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na úvod

NA CESTU

konzervatívnych časopisov. Dúfam, že všetky tieto
zmeny budú prospešné.

archív redakcie

Juraj GRADOŠ

Všetkým vám, naši čitatelia, želám v roku 2019
hojnosť Božieho požehnania vo všetkom, čo robíte,
a všade, kde žijete. Zároveň vám ďakujem za vašu
dôveru a podporu nášmu časopisu v tomto roku.
Čo nás všetkých v roku 2019 čaká? V prvom rade je
to zmena. Zmena Slova – tak obsahová, ako i grafická. Pre znižovanie nákladov sme upravili rozsah
i počet vydaní v roku. Bude vychádzať dvakrát
v mesiaci alebo, ak pôjde o dvojčíslo, raz v mesiaci.
Hľadali sme tú najlepšiu alternatívu, ako má Slovo
v roku 2019 vychádzať. Mnohí z vás nám poskytli
svoj názor, ktorý sme rešpektovali. Ak by však
náklad časopisu výrazne klesol, budeme musieť
uskutočniť výraznejšie zmeny.
Väčšina rubrík z minulého ročníka zostala zachovaná buď v riadnych číslach, alebo v dvojčíslach.
Ale spravodajstvo, ktoré bolo na jeho začiatku,
sme presunuli do druhej polovice. Chceme tým
zvýrazniť to, čo robí Slovo výnimočným časopisom medzi východnými katolíckymi časopismi na
celom svete – spája v sebe formáciu i informáciu,
populárno-odborné i duchovné čítanie a je určené
všetkým – od detí až po seniorov. Pripravujeme
aj zmenu prílohy, keďže cyklus Efréma Sýrskeho
sme už skončili. Navonok sme po pozitívnych
ohlasoch na minuloročné číslo 20 zmenili grafiku.
Rozhodli sme sa vyhovieť tým z vás, ktorým sa text
na tmavých, sýtych či štruktúrovaných farebných
podkladoch čítal ťažšie. Zároveň sme grafiku ladili
moderne, podľa aktuálnych trendov serióznych
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Vo februári Slovo oslávi 50 rokov od vydania
svojho nultého čísla. Toto výročie si pripomenieme
tradične špeciálnym vydaním Slova a konferenciou
o Slove na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty, ktorá sa uskutoční 20. – 21. februára. Srdečne
vás na ňu pozývame. Prvý deň bude venovaný
prednáškam, druhý workshopom, priestoru na
stretnutia s redaktormi, diskusiám...
Na prahu výročia Slova sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí doteraz pomáhali tvoriť Slovo, ale
aj tým, ktorí s nami budú spolupracovať v roku
2019. Špeciálne moja vďačnosť patrí tým, ktorí sa
v poslednú nedeľu v mesiaci za nás modlia posvätný ruženec, spolubratom, ktorí do ekténie v tento
deň vkladajú prosby za nás, a najmä tým, ktorí
podporujú časopis finančne. Tým, čo prispievajú
od dvoch eur mesačne alebo nám minulý rok dali
tisíce eur. Chcem vás všetkých ubezpečiť, že ste
súčasťou mojich modlitieb a že za vás slávim v poslednú nedeľu v mesiaci svätú liturgiu.
Slovo je časopis. No nie je to len niekoľko listov
papiera potlačených farbou. Je oveľa viac. Spája
celú našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. Je
jej médiom. Odrazom jej života, ale i potrieb. A tak
ako Cirkev by bez vás nebola tým, čím je, ani Slovo
by bez svojich čitateľov nebolo Slovom. Preto pevne verím, že i v tomto roku nájdete na stránkach
Slova články rôzneho typu, ktoré vás v ťažkých
chvíľach povzbudia a ukážu svetlo na konci tunela.
Články, ktoré vás budú motivovať robiť dobré
skutky všetkým, no najmä rodine veriacich. Že
v ňom nájdete inšpiráciu k zlepšeniu vzťahov v rodine i farnosti. Jednoducho, mám nádej, že Slovo
i v roku 2019 bude osožnou súčasťou vašej rodiny.

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia
alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. 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 fotografia
alebo rámček 3 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zásady
ochrany osobných údajov sú uvedené každoročne v prvom čísle
na strane 25. Celý text je dostupný na webovej stranke http://
casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní príspevkov použite jeden
z týchto špecifických symbolov: 700 (zasielanie časopisu), 1700
(zverejnenie príspevku), 555 (inzercia), 777 (priatelia časopisu
Slovo) a 999 (eSlovo). Ak je váš príspevok anonymný, neuvádzajte
žiadny špecifický symbol.
Tlač: VMV, Prešov
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 4/2019: 30.01.2019
Titulná strana: Slávnostný galavečer (Štefan Keruľ-Kmec ml.)

www.casopisslovo.sk

3

slovo Svätého Otca

HĽA, TU SOM!

nad týmto prvotným pokušením víťazí
svojím Hľa, tu som.

Marek BARAN

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána poukázal
na odvahu a vieru Márie.

Bolo by skutočne krásne každé ráno
povedať: ,Hľa, tu som, Pane, nech sa dnes
vo mne splní tvoja vôľa.‘ Recitujeme to
v modlitbe Anjel Pána, ale môžeme to
zopakovať už teraz, spoločne: ,Hľa, tu
som, Pane, nech sa dnes vo mne splní
tvoja vôľa!‘ Mária dodáva: ,Nech sa mi
stane podľa tvojho slova.‘ Nehovorí: ,Nech
je podľa môjho,‘ ale podľa teba. Nekladie
Bohu medze. Neuvažuje v zmysle: venujem mu trocha času, rýchlo to spravím
a potom si budem robiť, čo chcem. Nie,
Mária nemiluje Pána len vtedy, keď sa
jej to hodí. Mária žije v dôvere v Boha vo
všetkom a pre všetko. V tom tkvie tajomstvo života.

Všetko môže ten, kto dôveruje Bohu vo
všetkom. Boh je Otcom, tým najcitlivejším z otcov, a túži po tom, aby mu
jeho deti dôverovali. Koľkokrát ho však

Byzantinos

„V evanjeliu vystupuje Mária, ktorá pri
zvestovaní dáva Bohu svoje áno. ,Hľa,
služobnica Pána.‘ (Lk 1, 38) Hľa, tu
som je otvorením sa pre Boha, zatiaľ
čo hriech človeka uzatvára, izoluje,
necháva ho samého so sebou. Hľa, tu
som je kľúčovým slovom v živote človeka.
Znamená prechod z horizontálnej
perspektívy života, zameranej len na
seba a vlastné potreby, k tej vertikálnej,
s rozletom smerom k Bohu. Hľa, tu
som znamená byť k dispozícii Pánovi,
je to liečba na egoizmus, protiliek na
nenaplnený život, ktorému stále niečo
chýba. Hľa, tu som je prostriedok
proti zostarnutiu hriechom, terapia
pomáhajúca zostať mladými vnútri. Hľa,
tu som je prejav viery, že Boh znamená
viac ako moje vlastné ja; je to voľba vsadiť
na Pána a podvoliť sa jeho prekvapeniam.
Preto povedať Hľa, tu som je tá najväčšia
chvála, ktorú mu môžeme ponúknuť.
Prečo teda nezačínať dni takýmto
spôsobom, so slovami: ,Hľa, tu som,
Pane‘?

Dnes sa pozeráme na krásu Panny Márie,
ktorá sa zrodila a žila bez hriechu,
neustále oddaná a priezračná voči Bohu.
Tým sa však nechce povedať, že jej život
bol ľahký. Byť s Bohom neznamená magické vyriešenie problémov. Pripomína
nám to koniec dnešného evanjeliového
čítania: ,Anjel potom od nej odišiel‘ (Lk 1,
38). Odišiel je silný výraz. Anjel necháva
Pannu Máriu v priam neľahkej situácii.
Ona síce vedela, akým nezvyčajným spôsobom sa má stať Božou matkou – anjel
jej to povedal, lenže anjel to nevysvetlil
ostatným, iba jej. A problémy nedali na
seba dlho čakať: pomyslime si na situáciu,
ktorú zákon nedovoľoval, na trápenie

„V akejsi zapadnutej dedinke v Galilei, v srdci jednej svetu úplnej neznámej
mladej dievčiny Boh zapaľuje iskierku radosti pre celý svet.“
(myšlienka Svätého Otca Františka)

podozrievame. Podozrievame Boha!
Myslíme si, že by nám mohol zoslať
skúšku, zbaviť nás slobody, opustiť nás.
To je však veľký podvod, prapôvodné
pokušenie, pokušenie od diabla: podsúvať človeku nedôveru v Boha. Mária

sv. Jozefa, na zmenené životné plány, na
myšlienky, čo povedia ľudia...
Mária však zoči-voči problémom dôveruje
Bohu. Anjel od nej síce odišiel, ale ona
verí, že s ňou, v nej zostáva Boh. A dôveruje.“ (úryvok z príhovoru 8. decembra
2018)
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BIBLICKÝ
A NÁBOŽENSKÝ
MOTÍV V OPERE
Šimon MARINČÁK

OPERA JE HUDOBNO-DRAMATICKÝ ÚTVAR, KTORÝ MÁ
SVOJE POČIATKY V 16. STOROČÍ. NEVZNIKOL VŠAK NA
CELKOM ZELENEJ LÚKE, ALE MAL SVOJE VZORY UŽ
V ANTIKE. ANTICKÉ GRÉCKE DIVADLO SA POMOCOU
SPIEVANÉHO SLOVA SNAŽILO VYJADROVAŤ ĽUDSKÉ
VÁŠNE, A PRÁVE TÁTO VÝRAZOVÁ SILA DRAMATICKEJ
KOMPOZÍCIE INŠPIROVALA TVORCOV OPERY AKO
HUDOBNO-DRAMATICKÉHO ŽÁNRU.
K vzniku opery v tomto období prispela tiež renesančná fascinácia gréckym
a rímskym antickým svetom. Niet divu,
že sa to stalo práve vo Florencii, dobovom centre renesančnej kultúry, kde sa
skupina umelcov, štátnikov, spisovateľov
a hudobníkov, známych ako Florentská
Kameráta, rozhodla obnoviť (či znovu
vytvoriť) rozprávanie príbehov podľa
vzorov gréckej drámy, ale skrze hudbu
(za historicky prvú operu sa považuje
dnes stratená opera Dafné autora Jacopa
Periho napísaná v roku 1597). Ich snahou
bolo obnoviť antickú monódiu a prvoradý význam slova, ktorý bude dokonale
zrozumiteľný a vyjadrí určitý afekt, citový
obsah v zmysle platónskej estetiky. V súlade s touto ideou sa prvé námety čerpali
z antickej mytológie.

NÁBOŽENSKÉ
PREDSTAVENIA
Ešte predtým sa však dramatické predstavenia inšpirovali kresťanskými námetmi.
Tie sa do dramatickej polohy dostali pri
tzv. stredovekých hrách, ktoré sa postupne rozvíjali od 10. storočia. Tento vývin

liturgickej drámy, veľkonočných hier,
vyvrcholil v 13. storočí, keď sa rozvíjali
aj vianočné hry a hry o Panne Márii,
o svätých, a hrali sa už mimo liturgického
priestoru, obvykle na námestiach.
Od takejto liturgickej drámy sa odlišovali tzv. mystériá, hlavným rozdielom
bola najmä interpretačná prax a národná
diferenciácia. Námety sa čerpali najmä
z Biblie, rovnako zo starozákonných, ako
aj z novozákonných príbehov. Pri týchto
predstaveniach boli charakteristickými
simultánne javiská a hudba bola zložená
z gregoriánskych úryvkov, tzv. trópov. Od
15. storočia sa v hudbe objavujú aj polyfónne časti motetového charakteru.

ZAČIATKY OPERY
Táto tradícia spolu s antickými predchodcami tvorila základ žánru, ktorý
dnes nazývame opera. Opera používa tri
výrazové prostriedky, ktorými vyjadruje
svoj obsah. Ide o slovo, hudbu a pohyb.
Tieto tri prvky sa vzájomne dopĺňajú,
a tým umocňujú výpovednú hodnotu
hudobno-dramatického útvaru. Cieľom
je niekedy realisticky, niekedy alegoricky

podať nadčasovú myšlienku (antickú či
kresťanskú), morálne ponaučenie a trvalé
hodnoty tak, aby sa dotkli sŕdc divákov
a poslucháčov.

KÝM SVETSKÉ DIELA
PATRILI NA ŠĽACHTICKÉ
DVORY, PREDSTAVENIA
S DUCHOVNÝM
NÁMETOM BOLI URČENÉ
ŠIRŠEJ VEREJNOSTI.
Jednou z prvých opier s náboženskou tematikou, ktorá vznikla v prostredí rímskej
opery, je Sant’Alessio (Svätý Alexius, 1632)
skladateľa Stefana Landiho. Obsahom je
legenda o rímskom šľachticovi 5. storočia,
ktorý sa rozhodol opustiť svoju rodinu
a žil až do svojej smrti nepoznaný pod
vstupnými schodmi svojho paláca ako
žobrák. Podobne aj v benátskej opere,
kde sa napr. Giovanni Legrenzi vo svojej
opere Il Giustino (1683) inšpiroval príbehom sv. Justína, cirkevného otca, ktorý
bol popravený pre kresťanskú vieru. Napriek tomu však baroková opera stále čerpá
námety najmä z antickej mytológie. V tej
dobe je ťažké nájsť operu s náboženskou
či biblickou témou. Táto tematika sa však
široko uplatnila v oratoriálnej tvorbe.
Výrazný nárast inšpirácie náboženskými
témami nastal až koncom 18. a v 19. storočí.
Jednou z prvých významnejších opier bola
opera Il crociato in Egitto (Križiak v Egypte, 1824) skladateľa Giacoma Meyerbeera,
ktorý spracoval tiež nábožensky polemickú
tematiku bojov luteránov a katolíkov v opere Les Huguenots (Hugenoti, 1836).

www.casopisslovo.sk
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Významnou veľkou operou s biblickými
motívmi je opera Samson et Dalila (1877)
skladateľa Camilla Saint-Saënsa, ktorý
spracúva známy príbeh zo Starého zákona. Aj známy Gioacchino Rossini sa inšpiroval Bibliou, keď napísal operu Mosè in
Egitto (Mojžiš v Egypte, 1818). Zaujímavý
osud mala opera Gaetana Donizettiho
Poliuto z obdobia prenasledovania kresťanov v starovekom Ríme. Keď cenzúra
túto operu odmietla, Donizetti odišiel
z vlasti a usadil sa v Paríži, kde svoje
dielo prepracoval a rozšíril pod názvom
Les martyrs (Mučeníci, 1840). Biblickou
témou sa inšpiroval aj Fromental Halévy,
ktorý napísal operu Noé (1885).
Najvýznamnejší operný skladateľ Giuseppe Verdi, hoci bol sám neveriaci, je tvorcom azda najznámejšej opery s biblickým
motívom. Ide o jeho v poradí tretiu operu
Nabucco (1842), ktorá čerpá z biblického
námetu babylonského zajatia.

