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Ruténska metropolia 
v USA

JJ
Daniel ČernýJ�

V roku 1929 vydala Svätá stolica dekrét Cum 
Data Fuerit, ktorý opätovne nariadil v USA 
celibát. Biskup Takáč následne odmietol 
vysvätiť ženatých kandidátov kňazstva, čo 
viedlo k schizme. Rozdelili sa nielen farnosti, 
ale aj mnohé rodiny a naštrbili sa i vzťahy 
biskupa a jeho kňazov. Výsledkom bol vznik 

Amerického karpatoruského pravoslávneho 
biskupstva pod jurisdikciou Konštantínopo-
la, na ktorého čele stál biskup Orest Čorňak, 
kedysi farár v Osturni.

Biskup Daniel Ivančo
Vážne chorý biskup Takáč dostal na pomoc 
biskupa koadjútora. Stal sa ním otec Daniel 
Ivančo pochádzajúci z Jasiny na Podkarpatí. 
Na jeho vysviacke v novembri 1946 sa zúčast-
nila i posledná cisárovná Rakúsko-Uhorska 
Zita, kazateľom bol známy otec Fulton J. 
Sheen. Biskup Takáč zomrel v roku 1948 
a z biskupa Ivanča sa automaticky stal jeho 
nástupca. Udalosti po druhej svetovej vojne 
narušili možnosti formovania duchovenstva 
v Európe. Potreba vlastného seminára bola 
obrovská. Konzultori však navrhovali stavbu 
novej katedrály. Biskup sa rozhodol pre 
seminár a ostane tak navždy v pamäti svojej 
cirkvi. Pozemok bol posvätený 5. júla 1950, 
na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov se-
minára. Sľubné pôsobenie biskupa Ivanča sa 
skončilo jeho náhlou rezignáciou v decembri 

1954. Jeho nástupcom sa stal otec Nicholas 
Elko, prvý v Amerike narodený gréckokato-
lícky biskup, ktorého rodičia pochádzali zo 
Zemplína.

Biskup Nicholas T. Elko
Vysviacka biskupa Elka bola v Ríme, v Bazi-
like sv. Petra, kde ho 6. marca 1955 vysvätil 
kardinál a prefekt Východnej kongregácie 
Eugene Tisserant. Biskup Elko bol u veria-

cich mimoriadne obľúbený, 
o čosi horší bol však jeho 
vzťah k vlastným kňazom. 
Jeho túžbou bolo zrefor-
movať cirkev, aby bola 
čím viac americkou. S tým 
súviseli i niektoré zvláštne 
projekty. Na jednej strane 
založil novú Rehoľu Krista 
Učiteľa, ktorej členky sa 
venovali katechizácii, 

na druhej v mnohých farnostiach dal strhnúť 
ikonostasy.

Jeho nesporným prínosom bolo zavedenie 
angličtiny do liturgie. Prvé preklady boli 
v používaní už síce od štyridsiatych rokov, 
ale v roku 1955 bola celá archijerejská liturgia 
po anglicky na odpuste v Uniontowne, kde 
v byzantskom obrade slávil i kázal biskup 
Fulton J. Sheen v prítomnosti okolo stotisíc 
veriacich. V roku 1956 založil biskup Elko 
eparchiálny týždenník The Byzantine Catho-
lic World, čo bol začiatok zmeny názvu našej 

cirkvi z Greek Catholic (gréckokatolícka) 
na Byzantine Catholic (byzantská katolícka).

Za jeho pôsobenia bolo postavených okolo 
sto nových chrámov a boli založené farnos-
ti v diaspóre na západe USA, v Kalifornii, 
na Aljaške i inde. Pre enormný rast cirkvi 
bol Elkovi daný roku 1956 pomocný biskup, 
ktorým sa stal v Ríme vyštudovaný otec 
Stephen Kocisko. V roku 1963 došlo k rozde-
leniu exarchátu na dve samostatné eparchie. 
V Passiacu, ktorý pokrýval časť Pennsylvánie 
a východné pobrežie, bol ustanovený biskup 
Kocisko. V Pittsburghu, ktorý jurisdikčne 
pokrýval zvyšok USA, ostal biskup Elko. 
Obaja boli účastnými i na Druhom vatikán-
skom koncile.

Vzhľadom na nespokojnosť duchoven-
stva s biskupom Elkom došlo v roku 1967 
k jeho preloženiu do Ríma a udeleniu titulu 
arcibiskup ad personam. Pittsburgh dostal 
v decembri 1967 na čelo biskupa Kociska, 
namiesto ktorého sa biskupom Passaicu stal 
otec Michael Dudick.

21. februára 1969 zriadil pápež Pavol VI. 
bulou Quando Quidem Christus Americkú 
ruténsku metropolitnú cirkev. Eparchia 
Pittsburgh bola povýšená na archieparchiu 
Munhall, biskup Kocisko sa stal prvým 
metropolitom a popri Eparchii Passaic sa 
súčasťou metropolie stala i novovzniknutá 

Eparchia Parma so sídlom na predmestí 
mesta Cleveland, ktorá pokrývala časť štátu 
Ohio a všetky štáty stredu a západu USA. 
Za jej prvého biskupa bol vymenovaný otec 
Emil Mihalik, ktorého rodičia pochádzali 
z Hrabského pri Bardejove. Utrpenie, ktoré 
gréckokatolíci zažívali v domovine v epar-
chiách Mukačevo a Prešov, tak prinieslo 
svoje plody za morom, kde vznikla prvá 
metropolia pre našich veriacich, ktorí, hoci 
v ďalekom svete, nezabudli na dedičstvo 
viery do vienka im dané.
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Na našej planéte Zem žije množstvo druhov 
rastlín a živočíchov. Ich počet sa odhaduje 
na tridsať miliónov druhov okrem mikroor-
ganizmov. Tak Pán Boh obdaroval našu zem 
životom.

V súčasnosti sa každý rok z planéty Zem 
stráca mnoho druhov rastlín a živočíchov. 
Svätý Otec František v encyklike Laudato si’ 
píše:

„Každý rok miznú tisíce rastlinných a ži-
vočíšnych druhov, ktoré už nikdy nebudeme 
môcť poznať a ktoré už naše deti neuvidia, 
pretože sa navždy stratili. Veľká väčšina vy-
hynie pre príčiny, ktoré sú spojené s nejakou 
ľudskou činnosťou.“ (33)

Tak si človek píli konár pod sebou.
Kresťanstvo jav života považuje za jeden 

z rozumových dôkazov existencie Boha. 
Život kedysi na zemi nebol a Božím zásahom 
povstal. Spontánny vznik života, čiže bez 
zásahu Boha, sa doteraz nepodarilo dokázať, 
lebo sa nepodarilo vytvoriť ani jednoduchý 
život v laboratóriu. Boh Stvoriteľ obdaroval 
živé bytosti dušou, ktorú voláme aj živo-
tom alebo životným princípom, prípadne 
podstatnou formou. Teologický slovník pod 
heslom duša uvádza:

„Duša vo všeobecnosti sa poníma ako zjed-
nocujúci a oživujúci princíp živých hmot-
ných bytostí (rastliny, zvieraťa, človeka).“ 
(Malý teologický lexikón)

Život sa na Zemi objavoval postupne. Hie-
rarchiu stvorení vyjadruje poradie „šiestich 
dní“, ktoré postupujú od menej dokonalého 
k dokonalejšiemu. Boh miluje všetky svoje 
stvorenia a stará sa o každé, ešte aj o vrabce. 
No Ježiš hovorí: „Vy ste cennejší ako mnoho 
vrabcov.“

Boh má aj s mimoľudským stvorenstvom 
svoj cieľ, preto nie je náhodným a dočasným 
javom. Svätý Otec František píše:

„Takto pridávame ešte ďalší argument 
na odmietnutie akejkoľvek despotickej 
a nezodpovednej nadvlády človeka nad 
ostatným stvorením. Konečným cieľom 
ostatných stvorení nie sme my. Naopak, 

všetky napredujú spolu s nami a prostred-
níctvom nás k spoločnému cieľu, ktorým je 
Boh v trascendentnej plnosti, kde vzkriesený 
Kristus objíma a osvecuje všetko.“ (83)

Je to ozvena slov sv. apoštola Pavla z Listu 
Rimanom:

„Myslím si, že utrpenia tohto času nie sú 
hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá 
sa má na nás zjaviť. Veď stvorenie túžobne 
očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvo-
renie bolo podrobené márnosti nie z vlast-
nej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil 
a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude 
vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť 
na slobode a sláve Božích dietok. Veď vieme, 
že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa 
v pôrodných bolestiach až doteraz.“ (Rim 8, 
18 – 22) To znamená, že pri druhom príchode 
Pána Ježiša na zem spolu so vzkriesením náš-
ho tela bude oslávené aj celé stvorenstvo.

Nie je teda správny názor, že vzťah 
človeka k stvorenstvu môže byť ľubovoľný. 
Že v tom nie je nijaký morálny problém. 
Naopak, človek zodpovedá za svoje správanie 
voči stvorenstvu. Predovšetkým máme Bohu 
za dar stvorenstva ďakovať. Osobitne si to 
máme pripomínať 1. septembra, ktorý Svätý 
Otec František ustanovil za Deň stvorenstva. 
Potom od 1. septembra do 4. októbra v rámci 
Mesiaca stvorenstva. Osobitne 4. októbra 
na deň sv. Františka Assiského, patróna eko-
lógie. Voči živým bytostiam zeme sa máme 
správať s úctou a humánne, porážanie jatoč-
ných zvierat má byť bezstresové, chov zvierat 
v prirodzených spoločenstvách a vhodnom 
prostredí, pestovanie rastlín ekologické. 
Vhodné životné podmienky zvierat a rastlín 
napomôžu ich rozmnoženie a úžitkovosť, 
a tým napomôžu aj blaho človeka.

Jozef Kaniansky
tajomník environmenálnej subkomisie KBS
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J▌V Rakúsku vzniká  
slovenská gréckokatolícka misia

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Pre-
svätej Bohorodičky sv. Annou 8. decembra 
sa na zámku v Trumau v Dolnom Rakúsku 
slávila prvá svätá liturgia pre slovenských 
gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku. Na svä-
tej liturgii sa zúčastnilo viac ako dvadsať 
slovenských veriacich, medzi ktorými boli 
rodiny dlhodobo žijúce v Rakúsku, ale aj 
mladé rodiny, dlhodobo pracujúci a študenti 
Medzinárodného teologického inštitútu, 
v ktorého kaplnke sa liturgia slávila. Du-
chovný správca inštitútu otec Juraj Terek 
v úvode všetkých privítal. Slávnostným 
celebrantom a kazateľom bol protosynkel 
Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba. 
Vo svojej homílii porovnal starozákonnú 
Evu, ktorá vstúpila do zavádzajúceho dialógu 
s hadom, a novozákonnú Evu – Máriu, 

ktorá načúvala slovám anjela, a Božie slovo. 
Vysvetlil, že Mária rozšliapala hlavu diablovi 
tým, že prijala do svojho života Krista, ktorý 
vykupuje človeka zo smrti. Po svätej liturgii 
pokračovalo stretnutie slávnostným agapé 
v priestoroch zámku, kde otec Juraj Terek ve-
riacim predstavil perspektívu ďalších slávení 
liturgií. Slovenské sväté liturgie sa plánujú 
sláviť dvakrát do mesiaca. Raz v Kaplnke 
povýšenia sv. Kríža na zámku v Trumau a raz 
v Chráme sv. Barbary vo Viedni. Bližšie in-
formácie možno získať na telefónnom čísle: 
+ 421 903 982 458, + 43 664 458 66 25 alebo 
na e-mailovej adrese: grkat.misia.at@gmail.
com, prípadne cez fb.me/greckokatolici.at 
alebo na webovej stránke http://greckokato-
lici-at.webnode.sk. (A. Duľa)

J▌Počas vianočných sviatkov Svätý Otec František 
vyzýval k odvahe byť pohostinným

Vianočnú svätú omšu vo Svätej noci slávil 
Svätý Otec František z 24. na 25. decembra 
v Bazilike sv. Petra. V úvode diakon pred-
niesol v latinskom jazyku spev Kalendy 
ohlasujúci udalosť narodenia Ježiša Krista 
v Betleheme. Svätý Otec si potom tradičným 
spôsobom uctil podobu Ježiška v jaslič-
kách. Spoločné modlitby zazneli v čínštine, 
arabčine, portugalčine, rumunčine a bengál-
čine. Medzi hlavnými koncelebrantmi bol aj 
kardinál Jozef Tomko.

V homílii Svätý Otec prirovnal okolnosti 
Ježišovho narodenia k osudom dnešných 
migrantov. Pripomenul, že „Boží Syn sa 
musel narodiť v maštali, pretože jeho vlastní 
nemali pre neho miesto“. Vysvetlil, že Boh 

v tejto udalosti ukazuje, že „skutočná moc 
a pravá sloboda sú tie, čo prejavujú úctu 
a prichádzajú na pomoc krehkosti toho 
najslabšieho“. „Viera tejto noci nás privádza 
k tomu, aby sme rozpoznali Boha prítom-
ného vo všetkých situáciách, o ktorých sa 
domnievame, že v nich absentuje.“ Citujúc 
slová sv. Jána Pavla II: „Nebojte sa! Otvorte, 
otvorte dokorán dvere Kristovi“ povzbudil 
k odvahe byť pohostinnými.

Na poludnie Svätý Otec udelil z loggie 
vatikánskej baziliky požehnanie mestu Rímu 
a celému svetu Urbi et orbi. Na námestí sa 
na požehnaní zhromaždilo okolo päťdesiat-
tisíc ľudí a udalosť prenášali médiá do celého 
sveta. (TKKBS, RV; foto: trbimg.com)

�� Päť učiteľov Gymnázia sv. Jána Zlato-
ústeho v Humennom sa 15. – 19. novem-
bra zúčastnilo na prípravnom stretnutí 
v Maďarsku, aby spoločne s kolegami 
z partnerských škôl z Maďarska, Talianska, 
Nemecka a Poľska naplánovali stretnutia 
nového medzinárodného projektu HEAL. 
Ten je súčasťou programu Erasmus+. 
Názov projektu je tvorený zo slov Health 
(zdravie), Environment (životné prostredie) 
And (a) Life (život) a vyjadruje hlavnú tému 
projektu Zdravý život v zdravom životnom 
prostredí. (E. Jaroš)

�� Katechetická sekcia Českej biskup-
skej konferencie spustila 30. novembra 
metodický portál katecheze.cz, ktorý sa 
má stať zásobárňou materiálov na výučbu 
náboženstva a farskú katechézu. Portál už 
obsahuje okolo dvoch stovák materiálov, 
ktoré možno rôzne filtrovať.

�� Svätý Otec František zakončil 
30. novembra svoju trojdňovú návštevu 
Mjanmarska slávením svätej omše s mla-
dými v Katedrále Panny Márie v Rangúne. 
Zúčastnili sa na mladí oblečení v tradič-
ných farebných krojoch. Potom Svätý Otec 
pokračoval do 2. decembra v apoštolskej 
návšteve Bangladéša, kde sa okrem svet-
ských predstaviteľov stretol aj s miestnymi 
mladými a navštívil Dom Matky Terézie.

�� Hlava ukrajinských gréckokatolíkov 
Sviatoslav Ševčuk posvätil 4. decembra 
eparchiálny Inštitút manželov a rodiny svä-
tých Joachima a Anny v Stryji. Inštitút má 
zjednotiť odborníkov duchovnej, psycholo-
gickej, spoločenskej, právnej, medicínskej 
i ekonomickej oblasti, aby podporil prežíva-
nie rodiny podľa Božej vôle. (news.ugcc.ua)

�� Svätý Otec František vymenoval 
8. decembra apoštolského prefekta 
Azerbajdžanu a niekdajšieho provinciála 
slovenských saleziánov dona Vladimíra 
Feketeho za municipíjskeho biskupa. Die-
céza zahŕňa celé územie Azerbajdžanu.

�� Svätá stolica spustila 16. decembra 
spravodajský portál s názvom Vatican 
News (Vatikánske noviny), ktorý je zatiaľ 
aktívny v šiestich jazykoch. Postupne by 
sa mal rozšíriť na štyridsať jazykov, medzi 
ktorými je aj slovenčina. (RV)

�� Česká biskupská konferencia a Konfe-
rencia biskupov Slovenska spoločne orga-
nizujú katechetickú konferenciu, ktorá sa 
uskutoční 26. februára v Arcibiskupskom 
paláci v Olomouci. Ústrednou témou kon-
ferencie bude Rodina ako centrum výchovy 
vo viere s cieľom prepojiť českú a sloven-
skú realitu v témach výchovy vo viere.
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slovo Svätého Otca

JJ Marek Baran
J� foto: thebronxchronicle.com

Milosti plná
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Pre-
svätej Bohorodičky Svätý Otec vo svojej 
homílii poukázal na plnosť milostí v živote 
Márie: „V dnešný deň kontemplujeme krásu 
Nepoškvrnenej Panny Márie. Evanjelium, 
ktoré rozpráva o udalosti zvestovania, nám 
pomáha pochopiť podstatu toho, čo slávime, 
najmä prostredníctvom anjelovho pozdra-
vu. Anjel sa prihovára Márii slovom, ktoré 
nie je ľahké preložiť, no znamená zahrnutá 
milosťou, stvorená milosťou, milosti plná 
(Lk 1, 28). Skôr, ako ju anjel osloví menom 
Mária, nazýva ju milosti plná, čím zjavuje jej 
nové meno, ktoré jej dáva Boh a ktoré sa jej 
hodí viac než meno, ktoré jej dali jej rodičia. 
Čo ale znamená oslovenie milosti plná? To, 
že Mária je plná Božej prítomnosti. A ak Boh 
plne prebýva v nej, nie je v nej miesto pre 
hriech. Je to mimoriadna skutočnosť, lebo vo 
svete je, žiaľ, všetko nakazené zlom. Každý 
z nás spozoruje určité temné stránky, keď sa 
pozrie do svojho vnútra. I tí najväčší svätci 
boli hriešnikmi a všetky udalosti, dokonca 
i tie najkrajšie, sú poznačené zlom: všetky, 
okrem tej Máriinej. Ona je jedinou vždy 
zelenajúcou sa oázou ľudstva; jediná nezne-
čistená, stvorená nepoškvrnenou, aby svojím 
áno naplno prijala Boha prichádzajúceho 
do sveta a začala tak nové dejiny. Zakaždým, 

keď Máriu uznáme ako milosti plnú, robíme 
jej tej najväčší kompliment, rovnaký, aký jej 
urobil Boh. Cirkev dnes vzdáva poctu Márii 
tým, že ju nazýva celá krásna – tota pulchra. 
Tak ako jej mladosť nespočíva vo veku, ani jej 
krása nespočíva v zovňajšku. Mária navonok 
nevyniká: pochádza z jednoduchej rodiny, 
žije pokorne v Nazarete, v takmer neznámej 

dedinke. A nebola ani nijako slávna. Keď 
ju navštívil anjel, nebolo nikoho, kto by sa 
o tom dozvedel. Nebol tam vtedy nijaký 
reportér. Mária nemala ani pohodlný život, 
ale život poznačený starosťami a obava-
mi. Veľmi sa rozrušila, hovorí evanjelium, 
a keď anjel od nej odišiel, problémov začalo 
pribúdať. Napriek tomu však Milosti plná 
prežila krásny život. Aké bolo jej tajomstvo? 
Prídeme na to, keď sa ešte raz pozrieme 
na scénu zvestovania. Na mnohých obrazoch 
je znázornená tak, že sedí pred anjelom 
a v rukách drží malú knižku. Tou knižkou je 
Sväté písmo. Bola teda navyknutá načúvať 
Bohu a tráviť s ním čas. Jej tajomstvom bolo 
Božie slovo: najprv bolo blízke jej srdcu, 
potom sa stalo telom v jej lone. Zotrvávaním 
s Bohom, rozhovorom s ním v každej situácii 

urobila Mária svoj život krásnym.“ (úryvok 
homílie z 8. decembra 2017)

Radosť kresťana
Svätý Otec František svojím príhovorom 
povzbudil Boží ľud k radostnému prežívaniu 
svojej viery, keď povedal: „Svätý Pavol nás 
pozýva pripraviť sa na Pánov príchod troma 
postojmi. Ustavičná radosť, vytrvalá mod-
litba a neprestajné vzdávanie vďaky. Prvým 
postojom je ustavičná radosť: ,Ustavične 
sa radujte!‘ (1 Sol 5, 16), hovorí sv. Pavol. 
Oplatí sa stále zotrvávať v radosti, aj keď sa 
veci nedejú, ako by sme si želali; no je tu aj 
tá hlboká radosť, ktorou je pokoj: vnútorná 
radosť. Pokoj predstavuje radosť na prahovej 
úrovni, ale je to radosť. Obavy, ťažkosti a út-
rapy križujú život každého človeka, poznáme 
to všetci. Často sa i realita, ktorá nás obko-
lesuje, zdá byť nehostinnou a suchopárnou, 
pripomínajúcou púšť, v ktorej zaznieva hlas 
Jána Krstiteľa (porov. Jn 1, 23). No práve slová 
Jána Krstiteľa odhaľujú, že naša radosť sa 
opiera o istotu, že táto púšť je predsa len nie-
kým obývaná. Je to Ježiš, poslaný Otcom, aby 
prišiel ,hlásať radostnú zvesť chudobným, 
uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zaja-
tým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť 
rok milosti Pána‘ (porov. Iz 61, 1 – 2). Tieto 
slová, ktoré Ježiš neskôr pri kázaní v nazaret-
skej synagóge vztiahne na seba, vysvetľujú, 
že jeho misia vo svete spočíva v oslobodení 
z hriechu a z osobného i spoločenského 
otroctva, ktoré je dôsledkom hriechu. Ježiš 
prišiel na zem, aby ľuďom prinavrátil ich 
dôstojnosť a slobodu Božích detí, čo môže 
uskutočniť jedine on, a priniesť tým radosť. 
Radosť, príznačná pre očakávanie Mesiáša, 
je založená na vytrvalej modlitbe: toto je 
druhý postoj. Sv. Pavol hovorí: ,Bez pre-
stania sa modlite‘ (1 Sol 5, 17). Modlitbou 
môžeme vstúpiť do pevného vzťahu s Bo-
hom, ktorý je zdrojom pravej radosti. Radosť 
kresťana nie je niečím, čo možno kúpiť; 
radosť kresťana pochádza z viery v Ježiša 
Krista a zo stretnutia s ním, ktorý je dôvo-
dom našej radosti. Čím viac sme zakorenení 
v Kristovi, čím bližšie sme pri ňom, tým viac 
zažívame vnútorný pokoj, a to aj uprostred 
každodenných protivenstiev. Z tohto dôvodu 
kresťan, ktorý sa stretol s Ježišom, nemôže 
byť prorokom zlých zvestí, ale svedkom a po-
slom radosti. Radosti, ktorá sa má zdieľať 
s ostatnými. Nákazlivej radosti, ktorá učiní 
životnú cestu menej vyčerpávajúcou. Tretí 
postoj, na ktorý ukazuje sv. Pavol, je nepres-
tajné vzdávanie vďaky, t. j. láska naplnená 
vďačnosťou voči Bohu. On je totiž voči nám 
nesmierne štedrý a my sme pozvaní vždy si 
uvedomovať jeho dobrodenia, jeho milo-
srdnú lásku, trpezlivosť a dobrotu, a tak žiť 
v ustavičnej vďake.“ (úryvok príhovoru zo 
17. decembra 2017)

Za krásou a radosťou

„Povzbudzujem všetkých k radostnému 
prežívaniu svojej misie vydávať  

evanjeliové svedectvo v prostredí,  
kde žijú a pracujú.“ (twitter Svätého Otca 

Františka zo 14. decembra 2017)
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JJ J. Girovský
J� foto: J. Kočerha

Prvým pražským biskupským vikárom 
gréckokatolíkov sa stal otec Ivan Ljavinec, 
správca gréckokatolíckej Farnosti sv. Klimen-
ta v Prahe. Za kancelára bol vymenovaný 
otec Ján Eugen Kočiš a za tajomníka otec 
Ludvík Šťastný. V tom období boli na území 
biskupského vikariátu okrem už existujúcich 
farností v Prahe, Liberci a Brne zriadené 
nové farnosti v Chomutove, Plzni, Bruntáli 
a Ostrave.

