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Vytrvalosť a vernosť sa vypláca, aj keď sa zdá, že to 
stojí neúmerne veľa síl. Vytrvalo sa modlil Simeon 
a verne zotrvávala Anna v chráme (porov. Lk 2, 
22 – 40), čo Boh odmenil radosťou zo stretnutia 
s Kristom. Dnes sú tieto čnosti viac výnimkou ako 
pravidlom, lebo sme poznačení skôr netrpezlivou 
unáhlenosťou doby a rýchlou stratou zanietenosti. 
To sa prejavuje aj v našom živote viery, ktorá sa 
stráca pod náporom času a sklamaní. 

Prorok Simeon sa roky, až do staroby modlil, aby 
na vlastné oči uzrel Spasiteľa, a vytrvalo veril, že 
Boh mu ho raz zjaví. Rovnako Anna nevychádzala 
z chrámu, lebo tušila čosi nevšedné v atmosfére 
svojich dní. Aj nám Boh dáva isté tušenia, škoda 
len, že v nás nie je toľko vytrvalosti a vernosti, ako 
to obdivujeme u starších kňazov a ich manželiek či 
rehoľníkov a laických veriacich žijúcich pre Boha 
a Cirkev. 

Na sviatok Stretnutia Pána z podnetu sv. Jána 
Pavla II. sa stretávame so zasvätenými osobami, ku 
ktorým sme v našich eparchiách od r. 1997 priradili 
aj „staručkých Simeonov“ v osobách našich eme-
ritných kňazov. Je na ich životoch čo obdivovať, 
pretože rehoľný stav hovorí o eschatologickom po-
hľade na život a vernosť nášho kňazstva až po hrob 
hovorí o ich vytrvalosti. Táto pevnosť rozhodnutia 
pre Krista má svoje opodstatnenie v pohľade na 
večnosť s Bohom, kvôli ktorej sú ochotní zriecť sa 

pozemských vecí. Ak človek stratí takúto motivá-
ciu, ťažko bude vedieť zaťať zuby a vytrvale kráčať 
za svojím cieľom. Naši staručkí kňazi z päťdesia-
tych rokov minulého storočia, ktorí sa spomedzi 
nás pomaličky vytrácajú, vedeli zaťať zuby, keď 
napriek likvidácii gréckokatolíkov pozerali do tej 
budúcnosti, ktorú my aj vďaka nim môžeme dnes 
žiť. Robili to pre budúce generácie a robili to aj pre 
svoju večnú budúcnosť v nebi.

Uspeli preto, lebo ich motivácia bola veľmi silná. 
S pohľadom na toľkých svedkov viery od Simeona 
až podnes pozerajme sa na Krista – nášho Spasiteľa 
tak, ako naň pozerali toľkí pred nami. Oni v ňom 
našli svoje šťastie i opodstatnenosť svojej vernosti 
a vytrvalosti. Lebo Kristus je aj dnes „svetlo na 
osvietenie“ novopohanov a spásou pre svoj ľud. Ak 
sa mu svojím životom vzdialime, naše oči nikdy 
neuvidia to, čo uzrel staručký Simeon, keď v náručí 
držal Božie dieťa. Je pravdou, že svet a diabol by 
nám radi zobrali Ježiša zo srdca, aby sme ho očami 
srdca nemohli uzrieť. Na to, aby sa to nestalo, je 
potrebná naša vernosť a vytrvalosť vo viere. Tento 
zápas nie je jednoduchý, prináša so sebou aj bolesť, 
ktorú pocítila aj Panna Mária: „... a tvoju vlastnú 
dušu prenikne meč“. Tento meč bolesti verných je 
potrebný preto, „aby vyšlo najavo zmýšľanie mno-
hých sŕdc“. Lebo ako sa železo kuje v ohni, tak sa 
v skúškach viery upevňuje náš vzťah ku Kristovi. 

Tak ako Presvätá Bohorodička necúvla v strachu 
pred svojím poslaním, ktoré jej prorocky naznačil 
Simeon, ani my nezaváhajme, aby sme ľahostaj-
ným životom neprepadli vo svojej viere, ale aby 
sme skrze pokánie dosiahli svoj cieľ, ktorým je 
svetlo večného života.

VERNOSŤ  
A VYTRVALOSŤ

vladyka Milan CHAUTUR CSsR
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SPÁSA 
PRE VŠETKÝCH

Marek BARAN

Na sviatok Bohozjavenia Svätý Otec vyzval veriacich 
k tomu, aby sa nechali ožiariť Ježišovým svetlom.

„Dnešná slávnosť Zjavenia Pána je oslavou 
ukázania sa Ježiša, vyjadreného symbo-
lom svetla. V prorockých textoch toto 
svetlo znamená prísľub: sľubuje sa svetlo. 
Izaiáš sa obracia na Jeruzalem týmito 
slovami: ,Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo 
prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba 
vzišla nad tebou‘ (Iz 60, 1). 

Prorokova výzva vstať, lebo prichádza 
svetlo, sa môže zdať prekvapivá, pretože 
sa vzťahuje na obdobie po tvrdom exile 
a početných súženiach, ktoré zažil izra-
elský ľud. Toto pozvanie dnes zaznieva aj 
nám, ktorí sme oslávili Ježišovo narode-
nie, a povzbudzuje nás k tomu, aby sme 
sa nechali zachytiť svetlom z Betlehema. 

Aj my sme pozvaní, aby sme nezostali stáť 
iba pri vonkajších znakoch tejto udalosti, 
ale aby nás podnietila znova vykročiť 
uprostred novosti života ako ľudia a ako 
veriaci. Svetlo, ktoré ohlasoval prorok 
Izaiáš, je v evanjeliu prítomné a dá sa 
s ním stretnúť. Ježiš, narodený v Betle-
heme, Dávidovom meste, prišiel, aby 
priniesol spásu tým, čo sú blízko i ďaleko: 
všetkým. 

Evanjelista Matúš ukazuje rôzne spôsoby, 
ako možno Krista stretnúť a reagovať na 
jeho prítomnosť. Napríklad, Herodes a je-
ruzalemskí zákonníci majú zatvrdnuté 
srdce, ktoré sa zdráha a odmieta navštíviť 
božské dieťa. Jednou z možností je uzav-
rieť sa pred svetlom. Tí predstavujú tých, 
ktorí aj v našich časoch majú strach z prí-
chodu Ježiša a uzatvárajú si srdce pred 
bratmi a sestrami v núdzi. Herodes sa 
bojí, že stratí moc; nejde mu o dobro 
ľudu, ale len o vlastný prospech. Zá-
konníci a predstavitelia ľudu sa zas boja 
preto, že nevedia hľadieť poza vlastné 

istoty, a tak nedokážu prijať novosť, ktorá 
je v Ježišovi. Úplne odlišný je zážitok 
mudrcov (porov. Mt 2, 1 – 12). Mudrci ako 
tí, čo prichádzajú z Východu, reprezen-

tujú všetky národy, ktoré sú vzdialené od 
tradičnej židovskej viery. Napriek tomu sa 
nechávajú viesť hviezdou a vydávajú sa na 
dlhú a riskantnú cestu, len aby dosiahli 
cieľ a spoznali pravdu o Mesiášovi. Mudr-
ci boli otvorení  novosti, a práve im sa 
ukazuje tá najväčšia a najprekvapivejšia 
novosť v dejinách: Boh sa stal človekom. 

Mudrci sa klaňajú pred Ježišom a odo-
vzdávajú mu symbolické dary: zlato, 
kadidlo a myrhu, lebo hľadanie Pána 
predpokladá nielen vytrvalosť na ceste 
hľadania, ale aj štedrosť srdca. Nakoniec 
sa vrátili do svojej krajiny a evanjelium 
hovorí, že sa vrátili inou cestou. 