NOVODOBÉ OPERY
V 20. storočí sú najvýznamnejšími operami tohto typu Salome (1905) skladateľa Richarda Straussa, Moses und Aron
(Mojžiš a Áron, 1957) skladateľa Arnolda
Schönberga, La Légende de Saint Chris-
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Sila tohto raného diela Giuseppe Verdiho spočíva najmä v pôsobivých
masových scénach a zborových výstupoch. Babylončania pod vedením kráľa
Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám
a židovský národ odvlečú do zajatia. Známy Zbor Židov sa v čase vzniku opery
stal aktualizovaným symbolom túžby Talianov po slobode a nezávislosti.

tophe (Legenda o svätom Krištofovi, 1920)
skladateľa Vincenta d’Indyho, Dialogues
des Carmélites (Dialógy karmelitánok,
1957) skladateľa Francisa Poulenca,
Řecké pašije (1961) skladateľa Bohuslava
Martinů, Maria Egiziaza (Mária Egyptská, 1932) skladateľa Ottorina Respighi-

Najznámejšia opera s biblickým
názvom Nabucco bola prvýkrát
uvedená 9. marca 1842 v milánskej Scale a zožala obrovský
úspech. Málokto vie, že do roku
1844 sa volala opera Nabucodonosor. No nie všade operu prijali
s takými ováciami. Viedenská
kritika nešetrila slovami. V Prahe po premiére Nabucca v roku
1849 mnohí opisovali operu ako
zmes „krčmových (hospodských)
basov a tureckých rytmov“. Bola
to možno narážka na samotného
Verdiho, ktorý bol synom drobného obchodníka – krčmára.

ho, Debora e Jaële (Debora a Jahel, 1922)
a Assassinio nella cattedrale (Vražda
v katedrále, 1958) skladateľa Ildebranda Pizettiho, Saint François d’Assise
(Svätý František z Assisi, 1983) skladateľa
Oliviera Messiaena alebo Jeremias (1997)
českého skladateľa Petra Ebena.
To sú niektoré opery, ktoré čerpajú námet
z Biblie alebo náboženského života priamo. Je však nepreberné množstvo ďalších
opier, ktoré divákovi a poslucháčovi
prinášajú rad námetov náboženského
charakteru, ktoré sú prítomné v bežnom
živote ľudí bez toho, aby túto inšpiráciu
proklamovali v názve. Náboženské témy
sa nachádzajú v známych operách ako
Tosca (Giacomo Puccini, 1900), Suor
Angelica (Sestra Angelika, ten istý autor,
1918) alebo Armida (Antonín Dvořák,
1903). Okrem náboženských tém boli
obľúbenými námetmi tiež diela autorov
ako Alexander Sergejevič Puškin, William
Shakespeare či Alexandre Dumas. Opery
čerpali námety aj z ľudových rozprávok,
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povestí, obzvlášť obľúbenými boli témy
plné tajomstiev a mystiky.
Operou Herodes
a Herodias sa otvárala
v roku 1955 budova
Divadla P. O. Hviezdoslava.
Režírovali ju také osobnosti
ako Janko Borodáč
či naposledy Miloš Pietor.

SLOVENSKÁ OPERA

snd.sk

Slovenská operná tvorba, ktorá vznikla
a rozvíjala sa len v nedávnej dobe, nemala
možnosť čerpania námetov z náboženského prostredia, najmä pre nepriaznivú
politickú situáciu tých čias. Náznaky
takýchto námetov obvykle medzi operné
námety prenikli v podobe slovenskej
literárnej autorskej predlohy, napr. opera
Herodes a Herodias (1927) skladateľa Fraňa Dostalíka, ktorý túto predlohu prevzal
od P. O. Hviezdoslava.

opier, z nich viacero s náboženskou
tematikou. Hodné spomenutia sú opery
Evanjelium podľa Lukáša (2002), Znovuzrodenie (2003), Martin Luther (2005),
Kristov dotyk (2007), Betlehem (2007),
Šavol (2007), Genezis (2008), Evanjelium
podľa Jána (2010), Pieseň piesní (2012),
a napokon Evanjelium podľa Marka
(2013). Ďalším skladateľom, ktorý sa náboženským témam nevyhýba, je aj Peter
Martinček van Grob, ktorý je autorom
opier Relevation of Jesus Christ (Zjavenie
Ježiša Krista, 1993) a Hostias (2010).

Ešte predtým sa však v slovenskej opere
zaznamenáva zaujímavý pokus, školská
opera Jakubovi synovia (1867) skladateľa
Alexandra Kappa na maďarské libreto,
ktoré predviedli žiaci trnavského gymnázia, alebo opera Palmíra (1938) skladateľa
Jozefa Rosinského, v ktorej opisuje život
židov počas babylonského zajatia, a vyvrcholením opery je hostina, pri ktorej
použili bohoslužobné nádoby z jeruzalemského chrámu.
Náboženské motívy sa museli na Slovensku v čase budovania socializmu skrývať
pod rôzne iné okolnosti, napr. ľudové
zvyky, obyčaje, tradície a pod. Tak je to
napr. v opere Krútňava (1949) skladateľa
Eugena Suchoňa alebo v opere Mister
Scrooge (1963) skladateľa Jána Cikkera.
Podobne aj pri opere Svätopluk (1960),
kde Suchoň podľa diela Ivana Stodolu
náznakovo poukázal na skutočnosť,
ako sa kráľ Svätopluk nedokázal zmieriť s kresťanstvom v podobe, v akej ho
prezentovali Metod a Konštantín. Celý
dej je posunutý skôr do sociálnej a politickej roviny, tá náboženská je ukázaná len
v náznakoch. Veľkomoravskej tematike sa
venuje aj opera Posledné dni Veľkej Moravy (1996) skladateľa Ilju Zeljenku, ktorá
síce nepojednáva priamo o náboženských
témach, ale nijako sa im nevyhýba.
V súčasnosti náboženské motívy výdatne
spracováva slovenský skladateľ Víťazoslav Kubička, ktorý je autorom mnohých

Žáner opery je až do dnešného dňa tým
najkomplexnejším a najdokonalejším
hudobno-dramatickým útvarom. Slovo,
ktoré je samo osebe nositeľom dôležitého posolstva, sa v opere spája s hudbou,
ktorá svojím charakterom emocionálne
umocňuje jeho výpovednú hodnotu.
K tomu sa pridáva aj pohybová zložka,

ktorá slovu a hudbe dodáva priam realistickú podobu. Takto opera dokonalým
spôsobom vplýva na ľudské vnímanie
a odovzdáva svoje posolstvo tým najintímnejším spôsobom, aké dokáže človek
vnímať.
Najvýznamnejšou zložkou opery je okrem
textu hudba. Tá sa ukazuje tou najmocnejšou hybnou silou v odovzdávaní želaného posolstva poslucháčom. Pohľad na
životy skladateľov však potvrdzuje, že tá
najkrajšia hudba vzniká následkom alebo
prostredníctvom osobného utrpenia jej
autora. Umelci často vidia krásu tam,
kde nik iný, ale aj trpia tam, kde nik iný.
Takmer všetci skladatelia, autori tých najznámejších opier, napísali svoje najväčšie
diela po nejakej osobnej tragickej udalosti
alebo počas svojho dlhodobého utrpenia.
Toto je dôležité si uvedomiť pri každom
osobnom stretnutí s operou – jej hudba
je takmer vždy výrazom veľkej bolesti
a zármutku, nech by bola sama veselá.

MARIÁN JÁN POTAŠ OSBM
OSOBNOSTI g Otec Marián Potaš sa narodil 2. marca
1918 v Prešove v remeselníckej rodine ako predposledné
z deviatich detí. Po štúdiu v rodisku 6. septembra 1932
vstúpil do kláštora otcov baziliánov na Černečej hore
pri Mukačeve. V roku 1934 zložil dočasné sľuby. Následne študoval v Mukačeve a v Užhorode. Kňazstvo prijal
12. februára 1943 v Medzilaborciach z rúk vladyku Petra
Pavla Gojdiča OSBM. Po vysviacke pôsobil na misiách, neskôr na Gréckokatolíckej ruskej preparandii (internáte) v Prešove. V roku 1948 ho uväznili. Po prepustení zorganizoval tzv. detskú farnosť z približne 250 detí. Od roku 1949 bol zasa
vo väzení, neskôr v PTP. Po prepustení organizoval mládež, za čo ho znova zatkli.
Počas neslobody pôsobil najmä v stavebníctve.
Od roku 1968 pôsobil ako kaplán v Prešove, neskôr vo Fulianke, Bardejove a dvadsať rokov vo Vyšnom Orlíku ako správca farnosti. V rokoch 1970 – 1994 bol protoigumenom Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku a v rokoch 1989 – 1991 redaktorom časopisu Blahovistnik. Pôsobil ešte v Litmanovej a Čirči. Napísal životopis
otca biskupa Pavla Gojdiča. Zomrel 23. februára 2006 v Prešove. (Juraj Gradoš)

archív OSBM

Fascináciu ľudí tajomstvom a mystikou
dokazuje napr. množstvo opier, ktoré
sa inšpirovali Goetheho tragickou hrou
Faust – počnúc Louisom Spohrom (1816),
pokračujúc Charlesom Gounodom (1859),
Arrigom Boitom (1867), Ferruciom Busonim (1925), končiac Alfredom Schnittkem
(1995).
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bioetika

GENETICKY
UPRAVENÉ DETI
Jozef GLASA

Pobúrenie a všeobecné odsúdenie, ktoré
experiment čínskych vedcov vyvolal, však
vyplýva aj z úctivého pohľadu na ľudský
Michael Knowles/Flickr

Koncom minuloročného novembra dostalo ľudstvo
veľmi čudný „darček“. Podľa oznámenia čínskych
výskumníkov sa narodili deti, dvojčatá, ktorým v ranom
štádiu embryonálneho vývoja vykonali úmyselný
nezvratný zásah v genóme.

hnutím či vlepením jedného génu. Skôr
sa podobá na operáciu živého organizmu.
Zmena na jednom mieste môže – dnes
ešte celkom nepredvídateľne – ovplyvniť
fungovanie genómu na úplne odlišných,
aj veľmi vzdialených miestach. Napríklad
vyvolať novú genetickú chorobu. Alebo
priniesť vznik novej, dovtedy neznámej
črty alebo vlastnosti človeka („rast rohov
na čele“). Navyše, metódy, ktoré sú dnes
v laboratóriách k dispozícii, nie sú ešte
úplne spoľahlivé. Preto sa dnes všetky dedičné zmeny ľudského genómu považujú
za veľmi rizikové.

Správa vyvolala veľké pobúrenie svetovej
vedeckej aj bioetickej komunity. Experiment odsúdili aj štátni predstavitelia Čínskej ľudovej republiky. Čo na to povedať?
Najskôr trocha biológie a genetiky. V každej bunke nášho tela (okrem červených
krviniek) sa nachádza bunkové jadro.
V ňom je prítomná temer kompletná
genetická výbava človeka. Súhrn všetkých
jeho génov, čiže genóm (s výnimkou génov mitochondrií). Jednotlivé gény sa počas života človeka aj v priebehu životného
cyklu bunky uplatňujú rozlične. Jemné
regulačné mechanizmy zabezpečia, že
v určitom čase sú niektoré gény v bunke
aktívne, iné nie. Preto máme v tele toľko
odlišných typov buniek. A jednotlivé
bunky, aj toho istého typu, niekedy odlišne fungujú.
Na zdravé fungovanie potrebujú naše
bunky rôzne stavebné a funkčné súčiastky. Ich základom sú zvyčajne bielkoviny.
Zjednodušene môžeme povedať, že každú
potrebnú bielkovinu si bunka vyrába
podľa informácie, akéhosi predpisu,
ktorým je práve jeden gén. Ak je gén
nefunkčný, napríklad porušený mutáciou
alebo zablokovaný regulačnými mechanizmami, bielkovina sa nevytvára. Môže
to znamenať, že nie je práve pre bunku
potrebná. Ale môže to spôsobovať aj
závažné ochorenie. Ak pre poruchu na
úrovni genómu daná bielkovina chýba
alebo je porušená, je to podstata vzniku
genetických chorôb.

Nové metódy molekulovej biológie
a genetiky dnes umožňujú robiť v genóme
buniek takmer ľubovoľné zmeny. Zjednodušene povedané – odobratie, znefunkčnenie či pridanie génov. Aj zámenu
nefunkčného chorého génu za funkčný,
zdravý. Tieto metódy sú veľkou nádejou
pre chorých s genetickými chorobami.
Počet chorôb, kde zásah do genómu konkrétneho typu buniek (somatické bunky)
znamená vyliečenie genetickej choroby,
sa neustále zväčšuje. Takéto zásahy sa
však vždy musia obmedziť len na liečenie
choroby postihnutého človeka. To znamená bezpodmienečne sa vyhnúť zásahu
buniek, ktorými by sa zmeny genómu
mohli preniesť na potomstvo (germinatívne bunky).
Dnes totiž vieme, že zásah do genómu
nie je len akýmsi mechanickým vystri-

genóm. Považuje sa za nedotknuteľné,
nenahraditeľné bohatstvo a vzácne
dedičstvo celého ľudstva. Preto úmyselné
dedičné zásahy do ľudského genómu
sú dnes nielen z etického hľadiska, ako
sa uvádza v mnohých medzinárodne
rešpektovaných dokumentoch biomedicínskej etiky, ale aj rozumnými zákonmi
či nariadeniami vo väčšine štátov sveta
prísne zakázané. Aj v Slovenskej republike by išlo o závažný trestný čin.
Čínski vedci svojím konaním bezohľadne
porušili viaceré etické princípy a normy.
Tým nielen ohrozili budúcnosť ďalších
generácií detí, ktoré budú potomkami
geneticky upravených dievčat, ale
v širšom pohľade aj budúcnosť a dobro
celého ľudstva.

www.casopisslovo.sk
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rozhovor

KRAJ MOJICH
PREDKOV
JE V MOJOM SRDCI
Juraj GRADOŠ

NA VEĽKEJ SCÉNE DIVADLA JONÁŠA ZÁBORSKÉHO V PREŠOVE SA V UTOROK
11. DECEMBRA USKUTOČNIL SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER PRI PRÍLEŽITOSTI
KONČIACEHO SA JUBILEJNÉHO ROKA PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 2018. MEDZI
HOSŤAMI, KTORÍ NA ŇOM VYSTÚPILI, NECHÝBAL ANI OPERNÝ SPEVÁK MARTIN
BABJAK.
Maestro, ako sa absolvent dopravnej priemyslovky dostal k spevu?

Stať sa operným spevákom, hoci ste čerstvým
maturantom dopravnej priemyslovky, je veľmi jednoduché. Musíte mať rodičov operných spevákov.
A mne to Pán Boh presne takto zariadil. Dal mi do
vienka veľký talent, ktorý som zdedil po svojich
drahých rodičoch. Zároveň mi však doprial, aby
som podľa svojej vôle najprv skúsil niečo iné, a potom mi ponúkol plán, ktorý mal so mnou. A ja som
mu za to vďačný, lebo môžem svojimi speváckymi
vystúpeniami rozdávať mnohým veľa radosti.

J	

Život človeka je plný stretnutí s ľuďmi, ktorí sú mu inšpiráciou. Kto bol tou vašou?

Mojou najväčšou inšpiráciou boli v prvom rade
moji zlatí a láskaví rodičia, otec Štefan a mama
Terézia. Dali mi do života všetko, čo potrebujem na
poli úspechu i na poli ľudskosti. Už si ich Pán povolal do svojho kráľovstva a ja mu za nich neustále
denno-denne ďakujem.
Druhou najväčšou inšpiráciou v mojom živote
a povolaní operného speváka je veľký taliansky
tenor Luciano Pavarotti. Stal som sa z jeho vôle
ako predsedu poroty na speváckej súťaži v americkej Filadelfii v roku 1992 laureátom vo finálovom
koncerte, keď v hľadisku filadelfskej opery sedelo
dva a pol tisíc divákov. Na to nikdy nezabudnem.
Bol to pre mňa v tom čase najväčší impulz do mojej
budúcej kariéry operného speváka.

archív Martina Babjaka

J	

Operný spevák
Martin Babjak
(58) získal
vďaka svojmu
nezameniteľné
mu barytónu
viaceré ocenenia.
Od roku 1987
pôsobil dva
roky v divadle
v Banskej Bystrici,
neskôr do roku
2006 ako člen
Opery SND
v Bratislave.
Je ženatý a má
dve dcéry.

J	

Hudba sa prelína celým vaším životom.
Máte svojho obľúbeného autora klasickej hudby či dielo?

