi. Život viery nám dáva nádej. 

Prišiel som, aby som vás upozornil: buďte na stráži, lebo sa budete stretávať s falošnými 
hodnotami. Zlý vás bude chcieť oklamať, odtrhnúť od kňazov, aby vás zovrel do nešťastia...

Prišiel som, aby som posvätil kaplnku. 
Prišiel som, lebo tomuto miestu pripisujeme zvláštny význam. V biskupskej kaplnke, kde 

denne slúžim a modlím sa, máme obraz klokočovskej Panny Márie. Nech dá klokočovská 
Panna Mária, aby tento náš príchod poslúžil Bohu na slávu, jej na radosť a nám na spásu duše. 
Nech sa spravodliví stanú spravodlivejšími a hriešnici nech tu volajú a prosia o odpustenie. 
Smutní nech tu volajú a chorí nech sa uzdravia. Aby sme sa všetci vrátili domov s tým  vedo-
mím, že hoci sme priniesli obetu, keď sme tu putovali a prišli prosiť, táto naša obeta je cenná 
Bohu i Márii a osoží našim dušiam. Amen.                                                      

(z kázne blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM  
v Klokočove 27. − 28. augusta 1946) 
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PONDELOK 20. november
Obdobie pred sviatkom Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu 
Prepodobná Jozafáta Hordaševská
Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285; Lk 17, 20 – 25, zač. 86 (rad.); 1 Tim 5, 
11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 – 37, zač. 87 (rad. z nasledujúceho dňa); Gal 
3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (Jozafáte)
... lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. (Lk 17, 21)
Kristus ohlasuje blízkosť Božieho kráľovstva. Prítomnosť Božieho 
kráľovstva je v osobe Ježiša Krista. Ak budeme prežívať každý 
deň v zjednotení s Kristom, tak sme našli aj Božie kráľovstvo. 
Svojím osobným postojom a konaním niekedy nevidíme správne 
a nevnímame ani Božiu blízkosť, a pýtame sa ako farizeji na čas 
príchodu Božieho kráľovstva.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z ob-
dobia pred sviatkom a Jozafáte (HS: 306; PZ: 280; HP: 296)

UTOROK 21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. 
(Lk 11, 28)
Dnes slávime sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. 
Rodičia Joachim a Anna prosili v modlitbe o dar života a sľúbili Bohu, 
že dieťa, ktoré sa im narodí, mu obetujú. Dievčatko menom Mária 
prinášajú v treťom roku života do Jeruzalemského chrámu, aby mu 
tam slúžilo. 
Každý človek dostal nejakú úlohu od Boha. Niekto veľkú, iný malú, 
ale všetci sme dostali úlohy, ktoré sú zvládnuteľné. Prosme dnes 
našu nebeskú Matku Pannu Máriu, aby nám vyprosovala potrebné 
milosti a silu pri plnení úloh, ktoré nám Boh zveril, a ráta s tým, že 
ich splníme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, 
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti zo sviatku. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. 
Myrovanie (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

STREDA 22. november
Apoštol Filemon a spol.
Čítania: 1 Tim 5, 22 – 25; 6, 1 – 11a, zač. 287; Lk 18, 15 – 17; 26 – 30, zač. 90
Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. (Lk 18, 27)
Azda každý deň presadzujeme svoje myšlienky, predstavy či 
túžby a chceme, aby svet okolo nás sa podľa toho riadil. Neraz 
aj náš duchovný život či osobnú spásu vnímame v tej rovine, 
že to dokážeme sami zrealizovať a napĺňať Božie slovo. Koľko 
pádov do hriechu sme už urobili a koľké zažijeme aj dnes. 
V našich slabostiach objavujme Krista, jeho pomoc a lásku skrze 
milosrdenstvo. Aj slová z dnešného evanjelia budeme následne 
vnímať ako skutočnosť, že bez Božej pomoci nič nedokážeme urobiť 
ani dosiahnuť. Okrem hriechu.
Liturgia: Všetko ako 21. novembra 

ŠTVRTOK 23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 34, zač. 92 (rad.); Hebr 
13, 7 – 16, zač. 334; Mt 24, 42 – 47, zač. 103 (sv.)
Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. (Lk 18, 34)
Mnohým veciam, ktoré sa dejú v našom živote, nerozumieme. Občas 
nevieme, ako používať výrobok, ktorý si kúpime. Čítame návod 
a necháme si poradiť, aby sme výrobok nepoškodili. Návod na život 
a správanie nám dáva Kristus cez Božie slovo. Koľkokrát sa nám slová, 
ktoré vieme citovať zo Svätého písma, tak ťažko v živote uskutočňujú! 

Prosme Krista, aby sme Božiemu slovu rozumeli a hľadali v ňom 
odpoveď na to, čo v živote zakúšame.
Liturgia: Všetko ako 21. novembra

PIATOK 24. november
Veľkomučeníci Katarína a Merkúr
Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; 
Lk 19, 12 – 28, zač. 95 (rad.); Ef 6, 10 – 17, 
zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
... bál som sa ťa, lebo si prísny človek: 
berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si 
nezasial. (Lk 19, 21)
Boha poznáme z hodín náboženstva, 
z počutia v chráme či z čítania Svätého 
písma. Aj keď vieme, aký je Boh a čo 
dokáže urobiť, konáme v živote podľa 
seba. Kresťan sa niekedy aj bojí Boha, 
ale nemá sa báť toho, kto ho stvoril, túži ho v živote sprevádzať 
a priviesť do cieľa, aby sme so Stvoriteľom boli naveky. Buďme 
usilovní vo viere, vo vzťahu voči Bohu a neúnavne pracujme na našom 
osobnom duchovnom raste a napredovaní k Bohu.
Liturgia: Všetko ako 21. novembra. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu 
Hieromučeníci Klement Rímsky a Peter Alexandrijsky
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b (rad.); Flp 3, 
20 – 4, 3, zač. 246; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)
Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všet-
kej sile nepriateľa, a nič vám neuškodí. (Lk 10, 19)
Had a škorpión sú symbolmi nebezpečenstva. Boh dáva silu zdolávať 
nebezpečenstvá, ktoré prichádzajú v podobe skúšok či pokušení. 
Keď ideme do boja a berieme si svoje vlastné zbrane, už vopred 
je nepriateľ víťaz. Ak pôjdeme do boja so zbraňami viery a dôvery 
v Boha, naše víťazstvo je isté, lebo diabol tieto zbrane nepremôže. 
Za každým naším úspechom a víťazstvom sa skrýva Božia pomoc 
v podobe milosti a lásky. Bojujme aj dnešný deň s Božími zbraňami, 
zakúšajme radosť a nezabudnime vnímať Božiu prítomnosť.
Liturgia: Všetko ako 21. novembra