Bratia a sestry, zakaždým, keď sa nejaký 
muž alebo žena stretne s Ježišom, ich 
cesta sa zmení, vracajú sa do života zme-
není, vracajú sa obnovení, vracajú sa inou 
cestou. Vrátili sa do svojej krajiny a niesli 
si vo svojom vnútri tajomstvo toho 
pokorného a chudobného Kráľa. Môžeme 
si predstaviť, že všetkým vyrozprávali, čo 
zažili: spása ponúknutá Bohom v Kristovi 
je pre všetkých ľudí, blízkych i vzdia-
lených. Nemožno sa zmocniť onoho 

dieťaťa: je darom pre všetkých. Aj my sa 
stíšme v našich srdciach a nechajme sa 
ožiariť Ježišovým svetlom, ktoré pochá-
dza z Betlehema. Nedovoľme, aby nám 
strach uzavrel srdce, ale majme odvahu 
otvoriť sa tomuto svetlu, ktoré je mierne 
a diskrétne.“ (príhovor zo 6. januára 2019)

Au
di

en
ci

a 
gr

éc
ko

ka
to

lík
ov

 u
 S

vä
té

ho
 O

tc
a 

6.
 o

kt
ób

ra
 2

01
8.

 Z
dr

oj
: B

yz
an

ti
no

s

„Boh sa ponúka, nenatíska sa. Osvecuje, ale neoslepuje. Vždy je tu veľké 
nebezpečenstvo spliesť si Božie svetlo so svetlami sveta. Jeho jemné svetlo 
žiari v poníženej láske.“

(myšlienka Svätého Otca Františka)
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LITURGIA  
V ORIENTE

Marko DURLÁK

HOCI JE V SÚČASNOSTI NA SVETE 23 VÝCHODNÝCH 
KATOLÍCKYCH CIRKVÍ, NA LITURGICKEJ ÚROVNI 
PATRIA DO TZV. PIATICH OBRADOVÝCH RODÍN. SÚ 
TO: ALEXANDRIJSKÁ, ARMÉNSKA, CHALDEJSKÁ 
(VÝCHODOSÝRSKA), ANTIOCHIJSKÁ (ZÁPADOSÝRSKA) 
A BYZANTSKÁ OBRADOVÁ RODINA.

ALEXANDRIJSKÁ 
OBRADOVÁ RODINA
Do tejto rodiny patria dva typy liturgie: 
koptská a etiópska.

KOPTSKÁ LITURGIA
Koptská cirkev je pomenovanie, ktorým 
Arabi označovali kresťanskú komunitu 
žijúcu v Egypte a znamená v podstate 
egyptská cirkev, niekedy býva označovaná 
aj ako alexandrijská. Kresťanstvo v Egypte 
sa hrdo hlási k sv. apoštolovi a evanje-
listovi Markovi, ktorý je považovaný za 
zakladateľa miestnej cirkvi. Má svoju 
starobylú liturgiu, ktorá sa slúžila najprv 
po grécky. Neskôr gréčtinu nahradil 
miestny koptský jazyk a od 7. storočia, 
po invázii Arabov, pribudol v liturgii aj 
arabský jazyk. Koptská liturgia používa 
tri anafory (eucharistické modlitby): 1. sv. 
Marka (tá sa slúžieva málokedy, pretože 
je dlhá a náročná na spev), 2. sv. Bazila (je 
antiochijského pôvodu a slúži sa najčas-
tejšie), 3. sv. Gregora Naziánskeho (tiež 
antiochijského pôvodu).

Koptský chrám sa delí na štyri časti: svä-
tyňa, chór pre diakonov a spevákov, chór 
pre veriacich a chór pre katechumenov. 
Svätyňa u Koptov je podobne ako v by-
zantských chrámoch oddelená ikonosta-
som, ale s tým rozdielom, že koptské iko-
nostasy nemajú troje dverí, ale iba jedny 

centrálne. Oltár vo svätyni má obyčajne 
tvar kocky. Chlieb určený na Eucharistiu 
má byť pripravený v ten istý deň, keď sa 
má eucharistia sláviť. Je kvasený, na vrch-
nej strane má dvanásť malých výstupkov 
na počesť dvanástich apoštolov a v strede 
jeden väčší, ktorý predstavuje Krista. 
Ale na začiatku liturgie sa prináša viac 
chlebov, môžu byť tri, päť alebo sedem. 
Z nich kňaz vyberie na Eucharistiu ten 
chlieb, ktorý je najúhľadnejší a najmenej 
spálený. Čaša na liturgiu býva uchovávaná 
v ozdobnej skrinke, ktorá sa volá korsy 
al-kas a je stále položená na oltári.

Kňaz slúži liturgiu vždy sám, ale môžu 
byť prítomní aj ďalší kňazi, ktorí mu 
asistujú. Koncelebrácia v úzkom zmysle 
slova sa u Koptov nepraktizuje. Liturgia je 
vždy slávnostná, so spevom a hudobným 
sprievodom na cimbale a triangli. Delenie 
liturgie je rovnaké ako v byzantskej 
tradícii: príprava, liturgia katechumenov 
a liturgia veriacich. V prípravnej časti si 
kňaz pripraví na oltári čašu, prikrývky, 
vyberie ten najlepší chlieb, povie mod-
litbu obetovania, potom vychádza pred 
ikonostas a prednáša modlitbu spoločné-
ho rozhrešenia: „Nech sú služobníci tejto 
svätej obety, diakon, duchovenstvo, ľud, 
ako aj moja nehodnosť rozviazaní zo všet-
kých ich hriechov, ústami Najsvätejšej 
Trojice, ústami jednej, svätej, všeobecnej 
a apoštolskej Cirkvi, ústami dvanástich 
apoštolov a svätých.“

Na liturgii katechumenov sa čítajú štyri 
čítania, všetky z Nového zákona: z Pav-
lových listov, zo všeobecných listov, zo 
Skutkov apoštolov a evanjelium. Pred 
čítaním evanjelia sa spieva tzv. trojsväté. 
Táto druhá časť liturgie sa uzatvára 
recitovaním Vyznania viery. Tretia časť, 
čiže liturgia veriacich, sa začína prepus-
tením katechumenov. Nasleduje prefácia, 
slová premenenia, ktoré kňaz prednáša 
nahlas a na ktoré ľud odpovedá mnoho-
násobným amen a spoločne vyznáva vieru 
v eucharistickú prítomnosť Krista slova-
mi: „Veríme, že tento chlieb a toto víno sú 
pravé telo a pravá krv Krista, narodeného 
z preblahoslavenej Panny“. Keď nastane 
moment lámania chleba, chlieb sa rozdelí 
na dvanásť menších častí. Najväčšia, 
trinásta časť sa pozdvihuje a spoločne sa 
prednáša modlitba Otče náš. Všetci prijí-
majú pod obidvoma spôsobmi a po mod-
litbe vďakyvzdania sa rozchádzajú.

Za zmienku stojí koptský kalendár. Má 
dvanásť mesiacov, pričom každý mesiac 
má tridsať dní. K nim sa pripája ako 
doplnok ešte päť dní (v priestupnom roku 
šesť), ktoré tvoria tzv. malý mesiac. Sviatky 
korešpondujú so sviatkami byzantskej 
tradície podľa juliánskeho kalendára, 
majú však ešte aj niektoré vlastné sviatky 
ako napr. príchod Krista do Egypta, prvý 
zázrak v Káne Galilejskej a tiež mnohých 
vlastných svätých. Liturgia hodín sa delí na 
sedem kánonických hodín, z ktorých kaž-
dá spočíva v recitovaní dvanástich žalmov, 
biblického čítania a vybraných hymnov.