Keď človek v akomkoľvek povolaní, pre ktoré sa
rozhodol, začína pôsobiť, často ani netuší, čo
alebo kto ovplyvní jeho vkus. Pretože každý si
stráži svoje vlastné ideály. A to najkrajšie, čo môže
umelca postretnúť, je zhoda jeho ideálu s realitou.
U mňa sa to stalo. Môj najobľúbenejší operný skladateľ Giuseppe Verdi ma sprevádzal celým mojím
umeleckým pôsobením na prvej scéne Slovenského
národného divadla. Stvárnil som v jeho operných
dielach desať veľkých barytónových postáv. Ale
musím dodať, že Verdi je métou všetkých barytonistov, lebo práve on pre tento hlasový odbor
vytvoril nádherné árie. Ária je v opernej literatúre
niečo podobné ako v činohernom divadle monológ. No aby som neurazil aj tých mnohých ďalších
operných skladateľov, ktorých som spieval, musím
povedať, že to bol pre mňa nádherný čas a ďakujem všetkým režisérom a dirigentom, ktorí mi to
umožnili.

J	

Máte rád i iné žánre?

Pravdaže mám. Hlavne žánre, s ktorými som od
chlapčenských rokov vyrastal. Prvou hudobnou
skupinou, ktorá mi učarila, boli Beatles. Dodnes
sú pre mňa najväčšími majstrami dobrej piesne
v tomto žánri. Tuším ho nazývame big beat. No
a ďalším mojím favoritom je anglická rocková sku-
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pina Deep Purple. Ich hudba mi znie ako Beethovenove sonáty.

rozhovor

s Bohom. A to nielen v srdci. On tam účinkoval
spolu s nami. Skrze hudbu, spev a hovorené slovo.
Neviem to inak opísať.

Prečo?

Mária Žarnayová

J	

9

Lebo je kompozične profesionálne vystavaná.
Dnes je ťažké ľudí presviedčať o správnosti svojho
hudobného cítenia, lebo svet ponúka nespočetné
množstvo žánrov a každý poslucháč inklinuje
k tomu svojmu. Takže aby som teraz všetkých čitateľov potešil, priznám sa ešte k jednému majstrovi
dobrej muziky, ktorého mám veľmi rád. A tým je
pán Ivan Mládek a jeho Banjo Band.

J	

Hudba bola odjakživa spojená i s Cirkvou.
Spomínate si na nejakú udalosť, skladbu,
kde ste cítili Božiu prítomnosť?

J	

Nedávno ste vystúpili na slávnostnom
galavečere pri príležitosti končiaceho sa
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie
v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
S akými pocitmi ste išli do Prešova?

Do Prešova vždy prichádzam ako do rodného
mesta mojej matky Terézie Vargovej, ktorá mi dala
život. Môj otec Štefan Babjak sa narodil v Humennom, takže východné Slovensko je v mojom
srdci ako kraj mojich predkov. Tak to cítim vždy.
Je to pravda. A galavečer v prešovskom divadle bol
pre mňa citovo veľmi krásny nielen preto, že Ján
Babjak, arcibiskup metropolita, je môj menovec.
Moja stará mama Anna Vargová, rodená Mudráková, bola gréckokatolíčka. Stále na ňu myslím, hoci
som ju nepoznal, lebo zomrela mladá. Moja mama
mi však o nej veľa rozprávala. A tak som prežíval
dvojsté výročie vzniku Prešovskej eparchie aj v jej
mene.

J	

Štefan Keruľ-Kmec ml.

Boh vložil do hudby najväčšie tajomstvo existencie svojho bytia. On je všetko, ale hudba je jeho
najlepšia možnosť, ako sa prejaviť. On nám dal
hudbu a my mu jej interpretáciou slúžime. Tak to
vidím. Ale ja najviac pociťujem jeho prítomnosť,
keď spievam a vidím, a cítim, že publikum prijíma
môj spev ako dar. Vtedy viem, že ten dar nie je odo
mňa, ale od Boha. On dáva talent a čaká, kedy ho
človek odovzdá. Nie jemu, ale ľuďom, ktorí vnímajú umelcov prejav.

I keď nakrátko, predsa ste mohli byť na
chvíľu vnorený do našej minulosti i súčasnosti. Aké spomienky máte na tento
galavečer?

Nádherný program, ktorý ste zorganizovali na slávu Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie a tiež
na počesť jej arcibiskupa Jána Babjaka, mal veľký
duchovný rozmer. Ľudia v hľadisku priam žiarili.
Ja som to cítil nielen pri svojom vystúpení, ale aj
pri druhých účinkujúcich. Všetci sme boli spojení

J	

Na slávnostnom galavečere pri príležitosti
ukončenia Jubilejného roka Prešovskej
archieparchie zaspieval
maestro Martin Babjak
áriu z opery Figarova
svadba, Pieseň o rodnej
zemi od Gejzu Dusíka
a Otče náš od Mikuláša
Schneidera-Trnavského.
Na klavíri ho sprevádzal
Daniel Buranovský.

Vaše vystúpenie ukázalo, že klasická hudba
je blízka i dnešnému mladému človekovi,
lebo vám tlieskali všetky generácie. Ak by
sa vás mladý človek spýtal, prečo má ísť
do divadla alebo na koncert, čo by ste mu
povedali?

Prečo do divadla? Prečo na koncert klasickej
hudby? Jednoduchá odpoveď je v tomto prípade
najlepšia. Klasická hudba nesie v sebe veľa Božej
prítomnosti. V dobe, keď vznikala, bolo na svete
viac duchovného zmýšľania. Ľudia viac meditovali
a hľadali iný zmysel života. Všetko bolo pretkané
hľadaním duchovnej krásy. Ľudia si boli bližší,
lebo jediný zdroj komunikácie bol rozhovor alebo
napísaný list. Dnes nám chýba táto jednoduchosť
komunikácie. Svet je zautomatizovaný. A tak je to
opäť klasika, ktorá nás aspoň nachvíľu vráti k pokoju a k meditácii.

VIETE, ŽE...?
Barytón je klasický mužský stredný
hlas medzi tenorom
a basom. U mužov
je to najbežnejší typ
hlasu. Do 17. storočia
označovalo toto slovo
najhlbší hlas.

www.casopisslovo.sk
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aktuálne

PASTIERSKY
LIST NA ZÁVER
JUBILEJNÉHO ROKA
2018
metropolita Ján Babjak SJ
Drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci,
rehoľné sestry, drahí naši veriaci!
Pred rokom som pastierskym listom otváral jubilejný rok našej Gréckokatolíckej
cirkvi, ktorý sa niesol v duchu liturgickej
modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame
za všetkých a pre všetko“ a teraz ho týmto
pastierskym listom uzatváram.
Slávime ešte sviatky Narodenia Pána.
V apoštoli z dnešnej nedele sme počuli
Pavlovo vyznanie: „Veľmi som prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju... Ale
Bohu sa zapáčilo zjaviť vo mne Božieho
Syna, aby som ho zvestoval medzi pohan-

mi.“ Možno je to aj prípad niekoho z nás,
že sa ho Pán dotkol a ukázal mu pravdivú
cestu života v jednote s Ježišom Kristom
a s jeho presvätou Matkou.

Boh, ale aj zo svojho pohľadu môžem potvrdiť, že mnohí z vás z tohto jubilejného
roka veľa získali. Bol to predovšetkým rok
vďaky Pánu Bohu za to, že dvesto rokov
štedro žehnal našej Gréckokatolíckej
cirkvi a žehná jej naďalej. Všetko, čo ju
v dejinách postretlo, jej slúžilo a slúži na
osoh, tak úspechy, ako aj utrpenie a kríže.

Pri príležitosti končiaceho sa jubilejného roka, ktorý sa skončí zajtra, sa vám
všetkým chcem zo srdca poďakovať za
vaše modlitby, obety a práce, ktoré ste
obetovali, aby sa vydaril. Môžem potvrdiť,
že Pán Boh prijal naše modlitby, lebo
jubilejný rok sa nám vydaril nad očakávanie dobre. Všetky oslavy, púte, duchovné
a kultúrne podujatia boli požehnané
a priniesli veľké duchovné ovocie. Odmerať všetko duchovné ovocie môže iba Pán

V Božom svetle sa nám pred zrakom
vynorili výnimočné udalosti z našej
histórie, veľké požehnania, ktoré naša
cirkev prijala od Pána. Spomeniem aspoň
niektoré, novodobé:

Mária Žarnayová

Hlavná slávnosť Jubilejného roka Prešovskej archieparchie pri príležitosti
200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, na ktorej sa 22. septembra
2018 v Ľutine zúčastil aj kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie
pre východné cirkvi.

• vernosť našich biskupov, kňazov, seminaristov, rehoľníkov a veriacich v čase
veľkej skúšky,
• vzkriesenie Gréckokatolíckej cirkvi po
osemnástich rokoch od jej likvidácie,
• vyhlásenie za blahoslavených mučeníkov dvoch biskupov a rehoľného kňaza,
• povýšenie ľutinského Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky na baziliku
minor,
• afiliovanie (čiže duchovné príbuzenstvo) našich pútnických miest Litmanovej a Ľutiny s bazilikou Santa Maria
Maggiore a Bukovej hôrky s Bazilikou
sv. Petra v Ríme,
• obnovenie teologických štúdií a vznik
Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity,
• uznanie teologickej fakulty Rímom,
• obnovenie pôsobenia kňazského seminára v Prešove,
• obnovenie cirkevnej tlače,
• obnovenie činnosti gréckokatolíckej
charity,

www.casopisslovo.sk

Dávid Rybovič

• povýšenie Prešovského biskupstva na
arcibiskupstvo a vznik Gréckokatolíckej
metropolie sui iuris,
• v metropolii začala pôsobiť Rada hierarchov,
• konalo sa prvé metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi,
• vzniklo nové mariánske pútnické miesto v Litmanovej,
• bola rozšírenia bazilika minor o dve
bočné lode a bol upravený areál baziliky,
• boli postavené stovky chrámov a farských budov,
• Pán Boh nám štedro požehnáva bohatý
počet kňazských a rehoľných povolaní,
• vznikli cirkevné školy rôznych stupňov,
• vznikli formačné centrá pre mládež,
rodiny a Rómov
• a Gréckokatolícka cirkev obsiahla
mnoho, mnoho ďalších viditeľných
i neviditeľných Božích darov.
Zatiaľ tlačou vyšlo päť z desiatich plánovaných dielov knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, pracovne
nazvanej Historický schematizmus. Na
ďalších sa pracuje a budú vytlačené v nasledujúcich rokoch.
V tomto roku sa uskutočnila historicky
prvá audiencia Gréckokatolíckej cirkvi
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6. októbra 2018 počas ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
prijal gréckokatolíckych pútnikov v Ríme aj Svätý Otec František na osobitnej
audiencii v Aule sv. Pavla VI. a požehnal ich. Svätý Otec v príhovore
pripomenul slová sv. Jána Pavla II., ktorý v júli 1995 navštívil Prešov. Zároveň
spomenul významné udalosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku za ostatné
obdobie a vyzval pútnikov nasledovať príklad blahoslavených biskupov.

zo Slovenska u Svätého Otca, na ktorej
sa zúčastnilo viac ako 1 300 pútnikov.
Ďakovali sme v dvoch rímskych bazilikách za Božiu štedrosť a jeho lásku ku
Gréckokatolíckej cirkvi. V bazilike Santa
Maria Maggiore sme slávili archijerejskú
svätú liturgiu pri hlavnom oltári, kde bola
schválená staroslovienska svätá liturgia.
V Bazilike sv. Petra sme slúžili archijerejskú svätú liturgiu pri oltári Katedry sv.
Petra, aby sme znova veľmi jasne potvrdili
našu jednotu s rímskym pápežom.
Drahí naši veriaci! V závere tohto pastierskeho listu vám ešte raz ďakujem za
vaše modlitby, obety a za všetky spoločné
či súkromné púte na naše mariánske
pútnické miesta, ale aj do desiatich
chrámov v našej archieparchii, v ktorých
ste mohli získavať jubilejné odpustky.
Ďakujem všetkým pútnikom vo Svätej
zemi a v Ríme. Dokázali sme, že milujeme svoju Gréckokatolícku cirkev a že sme
na ňu právom hrdí.

Jubilejný rok sa končí, ale naša vďaka a láska k Pánu Bohu a k Presvätej
Bohorodičke sa nekončí. Zostaňme
horlivými kresťanmi aj naďalej a snažme
sa prehlbovať svoj duchovný život a svoj
vzťah k Bohu i k blížnym. Verím, že nám
tento rok výročí – s mnohými jubilejnými
sláveniami a podujatiami, s možnosťou
získavať plnomocné odpustky i vďaka
modlitbe jubilejného roka ku krásno
brodskej Bohorodičke – pomohol znova
si zamilovať našu Gréckokatolícku cirkev,
pretože iba v nej – v Kristovej Cirkvi –
môžeme kráčať po ceste spásy.
K nastávajúcemu novému roku 2019
vám žičím pevné zdravie tela, ale aj duše
a otvorené srdce na Boží hlas. Denne ho
zachytávajme pri čítaní Svätého písma
a pravidelne sa sýťme chlebom života –
Eucharistiou. Žime v jednote s Pánom
Ježišom a pamätajme na to, že sme chrámom živého Boha.
Zo srdca vám udeľujem archijerejské
požehnanie.
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POĎAKOVANIE
ZA VÍŤAZSTVO
Pavol BURDA

Len málo žalmov predstavuje Božiu moc tak ako žalm
76. Už ohlásenie témy tohto žalmu je proklamáciou
Božej veľkosti: „Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho
meno veľké“ (v. 2).
Žalm popisuje Božiu vojenskú silu
a konanie, ktorým ničí protivníkov. Jeho
sila sa prejavuje nielen na ľuďoch a ich
zbraniach, ale aj nad celou prírodou: keď
vyšle svoj rozsudok, zem sa trasie. Veľký
je Boh a veľmi mocný.

sa navyše odohráva v útrobách ľudského
rozumu a vôle. Čas od času na nás doľahne nejaký boj tejto vojny, keď sa neprávosť dotkne nášho života. Boj dobra a zla

vidíme sami v sebe. A hoci sú tieto boje
neviditeľné, očiam nášho víťaza nič nie je
skryté. On pozná boje armády dobra so
zlom. Žalmista sa pri tvorbe tohto žalmu
azda nechal inšpirovať nejakou konkrétnou vojnou, ktorú Izraeliti vďaka Božím
zásahom vyhrali. No slovník a atmosféra
žalmu nás (súčasných čitateľov) privádza
k poslednej bitke veľkej vojny. Hlasitý
nepriateľ (diabol) a na druhej strane tichí
víťazi (Božie deti). V tejto perspektíve je
žalm radostnou nádejou pre nás, ktorí
sme na strane víťaza. A hoci boje so zlom
sú na denno-dennom poriadku, aj cez
toto Božie slovo máme nádej v konečné
víťazstvo. Nemusíme si ho vybojovať
sami – Boh odmeňuje tichých, – no sme
povolaní k tomu, aby sme nestratili
nádej. Stojíme na strane sudcu a víťaza,
ktorý jedného dňa príde, aby dal odmenu
svojim deťom.  