Bulou pápeža Jána Pavla II. bol 15. marca 
1996 zriadený Apoštolský exarchát pre veria-
cich katolíkov byzantského obradu v Českej 
republike. Dovtedajší biskupský vikár otec 
Ivan Ljavinec bol vymenovaný za akalis-
senského titulárneho biskupa a zároveň 
za prvého apoštolského exarchu. Kardinál 
Tomášek daroval Gréckokatolíckej cirkvi farskú budovu na Námestí svätého Haštala, 

kde bola po vzniku exarchátu zriadená rezi-
dencia apoštolského exarchátu.

Nový exarchát pokryl územie celej Českej 
republiky. V čase ustanovenia pôsobilo v du-
chovnej správe na jeho území desať kňazov.

Biskup Ljavinec prijal a zaradil do pas-
torácie dvadsať tajne vysvätených kňazov 
z obdobia komunistickej totality. Tak bolo 
umožnené, aby v miestach, kde bola aspoň 
malá komunita veriacich a bol k dispozícii 
chrám v blízkosti bydliska týchto kňazov, 
vznikali nové farnosti. To sa udialo v Čes-
kých Budějoviciach, v Jihlave, Kroměříži, 
v Olomouci a v Ústí nad Labem. Neskôr 
tiež v Děčíne, v Jeseníku, Karlových Varoch, 
Karvinej, v Kladne, v Opave, Pardubiciach, 
Sokolove, v Tepliciach, v Turnove a v Žatci. 
V roku 1998 bolo vysvätených aj niekoľko 
absolventov teológie z Prahy a Olomouca. 
V roku 1999 bola erigovaná farnosť v Hradci 
Králové a v roku 2000 sa obnovila správa 
v Tachove.

Po štyroch rokoch bolo v exarcháte už 
sedem dekanátov, 25 farností a 35 kňazov. 

K tomuto nárastu prispeli aj rímskokatolícki 
biskupi, ktorí gréckokatolíkom vychádzali 
v ústrety a dovolili im slúžiť vo svojich chrá-
moch.

Pápež Ján Pavol II. vymenoval 24. apríla 
2003 za nového apoštolského exarchu otca 
Ladislava Hučka, učiteľa dogmatickej teoló-
gie na košickej Teologickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Podľa sčítania 
ľudu v roku 2011 zaznamenala Gréckokatolíc-
ka cirkev v Čechách oproti roku 2001 nárast 
počtu svojich veriacich o 2 252 ľudí na celko-
vých 9 927.

Všetky farnosti majú špecifickú pastorá-
ciu. Obvod jednej farnosti spravidla zahŕňa 
územie niekoľkých okresov. V službe exar-
chátu sú aj mladí kňazi zo Slovenska a Ukra-
jiny, ale aj kňazi českého pôvodu. Bohoslužby 
sa slúžia vo viac ako štyridsiatich chrámoch 
po celej Českej republike v staroslovien-
skom, slovenskom a ukrajinskom jazyku. Bol 
taktiež zhotovený preklad Liturgie svätého 
Jána Zlatoústeho do českého jazyka, ktorý 
bol v roku 2006 schválený Kongregáciou pre 
východné cirkvi.

Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 
na dva samostatné štáty bolo centrum gréckokatolíkov 
žijúcich v Českej republike stále v slovenskom Prešove. 
Pre zjednodušenie správy týchto farností zriadil prešovský 
biskup Ján Hirka 18. januára 1993 samostatný Biskupský 
vikariát pre gréckokatolíkov v Českej republike v zmysle 
kánona 246 CCEO so sídlom v Prahe.25 rokov  

Pražského vikariátu

Vladyka Hopko v Prahe
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JJ J. Girovský
J� Foto: D. Guzi

Prešovská eparchia pokrývala územie Slo-
venska, ako aj Českej republiky a na jej čele 
stál biskup Ján Hirka s pomocným biskupom 
Milanom Chauturom CSsR. V Českej repub-
like biskup Ján Hirka 18. januára 1993 zriadil 
samostatný biskupský vikariát.

Slovensko malo v čase vzniku jednu 
rímkokatolícku cirkevnú provinciu so sídlom 
v Trnave. 2. marca 1994 bol vymenovaný 
prvý slovenský apoštolský nuncius Mons. 
Luigi Dossena. Dovtedy vykonával túto úlo-
hu posledný česko-slovenský nuncius Mons. 
Giovanni Coppa z Prahy. Prvá veľká zmena 
v členení Rímskokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku nastala 31. marca 1995, keď bola zriadená 
Košická cirkevná provincia so sufragánnou 
Spišskou a Rožňavskou diecézou. Trnavská 
arcidiecéza bola premenovaná na Bratislav-
sko-trnavskú a pod ňu patrili diecézy v Nitre 
a Banskej Bystrici.

Výnimočnou chvíľou bol 2. júl 1995, keď 
pápež Ján Pavol II. počas svojej druhej náv-
števy na Slovensku vyhlásil košických muče-
níkov za svätých. Následne navštívil Prešov, 
kde slávil Akatist k Presvätej Bohorodičke. 
15. marca 1996 pápež Ján Pavol II. vyhlásil 
Apoštolský exarchát pre katolíkov byzant-
ského obradu v Českej republike vyčleniac 
toto územie z Prešovskej eparchie. V súlade 
s hranicami Košického samosprávneho kraja 
vyčlenil z Prešovskej eparchie 21. februára 
1997 aj Košický apoštolský exarchát a vladyku 
Milana Chautura CSsR vymenoval za jeho 
exarchu.

Za apoštolského nuncia na Slovensku bol 
8. februára 2001 vymenovaný Mons. Henryk 
Józef Nowacki. V tom istom roku 4. novem-
bra vo Vatikáne Ján Pavol II. beatifikoval 
biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľného 
kňaza Metoda Dominika Trčku. 11. decembra 
2002 pápež vymenoval za nového prešovské-
ho eparchu pátra Jána Babjaka SJ, ktorého 
v Ríme osobne 6. januára 2003 vysvätil. 
Na základe zmlúv medzi Slovenskom 

a Svätou stolicou bol 20. januára 2003 zriade-
ný Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov SR.

Pápež Ján Pavol II. poctil Slovensko svojou 
treťou návštevou 11. – 14. septembra 2003, 
pričom v Bratislave 14. septembra beatifiko-
val mučeníkov biskupa Vasiľa Hopka a rehoľ-
nú sestru Zdenku Schelingovú.

Rok 2008 bol pre slovenskú cirkev 
výnimočný. Pápež Benedikt XVI. erigoval 
30. januára Prešovskú metropoliu a povýšil 
Prešovskú eparchiu na archieparchiu, pri-
čom prvým arcibiskupom metropolitom sa 
stal vladyka Ján Babjak. Košický exarchát bol 
povýšený na eparchiu a vladyka Milan Chau-
tur sa stal jej prvým eparchom. V Bratislave 
vznikla nová eparchia a za jej eparchu bol 
vymenovaný otec Peter Rusnák. Biskupskú 
vysviacku prijal 16. februára v Prešove.

Usporiadanie Rímskokatolíckej cirkvi sa 
menilo 14. februára, keď sa z Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy vyčlenila Bratislavská 
arcidiecéza a z časti Nitrianskej a Bansko-
bystrickej diecézy vznikla Žilinská. Západnú 
provinciu teda tvoria Bratislavská a Trnavská 
arcidiecéza, ktorá sa stala sufragánnou, 
a Banskobystrická, Nitrianska a Žilinská 
diecéza. Východnú zas Košická arcidiecéza 
a Rožňavská aj Spišská diecéza.

Novým apoštolským nunciom sa 15. marca 
2008 stal Mons. Mario Giordana. Posledným 
významným darom emeritného pápeža 
Benedikta XVI. gréckokatolíkom na Sloven-
sku bolo 27. mája 2012 povýšenie Chrámu 
Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach 
na baziliku minor.

Svätý Otec František mesiac po svojom 
zvolení 19. apríla 2013 vymenoval pátra 
Milana Lacha SJ za pomocného prešovského 
biskupa. Bol vysvätený 1. júna 2013 v Ľutine. 
Po štyroch rokoch 24. júna 2017 sa vladyka 
Milan Lach stal apoštolským administrá-
torom Parmskej eparchie v USA. Krátko 
predtým sa 1. apríla stal novým apoštolským 
nunciom na Slovensku Mons. Giacomo Gui-
do Ottonello a 30. septembra v Bratislave-
Petržalke blahorečil kardinál Angelo Amato 
SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, 
kňaza Titusa Zemana.

Rozdelením Česko-Slovenska vznikla 1. januára 1993 sa-
mostatná Slovenská republika. Odvtedy došlo k mnohým 
zmenám aj na cirkevnej úrovni.

Štvrťstoročie 
samostatnosti
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J▌Slovenské eparchie vyslali koledníkov  
Dobrej noviny

KOŠICKÁ EPARCHIA
Vladyka Milan Chautur CsSR, košický 

eparcha, 2. decembra požehnal a vyslal 
koledníkov Dobrej noviny na záver fatimskej 
soboty v Bazilike Zoslania Svätého Ducha 
v Michalovciach. Výťažok z Dobrej noviny 
putuje na podporu charitatívnych projektov 
konajúcich sa na území eparchie etiópskeho 
biskupa Tesfasellassie Medhina Fessuha, 
adigratského eparchu. Ten sa na archijerej-
skej liturgii osobne zúčastnil, keďže prišiel 
na Slovensko na pozvanie organizátora 
koledníckej akcie eRka – Hnutia kresťan-
ských spoločenstiev. Liturgiu sprevádzal 
Zbor sv. Jozefa pod vedením dirigentky Márie 
Gofusovej.

Vo svojej kázni vladyka Milan vysvetlil, že 
Mária sa stala vzorom dokonalého správania 
a jej syn Ježiš Kristus zdrojom sily pre kaž-
dého, kto chce konať podobne. Na záver li-
turgie sa etiópsky eparcha poďakoval v mene 
svojej eparchie všetkým veriacim a dobrodin-
com a zaspieval vianočnú pieseň Sláva Bohu 
na výsostiach v jeho rodnom jazyku.

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA
V Katedrálnom chráme sv. Jána Krsti-

teľa v Prešove sa archijerejská svätá litur-
gia s požehnaním a vyslaním takmer 330 
prítomných koledníkov Dobrej noviny konala 

3. decembra. Svätú liturgiu slávili prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ za účas-
ti biskupa Tesfasellassie Medhina z Etiópie, 
ktorý bol na návšteve Slovenska.

Vladyka Ján v homílii povzbudil koled-
níkov ku konaniu dobrých skutkov, čím 
vylepšujú svoje srdcia, aby boli láskavejšie 
a radostnejšie. Po záverečnom požehnaní 
sa prítomným prihovoril aj biskup Tesfasel-
lassie Medhin a povzbudil ich slovami, že 
láska a spoločenstvo pomáhajú správne žiť. 
Liturgiu piesňami obohatil spevácky zbor 
z Milpoša a koledníckym pásmom sa pred-
stavili koledníci z farnosti Ďačov.

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA
V rámci svojej návštevy biskup Adig-

ratskej eparchie z Etiópie Tesfasellassie 
Medhin Fessuh spoluslúžil s vladykom 
Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom, 
archijerejskú liturgiu 8. decembra, na sviatok 
Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou 
v bratislavskej katedrále. V závere liturgie sa 
poďakoval Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku a osobitne Bratislavskej eparchii 
za jej pomoc a veľkodušnosť. Predniesol tiež 
mariánsku pieseň – koledu v rodnom jazyku 
a udelil prítomným koledníkom Dobrej novi-
ny svoje požehnanie. (R. Fučko, B. Baranová, 
S. Gábor; foto: B. Baranová)

J▌Vladyka Ján Babjak udelil  
deviatim bohoslovcom poddiakonát

Na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky 
sv. Annou 8. decembra v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove prijali deviati bohoslov-
ci 5. ročníka z Prešovskej archieparchie 
poddiakonát z rúk prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ. Na slávnosti 
sa zúčastnil aj vladyka Ján Eugen Kočiš, 
predstavení Kňazského seminára bl. biskupa 

P. P. Gojdiča v Prešove, kňazi, príbuzní svä-
tencov a početný zástup veriacich. V homílii 
vladyka Ján vyzdvihol mariánsky sviatok 
a prítomných, obzvlášť bohoslovcov, ktorí 
prijali nižšie svätenie, povzbudil k ustavičnej 
pripravenosti pre plnenie Božej vôle podľa 
príkladu života Presvätej Bohorodičky. (M. 
Hamarčák)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ prijal 29. novembra na Arcibis-
kupskom úrade v Prešove maďarského 
metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora 
mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program 
pokračoval na prešovskej radnici stretnu-
tím s primátorkou Prešova Andreou Turča-
novou a popoludní prehliadkou pútnického 
miesta v Ľutine. (ISPA)

�� Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej 
školy sv. Juraja v Trebišove sa 1. decembra 
zapojili do projektu Noc čítania Biblie, 
pričom spoznávali jednotlivé dni stvorenia. 
Potom sa zúčastnili na svätej liturgii, ktorú 
celebroval miestny protopresbyter otec 
Dušan Seman. (CZŠ sv. Juraja)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli sa 1. – 
3. decembra stretli v Archieparchiálnej 
škole animátora dobrovoľníka (AŠAD) 
účastníci Školy služby a Školy učeníka. 
Obohatením víkendu boli darčeky od svä-
tého Mikuláša a program, ktorý si pripravili 
bohoslovci. (P. Maľarčík)

�� V košickej katedrále sa 3. decembra 
na svätej liturgii zúčastnila chaldejská 
rehoľnica Kongregácie dcér Nepoškvrnenej 
Panny Márie sestra Rosemary, ktorá prišla 
na Slovensko kvôli kampani Z ruín k domo-
vu organizovanej pápežskou nadáciou Kirche 
in Not. Po liturgii opísala život v Iraku a požia-
dala o podporu, aby sa kresťania mohli vrátiť 
na Ninivskú planinu. (M. Bicková) 

�� V Spišskej Novej Vsi slávil košický epar-
cha Milan Chautur CSsR 3. decembra svä-
tú liturgiu, v ktorej úvode novovymenova-
ní členovia farskej rady zložili kurátorský 
sľub. V homílii vladyka Milan v kontexte 
evanjelia o bohatom mladíkovi povzbudil 
k životu v kresťanskej láske. (-ml)

�� Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
v Prešove sa 4. decembra za prítomnosti 
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ uskutočnila prednáška adig-
ratského eparchu Tesfaselassie Medhina 
Fessuha na tému Angažovanie sa Cirkvi 
pre chudobných a za pokoj v Etiópii. Opísal 
v nej stav katolicizmu i otázky chudoby 
v krajine. (J. Lukáčová)

�� Košická eparchia v spolupráci s o. z. 
Molody Rusyny zorganizovala 4. decembra 
svätú liturgiu pre vysokoškolákov, ktorú 
v Kultúrno-spoločenskom centre Tech-
nickej univerzity v Košiciach slávil košický 
eparcha Milan Chautur CSsR. V príhovore 
vladyka poukázal na lásku a štedrosť sv. 
Mikuláša, ktorý bol takých činov schopný 
preto, lebo mal v srdci narodeného Krista. 

8 www.casopisslovo.sk
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J▌V Čabalovciach vladyka Ján Babjak  
posvätil kaplnku a evanjeliáre

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ posvätil 9. decembra novopostavenú 
Kaplnku sv. Mikuláša Divotvorcu a tri nové 
rusínske evanjeliáre vo farnosti Čabalovce. 
Vladyku Jána privítala starostka obce Helena 
Zjanová. Po posviacke nasledovala archije-
rejská svätá liturgia, počas ktorej vladyka Ján 
v homílii povzbudil k vytrvalosti na ceste 
za Ježišom Kristom a poukázal na Ježišovu 
výzvu k snahe vojsť do nebeského kráľovstva 
tesnou bránou.

V závere miestny farár Jaroslav Popovec vo 
svojej ďakovnej reči prirovnal Jakubov sen 
o rebríku do neba k opraveným a vynoveným 
schodom k čabalovskej cerkvi, kde práve pri 
novopostavenej Kaplnke sv. Mikuláša môžu 
veriaci načerpať duchovných síl. Osobitne 
sa poďakoval štedrému darcovi Mikulášovi 
Barnovi, ktorý nezabudol na svoj rodný kraj 
a podieľal sa na zveľadení okolia chrámu 
i postavení kaplnky. (M. Pavlišinovič; foto: I. 
Barna)

J▌Vladyka Ján Babjak posvätil  
komunitné centrum Koinonie Ján Krstiteľ

V Záborskom posvätil 10. decembra prešov-
ský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
priestory novopostaveného komunitného 
centra prešovskej reality Koinonie Ján Krsti-
teľ. Vladyka okrem priestorov centra posvätil 
aj kaplnku a oltár. Na slávnosti sa zúčastnil aj 
protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. 
Ľubomír Petrík, generálny pastier Koinonie 
Ján Krstiteľ P. Alvaro Grammatica i svetskí 
činitelia – predseda Prešovského samospráv-

neho kraja Milan Majerský a primátorka 
Prešova Andrea Turčanová.

Prešovská realita Koinonie Ján Krstiteľ 
oslavuje desať rokov od svojho vzniku a jej 
poslaním je ohlasovať evanjelium obzvlášť 
na periférii Cirkvi. Posviacka centra zavŕšila 
úsilie ostatných troch rokov. V priestoroch 
centra sa nachádza hlavná sála, kaplnka, 
kancelárske a obslužné priestory, klubovne 
a priestory na neformálne stretnutie. (A. Pa-
riľák)

J▌Posviacka obnovených priestorov  
v GMC Bárka v Juskovej Voli

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli sa 15. – 17. decembra 
stretli účastníci Školy služby a účastníci 
Školy učeníka v Archieparchiálnej škole 
animátora dobrovoľníka, ktorá sa niesla vo 
vianočnom duchu. Výnimočnosťou bola 
návšteva prešovského arcibiskupa metropo-
litu Jána Babjaka SJ, ktorý posvätil zrekon-
štruované priestory, ikonostas a bohostánok 
a slávil svätú liturgiu. Poďakoval sa zamest-
nancom a dobrovoľníkom animátorom, 

ktorí sa starajú o fungovanie centra na čele 
s jeho riaditeľom otcom Erichom Eštvanom. 
Na záver odovzdal ďakovné listy všetkým, 
ktorí sa podieľali na rekonštrukcii a zhotove-
ní ikonostasu a bohostánku.

Pri vianočnej štedrej večeri sa všetci obda-
rovali darčekom, ktorý od mladých dostal aj 
vladyka Ján ako poďakovanie za jeho starost-
livosť a lásku. Víkend vyvrcholil nedeľnou 
archijerejskou svätou liturgiou. (P. Maľarčík)

Po liturgii nasledovalo stretnutie vladyku 
so študentmi. (M. Mráz)

�� Počas desiatich rokov projektu Zachráň-
me životy, ktorý vznikol 6. decembra 2007 
v rámci občianskeho združenia Fórum živo-
ta, sa podarilo zachrániť život 128 detí, kto-
rých mamy uvažovali o interrupcii. Pracovníci 
projektu doposiaľ riešili 2 140 prípadov.

�� Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove pripravilo 7. decembra pre žia-
kov základných škôl prezentáciu o svojej 
škole s prehliadkou priestorov a účasťou 
na otvorených hodinách geografie v an-
glickom jazyku, konverzácie v anglickom 
jazyku, fyziky vyučovanej s tabletmi a teles-
nej výchovy. (L. Mikulášková)

�� Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila 
Veľkého v Prešove privítala 8. decembra 
širokú verejnosť a zrealizovala 10. ročník 
súťaže o najlepšiu triedu. Program sa začal 
svätou liturgiou v kaplnke školy a po nej 
škola ukázala nadštandardné odborné 
učebne, technické a informačné vybavenie, 
ale aj mnohé inovatívne učebné pomôcky. 
(SZŠ sv. Bazila Veľkého)

�� Žiaci prvého ročníka Cirkevnej zá-
kladnej školy sv. Juraja v Trebišove boli 
8. decembra pasovaní do cechu školského 
a v pripravenom programe mali využiť na-
dobudnuté vedomosti. Následne sa zúčast-
nili na svätej liturgii, ktorú slávil duchovný 
správca otec Tomáš Haburaj. (M. Bobíková)

��Mesto Bardejov, Občianske združenie 
na šírenie kresťanskej kultúry a farnosť 
Bardejov-mesto zorganizovali 9. decembra 
v Chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove už 
11. ročník medzinárodného festivalu VIERA 
– NÁDEJ – LÁSKA. Program sa začal svätou 
liturgiou, po ktorej sa predstavili zbory zo 
Slovinska, Poľska a Slovenska. (T. Molčan)

�� Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. 
Anny a Dom sv. Anny v Starej Ľubovni 
pripravili 11. decembra pre príbuzných 
vianočný program. Začal sa svätou litur-
giou v Chráme Matky ustavičnej pomoci 
v Starej Ľubovni a kultúrna časť pokračova-
la v pastoračnom centre. (M. Starinská)

�� Diecézny katechetický úrad Prešovskej 
archieparchie v spolupráci s regionálnym 
Metodicko-pedagogickým centrom v Pre-
šove zorganizoval 15. decembra odborno-
metodický seminár venovaný Roku výročí 
Prešovskej archieparchie. Lektor Peter 
Borza z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 
predstavil zlomové momenty dejín ar-
chieparchie, ktoré by bolo vhodné zaradiť 
do vyučovania náboženstva. (DKÚ PA)
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�� Školský časopis Cirkevnej základnej 
školy sv. Juraja vo Svidníku Tambolko získal 
24. novembra tretie miesto na celosloven-
skej súťaži triednych a školských časopisov 
pre žiakov základných a stredných škôl PRO 
SLAVIS 2017. (H. Varchulová, J. Halčík)

�� Mladí animátori – absolventi AŠAD sa 24. 
– 26. novembra zúčastnili na víkende v GMC 
Bárka s názvom Mobilizácia, aby uvažovali 
o téme duchovného boja. (P. Maľarčík)

�� Na Cirkevnej základnej škole s Ma-
terskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
sa 27. novembra konala recitačná súťaž 
v prednese náboženskej literatúry ... a Slo-
vo bolo u Boha. (M. Zimovčáková)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ prijal 28. novembra zástupcov 
dobrovoľníkov, ktorí zbierali podpisy proti 
hazardu v Prešove. (ISPA)

�� V poradí 22. ročník Gorazdovho literárne-
ho Prešova vyvrcholil 2. decembra v Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove slávnostným 
vyhlásením víťazov. (presov.korzar.sme.sk)

�� Na hore Zvir v Litmanovej sa 2. decem-
bra konala fatimská sobota, počas ktorej sa 
prihovoril otec Michal Leščišin, a 3. decem-
bra sa konala malá púť, ktorú duchovne 
viedol otec Marcel Pisio. (D. Zimovčák)

�� Žiačka Cirkevnej základnej školy s ma-
terskou školou bl. P. P. Gojdčia v Prešove 
Adela Cocuľová získala 8. decembra tretie 
miesto v prednese poézie na krajskom kole 
recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha. (M. 
Zimovčáková)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom cen-
tre Bárka v Juskovej Voli sa 8. – 10. decem-
bra konal Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra 
Liptáka z Košíc. (E. Eštvan)

�� V telocvični Základnej školy na Kud-
lovskej ulici sa 9. decembra uskutočnil 
stolnotenisový turnaj farnosti Humenné-
Pod Sokolejom organizovaný v spolupráci 
s ŠKST Humenné. (V. Noga)

�� Prešovské dobrovoľnícke centrum ude-
lilo 12. decembra ocenenie Krajské srdce 
na dlani 2017 Tiborovi Krenickému za jeho 
dirigentské pôsobenie v zbore Hlahol z far-
nosti Prešov-Sídlisko 3. (R. Hreňo)

�� V bazilike minor v Michalovciach sa 
14. decembra predstavilo 49 žiakov Cir-
kevnej materskej školy bl. biskupa Vasiľa 
Hopka s vianočným pásmom, na ktorom sa 
zúčastnil aj košický eparcha Milan Chautur 
CSsR. (K. Čintalová)

J▌Vladyka Milan Chautur posvätil obnovenú 
kaplnku na ZŠ Svätej rodiny

Žiaci Základnej školy Svätej rodiny v Sečov-
ciach prežívali 19. – 22. decembra sväté misie 
na tému Nedovoľ, aby niekto po skúsenosti 
s tebou začal o sebe pochybovať pod vedením 
otcov redemptoristov v spolupráci s mladý-
mi laikmi. Program zostavený z osobných 
svedectiev, katechéz, videí, piesní, pantomím 
vytváral možnosti, aby vznikli nové priateľ-
stvá.