ETIÓPSKA LITURGIA
Cirkev v Etiópii považuje za svojho 
zakladateľa sv. Frumencia, ktorý sa na 
toto územie dostal vďaka nečakanému 
stroskotaniu lode. V roku 331 založil 
v meste Axum prvú kresťanskú komunitu 
a o niekoľko rokov neskôr ho sv. Atanáz, 
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www.stsmcc.org

Podľa štatistiky CNEWA v roku 
2017 mali zjednotené východné 
cirkvi spolu 17 836 000 veria-
cich. Z nich bolo v Koptskej cirkvi 
187 320, v Eritrejskej 167 722 
a Etiópskej 70 832. V rámci 
Arménskej cirkvi to bolo 757 726 
veriacich. Melchitského obradu 
bolo 1 568 239 veriacich, chaldej-
ského 628 405, sýrskomalabar-
ského 4 251 399, maronitského 
3 498 707, sýrskeho 195 765 
a sýrskomalankarského 458 015 
veriacich. Ostatní veriaci patria 
do niektorej z mnohých zjednote-
ných cirkví byzantského obradu.

alexandrijský patriarcha, vysvätil za jej 
prvého biskupa. Práve preto boli medzi 
Alexandrijskou (koptskou) cirkvou a jej 
dcérou – Etiópskou cirkvou silné väzby, 
ktoré sú dodnes viditeľné v liturgii, aj keď 
treba povedať, že časom si Etiópska cirkev 
vytvorila vlastné, originálne prvky, ktoré 
majú svoje vyjadrenie v cirkevnej archi-
tektúre, liturgii, ikonografii či speve.

Architektúra etiópskeho chrámu je úplne 
originálna a nemá nič, čím by sa podobala 
gréckemu či latinskému chrámu. Obyčaj-
ne ide o stavbu s kruhovým pôdorysom. 
Pripomína akýsi stan, ktorého strecha je 
z lístia a ratolestí. Interiér chrámu má tri 
časti. Po celom kruhovom obvode múra 
je chodba široká asi 2,5 metra, je rezervo-
vaná veriacim. Z tejto chodby sa vstupuje 
do okrúhlej miestnosti, do ktorej majú 
prístup kňazi, speváci a veriaci, ktorí 
budú prijímať Eucharistiu. Uprostred 
miestnosti je ešte ďalšia malá miestnosť, 
ktorej steny siahajú až po strop. Je to 
svätyňa svätých. V jej vnútri sa nachá-
dza stôl, na ktorom je položený tzv. 
tabot. Ide o drevenú zdobenú dosku, 
ktorá symbolizuje starozákonnú archu 
zmluvy a na ktorú sa pri eucharistickom 
slávení kladú diskos a čaša (niečo ako 
antimenzion v byzantskej tradícii). Počas 
veľkých sviatkov sa tabot zahalený do 
ozdobnej látky nosieva aj v sprievode 
okolo chrámu. Aj etiópska liturgia sa 
delí na tri časti. Na rozdiel od koptskej či 
iných liturgií sa prvá, prípravná časť koná 
mimo chrámu, v akomsi stánku zvanom 
bietelihem, dom chleba, kde sa pripravuje 
chlieb určený na Eucharistiu. Pripravené 

chleby sa v slávnostnom sprievode nesú 
do chrámu. Z nich sa chlieb vybratý na 
Eucharistiu zabalí do plátna. Podobne 
sa aj čaša s vínom a malým množstvom 
vody prikryjú. Etiópska liturgia má svoj 
špecifický prvok, tzv. rozhrešenie od 
Syna. Ide o modlitbu, ktorá sa obracia 
na Ježiša Krista a končí sa zvolaním: 
„Udeľ nám rozhrešenie“. Etiópska liturgia 
katechumenov ako dedička alexandrijskej 
liturgie má tiež štyri čítania. Každému 
čítaniu predchádzajú modlitby a spevy, 
ako špecifikum sa pred čítaním evanjelia 
spieva hymnus na oslavu Bohorodičky.

Liturgia veriacich v Etiópskej cirkvi sa 
vyznačuje tým, že má viacero anafor 

(eucharistických modlitieb). Uvádza sa 
ich až sedem. Tri najčastejšie používané 
nesú názov sv. Marka, sv. Jakuba a Boho-
rodičky. Liturgia sa slávi v jazyku ge’es. 
Je to starobylý jazyk, ktorým sa dnes už 
nehovorí, ale mnohí ho dobre poznajú, 
lebo je dosť blízky súčasnej reči zvanej 
amariko. Liturgický rok je bohatý na 
sviatky, zvlášť na sviatky Bohorodičky, 
ktorých je asi 33. Po Bohorodičke sa veľkej 
úcte teší aj sv. archanjel Michal, ktorý má 
v etiópskom kalendári 12 sviatkov, každý 
mesiac jeden. Etiópske ikony sa vyznaču-
jú pestrými farbami.

ANTIOCHIJSKÁ 
OBRADOVÁ RODINA
Patria do nej tri cirkvi: sýrska, sýrskoma-
lankarská a maronitská, každá so svojím 
vlastným obradom.

Sýrsky obrad, nazývaný tiež antiochijský, 
siaha k počiatkom kresťanstva v An-
tiochii. Sýrska liturgia je Liturgiou sv. 
apoštola Jakuba, Pánovho brata a prvého 
jeruzalemského biskupa. Má však vlastné 
eucharistické modlitby, ktorých je okolo 
70, dnes sa ich však používa asi sedem. 
Liturgia sa delí na štyri časti: príprava ce-
lebranta, liturgia katechumenov, liturgia 
veriacich a vďakyvzdanie. V prvej časti 
sa kňaz modlí prípravné modlitby a 50. 
žalm. Po vstupe do svätyne pripravuje 
chlieb a víno. Chlieb má okrúhlu formu 

Slávenie Eucharistie v sýrskomalabarskej cirkvi v Bronxe v USA, kde žije 
početná skupina Indov. Tí sa do USA a Kanady dostávali postupne od roku 
1965. V roku 1995 začali medzi nimi fungovať sýrskomalabarské misie. Ich 
pôsobenie 13. marca 2001 prerástlo do vytvorenia vlastnej eparchie v USA 
a Kanade. Nasledujúci rok dostali od miestnej rímskokatolíckej arcidiecézy 
Kostol sv. Valentína v Bronxe, ktorý premenovali na Chrám sv. Tomáša.
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s 12 krížmi navrchu. Liturgia katechu-
menov sa začína malým vchodom, 
počas ktorého je evanjelium slávnostne 
položené na osobitný pulpit vedľa oltára. 
Nasledujú tri čítania zo Starého a tri 
z Nového zákona plus evanjelium. Ďalšie 
časti liturgie korešpondujú viac-menej 
s inými východnými liturgiami.

Zo sýrsko-maronitskej liturgie hod-
no spomenúť krásnu modlitbu kňaza 
v závere liturgie ako rozlúčku s oltárom: 
„Ostávaj v pokoji, Boží oltár. Obeť, ktorá 
bola na tebe prinesená, nech mi slúži na 
oslobodenie z pokleskov a na odpustenie 
hriechov. Kiež by som vďaka nej mohol 
stáť na Kristovom súde bez odsúdenia. 
Neviem, či sa budem môcť ešte vrátiť 
a priniesť na tebe ďalšiu obetu.“

ARMÉNSKA LITURGIA
V arménskom ríte možno badať akúsi 
syntézu byzantských i latinských prvkov, 
ktoré sa časom sformovali do samostatnej 
svojráznej liturgie. Arménske chrámy sú 
v porovnaní s byzantskými veľmi jedno-
duché a strohé. Nenájdeme tam skoro 
žiadne ikony ani ikonostas. Svätyňa je od 
chrámovej lode oddelená jednou veľkou 
oponou. 

ARMÉNSKY KŇAZ 
NOSÍ NA HLAVE 
MITRU TYPICKÚ PRE 
GRÉCKYCH BISKUPOV, 
KÝM ARMÉNSKI BISKUPI 

NOSIA MITRY PODOBNÉ 
LATINSKÝM A ROVNAKO 
AJ BISKUPSKÉ ŽEZLO MÁ 
LATINSKÚ FORMU.
 