NEDEĽA 26. november
Nedeľa Krista Kráľa 
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Alypios Stĺpnik
Čítania: Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 – 37, zač. 59b
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ!“ Ježiš odpovedal: „Sám 
hovoríš, že som kráľ.“ (Jn 18, 37a)
Slávime Nedeľu Krista Kráľa. Je skutočne pre mňa Kristus Kráľom? 
Odpoveď si dajme každý sám. Ak vyznávam, že Ježiš je mojím 
Kráľom, potom musím podľa toho usporiadať svoj život. Treba 
zmeniť svoje zvyky či normy, ktoré sú často v protiklade s tým, 
k čomu ma Kristus skrze Božie slovo pozýva. V korešpondencii medzi 
rímskym cisárom Trajánom a Plíniom mladším, správcom Bitýnskej 
provincie, čítame o postupe, ako usvedčiť tých, ktorí sú podozrievaní 
z kresťanstva. Treba im dať jedinú otázku: „Si ochotný preklínať 
Krista?“ Keď to boli ochotní urobiť, boli prepustení na slobodu, ak 
nie, potom za svoju vieru a rozhodnutie museli zaplatiť životom, 
a to aj napriek tomu, že vo všetkom poslúchali zákon. Nech dnešná 
nedeľa je posilnením našej viery, aby aj na našom živote bolo vidno, 
že Kristus je naším Kráľom.
Liturgia: Všetky menlivé časti z Nedele Krista Kráľa. Myrovanie (HS: 
311; PZ: 286; HP: 281)
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PONDELOK 27. november
Mučeník Jakub Perzský
Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 44, zač. 97
Hovorím vám: Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene. (Lk 19, 40)
Hlásime sa ku kresťanstvu, modlíme sa, ale často to robíme v utajení. 
Máme strach v tomto svete rozprávať, konať a žiť ako praví kresťania. 
Kristus nás nabáda, aby sme vyšli zo svojej ulity a nebáli sa verejne 
žiť svoju vieru. Žiaľ, aj kresťan často súhlasí s hriechom, osvojuje si 
ho a žije v hriechu. Neuspokojme sa s tvrdením, že dnes je taká doba. 
Prosme, aby sme mali silu vzdorovať zlu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 – 48, zač. 98 (rad.); 2 
Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mt 10, 23 – 31, zač. 37 (sv.)
Môj dom bude domom modlitby. (Lk 19, 46a)
Chrám je posvätným miestom, kde sa mám zjednocovať s Kristom. 
V chráme sa vysluhujú sviatosti a Kristus sa nám dáva v Eucharistii. 
V Cherubínskej piesni spievame: „... odložme teraz všetky svetské 
starosti...“ Nechajme v sebe pôsobiť Krista, stíšme sa a prijímajme 
milosti, ktoré sú nám ponúkané, aby sme to dokázali vo svete pretaviť 
do konkrétnych skutkov. Nezabúdajme aj dnes ďakovať za chrámy. 
Často ich navštevujme, ale nie s úmyslom pozrieť si pamiatku, ale 
s úmyslom modlitby a čerpania duchovnej sily.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 29. november
Mučeník Paramon
Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, zač. 99
Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas 
odcestoval. (Lk 20, 9)
Pán Boh stvoril svet, v ktorom žijeme. Ako žijeme v tomto svete? 
Nie sme často majetnícki? Všetko, čo máme, sme dostali iba na čas 

a do daru od Boha. Neraz sa 
človek stavia do pozície Boha 
a myslí si, že mu patrí svet 
a všetko či všetci v ňom. Príde 
však čas zúčtovania, aby sme 
ukázali, ako sme využili to, čo 
nám Pán Boh dal. Nepozerajme 
sa na naše osobné blaho, ale 
robme a konajme tak, aby sme 
si hromadili poklad v nebi 
a nehnali a nezhromažďovali to, 
čo je pominuteľné.
Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy (HS: 156; 
PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK  
30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; 
Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (Andrejovi); 
Tít 1, 5 – 16; 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 
9 – 18, zač. 100 (rad.)
Stretol Filipa a povedal mu: 
„Poď za mnou!“ (Jn 1, 43b)

Namiesto mena Filip si vložme svoje meno. Táto výzva či pozvanie je 
adresované aj nám. Ako odpovieme na Ježišovo pozvanie? Filip Ježiša 
nasledoval. Nasledovať Krista znamená počúvať, čo hovorí, a konať 
podľa toho. Nie vždy chceme konať aj podľa Božieho slova a žiaľ, 
často konáme iba podľa seba. Ježišovo slovo preniká do ľudského 
srdca a pozvanie: „Poď za mnou“ nie je iba dnes, ale platí po celý náš 
život. Kráčajme za Kristom a nasledujme ho do večnosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár svätému, Slá-
va, kondák svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné svätému (HS: 
309; PZ: 284; HP: 300)