Ničivá sila, ktorá hrozí ľuďom aj zvieratám, sa však v jednom momente žalmu
prelína do záchrany. Táto záchrana je
venovaná tichým a tým, ktorí dodržiavajú
jeho slovo. Zachránení sú len tí, ktorí
uniknú Božiemu hnevu. Boh sa postaví
a vykonáva súd, ktorým zachraňuje „všetkých tichých na zemi“. Žalm sa završuje
výzvou na obetu „Hroznému“ (v. 12),
ktorý je pre mocných sveta postrachom.
Dnes nie sme príliš zvyknutí vidieť Boha
ako mocného víťaza vojnového ťaženia. Je
to vďaka Bohu preto, že s vojnou nemáme
bezprostrednú skúsenosť. Pred sto rokmi
skončila prvá svetová vojna, hrôzy ktorej
(a nielen tejto vojny) nám pripomínajú
hroby. Od konca tej druhej ubehlo už
skoro 74 rokov. A tak je vojna pre nás
minulosťou. Preto je pre nás slovník tohto
žalmu prekvapivý. Kone (ktoré zmeraveli), polámané luky (hrdinov), zajatci (ktorým vo vojne ochabli ruky), ... to všetko
je už vecou histórie (alebo mimo nášho
regiónu) a my sa môžeme tešiť z mieru
a pokoja. I keď je tento mier krehký,
môžeme mať istotu, že náš život nebude
ohrozovať žiadna armáda. Máme spojencov a žiaden konflikt nás bezprostredne
neohrozuje. Ale pod rúškom tejto stability a istôt prebieha boj. Nemožno ho vidieť
hneď na prvý pohľad. Jeho účastníci sú
sofistikovaní a neviditeľní. Boj dobra a zla

HROBKA PROROKA ELIZEA?
ZAUJÍMAVOSŤ g Pred piatimi rokmi oznámili izraelskí archeológovia, že sa
im podarilo pravdepodobne objaviť dom proroka Elizea. Potvrdzuje to keramika
z 9. storočia pred Kristom, ktorú našli v dome. Na nej sa nachádza meno starozákonného proroka Elizea. Navyše sa dom nachádza v Tel-Rehov v údolí Jordánu,
iba sedem kilometrov od miesta, kde sa podľa tradície Elizeus narodil. Aj keď
nemusí ísť o toho istého Elizea, miesto i doba tomu nasvedčujú.
V súvislosti s prorokom Elizeom je zaujímavý ďalší objav. Minulý rok v decembri
došlo k pretrhnutiu hrádze na vodnej priehrade na rieke Tigris v tureckej provincii Diyarbakir a ukázali sa zvyšky pôvodnej tureckej dediny Eğil, v ktorej lokalite
sa nachádzajú mnohé hrobky osobností z asýrskej doby. Klesajúca hladina znovu
ukázala pôvodnú hrobku proroka Elizea, ktorú za miesto jeho odpočinku považujú islamskí veriaci. Jeho pravdepodobné ostatky boli však už predtým vyzdvihnuté a umiestnené v modernej mešite na brehu priehrady spolu s ostatkami ďalších
prorokov z jeho rodiny, ktorých uznáva islam. (Juraj Gradoš)

en.wikipedia.org
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zo života
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rodine hyperaktívne, používam náročky ženský tvar prídavného mena, lebo
manžel po celý čas čítal noviny. Občas
som zakukla, či vôbec dýcha. Okraj formy
bol už uvoľnený a prevalil sa do môjho
luxusného zákuska! Odišla som si sadnúť
do izby a trocha si poplakať. Usedavo. Aj
som trocha kričala na tému môjho zbytočného snaženia a nedostatku pochvaly,
a zbytočnosti môjho úsilia, a pokazeného
veľdiela. Do izby za mnou vošla Veronika, aby mi pomohla plakať. Objala ma
a niektoré slzy uronila na moje okuliare.
Veľmi zle to zo sklíčok išlo dole, predsa
len, soľ... Manžel so stoickým pokojom
zodvihol hlavu od novín a ani nemukol.
Pripomenula som mu, že ho vôbec nezaujíma moja hormonálna nerovnováha
a aktuálne duševné rozpoloženie. Nechcel
o tom hovoriť.

OHNISKO
Marta GROMOŠOVÁ
Vo varení som prudko konzervatívna, pri
pečení masívne pokroková, teda mimoriadne netrpezlivá, ale výčiny našich
detí typu raw-bio-eko, to je nad moje
zmyslové poznanie a prežívanie... Všetky
tie torty, koláče a zákusky vyzerajú tak
nejako rovnako, prípadne tak aj chutia
a niekedy ma premkýna podozrenie, že
už nejakou tou tráviacou sústavou prešli.
Kým sme v sobotu naložili do dvoch
sudov kapustu na zimu, do chladničky
pribudla torta pre oslávencov. Manžel
pozháňal všetky potrebné ingrediencie.
Zaváhal iba pri špeciálnej sorte droždia,
ktoré veľmi obohacuje finálne jedlo,
ale kvasinky v ňom sú všetky do jednej
mŕtve, a tak neplnia svoju primárnu
funkciu kysnutia a zväčšovania objemu
cesta. Jednoducho ho fakt nikde nemali,
a tak Veronika pridala do plnky normálne
sušené droždie.
Tie malé jednobunkové potvorky nečakali
a začali sa rozmnožovať. Pučaním, ako
to majú vo svojej povahe. Neprekážala
im ani nízka teplota. Do rána zmnohonásobili objem plnky v tortovej forme,
a tá potom trčala až po okraj. A vtedy
sa to začalo! Škrabnutie nožíkom do
torty a šlus! Torta bola samé droždie.
Tvárili sme sa, že to nie je také hrozné,
ale bolo! Do oslavy ostávalo pár hodín,
ešte sme išli do chrámu a na spoločný
obed. Moje rozhodnutie urobiť v sobotu
francúzsky krémeš sa zdalo nesmierne
múdre a nanajvýš prezieravé. Ešte nikdy

sa mi vlastne nepodaril, toto bolo luxusné
majstrovské dielo! Medzitým vyniesli
deti ortieľ nad tou svojou mimoriadne
zdravou tortou a mojou úlohou bolo ju
ekologicky zrecyklovať. Celý ten zázrak
som vykydala do misky, ostával len
korpus. Bol rovnako plný droždia a mal
skončiť v koši. Niekedy sme v našej

Keď ja raz napíšem a vydám knihu, bude
sa volať Pečenie a iné pohromy. Nebude to
síce najlepšie predávaná kniha na svete,
ale bude sa dobre čítať a povzbudí veľmi,
veľmi veľa gazdiniek pri ich každodennom úpornom zápase pri rozdúchavaní
ohníčka v rodinnom kozube. Lebo veru
akýkoľvek druh chladu a hladu sú tie
najhoršie možné varianty modernej
domácnosti.

JÁN ZLATOÚSTY O VDOVÁCH
SLOVO OTCOV █ V žiadnom prípade preto nezavádzam nový zákon ani nepredkladám nijakú zvláštnu náuku, iba tú, ktorá je staršia a dávnejšia než Mojžiš.
Nie je zbytočné vypočuť si aj Mojžišov zákon, ktorý ustanovil v tejto záležitosti.
„Ak si muž vezme ženu a žije s ňou ako manžel, ale potom nenájde milosť v jeho
očiach, lebo nájde na nej niečo hanlivé; napíše jej teda prepúšťací list, dá jej ho
a pošle ju preč.“ (Dt 24, 1) Všimni si, že nepovedal len: nech napíše a dá, ale čo?
Nech napíše prepúšťací list a dá jej ho. Medzi jedným i druhým je veľký rozdiel.
Povedať: nech napíše a nech dá, je vlastné tomu, kto prikazuje a vymáha. Ale
povedať: „... nech jej napíše prepúšťací list a dá jej ho“ je vlastné tomu, kto oznamuje to, čo už jestvuje, ale nevydáva zákon sám od seba. „Pošle ju preč zo svojho
domu; ona opustí jeho dom a vydá sa za iného muža. Ak sa sprotiví aj druhému
mužovi, a ten jej napíše prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju zo svojho domu (alebo
ak zomrie ten druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu), jej prvý manžel, ktorý ju
poslal preč, nesmie si ju znovu vziať za ženu.“ (Dt 24, 2 – 4) Potom na znak toho,
že takúto vec neschvaľuje a ani to nepovažuje za manželstvo, iba sa skláňa k ich
slabosti, po tom, čo povedal: „... jej prvý muž si ju nesmie vziať znova za ženu“,
ešte dodal: „... po tom, čo sa tak poškvrnila.“ Už samotným výrazom tak vysvetlil,
že druhé manželstvo je za života prvého muža skôr poškvrnenie než manželstvo.
Preto nepovedal: po jej vstupe do manželstva. Vidíš, že tak vraví v zhode s tým, čo
vyriekol Kristus? A uvádza aj dôvod: „... lebo to by bolo ohavnosťou v Pánových
očiach“. (preklad Marko Durlák)
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Na počiatku bolo Slovo, ale človek ho potom zahovoril.

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
18. – 20.01. AŠAD
25. – 27.01. 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
odporúčame ako následnú
formáciu po Kurze Filip. Kurz
vedie Peter Lipták so svojím
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)
Streda 19.00 Horiaci ker (stretká animátorov)
(Šarišanka)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (internát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk mraz.martin@grkatke.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (internát)
Utorok 19.30 Liturgia (internát)
Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk jburdasj@gmail.com
Utorok 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Sobota 18.00 Svätá spoveď 19.00 Liturgia
(sl., kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská
dolina)
S ÚSMEVOM

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Kresba: Zuzana Verbovská

Páči sa mi to
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Dvaja blázni sa stretnú pri partii Človeče,
nehnevaj sa a jeden hovorí:
„Mat.“
A druhý na to:
„ Čo ti šibe? Veď nehráme basketbal.“
Inzerát
Smädný väzeň vymení útulnú celu za prepravku piva.
Zn.: Basu za basu.

Komentáre

Zdieľať

Monika Frišničová, animátorka
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký zázrak je, že žijete
na tomto svete? Prežili ste bytostne moment, keď ste si
uvedomili, že ste tu neboli, a teraz ste tu? Je to skutočne iba
náhoda? Určite nie. Predstavili ste si už to, že naše bytie sa
už nikdy neskončí? Všetko raz pominie, ale naša duša je večná. Niekedy žijeme tak, akoby sme sa zrodili z ničoho a náš
život nikam nesmeroval. Keď mi pred necelým mesiacom
zomrel kolega (32 r.) a na jeho pohrebe kapela F6 spievala
pieseň Márnosť, všetko je márnosť, honba za vetrom, uvedomila som si, že žijem pre vyššie veci ako pozemské. Nezmyselné hádky, závisť, peniaze, sláva... Všetko je márnosť. Moja
duša sa raz postaví pred Kráľa. S čím príde? Boh ma vtedy
usvedčil z mnohých vecí a ja chcem s jeho pomocou žiť inak.
A čo ty?

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov

Páči sa mi to . Odpovedať

Števka Čepová, koordinátorka laikov v rade pre mládež
Košickej eparchie
Rada sledujem pri šálke čaju, ako vonku sneží. Vločky si lietajú náhodne sem a tam, v závislosti od toho, kam ich vietor
zaveje, až dopadnú na zem, vytvárajúc kopu snehu. Som
azda aj ja náhodnou kopou niečoho, čo vyzerá tak len preto,
že zafúkal vietor či sa ochladilo a pri zmene počasia je preč?
Božie slovo mi dáva jasnú odpoveď. Už pri stvorení sveta
so mnou Boh počítal a mal to dobre premyslené. Človek
nie je tvor náhody, Boh ho stvoril len o niečo menšieho od
anjelov a všetko mu položil pod nohy (Ž 8). A tak ako Dávid
aj ja ďakujem Bohu, že stvoril moje útroby, utkal ma v živote
mojej matky (Ž 139).

„Aj vlk sýty, aj ovca celá...,“ povedal si vlk, keď
jedol pastiera.
Inzerát
Kúpim železné drievko z plastu.
Zn.: Môže byť aj zo skla.
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PODUJATIA
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Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK
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pre mladých

BOŽIA SLUŽOBNÍČKA
ALEXIA GONZÁLES-BARROS
Narodila sa v roku
1971 ako najmladšie
zo siedmich detí.
V roku 1985 jej bola
diagnostikovaná rakovina miechy. Chorobu
prijala a obetovala
svoje utrpenie za Cirkev a pápeža. Zomrela
5. decembra 1985.

Páči sa mi to . Odpovedať

Samuel Kolesár, študent
My ľudia sme často ako títo snehuliaci. Rozprávame o evolúcii, ale bez zásahu zhora by žiadnej evolúcie nebolo, takisto
ako by neexistoval snehuliak, ak by ho z vločiek nepostavili
deti. A tak ako sa topí na jar sneh, tak sa nakoniec všetci pominieme. Ale ak uznáme Boha za svojho Stvoriteľa a vpustíme ho do našich sŕdc, budeme ako snehuliaci prinášať
radosť a úsmev na tvárach ľuďom okolo nás a náš život
prinesie vytúžené ovocie. Boh neustále klope a čaká. Budeš
stále trvať na svojej pravde alebo mu otvoríš?
Páči sa mi to . Odpovedať

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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z kresťanského sveta

Dana Kohanová

SVÄTÝ OTEC PRIJAL
PREZIDENTA SR
VATIKÁN g Na osobnej audiencii 14. decembra
prijal Svätý Otec František prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku so sprievodom. Stretnutie sa
konalo v sále bibliotéky v Apoštolskom paláci. Prezident Slovenskej republiky opäť pozval Svätého Otca
na návštevu Slovenska. Pápež reagoval v pozitívnom
duchu, no naznačil, že jeho program je plný.
Ako dar zo Slovenska prezident venoval Svätému
Otcovi štyri vianočné gule, ktoré vytvorili hendikepované deti a ich rodičia v košickom centre Liberta,
deti a mladí v Detskom domove Turzovka, ľudia bez
domova v bratislavskom centre Resoty Antona Srholca a žiaci Základnej školy v Spišskom Hrhove. Svätý
Otec sa darom potešil so slovami, že budú zdobiť
stromček v Dome sv. Marty.

BADEN-BADEN/NEMECKO g Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P.
Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa 5. – 10. decembra zúčastnil na
8. ročníku medzinárodného festivalu Badenia Advent Music Festival, ktorý sa
uskutočnil v kúpeľnom dome Kurhaus. Na festivale sa predstavili zbory z Rumunska, Spojeného kráľovstva, Poľska, Írska a Talianska. Slovenskí zboristi
zaspievali aj počas nemeckej svätej omše v neďalekom Kostole Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho. Súčasťou festivalu bol bohatý program pripravený pre zúčastnené zbory, ktorého súčasťou bola prehliadka blízkeho francúzskeho mesta
Štrasburg s množstvom pamiatok, vianočnými trhmi a katedrálou Notre
Dame. (Dana Kohanová)
Michal Vadrna

Svätý Otec František slovenskému prezidentovi
okrem oficiálnych darov venoval aj dva malé osobné
darčeky. Ruženec v puzdre s pápežským znakom
určený prezidentovmu otcovi a kazetu s pápežským
znakom, ktorej adresátom má byť arcibiskup Róbert
Bezák. (TK KBS)

ZBOR Z ČEMERNÉHO SPIEVAL
NA MEDZINÁRODNOM FESTIVALE

GRÉCKOKATOLÍCI V RAKÚSKU
OSLÁVILI ROK FUNGOVANIA MISIE
TRUMAU/RAKÚSKO g Na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou
Annou 8. decembra sa v kaplnke Medzinárodného teologického inštitútu –
ITI uskutočnila ďakovná svätá liturgia za rok fungovania slovenskej gréckokatolíckej misie v Rakúsku. Svätú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, spolu s otcom Vladimírom Skybom, protosynkelom Bratislavskej
eparchie, a otcom Jurajom Terekom, kňazom zodpovedným za slovenskú
misiu. Vladyka Peter vo svojej homílii príkladom Márie povzbudil k túžbe po
živote bez hriechu. Slávnosť spevom obohatil aj študentský zbor pôsobiaci na
ITI. Po svätej liturgii program pokračoval spoločným stretnutím a agapé na
miestnom zámku, v ktorom je inštitút umiestnený.
Slovenské gréckokatolícke liturgie vo Viedni sa slávia v druhú a štvrtú nedeľu
o 14.00 h v Chráme sv. Barbory na ulici Postgasse, neďaleko Schwedenplatz.
Informácie o liturgiách sú na stránke www.greckokatolici-at.webnode.sk alebo na e-mailovej adrese grkat.misia.at@gmail.com. (Michal Vadrna)