Počas misií 21. decembra posvätil vlady-
ka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
obnovený interiér a zariadenie školskej ka-
plnky. V homílii v zhode so slovami tropára: 
„Priprav sa, Betlehem, a vyzdob sa, Efrata...“ 
povzbudil žiakov k príprave srdca skrze ko-
nanie dobrých skutkov i k horlivému prežitiu 
vianočných sviatkov. (M. Bujdoš, S. Činčár; 
foto: Ľ. Dežerický)

J▌Sviatky Kristovho narodenia
Výnimočnosťou tohtoročných sviatkov bolo, 
že predvečer sviatku Kristovho narodenia 
pripadol na nedeľu. Z tohto dôvodu sa krá-
ľovské hodinky neslávili 24. decembra, ale už 
v piatok 22. decembra, a v predvečer sviatku 
Narodenia Pána sa neslávila Veľká večiereň 
s Liturgiou sv. Bazila Veľkého, ale dopolud-
nia samostatne Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
a popoludní veľká večiereň.

V PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII
Prešovský arcibiskup metropolita Ján 

Babjak SJ slávil 24. decembra dopoludnia 
archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. V homílii pouká-
žuc na Ježišov rodokmeň vysvetlil, že Ježiš 
dáva seba samého, aby bol Emanuel – Boh 
s nami. Popoludní slávil vladyka Ján Veľkú 
večiereň a v noci Veľké povečerie, na ktorého 
konci zaželal veriacim požehnané sviatky. 
Následne sa spolu s kňazmi šiel pomodliť 
k jasličkám, ktoré sú umiestnené v Kaplnke 
Ochrany Presvätej Bohorodičky. Majú štr-
násť pohyblivých častí a viac ako stodvadsať 
z dreva vyrezávaných, farebne upravených 
a polychrómovaných postáv. Ich súčasťou sú 
nielen typické výjavy z Betlehema, ale aj rôz-
ne remeslá či ľudia v krojoch, ktorí prinášajú 

Ježiškovi dary, pastieri pri ohni s ovečkami, 
ale aj Bazilika sv. Petra.

Na sviatok Narodenia Pána 25. decembra 
pred archijerejskou svätou liturgiou vladyka 
Ján posvätil kópie ikony krásnobrodskej 
Presvätej Bohorodičky, ktoré budú počas 
nastávajúceho Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie 2018 putovať po jednotlivých 
protopresbyterátoch Prešovskej archiepar-
chie. V homílii vysvetlil, že plnosť času je 
čas Nového zákona, teda príchod Mesiáša, 
ktorého predpovedali proroci. „V Ježišovi 
Kristovi nám dal Boh plnosť všetkého, čo 

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku  
obdarúvavali na trhoch
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potrebujeme na spásu. Prišiel iba z lásky. 
Je to nekonečná láska, ktorou sme boli 
všetci vytrhnutí z pút hriechu.“ Popoludní 
si vladyka v katedrále pozrel vystúpenie detí 
a mladých, ktoré si pripravili k Vianociam, 
a potom slávil večiereň.

Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej 
Bohorodičke 26. decembra slávil vladyka 
Ján svätú liturgiu v Jarabine a na sviatok sv. 
prvomučeníka Štefana 27. decembra na hore 
Zvir v Litmanovej.

V KOŠICKEJ EPARCHII
Košický eparcha Milan Chautur CSsR 

slávil v košickej katedrále 24. decembra 
archijerejskú svätú liturgiu. V kázni vysvetlil, 
že Kristus sa stal človekom, aby človeka na-
smeroval späť k Bohu, čo sa uskutočňuje už 
v samotnom Kristovom narodení, keď Ježiš 
uložený do jasieľ, teda na miesto, kde jedia 
zvieratá, predznačil, že sa podobne dáva 
človeku za pokrm.

V poobedňajších hodinách vstúpili košickí 
gréckokatolíci do sviatku Veľkou večierňou 
a počas modlitby Veľkého povečeria s lítiou 
vladyka Milan odkryl a posvätil katedrál-
ny betlehem. Ku koncu povečeria vladyka 
predniesol jednu z vianočných homílií sv. 
Augustína, v ktorej Augustín zdôrazňuje 
ľudskú prirodzenosť, skrze ktorú človek 
uvidel tvár Boha. Na záver povečeria zazneli 
starobylé koledy.

Sviatočnú archijerejskú svätú liturgiu 
slávil vladyka Milan Chautur 25. decembra 
v katedrálnom chráme za spevu členov 
Miešaného zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc 
a na poludnie sa zúčastnil na vianočnom 
pásme, ktoré pripravili deti z farnosti.

V druhý vianočný sviatok 26. decembra 
slávil vladyka Milan svätú liturgiu v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. 
Sviatočnú atmosféru umocnilo aj výročie 
miestneho Zboru sv. archanjela Michala, 
ktorý oslávil dvadsať rokov svojho pôsobenia. 
Momentálne zbor, ktorý pozostáva zo se-
demnástich členov, vedie Františka Ďuristo-
vá, a vydal jedno CD s názvom Tebe pojem.

V BRATISLAVSKEJ EPARCHII
Prípravu na vianočnú atmosféru v bra-

tislavskej katedrále obohatil v prvý deň 
predprazdenstva, 20. decembra večer koncert 
katedrálneho zboru Kyrillomethodeon pod 
dirigentským vedením L. Sabolčáka.

V predvečer Narodenia Pána modlitbe Veľ-
kej večierne predsedal vladyka Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha. Po štedrej večeri vlady-
ka predsedal aj Veľkému povečeriu s lítiou.

Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka 
Peter spolu s viacerými kňazmi archijerejskú 
liturgiu, ktorú spevom obohatil katedrálny 
zbor Chrysostomos pod vedením Martina 
Škovieru. Liturgii predchádzala jasličková 
pobožnosť detí, ktorú pripravil bratislavský 
farár otec Rastislav Čižik na tému Prijmime 
novonarodeného Spasiteľa do svojho srdca. 
Zvláštnosťou tohtoročnej jasličkovej pobož-
nosti bolo, že v nej spolu so svojimi deťmi 
účinkovali aj otcovia. Touto pobožnosťou sa 
deti farnosti zapojili do koledníckej akcie 
Dobrá novina, pre ktorú bol určený výťažok 
z myrovania, ktoré nasledovalo po svätých 
liturgiách.

Vo svojej homílii vladyka Peter vyjadril 
veľkú vďačnosť deťom, ktoré prinášajú do-
spelým radosť. Ako vysvetlil, radosť vzniká, 
ak človeka má v sebe Krista a jeho život, lebo 
svojím príchodom Boh tvorí nové stvorenie 
a ten, kto kráča s Kristom, kráča k novému 
stvoreniu. 

V rámci projektu Deti deťom mohli deti 
z farnosti priniesť počas Vianoc do katedrály 
darček, ktorým boli obdarované choré deti 
v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. 
(ISPA, TS KE, M. Koščíková, S. Gábor; foto: 
J. Halčík, B. Semanová, Ľ. Michalko)

Rozhovor s europoslankyňou  
pani Annou Záborskou

JJ
Juraj GradošJ�

�� Pani Záborská, váš otec Anton Neu-
wirth bol jedným z kandidátov na post 
prezidenta SR. Čo pre neho znamenala 
samostatná Slovenská republika?

Môj otec pochádzal z rodinného prostredia, 
kde v tom najužšom kruhu boli Slováci, Nem-
ci, Maďari, Česi, židia, katolíci i takí, ktorým 
sa dnes hovorí „bez vyznania“. Skúsenosť 
z detstva prežitého v tomto myšlienkovo aj 
hodnotovo bohatom a rôznorodom prostre-
dí ho naučila, aké dôležité je spolunažívanie 
vo vzájomnej láske, porozumení a rešpekte. 
Národné povedomie bolo pre neho vždy 
dôležité, pretože ho vnímal ako pozitívnu 
súčasť identity človeka. Vzniku Slovenskej 
republiky sa preto potešil, aj keď s istými 
obavami, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať.

�� V roku 1994 sa stal prvým veľvyslan-
com Slovenskej republiky pri Svätej 
stolici. Ako vnímal túto svoju úlohu?

Dovoľte, aby som zacitovala slová môjho 
otca: „Pre mňa to bolo prejavom uznania 
i dôvery, ale vymenovanie znamenalo 
predovšetkým záväzné poslanie, vyžadujúce 
hlboké cítenie s národom, štátom i Cirkvou.“ 
Práca na tomto poste bola určite vyvrchole-
ním jeho angažovanosti vo verejnom živote.

�� Ste najdlhšie pôsobiacou Slovenkou 
v európskej politike. Zmenil sa pohľad 
západných politikov na nás po dvadsia-
tich piatich rokoch?

V Európskom parlamente som prakticky už 
od roku 2003. Vtedy sa na všetky budúce 
členské štáty z bývalého východného bloku 
naši kolegovia zo Západu pozerali s určitou 
opatrnosťou. Tú po vstupe do EÚ v roku 
2004 vystriedalo nadšenie vyvolané histo-
rickým významom politického zjednotenia 
kontinentu.

Nasledovalo trinásť rokov každodennej 
praktickej spolupráce na rôznych úrovniach, 
ktorá nám umožnili navzájom sa lepšie 
spoznať. Mám pocit, že výsledkom je vzťah 
partnerstva – na jednej strane si Slovensko 
nepochybne získalo rešpekt, no zároveň nás 
naši partneri vidia realistickejšie.
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Pastiersky list k Jubilejnému roku  
Prešovskej archieparchie 2018
Drahí bratia a sestry!
Na začiatku Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom 
Gréckokatolícka cirkev bude ďakovať mnohorakými spôsobmi Pánu 
Bohu za jeho nekonečnú lásku a dobrotu v duchu modlitby: „Tvoje 
z tvojho tebe prinášame...“, vás všetkých srdečne pozdravujem a pra-
jem vám požehnaný nový rok plný milostí, pokoja a Božej lásky, ktoré 
nám Pán neustále ponúka, ale ešte hojnejšie v tomto jubilejnom roku. 

Dnešný sviatok Obrezania Pána vyjadruje zmluvu uzavretú na Si-
naji medzi Bohom a izraelským ľudom. Každý chlapec sa stal ob-
riezkou účastný na prisľúbeniach vyplývajúcich z tejto zmluvy. My 
sme boli krstom začlenení do nového Izraela – do Cirkvi a stali sme 
sa účastnými na Kristových prisľúbeniach. 
V evanjeliu počúvame, že po narodení Ježiša 
„pastieri oslavovali a chválili Boha za všetko, čo 
počuli a videli“. Aj my chceme po celý tento rok 
oslavovať a chváliť Boha za evanjelium, ktoré 
posilňovalo celé generácie našich veriacich 
a ktoré aj my počúvame ako radostnú zvesť pre 
náš život, ale aj za všetky jeho viditeľné i nevi-
diteľné dobrodenia – za všetko, čo sme počuli 
a videli. Dnešné evanjelium nám predstavuje aj 
udalosť, keď Jozef a Mária našli Ježiša v chráme. 
Nech nám Jubilejný rok Prešovskej archiepar-
chie 2018, ktorý dnes začíname sláviť, pomôže 
umocniť našu vieru v Ježiša Krista prítomného 
v našich chrámoch, v Božom slove, vo sviatos-
tiach a v spoločenstve Cirkvi, ale aj nanovo ho 
nájsť v našom každodennom živote, v našich 
rodinách, v udalostiach nášho života. 

Hlavným jubileom v tomto roku je významný 
medzník života Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku, ktorým je dvesto rokov od zriadenia 
Prešovskej eparchie. Svätá stolica ponúkla našim predkom žijúcim 
na tomto území už pred dvesto rokmi vlastnú cirkevnú hierarchiu – 
Prešovskú eparchiu na čele s eparchiálnym biskupom. Tak boli naši 
predkovia jasne ukotvení vo vlastnej cirkevnej štruktúre a zastrešení 
vlastným biskupom. Od toho času Prešovská eparchia začala písať svo-
je vlastné radostné i bolestné dejiny. Hoci začiatky boli ťažké, pretože 
sme boli v tomto priestore akýmsi nechceným dieťaťom, to, že to bolo 
veľké Božie dielo, môžeme vidieť dnes, po tom všetkom, čo Gréckoka-
tolícka cirkev na Slovensku prežila. Počas jej likvidácie v rokoch 1950 
– 1968 bola celých osemnásť rokov postavená mimo zákona, jej biskupi 
a mnohí kňazi skončili vo väzení a ostatní kňazi aj s rodinami boli 
deportovaní do vyhnanstva. Aj po obnovení Cirkvi bola až do roku 1990 
situácia kritická. Potom sa vďaka horlivým kňazom a veriacim začal jej 
rozkvet. 

V jubilejnom roku si pripomíname päťdesiat rokov od obnovenia 
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi, ktorú komunistický režim v roku 1950 
násilne zlikvidoval. Biskupi mučeníci, ale aj kňazi, ktorí prešli väzením, 
boli rehabilitovaní. Vy starší si na to živo pamätáte, koľko bolo v roku 
1968 zo vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi radosti.

Pred desiatimi rokmi bola Prešovská eparchia povýšená na archie-
parchiu a Prešov sa stal metropolitným sídlom. Pápež Benedikt XVI. 
v roku 2008 zriadil Gréckokatolícku metropoliu sui iuris na Slovensku, 
povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu a zriadil 
Bratislavskú eparchiu. 

V jubilejnom roku si ešte pripomenieme aj stotridsať rokov od naro-
denia bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a tridsať rokov od vyhláse-

nia baziliky minor v Ľutine, najväčšom pútnickom mieste Gréckokato-
líckej cirkvi. V tom všetkom vidíme dozrievanie našej miestnej cirkvi. 
Za všetky tieto Božie dary chceme v jubilejnom roku zo srdca ďakovať. 

Zároveň v tomto roku budem aj ja Bohu ďakovať za niekoľko jubileí 
– za svoj život, za dar kňazstva, za biskupské svätenie i za službu 
metropolitu.

Jubilejný rok 2018 chceme teda dôstojne osláviť mnohorakým spôso-
bom. V každom chráme sme ho už začali eucharistickou pobožnosťou 
a modlitbou. 

V Ríme sme požiadali o získanie odpustkov jubilejného roka pre de-
sať vybraných chrámov Prešovskej archieparchie, v ktorých ich budeme 

môcť získavať počas celého roka za splnenia ob-
vyklých podmienok. Okrem katedrálneho chrá-
mu v Prešove a vikariátneho chrámu v Humen-
nom, baziliky v Ľutine a chrámu na hore Zvir 
v Litmanovej budeme môcť získať plnomocné 
odpustky aj v chrámoch v Poprade, v Bardejove, 
vo Svidníku, v Stropkove, v Čemernom a v Sni-
ne. Vrelo odporúčam tak jednotlivcom, ako aj 
kňazom, aby sa snažili sprostredkovať veriacim 
spoločné púte na niektoré z vymenovaných 
miest s cieľom získať tieto jubilejné odpustky. 

V jubilejnom roku vám chceme ponúknuť 
sériu desaťdielnej knižnej edície Gréckokatolíc-
ka cirkev na Slovensku, vedeckú konferenciu, 
slávnostnú svätú liturgiu za účasti domácich 
biskupov i východných biskupov z okolitých 
krajín. Usporiadame tlačové konferencie, tri 
veľké ďakovné púte: v apríli do Svätej zeme, 
v júni do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove a v októbri do Ríma. Vyjde nám 
jubilejná poštová známka, vydáme pamätnú 

medailu, usporiadame putovnú výstavu historických fotografií. Ale 
najdôležitejším bodom jubilejných osláv bude Ďakovný rok pred 
Eucharistiou – celoročná adorácia v našich farských a filiálnych 
chrámoch, vo formačných centrách a v iných kaplnkách podľa pripra-
veného rozpisu. 

Na Vianoce som v katedrále posvätil kópie ikony krásnobrodskej 
Presvätej Bohorodičky, ktoré dnes začnú putovať po Prešovskej 
archieparchii, po každom protopresbyteráte. Veľký dôraz kladieme 
na naše najväčšie odpustové slávnosti v Litmanovej a v Ľutine. Všetky 
tohtoročné slávenia a podujatia budú mať prívlastok jubilejných osláv. 

Drahí veriaci, všetkých vás pozývam k aktívnej účasti na týchto osla-
vách podľa pripraveného kalendára slávení a podujatí, ktorý je k dispo-
zícii v každom chráme. Tiež je kompletný a aktualizovaný na webovej 
stránke našej archieparchie, aby bol dostupný každému veriacemu. 
Vďačnosť plodí nové dary. Buďme horliví v ďakovaní Pánu Bohu 
i Presvätej Bohorodičke za našu Gréckokatolícku cirkev, za jej rozkvet, 
za biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry a za bohoslovcov. Modli-
me sa, aby sme všetci žili horlivo podľa Božej vôle, každý na tom mieste, 
kde nás Pán Boh postavil, aby sme šírili Božie kráľovstvo na zemi. Aby 
sa Ježiš vzmáhal v našom živote i v tomto svete. Presvätá Bohorodička, 
pros za nás, aby sme všetky jeho slová podľa tvojho príkladu zachovávali 
vo svojich srdciach a uskutočňovali ich v každodennom živote. 

Všetkým žičím a vyprosujem šťastný a požehnaný nový rok plný Bo-
žej lásky a pokoja, a zo srdca vám udeľujem archijerejské požehnanie. 
     

Váš arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
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JUBILEJNÝ ROK 
Prešovskej archieparchie 2018

JJ Ľubomír Petrík
J� grafika: J. Gradoš

Prešovská archieparchia – aj celá Gréc-
kokatolícka metropolitná cirkev sui iuris 
na Slovensku – začala 1. januára 2018 sláviť 
rok vzácnych výročí. Prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ už v auguste 2017 
zriadil komisiu pre prípravu Jubilejného 
roka Prešovskej archieparchie 2018, ktorého 
trvanie je totožné s kalendárnym rokom.

V Prešovskej archieparchii sa rok výročí 
začal eucharistickou adoráciou a pastier-
skym listom vladyku Jána. Jubilejný rok 
Prešovskej archieparchie 2018 má svoje logo 
a motto (leitmotív) zo svätej liturgie „Tvoje 
z tvojho tebe prinášame...“, pretože výstižne 
vyjadruje, že všetka naša vďaka patrí Bohu, 
lebo všetko, čím sme a čo máme, je od neho. 

Najdôležitejšie výročia
• 200. výročie zriadenia Prešovskej 

eparchie, ktorá bola vyčlenená z veľkej 
Mukačevskej eparchie a kánonicky zriade-
ná 22. septembra 1818 bulou Relata semper 
pápeža Pia VII. 

• 10. výročie povýšenia Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku na metropolitnú 
cirkev sui iuris bulou Spiritali emolumen-
to pápeža Benedikta XVI. z 30. januára 
2008.

• 50. výročie obnovenia Gréckokatolíc-
kej cirkvi v bývalom Československu 
po jej osemnásťročnom zákaze (13. júna 
1968 vládnym uznesením č. 205/1968 Zb. 
a vládnym nariadením č. 70/1968 Zb.).

• 1155. výročie príchodu svätých Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu (863).

• 130. výročie narodenia blaženého hie-
romučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM 
17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch.

• 15. výročie blahorečenia hieromuče-
níka Vasiľa Hopka pápežom sv. Jánom 
Pavlom II. 14. septembra 2003 v Bratislave-
Petržalke.

• 30. výročie vyhlásenia gréckokatolícke-
ho chrámu v Ľutine za baziliku minor 
zasvätenú Zosnutiu Presvätej Bohoro-
dičky apoštolským breve sv. Jána Pavla 
II. z 22. júna v Mariánskom roku 1988. 

Zároveň si v roku 2018 pripomíname aj 115. 
výročie posviacky ľutinského chrámu – 
súčasnej baziliky (1903).

• 20. výročie vydania nového prekladu 
slovenského liturgikona (1998).

• 10. výročie vyhlásenia hory Zvir za ma-
riánske pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie (7. septembra 2008). 

Výročia vladyku Jána Babjaka SJ
Otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
a spolu s ním celá Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku, ktorej je hlavou, si pripomenie:

• 65 rokov života (narodil sa 
28. októbra 1953 v Hažíne nad Ciro-
chou),

• 40. výročie kňazskej vysviacky 
(11. júna 1978 križevackým vladykom 
Joachimom Segedim v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove),

• 15. výročie biskupskej chirotónie 
(6. januára 2003 pápežom sv. Jánom 
Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme),

• 10. výročie jeho vymenovania 
za prvého prešovského arcibisku-
pa metropolitu (30. januára 2008 
pápežom Benediktom XVI.).

Hlavné liturgické slávenia
Dve hlavné liturgické slávenia budú v Ľu-
tine v nedeľu 4. februára 2018 k 10. výročiu 
povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku na metropoliu sui iuris a v sobotu 
22. septembra 2018 k 200. výročiu zriadenia 
Prešovskej eparchie. Komisia pripravila 
Kalendárium Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie 2018, v ktorom sú uvedené 
všetky hlavné liturgické slávenia a iné podu-
jatia. Jeho kompletnú a vždy aktualizovanú 
verziu možno nájsť na stránke www.grkatpo.
sk kliknutím na logo jubilejného roka.

Iné slávenia, podujatia a priebežné 
aktivity
Súčasťou jubilejného roka je aj eucharistická 
poklona postupne vo všetkých chrámoch 
Prešovskej archieparchie pod názvom 
Ďakovný rok pred Eucharistiou, putova-
nie kópií ikony krásnobrodskej Presvätej 
Bohorodičky po všetkých farnostiach v rámci 
jednotlivých protopresbyterátov Prešovskej 
archieparchie, modlitba pred touto iko-
nou, možnosť získať plnomocné odpustky 
vo vybraných desiatich chrámoch, prosba 
v suhubej ekténii svätej liturgie, zhotovenie 
a inštalácia pamätného kríža v Prešove, 
ďakovná púť do Svätej zeme 21. až 28. apríla, 
ďakovná púť do Ríma v októbri, pokra-
čovanie v postupnom vydávaní desiatich 
dielov knižnej edície Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku, inaugurácia jubilejnej poštovej 
známky 9. novembra, vydanie pamätnej 
medaily, putovná výstava fotografií z dejín 
Prešovskej eparchie, galakoncert v závere 
roka a iné. Do slávení vynikajúco zapadá aj 
Celonárodné stretnutie mladých P18, ktoré 
sa uskutoční 26. až 29. júla v Prešove.