 Arménska liturgia je známa pod menom 
Liturgia sv. Gregora Osvietiteľa, apoštola 
Arménska. Začiatok liturgie veľmi pripo-
mína latinskú omšu z predkoncilového 
obdobia. Na rozdiel od trojsvätej piesne, 
ktorá má trojičný charakter, ako ju poz-
náme v byzantskom obrade, arménska 
verzia má kristologický charakter a znie: 
„Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmr-
teľný, za nás ukrižovaný, zmiluj sa nad 

nami.“ Ďalšou charakteristikou liturgie sú 
tzv. anatematizmy proti heretikom, ktoré 
sa čítajú po evanjeliu. Záver liturgie opäť 
pripomína latinskú predkoncilovú omšu, 
keďže sa tu číta začiatok Evanjelia sv. 
Jána, po ktorom kňaz požehná veriacich. 
Ako zaujímavosť možno spomenúť pôst-
nu disciplínu Arménskej cirkvi. Z celého 
roka je pôstnych 126 dní, a to všetky 
stredy a piatky plus navyše tri dni v kaž-
dom mesiaci. Napriek tomu, že kult ikon 
v Arménskej cirkvi nejestvuje, mariánska 
úcta je silná. Liturgické spevy a melódie 
pôsobia na nestranného pozorovateľa 
smutne a clivo. Sú sprevádzané organom.

CHALDEJSKÁ 
OBRADOVÁ RODINA
Táto obradová rodina zahŕňa dve cirkvi: 
chaldejskú a sýrskomalabarskú.

Obidve cirkvi používajú pri liturgii tri 
anafory (eucharistické modlitby) s me-
nami Teodora, Nestória a anaforu Addai 
a Mari. Práve táto posledná si zasluhuje 
pozornosť, pretože jej špecifickosť spočí-
va v tom, že neobsahuje slová premene-
nia. Je to však starobylá anafora. Modlitba 
Otče náš zaznieva na tejto liturgii trikrát, 
hneď na začiatku liturgie, pred prijíma-
ním a na konci. Chlebom na Eucharistiu 
sú hostie latinského typu. Taktiež aj 
oblečenie kňaza či biskupa Chaldejskej 
cirkvi je latinského typu – latinský pluviál 
a štóla, biskupi nosievajú latinskú mitru 
a žezlo.

ALBERT BARTOLOMEJ LEŠKO
OSOBNOSTI g Otec Albert Bartolomej Leško sa 
narodil 3. júna 1918 vo vranovskom Čemernom v roľníc-
kej rodine ako druhé zo štyroch detí. Študoval v rodisku, 
v Michalovciach i v Užhorode. Po absolvovaní seminára 
v Prešove v roku 1943 sa nedal vysvätiť, lebo sa cítil byť 
mladý a nezrelý, a tak pokračoval v štúdiu na Prírodove-
deckej fakulte UK v Bratislave. Kňazstvo prijal 1. januára 
1950 z rúk biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. Po roku 
1950 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK alebo 
v priemysle ako geológ. V čase normalizácie od roku 1970 pracoval vo viacerých 
geologických ústavoch a úradoch. Počas tohto pôsobenia napísal nielen veľa 
odborných článkov, ale aj získal mnoho domácich a zahraničných ocenení.

V roku 1989 sa vrátil do pastorácie a stal sa správcom farnosti Voľa. Na jej fílii 
Nacina Ves vďaka vlastnej štedrosti i štedrosti svojich priateľov postavil nový 
chrám zasvätený svätým Konštantínovi-Cyrilovi a Metodovi. V roku 1999 odišiel 
na dôchodok do Bratislavy, kde pôsobil veľkú časť svojho života. Zomrel krátko 
na to, 25. apríla 2000 v Bratislave. (Juraj Gradoš)
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Záber z kňazskej vysviacky nového arménsko-katolíckeho kňaza Nareka 
Mnoyana arcibiskupom Rafaelom v novovybudovanom Katedrálnom  
chráme svätých mučeníkov v arménskom Gyumri
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GENETICKÉ 
UBLÍŽENIE

Jozef GLASA

V predchádzajúcom príspevku (1/2019) sme poukázali 
na niektoré závažné dôsledky, ktoré pre ľudstvo 
predstavuje neetický experiment čínskych vedcov 
z roku 2018 a narodenie dvojčiat, ktorým bol vykonaný 
dedičný zásah v genóme.

Čo im to teda čínski výskumníci vlastne 
vykonali? Zásah sa udial v priebehu 
počatia týchto detí v skúmavke (IVF). 
Výskumníci tvrdia, že pomocou metódy 
CRISP-Cas9, ktorá predstavuje akési 
molekulové nožničky, odstránili či 
znefunkčnili v genóme oplodňovaných 
vajíčok gén CCR5, ktorý je potrebný na 
vytvorenie rovnomenného receptora na 
povrchu výkonných buniek imunitného 
systému. Okrem iného, tento receptor 
predstavuje aj jednu z ciest, ktorými 
môže do imunitných buniek preniknúť 
vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV). Ak 
ich infikuje – a neskôr zničí dostatočný 
počet, u infikovaného človeka prepukne 
ochorenie AIDS (syndróm ľudskej 
imunodeficiencie). Poznamenávame, že 
ide síce o najvýznamnejšiu, ale nie jedinú 
cestu prieniku HIV do bunky. U osôb, 
ktoré majú mutáciu tohto génu, a teda 
chybný receptor CCR5, sa pozorovala 
vrodená odolnosť (imunita) alebo 
aspoň znížená vnímavosť voči infekcii 
HIV, a tiež o niečo priaznivejší priebeh 
choroby. Vedúci výskumného tímu tvrdí, 
že jeho hlavným cieľom bolo, aby tieto 
deti, kde otec má infekciu HIV, ale matka 
nie, boli voči nej imúnne. Na pohľad ide 
o výbornú vec. Tak ako môžeme hovoriť 
o ublížení?!

Pomôže nám, keď sa na opovážlivé tvrde-
nia výskumných pracovníkov pozrieme vo 
svetle aktuálneho vedeckého poznania. 
A tiež z pohľadu etiky biomedicínskeho 
výskumu. Môžeme hneď povedať, že 
v tomto prípade „bolo takmer všetko zle“. 
Samozrejme, ide aj o negatívum použitia 

metódy IVF, ktorá genetickú manipuláciu 
v skúmavke umožnila.

V prvom rade, rodičovské bunky, ktoré 
sa pri IVF použili, nemali žiadne známe 
genetické chyby. Genómy detí, ktoré sa 
počali, mali teda byť s vysokou pravde-
podobnosťou zdravé. Po danom zásahu 
majú však tieto deti v genóme prinajme-
nej jeden gén odstránený alebo znefunkč-
nený. Dôsledky narušenia génu CCR5 nie 
sú zatiaľ dostatočne preskúmané. Popri 
znížení či zrušení vnímavosti voči HIV sa 
u osôb s jeho mutáciou pozorovalo zhor-
šenie priebehu niektorých iných, najmä 
vírusových infekcií. Iné následky sú nate-
raz predmetom vedeckých skúmaní.

Ďalším problémom je určitá dobre 
známa nepresnosť metódy CRISP-
Cas9. Totiž, tieto molekulové nožničky 

môžu takpovediac „zastrihnúť“ aj na 
iných miestach genómu. A spôsobiť 
zmeny, ktoré a ktorých následky dnes 
nevieme ešte ani zďaleka predvídať. 
Práve toto riziko, ktoré sa dnes vo 
všeobecnosti považuje za veľké, resp. 
za neakceptovateľné na súčasnej úrovni 
poznania, je dôvodom medzinárodne 
rešpektovaného zákazu genómových 
modifikácií (aspoň) pri tých ľudských 
zárodkoch, ktoré by sa mali implantovať 
do maternice a neskôr sa narodiť. Túto 
hrubú „červenú líniu“ čínski výskum-
níci bezohľadne prekročili. Tým veľmi 
nezodpovedne vystavili tieto deti a tiež 
ich prípadných potomkov (možno aj až 
o niekoľko generácií neskôr) dnes nijako 
neospravedlniteľnému riziku.