VATIKÁN g Pri príležitosti stého výročia
zverejnenia misijnej encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud 30. novembra 1918
Svätý Otec František vyhlásil budúcoročný
november za mimoriadny misijný mesiac
v celej Cirkvi s mottom „Pokrstení a vyslaní:
Kristova Cirkev na misii vo svete“. (TK ČBK)
STRUMICI-SKOPJE/MACEDÓNSKO g
Do úradu prvého eparchiálneho biskupa
eparchie v Macedónsku bol 2. decembra
uvedený vladyka Kiro Stojanov, rímskokatolícky biskup v Skopje. Svätý Otec povýšil
apoštolský exarchát na Eparchiu Nanebovzatej Panny Márie ešte 31. mája 2018. Eparchia
má v ôsmich farnostiach skoro dvanásťtisíc
veriacich a šestnásť kňazov. (Martin Mráz)
VATIKÁN g Svätý Otec František povýšil 6. decembra Apoštolský exarchát pre
veriacich byzantského obradu v Srbsku na
eparchiu s patrocíniom svätého Mikuláša
v Ruskom Kerestúre. Za jej prvého eparchu
vymenoval vladyku Djura Džudžara, doterajšieho srbského exarchu. (press.vatican.va)
BERLÍN/NEMECKO g Nemecký spolkový
snem schválil 14. decembra návrh, podľa ktorého osoby, ktoré sa nestotožňujú s mužským
či ženským pohlavím, sa budú môcť zapísať výrazom divers, ktorý bude označením
ich inakosti. Dovtedy existovali pre zápis
pohlavia do úradných dokladov tri možnosti:
mužské, ženské a bez udania. (RV CZ)
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SLÁVNOSTNÝ
GALAVEČER
V PREŠOVE
IS PA

JUBILEJNÝ ROK SLÁVILA PREŠOVSKÁ
ARCHIEPARCHIA PRI PRÍLEŽITOSTI VIACERÝCH
VÝROČÍ, PREDOVŠETKÝM IDE O 200. VÝROČIE
ZRIADENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ PREŠOVSKEJ
EPARCHIE V ROKU 1818. NA VEĽKEJ SCÉNE DIVADLA
JONÁŠA ZÁBORSKÉHO V PREŠOVE SA 11. DECEMBRA
USKUTOČNIL SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER PRI
PRÍLEŽITOSTI KONČIACEHO SA JUBILEJNÉHO ROKA
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE.
cirkevných škôl Prešovskej archieparchie,
pútnických a pastoračných centier a iných
cirkevných a spoločenských inštitúcií.
Aj takýmto spôsobom sa chcel vladyka

Scenár, dramaturgiu i réžiu galavečera mala pod svojou taktovkou Silvia
Košťová, ktorá svojím profesionálnym
prístupom pripravila divákom nezabudnuteľný zážitok. Moderátormi večera
boli Martina Bačová a Štefan Štec, ktorí
svojimi vstupmi veľkou mierou prispeli
k dôstojnosti celého večera. Scéna ozdobená živými kvetmi a sviecami mala vo
svojom centre veľkú obrazovku, na ktorej
sa v priebehu programu striedali živé
zábery z vystúpení umelcov, foto- a videoprezentácie i zvukové nahrávky, ako aj
dva veľké banery s ikonou krásnobrodskej
Bohorodičky a logom Jubilejného roka

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie vyhlásil prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ 12. decembra 2017 pri príležitosti 200. výročia
zriadenia Prešovskej eparchie bulou pápeža Pia VII. Relata semper
z 22. septembra 1818.
Na snímke deti z Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra
Gojdiča v Prešove, ktoré vystúpili s pásmom kolied a vianočných zvykov
v rusínskom a šarišskom jazyku.

Dávid Rybovič

Dva a pol hodinový program si na pozvanie prešovského arcibiskupa metropolitu
Jána Babjaka SJ prišlo pozrieť viac ako
600 hostí. Boli medzi nimi exprezident
Rudolf Schuster, gréckokatolícki biskupi
Milan Chautur CSsR z Košíc, Milan Šášik
CM z Užhorodu, emeritný pomocný biskup Ján Eugen Kočiš, biskup Východného
dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove
Slavomír Sabol, predseda Prešovského
samosprávneho kraja Milan Majerský,
štátny tajomník Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Peter Krajňák,
primátorka Prešova Andrea Turčanová,
rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya,
riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva
kultúry Ján Juran a ďalší vzácni hostia,
kňazi a laickí veriaci ako zástupcovia
jednotlivých protopresbyterátov Prešovskej archieparchie, Gréckokatolíckeho
arcibiskupstva v Prešove i zástupcovia
eparchiálnych kúrií Košickej a Bratislavskej eparchie, rehoľných rádov a kongregácií, Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity, Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča, seminaristi, zástupcovia Gréckokatolíckej diecéznej charity,

Ján poďakovať všetkým za ich službu
a dobročinnosť pre dobro Prešovskej
archieparchie.
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Hore: Záverečné mnoholitstvije Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku odznelo
v podaní nielen všetkých učinkujúcich, ale aj prítomných hostí v hľadisku.
Dávid Rybovič

Dole: Sima Martausová so sprievodom bola záverečným prekvapením pre
mnohých svojou prítomnosťou a príjemnou bezprostrednosťou.

Prešovskej archieparchie 2018. To všetko
spolu s vynikajúcim zvukom i svetlami,
zabezpečované spoločnosťou NESTaudioONE, umocňovalo vzácnu atmosféru
vďačnosti a oslavy.

Speváčky ľudových piesní Hanka Servická, Monika Kandráčová
a Anka Poráčová otvorili galavečer piesňou Što to za pani.

V hodnotnom a dynamicky vystavanom programe zloženom z ľudových,
nábožných i moderných gospelových
piesní, operného spevu, zborového spevu,
baletu, vianočného pásma detí s koledami a ľudovými tradíciami vystúpili
Sima Martausová, Martin Babjak, Hanka
Servická, Monika Kandráčová, Anka
Poráčová, Mária Mačošková, Štefan Štec,
Dominika Gurbaľová, Peter Milenky and
Band, kapela F6, kapela Onezim, Mária
Dulová, Oleksander Kulikov, Zbor sv.
Romana Sladkopevca a deti z Cirkevnej
základnej školy s materskou školou bl.
Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
Počas galavečera sa všetkým prihovoril
a poďakoval prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prostredníctvom obrazovky Gréckokatolícku cirkev pozdravil
košický arcibiskup metropolita Bernard
Bober, evanjelický biskup Slavomír Sabol,
predseda Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí na Slovensku Igor
Rintel a prostredníctvom písomného
pozdravu aj pravoslávny arcibiskup
prešovský a metropolita českých zemí
a Slovenska vladyka Rastislav.
Televízia Lux odvysielala záznam galavečera v nedeľu 30. decembra. V ten deň
zaznel pri svätých liturgiách v chrámoch
Prešovskej archieparchie pastiersky list
vladyku Jána Babjaka na zakončenie Jubilejného roka Prešovskej archieparchie.

Mária Žarnayová

Štefan Keruľ-Kmec ml.

napíšte nám
spravodajstvo

Peter Hric/Byzantinos
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PREŽÍVANIE SVIATKOV V PREŠOVSKEJ METROPOLII
PREŠOV, KOŠICE, BRATISLAVA g
20. decembra sa v bratislavskej katedrále uskutočnil koncert katedrálneho
zboru Kyrillomethodeon s názvom Na
Svjatyj večir, ktorý voviedol veriacich do
atmosféry Vianoc.
Vladykovia eparchií vstúpili do prežívania sviatkov Kristovho narodenia
24. decembra vo svojich katedrálach slávením kráľovských hodiniek, popoludní
Liturgiou sv. Bazila Veľkého s večierňou
a v noci veľkým povečerím s lítiou.
Košický eparcha Milan Chautur CSsR
tieto bohoslužby slávil spolu s arcibis-

kupom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom
Kongregácie pre východné cirkvi. Veľké
povečerie v Prešove zakončil prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
pred jasličkami spevom kolied.
Na sviatok Narodenia Pána slávil bratislavský eparcha Peter Rusnák svätú
liturgiu najprv v cirkevnoslovanskom
a potom v slovenskom jazyku. Medzi
liturgiami sa konala jasličková pobožnosť detí, ktorou sa zapojili do Dobrej
noviny. Vo farnosti sa konala aj akcia
Deti deťom, v ktorej deti mohli priniesť
darček pre deti v nemocnici. V košic-

kej katedrále sa okrem doobedňajších
liturgií napoludnie konalo vianočné
pásmo a popoludní vystúpenie koledníkov z ukrajinského mesta Ternopiľ.
V Prešove vladyka Ján po doobedňajších
bohoslužbách prijal skupiny koledníkov
a slávil sviatočnú večiereň v katedrále.
V druhý vianočný sviatok slávil vladyka
Ján archijerejskú svätú liturgiu v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku. Počas
nej udelil diakonát Tomášovi Kavuľovi,
bohoslovcovi šiesteho ročníka, ktorý
pochádza zo Svidníka. (IS PA, TSKE,
Stanislav Gábor)

MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM BÁRKA
OSLÁVILO DESAŤ ROKOV

VLADYKA JÁN
BABJAK UDELIL
PODDIAKONÁT
SIEDMIM
BOHOSLOVCOM

V rámci víkendu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil svätú liturgiu pri
príležitosti 10. výročia posviacky centra. Zároveň sa poďakoval zamestnancom centra
a animátorom dobrovoľníkom. Obzvlášť vyjadril vďaku Anne Lipkošovej, ktorá nastúpila
na zaslúžený odpočinok, a odovzdal jej Medailu bl. biskupa P. P. Gojdiča. V závere liturgie
animátori prečítali vladykovi Jánovi List vďaky, ktorým sa mu poďakovali za starostlivosť
o mladých. Nasledovala
štedrá večera, po ktorej
riaditeľ centra otec Erich
Eštvan a Viktória Žolnová
priblížili pôsobenie GMC
Bárka za desať rokov.
Večerný program animátorov sprevádzala kapela
Onezim. Napokon prítomní
dostali brožúru GMC Bárka
10 rokov plavby s mladými.
(Erich Eštvan)

archív GMC Bárka

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 14. – 16. decembra konal vianočný víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka. V Škole
učeníka otec Martin Tkáč priblížil Svätého Ducha a jeho dary. V Škole služby otec Milan
Zaleha predstavil hnutia, rehole a spoločenstvá v Cirkvi. V kreatívnom odbore Jana Demčáková priblížila poslanie hudobného animátora a službu speváka v Cirkvi.

PREŠOV g Prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ udelil v sobotu
8. decembra, na sviatok Počatia Presvätej
Bohorodičky svätou Annou, v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa poddiakonát siedmim
bohoslovcom piateho ročníka Prešovskej
archieparchie. Obrad udelenia poddiakonátu, teda stupňa medzi čitateľom
svieconosičom a diakonom, sa uskutočnil v úvode archijerejskej svätej liturgie.
V homílii vladyka Ján priblížil tému
sviatku Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky a nových poddiakonov
povzbudil k zachovaniu čistoty od ponúk
sveta. Vyzval ich, aby sa horlivo pripravovali na kňazstvo. (IS PA)
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LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ g Vo farnosti
zasvätenej sv. Mikulášovi sa 9. decembra konala
odpustová slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu
v kaplnke slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, za účasti protosynkela Bratislavskej eparchie otca Vladimíra Skybu a popradského protopresbytera Jaroslava Matoľáka.
Vladyka vo svojej homílii poukázal na štedrý
a nezištný postoj Boha k človeku. Vysvetlil, že
on neobdarúva človeka na základe zásluh, ale
s úmyslom, aby ten, kto prijíma Božie dary, mohol ich ďalej dávať pre dobro a spásu druhých,
prinášať Kristovu lásku druhým na spôsob sv.
Mikuláša.

GRÉCKOKATOLÍCKI SEMINARISTI
OSLÁVILI SVIATOK SV. MIKULÁŠA
PREŠOV g V predsviatok svätého Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lýcijskej
Myry, sa 5. decembra bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla
Petra Gojdiča začali pripravovať na jeho príchod veľkou večierňou s lítiou. Na
modlitbe sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický
eparcha Milan Chautur CSsR a vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský pomocný biskup. Nasledovala slávnostná večera a príchod „vladyku Mikuláša“, ktorý
poďakoval vladykom, ktorí sa s ním podelili o svoje zážitky. Počas nasledujúcich
dní tretiaci spolu s Mikulášom navštívili mnohé školy, sociálne zariadenia a charity
v meste. Nevynechali ani arcibiskupský a mestský úrad. (Richard Fučko)
rada pre mládež Košickej eparchie

Po svätej liturgii sa konalo spoločné agapé
v blízkom Katolíckom dome, ktorý poskytla Rímskokatolícka cirkev. Spoločný obed
pripravili miestni veriaci. Súčasťou stretnutia
bol okrem spoločných rozhovorov aj kultúrny
program a básne detí. (Igor Suchý)

Dávid Rybovič

V LIPTOVSKOM
MIKULÁŠI OSLÁVILI
SVOJHO PATRÓNA

PREHLIADKA DETSKÝCH
A MLÁDEŽNÍCKYCH ZBOROV
KOŠICKEJ EPARCHIE
TREBIŠOV g V Mestskom kultúrnom stredisku sa 25. novembra uskutočnil 9. ročník prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie
blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Organizátorom podujatia
je každoročne rada pre mládež Košickej eparchie. Krásu svojich hlasov prezentovalo jedenásť speváckych zborov: zbor Gaudio a zbor Emanuel z farnosti
Sečovce, zbor Cherubín a zbor Šalom z Trebišova, zbor z farnosti Lastomír,
detský zbor z farnosti Zemplínska Teplica, zbor Cherubíni z farnosti KošiceŤahanovce, zbor Sinaj z farnosti Lastovce-Michaľany, zbor z farnosti KošiceStaré Mesto, Detský zbor bl. Metoda z Michaloviec a zbor z farnosti Pozdišovce. Prehliadka sa každoročne koná pod patronátom košického eparchu
Milana Chautura CSsR, ktorý ju otvoril svojím požehnaním a mladým zaželal
mnoho síl pri spievaní. Pre divákov bolo pripravené prekvapenie v podobe
hosťa – kapely Onezim, ktorá svojím slovom pochválila po vystúpení každý
zbor. (Anna Maďarová, Emil Zorvan)

SIGORD g V Centre pre rodinu sa 16. –
18. novembra konal Kurz Rút pre manželské
páry. (J. Greško)
DVORIANKY g Mládež Košického
protopresbyterátu sa 16. – 18. novembra na
tematickom víkende v Centre pre mladých
Košickej eparchie zamýšľala nad témou Láskou k môjmu ja. (M. Kupková)
VOJČICE g V Cerkvi Nanebovstúpenia
Pána slávil 17. novembra košický eparcha
Milan Chautur CSsR svätú liturgiu, ktorou
sa začal 16. ročník stolnotenisového turnaja
Košickej eparchie. (G. Čverčko)
HRNČIAROVCE NAD PARNOU g Mužstvo z farnosti Poráč z Košickej eparchie vyhralo 18. novembra celoslovenský mládežnícky
futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska. (J. Schindler)
SIGORD g Vďaka programu Erasmus+ sa
40 žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove
v novembri zúčastnilo na sústredení v centre
pre rodinu. (E. Bodnárová, M. Iľkovičová)
PREŠOV g Štyria žiaci Cirkevnej základnej
školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča sa
23. novembra zúčastnili na matematicko-fyzikálnej súťaži Junior náboj. (M. Iľkovičová)
JUSKOVÁ VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 23.
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Marianna Sahajdová
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JUSKOVÁ VOĽA g V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka sa v rámci Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka (AŠAD) stretli 30. novembra – 2. decembra účastníci Školy učeníka, ktorí spoznávali
dôležitosť sviatostného života a tému Božej
spravodlivosti i eschatológie, a účastníci
Školy služby, ktorí sa učili projektovo myslieť
či venovať modlitbe. (V. Žolnová)

STROPKOV g Spomienku na novembrové blahorečenie blahoslaveného
hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR si veriaci v Stropkove každoročne pripomínajú Medzinárodným stropkovským Metodovým memoriálom
– koncertom speváckych zborov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
V tomto roku sa 25. novembra konal v Cerkvi sv. Cyrila a Metoda už 17. ročník,
ktorý zorganizovali redemptoristi z miestneho kláštora, Chrámový zbor sv.
Cyrila a Metoda pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove, mesto
Stropkov a Podduklianske osvetové stredisko Svidník.
Duchovnými piesňami sa predstavili domáci Spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda, Katedrálny zbor bl. Teodora Romžu z Užhorodu, Farský zbor z Krościenka
Wyżnego z Poľska a Ukrajinský národný zbor Karpaty z Košíc. (Marianna
Sahajdová)

KOŠICE g V Košickej eparchii sa počas decembra slávili sväté liturgie na úmysel šírenia
kultúry života a požehnania pre manželstvá
a rodiny. (TSKE)
MICHALOVCE g V závere svätej liturgie,
ktorú 1. decembra v bazilike minor slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, vladyka
požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny.
(V. Hűbler)

VLADYKA MILAN CHAUTUR
POSVÄTIL NOVÚ MOZAIKU
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

TREBIŠOV g Prváci Cirkevnej základnej
školy sv. Juraja boli 5. decembra prijatí do
cechu školského. (Ľ. Bandoľová)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES g Vo Farnosti Premenenia Pána posvätil 2. decembra
košický eparcha Milan Chautur CSsR mozaiku mandylion, ikonu Kristovej
tváre, ktorá je umiestnená na priečelí farskej cerkvi. Ikonu vytvoril otec Kamil
Dráb CSsR, ikonopisec a zakladateľ Centro Arte. Následnej svätej liturgii
predsedal vladyka Milan za účasti kazateľa slávnosti vladyku Mariána Andreja
Pacáka CSsR, torontského eparchu z Kanady.