Logo jubilejného roka
Súťaž o logo Jubilejného roka Prešovskej ar-
chieparchie 2018 vyhlásil 21. apríla 2017 pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 
Výzva bola uverejnená v časopise Gréckoka-
tolíckej cirkvi Slovo č. 13/2017. Termín na po-
sielanie návrhov bol 30. august 2017. Cenou 
za víťazný návrh je púť do Svätej zeme. 
Víťazným sa stal návrh gréckokatolíckeho 
kňaza Juraja Gradoša.

Logu dominuje Katedrálny chrám sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove, ktorý je srdcom Prešov-
skej archieparchie a Prešovskej metropolie 
sui iuris. Od zriadenia Prešovskej eparchie je 
jej katedrálnym chrámom.
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Mons. John Kallok
Minulý rok sme si pripomenuli viacero výročí Mons. Johna Kalloka, 
ktorý pôsobil i na území eparchie Parma. Otec John uzrel svetlo sveta 
10. septembra 1907 v zemplínskej dedine Suché. Keď mal jeden 
rok, odišli jeho rodičia do Spojených štátov. Vyrastal v bilingválnom 
prostredí. Hovoril perfektne po slovensky i anglicky. Teológiu študo-
val v Užhorode a prázdniny trávil pri rodine v Suchom. Za kňaza ho 
vysvätil vladyka Vasiľ Takáč 30. septembra 1934.

Otec Kallok si uvedomil význam masovokomunikačných prostried-
kov pri evanjelizácii 20. storočia. Stál pri vzniku prvého anglického časopisu zaoberajúceho sa 
východným kresťanstvom – The Chrysostom. Neskôr bol šéfredaktorom ďalších cirkevných 
periodík. Živo sa zaujímal o dejiny Gréckokatolíckej cirkvi a zhromaždil pozoruhodnú zbierku 
kníh, z ktorej venoval knižnici seminára v Pittsburghu 3 500 exemplárov.

V júni 1937 sa stal prvým gréckokatolíckym kňazom v USA, ktorý mal prednášky v rádiu. 
V programe Catholic Hour, ktorý moderoval Fulton Sheen, hovoril o východných katolíkoch. 
Tieto prednášky vyšli aj v tlačenej podobe. Jeho slová: „Dnes, keď sa kresťanská civilizácia 
nachádza pod útokom síl novopohanstva, keď nenávisť sa káže namiesto lásky, keď zhýralosť 
a hriech sa považujú za cnosti, potrebujeme jednotu vlády pre všetkých, ktorí veria v Krista 
a nazývajú sa kresťanmi,“ platia i dnes.

Neskoršie bol riaditeľom historického múzea eparchie Passaic. Posledné roky strávil u sestry 
v Minneapolise, kde pracoval na Slovenskej encyklopédii. Tú, žiaľ, už nestihol dokončiť. Otec 
Kallok odišiel z tohto sveta 30. decembra 1977 a pochovaný bol v meste Christopher (IL). 
(Daniel Černý)
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Po ľavej strane katedrály je časť arcibiskup-
skej rezidencie, od ktorej sa odvíja letopočet 
– časová os – symbolizovaná časťou kružni-
ce. V nej sú roky najvýznamnejších výročí: 
1818 – zriadenie Prešovskej eparchie, 1968 
– obnovenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu, 2008 – zriadenie grécko-
katolíckej Prešovskej metropolitnej cirkvi 
sui iuris na Slovensku a povýšenie eparchie 
na archieparchiu, 2018 – Jubilejný 
rok Prešovskej archieparchie, 
v ktorom si pripomíname 
jednotlivé výročia.

Zároveň táto kružnica 
predstavuje živý viničný 
kmeň, ktorým je Ježiš 
Kristus a jeho Cirkev, 
ktorá prináša ovocie, 
symbolizované strap-
com hrozna, ktorý je aj 
grafickým leitmotívom 
knižnej edície Gréckoka-
tolícka cirkev na Slovensku.

Logo ponúka pohľad 
na chrám, ktorý však nie je iba 
stavbou bez života. Preto je sú-
časťou loga aj vinič so strapcom hrozna, 
ktorý predstavuje život viery v Cirkvi – nielen 
v murovaných či drevených chrámoch, ale 
predovšetkým v živých chrámoch – v živote 
tých, ktorí uverili Kristovi a jeho Cirkvi.

Vinič je častým motívom na drevorezbách 
ikonostasov v našich chrámoch a na liturgic-
kých rúchach.

Pripomína nám aj Pánovu vinicu, do ktorej 
sme povolaní pracovať nie ako zlí vinohrad-

níci, ale ako tí, ktorí budú svojmu Pánovi 
načas odovzdávať úrodu (porov. Mt 21, 41).

Hovorí aj o eucharistickom tajomstve, 
o víne, ktoré sa pri svätej liturgii stáva krvou 
Ježiša Krista, ktorú vylial pre našu spásu.

Môžeme v ňom vidieť aj obraz nášho krs-
tu, v ktorom sme boli zaštepení do viničného 

kmeňa, ktorým je Ježiš Kristus. 
My sme ratolesti. Ak nechceme 

uschnúť, ale žiť, rásť 
a prinášať ovocie – 

bohaté a sladké 
strapce hrozna, 

potrebujeme 
stále znova 
uveriť, že 

život nám prichá-
dza od Krista. Preto 

nás Cirkev skrze Božie 
slovo, sviatosti a spoločenstvo 

bratov a sestier neustále pozýva k obráteniu, 
pozýva objavovať svoj krst.

Ovocím našej cirkvi sú predovšetkým naši 
blahoslavení mučeníci, kňazské, biskupské 
i rehoľné povolania aj mnohí veriaci, ktorí 
vďaka Božej milosti i za najväčšiu cenu 
obstáli obzvlášť počas minulých režimov – 
fašizmu a socializmu.

Kružnicu, ktorá obopína dva hlavné mo-
tívy – katedrálu a strapec hrozna vyrastajúci 
z viničného kmeňa – dopĺňa text: Rok výročí 
Prešovskej archieparchie.

Význam slávenia jubilejného roka
Čo všetko sa udialo za dvesto rokov! 
Koľko generácií je to, koľko životných 
príbehov, koľko osobných dejín spásy, 
dejinných míľnikov, ľudských pádov, 
ale predovšetkým koľko Božích milostí 
a víťazstiev nad ľudskou slabosťou 
a hriechom... Nedá sa to všetko vymenovať. 
Čo však môžeme, je naplniť celý rok, ba 
celý náš život vďačnosťou. Jubilejný rok 

je pre nás príležitosťou ďakovať za všetky 
viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré 
nám Boh štedro udeľoval a udeľuje, ale 
aj príležitosťou nanovo zakúsiť Božiu 
lásku, aby sme boli schopní lásky a boli 
odvážni ohlasovať Božiu lásku tomuto 
svetu. Zároveň je príležitosťou znova 
objaviť radosť z Božej prítomnosti v našom 
živote a z pozvania k večnému životu, 
i príležitosťou k serióznej reflexii nad naším 
životom viery, lásky a nádeje, nad našou 
láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu.

Máme možnosť nanovo Bohu ďakovať 
za milosť, že sme boli uvedení do Cirkvi, že 
sa môžeme živiť Božím slovom, prijímať Ježi-
ša vo sviatostiach a modliť sa v spoločenstve 
bratov a sestier. Môžeme si znova uvedomiť, 
že Kristova cirkev je živé spoločenstvo putu-
júceho Božieho ľudu, ktorý kráča dejinami 
s pohľadom upretým na Krista, pôvodcu 
a zavŕšiteľa viery (porov. Hebr 12, 2).

Prosme dobrotivého Boha, aby jednotlivé 
slávenia a celý jubilejný rok prispeli k oži-
veniu našej viery, nášho vzťahu k Bohu, 
blížnemu a ku Kristovej Cirkvi. Teda nejde 
o podujatia pre podujatia či slávenia pre 
slávenia, ale chceme celý rok prežiariť naším 
vďakyvzdaním Bohu. Celým rokom nás bude 
sprevádzať krásnobrodská Presvätá Bohoro-
dička, ktorá na ikone ukazuje na Krista. Ma-
riánska úcta je veľmi blízka každému grécko-
katolíkovi a podobne ako naša generácia, aj 
predchádzajúce generácie vnímali mocný 
príhovor našej nebeskej Matky u Boha. Preto 
sa po celý jubilejný rok budeme po svätých 
liturgiách modliť modlitbu pred ikonou 
krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky, ktorá 
je jednou z našich najstarších a najkrajších 
zázračných mariánskych ikon.
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„Tvoje z tvojho  
tebe prinášame...“



JJ
Jaroslav CoraničJ�

Gregor Tarkovič sa narodil 20. novembra 
1754 v obci Pasika v Berežskej župe (dnešná 
Zakarpatská oblasť na Ukrajine). Vyso-
koškolské štúdium filozofie absolvoval vo 
Veľkom Varadíne (dnes Oradea v Rumunsku). 
Po jeho úspešnom ukončení ho v roku 1775 
mukačevský gréckokatolícky biskup Andrej 
Bačinský poslal na ďalšie teologické štúdiá 
do novootvoreného Seminára sv. Barbary (tzv. 
Barbareum) vo Viedni, kde študoval do roku 
1778. Po ich ukončení bol 1. januára 1779 
v kláštornom chráme otcov baziliánov na Čer-
nečej hore v Mukačeve vladykom Bačinským 
vysvätený za kňaza.

Krátko po vysviacke ho mukačevský biskup 
vymenoval za profesora teológie v seminári 
v Užhorode, kde zotrval až do roku 1793. 
Následne ďalších desať rokov pôsobil v pasto-
rácii, spočiatku ako farár v Hajdúdorogu (1793 
– 1797), neskôr v Užhorode (1797 – 1803).

V roku 1803 bol vymenovaný za cenzora 
slovanských kníh pri Kráľovskej (tzv. Ilýr-
skej) tlačiarni v Budíne, kde vo svojej funkcii 
zotrval desať rokov. V roku 1804, ostávajúc 
naďalej cenzorom v Budíne, bol vymenovaný 
za kanonika Mukačevskej kapituly.

V júli roku 1813 bol Mukačevskou kapitulou 
zvolený a Uhorskou miestodržiteľskou radou 

potvrdený za biskupského vikára Košické-
ho vikariátu Mukačevského biskupstva so 
sídlom v Prešove. Tu prežil dva roky. Jeho 
sídlom bol polozbúraný kláštor minoritov 
s priľahlým chrámom. Keď 20. decembra 1815 
v Užhorode zomrel kapitulný vikár Mukačev-
ského biskupstva Michal Bradáč, kapitula ho 
22. decembra 1815 zvolila za svojho nového 
kapitulného vikára.

Už predtým, 3. novembra 1815, rakús-
ky cisár František I. rozhodol o rozdelení 
Mukačevského biskupstva. Za biskupa pre 
novovzniknuté Prešovské biskupstvo nomi-
noval práve G. Tarkoviča. Cisár však nepočkal 
na potvrdenie tejto nominácie Svätou stolicou 
a ešte v marci ho vymenoval za prešovského 
biskupa.

Svätá stolica však nemala dostatok informá-
cií o celej tejto záležitosti, navyše v tom čase 
bol už dlhšie uprázdnený post viedenského 
nuncia, ktorý mal túto záležitosť prešetriť, 
preto sa na potvrdenie zo strany Ríma čakalo 
vyše dvoch rokov. Prešovské biskupstvo bolo 
definitívne kánonicky zriadené pápežom 
Piom VII. bulou Relata semper, ktorá bola 
slávnostne vyhlásená 22. septembra 1818. 
G. Tarkovič bol pápežom potvrdený za pre-
šovského biskupa 6. októbra 1818.

Po vzniku nového Prešovského biskupstva 
bolo treba doriešiť viacero dôležitých otázok, 
ktoré sa týkali najmä jeho hospodárskeho 
zabezpečenia. Z tohto dôvodu sa vladyka 

Tarkovič počas celého tohto procesu zdržiaval 
vo Viedni. Do Prešova prišiel až 7. novembra 
1820. Biskupskú vysviacku prijal za účasti 
kanonikov kapituly a kléru v chráme otcov 
baziliánov v Krásnom Brode 17. júna 1821. 
Po návrate do Prešova bol za prítomnosti 
kapituly slávnostne inštalovaný a od prepošta 
kapituly prevzal správu biskupstva. Následne 
sa podujal vybudovať základné biskupské 
inštitúcie. Postupne zriadil biskupský úrad 
a konzistórium, zaslúžil sa o zriadenie biskup-
ského archívu a knižnice, pričinil sa o vznik 
viacerých fondov biskupstva.

Biskup Gregor Tarkovič bol duchovne 
zameraným človekom, veľmi zbožným, 
asketického života, ktorému robili problémy 
materiálne záležitosti správy biskupského 
úradu, no aj keď nebol obdarený organizač-
nou energiou, predsa sa postaral o hmotné 
zabezpečenie novozaloženého biskupstva, až 
na opravu svojej rezidencie. Jeho osobu naj-
lepšie vystihnú slová Alexandra Duchnoviča: 
„Biskup Tarkovič miloval a zároveň nenávidel 
peniaze. Žil veľmi skromne, preto ich nerád 
utrácal na svoje súkromné účely, veľmi rád 
však nimi obdarovával množstvo prícho-
dzích prosebníkov. Pre túto jeho nezištnú 
štedrosť sa podobal na sv. Mikuláša, obzvlášť 
vtedy, keď celebroval v biskupskom rúchu.“ 
Ako biskup riadil Prešovské gréckokatolícke 
biskupstvo až do svojej smrti 16. januára 1841 

Jubilejný rok

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Všetkým čitateľom nášho časopisu Slovo vin-
šujem pokojný a požehnaný nový rok. Gréc-
kokatolícka cirkev na Slovensku, ktorej korene 
siahajú až k cyrilo-metodskej misii, si v tomto 
roku pripomenie viac ako desať výročí. Pôjde 
predovšetkým o 200. výročie zriadenia gréckoka-
tolíckej Prešovskej eparchie vyčlenením z Muka-
čevskej eparchie, ale aj 10. výročie jej povýšenia 
na Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku 
či 50. výročie povolenia jej činnosti po osemnás-
tich rokoch zákazu v bývalom Československu.

Preto sme tento rok nazvali Jubilejným 
rokom Prešovskej archieparchie a budú ho 
sprevádzať mnohé slávenia a kultúrne poduja-

tia v duchu slov z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho: 
„Tvoje z tvojho tebe prinášame“, ktorými vy-
jadrujeme našu vďaku Bohu za všetky viditeľné 
i neviditeľné dobrodenia, ktoré udelil našej 
cirkvi počas tohto obdobia.

Predovšetkým sa po celý rok od 1. januára 
do 31. decembra bude konať neprestajná 
adorácia podľa rozpisu. Vo farnostiach, ktoré sú 
početnejšie, odporúčam celodennú aj celonoč-
nú adoráciu, vo filiálnych chrámoch iba celo-
dennú adoráciu. Ďalšou veľkou udalosťou bude 
putovanie ikony krásnobrodskej Bohorodičky 
po všetkých farnostiach s modlitbami vďaky 
za pomoc a ochranu našich rodín.

Na základe dekrétu z Ríma veriaci budú môcť 
počas celého roka získavať jubilejné odpustky 
v desiatich chrámoch Prešovskej archieparchie. 
Povzbudzujem vás, drahí čitatelia, k veľkej hor-
livosti získavania jubilejných odpustkov v týchto 
chrámoch.

To, že Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 
pôsobí dvesto rokov ako miestna katolícka 

cirkev východného obradu, je Božia vôľa. 
V roku 1950 ju Pán podrobil veľkej skúške počas 
komunistickej diktatúry, keď ju komunisti zrušili, 
pochovali. Ale po osemnástich rokoch ju Boh 
vzkriesil k životu. A pred desiatimi rokmi ju 
povýšil na metropolitnú cirkev sui iuris. Z obdo-
bia veľkej skúšky máme mnoho svätých v nebi 
ako mučeníkov a vyznávačov z radov biskupov, 
kňazov, rehoľníkov a veriacich, hoci zatiaľ iba 
troch ako blahoslavených: hieromučeníkov 
Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka a rehoľného kňaza 
Dominika Trčku. Dúfajme, že sa tento počet 
rozšíri.

Hlavné jubileum – 200. výročie zriadenia 
Prešovskej eparchie bulou pápeža Pia VII. 
Relata semper – budeme sláviť 22. septembra 
v bazilike v Ľutine a 20. – 21. septembra bude 
vedecká konferencia na GTF PU a predstavenie 
desaťdielnej série kníh Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku (historický schematizmus).

Drahí čitatelia, zo srdca vám žehnám, aby bol 
nový rok šťastný a zmysluplne prežitý.

Gregor Tarkovič (1816 – 1841)
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Jasným  
smerom
Rozhovor pri príležitosti 25. výročia vzniku 
Gréckokatolíckeho biskupského vikariátu v Prahe 
s pražským apoštolským exarchom Ladislavom Hučkom, 
ktorý sa tohto roka dožíva 70. narodenín a 15. výročia 
biskupskej chirotónie.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív vl. Ladislava; peplum.cz

�� Vladyka, tohto roka si pripomínate 
viaceré výročia vy osobne i Gréc-
kokatolícky pražský exarchát. To 
najväčšie je vaše životné jubile-
um. Zmenilo sa vaše nazeranie 
sa na svet, spoločnosť a Cirkev 
po siedmich dekádach života?

Moje nazeranie na svet, vzťah k ľuďom, ale 
predovšetkým k Bohu sa v priebehu rokov 
prehlboval, zrel a dozrieva stále. Prežil som 
mladosť v období komunizmu, prenasledovania 
veriacich, zvykol som sa stretávať po bytoch, 
oznamovali sme si dôležité informácie potichu, 
iba osobne, nedôverovali sme telefónom a vy-
hýbali sme sa písaniu si o niektorých veciach. 
Všetko radšej osobne. To bola atmosféra v ob-
dobí totality. A tak som žil až do svojich viac než 
štyridsiatich rokov. Takže nejako to mám v sebe.
Je to milosť, keď sa človek môže dožiť vyššieho 
veku. Môže porovnávať to, čo bolo, s tým, čo je. 
Treba to považovať za dar a využiť to na to jedi-
né potrebné. Umožňuje to lepšie vidieť za celý-
mi svetovými, ale aj osobnými dejinami láskavú 
Božiu ruku, ako to všetko riadi pre naše dobro. 
Čím je niekto starší, tým viac si uvedomuje, ako 
sa svet mení, podmienky života sa menia, ale 
človek so svojimi slabosťami a potrebami v pod-
state ostáva rovnaký.

�� Istotne jedným z najväčších 
zlomov i nečakaných prekvapení 
vo vašom živote bolo vaše vyme-
novanie za exarchu a následne 
31. mája 2003 biskupská vysviac-
ka. Od vášho áno uplynie pätnásť 
rokov biskupskej služby. Ako by 
ste charakterizovali tento čas?

Musím povedať, že po biskupskej vysviacke 
stále viac vo mne rástlo vedomie zodpoved-
nosti nielen za seba, za svoju spásu, ale za celý 
zverený Boží ľud, za celú Cirkev, za celý svet... 
Uvedomil som si, že byť biskupom nie je nejaké 
vyznamenanie, ale nadobudnutie väčšej zod-
povednosti. Lebo „kto mnoho dostal, od toho 
sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, 
od toho budú viac žiadať“ (Lk 12, 48). Tieto 

náročné slová ma nútili, aby som ostal vždy pri 
zemi, konal pokorne a s láskou svoje povinnosti, 
ale i to, čo nebolo vyslovene mojou povinnos-
ťou.

�� Istotne nie ste iba biskupom a ste 
súčasťou viacerých vzťahov (ro-
dina, priatelia...). Vedeli by ste 
prirovnať nejaký emotívny okamih 
vo vašom živote k chirotónii?

Moja chirotónia nebola iba emotívnym, ale aj 
pomerne bolestným okamihom, pri ktorom bol 
akoby hmatateľne prítomný ten, kto nám chce 
robiť ťažkosti a zastrašovať. Na druhej strane 
som vďačný Bohu za tieto ťažkosti, ktorými som 
bol upozornený na to, že byť biskupom zname-
ná na prvom mieste prijímať kríž. A o to som sa 
snažil, aj keď viem, že nie vždy sa to podarilo. 
Ťažko niečo iné prirovnať k tomu, čo človek 
prežíva pri chirotónii a vôbec pri duchovných 
aktivitách, modlitbe, slúžení liturgie, vyslu-
hovaní sviatostí... Je to iný druh emócií, je to 
iná úroveň. Všetko ostatné môže byť dôležité, 
pekné, hlboké, ale vždy je iba dočasné.

�� Pražský exarchát vyrástol z Bis-
kupského vikariátu Prešovského 
biskupstva v Českej republike. Ako 
dnes, po 25 rokoch od jeho zria-
denia, je Praha prepojená s Prešo-
vom?

Musím sa priznať, že my tu v Čechách a v Prahe 
vzhľadom na počet našich veriacich a ich zlo-
ženie žijeme viac spojení s Ukrajinou, s ukrajin-
skými veriacimi a s ich kňazmi a biskupmi než 
so Slovenskom. Hoci som sa narodil v Prešove, 
tam som aj maturoval, moje kontakty s Prešo-

Vladyka Ladislav s matkou
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vom sú už teraz veľmi zriedkavé. Azda v prieme-
re dvakrát za rok som pozývaný ako pozorovateľ 
na radu hierarchov, ale často mi nevyjde, aby 
som prišiel.
Kňazskú vysviacku som prijal v Chorvátsku, 
takže prvýkrát som v katedrále v Prešove, kde 
som bol aj pokrstený, kde prijal kňazské sväte-
nie nielen môj otec, ale aj starý a prastarý otec, 
samostatne slúžil liturgiu až po asi desiatich ro-
koch od biskupskej vysviacky. Niet sa čomu ču-
dovať, lebo Prešov som natrvalo opustil po pro-
mócii na vysokej škole a po vojenskej službe asi 
v roku 1973, keď som na dvadsať rokov zakotvil 
v Bratislave. Prešov som už navštevoval veľmi 
sporadicky. Veľmi som sa potešil, keď som bol 
pred vyše rokom v Prešove na maturitnom 
stretnutí po päťdesiatich rokoch. Potešilo ma, 
keď som videl, koľko bývalých spolužiakov 
z piatich tried našej školy pristúpilo k svätému 
prijímaniu. Tým najčastejším spojením s dianím 
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je časopis 
Slovo, ktoré odoberáme a ktoré rád čítam.

�� Čechy a Morava sú domovom 
mnohých významných slovanských 
svätcov, ako je sv. Ľudmila, sv. 
Václav a iní. Je úcta k nim u vás iná 
ako na Slovensku?

Svätá Ľudmila a svätý Václav sú v Čechách 
národní svätci, patróni Českej krajiny, o kto-
rých sa dokonca  tvrdí, že boli vychovávaní vo 
východnej spiritualite a obrade. Úcta k nim je 
hlavne medzi českými katolíkmi veľmi rozšírená 
a hlboká. Na Slovensku úcta k týmto svätcom 
nie je až taká rozšírená, aj keď sú tiež vo veľkej 
vážnosti. Žiaľ, štatisticky patrí Česká republika 
v súčasnosti medzi najviac sekularizované štáty 
Európy. K veriacim katolíkom sa dnes hlási iba 
okolo dvadsať percent obyvateľstva, zatiaľ čo 
ešte pred dvadsiatimi rokmi to malo byť približ-
ne štyridsať percent.

�� Do Českej republiky za štvrťstoro-
čie imigrovali tisícky Ukrajincov 

a Slovákov. Aké miesto majú tieto 
národnosti v živote exarchátu?