Na nepresnosť metódy v danom prípade 
poukazujú aj údaje samotných výskumní-
kov. Deti údajne nemajú gén CCR5 modi-
fikovaný vo všetkých svojich bunkách, ale 
len v časti z nich. Ide o takzvanú genetic-
kú mozaiku (súčasná prítomnosť buniek 
s odlišnými genómami v jednom organiz-
me). Navyše, nemajú ich modifikované 
ani celkom rovnako. Podľa všetkého teda 
deti asi ani nie sú úplne chránené voči 
infekcii HIV, čo sa uvádzalo ako hlavný 
„dôvod“ samotného experimentu.

Genetické ublíženie, ktoré deťom spôso-
bili nezodpovední výskumníci, ich už od 
počatia zaťažilo závažnými zdravotnými 
rizikami. O psychologických či sociálnych 
rizikách, napríklad v dôsledku spoločen-
skej stigmatizácie, ani nehovoriac.

Px
H

er
e

7www.casopisslovo.sk bioetika



TANEC VO SVÄTYNI 
ČI BOSÍ K OLTÁRU

Juraj GRADOŠ

SLOVENSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV MÁ JEDNU OSOBITOSŤ – ÚCTU 
K SVÄTÉMU OTCOVI A ZÁROVEŇ PEVNÉ PUTO SO SVOJOU TRADÍCIOU. 
TIETO CHARAKTERISTIKY PLATIA AJ O VLADYKOVI CYRILOVI VASIĽOVI SJ, 
KTORÉHO POHĽAD SEKRETÁRA KONGREGÁCIE PRE VÝCHODNÉ CIRKVI JE 
OMNOHO ŠIRŠÍ NEŽ TEN NÁŠ. POPROSILI SME HO O ROZHOVOR O CIRKVÁCH, 
KTORÉ V ORIENTE NAVŠTÍVIL.

g Vladyka, v priebehu skoro desiatich rokov, 
počas ktorých ste sekretárom Kongregácie 
pre východné cirkvi, ste istotne navštívili 
mnohé pre nás exotické krajiny.

Navštívil som viaceré krajiny, kde sú východné 
katolícke cirkvi. Okrem krajín strednej a východnej 
Európy, ktoré sú nám blízke, ako Ukrajina, Rumun-
sko alebo Maďarsko, som navštívil i krajiny v Afrike 
a Ázii, kde žijú východní kresťania. V Afrike to 
bola napríklad Etiópia, v Ázii zasa India a krajiny 
Blízkeho východu ako Libanon a Sýria.

g Stretli ste sa s netradičným ponímaním 
liturgie v týchto krajinách? Napríklad 
v Etiópii?

Liturgický život v Etiópii vychádza z alexandrijské-
ho, koptského obradu. Dnes však liturgické obrady 
v Etiópii už môžeme považovať za samostatnú 
liturgickú vetvu, samostatný obrad. Používa sa 
tu etiópsky liturgický jazyk ge’es, ale aj miestne 
živé jazyky – tigrinský na severe a amharský na 
juhu. Jazyk ge’es je pre nich ako pre nás cirkevná 
slovančina. Ich liturgia je veľmi odlišná od nášho 
vnímania liturgie. Spev je spočiatku monotónny, 
postupne však naberá na rytme i sile a pridávajú sa 
ďalšie hlasy. Pri speve tradične používajú hrkálky 
alebo bubny. Ich používanie odkazuje na Starý zá-
kon, kde napríklad žalmista hovorí: „Nech oslavujú 
jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na 
citare.“ Táto liturgia sa vyznačuje aj pohybom. Sú-
časťou niektorých liturgických úkonov je liturgický 
tanec. Ten má špecifickú, zaujímavú a pozoruhod-
nú choreografiu zvlášť pre človeka, ktorý nie je na 
takéto prvky v liturgii zvyknutý.

g Aké sú chrámy v Etiópii?

Chrámy Etiópskej katolíckej cirkvi pôsobia na mňa 
takpovediac rozpačito. Iba jedna z katedrál, ktoré 
som navštívil, bola typicky etiópska ikonografiou aj 
architektonickým štýlom. Mnohé chrámy postavili 
misionári, a tak kopírujú klasický európsky štýl 
používaný pri chrámoch latinského rítu. Toto spo-
jenie západnej európskej architektúry a etiópskej 
bohoslužby pôsobí na mňa nekoherentne (nejed-
noliato, neucelene, pozn. red.). Je to však charak-
teristické pre túto cirkev, keďže sa v nej miešajú 
misijné prvky poznačené latinským prostredím 
a miestne etiópske prvky vychádzajúce z ikonogra-
fickej, architektonickej alebo historickej tradície, 
ktoré táto cirkev zdieľa s miestnou etiópskou 
pravoslávnou cirkvou.

g Navštívili ste aj Indiu, kde žijú dve veľké 
kresťanské cirkvi.

V Indii je druhá najväčšia východná katolícka 
cirkev – sýrskomalabarská a ďalšia, sýrskomalan-
karská. Kým prvá cirkev používa chaldejský obrad, 
druhá používa západosýrsky. Dnes je však najmä 
sýrskomalabarská cirkev samostatnou obradovou 
podskupinou chaldejského obradu. Je to dané nie-
len používaním miestneho jazyka malayalam, ale 
aj počas stáročí vytvorenými špecifickými formami.

g Indov poznáme najmä z filmov ako veselý 
národ.

India je subkontinent, kde existuje mnoho náro-
dov, jazykov a kultúr. Ľudia sa tam delia nielen 
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Arcibiskup Cyril 
Vasiľ (53) je 
od roku 2009 
sekretárom 
Kongregácie 
pre východné 
cirkvi. Predtým 
po päťročnom 
pôsobení 
v pozícii dekana 
Právnickej fakulty 
Pápežského 
východného 
inštitútu sa v roku 
2007 stal jeho 
rektorom. Bol 
aj profesorom 
na Pápežskej 
univerzite 
Gregoriana.
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podľa geografie, ale aj podľa kást a skupín. To, čo 
nám predkladá komerčný priemysel, sú výtvory 
Bollywoodu v Bombaji, ktorými zaplavuje celú 
Áziu. Všimol som si však, že isté prvky tejto komer-
čnej kultúry sa začali prejavovať aj v liturgickom 
živote malabarskej cirkvi. Ide najmä o používanie 
elektronických klávesových nástrojov a preberanie 
niektorých ľahkých a veľmi chytľavých melódií 
typických pre túto televíznu kultúru, hoci samot-
ná cirkev má veľa krásnych vlastných nápevov. 
S miestnymi biskupmi sme hovorili aj o tomto 
trende, ktorý treba kontrolovať a usmerňovať, aby 
nedošlo k zľahčovaniu liturgického slávenia zavá-
dzaním muzikálových prvkov. A hoci sa používajú 
riadne bohoslužobné texty, u mnohých to môže 
podporiť preberanie rýchlej svetáckej kultúry. 

g Čo vás počas návštevy Indie zaujalo?

Prvým veľkým znakom malabarskej cirkvi je, že 
nedeľné bohoslužby navštevuje 98 % kresťanov. 
Je to tým, že liturgia je riadnou súčasťou života 
miestnych kresťanov, ktorej sa nechcú vzdať. Je to 
obdivuhodné najmä vo svete, kde tvoria kresťania 
výraznú menšinu. Súvisí to aj s veľmi kvalitne 
spracovanou štruktúrou nedeľných katechéz, ktoré 
sa venujú deťom od šiestich do osemnástich rokov 
v jednotlivých triedach nedeľnej školy. Celé nedeľ-
né dopoludnie trávi farnosť spolu v rôznych záuj-
mových, náboženských či vzdelávacích skupinách. 
Každý to berie vážne a každý je nejakým spôsobom 
zaradený do života miestnej farnosti. To je silný 
prvok života v malabarskej i malankarskej cirkvi.