PIATOK 1. december
Prorok Nahum
Čítania: Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 26, zač. 101
Striehli na neho a poslali učeníkov, ktorí predstierali, že sú spra-
vodliví... (Lk 20, 20)
Človek niekedy v živote nosí masku. Tvári sa tak, ako mu to 
vyhovuje. Dávajme si pozor, aby sme neboli falošní. Nepredstierajme 
spravodlivosť, aby sme druhému ublížili či využili ho. Ježiš nás 
pozýva žiť v pravde a konať pravdivo. Prosme o Božiu spravodlivosť, 
podľa ktorej aj konajme.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 2. december
Prorok Habakuk
Čítania: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, zač. 67
Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. (Lk 12, 34)
Po mnohých materiálnych veciach v živote túžime. Vynakladáme 
mnoho úsilia, aby sme ich vlastnili. Niekedy máme aj to, čo vôbec 
nepotrebujeme ani nikdy nepoužijeme. Často sa človek stáva 
otrokom materiálneho sveta. Kristus nám ukazuje, čo je pravým 
pokladom, ktorým má byť naplnené naše srdce, a čo máme robiť, 
aby sme ho získali. Túžme preto po pravom poklade a rozlišujme, čo 
napĺňa naše srdce a približuje ho k Bohu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 3. december
Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Sofoniáš
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 18, 18 – 27, zač. 91
Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? 
(Lk 18, 18)
Ježiš Kristus v evanjeliu mladíkovi zdôrazňuje, aby zachovával 
prikázania, zbavil sa majetku a nasledoval ho. Človek, ktorý má 
nedostatok a trpí, si uvedomuje svoju závislosť od Boha. Naopak 
ten, čo má nadbytok, akoby sa uzatvoril pred Bohom a pomocou 
blížnym. Každý máme svoj majetok, ktorý je rôzneho druhu. Majetok 
tohto sveta nie je bohatstvom pred Bohom. Ježiš nám hovorí: „Čo ma 
oslovujete Pane, Pane, keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6, 46) Naši 
predkovia boli štedrejší, ako sme dnes my. Napriek tomu, že boli 
ťažšie časy, štedrejšie vedeli dávať. Možností, ako pomáhať, je veľa. 
Aj v chrámoch sa konajú zbierky na charitu, pre ľudí postihnutých 
rôznymi katastrofami a pre vnútornú potrebu Cirkvi. Ako sa voči 
týmto zbierkam staviame? Na záver slová apoštola Pavla: „Veď kto 
skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.“ (2 
Kor 9, 6)
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 143; PZ: 96; HP: 97)

Pavel Sirotňák
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detská

Máme byť
nositeľmi jeho mena.

Chcel by som
vám zablahoželať

k meninám...

Otec Šimon,   
 otec Šimon!

Och, moje 
meno nie je 

dôležité!

Možností
je viac...

My máme...

...
zo srdca,
osvecuje
celý svet.
A my začína-
me žiť život
pre druhých.

... čotky a Ježišovu modlitbu. Keď 
voláme meno Ježiš, zvolávame
na seba Božiu záchranu. Svetlo 
Ježišovho mena, ktoré vyžaruje...

Ako sa to dá 
docieliť?

Najdôležitejšie
je Božie meno, ktoré

máme zjavovať.

Deje sa 
niečo?

Komiks

P
íš

e 
a 

kr
es

lí 
D

ad
a 

K
ol

es
ár

ov
á.

Príbehy poslušníka

3

... aby sa na meno Ježiš zohlo každé 
koleno v nebi, na zemi i v podsvetí  a aby 

každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je 
Pán!“ na slávu Boha Otca. (Flp 2, 9 – 11)

Ahoj, deti! Vo Vyznaní viery vyznávame, že 
veríme v toho, ktorý sa volá Ježiš Kristus. 
Mená sú pre nás veľmi dôležité. Podľa nich sa 

navzájom poznávame a rozlišujeme – identifikujeme. Nosíme ich ako každodennú pečiatku. Boh prvý 
nás pozná po mene. Vie, kto sme. Dokonca v Knihe proroka Izaiáša sa píše, že si nás vryl do dlaní.

Kedysi sa dávali mená 
v prvom rade podľa 
významu. Dnes už 
mnohí ani nevedia, čo 
ich meno znamená. 
Skúste to zistiť. 
Odpoveď nájdete 
v knihách, ale aj na 
internete, napr. na 
zivotopisysvatych.sk 
alebo krstnemena.sk.
Vyskúšaj sa a priraď 
k menám ich
významy:

Čo znamená 
tvoje meno?

miláčik, náčelník
kráľovský
Bohu zasvätená
milá, milostivá
požehnaný, blahoslavený
pokoriteľ
vznešená
Boh pridá, rozhojní
jasná, svetlá, slávna
perla

Slovo 
pochádza  

z gréckeho prekladu heb-
rejského slova mesiáš, ktoré znamená pomaza-
ný. Nie je to však meno, ale titul. Stáva sa Ježišo-
vým vlastným menom preto, že Ježiš dokonale 
spĺňa Božie poslanie, ktoré toto slovo znamená. 
V Izraeli boli totiž v Božom mene pomazaní tí, čo 
boli Bohu zasvätení na jeho poslanie – králi, 
kňazi aj proroci. Mesiáš mal de�nitívne nastolil 
Božie kráľovstvo, mal ho pomazať Pánov Duch 
za kráľa a zároveň za kňaza aj proroka. Ježiš 
splnil túto mesiášsku nádej. Starí kresťania často 
Ježiša nevolali Christos, ale používali grécke 
Chrestos, čo znamená dobrý. Bolo to zároveň 
bežné grécke meno, hlavne u spodných vrstiev 
a otrokov (kde sa 
kresťanstvo zo 
začiatku najviac 
šírilo).