Najväčšiu časť našich aktívnych veriacich dnes 
nesporne tvoria Ukrajinci. Takže ich miesto v ži-
vote exarchátu je veľmi 
významné. Máme asi 
polovicu aktívnych kňa-
zov ukrajinskej národ-
nosti, ktorí skoro všetci 
študovali už v Prahe, 
takže jazykové problémy 
nemajú, dobre sa integ-
rovali na české pomery. 
Gréckokatolíkov zo Slo-
venska je tiež pomerne 
dosť, ale sú veľmi rozp-
týlení po celom území 
Čiech a Moravy, a mnohí 
buď už nechodia vôbec 
do kostola, alebo si zvyk-
li, lebo je to bližšie, cho-
diť na rímskokatolícke 
bohoslužby. V Čechách 
je v Prahe jedna osobitná slovenská farnosť 
a v Brne na Morave tiež. Na iných miestach sa 
zúčastňujú mnohí slovenskí veriaci na ukrajin-
ských bohoslužbách alebo na staroslovenských, 
či českých. Čeština sa však ako liturgický jazyk 
v našom exarcháte ešte veľmi neujala.

�� Ste hlavou jednej z najzápadnej-
ších gréckokatolíckych komunít 
v Európe. Vplýva na vás globalizá-
cia, antiklerikalizmus a komercia-
lizmus vo väčšej miere ako na os-
tatné gréckokatolícke komunity?

Nemôžem hodnotiť, či dané vplyvy sú u nás 
väčšie než inde. Myslím si, že je to rovnaké, ale 
iné sú historické podmienky, iné sú stopy dáv-
nych historických udalostí. Za najnebezpečnejší 
považujem relativizmus, ktorý nič okrem seba 
neberie vážne a ohrozuje, samozrejme, aj na-
šich veriacich. Ďalšou hrozbou je prílišná honba 
za majetkom, peniazmi, pôžitkami, zábavou 
a zanedbávanie duchovných potrieb, aj keď mu-

sím povedať, že v porovnaní s ostatným obyva-
teľstvom naši veriaci vykazujú väčšiu stabilnosť 
vo viere a v praktizovaní náboženstva. Vyplýva 
to asi aj z ich relatívne väčšej chudoby. Človek 
z východu má tiež nejako prirodzene väčší sklon 
sa združovať, komunikovať. A bolo by nedobré 
a veľká škoda, keby sme to stratili a prispôsobili 
sa prevládajúcemu trendu individualizmu, kde 
sa každý stará len sám o seba, prípadne iba 
o svojich blízkych.

�� Aj keď budúcnosť je u Boha, nedá 
sa pri tejto príležitosti spýtať 
na vašu víziu. Kde vidíte o ďalších 
25 rokov Pražský exarchát?

Keďže za pár týždňov sa dožívam 70 rokov, 
berúc do úvahy priemerný vek mužov v Českej 
republike, je veľmi malá pravdepodobnosť, 
že budem žiť ešte ďalších 25 rokov. Všetko je 
v  Božích rukách. Nie je, podľa môjho názoru, 
dôležité, do akej štruktúry bude exarchát začle-

nený, či sa z neho stane eparchia atď. Dôležité 
je to, aby to bolo na osoh veriacim, aby sa tým 
umožnila čo najlepšia pastoračná služba, aby 
v našom exarcháte získal každý veriaci, nezá-
visle od toho, akej je národnosti, jasný smer, 
ktorým sa má uberať, aby sa mu čo najširšie 
otvorili možnosti dosiahnuť večnú spásu. To 
je najdôležitejšie. Všetko ostatné je vedľajšie 
a nedôležité či dôležité iba relatívne.

�� A ako a kde by ste chceli tráviť 
čas vy o desať rokov? Aká je túžba 
vášho srdca?

O desať rokov, dúfam, pokiaľ mi Pán dá milosť, 
že ešte budem žiť, už budem niekoľko rokov 
na dôchodku. Pokúsim sa – pokiaľ budem mať 
na to dostatok síl – ešte niečo z bohovedy 
doštudovať, rozjímať, modliť sa, pretože podľa 
vyjadrenia niektorých svätcov bude človek vo 
večnosti natoľko poznávať Boha a vidieť ho 
z tváre do tváre, nakoľko ho poznal (alebo sa 
o to snažil) už tu na zemi.

Krst syna kňaza v Pardubiciach

Vladyka Ladislav so svätým Jánom Pavlom II. v roku 2003
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Aj dnes vás chcem priviesť k prameňu s medom; je to med, ktorého sa nikto nepreje. Pavlove 
slová majú totiž túto vlastnosť: všetci, čo napájajú svoje srdcia z týchto prameňov, hovoria zo 
Svätého Ducha, či lepšie povedané, radosť, ktorá pramení z Božích výrokov, prevyšuje všetku 
sladkosť. Toto vyjadril aj prorok slovami: „Aké sladké sú tvoje slová mojim ústam, sladšie na ja-
zyku ako najlepší med...“ (Ž 118, 103) ...

Kto požíval príliš veľa z materiálneho stola, odgrgáva si, čo je nepríjemné pre jeho spoloční-
ka. Ale kto odgrgáva z duchovného poučenia, odovzdáva blížnemu ľúbeznú vôňu. Dávid, ktorý 
sa ustavične sýtil týmto pokrmom, hovoril: „Moje srdce prekypuje krásnymi slovami.“ (Ž 44, 2; 
doslovne: Odgrgnem si krásne slovo.) Možno totiž odgrgávať aj zlé slovo.

Pri stole s jedlami kvalita grgnutia závisí od povahy jedla; rovnako aj mnohí ľudia vydávajú 
zo seba slová v závislosti od výrokov, akými sa kŕmia. Ak si bol napríklad na predstavení, kde 
si počúval nemravné piesne, potom budeš také slová vyslovovať aj ty pred svojím blížnym. Ak 
si bol v chráme a počúval duchovné slová, budeš ich vydávať zo seba aj ty. Hľa, prečo prorok 
povedal, že jeho „srdce prekypuje krásnymi slovami“; poukázal nám tak na stôl, z ktorého 
ustavične požíval. ...

Povieš: aké je to zlé slovo? Ak spoznáš to dobré, pochopíš, ktoré je to zlé, lebo to prvé 
spomenul na odlíšenie od druhého. A na to, aké je to dobré slovo, nemusíš sa pýtať mňa, lebo 
jeho vlastnosť nám vysvetlí sám Pavol. Povedal: iba dobré, schopné budovať Cirkev, čím ukázal, 
že dobré je to slovo, ktoré slúži na budovanie blížneho. A preto tak ako slovo, ktoré buduje, je 
dobré, tak slovo, ktoré ruinuje, je hnilé a zlé.

(Svätý Ján Zlatoústy: Homília na slová apoštola Pavla:  
„... pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu.“ 1 Kor 7, 1; preklad M. Durlak)

2.
Preto aj ty, milovaný, ak máš povedať slovo, ktoré môže poslucháča urobiť lepším, nezdržia-

vaj slovo v čase spásy. Ale ak nič také nemáš, okrem poškvrnených a mrzkých rečí, potom mlč, 
aby si blížnemu neublížil. Je to totiž hnilé slovo, ktoré poslucháča nebuduje, ale rozvracia. Ak 

JJ kath.net/pl –zg-
J� foto: Facebook/LM

Ako jasná víťazka nechala za sebou v se-
mifinále šou Rumunský talent nezvyčajná 
štrnásťročná speváčka všetky konkurentky. 
Lorelai Moşneguţuová presvedčila porotu 
svojím veľkým hlasom. K prvému miestu 
patrí aj to, že mladé dievča sa bude môcť 
hudobne ďalej vzdelávať. No veľký úspech jej 
nebol vložený do kolísky. Jej biologická mat-
ka ju po pôrode pre jej očividné postihnutie 
odvrhla. Vystúpenie Lorelai dojalo porotu 
aj publikum k slzám. Jej adoptívnu matku 
odmenili veľkým potleskom.

Dieťatko nemalo ramená a jeho nôžky boli 
veľmi krátke. Lekári dávali dieťatku iba málo 
šancí na prežitie. No hľadali sa adoptívni 
rodičia, dokonca aj v televízii, keď nikto ma-
ličkú nechcel. Všimla si ju Viorica Parvanová 
a navštívila ju v nemocnici. Našla nekonečne 
revúce dieťatko plné červených fľakov a spo-
čiatku sa nevedela rozhodnúť.

No v noci mala sen. Neskôr rozprávala: 
„Videla som scénu vo veľkej hale, Lorelai prá-
ve niečo dokončila. Potom sa začal potlesk. 
Všetci diváci vstávali a jasali. Lorelai sa ne-
smelo usmievala a jej oči boli upreté na mňa. 
Bola som za scénou a bola som nadšená.“

Viorica Parvanová už síce mala dcéru 
s Downovým syndrómom a cítila sa ako „špe-
cializovaná na deti s postihnutím“, no na to, 

aby prijala aj toto druhé dieťa, potrebovala 
očividne tento sen. „Na tom sne som spozna-
la, že Boh mi dal úlohu. Mala som sa o toto 
dieťa starať. Priznávam, že to bola najväčšia 
výzva môjho života.“

Prvým činom adoptívnej matky bolo, že 
chorému dieťatku udelila núdzový krst. Malá 
prežila a výborne sa vyvíjala. Adoptívna mat-
ka poskytla dieťaťu všetku možnú podporu 
vývoja. Už v šiestich mesiacoch dala dievčat-
ku po prvý raz farbičku medzi pršteky nôh. 
Teraz vo veku štrnásť rokov kreslí dievčina 
detailné obrazy, píše krásnym pravidelným 
písmom, sama obsluhuje počítač klávesnicou 
a myšou a uverejnila viaceré vlastné príbehy. 
Okrem toho hrá na elektronické piano vlast-

nou „metódou s málom prstov“. Jej povola-
ním ale zrejme bude spev. Svojím príjemne 
znejúcim a už dobre vycibreným hlasom 
môže nastúpiť proti každému konkurentovi. 
V speváckych súťažiach už získala mnohé 
ceny.

Po Lorelainom úžasnom víťazstve v semi-
finále v najdôležitejšej rumunskej talentovej 
súťaži si možno ten či onen položí otázku: 
Vlastná matka toto dieťa opustila po narode-
ní. Pri lepšej medicínskej starostlivosti by sa 
postihnutie bolo spoznalo už pred narode-
ním ultrazvukom – bolo by toto dieťa – ako 
toľké deti s podobným osudom – odsúdené 
na potrat? Stratil by sa veľký talent, navy-
še by chýbala sympatická mladá dievčina 
s príjemným úsmevom a bdelým intelektom! 
Deti sa dnes vytrieďujú už kvôli menším de-
fektom, často stačí už chýbanie niekoľkých 
prstov alebo vybočená noha – a dary, ktoré 
tieto deti dostali pre život, sa s nimi vymažú. 
Naozaj chceme toto?

Životná výzva Nech sa tešia všetci,  
čo majú v teba dôveru, 
a naveky nech jasajú. 

Chráň ich  
a nech sa radujú v tebe, 
čo tvoje meno milujú. 

 Lebo ty, Pane,  
žehnáš spravodlivého, 
ako štítom venčíš ho  

svojou priazňou. 
Pán na nás pamätá 

a žehná nás. 
Požehnáva všetkých,  

čo si ctia Pána, 
malých i veľkých. (ž 5, 12 – 13; 115, 12a.13)
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www.facebook.com/casopisslovo.sk

Lekárske tajomstvo
JJ Jozef Glasa
J� foto: wikimedia.org

Lekárske povolanie má viaceré zvláštne črty, 
ktoré nelekárovi – laikovi môžu pripadať 
tajomné či nepochopiteľné. Patria medzi ne 
aj mnohé etické požiadavky, ku ktorým sa 
lekár slávnostne zaväzuje pri promócii, ale 
z ktorých viaceré sa vyžadujú už od študen-
tov medicíny. Tieto etické požiadavky platia 
v primeranom rozsahu aj pre iné zdravot-
nícke povolania či pre zástupcov ďalších 
profesií pracujúcich v zdravotníctve. A tiež 
pre študentov týchto povolaní.

Jednou z takýchto dôležitých etických 
požiadaviek je záväzok dodržania lekárskeho 
tajomstva či záväzok mlčanlivosti zdravot-
níckych pracovníkov alebo iných pracovní-
kov v zdravotníctve. Ide o jednu z najstarších 
etických noriem lekárskeho aj ďalších povo-
laní, ktoré v rámci zdravotnej starostlivosti 
o pacienta či klienta prichádzajú do styku 
s tzv. citlivými osobnými informáciami, 
predovšetkým s informáciami o zdravotnom 
stave, danej chorobe a jej prognóze. Takéto 
informácie majú zásadnú hodnotu pre život 
pacienta, ale zároveň sa týkajú aj jeho života 
v rodine, na pracovisku, v spoločnosti.

Vedeli to už lekári a ich pacienti od naj-
starších čias, ba azda od vzniku samotnej 
medicíny. Aj slávna Hippokratova prísaha 
obsahuje záväzok lekára na zachovanie 
mlčanlivosti o všetkom, čo sa dozvedel pri 
svojej návšteve v príbytku pacienta.

Vyzradenie citlivých informácií nepovo-
laným osobám alebo inštitúciám by mohlo 
pacienta hrubo, niekedy až nezvratne po-
škodiť. A kruto narušiť alebo až znemožniť 
jeho ďalší život v niektorom z jeho blízkych 
prostredí či systémov vzťahov. Naprík-
lad nepripravené, riadne neodsúhlasené 
oznámenie členom rodiny či iným osobám, 
že pacient nie je biologickým príbuzným 
konkrétnej osoby, povedzme daného dieťaťa, 
ako sa až dosiaľ myslelo. Takáto citlivá in-
formácia môže byť neočakávaným vedľajším 
výsledkom genetického vyšetrenia. Alebo 
správa o práve zistenom onkologickom 
ochorení, poskytnutá bez vedomia pacienta 
jeho zamestnávateľovi, veriteľom, životnej 
poisťovni alebo jeho politickým, či právnym 
oponentom. V niektorých prostrediach alebo 
kultúrach môže aj dnes vyzradenie určitej 
citlivej informácie viesť k diskriminácii, vylú-
čeniu, ba k ohrozeniu života danej osoby.

Citlivé informácie o zdravotnom stave 
pacienta, danej chorobe, prekonaných cho-

robách, operáciách, úrazoch, aktuálnej ži-
votnej situácii, vzťahoch, problémoch života 
v rodine, manželstve, o predmanželskom či 
mimomanželskom živote, o nevyhovujúcich 
pracovných alebo sociálnych podmienkach 
a mnohé iné však môžu mať zásadný, ba 
nenahraditeľný význam pre určenie správnej 
diagnózy, liečby alebo aj následnej starostli-
vosti. Predstavme si len situáciu mladistvej 
osoby, ktorá prichádza z protialkoholického 
alebo protidrogového liečenia do domáce-
ho prostredia, kde je zneužívanie alkoholu 
alebo drog naďalej trvajúcou, smutnou 
skutočnosťou.

Pre dobro pacienta teda lekár – a pod jeho 
vedením aj presne určený okruh zdravotníc-
kych pracovníkov – potrebuje spomínané 
citlivé informácie správne a presne poznať 
i zdieľať. Mnohé z nich sa však dozvie len 
vtedy, keď mu ich pacient sám oznámi. 
Zvyčajne v rámci dôverného rozhovoru – ak 
má pacient voči danému lekárovi dostatočnú 
dôveru. Ak sa môže primerane spoľahnúť 
na to, že zo strany lekára, sestry alebo iných 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu mať 
napríklad prístup k jeho zdravotnej doku-
mentácii, nepríde k ich prezradeniu.

Na poskytnutie a ochranu dôverných 
informácií treba vytvoriť primerané, dôve-
ryhodné podmienky. Patrí medzi ne – popri 

riadnom zabezpečení ambulantných a ne-
mocničných informačných systémov (voči 
vstupu nepovolaných osôb) – predovšetkým 
nadviazanie potrebného vzťahu dôvery 
medzi lekárom či iným zdravotníckym 
pracovníkom a pacientom. To si vyžaduje 
nevyhnutný čas a okolnosti, v ktorých je 
možný dôverný rozhovor. Bohužiaľ, syste-
matické podkopávanie dôvery voči lekárom 
a iným zdravotníckym pracovníkom vo 
verejnosti, nezriedka len z dôvodu zverej-
nenia mediálnych senzácií alebo aj pravdi-
vých negatívnych prípadov za každú cenu, 
často už vopred narušuje tieto predpoklady. 
Alebo aj nerozmyslené zdieľanie informácií 
na aktuálnych sociálnych sieťach či rozširo-
vanie ohováraní, osočovaní, alebo rôznych 
poloprávd o konkrétnych zdravotníkoch. 
Napríklad aj o tých, ktorí majú racionálny, 
odborne podložený pozitívny vzťah k povin-
nému očkovaniu.

Aj nevyhovujúce podmienky na niekto-
rých ambulanciách či oddeleniach našich 
nemocníc – napríklad časový stres a preťa-
ženosť zdravotníckych pracovníkov, viacero 
pacientov na izbe, chýbanie vhodnej kon-
zultačnej miestnosti či vyšetrovne a i. – dnes 
neprajú potrebnej dôvernej komunikácii. Je 
to na škodu, veľkú, všetkých zúčastnených. 
A poukazuje to aj na neprávne nastavenie 
fungovania systému slovenského zdravotníc-
tva: vo veľkom i v malom.

Dodržiavanie lekárskeho či zdravotnícke-
ho tajomstva má však aj ďalší, veľmi hod-
notný, ba noblesný aspekt. Vnáša do vzťahu 
medzi lekárom, zdravotníkom a pacientom 
hlboký vzájomný rešpekt voči dôstojnosti 
osoby druhého človeka. Spoluvytvára pozi-
tívne prostredie skutočného terapeutického 
vzťahu, rešpektujúceho, úcty plného zdieľa-
nia a pravej ľudskosti.
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Boh vo svojej múdrosti stvoril človeka v dvoch protipóloch: ako muža a ženu. Je to jedno 
z najkrajších posolstiev života, na ktorom máme reálnu účasť. Tieto dva protipóly nás 
sprevádzajú počas celého života. Rodíme sa svojim rodičom, ktorými sú náš otec a matka, 
teda muž a žena; ako muž a žena hľadáme v dospelosti svoj protipól, s ktorým aj my 
vytvárame manželstvo, naše deti sa rodia ako muži a ženy. Koniec koncov, aj keď naše deti 
dospievajú a uzatvárajú manželstvo, znova sa s týmto protipólom stretávame na strane 
našich zaťov a dcér.

Manželstvo  
a súčasná Cirkev
JJ František Čitbaj
J� foto: pexels.com

Muž a žena vo vzájomnom spoločenstve teda reprezentujú človeka 
a aj preto sa oddávna traduje, že chlapec sa stáva človekom (mužom), 
keď sa ožení, a dievča sa stáva človekom (ženou) vtedy, keď sa vydá. 
Zmysel tejto protipólosti človeka vidíme v posolstve Biblie, v sprá-
ve o stvorení človeka, v ktorej sa hovorí: „Nie je dobré byť človeku 
samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná“ (Gen 2, 18). 
I požehnal ich Boh a povedal im: „Ploďte a množte sa, a naplňte 
zem!“ (Gen 1, 27 – 28; 2, 18; 2, 23). Muž a žena sú preto predovšetkým 
pre seba vzájomnou pomocou na ceste životom.

Manželstvo a rodina
Nie je preto náhodou, že pojmy man-
želstvo a rodina Cirkev od seba odli-
šuje a vníma ako dve inštitúcie. Muž 
a žena vo svojej intimite už sami, 
aj keď je ich manželstvo bezdetné, 
vytvárajú zmysluplné spoločen-
stvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať 
počas celého jeho trvania.

Pavol z Tarzu predstavuje spolu-
žitie manželov ako úplnú vzájomnú 
oddanosť. Neobyčajne vzácne je jeho 
prirovnanie vzťahu muža a ženy v man-
želstve ku vzťahu Krista a Cirkvi, ktorú 
predstavuje ako jeho nevestu. Vyzdvihuje úlohu 
mužov, ktorí sa majú o svoje ženy starať tak, aby boli čisté a krásne 
ako samotná Cirkev, ktorú vytvoril Kristus. Preto sa muži majú o svo-
je ženy starať tak, ako o seba samých (Ef 5, 21 – 33). Tento biblický 
názor je preto od začiatku súčasťou učenia Cirkvi. Aj dnešná Cirkev 
v zmysle učenia Druhého vatikánskeho koncilu preto predstavuje 
manželstvo ako hlboké spoločenstvo života a manželskej lásky.

Toto spoločenstvo pokračuje vo svojej existencii aj vtedy, keď prídu 
deti a vzniká komunita rodičov a detí, čiže rodina. Plodenie a výchova 

detí je totiž dočasným faktom. Trvá dovtedy, kým sa deti neosamos-
tatnia a nezačnú realizovať svoje poslanie ako samostatné bytosti.

Sviatosť rozvoja osobnosti
Manželstvo ich rodičov však pokračuje ďalej, až do smrti jedného 
z nich. Najhlbším vyjadrením tohto spoločenstva muža a ženy je 
preto učenie Cirkvi o sviatostnom rozmere katolíckeho manželstva. 
V ňom sa manželia zjednocujú do dokonalej jednoty podľa obrazu 
Krista a Cirkvi a sviatostnou milosťou sú preto akoby konsekrovaní 
a posilňovaní Bohom. Katolícke manželstvo, jeho slávenie a potom 
život manželov je preto nielen civilným, ale aj cirkevným, nábožen-
ským úkonom. Preto sa v prostredí Cirkvi vyžaduje, aby sa manžel-

stvá uzatvárali po predchádzajúcej príprave.
Budúci manželia tak idú aspoň teoreticky pripravení 
do tých situácií, ktoré môžu od manželstva očakávať. 

Ako sviatostný úkon je obrad uzatvorenia manželstva 
zakomponovaný do liturgie, ktorá sa stáva zdrojom 
posväcujúcej sily budúcich manželov. Samotný svia-
tostný obrad je preto nielen požehnaním novoman-
želov, ale aj odovzdaním osobitnej milosti, ktorej 
prameňom je samotný Stvoriteľ manželstva. Man-
želstvo sa preto začína slávnostným spôsobom a deň 
jeho uzavretia sa pre manželov stáva jedinečným 

a nezabudnuteľným. Takto vnímané spoločenstvo 
muža a ženy v manželstve má preto hlboký duchovný 

rozmer. Manželia sa stávajú spoločníkmi nielen v čas-
ných veciach, ale aj pri dosahovaní večného a posledného 

cieľa, ktorým je spása ich duší. V tomto pohľade sa kánonické 
manželstvo stáva pre človeka novou šancou rozvoja jeho osobnosti 

a dozrievania pre časnosť i večnosť.
Kristovo učenie je v oblasti učenia o manželstve výnimočné aj tým, 

že žena vo všetkých týchto súvislostiach vystupuje ako rovnocenná 
spoločníčka muža. Obidvaja tak neobyčajnou jedinečnosťou svojej 
bytosti stvárňujú život svojho protipólu. Boh v úkone stvorenia nedal 
ani jednému pohlaviu osobitné privilégium, ale stvoril ich tak, aby sa 
dopĺňali ako rovnocenní partneri. Žena svojou stvorenou prirodze-
nosťou ako srdce tela manželstva a muž svojou racionalitou a fyzicky 

Boh v úkone stvorenia 
nedal ani jednému pohlaviu 

osobitné privilégium, ale stvoril 
ich tak, aby sa dopĺňali ako 

rovnocenní partneri. 
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väčšou silou sa stáva rozumom a ochrancom jedného tela, ktorým je 
manželstvo.