Európan sa s druhou zvláštnosťou stretne, keď 
prichádza k chrámu. Okolo neho je totiž veľké 
množstvo papúč, sandálov či inej obuvi, lebo do 
chrámu ako na posvätné miesto vstupujú bosí. 
Keď som tam slávil liturgiu s vladykom Milanom 
Lachom pri našej prvej návšteve tejto komunity, 
trochu sme sa i usmievali. Všetci, biskupi, kňazi 
i asistencia pri oltári boli oblečení do pestrých, 
krásne vyšívaných rúch, ale boli bosí. A hoci to pre 
nás Európanov pôsobí zvláštne, tam je to tradičný 
prejav ich miestnej náboženskej kultúry. Je to pre-
jav úcty k posvätnému miestu spoločný s mosli-
mami a inými východnými kresťanskými cirkvami. 
Veď už v Starom zákone to Boh vyžaduje od Mojži-
ša pri stati o kríku. Navyše u nich teplé prostredie 
nevyžaduje takú obuv, akú používame my.

V miestnych chrámoch nie sú lavice. Ľudia sedia na 
rohožiach na zemi. Na druhej strane sa v sýrskoma-
labarskej cirkvi zanedbal rozvoj ikonografie a ich 
typickej architektúry. Stredoveké chrámy kopírovali 
španielske stavebné slohy a dnešné stavby zasa mo-
derný architektonický štýl bez miestnych špecifík. 
V tomto európske katolícke východné cirkvi majú 
väčšiu citlivosť k vlastnému ikonografickému a ar-
chitektonickému dedičstvu. Pre Indov je chrám iba 
miestom zhromaždenia. No dnes sa aj u nich začína 
prejavovať hľadanie vlastnej tváre a ikonografie.

g Malabarská a malankarská komunita žijú 
na jednom území. Ako sa odlišujú?

Jedným z najviditeľnejších rozdielov je liturgický 
odev. Malankarská cirkev používa odevy podľa 
sýrskeho vzoru, čo sa týka farieb alebo pri použí-

vaní typicky sýrskej prikrývky hlavy u biskupov 
a kňazov. Ďalším prvkom je spôsob slávenia litur-
gie. Malabarská liturgia pochádza z chaldejského, 
teda východosýrskeho obradu, zatiaľ čo malankar-
ská z obradu antiochijského, teda západosýrskeho. 
V malabarskej cirkvi po Druhom vatikánskom 
koncile podobne ako v latinskej Cirkvi začali sláviť 
liturgiu tvárou k ľudu. Dnes sa liturgia slova slávi 
tvárou k ľudu a od prinesenia darov na oltár sa už 
pokračuje chrbtom k ľudu, tvárou k bohostánku, 
čo bola ich pôvodná chaldejská tradícia. Tento spô-
sob slávenia našiel svoje opodstatnenie po dlhých 
teologických diskusiách na základe pastoračných 
potrieb miestnej komunity. 

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ 
navštívil Indiu viackrát. 
7. januára 2018 sa 
zúčastnil na intronizácii 
prvého sýrskomalabar-
ského biskupa eparchie 
v Shamshabade
Raphaela Thattila.

V roku 2011 sa zúčastnil 
na sýrskomalabarskej 
liturgii (qûrbānâ qadîšâ) 
v Seminári sv. Tomáša 
v indickom Panvele.

VIETE, ŽE...? 
Etiópska kresťanská 
cirkev je druhá najstar-
šia na svete. Etiópčania 
tvrdia, že kráľovná zo 
Sáby bola z Etiópie 
a že v Aksume je ukrytá 
pôvodná Mojžišova 
archa zmluvy.
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AJ RODINA  
MÔŽE BYŤ ZÁVISLÁ

Lívia PÍŽOVÁ

ZÁVISLOSŤ PREDSTAVUJE VZÁJOMNÝ VZŤAH, 
KTORÝ MÔŽE MAŤ PODOBU POTREBY, MÔŽE 
BYŤ OBRAZOM ĽUDSKEJ KRÍZY, ALE AJ 
CHOROBOU VZŤAHOV, HODNÔT A TRADÍCIÍ. TENTO 
MNOHOZNAČNÝ POJEM JE VŠAK NAJČASTEJŠIE 
SPÁJANÝ S DROGAMI. PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI 
LÁTKOVÉHO A NELÁTKOVÉHO CHARAKTERU PATRIA 
V NAŠEJ SPOLOČNOSTI MEDZI NAJZÁVAŽNEJŠIE 
SOCIÁLNOPATOLOGICKÉ JAVY, KTORÉ DO 
VEĽKEJ MIERY OVPLYVŇUJÚ FUNGOVANIE RODÍN. 
V RODINÁCH VZNIKÁ TZV. SPOLUZÁVISLOSŤ, KTORÁ 
ZÁVISLÉHO ČLENA OVPLYVŇUJE BUĎ PRIAZNIVO, 
ALEBO NEPRIAZNIVO VZHĽADOM NA TRVALÚ, 
DÔSLEDNÚ A ÚPLNÚ ABSTINENCIU.

Medzinárodná klasifikácia chorôb 
(MKCH-10) vymedzuje syndróm závis-
losti ako skupinu odchýlok v správaní, 
poznávaní a vo fyziologických funkciách, 
ktoré sa vyvíjajú po opakovanom užití 
návykovej látky. Po jej poslednej revízii 
v septembri 2016 boli látkové závislos-
ti klasifikované ako poruchy psychiky 
a správania zapríčinené užívaním 
psychoaktívnych látok (alkohol, opiáty, 
kanabinoidy, sedatíva a hypnotiká, koka-
ín, kofeín a iné stimuláty, halucinogény, 
tabak, prchavé rozpúšťadlá a iné drogy 
a psychoaktívne látky).

PRÍZNAKY ZÁVISLOSTI
Drogová závislosť je choroba. Vyznačuje 
sa silnou túžbou prijímať látku a zní-
ženou kontrolou nad jej používaním. 
Často ju závislý nepretržite užíva napriek 
škodlivým dôsledkom a uprednostňuje jej 
užívanie pred inými aktivitami a povin-
nosťami. Takíto ľudia majú neraz zníženú 

toleranciu a somatický abstinenčný 
syndróm.

Nemožno zabudnúť ani na nemenej 
dôležitý typ závislosti – na nelátkovú 
závislosť, ktorá je podobne ohrozujúca 
život jedinca ako tá látková. Nelátko-
vá závislosť býva tiež označovaná ako 
behaviorálna závislosť, keď ide o opako-
vané činy bez jasnej racionálnej motivá-
cie, nemožno ich ovládať a poškodzujú 
vlastné záujmy aj záujmy druhých ľudí. 
Táto závislosť patrí medzi poruchy 
návykov a impulzov. Okrem patologic-
kého hráčstva (gamblerstva) sem patrí 
patologické podpaľačstvo (pyrománia), 
kradnutie (kleptománia), vytrhávanie 
vlasov (trichotilománia). Spoločným 
menovateľom spomínaných porúch 
je neschopnosť odolať impulzu alebo 
pokušeniu spraviť niečo, čo je považované 
za nebezpečné pre jedinca a jeho okolie. 
Jedinec si uvedomuje narastajúce napätie 
pred vykonaním činu – nepokoj, tlak, 

výbuch energie, ale tiež stav vzrušenia 
alebo uspokojenia vo chvíli, keď realizuje 
impulzívne konanie.