Kristus

Meno Ježiš pochádza z gréckeho 
mena Iésus. V tom čase to bolo veľ-

mi rozšírené meno. Ježiš v hebrejčine zname-
ná: „Boh spasí“. Anjel Gabriel pri zvestovaní ho-
vorí, že jeho vlastné meno bude Ježiš. Toto me-
no vyjadruje aj jeho totožnosť, aj jeho posla-
nie. Boh v Ježišovi zjednocuje ako v hlave celé 
dejiny spásy v prospech ľudí. Nazýva sa aj Ježiš 
Nazaretský podľa mesta, kde prežil detstvo.
Urob si pečiatku s menom. Potrebuješ väč-
ší zemiak, orezávač, šidlo alebo skrutkovač, 
ceruzku. (1) Na zrezaný zemiak prekresli me-
no (zrkadlovo prevrátené) a text podľa čiar 
narež orezávačom, potom zboku narezávaj 
asi o pol cm nižšie časti, ktoré potrebuješ 
vybrať. (2) Pri vyberaní menších častí si 
pomôž šidlom. Text natri farbou a odtlač. (3)

Ježiš
1

2

Ježiša Krista

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Leporelo 7
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mikuláš Tressa CSsR, redemptorista v Starej Ľubovni – 
6. decembra – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

V novembri prebieha distribúcia knižných podielov pre 
členov spolku a ponuka knižného kalendára s názvom 
V brázde Metodovej 2018 na voľný predaj. Prosíme 
správcov farností a našich dôverníkov o pomoc pri 
zdarnom priebehu tejto distribúcie. Knižný kalendár 
dostať aj v predajniach Petra a Ekumena v Prešove, 
Byzant v Michalovciach a Ekumena v Košiciach.

výbor spolku

Jubilanti – december

50 rokov: PhDr. Jana Michalová, Vranov-Juh; Martin 
Vaško, Vranov-Lomnica
60 rokov: Magdaléna Geciková, Veľký Ruskov; Anna 
Sabolová, Davidov
70 rokov: Eva Godžáková, Hažín nad Cirochou; Zuzana 
Kučerová, Košice; Mária Nadubinská, Trebišov; Anna 
Tatárová, Davidov; Mgr. Helena Veselá, Košice
75 rokov: Mária Babejová, Svidník; Alžbeta Bajužiko-
vá, Dúbravka; Ján Gajdoš, Slivník; Mgr. Andrej Lakatoš, 
Vranov nad Topľou; Ružena Lešová, Nižné Nemecké; 
PhDr. Tibor Volčko, Sirník
80 rokov: Helena Berešová, Novosad; Andrej Fedor, 
Dvorianky; Anna Fedorová, Záhor; Mária Hricová, 
Dúbravka; Eva Pagáčová, Bardejov; Margita Semešo-
vá, Ložín; Mária Vasiľová, Slavkovce
85 rokov: MUDr. Imrich Benický, Palín; Helena Daňko-
vá, Geraltov; Helena Hijová, Svidník

BLAHOŽELÁME

Drahý náš duchovný otec Mar-
tin Horňák, prijmite od nás svo-
jich veriacich blahoželanie k 20. 
výročiu vašej kňazskej vysviacky. 
Prajeme a vyprosujeme vám 
do ďalších rokov pevné zdravie, 
hojnosť milostí a lásku nebeské-

ho Otca i dary Svätého Ducha. Nech vám i celej vašej 
rodine pomáhajú kráčať vo svetle evanjelia. Nech sila 
prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňa-
zov, sú vašou každodennou posilou, odmenou a vďa-
kou za všetko, čo pre našu farnosť robíte. V úprimnej 
modlitbe vyprosujeme a zo srdca prajeme, nech vás 
Presvätá Bohorodička ochraňuje a sprevádza po celý 
váš život.

vaši veriaci z Brusnice, Kolboviec,  
Jakušoviec a Krišloviec

SPOMÍNAME

25. novembra, na sviatok Krista 
Kráľa, si pripomíname 10. výro-
čie úmrtia otca Imricha Vasilčá-
ka, titulárneho kanonika, ktorý 
63 rokov svojej kňazskej služby 
hlásal Božie evanjelium a rozdá-
val veriacim a rodine pokoj a ná-

dej. Zároveň 26. decembra bude piate výročie úmrtia 
jeho drahej manželky Magdalény, rod. Bertókovej. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si s láskou na nich spomí-
najú. Navždy ostávajú v našich srdciach a modlitbách. 
Blažený pokoj a večná im pamiatka!

dcéra Kristína a syn Emilián s rodinami

V kruhu rodiny a priateľov sme 
si modlitbou pripomenuli 40. vý-
ročie úmrtia milovanej manžel-
ky a matky Heleny Dancákovej, 
rod. Bučkovej. 14. novembra 
1977 po dlhej a ťažkej choro-
be vo veku 39 rokov odovzdala 

dušu Stvoriteľovi v prešovskej nemocnici. Na jej lásku 
a starostlivosť s vďakou spomíname v nádeji na več-
ný život v Božom kráľovstve. V našich srdciach zostala 
uchovaná ako vzor nevídanej a obdivuhodnej ľudskej 
statočnosti, láskavosti a dôstojnosti.
manžel otec Pavel, synovia otec Miroslav s manželkou 
Martou a otec Pavol s manželkou Monikou, vnúčatá 
Terézia s manželom otcom Pavlom, Mária s manželom 
Martinom, otec Pavol s manželkou Andreou, Daniel, 
Tomáš a pravnúčatá Martin, Eliška, Antónia a Dorotka

OZNAMY

Výberové konanie

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov v súlade s usta-
novením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení ne-
skorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové ko -
nanie  na obsadenie funkcie riaditeľa:
1. Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. 
Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov:
Kvalifikačné predpoklady: 
- pedagogická spôsobilosť na daný druh a typ školy 
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (§ 
3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.),
- prvá atestácia (§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.);
2. Cirkevnej školy v prírode, Juskova Voľa 118:
Kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
- kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.;
3. Centra voľného času, Juskova Voľa 118:
Kvalifikačné predpoklady: 
- odborná a pedagogická spôsobilosť na daný druh 
a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (§ 
3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.),
- prvá atestácia (§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.).