Slávnostnú archijerejskú
liturgiu spevom sprevádzal spišskonovoveský
zmiešaný chrámový zbor
Megalinarion. (-mb)

PREŠOV g Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, Matica slovenská a Gréckokatolícka teologická fakulta zorganizovali
v priestoroch fakulty 27. novembra odborné
kolokvium Matica slovenská a gréckokatolíci.
(Ľ. Lenartová, J. Lukáčová)
KOŠICE g Na Gymnáziu Alejová sa
30. novembra uskutočnila celoslovenská
matematická súťaž Lomihlav, na ktorej Cirkevná základná škola s materskou školou bl.
Pavla Petra Gojdiča v Prešove obsadila druhé
miesto. (M. Iľkovičová)

MEDZINÁRODNÝ STROPKOVSKÝ
METODOV MEMORIÁL 2018

KOŠICE g V Steel aréne sa 5. – 6. decembra
uskutočnil veľtrh vzdelávania, na ktorom
svoje zameranie predstavila aj Katolícka
stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda
z Košíc. (-kspgš)

Paula Štefanková

Vladyka Marián v kázni veriacich vyzval k nadobúdaniu Kristovej tváre.
Vysvetlil, že dnešný človek je zničený relativizáciou morálnych autorít, konzumom a hľadaním vlastnej realizácie v idoloch tohto sveta. Vzrast a pevnosť
však možno získať zo vzťahu s Kristom, v ktorom sa človek stáva Božím
synom. Upozornil, že
jedine v utváraní tohto
vzťahu sa človek naučí
rozlišovať skutočnú
krásu, dobro, pravdu
a Svätý Duch ho bude
viesť ku konaniu v súlade
s Božou vôľou.

– 25. novembra konal kurz Zbav nás zlého,
ktorý viedol otec Jozef Maretta. (P. Maľarčík)

PREŠOV g Stredná zdravotnícka škola sv.
Bazila Veľkého otvorila 7. decembra dvere pre
záujemcov o štúdium. Svätú liturgiu slávil
otec Milan Kuzmiak, duchovný správca školy,
a pre návštevníkov boli v rámci vyučovania
pripravené vstupy plné súťaží a praktických
ukážok. (-szš)
STARÁ ĽUBOVŇA g Do Domu sv. Anny
a Špeciálnej základnej školy sv. Anny zavítalo
7. decembra divadlo Portál a svätý Mikuláš.
(L. Halčišáková, D. Kosturková)
KOŠICE g Cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Gorazda zorganizovala
7. decembra 5. ročník Dominikovej vianočnej
piesne, súťažnej prehliadky v speve tradičných a moderných kolied. (S. Jeníková)
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JUSKOVÁ VOĽA g V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka sa 7. – 9. decembra konal Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra
Liptáka z Košíc. (E. Eštvan)
VYŠNÝ ORLÍK g Za spevu mikulášskych
piesní roznášali 8. decembra mladí a deti
chorým vo farnosti Vyšný Orlík mikulášske
balíčky. (M. Fečko)
KOŠICE g Zmiešaný zbor Katedrálneho
chrámu sv. Mikuláša a Domu kultúry z Ruského Kerestúra zo Srbska spolu s Katedrálnym zborom sv. Cyrila a Metoda z Košíc
viedli 8. decembra spev svätej liturgie v košickej katedrále, po ktorej pokračoval spoločný
koncert. Srbský zbor sa v nasledujúci deň
predstavil na svätej liturgii v cerkvi v mestskej časti Košice-Západ. (O. Sedrovičová)

NÁVŠTEVA VLADYKU MARIÁNA
A. PACÁKA CSSR V ZÁVADKE
ZÁVADKA g Na sviatok sv. apoštola Andreja Prvopovolaného slávil
30. novembra vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparcha, spolu
s otcom Ondrejom Pacákom CSsR svätú liturgiu v Cerkvi sv. archanjela Michala. Prijal tak pozvanie správcu farnosti otca Juraja Barana.Vladyka vo svojej
homílii ocenil výnimočnosť dňa, v ktorom sa môže modliť v cerkvi, v ktorej
sa modlievali jeho rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia, a kde bol aj on sám
pokrstený. V závere liturgickej slávnosti sa otec Juraj poďakoval vladykovi
Mariánovi a otcovi Ondrejovi za spoločnú modlitbu a zablahoželal im k meninám. Po svätej liturgii vladyka vytvoril priestor aj na krátky rozhovor s veriacimi a rád odpovedal na ich otázky. (-fz)

HUMENNÉ g Na krajskom kole súťaže
v prednese náboženskej poézie a prózy
...a Slovo bolo u Boha 8. decembra sa umiestnila žiačka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove Anita
Feková na 3. mieste. (M. Zimovčáková)

Štefan Keruľ-Kmec ml.

LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 9. decembra konala malá púť, ktorú viedol rektor chrá
mu na hore otec Michal Leščišin. (P. Rusnák)
STARÁ ĽUBOVŇA g Deti a mladí z Domu
sv. Anny v Starej Ľubovni a Špeciálna
základná škola sv. Anny v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou v Prešove pripravili
11. decembra kultúrny program vianočných
tradícií Od Lucie do Vianoc. (GKCH)
PREŠOV g PSK, GTF PU v Prešove a prešovská pobočka Spolku slovenských spisovateľov zorganizovali súťaž vo vlastnej literárnej
tvorbe Putujúce pero, ktorej vyhodnotenie sa
uskutočnilo v priestoroch fakulty 12. decembra. (R. Babjarčík)

VLADYKA MILAN POSVÄTIL
OBNOVENÚ CERKEV ZOSNUTIA
PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
KUZMICE g Obnovený interiér Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky posvätil 9. decembra košický eparcha Milan Chautur CSsR. V kázni vladyka poukázal na potrebu vďačnosti medzi ľuďmi, ako aj vo vzťahu človeka k Bohu.
Podotkol, že v dnešnom svete už slovo ďakujem prestáva mať svoju hodnotu
a stáva sa iba formalitou a poslušnosťou. Vyzval predovšetkým rodičov, aby
svoje deti viedli k vďačnosti v správnom zmysle slova, a to k ľudom aj k Bohu.
Na slávnosti sa zúčastnili ďalší kňazi z okolia i tí, ktorí pochádzajú z Kuzmíc.
Obohatením svätej liturgie bol spev seminaristov Zboru sv. Romana Sladkopevca z Prešova. V chráme boli všetky maľby reštaurované, niektoré domaľované a podlaha bola vynovená. Veriaci z farnosti sa zároveň pustili do príprav
stavby ikonostasu, ktorý v tejto cerkvi ešte chýba. (Michal Keruľ-Kmec)

PREŠOV g Metodicko-pedagogické
centrum, regionálne pracovisko Prešov,
v spolupráci s DKS Prešovskej archieparchie
pripravili 13. decembra metodický seminár na
tému Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy. (DKÚ PA)
SVIDNÍK g Žiaci Cirkevnej základnej škole
sv. Juraja pripravili 13. decembra vianočnú
akadémiu Hody lásky. (K. Hrižová)
TREBIŠOV g Cirkevná základná škola sv. Ju
raja v Trebišove v spolupráci s oboma miestnymi katolíckymi farnosťami zorganizovali pre
deti 15. decembra biblickú aktivitu Za tajom
stvami Biblie – putovanie do Betlehema. (-czš)
PREŠOV g V prešovskej katedrále slávil
16. decembra vladyka Ján Babjak SJ svätú
liturgiu pri príležitosti požehnania a vyslania
koledníkov Dobrej noviny. (B. Baranová)

PONDELOK
14. január

Zakončenie sviatku Bohozjavenia
A nepamätáte sa už... (Mk 8, 18)
Keď príde v živote ťažká chvíľa, dobre
nám padne spomienka, ako nám niekto
v takejto chvíli pomohol. Dodáva nám
nádej a silu. Preto vždy, keď nám je
ťažko, spomeňme si na poslednú Ježišovu
pomoc v našom živote a žime tak v dôvere
a nádeji. Náš Pán sa nedá zahanbiť.
Liturgia: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8,
11 – 21, zač. 33; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
zo sviatku); vchod: Poďte, pokloňme sa…
Ján ťa pokrstil v Jordáne…; tropár, Sláva,
I teraz, kondák z Bohozjavenia; ostatné
zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS:
341; PZ: 318; HP: 330)

UTOROK
15. január

Prepodobní Pavol Tébsky
a Ján Chatrčník
On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za
dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky
a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ (Mk 8, 23)
Pán pri zápase o naše srdce a našu spásu
často koná zvláštne veci. Neboj sa, keď
Pán robí v tvojom živote niečo nezvyčajné,
čo sa ti doposiaľ ešte neprihodilo.
Dôveruj mu. On vie, čo robí, aj keď zatiaľ
nerozumieš tomu, kam ťa vedie a čo tým
mieni.
Liturgia: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321;
Mk 8, 22 – 26, zač. 34; každodenné antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109;
HP: 110)

STREDA
16. január

Poklona reťaziam apoštola Petra
Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš
zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!
(Mk 8, 33b)
Celý život si vyberáme medzi životom
a smrťou, požehnaním a kliatbou, medzi
Božími princípmi a čisto ľudskými
pohnútkami, ktoré prenikajú do našich
sŕdc, či už od nás, alebo od našich
blížnych. Pane, daj nám svojho Ducha, aby
sme aj chceli, aj konali, ako sa tebe páči.
Liturgia: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30
– 34, zač. 36 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29;
Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár
z dňa a z Poklony, Sláva, kondák z Poklony, I teraz, kondák z dňa; ostatné z dňa
(HS: 351; PZ: 328; HP: 340)
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ŠTVRTOK
17. január

Prepodobný Anton Veľký
A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. (Mk 9, 15)
Je milé vidieť, ako dieťa beží k otcovi či
matke. Oplýva čitateľnou emóciou radosti
a túžby byť spolu, túžby po vzájomnej
radosti a silnom pute. Málokedy vidíme
bežať k sebe dospelých ľudí. My dospelí
často utekáme skôr od seba. Z rôznych
dôvodov. Dovoľme Ježišovi zmeniť smer
nášho behu. Nie od seba, ale k sebe.
V prvom rade k nemu a s ním, v jeho moci,
smerom k blížnym.
Liturgia: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk
9, 10 – 16, zač. 39 (radové); Hebr 13, 17 – 21,
zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepodobnému); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva, kondák svätému,
I teraz, podľa predpisu; ostatné svätému
(HS: 352; PZ: 330; 342)

priam nutné na dosiahnutie šťastia. Tým,
ktorým ide o tie najvyššie ciele, vedia, že
pravé šťastie je život v Božom kráľovstve.
Liturgia: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11,
zač. 74; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
20. január
orthognosia.blogspot.com
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PIATOK
18. január

Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol
v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa
zhovárali cestou?“ (Mk 9, 33)
Ľudské slovo dnes priveľmi stráca
svoju hodnotu, no moc mu ostáva.
Koľko prázdnych slov denne vyslovíme,
a naopak, prijmeme do svojho srdca.
Koľko súdov, komentárov, sťažovania sa či
zlorečení denne vyjde z našich úst. Koľko
ohňov zapálime svojím jazykom. Pane,
premeň nás, nech z našich úst nevyjde
nijaké zlé slovo, len dobré, potrebné na
budovanie, aby prinášalo milosť všetkým,
čo ho počúvajú. (porov. Ef 4, 29)
Liturgia: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk
9, 33 – 41, zač. 41 (radové); Hebr 13, 7 – 16,
zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (arcibiskupom); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva, kondák svätým, I teraz,
podľa predpisu; ostatné svätým; zdržanlivosť od mäsa (HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

SOBOTA
19. január

Prepodobný Makarios Egyptský
Lebo uvedomte si a pochopte, že ani
jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec,
čo je modloslužobník, nemá dedičstvo
v Kristovom a Božom kráľovstve. (Ef 5, 5)
Pri dnešnom zhone a zaneprázdnenosti
sa človek tak málo zamýšľa nad pravým
dôvodom svojej existencie. Prečo sme tu
a kam smerujeme? Nečistota a lakomstvo
premenované na „sexuálne skúsenosti
a úspechy v podnikaní“ sa nám z každej
strany ponúkajú ako niečo príťažlivé, ba

Tridsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Eutymios Veľký
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila
a uzdravovala všetkých. (Lk 6,18)
Koľkí z nás si už povedali, aké by to bolo
úžasné žiť tak v časoch nášho Pána Ježiša
Krista, vidieť ho, ako vyzerá, počuť jeho
hlas, byť tam, keď rozmnoží chleby, keď
vzkriesi Lazára, byť svedkom toho, ako
sa na jeho slovo utíši búrka na mori či
vyjde z človeka zlý duch, zažiť tak na
vlastnom tele, ako z neho odchádza
choroba a mizne bolesť... Namiesto
toho žijeme kdesi v tejto uponáhľanej
dobe, plnej poloprávd, zloby a chaosu,
vzdialenej dvetisíc rokov od čias Pána
Ježiša. Pretĺkame sa životom s nádejou,
že azda si nás Boh medzi tými siedmimi
miliardami ľudí dajako všimne. Často nás
trápi pocit, že Boh má v súčasnosti istotne
len zopár svojich miláčikov, obľúbencov,
s ktorými má vzťah, ktorým odhaľuje svoje
skryté tajomstvá, odhaľuje im svoje plány,
rozpráva sa s nimi a dáva im pociťovať
svoju lásku. A potom kdesi sme my
ostatní, ktorých si ani nevšíma. Never tejto
lži! Boh vie o každom jednom z nás a chce
si s každým z nás vytvoriť jedinečný vzťah.
Je bližšie ako pred dvetisíc rokmi. „Pán je
blízko.“ (Fil 5, 4) Poď! Neboj sa! Prijme ťa!
Liturgia: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 18, 18 –
27, zač. 91 (z nedele); Hebr 13, 17 – 21, zač.
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335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (svätému); hlas
2.; predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár z hlasu a prepodobnému, kondák
z hlasu, Sláva, kondák prepodobnému,
I teraz, podľa predpisu; ostatné z hlasu
a prepodobnému (HS: 144, 355; PZ: 97,
332; HP: 98, 345)

PONDELOK
21. január

Prepodobný Maxim Vyznávač
Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka,
odtni ju: je pre teba lepšie... (Mk 9, 43 a)
Každý z nás má rád dobré veci. Dobré
veci – to je len priemer. Neuspokojme sa
len s priemerom, vyberajme si tie najlepšie
veci, o ktorých hovorí Ježiš. Mnohokrát,
keď chceme dosiahnuť lepšie veci, musíme
sa niečoho zbaviť. Môže to byť napríklad
pre alkoholika alkohol, pre chamtivca istá
suma peňazí, pre smilníka život v smilstve,
pre ohovárača debatný krúžok, ktorý ho
privádza k ohováraniu. Čoho sa potrebuješ
zbaviť ty?
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9, 42 – 50; 10, 1, zač. 42; každodenné
antifóny; menlivé časti z pondelka (HS:
154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
22. január