SPOLUZÁVISLOSŤ
Drogová závislosť má najväčší emocionálny 
vplyv práve na rodinu. Vzájomné vzťahy 
v rodinnom systéme bývajú narušené a čím 
viac sú pocity jednotlivých členov rodiny 
deštruktívne, tým neprimeranejšie je ich 
správanie voči závislému členovi rodiny.

Podľa Melody Beattie je spoluzávislým 
človek, ktorý sa dá ovplyvňovať správa-
ním druhého človeka a má nutkanie kon-
trolovať jeho správanie. Spoluzávislosť 
chápe ako partnerstvo v závislosti. 

VEĽKÝM 
NEBEZPEČENSTVOM 
JE SKUTOČNOSŤ, ŽE 
PRÍBUZNÍ ZÁVISLÉHO 
POSTUPOM ČASU 
STRÁCAJÚ SVOJU 
VLASTNÚ IDENTITU. 

V potrebách zanedbávajú samých seba. 
Berú problémy závislého ako svoje vlast-
né, čím za ne preberajú zodpovednosť 
a umožňujú mu tak unikať pred vlastnou 
zodpovednosťou a dôsledkami závislos-
ti. U spoluzávislých sa skresľuje vlastné 
sebahodnotenie a realita, pre väčšinu 
rodín je typické úplné popretie výskytu 
závislosti u jej člena. Okrem popierania 
rodinní príslušníci obhajujú alebo raci-
onalizujú jeho závislosť. Dokonca na seba 
preberajú pocity svojho závislého člena, 
sú jeho tzv. citovým zrkadlom, riešia di-
lemu medzi potrebami – či pomôcť, či sa 
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radšej od seba odlúčiť, čo pre rodinu často 
predstavuje veľkú záťaž.

Spoluzávislé osoby sa usilujú o uskutoč-
nenie zmien, ktoré by podľa nich situáciu 
zlepšili a napravili, no v skutočnosti to 
situáciu v rodine len zhoršuje. Nevedome 
tak podporujú priebeh závislosti a stávajú 
sa súčasťou choroby. Treba však pove-
dať, že väčšiu pravdepodobnosť stať sa 
spoluzávislým majú ľudia vychovávaní 
v dysfunkčnej rodine, pretože nemajú 
vzory správania zdravej rodiny. V týchto 
rodinách je prítomná vzájomná nedôvera 
medzi členmi, nefungujúce roly (napr. 
rodič, dieťa), slabé vyjadrovanie pocitov, 
závislosť u rodiča a nedostatočné 
vymedzenie hraníc. Medzi ďalšie faktory, 
ktoré podporujú vznik spoluzávislosti, 
patrí emocionálna nezrelosť, pocit 
vlastnej menejcennosti, potreba patriť 
partnerovi, slabé hranice vlastného 
ja a tiež nedostatok medziľudských 
schopností riešiť problémy.

BOJ SO 
SPOLUZÁVISLOSŤOU
Systém pomoci je na oboch stranách od-
lišný. Zatiaľ čo systém liečby závislostí je 
na Slovensku súčasťou zdravotnej starost-

livosti (upravuje to zákon o zdravotnej 
starostlivosti...), spoluzávislosť nie je ak-
ceptovanou v diagnostických manuáloch, 
a preto ju poisťovne nepreplácajú.

Podľa Melody Beattie by spoluzávislí 
členovia rodín mali vyhľadať odbornú 
pomoc, ak ich trápi depresia a premýšľajú 
o samovražde či chcú zakročiť a pomôcť 
závislému. Samozrejme vtedy, ak sa 
stali obeťou fyzického alebo sexuálneho 
zneužívania, alebo naopak fyzicky alebo 
sexuálne zneužívali druhých. Takisto keď 
sami majú problémy s alkoholom alebo 
inými drogami, zdá sa im, že nedokážu 
vyriešiť svoje problémy alebo sa od nich 
odpútať, či z akéhokoľvek iného dôvodu, 
keď si myslia, že by im mohli odborníci 
pomôcť.

Samotné uzdravovanie spoluzávislých 
rodinných príslušníkov v praxi prebieha 
najmä formou pravidelných návštev 
svojpomocných skupín Al-Anon a Alatee-
na súčasne formou individuálnej terapie 
so zámerom odpútať sa od správania 
závislého člena takým spôsobom, aby 
neblokovali proces uzdravovania. Na 
tejto rodinnej terapii dostanú potrebné 

informácie o závislosti a naučia sa, 
ako komunikovať so závislým a ako 
predchádzať manipuláciám. Dôležitou 
schopnosťou pre nich je správne pochopiť 
a podporiť abstinenciu závislého a naučiť 
sa vytvárať zásady rodinného fungovania. 
Tak budú vedieť kontrolovať a zvládať 
stresové situácie so závislým a vytvárať 
mantinely, čiže pevné a jasné hranice 
a tzv. zmluvy so závislým.

Aký by mal byť optimálny prístup rodiča 
k závislému? Najprimeranejší prístup 
rodiča k závislému by mal byť založený 
na „tvrdej láske“ – prejavením vrelosti 
a záujmu pomôcť, no neochoty priamo 
alebo nepriamo podporovať ďalšie užíva-
nie drog; kontrole, a napokon na účasti 
v svojpomocných organizáciách (kluby 
rodičov, združenia).

Na záver je užitočné pripomenúť, že 
okrem terapeutickej pomoci spoluzávis-
lým členom rodiny je ďalšou možnosťou 
využitie služieb sociálneho poradenstva, 
či už základného, alebo špecializovaného. 
Práve tam spoluzávislý dostane odpovede 
na najčastejšie kladené otázky ohľadom 
závislosti ich člena.

Podľa EMCDDA na Slovensku 9,3 % mladých dospelých v roku 2017 užívalo 
kanabis (marihuanu). U žien to boli 4 % a u mužov 13,8 %. Ostatné drogy 
užívali zhruba 3 % mladých ľudí. Napriek vysokému zastúpeniu marihuany 
sa iba 24 % pacientov liečilo z tejto závislosti. Najviac sa liečili závislí 
od amfetamínov (45 %). Závislí spáchali 969 drogových trestných činov. 
V roku 2015 na následky požitia drogy zomrelo 27 osôb.

AdobeStock
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SPOMIENKA NA 
DIELA PÁNOVE

Pavol BURDA

Názov 77. žalmu presne vystihuje jeho obsah. Vyvolený 
Izrael si často pripomínal Božie diela, ktoré uskutočnil 
Pán neba a zeme pre svoj milovaný národ. Aj keď 
dnes sa tento národ zmieta vo vojne a často aj 
v nemilosti svojho bližšieho či vzdialenejšieho okolia, 
Boh naň nezabúda. A aby to nebolo naopak, Pán 
mu uložil povinnosť slávnostne (ale aj pri bežných 
príležitostiach) opakovať si jeho diela.

V žalme sa autor (Asaf) najskôr sťažuje 
na svoju biedu. Okolo neho je ľud, od 
ktorého sa Pán akoby odvrátil. A niet sa 
čo diviť, že žalmista chce akoby Bohu 
pripomenúť jeho skutky. Ľudskou rečou 
sa uprosuje jeho priazni: „Vari Boh zavr-
huje naveky a viac sa nezmiluje? Vari je 
navždy koniec jeho dobrote, prestalo jeho 
slovo z pokolenia na pokolenie?“ (v. 8 – 9)  
Centrálnou udalosťou spomienky Božích 
zázrakov je pascha – vyslobodenie Jakuba 
(teda vyvoleného ľudu) z otroctva ikonic-
ky vyobrazené v prechode cez vodu. Táto 
najslávnejšia udalosť Božieho konania sa 
pripomína medzi Izraelitmi každoročne 
počas sviatku Pesach. A práve Pascha je 
výnimočný čas Božej moci a slávy aj pre 
nás (nový Izrael). Božia všemohúcnosť 
vytrháva ľud z otroctva hriechu a privá-
dza ho na slobodu. Vtedy boli v popredí 
Mojžiš a Áron s palicou, dnes Boží Syn 
s obetou vlastného tela. Vtedy Božia cesta 
viedla cez more a púšť, dnes cez dejiny 
každého z nás. Pri Červenom mori sa 
rozburácali vody, v krste sa skrze obetu 
Jednorodeného topí hriech. A nielen tam.