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovaný-
mi dokladmi v zalepenej obálke s označením VÝBERO-
VÉ KONANIE + názov školy treba poslať doporučenou 
poštou do 01. 12. 2017 na adresu: Gréckokatolícky 
arcibiskupský školský úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 
081 35 Prešov.
Podrobnejšie informácie na www stránke http://www.
grkatpo.sk, a http://www.skolskyurad.grkatpo.sk/

Pozvánka na katechézy Neokatechumenátnej cesty

Gréckokatolícka farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Košiciach na Terase pozýva všetkých veriacich na ka-
techézy Neokatechumenátnej cesty. Katechézy budú 
každú stredu a piatok o 18.00 hod v chráme na Terase 
v Košiciach. Teší sa na vás otec Jozef Miňo a katechisti.

Pozvánka na stretnutie Linky Valentín

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi 
v Košiciach-Starom Meste pozýva na trojdňové stret-
nutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťa-
hov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote 
homosexuálne cítenie, ako aj inak sexuálne cítiacim 
ľuďom.
Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, 
láske a budovaní dobrých medziľudských vzťahov, 
ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste 
smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná obnova 
sa uskutoční od 30. novembra do 3. decembra v okolí 
mesta Martin.
Téma stretnutia: Uzdravenie zranených emócií
Bližšie informácie: Linka Valentín, Gréckokatolícka cir-
kev, P. O. Box B – 43, 040 01 Košice 1, valentinskespo-
locenstvo@centrum.sk

Cesta svetla so skupinou Anastasis

Formát Cesta svetla, pokračovanie krížovej cesty, po-
dáva veriacim skutočnosti o záchrane človeka – štrnásť 
zjavení v radostnom duchu od momentu vzkriesenia 
až po nanebovstúpenie. Skupina Anastasis (gospelová 
skupina Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešo-
ve), tieňové divadlo a svätý Peter, ktorý sa vracia ako 
najvyšší pastier k svojim ovečkám, prichádzajú s novou 
výzvou: „Staň sa súčasťou! Apoštolom, ktorý sa nebojí 
svedčiť. Ktorý sa neuspokojí iba s vlastným zapáleným 
srdcom, ale ktorý túži zapaľovať srdcia i ostatným.“
Termíny: 24.11. Farnosť Prešov-Sekčov (19.00 h); 
28.11. Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
(17.30 h) 01.12. Chrám Božej múdrosti vo Svidníku 
(18.00 h); 02.12. Chrám sv. Cyrila a Metoda v Strop-
kove (18.00 h)

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
____________________________________________
ČISTENIE ODPADOV rodinných domov, priemyselných 
objektov, starých znečistených a upchatých potru-
bí (WC, pisoáre, umývadlá, guľôčky, dažďové zvody 
a iné). NONSTOP linka: 0948 201 470.
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Svätá zem – autentická duchovná púť 8. – 15. mar-
ca 2018 teraz za cenu 650 eur s izraelskou cestovnou 
kanceláriou CP travel. Viac informácií na stránke www.
danatinathova.wixsite.com/myisrael alebo na čísle 
0904 643 900. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do kon-
ca decembra na cp.travelagency@gmail.com alebo 
telefonicky.

CENNÍK INZERCIE

Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
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TV LUX

J13.11. (pondelok)  08.20 Nebeské kráľovstvo – animované 
biblické príbehy NZ 10.20 Z prameňa 16.20 Vatikánsky 
magazín 17.00 Doma je doma 20.30 V Samárii pri studni
J14.11. (utorok)  08.20 Znamenia časov – animované bib-
lické príbehy NZ 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 
Nigéria a jej krehký mier – dokument 2
J15.11. (streda)  08.20 Mesiáš prichádza: animované bib-
lické príbehy NZ 20.15 PKP 21.30 Viera v Rusku: Doktor 
Haas, svätý lekár Moskvy – dokument 2
J16.11. (štvrtok)  08.20 Baránok Boží – animované biblické 
príbehy NZ 10.10 Z prameňa 10.30 GkM R 10.45 PKP 
16.30 Kulmenie – vzdelávací program 22.35 PKP R
J17.11. (piatok)  08.20 Ježiš žije! Animované biblické 
príbehy 10.10 Z prameňa 17.00 Moja misia – magazín 
19.50 PKP 21.05 Chvály: Lámačské chvály 22.55 GkM R
J18.11. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 Klbko: Sviatosti 14.00 
Akatist 14.40 GkM R 17.20 PKP 20.30 Karolína – film
J19.11. (nedeľa)  15.15 Slovo v obraze: Svätý Jakub – 
umelecký program 19.40 Blahoslavenstvá – katechéza
J20.11. (pondelok)  08.20 Kráľ sa stal sluhom – animova-
né biblické príbehy 10.20 Z prameňa 16.00 Správy zo 
Svätej zeme
J21.11. (utorok)  08.20 Ježišova modlitba – animované 
biblické príbehy NZ 10.10 Z prameňa 16.40 Viera 
do vrecka 17.00 Doma je doma 20.25 V kontexte 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J22.11. (streda)  08.20 Šavol z Tarzu – animované biblické 
príbehy NZ 09.15 Z prameňa 17.30 Doma je doma 

20.15 PKP 20.30 Kresťan v spoločnosti – diskusná 
relácia 21.30 Fatimské posolstvo: Piate zjavenie Panny 
Márie – dokument
J23.11. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Pavlova služba – 
animované biblické príbehy NZ 10.30 GkM R 10.45 PKP 
16.00 Večera u Slováka – diskusná relácia 17.20 PKP 
21.50 Egypt: Misia láska – dokument
J25.11. (piatok)  08.20 Svätý František – animovaný seriál 
16.55 Godzone magazín 17.30 Na Boží obraz – dokumen-
tárny film 18.05 Dómska koruna – dokument 19.50 PKP 
21.00 Svedectvo 22.55 GkM R
J26.11. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R 
20.30 Apokalypsa/Biblia – film 2
J27.11. (nedeľa)  08.00 Klbko: Svadba – detský program 
15.15 Slovo v obraze: Najsvätejšie Srdce Ježišovo – 
umelecký program 21.00 Quo vadis s Maxom Kašparů
J28.11. (pondelok)  00.20 Doma je doma 01.25 Svedectvo