Sexualita
Vzájomná pomoc sa týka aj uspokojenia ľudskej sexuality. Ľudská se-
xualita je darom od Boha, prirodzená ľudskej povahe a v sviatostnom 
manželstve posvätená Kristom. Podstatu ľudskej sexuality tvoria dva 
ciele, ktorým slúži. Sú nimi utužovanie manželského spoločenstva 
a zároveň plodnosť, čiže otvorenosť prijatiu budúceho potomstva. 
V takto chápanom spoločenstve muža a ženy je dieťa priateľom, 
prehĺbením a naplnením tohto spoločenstva. Manželská láska je 
totiž samou svojou prirodzenosťou nastavená na zrodenie a výchovu 
potomstva. Manželia preto majú byť otvorení prijatiu detí nielen 
v plánovaných chvíľach, ale aj vtedy, keď sa dieťa ohlási neočakávane. 
V sexuálnom spolužití muža a ženy totiž nemožno nikdy vylúčiť, že 
sa k slovu ohlási ľudský život.

Prijatie detí
Sú prípady, že ani tá najmodernejšia tabletka nie je 
schopná absolútnym spôsobom zabrániť počatiu. 
Ak preto pár žije sexuálnym životom, nikdy 
nemôže mať istotu, že sa neohlási dieťa. 
V kontexte s tým však treba poukázať aj 
na jeden z veľkých omylov súčasnej 
civilizácie, ktorý tvrdí, že len žena 
rozhoduje o narodení alebo ne-
narodení svojho dieťaťa, pretože 
len ona má podľa tohto názoru 
právo rozhodovať o vlastnom 
tele. Ak sa hlási o život bez 
tohto rozhodnutia, javí sa ako 
nepriateľ vlastnej matky.

Je neuveriteľné, že v tomto 
procese sa vníma úloha otca 
ako marginálna. Je už dnes 
oficiálnym názorom, že žena 
má právo o svojom tele rozho-
dovať sama. Podľa tohto názoru 
je teda žena jediná kompeten-
tne rozhodnúť, či si počaté dieťa 
ponechá, alebo ho nechá utratiť. 
Nastáva tak situácia, v ktorej žena 
vystresovaná novou situáciou, pretože 
ohlásené materstvo je čímsi veľmi 
vážnym, je odkázaná len sama 
na seba. Nečudo, že bez opory 
muža len veľmi ťažko hľadá 
vo svojom rozhodovaní po-
zitívne riešenia a jej vlastné 
dieťa sa pre ňu stáva 
nepriateľom. Mnoho žien 
tak vykonalo rozhodnu-
tie, ktoré neskôr trpko 
oľutovalo. Tvrdiť preto, 
že je právom ženy roz-
hodovať o svojom tele, 
je nezmyselné. Práve 
naopak. Tento názor 
sa napokon obracia 
proti žene samotnej. Je 
to presne opačne. Práve 
v takýchto chvíľach je 

dôležitá prítomnosť muža, ktorý má svoju ženu podoprieť a dávať jej 
istotu, že ju bude aj naďalej držať a podporovať, že sa o ňu aj o dieťa 
postará.

Svätý Ján Pavol II. o tom píše veľmi poučne, keď vo svojom doku-
mente o dôstojnosti ženy Mulieribus dignitatem hovorí: „... v ma-
terstve ženy spojenom s otcovstvom muža sa odzrkadľuje to večné 
tajomstvo plodenia, ktoré je v Bohu samom, v Bohu trojjedinom“. 
Ľudské rodičovstvo je spoločné mužovi i žene. A ak žena, vedená 
láskou k mužovi, povie „porodila som ti dieťa“, jej slová zároveň zna-
menajú: „toto je naše dieťa“.

Poľná nemocnica
A ako je to v prípade katolíkov, ktorí z nejakého dôvodu prerušili 
alebo ukončili svoje manželské spolužitie? Naposledy sa k situá-
cii týchto manželov vyjadril pápež František v  adhortácii Amoris 
laetitia. Z jeho strany ide o hlboké chápanie situácie týchto katolíkov 
a úprimnú snahu, ako aj im vyjsť v ústrety. On súčasnú Cirkev pri-
rovnáva k poľnej nemocnici, čiže vidí mimoriadnu situáciu katolíka, 

v ktorej sa v súčasnom svete relatívnych hodnôt 
ocitol. Dôležité je jeho potvrdenie, 

že rozvedení a znovu zosobáše-
ní katolíci neprestávajú byť 

členmi Cirkvi a majú právo 
dostávať od nej primera-

nú pomoc.
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa, ktorý pozná pieseň tvojho srdca! Božie dieťa

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že prí-
roda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. 
Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne 
pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby 
sme sa mohli dotknúť duše.

Matka Terézia

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
13. – 14.01. Ples animátorov
19. – 21.01. AŠAD – vianočná Archieparchiál-
na škola animátora dobrovoľníka
26. – 28.01. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol 
kráčať za Ježišom a byť jeho učeníkom a chceš 
vedieť viac o krokoch potrebných na tejto 
ceste? Príď, budeme sa zaoberať témami, ako 
je modlitba, ako a prečo čítať Božie slovo, ako 
byť vedený Svätým Duchom. Zvlášť odporú-
čame tým, čo absolvovali Kurz 
Filip ako následnú formáciu. 
Kurz zabezpečuje Peter Lipták 
s tímom. Veková kategória 
účastníkov je 14 a viac 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

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

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

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)

 
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)
21.12. – 09.01. Upece prázdniny

Svätý Otec FRANTIŠEK
Rím 13. január 2017

Prichádzajú mi na myseľ slová, ktorými sa Boh obracia na Abraháma: 
„Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského 
domu do krajiny, ktorú ti ukážem“ (Gn 12, 1). Tieto slová sú dnes adre-
sované aj vám: sú to slová Otca. Pozýva vás vykročiť na cestu v ústrety 
nepoznanej budúcnosti, ktorá však v sebe nesie bezpečné naplnenie. 
K nemu vás on sám sprevádza. Keď Boh povedal Abrahámovi „odíď“, 
čo mu chcel tým povedať? Určite nie to, aby utiekol od blízkych 
alebo pred svetom. Bolo to silné pozvanie, aby zanechal všetko a išiel 
v ústrety novej zemi. Čo je dnes táto nová zem, ak nie spravodlivejšia 
a bratskejšia spoločnosť, po ktorej hlboko túžite...?

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Michal Pavlišinovič, kňaz 
Páči sa mi to . Odpovedať

Dnešná spoločnosť plná materializmu núti človeka hľadať zištné 
dôvody. Otázky „má to vôbec zmysel“, „čo z toho budem mať“ 
sú na dennom poriadku a sú nám rafinovane a kontinuálne 
dávkované. Dnes sme svedkami toho, ako ľuďom nedáva zmysel 
manželstvo, a tak doň nevstupujú, zmysel nevidia ani v zákonoch, 
a tak ich porušujú alebo zaobalia do slova „obchádzajú“, zmysel 
nevidia v poslušnosti, v spravodlivosti, v odpúšťaní či v nezištnej 
láske. Abrahám nerozmýšľal, čo z toho bude mať, ale šiel. Vstúp-
me aj my s odvahou (veď máme Odvážny rok) do nových výziev.

Monika Frišničová, animátorka 
Páči sa mi to . Odpovedať

Abrahám dostal pozvanie od Boha. Bola to veľká vec. Konečne 
sa splnia prisľúbenia, ktoré dostal. Hurá! Nič by mu to však 
neosožilo, ak by neprišla Abrahámova odpoveď. Rozhodovanie je 
pre človeka asi tou najťažšou vecou. Rozhoduje sa pre životného 
partnera, povolanie, školu, prácu. No ak za naším rozhodnutím 
nenasleduje skutok... Môžem sa rozhodnúť modliť každé ráno, 
ale ak to neurobím, moje rozhodnutie je prázdne, môžem sa 
rozhodnúť pre lekársku fakultu, ale ak nepodám prihlášku, je 
prázdne... To, čo nám bráni uskutočňovať svoje rozhodnutia a tak 
vstupovať do Božieho pozvania, je strach. 

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÝ ŠEBASTIÁN
Rímsky vojak a kapitán pretoriánov na verejnosti 
odvážne obvinil Diokleciána zo zločinov, ktorých sa 
dopustil na nevinných kresťanoch. Preto bol vyhode-
ný z armády a zabitý.

JOHN MICHAEL TALBOT
Talbot je zakladateľom 
komunity Brothers and 
Sisters of Charity (Bratia 
a sestry lásky k blížnemu) 
a zároveň charizmatickým 
spevákom, skladateľom 
a gitaristom. Narodil sa 
v roku 1954 v Oklahoma 
City. Ako šesťročný dostal 
súpravu bicích a začal štu-
dovať hru na klavíri. Neskôr 
ho viac zaujali strunové 
nástroje – bendžo a gitara. 
V šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia založil spolu so svo-
jím bratom Terrym skupinu 
Mason Proffit. Zamerali sa 
na country rock a folk rock. 
V polovici sedemdesiatych 
rokov, keď po svojom obrá-
tení vstúpil do terciárskeho 
rádu a svoj život zasvätil 
chudobe, nabrala Talbotova 
hudba výrazne duchovnú 
orientáciu. Prvý kresťanský 
album mu vyšiel v roku 
1976. Najnovší v roku 2016 
pod názvom Vnútorná izba. 
Inšpiráciu čerpá zo Svätého 
písma, ale aj životopisov sv. 
Františka z Assisi, sv. Jána 
z Kríža, sv. Patrika, Thoma-
sa Mertona a iných. (-dk, 
johnmichaeltalbot.com, 
zachej.sk)

Scéna z hororu
Padol Facebook. Už je to 
dva dni. Ľudia s plačom 
v zúfalosti vybiehajú na uli-
cu a so slzami v očiach 
v ruke držiac svoje fotogra-
fie kričia: „Páči sa ti to? No 
tak páči?“
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Bahaizmus

JJ
Antónia HaľkováJ�

Bahaizmus je jedno z najmladších nezávislých 
náboženstiev, ktoré v polovici 19. storočia 
založil Bahá’u’lláh. Bahajská viera je zameraná 
na budovanie spravodlivého, mierového a trva-
lo udržateľného sveta. Všetci baháji spolu tvoria 
Medzinárodné bahájske spoločenstvo. 

Bahájska viera pochádza z prostredia 
ší´itskeho islamu. V roku 1844 vo vtedajšej Per-
zii mladý muž menom Báb vyhlásil, že nastala 
doba príchodu prisľúbeného všetkých predchá-
dzajúcich náboženstiev. Zakladateľom bahájskej 
viery je však Bahá’u’lláh (1817 –1892), ktorý 
údajne napĺňa Bábove proroctvá o príchode 
prisľúbeného.

Základ bahájskej viery tvoria Bahá’u’lláhove 
spisy. Ústrednou témou posolstva je, že ľudstvo 
je jeden národ a nadišiel čas, aby sa zjednotilo 
do jednej globálnej spoločnosti. Baháji veria 
v jednotu ľudstva, spoločný pôvod a spoločný 
účel všetkých svetových náboženstiev, har-
móniu vedy a náboženstva, rodovú rovnosť, 
odstránenie všetkých foriem predsudkov, 
duchovné riešenie ekonomických problémov, 
vytvorenie svetového spoločenstva národov.

Učil, že existuje jeden Boh spoločný všetkým 
náboženstvám, že všetky veľké náboženstvá 
majú božský pôvod a že Boh zjavuje svoje uče-
nie postupne prostredníctvom Božích prejavov, 
ktorých ľudstvo vníma ako zakladateľov jednot-
livých náboženských systémov. Baháji považujú 
svojho zakladateľa za posledného z radu Božích 
prejavov, do ktorého patria napríklad Abrahám, 
Mojžiš, Budha, Ježiš Kristus a Mohamed. Podľa 
učenia Boh posiela svojich prorokov, aby oslo-
bodili ľudí z temnoty nevedomosti, priviedli ich 
k svetlu pravého poznania a zabezpečili ľudstvu 
pokoj a mier. 

Baháji sa s cieľom modliť sa a rozjímať stre-
távajú v tzv. domoch uctievania. Každý dom sa 
vyznačuje osobitým tvarom, ale všetky musia 
mať deväť strán a jednu hlavnú kupolu. Domy 
sú prístupné ľuďom každého vierovyznania. 
Bahájske spoločenstvo nemá kňazský stav a jed-
notlivci sú zodpovední za svoj   vlastný duchovný 
rozvoj. Vedenie v administratívnych záležitos-
tiach spoločenstva, ako napríklad svadobný 
obrad či pohreb, poskytujú miestne alebo 
národné rady. V súčasnosti je vedením baháj-
skej viery poverená volená inštitúcia − Svetový 
dom spravodlivosti, deväťčlenný správny orgán, 
ktorý sídli v Haife v Izraeli.

Na svete je viac ako šesť miliónov bahájov. 
Spoločenstvá začali na Slovensku vznikať až 
po páde komunizmu, pričom už v januári 1991 
bola zvolená prvá miestna duchovná rada v Bra-
tislave. V roku 2007 bola bahájska viera na Slo-
vensku oficiálne zaregistrovaná ako náboženská 
spoločnosť. Počas ostatného sčítania obyvate-
ľov SR v roku 2011 uviedlo bahájsku vieru ako 
svoje náboženské vyznanie 1 065 ľudí.

Zásoby
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: wikimedia.org

Keď sa ťa zima opýta, čo si robil v lete...
„Bol na dovolenke!“ povedali by mnohí. 

„Veď drevom nekúrim...“
I dnes sú ale ľudia, ktorí drevo v lete 

riešiť musia, a viem, o čom hovorím. 
V minulosti však toto príslovie malo 
omnoho hlbší význam. Veď od množstva 
zásob uskladnených v lete a jeseni záviselo, 
či a ako rodina prežije zimu. Stodoly, humná 
či sypance boli bytostne dôležité a zväčša ako 

jediné sa na gazdovstve zamykali. Nie div, že 
okrem domu chcel mať nábožný hospodár 
posvätené i tie. Na to sa používal Poriadok 
požehnania stodoly alebo humna. Niekto si 
povie, že sa ho to netýka, veď niečo s takým-
to názvom mu ukazoval iba sprievodca v mú-
zeu ľudovej architektúry. Inému ale môžu 
pomôcť trocha viac pochopiť život našich 
starých a prastarých rodičov. 

Z pohľadu štruktúry je to rozvinutejší 
obrad. Začína sa úvodným požehnaním 
a veľkou ekténiou. Po prvej modlitbe sú 
predpísané čítania. Nie je to, ako by sme 
čakali, len apoštol a evanjelium, ale i paré-

mia, teda starozákonné čítanie. Medzi ne je 
vložený prokimen a aleluja s veršami. Nasle-
duje 143. žalm, ktorý je umiestnený na dosť 
neobvyklom mieste, a druhá modlitba 
i kropenie svätenou vodou. Zaujímavý 
je záver, kde nie je prepustenie, ale 
po pokropení sa kňaz obracia k hospodáro-
vi, ktorému patrí sýpka či humno, a hovorí: 
„Uctievaj Pána svojimi spravodlivými 
námahami a odovzdaj mu prvotiny zo 
svojich spravodlivých plodov, aby sa 
tvoje sýpky naplnili pšenicou a každým 
dobrodením.“

Druhá modlitba sa začína pripomienkou 
Božieho milosrdenstva a všadeprítomnosti 
a pokračuje prosbou, aby jeho moc stála 
pred touto stodolou, odohnala od nej každé 
protivenstvo a zahrnula ju hojnosťou požeh-
nania. Ďalej sa modlitba odvoláva na pri-
sľúbenie Mojžišovi pre tých, ktorí počúvajú 
a napĺňajú Božie ustanovenia, že ich humná 
a plod zeme sú požehnané (porov. Dt 28, 
1 – 14), a znova v pokore ako na začiatku 
prosí mocnú Božiu pravicu o požehnanie 
pre toto humno i každú vec tam uloženú. 
Aby boli uchránené od ohňa, búrky, blesku 
a každého úkladu nepriateľa. Silný je záver 
modlitby, keď práve toto požehnanie má 
človeka priviesť k chvále a oslave Boha, čo 
ešte viac umocňuje záverečné zvolanie.

Tu mi prišiel na um jeden z dôvodov našej 
existencie. Veď sme na svete, aby sme Pána 
Boha chválili, a tak boli spasení. A i keď si asi 
nikdy nebudeme dávať posväcovať humno či 
sýpku, chváľme Boha za každých okolností, 
a ešte viac zažijeme to, že je dobrý.
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Zmena obradu 

JJ
Jozef MiňoJ�

Kánon 32 §2 CCEO pri zachovaní zásady, že 
nikto nemôže bez súhlasu Apoštolského stolca 
platne zmeniť obrad, hovorí o predpoklada-
nom súhlase Apoštolského stolca: „Ak však ide 
o veriaceho v Krista eparchie niektorej cirkvi sui 
iuris, ktorý žiada prestúpiť do inej cirkvi sui iuris, 
ktorá má na tom istom území vlastnú eparchiu, 
tento súhlas Apoštolskej stolice sa predpokladá, 
ak eparchiálni biskupi jednej aj druhej eparchie 
s prestúpením písomne súhlasia.“ Je možnosť 
získať súhlas Apoštolského stolca cestou práv-
nej domnienky cez vyjadrenie dvoch hierar-
chov, ktorí majú eparchie na tom istom území. 
Aby domnienka nadobudla platnosť, musia byť 
splnené tieto podmienky: na tom istom území 

existujú eparchie cirkvi sui iuris; tieto eparchie 
sú riadené eparchiálnymi biskupmi; eparchiálni 
biskupi cirkví oboch obradov súhlasia s prestu-
pom a dajú tento svoj súhlas písomnou formou.

Z obsahu kánona 32 §2 vyplýva, že táto 
procedúra môže byť použitá v prípade zmeny 
obradu medzi východnými cirkvami sui iuris. Je 
však otázne, či spomenutá domnienka môže 
byť aktuálna v prípade zmeny obradu, kde je 
na jednej strane latinská Cirkev a na druhej 
nejaká východná cirkev sui iuris. Odpoveď dáva 
Štátny sekretariát reskriptom z 26. novem-
bra 1992: „Podľa normy kán. 112 § 1 CIC je 
zakázané komukoľvek po prijatí krstu začleniť 
sa do inej cirkvi sui iuris, ak mu nebol daný 
súhlas od Apoštolského stolca. O tejto záleži-
tosti najvyšší veľkňaz Ján Pavol II. po tom, čo 
si vypočul mienku Pápežskej rady na výklad 
textov zákonov, ustanovil, že takýto súhlas sa 

môže predpokladať kedykoľvek, ak  by kres-
ťan latinskej Cirkvi požiadal o prestup do inej 
svojprávnej obradovej cirkvi, ak sa územie jej 
eparchie nachádza v tých istých hraniciach, 
len keď eparchiálni biskupi obidvoch eparchií  
vzájomne písomne súhlasili.“

Predpis kán 32 §2 CCEO je teda použiteľný 
na našom území (podľa výkladu reskriptu), keď 
veriaci latinskej Cirkvi na Slovensku požiada 
o dovolenie zmeny obradu svojho rímskoka-
tolíckeho diecézneho biskupa. Ak diecézny 
biskup dovolí zmenu, potom adresuje žiadosť 
o prijatie do obradu východnej cirkvi sui iuris, 
teda do Gréckokatolíckej cirkvi, príslušného 
gréckokatolíckeho eparchu. Po doručení kladnej 
odpovede veriaci urobí vyhlásenie o zmene 
obradu pred farárom nového obradu a dvoma 
svedkami. Momentom vyhlásenia o zmene sa 
mení obrad z rímskokatolíckeho na gréckokato-
lícky. Ak by prejavil vôľu zmeniť obrad gréckoka-
tolík a chcel by patriť do Rímskokatolíckej cirkvi, 
na takúto zmenu obradu súhlas aj naďalej 
udeľuje Apoštolský stolec.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: theprayerbook.info

Balykinská ikona Bohorodičky 
(po rus. Балыкинская)
Ikona s takouto kompozíciou je málo roz-
šírená. Dostala pomenovanie podľa dediny 
Balykino Černigovskej gubernie (oblasť 
severovýchodnej Ukrajiny pri hraniciach 
s Bieloruskom a Ruskom). História divotvor-
nej ikony bola zachytená v dnes už strate-
nom spise, ktorý sa uchovával v Chráme sv. 
Mikuláša v Balykine. Tradícia hovorí, že iko-
na sa nachádzala v dome Timoteja Duľského, 
ktorý bol oficierom starodubského pluku. 
Keď 30. júna 1709, v čase tzv. Severnej vojny 
(1700 – 1721), prechádzali švédske vojská cez 
mesto Starodub, objavili sa na ikone slzy. 
Keď to Duľský spozoroval, prejavil vôľu da-
rovať ikonu nejakej novej cerkvi, ktoré by sa 
v tom čase v okolí stavali. Za krátky čas zistil, 
že novú drevenú Cerkev sv. Mikuláša stavajú 
v Balykine. Keď videl chudobu a biedu ta-
mojšej farnosti, rozhodol sa, že ikonu daruje 
práve tejto cerkvi, ale akosi sa neponáhľal 
s naplnením svojho prísľubu. Nato sa mu vo 
sne zjavila Božia Matka a prikázala, aby čo 
najskôr daroval jej ikonu farnosti Balykino. 
Aj napriek tomu Duľský svoj prísľub a príkaz 

Bohorodičky nenaplnil. Až 
keď sa mu Božia Matka zjavila 
po druhýkrát s hrozbou, že ak 
nesplní, čo sľúbil, postihne ho 
nákaza, priniesol 4. augus-
ta 1711 ikonu Bohorodičky 
do drevenej cerkvi.

Ikona sa rýchlo stala žriedlom mnohých 
zázračných uzdravení, ktoré sa diali po vrúc-
nych modlitbách veriacich prednášaných 
Božej Matke pred jej ikonou. Do cerkvi 
v Balykine neprichádzali len domáci, ale aj 
ľudia zo širokého okolia.

Kompozícia ikony je poznačená západ-
ným umeleckým vplyvom. Je realizovaná 
technikou olejomaľby na plátne nalepenom 
na drevo s rozmermi 66 x 90 cm. Západný 
štýl je evidentný aj v netypickej kompozícii, 
kde je Božia Matka zobrazená s obnaženým 
dieťaťom Kristom, ktorý leží v matkinom 
lone na bielom plátne, prepásaný bedrovým 
rúškom. Okrem toho absentuje maforion 
na hlave Bohorodičky, ktorú zdobí kráľovská 
koruna, čo je v umení kresťanského východu 
netypické. Taktiež gesto rúk Božej Matky je 
blízke západnému prostrediu. V roku 1770 
bola ikona obložená pozláteným striebor-
ným okladom, ktorý zabezpečil istý pán Vasiľ 
Jurkijevič. V roku 1811 bola ikona s okladom – 
rizou nanovo obnovená a doplnená o štrnásť 
drahých kameňov (ametystu), čo sa dozve-

dáme z nápisu 
na ikone: „24. júna 
1811 bola ikona aj 
s okladom obno-
vená na náklady 
grófky Anny Ivanov-
ny Bezborodkovej“. 
Po roku 1918 boli 
kamene z ikony 
odstránené. Tesne 
pred októbrovou 
revolúciou v cerkvi 
vypukol požiar, 
ktorý však ikonu 

nepoškodil. V súčasnosti sa ikona nachádza 
v cerkvi v Balykine.

Je dôležité podotknúť, že krátko po umiest-
není ikony balykinskej Bohorodičky v Cerkvi 
sv. Mikuláša v Balykine boli namaľované 
ďalšie kópie tejto ikony, z ktorých najzná-
mejšou sa stala divotvorná ikona, ktorá sa 
v súčasnosti nachádza v ženskom Monastieri 
Vstupu Bohorodičky do chrámu (Vvedenskij 
monastyr) v meste Orle. V súlade s tradíciou 
ikonu do monastiera priniesol v deň jeho po-
svätenia černigovský arcibiskup metropolita 
toboľský Ján Maximovič. Na ikone sa oproti 
pôvodnému zobrazeniu nachádza okolo 
nimbu Bohorodičky dvanásť hviezd. Ikona 
sa preslávila uzdravením detí a posadnutej 
ženy v roku 1858. V roku 1923 bol monastier 
zavretý a zničený. S obnovou monastiera sa 
začalo v roku 1993 a po dvoch rokoch bola 
balykinská divotvorná ikona Bohorodičky 
vrátená späť do monastiera, kde sa nachádza 
až doteraz. Divotvorná ikona v monastieri 
v Orle je známejšia ako pôvodná ikona z obce 
Balykino. Svoj sviatok slávi 30. júna.