Apoštol Timotej
Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho
srdca vám napísal toto prikázanie.“
(Mk 10, 5b)
Tvrdosť ľudského srdca zničí nejeden
vzťah a spôsobí tak nejednu bolesť.
Pravdou je, že z manželstva uteká len
slaboch. Boží bojovník či bojovníčka
sa postavia čelom k prekážke a robia
všetko preto, aby našli riešenie. Vo svete
sú za hrdinov považovaní tí, ktorí „mali
odvahu odísť“ z nefungujúceho či ťažko
fungujúceho vzťahu. V Božích očiach sú
hrdinovia tí, ktorí zostali, zápasili a láskou
zvíťazili nad tvrdosťou ľudského srdca.
Liturgia: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač.
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43; každodenné
antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA
23. január

Hieromučeník Klement
... lebo takým, patrí Božie kráľovstvo...
(Mk 10, 14b)
Úžasnou a neprehliadnuteľnou
vlastnosťou detí je fakt, že neživia v sebe
krivdu. Ak sa deti pohádajú či pobijú,
o minútu sa hrajú ďalej, akoby sa nič
nestalo. My dospelí v sebe často živíme
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krivdy, či už reálne, alebo len zdanlivé.
Tieto nami živené a často pripomínané
krivdy do značnej miery ovplyvňujú naše
reakcie a životné postoje. Možno sa pýtaš,
ako v sebe neživiť krivdu, keď...? Ak chceš
žiť slobodne ako dieťa, musíš prestať
v sebe živiť krivdu a vstúpiť do odpustenia.
Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16,
zač. 44; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
24. január

Prepodobná Xénia Rímska
Ježiš sa naňho pozrel s láskou a povedal
mu: „Jedno ti ešte chýba...“ (Mk 10, 21a)
Čo si myslíš, čo ešte chýba tebe, aby
si dosiahol Božie kráľovstvo? Čoho sa
potrebuješ vzdať? Je to azda tvoja pýcha,
neodpustenie či hnev? Je to možno
tvoja nečistota či nejaká závislosť? Je to
tvoj nezáujem o duchovný život alebo
nevyriešený konflikt v rodine či v práci.
Čo ti ešte chýba, aby si aj ty s ľahkosťou
vstúpil do Božieho kráľovstva? Čo ti
našepkáva tvoje srdce? Čo ti ešte chýba?
Liturgia: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 –
27, zač. 45; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
25. január

Arcibiskup Gregor Teológ
Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia
kráľovstva, ktoré pripravil tým, čo ho
milujú? (Jak 2, 5)
Ako v časoch prvotnej Cirkvi, tak
i v dnešných časoch sa zvyknú robiť
rozdiely medzi vplyvnými a menej
vplyvnými ľuďmi. Mnohokrát sú za tým
investície či sponzorské dary na rôzne
účely. Ako chudobný nemusí mať zaručene
dobré srdce, tak ani bohatý nemusí mať
automaticky zlé srdce, ako sa niektorí
domnievajú. A naopak. Pán nás pozýva
k rovnakému vzťahu – k vplyvnejším
i menej vplyvným ľuďom.
Liturgia: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 23b –
32, zač. 46 (radové); 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151;
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva,
kondák svätému, I teraz, podľa predpisu;
ostatné svätému; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 356; PZ: 334; HP: 346)

SOBOTA
26. január

Prepodobný Xenofont, jeho manželka
Mária a synovia

Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými,
ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je
u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.
(Lk 16, 15)
Najväčším nepriateľom kresťanstva
nie je ani svet, ani islam, ani žiadna iná
ideológia, ako sa mnohí domnievajú.
Najväčšími nepriateľmi kresťanstva
sú neautentickí kresťania. Ľudia plní
pretvárky a dvojakého života, ktorí jedno
vyznávajú, a niečo úplne iné žijú. Sila
kresťanstva je pravdivý život bez pretvárky,
postavený na Božom slove a moci jeho
Ducha bez falošného, pokryteckého
svätuškárstva.
Liturgia: Kol 1, 3 – 6, zač. 249b; Lk 16, 10 –
15, zač. 81; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
27. január

Tridsiata šiesta nedeľa
po Päťdesiatnici
Prenesenie ostatkov Jána Zlatoústeho
Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal.
Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov,
zmiluj sa nado mnou!“ (Lk 18, 39)
Modlitba je privilégium Božích detí.
Je to dar, ktorý, bohužiaľ, mnohokrát
berieme ako povinnosť. Modlitba je
jednou z najúčinnejších zbraní. Jej sila
je absolútna, mení všetko, pretože mení
človeka. Všetky záležitosti odovzdávané
v modlitbe už prestávajú byť záležitosťami
pozemskými a stávajú sa najvyšším
záujmom samotného Boha! Tak, ako sme
to mohli vidieť v dnešnom Božom slove.
Keďže náš nepriateľ diabol o tom vie,
vždy sa nás snaží od tejto zbrane odstaviť.
Niekedy to robí cez naše myšlienky,
inokedy cez to, že nám podsunie niečo
„dôležitejšie“, no často to robí cez iných
ľudí, ktorí nás odrádzajú, že to nemá
význam, lebo aj tak sa nič nezmení. Môže
sa to diať aj cez tých najbližších, ktorých
máme vo svojom okolí. Vodou na mlyn pre
zlého môže byť skutočnosť, že niektoré
prosby nie sú vyslyšané hneď. Nech je
prekážkou v tvojej modlitbe čokoľvek,
buď ako slepec z dnešného Božieho
slova. Nenechaj sa odradiť, buď trpezlivý
a krič! Pán ťa vyslyší. No vedz, že niektoré
skutočnosti potrebujú istý čas.
Liturgia: 1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18,
35 – 43, zač. 93 (z nedele); Hebr 7, 26 – 28.
8, 1 – 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36; hlas
3.; predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu; ostatné z hlasu (HS:
145, 301; PZ: 99, 275; HP: 100, 348)
Jozef Harvilko
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pre deti

detská

Bez úvodu
Sláva Otcu i
Synu, i Svätému
Duchu. Keď som
vstal zo spánku...

Pri raňajkách Keď som ťa dnes
ráno počul modliť sa, zdalo sa mi,
že si vynechal zvyčajný začiatok.
Hm.

Navyše stále je to rovnaké.
Ráno, na obed, večer.
NepoPodaj mi
trebuješ stámisku. le raňajkovať.

Ponáhľal
som sa.

Ale budem hladný...
... a nebudem
vládať pracovať!

Ahoj, deti!
Teším sa na naše stretnutia aj v tomto
okrúhlom ročníku nášho časopisu, ktorý
oslávi svojich 50 rokov. V detskej mozaike
otvárame seriál Slovník, v ktorom budeme
odhaľovať významy slov a slovných spojení,
ktoré sú charakteristické pre Katolícku cirkev
a zvlášť pre byzantský obrad. No a keďže
v tomto čísle začíname, tak si niečo povieme
o modlitbách Zvyčajného začiatku.

Modlitby
Určite ste sa už mnohokrát modlili Zvyčajný
začiatok. Na našom malom teste uvidíme, či
si pamätáte poradie modlitieb. Rozdelila
som ich na 13 častí. Vašou úlohou je správne ich usporiadať a pripísať do prázdneho
krúžka poradové číslo.
Presvätá Trojica
Kráľu nebeský

Šifrovačka

ŠTART

1

3

4

5

C/2 B/1 A/3 B/1 B/2 A/2

6

10

Poďte, pokloňme sa

Sláva... i teraz
Sláva... i teraz
Otče náš
Trojsväté

1

8

9

A

11
12

A/2 B/3 C/3 A/3 C/2 A/2 A/1 C/1

7

Úvodné požehnanie kňaza
Sláva tebe

Možno ste sa už stretli aj s cirkevnoslovanským názvom Zvyčajného začiatku.
Ak nie, správne vylúštite šifru, a dozviete sa ho.

2

Sláva... i teraz

Pane, zmiluj sa (3-krát)

Pripravuje nás
na ďalšiu
modlitbu –
„prácu“
našej
duše.

Je to súbor presne usporiadaných modlitieb,
ktorými sa v našom obrade začína väčšina
verejných modlitieb. Typické je to, že sa
ustavične spomína Boh v troch osobách
a striedajú sa v ňom oslavné a kajúce postoje modliaceho sa. Vo veľkonočnom čase
okrem zvyčajných modlitieb pribúda do
Zvyčajného začiatku aj veľkonočný tropár
s veršami. A do Zoslania Svätého Ducha
vynechávame modlitbu Kráľu nebeský.

Pane, zmiluj sa (12-krát)

Lebo tvoje je

Aj modlitba je pokrm duše.
A jej zvyčajný začiatok je ako
raňajky.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

?

Príbehy poslušníka

13
CIEĽ

2

3

J O Č
B A L B
C E N Y
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Záujemcovia o Gréckokatolícky kalendár na
rok 2019 si ho môžu zakúpiť v predajniach
cirkevných potrieb Petra, Ekumena v Prešove
a Byzant v Michalovciach.
Spolok je tiež zaregistrovaný ako poberateľ
dvoch percent zo zaplatenej dane. Prosíme tých, ktorí chcú spolok podporiť, aby si
tlačivo na vypísanie podania stiahli z webu:
www.sscm.sk
výbor spolku
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oznamy

Alexandra Duchnoviča v Prešove na koncert
gospelovej formácie G.O.D.s. K zakúpenej
vstupenke dostane divák pri vstupe debutové CD zdarma. Vstupné je 10 eur. Lístky si
môžete zakúpiť na ticketportal.sk.
Pozvánka na večer chvál
Spoločenstvo rodín Michael pri Farnosti blahoslaveného P. P. Gojdiča Prešov-Sídlisko 3
srdečne pozýva všetkých veriacich na večer
chvál, ktorý sa uskutoční 13. januára.
Stretnutie pre rozvedených

Jubilanti – január
50 rokov: otec Miroslav Mihalčo, Krásnovce;
otec Peter Sabol, Bratislava
60 rokov: Mária Andrejčinová, Cabov; Anna
Ferenčíková, Sečovce; Edita Guľašová, Ruská
Nová Ves; Ingrid Hofer-Sabová Gleisdorf,
Rakúsko; Marta Hrubá, Fijaš; Jaroslav Jakub,
Sečovce; Peter Kopcsay, Košice; Melánia
Kostovčíková, Vranov-Lomnica; otec Vladimír
Skyba, Bratislava; Ružena Tirpáková, Trnava
pri Laborci; otec Emil Turiak, Žilina
70 rokov: Ľudmila Dudinská, Košice; Monika
Dzurovčinová, Dlhé Klčovo; Ján Jurko, Trebišov; Jozef Lukáč, Poša; Ľubomír Michalko,
Bratislava; Anna Onisiková, Trebišov; Eva
Ščerbíková, Stanča; Marta Staurovská, Kazimír; Ján Tirňak, Sečovce
75 rokov: Veronika Doliničová, Čeľovce;
Helena Drábová, Chmeľov; Ján Gavula, Baškovce; Eva Godová, Radvaň nad Laborcom;
Jolana Paharová, Zemplínska Teplica
80 rokov: Helena Abramčuková, Košice;
Júlia Bružinová, Olšavka; Mária Drobňáková,
Sečovce; Andrej Jacko, Banské; Katarína Pavlovová, Nižné Repaše; otec Jozef Selín, Košice
85 rokov: Anna Berešová, Sečovská Polianka;
Mária Drotárová, Úbrež; Mária Jacková, Rakovec nad Ondavou
90 rokov: Anna Vrabelová, Trebišov
Na spolok darovali: Mária Baránková, Komárno – 35 eur; Peter Kasenčák, Kremná – 15
eur; Mária Vasiľová, Slavkovce – 5 eur; otec
Peter Zubko, Nižný Hrabovec – 5 eur; Terézia
Šalapová, Lesné – 20 eur; Ing. Jozef Kondáš,
Stretavka – 20 eur; Ján Radvanský, Bunkovce
– 5 eur; Mária Kločanková, Michalovce – 5 eur
OZNAMY
Stretnutie slobodných katolíkov
Máš 27 a viac rokov a chceš nájsť nových
priateľov? Pozývame ťa na stretnutie slobodných katolíkov, ktoré sa koná vždy v stredu
po prvom piatku o 18.30 hodine u vincentínov v Misijnom dome J. G. Perboyra,
Hurbanova 8 (medzi SPŠ J. Murgaša a KGŠM)
v Banskej Bystrici. Kontakt: klasy.bb@gmail.
com; sites.google.com/view/klasyweb
Novoročný koncert skupiny G.O.D.s
Všetkých milovníkov gospelovej hudby pozývame 11. januára o 18.00 hodine do Divadla

Srdečne pozývame všetkých rozvedených,
ktorí už žijú v novom vzťahu, na duchovné
stretnutie 13. januára od 14.00 hodiny do
Domu prijatia pre rodiny Rodinkovo v Belušských Slatinách. Kontakt: zbojekovi@gmail.
com
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov sa riadi právnym
vyhlásením, ktorého celý text nájdete na
http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/.
Z vyhlásenia vyberáme:
- Prispievateľ zaslaním príspevku na účet
prevádzkovateľa súhlasí so spracúvaním
poskytnutých osobných údajov na účely
účtovníctva, štatistické a archivačné účely,
prípadne iné zákonné požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov. Zároveň súhlasí
so spracúvaním poskytnutých osobných
údajov na účely vedenia zoznamu prispievateľov, prevádzkovania služby SIPO a na
účely prípadného poďakovania zo strany
prevádzkovateľa. Svoj súhlas prispievateľ
udeľuje na neurčitý čas alebo do odvolania
u prevádzkovateľa.
- Prispievateľ má právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k poskytnutým
osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť
osobných údajov, právo podať návrh na
začatie konania podľa zákona 18/2018 Z. z.
Prevádzkovateľ neprofiluje získané osobné
údaje. Spracúvanie poskytnutých osobných
údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj
prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje prispievateľa nebudú
poskytnuté žiadnym tretím osobám bez jeho
súhlasu s výnimkou osôb zabezpečujúcich
balenie a zasielanie časopisu.
- Ak prispievateľ nechce, aby sa jeho osobné
údaje spracúvali na účel poďakovania,
neuvádza žiadny špecifický symbol. V opačnom prípade je povinný označiť svoj príspevok správnym špecifickým symbolom (700
– súhlas so zverejnením daru; 1700 – súhlas
so zasielaním tlačenej verzie časopisu; 999
– súhlas so zasielaním elektronickej verzie
časopisu).
- Ak prispievateľ chce, aby ako poďakovanie
bol časopis zasielaný tretej osobe, zaslaním

príspevku vyhlasuje, že dotknutá osoba dala
súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov vydavateľom v zmysle tohto právneho
vyhlásenia.
- Prispievateľ zasielaním príspevku a označením platby špecifickým symbolom 777
súhlasí so zaradením medzi „priateľov
časopisu Slovo“.
ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ
- Vydávateľ zverejňuje zaslané fotografie
spravodajského charakteru z verejne prístupných udalostí, ako je záber do davu vrátane
detí bez potreby zabezpečenia súhlasu
všetkých osôb na fotografii.
- Prevádzkovateľ zverejňuje zaslané fotografie spravodajského charakteru z verejne
prístupných udalostí v prípade zaostrenia na
konkrétnu osobu v dave iba vtedy, ak dodávateľ fotografie písomne vyhlási, že dotknutá
osoba dala súhlas na fotografovanie a na
zverejnenie fotografie buď všeobecne,
alebo konkrétne v časopise. Tento súhlas sa
udeľuje na neurčitý čas alebo do odvolania
u prevádzkovateľa.
- Zaslaním príspevku do inzercie objednávateľ vyhlasuje, že má súhlas na zverejnenie
fotografie určenej na inzerciu, ako aj osobných údajov v maximálnom rozsahu meno
a priezvisko, vek, výročie a bydlisko. Tento
súhlas sa nevyžaduje v prípade klerikov,
zasvätených osôb, bohoslovcov a v prípade
už zosnulých osôb.
- V prípade zverejňovania fotografií detí
(napr. zo sviatostí) treba rešpektovať rozhodnutie zákonných zástupcov. Preto dodávateľ
fotografie je povinný písomne vyhlásiť,
že má od zákonných zástupcov súhlas na
takéto zverejnenie. Vzor súhlasu zákonných
zástupcov použiteľný pre cirkevné subjekty
je na webovej stránke gdpr.kbs.sk. V prípade,
že dodávateľom fotografie je sám zákonný
zástupca, svojím zaslaním dáva najavo, že
súhlasí so zverejnením fotografie svojho
dieťaťa.
INZERCIA

VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK
Mobil: 0918 623 064

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J11.01. (piatok) 02.25 Slúžiť – dokument
o vladykovi Milanovi Lachovi a jeho službe
v eparchii Parma 08.20 Ichtis: antivírus pre
deti – detský program 16.35 Eucharistické
zázraky – dokument 17.30 Jubileum: 700 rokov
hľadania odpustenia – dokument 21.30 Quo
vadis s Maxom Kašparů
J12.01. (sobota) 08.00 Klbko: O liturgii 08.20
V škole Ducha 09.30 Argentína – história a súčasnosť 10.30 Slúžiť – dokument R 11.55 PKP
14.00 Akatist 20.30 Filip Néri – film (2)
J13.01. (nedeľa) 08.00 Klbko: Plavba tajomnými
zákutiami kostola 08.20 Iba škola – publicistika

08.35 Gréckokatolícky magazín (GkM) 09.30
Svätá omša zo Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne
16.00 Slovo v obraze: Eucharistia 21.00 Americko-slovenské inšpirácie
J14.01. (pondelok) 08.20 Ichtis: antivírus pre
deti – detský program 09.25 Godzone magazín
10.20 Z prameňa 12.55 Kulmenie: Kroniky
Narnie 14.05 Manželstvo – dokument 16.05
V škole Ducha 20.30 V Samárii pri studni 22.00
Bez hraníc: Rusko – Páter Stark v Petrohrade
J15.01. (utorok) 05.05 Biblia: Život Ježiša 08.20
Ichtis: antivírus pre deti – detský program
10.10 Z prameňa 10.30 Pokiaľ dýcham, dúfam
– dokument 13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů
17.00 Viera do vrecka 20.25 V kontexte 20.55
Gréckokatolícky magazín
J16.01. (streda) 03.15 Akatist 08.20 Ichtis: antivírus pre deti – detský program 16.05 GkM R
16.25 Bez hraníc: Tanzánia – Misionár u Masaiov – dokument 17.30 Doma je doma 20.20 PKP
R 20.30 Premeny Oščadnice – dokument 21.30
Jeden na jedného
J17.01. (štvrtok) 03.15 Quo vadis s Maxom
Kašparů 04.00 GkM R 08.20 Ichtis: antivírus pre
deti – detský program 10.50 PKP 17.00 PKP R
22.55 Quo vadis s Maxom Kašparů R
J18.01. (piatok) 08.20 Ichtis: antivírus pre deti –
detský program 16.55 Vnemy 17.30 Moja misia
– dokument 20.20 PKP R 21.30 PKP R
J19.01. (sobota) 08.00 Klbko: O liturgii 10.10
GkM R 11.55 PKP R 14.00 Akatist 20.30 G.
Moscati: Doktor pre chudobných – film (1) 2
22.55 Runiverz
J20.01. (nedeľa) 08.00 Klbko: O liturgii 08.35
GkM R 11.15 Viera do vrecka: Žena v Cirkvi
16.00 Slovo v obraze: Obrátenie Šavla 23.05
Quo vadis s Maxom Kašparů
TV NOE

J11.01. (piatok) 08.25 První křesťané: Křest
barbarů 19.30 Záblesky nad Andami – dokument 22.30 Manželství – jeden z pohledů na
přirozenou rodinu
J12.01. (sobota) 10.20 Dokonalá radost – dokument 18.00 První křesťané: Byzanc: Nový Řím
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program

J13.01. (nedeľa) 09.30 Mše svatá ze Svátku křtu
Páně ze Sixtinské kaple ve Vatikánu 11.30
Řeckokatolický magazín (ŘkM) 15.20 Ostrov
mnichů
J14.01. (pondelok) 19.15 Vzdělanost: Otec
Miroslav 20.00 Jak věří katolíci: Cesta k jádru
naší víry (1)
J15.01. (utorok) 18.30 Maminčiny pohádky (9)
20.00 Chaux: Les v pohybu – film 21.10 Řeckokatolický magazín
J16.01. (streda) 09.10 Zapomenuté Čako – dokument 10.45 Čas pro Malawi 18.50 Příběh o Žofii
J17.01. (štvrtok) 12.50 Od Františka k Františkovi
– dokument 18.40 Hermie a lhářka Flo 20.00
Cvrlikání
J18.01. (piatok) 08.25 Byzanc: nový Řím 15.35
Služebnice Boží Matka Vojtěcha – dokument
J19.01. (sobota) 07.05 Pastýř na člunu 18.00
Mosambik – Cipriano – dokument 20.00 Ostrov
kentaurů – cestopis 00.35 ŘkM R
J20.01. (nedeľa) 08.10 Slavení východní liturgie
10.00 Mše svatá z Kostela svatého Jakuba v Trnavě 21.30 Pavel VI. – nepochopený papež
J21.01. (pondelok) 08.10 Nágáland: Domorodci
a víra 18.40 Arménie: Víra hory přenáší
J22.01. (utorok) 09.30 Modlitba ve skle – dokument 19.15 Čeští salesiáni v Bulharsku 20.00
Pole milosrdenství – dokument
J23.01. (streda) 08.30 Lednický park vypravuje
– dokument 09.35 Biblická studna 10.40 Zřím
Řím 23.15 Lednický park vypravuje
J24.01. (štvrtok) 06.15 Portréty krajiny 15.00
Panama: Studio František 21.00 Hriňovský
kostelík na Islandu – dokument
J25.01. (piatok) 12.50 Neboj se doplout aneb
Umění doprovázet (8) 16.30 Panama: Kající
liturgie s nezletilými trestanci 18.30 Maminčiny pohádky (16)
J26.01. (sobota) 07.35 Sedmihlásky (93) 15.15
Panama: Mše svatá se svěcením oltáře 18.40
Světlo pro Evropu
J27.01. (nedeľa) 12.35 Zřím Řím 13.50 Panama:
Mše svatá v parku Campo San Juan Pablo II.
18.40 Hermie a Stanley na táboře
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J12.01. (sobota) 10.00 Viera do vrecka: Ďalší
Slováci v procese svätorečenia: Boží služobník
Ján Havlík 18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slávi
otec Martin Mráz
J13.01. (nedeľa) 13.00 Hlas volajúceho na púšti:
Krst Krista Pána – rozhlasová hra 14.00 Projekt
Stop obchodovaniu s ľuďmi oslavuje desať
rokov. Hostia: pracovníci Slovenskej katolíckej
charity
J16.01. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolícka
farnosť Lovčica-Trubín
J19.01. (sobota) 15.15 Literárna kaviareň: Poézia
a epigramy Ondreja Kalamára
J20.01. (nedeľa) 13.00 Svadba v Káne – rozhlasová hra 14.00 Kríza v rodine alebo čo nám

Hollywood neukáže. Hostia: Ivan Kotúček, Lívia
Halkman 15.30 Svetlo nádeje: Aj zdravotne
postihnutí sú ľudia. Hosť: Roman Martinovič
J23.01. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolícka
farnosť Hrabušice
J26.01. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J30.01. (streda) 20.00 Lupa: Centrum pre mládež
Košickej eparchie sv. Jána Teológa
RTVS
JEDNOTKA

J13.01. (nedeľa) 13.35 Kultúrne dedičstvo:
Považský hrad – dokument
DVOJKA

J11.01. (piatok) 13.50 Turčianski zemania dnes –
dokument o potomkoch slávnych turčianskych
zemianskych rodov nielen o dôležitosti zemianstva v minulom storočí, ale aj o jeho vplyve na
vzdelanie, kultúru, náboženstvo a hospodársky
stav krajiny R 14.15 Pripomínam ti domov –
dokument R
J12.01. (sobota) 14.40 Od ovečky po gubu –
dokument R
J13.01. (nedeľa) 13.05 Vladyka Ján Babjak
SJ – medailón o životnej púti arcibiskupa
Prešovskej archieparchie a najvyššieho hierarchu – metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku Jána Babjaka 13.30 Orientácie
19.40 Slovo 02.55 Slovo R
J14.01. (pondelok) 12.55 Orientácie
J20.01. (nedeľa) 12.50 Život v dialógu – televízny portrét biskupa Evanjelickej cirkvi Miloša
Klátika R 13.20 Televízny posol – náboženský
magazín 19.40 Slovo
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného
rána
J13.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Bratislavy
10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
J20.01. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
(Slovensko) /Gréckokatolícka svätá liturgia
z Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove; slávi otec Jozef Harvilko 10.05 Dagmar
Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 22.20
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J27.01. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z Poník 10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí
v 20. storočí 22.20 Dagmar Mozolová: Opri sa
o mňa
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

www.casopisslovo.sk
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kultúra a relax

CATHY GOHLKEOVÁ:
ZACHRÁŇTE AMELIE

APOŠTOL PAVOL

JANAIS: ILÚZIE

KNIHA g Rachel Kramerová dostane
počas pobytu v Nemecku záhadný list
s prosbou od dávnej priateľky. Kristine,
manželka dôstojníka SS Gerhardta Schlicka, si uvedomuje meniacu sa situáciu
a obáva sa, že manžel považuje ich dcérku
Amelie, ktorá je od narodenia hluchá, za
škvrnu na svojom árijskom rodokmeni.
Rachel, ktorej Schlick kedysi dvoril, vie,
že je nebezpečný rovnako ako hákové kríže, ktoré visia na berlínskych budovách.
Má podozrenie, že jej otec, popredný
odborník v eugenike, vie o Hitlerových
plánoch s ľuďmi, ktorých režim považuje za nehodných života. Keď sa odváži
preskúmať jeho dokumenty, odhalí aj
šokujúce tajomstvá o vlastnej minulosti
a rodine, ktorú nepoznala. (i527.net)

FILM Minuloročný, skoro dvojhodinový americký film Andrewa Hyatta ponúka
osobitý pohľad na významnú osobnosť
kresťanských dejín. Apoštol Pavol (James
Faulkner), ktorý prešiel dlhú cestu od
neslávne známeho prenasledovateľa
kresťanov až medzi najvýznamnejších
Kristových apoštolov, trávi posledné dni
svojho života v temnom chladnom väzení,
kde čaká na svoju popravu. Medzitým
sa s nasadením vlastného života vydáva
do Ríma Lukáš (James Caviezel), Pavlov
priateľ a lekár. Skôr ako je Pavlov trest
vykonaný, Lukáš začína spisovať ďalšiu
knihu, v ktorej vykreslí zrod a počiatky
toho, čo bude raz známe pod pojmom
kresťanstvo. Ich viera otriasla impériom,
ale ich slová zmenili svet. (kumran.sk)

HUDBA Hudobné CD nazvané Ilúzie
sú štvrtým štúdiovým albumom speváčky a skladateľky Janais. Po troch
rokoch od vydania albumu Vianočná
Janais autorka predstavuje svoju novú
tvorbu opäť v troch jazykoch. Piesne
známe z éteru slovenských rádií ako Nad
hladinou, Hlavolam či anglickú Shoulder
striedajú úplné novinky a pieseň Heart,
známa svojím klipom z ulíc Bratislavy.
Album s desiatimi piesňami obohacuje
aj duet Blízko s víťazom X Factor Petrom
Bažíkom a francúzska verzia známeho
slovenského šansónu Čerešne – Les cerises. (kumran.sk)

Pomôcky: Slovenská
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sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1
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Legenda: ALOPAT, ARMÁDA, ATEST, ČPAVOK, DEKAN,
DLANE, DOBRO, DRÁHA, HROBKA, ISTIČ, KADET, KIOSK,
KLASY, KOMIK, KOMPA, KREZOL, KROKY, LIPIDY, LOPTA,
MAKAK, NÁPAD, NÁRAZ, OBAVA, OBLEK, ODPAD, ODVAR,
OSADA, PALICA, PANDA, PÁPEŽ, PERIE, PÍLA, PODVOD,
PORADA, POTOKY, PRAVDA, PRÁVO, REPKA, SKRAT,
SPOLOK, SRDCE, TAKTIK, TOVAR, VDOVA, VINIČ, VODOVOD,
VÝTOP, ZINOK, ZLOBA, ŽATVA, ŽIACI.
Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky; Výherca: Mikuláš Beličak z Oľšavice
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Správne riešenia z čísla 23 – 24: Krížovka: Vždy musíme
vnímať človeka. Osemsmerovka: Charakter človeka sa
ukazuje v jeho skutkoch.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%
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#

Autor:
Vladimír
Komanický

LEKÁREŇ

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Ďakujeme.

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.01. Spomienka na bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia
a modlitby za uzdravenie (09.30 h), Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá liturgia
s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Hľadáme priateľa Slova – MODLITEBNÍKA,
ktorý sa pravidelne bude
poslednú nedeľu v mesiaci modliť
posvätný ruženec za redaktorov
a dobrodincov
časopisu.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie
nad Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00
h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov
(10.00 h), Hlinné (11.30 h)
koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
16.01. Večerné chvály (18.00 h)
23.01. Večer mladých (17.30 h)
30.01. Biblický večer (18.00 h)

JÁN KRSTITEĽ

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 17.25 Svidník
15.01. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi
v Prešove-Sekčove (17.00 h)

KOMUNITA

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/

MISIA

Hľadáme dobrodinca, podporovateľa,
ktorý bude na účet Slova cez SIPO pravidelne
mesačne prispievať aspoň 2 eurá.
Stačí kontaktovať redakciu, zaslať nám vaše EČ
zo SIPA a sumu, ktorou chcete prispievať.

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
18. – 20.01. Kurz Biblia a peniaze. Chcete
viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu
usmerniť vaše finančné hospodárenie? To,
ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje,
kde sa duchovne nachádzame. Príspevok je
55 eur za osobu.
25. – 27.01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť,
oživiť a uzdraviť ich vzťah prostredníctvom
poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre
kresťanské manželstvo. Príspevok je 99 eur
za manželský pár.
31.01. – 03.02. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň
alebo o ňom ešte len uvažujete, urobte pre
vás niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej
svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo
môžete dozvedieť na www.domanzelstva.
sk. Príspevok je 65 eur za osobu.
14. – 19.02. Škola Otcovo srdce. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka aj
cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi
a ponúkajú autentické, intímne poznanie
Boha a jeho lásky k nám. Príspevok je 140
eur za osobu.
01. – 03.03. Kurz Rút

CENTRUM PRE RODINU

Hľadáme priateľa Slova – PARTNERA
(podnikateľa či firmu),
ktorý so Slovom uzavrie
dlhodobú zmluvu
o reklamnom partnerstve a bude
pravidelne mesačne prispievať.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Hora Zvir: Liturgie (10.30 h); (14.00 h)
02.02. Fatimská sobota (10.30 h)
ZLATÁ BAŇA – SIGORD

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

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
11.01. Modlitby za uzdravenie (17.00 h)
16.01. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie (17.30 h)
22.01. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
27.01. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
13.01. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
02.02. Fatimská sobota (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Hľadáme priateľa Slova. Môžete ním byť i vy!
Staňte sa MODLITEBNÍKOM, PRISPIEVATEĽOM,
alebo PARTNEROM.

RÓMSKA
KOINONIA
CENACOLO