TV NOE

J17.11. (piatok)  13.35 Historie českých hospiců aneb 
První hospic v Čechách – dokument 21.00 Svatá Brigita 
Švédská (1)
J18.11. (sobota)  09.00 Hermie a ustrašený pavouk – prí-
behy pre deti 16.45 Svatá Brigita Švédská (1) 20.00 Svatá 
Brigita Švédská (2) 23.35 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J19.11. (nedeľa)  07.20 Angola: Nepřestanu chodit ulicemi 
16.00 Děti Haiti – dokument 18.30 Hermie a Stanley 
na táboře – príbehy 21.35 Duchovní malby (1)

J20.11. (pondelok)  07.05 Skryté poklady: Christian 11.15 
Maminčiny pohádky (18) 12.55 Uganda, trpící perla 
Afriky – dokument 16.50 Slovanský Velehrad – príbeh
J21.11. (utorok)  19.15 Čeští salesiáni v Bulharsku – doku-
ment 21.05 Řeckokatolický magazín
J22.11. (streda)  06.25 Jedenkrát smrt, prosím – dokument 
12.50 Gojdič: láska nadevšecko – dokument R 16.15 
Lidé, kteří milují život: Peru – dokument
J23.11. (štvrtok)  11.25 Putování do Lurd s Luckou a Bá-
rou 15.15 V pohorách po horách – cestopisný seriál (6) 
16.00 ŘkM R
J24.11.(piatok)  08.10 Nevybroušené diamanty – doku-
ment 16.20 Společně pro lepší společnost – dokument 
o Indii
J25.11. (sobota)  10.00 Adopce srdce – dokument 14.55 
Přešel jsem hranici – životný príbeh Titusa Zemana
J26.11. (nedeľa)  08.10 ŘkM R 18.30 Hermie a potopa – 
príbehy pre deti 20.00 Pro větší slávu: Skutečný příběh 
Kristiady – mexický hraný film
J27.11. (pondelok)  08.55 Papež František v Myanmaru 
a Bangladéši – návšteva Svätého Otca v Bangladéši 20.00 
Josef a jeho bratři – životopisný príbeh
J28.11. (utorok)  12.45 Papež František v Myanmaru 
a Bangladéši 21.05 Řeckokatolický magazín
J29.11. (streda)  09.30 Papež František v Myanmaru 
a Bangladéši 18.00 Z pohledu kardinála – dokument 
o kardinálovi Jozefovi Tomkovi 19.00 Čeští salesiáni 
v Bulharsku – dokument
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Iva Hothová, Andre Le 
Blanc: Komiksová Biblia

Každý človek si hľadá cestu k Božiemu slovu iným 
spôsobom. Niekto sa ním živí odmalička, iný ho 
objaví, keď putuje do Svätej zeme, ďalšieho osloví ako 
literárny skvost. Komiksová Biblia je určená tým, ktorí 
k písanému slovu nutne potrebujú obraz. Rozsiahla 
osemstostranová kniha prináša 233 biblických prí-
behov, ktoré sú pútavo vyrozprávané prostredníctvom ilustrácií a krát-
kych textov. Ide o prvé ucelené komiksové spracovanie Svätého písma 
v slovenčine, hoci v rozličných jazykových mutáciách vychádza publikácia 
už od roku 1978 a je pozvaním odkrývať horizonty Svätého písma tvorivo, 
bez škrupúľ a predovšetkým s otvoreným srdcom. Pre niektorých bude 
možno prvým stretnutím s knihou kníh. (Martina Grochálová)

Svatá Brigita Švédská

Sv. Brigita sa narodila okolo roku 1303 na hrade Finsta 
pri Uppsale v južnom Švédsku v nábožnej a vzdelanej 
rodine. Od svojich desiatich rokov veľmi silne prežívala 
utrpenie Pána Ježiša, najskôr len v mysli, neskôr mala 
aj mystické vízie. Manželka. Matka. Mystička. Svätica. 
Bola jednou z najplodnejších osobností Katolíckej 
cirkvi v Európe. Jej príbeh ožíva v hranom dokumente EWTN. V dvoch 
častiach, ktoré 17. a 18. novembra ponúka TV NOE, sa môžete stať 
svedkami skúšok, ktorými musela po smrti svojej matky a manžela prejsť. 
Dokument odhalí aj jej hlboké zjavenia a poslanie založiť novú rehoľu. (TV 
NOE, Dada Kolesárová)

Viking

Ak by niekto čakal, že film s takýmto názvom bude 
o Severanoch, asi by sa mýlil. Asi nik by pod tým-
to názvom nehľadal film s kresťankou tematikou. 
A predsa. Viking je filmom o svätom Vladimírovi Ky-
jevskom, o jeho krvavej ceste za ovládnutím a zjedno-
tením predtým rozdelenej Rusi. Krvavý drsný spôsob 
života je tu ukázaný v celej plnosti rovnako ako sila 
priateľstva. Vladimírova cesta k trónu je však časťou oveľa dlhšej cesty 
za obrátením – za kresťanstvom. Z nemanželského syna, priam otroka, 
vydedenca, vyhnanca, sa stáva kyjevský cár, a ten sa zasa stáva Božím slu-
hom. Impozantný príbeh niekedy pôsobí režisérsky nesúrodo, no predsa 
v ňom vidno Vladimírov boj o zachovanie si charakteru a hľadanie pravdy. 
(Juraj Gradoš)

Bararas

Bararas je hudobno-dramatické pásmo, na ktorom 
spolupracovali Rómovia a Slováci z viacerých regiónov 
východného Slovenska. Stojí za ním Gréckokatolícke 
formačné centrum pre Rómov v Čičave a rómska 
evanjelizačná kapela F6. Spolupracovala na ňom stovka spevákov a hu-
dobníkov z komunít východného Slovenska, kde sa realizuje pastorácia 
Rómov. Bararas je rómske slovo, ktoré v preklade znamená: Chválime. 
Na CD v slovenskom aj rómskom jazyku nájdete desať piesní: O Ježiš hino 
Del, Víťazné zápasy, Tá zem je naša, O Del man dikhel, Pred tebou stojím, 
Premieňaj nás, Dživav predal tu, Kyrie eleison, Zaplav ma láskou, Savore 
sam andro Del. (kumran.sk, Dada Kolesárová)