24 www.casopisslovo.sk

SL
O

V
O

 O
 IK

O
N

E
Z 

C
IR

K
EV

N
ÉH

O
 P

R
ÁV

A



Vyučovacie procesy
JJ Marta Gromošová
J� foto: wikimedia.org

Tváriť sa, že tvorivosť a inovácie vo vyučova-
com procese sú vynálezom posledného de-
saťročia, je nepravdivé a domýšľavé. Všetci si 
pamätáme učiteľov, ktorí sa na hodine tvárili 
ako zaklínači hadov a mali na nás účinok ako 
tabletka Rohypnolu, rovnako ako na tých, 
ktorí to s nami vedeli. 

Bez akýchkoľvek zábran, čisto  v záujme 
ľudského či skôr žiackeho poznania si náš 
učiteľ dejepisu obliekal svoje tesilové sako 
naruby. V jeho rukách sa veľké drevené 
kružidlo s ostrým hrotom menilo na oštep 
a on sám na chvíľu podľahol vlastnému 
šarmu lovca mamutov. Na zemepise sme 
sa s ním zas dohodli, že fľak na strope je 
hviezda Severka, ku ktorej celkom neomylne 
smeruje zemská os. Na glóbuse sme si otá-
čanie našej planéty aj s patričným sklonom 
tej pomyselnej zemskej osi vyskúšali všetci 
tridsiati, aj spolužiak Július Žiga. Každý z nás 
točil zemou okolo vlastnej osi a zároveň 
obiehal okolo drobnej spolužiačky, kučeravej 
blondínky Vierky, ktorá mala na zemepise 
výsadné právo nášho triedneho Slnka. Rov-
nako sme sa dozvedeli, že keby bolo Slnko 
z plastelíny, dokázali by sme z neho vymo-
delovať až milión Zemí! Kto by nepoznal 
pohyb pri odštipkávaní zmäknutej plastelíny, 
jej následné sústredené gúľanie a ledabolé 
hádzanie na podložku? 

Na biológii sme slinami rozkladali omrvin-
ky z včerajšieho rožka, k uchu prikladali živú 
dážďovku zabalenú do papiera a počúvali 
jemné posúvanie experimentálneho telíčka. 
Na ďalšej hodine nasledovala pitva ostrým 
skalpelom, špendlíkmi a nákres do čistého 
zošita. Pri určovaní húb sa v košíku mykoló-
ga amatéra objavila muchotrávka zelená, ale 
nikto nemal potrebu neposlúchnuť učiteľku 

a obetovať svoj život na vedecké účely. Každý 
z nás bol hrdý na herbár z lúčnych kvetov 
s pečiatkou na zapísanie slovenského i latin-
ského názvu, čeľade, miesta a času nálezu. 

Na chémii sme sa pretekali v experimen-
tálnej kryštalizácii kuchynskej soli NaCl 
a modrej skalice CuSO4 a postupnom roz-
púšťaní manganistanu draselného v obrov-
skom valci.

Fyzika mi blízka nebola. Jej praktický 
význam som pochopila pri obsluhe dokona-
lého vynálezu pána Denisa Papina, na ktorý 
nedám dopustiť! 

Gymnaziálne štúdiá už boli menej názor-
né. Neslávne známa učiteľka mala skvelý 
recept na rumový zákusok, ale po krátkom 
čase sa vo svojom cukrárenskom umení údaj-
ne zdokonaľovala v iných zariadeniach... 

Nezabudnuteľnou sa pre mňa stala hodina 
chémie a dokazovanie vodíka. Usadili  sme sa  
v laboratóriu a s napätím pozorovali sklada-
nie aparatúry. Dnes mi ani google nepomo-
hol nájsť spôsob prípravy. Pamätám si len, že 
sme do nádoby s vodou vkladali skúmavku 
na jeho zachytenie. Bezfarebný plyn mal pri 
vložení plameňa do skúmavky „šteknúť“. 
A veru aj štekol. Ako poriadna nemecká 
doga! Celá aparatúra sa zodvihla, vyletela až 
po strop a tam sa roztrieštila na márne kúsky. 
V triede nastalo hrobové ticho. Učiteľka naj-
prv sčervenela, potom sa začala hystericky 
smiať, a keď zistila, že okrem črepín po zemi 
a pracovných stoloch je všetko, ako má byť, 
poslala týždenníkov po metlu a pomaly, v sú-
lade so zásadami bezpečnosti pri práci, sa 
laboratórium dostávalo do pôvodného stavu.

Živá viera
V našom živote niet väčšieho, cennejšieho bohatstva, ako je Eucharistia. Sväté prijímanie nie 
je nič iné než zjednotenie Pána Boha s človekom – skrze to, že prijímame telo a krv Ježiša Kris-
ta. Pri svätom prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom. Toto nie sme schopní poznať v tomto živote. 
Pochopíme to až vo večnosti. Živú vieru v takto pochopenú Eucharistiu sme povinní v sebe 
stále obnovovať. Sväté prijímanie sa pre nás nesmie stať zvykom.

Napríklad tak, ako sme ráno zvyknutí vypiť šálku kávy, bez ktorej by sme sa cez deň necítili 
dobre. Niektorí ľudia pozerajú na sväté prijímanie ako na každodenné raňajky. Neprijímajú zo 
zbožnosti, ale preto, že sú na to zvyknutí. Žiaľ, ako bez pôžitku mechanicky (zavretými očami) 
vypijú kávu, podobne bez pôžitku, bez modlitby, bez rozmýšľania prijímajú, pretože to patrí 
k ich dennému poriadku.

Toto sa nesmie s nami stať! ... Aby sme dosiahli tento cieľ, využime nový spôsob modlitby. 
Vždy z inej strany sa pozerajme na Krista, ktorého prijímame do nášho srdca vo svätom prijí-
maní. Ako tomu treba rozumieť?

Vieme, že Ježiš je pre nás Bohom (to znamená Stvoriteľom, Vykupiteľom, Posvätiteľom), ale 
vieme aj to, že Ježiša možno nazvať aj lekárom, pretože liečil; priateľom, pretože pre nás urobil 
veľa dobrého a chce nám darovať šťastie; učiteľom, pretože učil; naším bratom podľa tela atď. 
Všetky tieto pomenovania Ježiša sú pre nás príležitosťou, aby sme svoje myšlienky s týmto 
pomenovaním spájali, vždy z inej strany sa na Ježiša pozerali a vždy mali nové myšlienky. 
Chceme dosiahnuť, aby príprava, poďakovanie boli vždy svieže a živé. Preto sa každý deň treba 
na Ježiša pozerať iným spôsobom a s novými myšlienkami.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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PONDELOK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Čítania: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 17, zač. 54 (z 33. týždňa)
„Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal 
sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ 
A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, 
Bohu.“ (Mk 12, 16 – 17)
Na čom je Boží obraz? Na človekovi! Koncilový dokument Radosť 
a nádej učí, že človek žije preto, lebo ho Boh z lásky vysníval a z lásky 
ho neprestajne udržiava. Preto sú ľudia najkrajšie stvorenia na tejto 
zemi. Žiadne iné stvorenie nie je také krásne ako človek, lebo žiadne 
iné stvorenie nie je takým dokonalým obrazom Boha ako človek.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, zač. 55 (z 33. týždňa); 
Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi)
To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že 
odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej 
pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily. (1 Pt 3, 21 – 22)
Medzi zvláštne chvíle v našom živote patria udalosti, ktoré nazývame 
zážitky. Aj apoštol Peter vo svojom apoštolskom liste po rokoch 
spomína na to, čo zažil na hore Tábor spolu s Ježišom. Kristovo 
premenenie bola chvíľka neba na zemi, bol to záblesk toho, čo Boží 
Syn žije od večnosti v Bohu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku (HS: 351; PZ: 328; HP: 340)

STREDA 17. január
Prepodobný Anton Veľký
Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, zač. 56 (z 33. týždňa); 
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prep.)
On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudob-
ní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.“ (Lk 6, 20)
Žijeme v dobe, keď najväčší úspech dosahujú ľudia so silnými 
slovami, širokými lakťami a drzým vystupovaním. Ježiš odsudzuje 
tých, ktorí sa v dnešnom svete majú dobre, a chváli ľudí úplne iného 
typu. V blahoslavenstvách sú vyjadrené Božie nároky, evanjeliové 
ciele, očakávania, odmeny, ale aj naše sklony a slabosti. Boh nám cez 
ne zjavuje seba a nás ukazuje ako v zrkadle, akí v skutočnosti sme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 352; PZ: 330; HP: 342)

ŠTVRTOK 18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 44, zač. 57 (z 33. týždňa); 
Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)
Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova 
a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. (Mk 12, 41b – 42)
Ježiš nehodnotí štedrosť podľa veľkosti daru, ale podľa úmyslu, 
s akým sa obetuje. Hoci nemáš nič na rozdávanie, predsa je čosi, 
čo by si mohol dať – je to čas. Čas venovaný ľuďom, ktorých ti Boh 
pošle do cesty. Maj otvorené srdce pre Boží hlas, upozorňujúci 
na povinnosti lásky voči blížnym. Takými sa usilujme byť 
v nastávajúcom týždni, a to budú tie posledné dve mince, ktoré 
z lásky k Bohu obetujeme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým 
(HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

PIATOK 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Čítania: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 58 (z 33. týždňa); Gal 
5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)
Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 
Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: ,To som ja.‘“ (Mk 13, 
5 – 6)
Dávajte pozor, ako počúvate. Slovo akosi zdegradovalo. Slov je 
plno všade okolo nás, slov sú plné médiá, noviny, knihy, slov sú 
plné ulice i ústa ľudí. Preto slová triedime, mnohé prepočujeme, 
mnohé nevnímame… Keď chce Kristus niečo dôležité povedať, 
tak zdôrazňuje: „Dávajte pozor, ako počúvate, lebo raz sa budete 
zodpovedať za každé slovo, ktoré ste počuli.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 8a, zač. 88 (z 33. týždňa); 
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (sv.)
Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj; lebo ešte viac budú 
postupovať v bezbožnosti. (2 Tim 2, 16)
Ak nie som hladný po milosrdenstve pre druhých, ak sa uzatváram 
do odsudzovania, posudzovania, ohovárania, bezbrehej kritiky 
a frflania, nikdy nezakúsim blahodarnú silu milosrdenstva ani 
sám na sebe, zatvorím sa do svojej samospravodlivosti, elitárstva, 
autoritárstva.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 355; PZ: 332; HP: 345)

NEDEĽA 21. január
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi 
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 10 – 14, zač. 89
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, 
ale bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Lk 
18, 13)
Jeden misionár píše, ako raz k nemu do chrámu vstúpil človek, ktorý 
dlhé roky nebol v chráme. Po svätej liturgii prišiel za ním s veľkým 
zápalom, že odteraz sa to zmení a bude pravidelne navštevovať 
nedeľné bohoslužby. Ale na druhú nedeľu už neprišiel. Kňaz sa s ním 
po dlhom čase stretol a pýtal sa, čo sa deje. Muž mu odpovedal: „Keď 
som bol naposledy v chráme, všetky oči tých pobožných ľudí sa upreli 
na mňa a cítil som, ako zvysoka na mňa pozerajú. Iste sa pýtali, že čo 
tu tento neznaboh medzi nami hľadá. Kde bol doteraz? Teraz, keď je 
starý, už mu je aj Boh dobrý?“ Na záver rozhovoru s kňazom povedal 
túto vetu: „Viem, že Boh by ma iste prijal, ale ľudia ma neprijali.“ 
Nesprávame sa aj my tak? Dajme jasne najavo, že Boha a ľudí 
potrebujeme. S takouto poníženosťou pristúpme aj teraz k Božiemu 
oltáru a s radosťou podajme ruku človekovi, o ktorom sme možno 
presvedčení, že je „mýtnik“.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, bohorodičník. Ostatné z hlasu 
(HS: 152, 202; PZ: 106, 164; HP: 107, 160)

PONDELOK 22. január
Apoštol Timotej
Čítania: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 9 – 13, zač. 59
Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých 
ponechať na deň súdu na potrestanie... (2 Pt 2, 9)
Dievčatko prvýkrát cestovalo vlakom a mama ho uistila, že Ježiš 
naňho bude dohliadať počas celej noci. Keď zhasli svetlá, dievčatko 
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jemne zvolalo: „Mami, si tu?“ „Áno, tu som,“ odpovedala mama. 
Po chvíľke hlasnejšie zvolalo: „Ocko, aj ty si tu?“ „Áno,“ znela 
odpoveď. Zopakovalo sa to niekoľkokrát, až nakoniec sa jeden 
z pasažierov nahneval a skríkol: „Všetci sú tu! Teraz už choď 
spať!“ Na chvíľu zavládlo ticho. Potom dievčatko zašepkalo: „Mami, 
to bol Ježiš?“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 23. január
Hieromučeník Klement
Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, zač. 60
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť zna-
menia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. (Mk 
13, 22)
Koreňom strachu je paradoxne láska. Ak chcem prekonať strach, 
potrebujem istotu väčšej lásky než tej, ktorá spôsobuje môj strach. 
Dieťa sa napríklad prirodzene bojí bolesti, ale istota maminej lásky, 
jej ruky, ktorá stíska ruku dieťaťa, zaháňa strach. Láska ku Kristovi 
a jeho Cirkvi dáva odvahu k postojom, ktoré neschvaľuje verejná 
mienka.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
Čítania: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, zač. 61
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; 
on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa 
všetci dali na pokánie. (2 Pt 3, 9)
Dnes potrebujeme počuť slová vzkrieseného Krista: „Nebojte sa!“ 
Potrebujeme mať istotu, že jestvuje ktosi, kto drží v rukách osudy 
tohto pominuteľného sveta. Ktosi, kto má kľúče od smrti a podsvetia. 
Ktosi, kto je alfou a omegou. A ten ktosi je láska. Láska, ktorá sa stala 
človekom, láska ukrižovaná a vzkriesená. Láska neprestajne prítomná 
medzi ľuďmi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 14, 2, zač. 62 (rad.); 1 Kor 
12, 7 – 11, zač. 151; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.)
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby 
mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10)
Ježiš nás vyzýva, aby sme sa nedali odzbrojiť dnešným svetom, ktorý 
nás chce tiež opásať svojím názorom, a predovšetkým nám chce z rúk 
zobrať živé svetlo − Ježiša. Vyzýva nás k ostražitosti srdca, k bdeniu. 
To, že sa oplatí byť pripravený a bdelý, dokazuje svojím prísľubom: 
„Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať.“ Toto je odpoveď 
Pána, ktorý miluje svojich verných.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 356; PZ: 334; HP: 346)

PIATOK 26. január
Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia
Čítania: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, zač. 63
Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanje-
lium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. (Mk 14, 
3 – 9)
Prišla žena s alabastrovou nádobou... Keď prídeme za Ježišom, on nás 
nikdy neodmietne, lebo kvôli nám prišiel na tento svet. „V nebi bude 

väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 
deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ 
(Lk 15, 7)
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Voľnica (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 27. január
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho 
(Prepodobný Efrém Sýrsky)
Čítania: 2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45 – 47. 21, 1 – 4, zač. 103 
(rad.); Hebr 7, 26 – 28. 8, 1 – 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.)
Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe 
dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. (Mk 12, 44)
V geste ženy je čosi z dôstojnosti, čosi, čo zbavuje odvahy súčasného 
človeka. Človeka konzumenta, ktorý by chcel len brať a nič nedať sám 
od seba. Slová „všetko obetovať“ dnes šokujú a prinajmenej udivujú. 
Človeka, ktorý sa dnes k tomu rozhoduje, považujú za šialenca alebo 
čudáka. Ježiš to hodnotí ináč.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté-
mu (HS: 275; PZ: 301; HP: 348)

NEDEĽA 28. január
Nedeľa o márnotratnom synovi 
Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 32, zač. 79
Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, 
daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil majetok. (Lk 
15, 11 – 12)

Keď sme sa 
ocitli v situácii 
márnotratného 
syna a obrátili sme 
sa chrbtom k Bohu, 
dovoľme Bohu 
v našom srdci vzbudiť 
si túžbu po Božom 
milosrdenstve. Božia 
láska chce zvíťaziť nad 
našou nerozumnosťou. 
Boh je odpúšťajúca 
láska. „Boh dokazuje 
svoju lásku k nám 
tým, že Kristus zomrel 
za nás, keď sme boli 
ešte hriešnici.“ (Rim 
5, 8) Len nekonečne 
veľkého Boha môže tešiť 
niečo také malé, ako je 

pokánie jedného hriešnika. Len hriešnik je schopný pripraviť Bohu 
túto radosť. 
Či sa vidíme v úlohe márnotratného syna, alebo poriadneho staršieho 
brata, rozdiel nie je až taký veľký. Boh musí mať trpezlivosť s oboma, 
lebo otec miluje oboch. Podstatné je, že si uvedomujeme svoje 
previnenie, že potrebujeme odpustenie, že sme sa stali dlžníkmi voči 
Bohu. 
Boh má radosť z návratu hriešnika, ktorý sa odpúta od hriechu. 
Ježiš nás učí, aby sme sa aj my naučili prijímať bratov a sestry a tešiť sa 
z ich návratu k Bohu. Často je to problém. Odpustiť a ešte sa radovať? 
Áno!
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z triódy, I teraz, kondák chrámu Bohorodičky; ak 
nie je chrám Bohorodičky, tak Sláva, I teraz, kondák z triódy. Ostatné 
z hlasu (HS: 143, 202; PZ: 96, 165; HP: 97, 161)

Ján Rusnák
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detská

Nuž, pravé je 
vždy pravé. Falošné

sa raz odhalí.

Zrejme
ich niekto 

vhodil do košíka 
pri zbierke.

Otče, neuveríte, 
aká patália ma 

postretla!

... predavačka zistila,   
    že... 

Na-
padlo
mi, ako 
možno 
odhaliť 
pravé od 
faloš-
ného.

Nerozu-
miem.

Stačí, keď vieš, ako to 
správne vyskúšať.

Je veľmi 
dôležité 
vedieť, či
si uveril  
   pra-
vému Bo-
hu. A to si 
tiež môžeš 
vyskúšať.

Na čo 
narážate?

Ako?
Keď som 

chcel 
v obchode 
zaplatiť,...

Komiks

P
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lí 
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Príbehy poslušníka

1

Otázky a skúšky
Viete, ako sa Boží ľudia presviedčali 
o tom, či Boh, ktorému uverili,
je ten pravý?
1. Počúvali ho. Ako Abrahám, 
ku ktorému Boh prehovoril,
a on vykročil do novej krajiny.
2. Rozprávali sa s ním. Ako Mojžiš, 
keď sa mu zjavil v horiacom kríku.
3. Vyskúšali ho. Ako Eliáš, keď pred 
pohanskými kňazmi ukázal Božiu 
moc, ktorá strávila obetu bez ohňa, 
navyše poliatu vodou.
4. Nasledovali ho. Ako Izraeliti,
ktorí videli, ako ich Boh vyslobodil 
z Egypta, aj ako učeníci, ktorí videli 
zázraky oslobodenia a uzdravenia.
5. Dal im silu zmeniť životy.
Ako Zachej, ktorý uvidel svoj hriech 
a rozhodol sa konať pokánie.

A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať 
toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho Synovi Ježišovi 

Kristovi. On je ten pravý, Boh a večný život. (1 Jn 5, 20)

Ahoj, deti! Určite ste sa už stretli
s fejkom. Ide o napodobeninu,
imitáciu, podvrh, o pomenovanie niečoho,
čo nie je pravé.
Aj v duchovnom živote by sme našli veľmi 
veľa fejkov, ktoré sa tvária ako pravé.
Pravosť vecí odhalíme ich používaním.
Podobne je to aj s naším Bohom. O tom, či je 
to ten pravý Boh, sa musí presvedčiť každý 
sám. Tým, že ho hľadá a skúma jeho diela.

Zlato
Vieš, ako sa zisťuje jeho pravosť?
Spôsobov je veľa, takže si povieme aspoň niektoré.
1. Ak ide o šperk, pohľadaj číslice, ktoré označujú, či je pravý, tzv. punc 
(najčastejšie je to číslo 585).
2. Keby si zahryzol do pravého zlata, zanecháš v ňom stopy zubov.
3. Pokiaľ sa ti po nosení koža zafarbí, nejde o pravé zlato.
4. Zlato nie je magnetické.

Diamant
Vieš, ako zistíš jeho pravosť?

1. Dýchni na diamant (rozptyľuje teplo, hmlu). Ak sa okamžite rozjasní, je 
pravý, ak po 3 – 4 sekundách zostane stále zahmlený, je to falzi�kát.

2. Hoď ho do pohára s vodou. Diamant je hustý, spadne až na dno.
3. Diamant vo svetle iskrí.

4. Obrús šmirgľový papier o kameň.

Tiene

Úloha: Pozri sa 
dobre na obrázok 
a tiene. Priraď 
k nemu ten 
správny.

Pravé bohatstvo

... peniaze sú 
falošné. Musel
som ísť aj na 

políciu.

To je 
teda 

móres!

Stačí si poriad-
ne všímať, čo do tvojho života 

prináša, keď sa mu odovzdávaš.

2

3
Leporelo 11

Pravého Boha 
z Boha pravého

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Prosíme všetkých farárov a správcov farností, aby 
po distribúcii členských podielov obratom poslali ak-
tualizovaný zoznam členov spolku za svoju farnosť 
do ústredia na Hollého 4, 071 01 Michalovce. Zoznam 
slúži na to, aby sme predišli nepresnostiam pri eviden-
cii členstva a jubilantoch.

výbor spolku

Na spolok darovali: Helena Fedorová, Slavkovce – 5 
eur; Ing. Branislav Husár, Zvolen – 5 eur; Ján Radvan-
ský, Bunkovce – 5 eur; Alžbeta Stretavská, Bunkovce 
– 5 eur

BLAHOŽELÁME

Ďakujeme Bohu za ten dar, 
že nám syna Rastislava  Baku 
za kňaza dal. Isuse, keď sa ťa 
denne dotýka svojimi rukami, 
nech mu to je na posilnenie pl-
niť všetko zhodne s tvojou vô-
ľou. Bože, daj mu sily, aby vždy 

slúžil tebe a potešoval, chápal a miloval všetkých. Pan-
na Mária, ochraňuj ho a pomáhaj mu pri zodpovednej 
práci v Kristovej vinici. K 40. narodeninám veľa Božích 
milostí a darov Svätého Ducha vyprosujú s láskou rodi-
čia a brat Janko s rodinou.