KOMIKSOVÁ

BIBLIAKOMIKSOVÁ

BIBLIA

Napísala Iva Hothová
Ilustroval Andre Le Blanc

Biblia je Božie slovo. Sú to listy plné lásky, ktoré Boh píše 
ľuďom všetkých čias. Volí si rôzne formy, len aby človek 
siahol po knihe kníh, aby podobne ako mladý Samuel ani 
jednému z Božích slov nedal padnúť na zem. V komiksovom 
formáte vychádza Biblia v slovenčine po prvý raz. Obsahuje 
233 biblických príbehov, krásne ilustrovaných a pútavo 
prerozprávaných. Je určená predovšetkým mladým ľuďom,  
ale aj dospelí v nej nájdu ponaučenie a inšpiráciu. Príťažlivá 
forma a pútavý obsah pomôžu čitateľovi zahĺbiť sa  
do najväčšieho príbehu, ktorý bol kedy vyrozprávaný  
a nikdy nebude prekonaný – do príbehu Biblie. 

www.ssv.sk
eVojtech.sk

Odporúčaná cena 26,90 €
Členovia SSV 22,87 €
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J30.11. (štvrtok)  08.40 Barma: Bezmezná naděje – do-
kument o Katolíckej cirkvi v budhistickom Mjanmarsku 
10.10 Nágáland: Domorodci a víra – dokument
J01.12. (piatok)  09.30 Papež František v Myanmaru a Ban-
gladéši R 19.40 Artbitr – kultúrny magazín (48)
J02.12. (sobota)  09.05 Hermie a potopa – príbehy pre 
deti 18.40 ŘkM
J03.12. (nedeľa)  08.50 ŘkM R 20.00 Adventus Domini – 
adventná mariánska omša

LUMEN

J17.11. (piatok)  21.00 Jazzový klub: Laco Lučenič, E. L. O., 
John Mayall & priatelia
J18.11. (sobota)  09.30 Hlavné centrá kanonikov, strážcov 
Božieho hrobu v Európe 10.00 Katolíci a protestanti. Ako 
ďalej?(2) 20.15 Čo je to extrémizmus a ako sa môže voči 
nemu postaviť kresťan?
J19.11. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Pieseň o svätej Cecílii – rozhlasová hra 15.30 Nikdy nie 
je neskoro splniť si svoj sen a zároveň rozdávať ľuďom 
radosť. Hosť: Janka Nékyová zo Seliec
J20.11. (pondelok)  16.30 Máme v rodine nevidiace dieťa 
alebo člena rodiny 20.00 Cestoval z Anglicka do Mongol-
ska, cez Rusko späť na Slovensko. Hosť: Branislav Adam
J21.11. (utorok)  20.00 Martin Luther a jeho postoj k vý-
chodným cirkvám a islamu. Hosť: Ján Krupa
J22.11. (streda)  21.00 Zvyky spojené s umieraním, smrťou 
a pohrebom v stredoveku a novoveku na území dnešného 
Slovenska

J23.11. (štvrtok)  20.00 Život v neslobode: Deň boja za slo-
bodu a demokraciu
J25.11. (sobota)  09.30 Kanonici, strážcovia Božieho hrobu 
a ich pôsobisko v Miechove 18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Prešova
J26.11. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Evanjelium podľa Lukáša Schnitzera 15.30 Zvuková 
pohľadnica zo stretnutia vincentskej rodiny v Košiciach 
20.30 Karmel: Krása uchovaná v bardejovských židov-
ských pamiatkach
J27.11. (pondelok)  16.30 Od mája sa zmenil zákon v za-
mestnanosti. Hosť: právnička Danica Bedlovičová
J28.11. (utorok)  20.00 Koniec liturgického roka a začiatok 
Adventu. Hosť: don Anton Červeň
J29.11. (streda)  20.00 Gréckokatolícka farnosť Juskova 
Voľa a Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
J30.11. (štvrtok)  20.00 História a my: Tragédia vo Fabia-
novej doline
J03.12. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Biskup šľachetného srdca. Svätý Mikuláš
J04.12. (pondelok)  16.30 Potrebovali by aj cirkevné školy 
reformu? Hosť: Ján Horecký

RTVS

DVOJKA
J17.11. (piatok)  20.00 Ceny pamäti národa
J18.11. (sobota)  11.30 Bohoslužba – slávnosť trnavskej 
novény v maďarskom jazyku

J19.11. (nedeľa)  13.35 Orientácie 19.50 Slovo – príhovor 
Miroslava Eštoka, ECAV 02.45 Slovo R
J20.11. (pondelok)  13.00 Orientácie R
J22.11. (streda)  15.00 Osobnosti duchovného života – 
Jozef Kútnik-Šmálov
J26.11. (nedeľa)  13.20 Orientácie 02.20 Slovo R
J27.11. (pondelok)  13.05 Orientácie R
J03.12. (nedeľa)  10.30 Bohoslužba 12.40 Orientácie

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J19.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici/09.00 Gréckokatolícka svä-
tá liturgia z kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove; 
slávi otec Jozef Harvilko
J26.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie
J03.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy

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
J24.11. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Juraj Danko)
RÁDIO DEVÍN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