Drahý náš duchovný otec Rastislav Baka, na sviatok 
Bohozjavenia ste oslávili krásnych 40 rokov života. 
Ďakujeme Bohu za vaše otvorené srdce a horlivosť 
v láske a službe. Vaše slovo padá do srdca, vedie nás, 
usmerňuje a silou Božej autority preniká do duše. Úp-
rimne vám prajeme a vyprosujeme, aby Boh naplnil 
svojím požehnaním všetky dni vášho života. Nech vás 
Božia ruka sprevádza a Presvätá Bohorodička ochraňu-
je. Na mnohaja i blahaja lita! veriaci farnosti Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove

Duchovný otec Lukáš Kireš oslá-
vil 7. januára svoje jubileum – 30 
rokov života. S láskou spomína-
me na vás, otec Lukáš, aj na čas, 
keď ste ako kaplán v našej obci 
Šarišské Jastrabie pôsobili. Vy-
prosujeme vám stálu ochranu 

Presvätej Bohorodičky, aby ste na novej farnosti roz-

sievali do duší svojich veriacich vieru, nádej a lásku. 
Chceme vám popriať hojnosť Svätého Ducha, pevné 
zdravie vám aj vašej rodinke. Na mnohaja i blahaja 
lita!

veriaci z obce Šarišské Jastrabie

Milý náš otec Miroslav  Šimko, 
13. januára ste oslávili narode-
niny. Pri tejto príležitosti nám 
dovoľte, aby sme vám popriali 
pevné zdravie, pokoj a lásku 
v srdci, nekonečnú hojnosť da-
rov Svätého Ducha a ochranu 

Presvätej Bohorodičky. Chceme sa vám poďakovať 
za obetavú duchovnú službu, za vaše každodenné 
modlitby a za nádherné kázne, ktoré nás denne po-
vzbudzujú k viere a k prehĺbeniu duchovného života, 
k láske k blížnym, aby sme dosiahli nebeské kráľov-
stvo. Veľká vďaka vám patrí aj za obetavú kňazskú 
službu pre našich rómskych spoluobčanov. Vyslovuje-
me vám úprimné Pán Boh zaplať. Nech vás spolu s va-
šou rodinou náš Pán mnohonásobne odmení svojou 
láskou, milosťou a pokojom do ďalších rokov. Na mno-
haja a blahaja lita!

veriaci zo Šarišského Jastrabia

OZNAMY

Prihlasovanie na národné stretnutie P18 v Prešove

Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 
v Prešove sa oficiálne začína 18. januára 2018. Pri-
hlásiť sa bude dať vyplnením formulára na oficiálnej 
stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Z organi-
začných dôvodov do 1. júla 2018. Po tomto dátume sa 
bude dať prihlásiť už len na mieste, ale bez možnosti 
získať ubytovanie a stravu. P18 nadväzuje na akcie R13 
v Ružomberku a P15 v Poprade.
Prvých 24 hodín po spustení prihlasovania bude platiť 
špeciálna akcia − kompletný balíček zložený z progra-
mu, ubytovania a stravy bude možno získať za cenu 
18 eur. V ďalšom časovom období narastie o päť, ne-
skôr o desať a pätnásť eur. K dispozícii budú aj vstupy 
na vybrané časti programu. Lacnejšie vstupy budú mať 
zdravotne postihnutí. Dobrovoľníci zaplatia za celý 
prípravný týždeň pred akciou a podujatie pätnásť eur. 
Novinkou budú vstupy na vybrané časti programu. 
Neplnoletí účastníci budú musieť mať súhlas rodičov. 
Registrácia bude platná po uhradení a prijatí registrač-
ného poplatku. Prihlasovanie sa začne necelý polrok 

pred samotnou akciou (26. – 29. júla 2018). Viac infor-
mácií o prihlasovaní možno nájsť na stránke P18 (časť 
Informácie – Prihlasovanie)

Pozvánka na dobrovoľnícku činnosť

Spoločnosť Ježišova s občianskym združením Ces-
ta domov pripravujú štvrtú skupinu dobrovoľníkov 
projektu Misia India. V lete budúceho roka pozývajú 
na trojtýždňovú cestu do južnej Indie s cieľom aktív-
ne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti 
prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Pobyt v Indii 
možno rozšíriť o dva týždne cestovania a spoznáva-
nia projektov Cesta domov. Prihlásiť sa môžete do 15. 
januára 2018 e-mailom: misia.india@gmail.com, kde 
dostanete viac informácií o podmienkach účasti. Viac 
informácií možno nájsť na stránkach www.cestado-
mov.sk a www.misiaindia.sk

INZERCIA

Umelecká  výzdoba  chrámov, obnova fasád a re-
štaurovanie. Pozlacovanie a postriebrovanie liturgic-
kých predmetov. Zľava z ceny. Tel.:  035/659  31  39, 
0905 389 162, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické  pohony  zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

CENNÍK INZERCIE

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme za-
darmo. Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 
rokov života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je 
za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto-
grafia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 / 756 26 42
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.

Parkoval som na nechránenom parkovisku. Nie-
kto mi poškodil auto, čo mám teraz robiť?

V prvom rade vám odporúčam navštíviť niektorú 
z advokátskych kancelárií, v ktorej vám
advokát zabezpečí právnu dokumentáciu súvi-
siacu s danou problematikou. Určite by som
odporučil kontaktovať poisťovňu, s ktorou máte 
uzavreté PZP/havarijné poistenie, a počkal by 
som na ukončenie likvidácie poistnej udalosti, 
pričom na základe jej výsledkov by som zvažoval 
následný postup. Taktiež vám odporúčam podať 
podnet na políciu.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária   

SLAMKA & Partners, s. r. o.
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FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ SLOVA 2018
Redakcia Slova opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž na rok 2018 s mottom „DETAILY“.  

Súťaž trvá od 1. januára do konca roka 2018.
Tematické okruhy:
• Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách)
• Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie, detail)
• Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické predmety, sakrálne stavby)
Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej podobe
Fotografie zasielajte v elektronickej podobe v maximálnom rozlíšení adresu fotosutaz2018@
gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická súťaž 2018 + tematický okruh (napr. ľudia). 
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou). 
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách 
neziskovej organizácie Petra. Počet zaslaných fotografií je neobmedzený.
Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú súpravu vecných cien. Vyhodnotenie súťaže bude 
začiatkom roka 2019.
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TV LUX

J12.01. (piatok)  08.20 Animované príbehy SZ 08.55  In-
donézia: Páter Stef – dokumentárny film 11.00 Doma je 
doma 12.55 Fundamenty: Desatoro – vzdelávací program 
16.55 Godzone magazín 19.50 PKP R 21.05 Chvály 22.55 
Gréckokatolícky magazín (GkM)  R
J13.01. (sobota)  04.05 GkM R 08.00 Klbko: Liturgia 09.35 
Bosna a Hercegovina: Mosty s Európou – dokument 
09.50 Slovo v obraze: Krst Ježiša Krista – umelecký 
program 10.30 Inkvizícia – dokument (2) 2 14.00 Aka-
tist 14.40 GkM R 19.00 PKP R 20.30 Jozef: Biblia (2) 2
J14.01.  (nedeľa)  09.25 Peter medzi nami – vzdelávací 
program 15.15 Slovo v obraze: Krv Kristova – umelecký 
program 16.30 Martin Mekel: O vzájomných predsud-
koch – publicistika 20.30 Na ceste v rodine – relácia 
pre manželov a rodiny 21.00 Medzi nebom a zemou 
– publicistika
J15.01.  (pondelok)  08.20 Starý zákon: Izák a Izmael – 
detský program 2 08.55 Mons. Milan Chautur: Milo-
srdenstvo a spravodlivosť – vzdelávací program 10.20 
Z prameňa – vzdelávací program 13.30 V škole Ducha 
16.20 Správy zo Svätej zeme 17.30 Doma je doma
J16.01. (utorok)  01.20 Mons. Milan Chautur: Milosrden-
stvo a spravodlivosť – vzdelávací program R 08.20 Starý 
zákon – animované biblické príbehy SZ 2 12.20 Pápež 
František v Peru a Čile 16.40 Palestína a Izrael – dokument 
17.05 Viera do vrecka – vzdelávací program 17.30 Doma 
je doma 20.20 V kontexte – vzdelávací program
J17.01. (streda)  03.20 Rímska inkvizícia 2 08.20 Starý 
zákon: Jakubovi synovia 2 09.45 Benedikt XVI. : Človek, 

ktorý miluje pravdu – dokument 14.30 Pápež František 
v Peru a Čile 17.30 Doma je doma 20.15 PKP R
J18.01. (štvrtok)  03.20 Viera v Rusku: Oleg Senin, kázeň 
v tme – dokument 2 03.50 GkM R 10.30 GkM R 10.45 
PKP 15.30 Pápež František v Čile a Peru 17.20 PKP R 17.30 
Doma je doma 21.10 Poltón klub
J19.01. (piatok)  03.20 Večera u Slováka – diskusná relácia 
10.10 Z prameňa 14.30 Pápež František v Čile a Peru 
16.55 Vzťahy 19.50 PKP R 22.55 GkM R
J20.01. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 15.30 Pápež 
František v Čile a Peru 19.15 Don Diana: Pre lásku k môj-
mu ľudu – film (1)
J21.01. (nedeľa)  16.30 Pápež František v Čile a Peru 19.40 
Podobenstvá: Katechéza 20.30 Duchovná poradňa 23.45 
Kulmenie: Holokaust v živote detí – dokument

TV NOE

J12.01. (piatok)  09.40 Stíny nad Libavou – poetický doku-
ment 10.15 Kardinál Štěpán Trochta – dokument 10.25 

Pan rektor – dokument 12.55 Duchovní malby (9) 18.00 
Most milosrdenství: Brazílie 18.40 Sedmihlásky (5)
J13.01.  (sobota)  08.15 Povolaní v Nigérii – dokument 
09.00 Animované příběhy velikánů dějin: Kryštof Kolum-
bus 09.50 Adopce srdce 12.00 Angelus Domini 15.35 
Před branami křesťanského království – dokument 19.10 
Bradi Bartlová – portrét maliarky 00.40 Řeckokatolický 
magazín (ŘkM) R
J14.01. (nedeľa)  06.30 ŘkM R 13.25 Budu ti sloužit: Život 
sv. Camilla de Lellis – hraný dokument 18.00 Noeland (18)
J15.01. (pondelok)  10.45 Mezi nebem a zemí – dokument 
16.41 Vodopády milosrdenství – svedectvo 17.11 Se 
salesiány na jihu Madagaskaru – dokument
J16.01. (utorok)  06.05 Cesta do Tibetu – dokument 08.40 
Patagonie: Misionářský sen 12.15 Papež František v Chile 
a Peru 18.30 O Mlsálkovi (16) 22.20 Řeckokatolický 
magazín
J17.01. (streda)  09.20 Výpravy do divočiny – dokument 
14.30 Papež František v Chile a Peru 18.50 Blanchet – do-
kument 23.45 Náš dům v kosmu: Ekologie a bioetika (7)
J18.01. (štvrtok)  09.20 Papež František v Chile a Peru 12.05 
Víra plná života: Chile – dokument 18.00 Animované 
příběhy velikánů dějin: Leonardo da Vinci 18.30 O Mlsál-
kovi (18) 18.40 ŘkM R 21.15 Můj chrám: Kostel svatého 
Klimenta v Praze a Alena Anne-Marie Nedoma – cyklus 
rozhovorov 00.30 Slunce ve tváři – dokument o likvidácii 
Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku
J19.01. (piatok)  09.00 Papež František v Chile a Peru 16.00 
Laičtí misionáři v Iquitos – dokument 17.25 Víra plná 
života: Chile 19.05 Bible pro nejmenší

30 www.casopisslovo.sk
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Peter Seewald:  
Môj návrat k Bohu

O svojom návrate do Katolíckej cirkvi hovorí nemecký 
novinár Peter Seewald, známy svojimi bestsellermi 
rozhovorov s emeritným pápežom Benediktom XVI. 
Vlastnú duchovnú autobiografiu spísal počas dovolen-
ky na malom gréckom ostrove. Zamýšľa sa v nej nad 
svojím návratom k Bohu po tom, čo prežil búrlivú mla-
dosť, vystúpil z Cirkvi a znova sa do nej vrátil. „Keď som opäť začal myslieť 
na Boha, zdalo sa mi to najprv ako provokatívne dobrodružstvo,“ vyznáva 
autor. K viere a späť do Katolíckej cirkvi, z ktorej v roku 1973 vystúpil, 
priviedol Petra Seewalda kardinál Joseph Ratzinger, s ktorým v roku 1996 
vydal prvý spoločný knižný rozhovor Soľ zeme. V súčasnosti žije v Mnícho-
ve, je ženatý a má dvoch synov. (Martina Grochálová)

Drevené kostoly  
Karpatského oblúka

Dokument, ktorý si budete môcť pozrieť na STV 2 14. 
januára o 11.40 h, zachytáva národné kultúrne dedič-
stvo Slovákov – súbor ôsmich kultúrno-historických 
pamiatok, od roku 2008 zapísaný do Zoznamu sve-
tového dedičstva UNESCO. Ide o hodnotné a trvalé 
dedičstvo, ktoré má súčasný človek možnosť spoz-
návať prostredníctvom odkazu prostého vidieckeho ľudu a anonymných 
staviteľov. Komplex je zosobnením životnej skúsenosti, získanej v bezpro-
strednom súžití s prírodou aj múdrosti nazbieranej po stáročia a odovzdá-
vanej z generácie na generáciu. Chrámy boli postavené v období 16. − 18. 
storočia a svojimi vlastnosťami predstavujú ukážkové príklady miestnej 
náboženskej architektúry. (rtvs.sk, wikipedia)

Tajomstvo divokého lesa

Rodinný film podľa knižnej predlohy Patricie St. 
Johnovej odohrávajúci sa na vidieku južného Anglicka 
v ťažkých časoch začiatkom 40. rokov. Súrodenci Rút 
a Filip bývajú u svojej prísnej tety Markéty, zatiaľ čo 
ich rodičia sú v zámorí. Často podnikajú dobrodružné 
výpravy do lesa, lezú po stromoch a pozorujú vtákov. 
Rút je impulzívna a drzá, a často sa dostáva s tetou 
do konfliktov. Keď sa dozvie, že ich chce teta poslať na internátnu školu, 
utečie z domu... Film pre divákov všetkých vekových kategórií inšpiruje 
k premýšľaniu o skutočnom zmysle života. Rozpráva o dobrom Pastierovi, 
ktorý sa stará o všetky svoje ovečky bez ohľadu na to, do akých ťažkostí sa 
na svojej životnej ceste dostanú. (kumran.sk)

ŠUN 3 – Svätá liturgia  
s hudobným sprievodom

Dôstojnosť, duchovný rozmer, temperament a ryt-
mus. Tak by sa dal charakterizovať nápev liturgie, 
ktorý sa používa pri bohoslužbách v rámci Gréckoka-
tolíckej rómskej misie. V priebehu storočí sa v cirkevnom speve vytvárali 
stále nové nápevy. Evanjelium prináša radosť do života človeka aj Cirkvi. 
Túto radosť treba vyjadrovať. Hudba a spev sú prirodzenou súčasťou ne-
deľných rómskych bohoslužieb. Evanjelizačné CD ŠUN3 pomáha priblížiť 
liturgiu ľuďom, ktorí majú iné kultúrne nastavenie. Môže byť užitočné 
aj pre ľudí, ktorí denne cestujú za prácou a počas cesty sa chcú modliť. 
Možno bude inšpiráciou aj pre ďalšiu liturgickú tvorbu. (Martin Mekel)
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K BOHU
Peter Seewald

Peter Seewald (* 1954), známy svojimi bestsellermi 
rozhovorov s emeritným pápežom Benediktom XVI., 
sa počas dovolenky na malom gréckom ostrove zamýšľa 
nad svojím návratom k Bohu potom, čo prežil búrlivú 
mladosť, vystúpil z Cirkvi a znova sa do nej vrátil. Na 
svoj návrat spomína slovami: „Ani neviem, kedy som 
opäť začal myslieť na Boha. Mohlo to byť na nejakej 
svadbe, keď bolo treba ísť do kostola, pretože snúbenci 
si zakladali na romantickom prostredí. Človek pri takejto 
príležitosti len nečinne posedáva, drží ruky voľne zložené 
a z nudy pozoruje barokovú klenbu kostola, kde bacuľatí 
anjeličkovia vijú veniec okolo Panny Márie či mocní 
archanjeli s kopijami a mečmi vyháňajú padlého Lucifera. 
Možno sa to však udialo na nejakom pohrebe alebo keď 
som počul pieseň All the lonely people od Beatles. 
Je to však dlhý príbeh.“  

www.ssv.sk
eVojtech.sk

Odporúčaná cena 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €
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J20.01. (sobota)  07.05 Čeští salesiáni v Bulharsku – doku-
ment 14.15 Papež František v Chile a Peru 20.00 Papež 
František a jeho umění vést – dokument 20.55 S Bohem 
podél Rio Maraňon – dokument 23.50 ŘkM R
J21.01.  (nedeľa)  10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba 
v Trnavě 11.20 ŘkM R 12.00 Papež František v Chile 
a Peru 17.25 Animované příběhy velikánů dějin: Galileo 
Galilei 18.20 Lidé, kteří milují život: Peru 23.50 Guyanská 
Diana – dokumentárny film

LUMEN

J13.01. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Posolstvo Apoka-
lypsy (2) 20.15 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina
J14.01.  (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Vohľady – rozhlasová hra 15.30 Učí hru na klavíri, hrá 
na organe a pomáha ľuďom. Hosť: Magdalená Kartáčová 
20.30 Karmel: Nábožné výlevy Andreja Radlinského
J17.01.  (streda)  20.00 Lupa: Rímskokatolícka farnosť 
Sebedražie
J19.01.  (piatok)  21.00 Mince na dne fontán: Jana Kir-
schner, Steve Sills, Mick Jagger a priatelia
J20.01. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Posolstvo Apoka-
lypsy (3) 20.15 Pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi 
Slovensko: Aký bol jej prvý rok pôsobenia u nás a čo 
plánujú do budúcnosti
J21.01.  (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Svätý František Saleský – rozhlasová hra

J28.01. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 Po-
slanie mali v úcte: Biskup Michal Buzalka – rozhlasová hra

RTVS

DVOJKA
J13.01.  (sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom – mo-
derátor a hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne 
stavby na Slovensku
J14.01. (nedeľa)  06.45 Božie domy s Vandalom R 10.00 
Ekumenická bohoslužba 11.40 Drevené kostoly Karpat-

ského oblúka – dokumentárny film R 13.00 Televízny 
posol – náboženský magazín
J15.01. (pondelok)  17.15 Encyklopédia slovenských obcí: 
Osturňa R
J17.01. (streda)  15.05 História jedného dokumentu – do-
kumentárny film k 45.výročiu SNP, ktorý rozpráva príbeh 
sklabinského rodáka Pavla Samčíka a jeho tabatierky, kto-
rý strávil jeseň 1944 v zajateckom tábore v Mulhbergu R

J18.01. (štvrtok)  SK dejiny: Slováci a viacnárodný štát – 
populárno-náučná diskusia
J20.01. (sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom 12.10 Moje 
Kysuce – dokument 15.15 Kultúrne hodnoty a pamiatky 
na území Národného parku Poloniny a CHKO Vihorlat
J21.01.  (nedeľa)  06.45 Božie domy s Vandalom 11.30 
Orientácie

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J14.01. (nedeľa)  09.05 Archijerejská svätá liturgia z Gréc-
kokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného 
biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove; slávi Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
J21.01. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici / 09.00 Gréckokatolícka 
svätá  liturgia  z Monastiera  svätého Bazila Veľkého 
v Prešove; slávi protoigumen Metod Milan Bilančík 
OSBM; káže Peter Pavol Haľko OSBM
J28.01. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Popradu

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
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

 P M K Ú K A P A C I T A A S O D J

 R O Y O J Z N O E T Á B A K T A E

 B N L I M I T K R Á B Y R R N T CH

 O E P Y L I O E K A D E Z I N A Á

 C P S H E Č S O Y I S A S P R T B

 R E E E I T B Á N B N T P T É S V

 L E Z S D P Y C R A Y Á S Á T I T

 N O T Á O A S L M R H H Z R N R R

 Ú I P Š P I P Z É R E V O E O O A

 Č L T A Ľ I I N A N A J A P V K N

 A A O V T L S D U L B V Š E I R Z

 S N A H A A Y C R E T S E T N A I

 Ť Í S T A N I C A S V I E C A J T

Legenda: BANKA, BESEDA, BLUD, CELOK, ČISTIČ, ETIKA, HLINA, 
HRADY, KABÁT, KAPACITA, KOMISÁR, LIMIT, LOPATA, MRAVEC, NÁPAD, 
NOVINA, OKRAJ, OKRES, PODIEL, POHYBY, POLYETYLÉN, PORAST, 
POŠTA, RYBÁR, SINAJ, SKRIPTÁ, SNAHA, SPISY, STANICA, STRACH, 
STROJ, STYRÉN, SVIECA, ŠPORT, TALIZMAN, TESTER, TRANZIT, TREST, 
ÚČASŤ, ÚLOHA, ZÁNIK, ZÁPIS, ZMYSEL.

Tajničku osemsmerovky tvorí 41 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 23: Krížovka: Aké krásne by bolo 
zanechať lepší svet. Osemsmerovka: Jediný úsmev nesmierne zväčší 
krásu vesmíru.

Výherca: Monika Suchá z Oľšavice

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

Pomôcky:  
Laab, VSA Chyba

1
q

Vodca  
kozákov Poľovačka

Skratka 
lietadiel 
Antonov

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Námesačník Adolf, 

po domácky
2
q

Obvaria

Austrálsky 
medvedík

Zjednotiteľ 
Slovienov

Policajné 
vozidlo

Obdiv

Nočný vták

Úkaz
Tér

Častica, 
výpoveď

  Typografický 
štvorček Poľovačka Plúž

Mládza Časť tváre Nemecké 
mesto

Oľutoval si

Domáce 
mužské 
meno

Žalúdočné 
lieky

Izolačná 
hmota

Ampér-
hodina, skr.

Zvratné 
zámeno

Kúpeľ, 
po nemecky

Crčalo
Kontinent Nariekajúc

Stabilizačný 
systém 

u Hondy

Záhyb

Investičná 
banka

Lesklý 
kremičitan

EČV Nitry

Rímsky  
peniaz

  Český básnik Tyč na pohá-
ňa nie slonov

Otec Ženské meno

Spojka
Oddych 

popoludní
Univerzita 

Komenského

Kratší čas 
kutal 45 v Ríme

Vlastnosť 
textilných 

látok

Chemická 
značka 
vápnika

Druh múky
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
14.01. Modlitby so službou oslobodenia a uzdra-
venia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobož-
nosť (17.00 h)
27.01. Savore:  formačné  stretnutie  rómskych 
spolupracovníkov

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
14.01. Stretnutie  členov  arcibratstva  ruženca, 
svätá liturgia (18.00 h)
21.01. Ekumenické modlitby (15.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
12.01. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
22.01. Modlitby za uzdravenie k svätému Šarbe-
lovi

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
03.02. Fatimská sobota
04.02. Malá púť

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
15. – 20.02. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto vý-
sady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo 
v živote človeka degradovalo, a preto na túto in-
štanciu útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez 
svojho otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej 
láske ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigor-
de, slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, 
a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha 
a jeho lásky k nám. Bližšie informácie: centrum.ro-
dina@gmail.com. Príspevok je 135 eur za osobu.
09. – 11.03.  Kurz  Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom po-
znania a obrátenia sa k plánu Boha pre manžels-
tvo. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
15. – 18.03. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte 
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadob-
ných príprav, urobte pre vašu spoločnú budúc-
nosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej 
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú 
prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo 
môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Prís-
pevok je 120 eur za pár.

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, 11.30 h)
15. – 16.01. Formácia pre službu v rómskych ko-
munitách (Sigord)

koinoniapo.sk, fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Nedeľa 09.30 Svätá liturgia
17.01. Večer  chvál  s  katechézou  pre  manželov 
a snúbencov (18.00 h)
24.01. Večer mladých (17.30 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 Konštantí-
novej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta 
de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
17.01. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

Srdečne vás pozývame
27. januára 2018  

do Katedrálneho chrámu Povýšenia svätého Kríža v Bratislave  
na archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti  
10. výročia zriadenia Bratislavskej eparchie  

a 10. výročia biskupskej chirotónie vladyku Petra Rusnáka

4. februára 2018 
do Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine 

na archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti  
10. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 

na metropolitnú cirkev sui iuris  
a Prešovskej eparchie na archieparchiu  

pápežom Benediktom XVI.  
a 10. výročia vymenovania vladyku Jána Babjaka SJ  
za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu

18. februára 2018 
 do Katedrálneho chrámu  

Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach  
na archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti  
 10. výročia zriadenia Košickej eparchie  

a 21. výročia zriadenia Apoštolského exarchátu