 K D P O R U CH A O Y M Ó T A O B D

 R A T E N I B A K N Á A P T B E O

 Y S B O V E V E R Á B Y R S J S N

 Ť D L A V A L S I T A R B E A O J

 O E A A R Á I O S N S T P C V T M

 E V T P N E R J K E S I I I I E Š

 Z I O A D I T E A P S L N L T A N

 E B T L K O N O Ň Ť U Á O Y E V P

 M E A T S Y C A S E R V L V Ľ L A

 E I N I I Ú L O H A O É Ý A E A A

 P L A T I D L O Z D N R T R E S T

 I CH Z Á P I S N I C A N E M Z Ť O

 S E A N M Y H Č O Z N Á M E N I E

Legenda: ATÓMY, BLATO, BRATISLAVA, CESTA, CYSTA, DEJEPIS, ELITA, 
ETANÁL, HYMNA, CHLIEB, KABARET, KABINET, KOLENO, METYLÉN, 
MILOSŤ, MRAVY, NEVERA, NOVINÁR, OBJAVITEĽ, ODBER, ODPADY, 
OPRAVA, OZNÁMENIE, PENTÁN, PITVA, PLATIDLO, PORUCHA, RYBÁR, 
SLANINA, SLOVESO, SLOVO, STRACH, TITÁN, TOVAREŇ, TREST, ULICA, 
ÚLOHA, VLASŤ, VODIČ, VÝRAZ, ZÁPISNICA, ZEMEPIS, ZMENA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 21: Krížovka: Mária je žena 
povedaného áno. Osemsmerovka: Ruka ruku myje, kde svedomie 
hnije.

Výherca: Mgr. Kamila Slobodníková z Belže

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

Pomôcky:  
Aim, Om,  

Conira, 
Izotacha

Malá rieka
1
q

Jednotka tlaku
Ekonomická 
propaganda, 

skr.
3
q

Asociácia pre 
medzinárodné 

otázky

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Okul

2
q

Ženské meno

Kolenná kosť Pás  
ku kimonu

Skyprím 
motykou

Pohyb  
kyvadla

Palebná zbraň

Smola
Útlak

Latinská 
spojka „a“

Oteš
Značka 

kozmetiky
Odstup 
sadeníc

Krajská rada, 
skratka

Tlačila

Riskovala

  Plošná miera
Smerovalo Olympia, 

po domácky
Český dirigent

Približne
Hľa, po rusky Predložka

Hnevlivo 
v hudbe

Súhv. Lietajú
ca ryba

Uvádzal 
na scénu

Mečanie
Monika, 

po domácky
Anglický 

moreplavec

  Obmena
Yeoman, 
skratka Celkom Meno 

StrakovejTurecký 
dôstojník

Zwiazkowy 
Klub Strzelecki

Voltampér, 
značka

Meteorologická 
čiara

Ruská rieka

Malý Igor Predložka, 
ponad

Tkanina 
na obrusy Ako
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
02.12. Fatimská sobota (10.00 h)
03.12. Liturgia so spoločenstvom Ján Krstiteľ 
(10.00 h)
10.12. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, euchar. pobožnosť (16.00 h)

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

25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben 
k bl. Metodovi (09.00 h); svätá liturgia s modlitbami 
za uzdravenie (09.30 h); ruženec, Moleben k bl. Me-
todovi, svätá liturgia s modl. za uzdravenie (16.30 h)
02.12. Fatimská sobota: ruženec (08.30 h); tretí čas, 
prednáška (09.00 h); archijer.svätá liturgia (09.30 h)
10.12. Stretnutie členov arcibratstva ruženca 
(17.30 h), svätá liturgia (18.00 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
08.12. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

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

02.12. Fatimská sobota – začiatok hlavnej púte 
(10.00 h)
03.12. Malá púť (10.30 h)
08.12. Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou – 
patrocínium kaplnky (10.30 h)

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

24. – 26.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 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.
01. – 03.12. Duchovné cvičenia pre rozvedených 
a nesviatostne sobášených. Ľudia žijúci v nesvia-
tostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu 
starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej 
členmi Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bo-
lesť odlúčenia od sviatosti pokánia a Eucharistie. Sú 
medzi nimi veľké rozdiely, ako je veľký rozdiel medzi 
tým, kto sa opantaný hriechom dokonale odvrátil 
od Boha i svojho partnera, zanechal vernosť a ne-
plní si ani základnú povinnosť voči svojim deťom, 
a tým, kto opustený a ponížený našiel po čase blízku 
osobu a žije s ňou v nesviatostnom zväzku. Exerci-
tátorom bude otec Damián Saraka. Príspevok je 55 
eur za osobu. Pre nezamestnaných a študentov je 
príspevok 50 eur za osobu.
26. – 28.01. Kurz Rút
01. – 04.01. Kurz prípravy na manželstvo
15. – 20.02. Škola Otcovo srdce

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, cen-
trumpreromov.sk, romskamisia.sk, 0915 951 081

Reťazové modlitby – pondelok (08.00 h – 21.00 h)
Svätá liturgia – sobota (Jastrabie n. T., kaplnka, 18.00 h)
nedeľa (Čičava, GFC pre Rómov, 08.00 h); (Soľ, cen-
trum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.00 h)
24.11. Divadelné predstavenie Atak: Chcela by som 
letieť (DK Vranov-Čemerné) (19.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 
Ruženec za závislých: 
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantíno-
vej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de 
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
22.11. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kosto-
le Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,  
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poš-
tových známok v rámci svojich farností. Stačí iba známku s pe-
čiatkou vystrihnúť s min. centimetrovým okrajom alebo poslať 

aj s obálkou, či pohľadnicou. NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená. Známky môžete potom  
príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu Slo-
vo na adresu: Slovo – PMD, Hlavná 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok. 
Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či 
iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh miluje. 
To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou 
a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem pove-

dať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii 
a úprimne vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.

Juraj Gradoš

IZRAEL
SPLŇTE SI SVOJ DÁVNY SEN, NAVŠTÍVTE S NAMI SVÄTÚ ZEM.

IZRAEL − SVÄTÁ ZEM 
archieparchiálna púť s vladykom Jánom Babjakom SJ

v rámci jubilejného roka 
pri príležitosti dvojstého výročia vzniku Prešovskej eparchie

a desiateho výročia jej povýšenia na metropoliu
21. − 28. APRÍL 2018

Cena: 710,00 € + obslužné a vstupy
 

Sprievodca: otec Miroslav Labač
Informácie: Cestovná agentúra BYZANT  

Hlavná 3, 080 01 Prešov
E-mail: info@cabyzant.sk  

Tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380