Okrem vody krstu máme (ako nás učí 
Cirkev) aj inú vodu, ktorá nám spro-
stredkuje odpustenie hriechov: je to voda 
sĺz – ľútosť. Zlomené srdce kajúcnika 
pohne Božím srdcom. Je nepochopiteľné 
a neuveriteľné, ako sa Boh nanovo vie 
zmilovať nad zablúdeným jednotlivcom 

i celými pokoleniami, ak k nemu prichá-
dzajú s úprimnou ľútosťou a pokáním. 
Izraelský národ spoznal túto vlastnosť 
Otca počas svojich vlastných dejín. 
A Boh ako milujúci Otec a všemocný Pán 
nanovo opakuje zázrak Paschy: prevádza 
nás od hriechu, v ktorom niet šťastia, do 
obnoveného synovského vzťahu. Z roz-
topašnej krajiny hriechu si nás berie do 
domu svojho kráľovstva. „Ktorý boh je 

taký veľký, ako je náš Boh? Ty si Boh, ty 
konáš zázraky...“ diví sa žalmista a spolu 
s ním aj naša liturgia, keď vybrala tieto 
slová za spev tzv. veľkého prokimenu na 
večierni. Ozaj, ktorý boh by dokázal lásku 
k svojmu stvoreniu tým, že by v prospech 
svojho výtvoru nechal zomrieť Syna? 
Láska Stvoriteľa nemá hraníc a je neza-
staviteľná. Často som aj ja plný vďaky za 
to, že Boh nie je ako človek. Na rozdiel od 
Božieho výtvoru (človeka) sa jeho Stvo-
riteľ často nechá znova a znova uprosiť. 
Jeho milosrdenstvo je bezhraničné. A táto 
spasiteľná trpezlivosť nášho Otca ho nik-
dy neopustí. A tak Paschu vo svojom srdci 
môžeme prežívať opakovane. A rovnako 
opakovane môžeme byť vďační Bohu za 
jeho diela. „O všetkých tvojich dielam 
rozmýšľam...“ Azda najkrajšie Božie dielo 
je dielo jeho spásy.

Burácanie vody, dunenie hromov a zá-
zračný prechod: príroda poslúchla Boží 
hlas a vyvolený národ unikol pred prena-
sledovateľom na slobodu. Posvätné ticho 
v spovedi, uznanie hriechov a ľútosťou 
naplnené srdce kajúcnika: a nadpriro-
dzený svet poslúchne Boží hlas. Vyvolený 
Boží človek uniká pred prenasledovate-
ľom na slobodu. Sláva buď Bohu za jeho 
spásu!
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Zuzana

Som presvedčená, že jedine modlitba ľudí a prosby za rozuzlenie 
môjho života ma priviedli tam, kde som – do manželstva s láskavým 
a pozorným manželom, ktorý s láskou a nesmiernou trpezlivosťou ob-
rusuje ostré hrany mojej povahy a pomáha mi stať sa lepšou kresťankou 
a lepším človekom. „Náhody“, vďaka ktorým sme sa spoznali, neboli 
náhodami, ale cítim v nich veľké Božie pôsobenie.

Aj to, že som len po roku známosti pristúpila k sviatosti manžel-
stva s mužom, o ktorého by som inokedy podľa svojho posudzovania 
pravdepodobne ani neprejavila záujem, je pre mňa jasné znamenie, že 
Pán Boh formoval moje srdce, aby som ho dokázala prijať a vytvoriť 
s ním krásny a zmysluplný vzťah a rodinu, v ktorej sa azda narodia ďalší 
kresťania.

Povzbudzujem všetkých – nechajte sa viesť na svojej ceste Pánovou 
rukou a dovedie vás na to najlepšie miesto a do spoločenstva toho 
človeka, ktorý je pre vás najvhodnejší, aj keď sa vám to najprv nemusí 
zdať správne. 

JÁN ZLATOÚSTY O VDOVÁCH
SLOVO OTCOV █ K tomu všetkému Malachiáš dodáva aj to 
najdôležitejšie – vznešenosť Stvoriteľa, čo vyjadrujú slová: 
„Inú nestvoril“. Nemôžeš preto povedať, že teba stvoril Boh 
a ju nie, alebo že ju stvoril niekto nižší od neho, pretože jeden 
a ten istý priviedol k bytiu oboch. Ak už pre nič iné, tak aspoň 
z úcty k tomu maj voči nej lásku. Ak medzi sluhami, ktorí sa 
medzi sebou hádajú, často dochádza k zmiereniu len preto, 
že sú povinní slúžiť jednému a tomu istému pánovi, tým viac 
má toto platiť o nás, keďže obaja máme spoločného Stvoriteľa 
a Vládcu. Vidíš, že už v Starom zákone majú svoj počiatok 
a prípravu zákony novej filozofie? Pretože židia boli dlhú dobu 
vychovávaní zákonom a žiadalo sa, aby prešli k dokonalým 
nariadeniam, veď ich spoločenské ustanovizne smerovali 
ku koncu, prorok vo svojej dobe ich už vedie k tejto filozofii. 
Podrobujme sa tomuto skvelému zákonu a chráňme sa všetkej 

hanby. Nevyháňajme svoje manželky ani neprijímajme také, 
ktoré iní zavrhli. Ako by si sa dokázal pozrieť do tváre manžela 
takej ženy, akými očami by si hľadel na jeho priateľov a slu-
hov? Veď ak ten, čo si vzal ženu po mŕtvom mužovi, cíti sa mi-
zerne a nepríjemne, už len keď vidí obrázok jej muža, ako sa 
bude cítiť potom taký, čo bude stretávať živého manžela svojej 
družky? Ako bude vstupovať do domu? S akými myšlienkami? 
Ako dokáže vidieť v jeho žene svoju ženu?

Dá sa to povedať ešte výstižnejšie: prepustenú ženu nikto ne-
môže nazvať spravodlivo ani svojou manželkou, ani jeho, lebo 
cudzoložnica nie je ničia žena. Vo vzťahu k prvému mužovi 
totiž porušila podmienky a k tebe prišla nezákonne. Aká by 
to bola nerozumnosť – priviesť do domu to, čo je plné zla? 
(preklad Marko Durlák)
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BOŽIA  
NEVESTA

Passitea TINÁKOVÁ

O spoločenstve Angelus som sa dozvedela v čase jeho 
vzniku na Slovensku a neváhala som sa hneď aj prihlásiť. 
Mala som vtedy šestnásť rokov a nemala som ani najmenšiu 
predstavu, akým smerom pôjdu moje životné cesty. Veľmi 
sa mi páčila myšlienka, že môžem tvoriť spoločenstvo 
modlitby s mladými ľuďmi, ktorí tak ako ja hľadajú Božiu 
vôľu pre ich život. A že si môžeme takto navzájom pomá-
hať, pričom sa ešte za mňa budú modliť aj dvaja patróni 
(pozemský a nebeský), ktorí to už „zvládli“. Určite to bolo aj 
vďaka tejto modlitbe, že som sa o tri roky neskôr rozhodla 
nasledovať Božie volanie, ktoré som cítila v srdci, a zasvätiť 
sa mu ako apoštolská sestra v Rodine Panny Márie. Hneď 
po maturite som vstúpila do postulátu a 13. septembra 
2014 som zložila slávnostný sľub, ktorý je v našej rodine 
už večný. Ako motto na pozvánky som si vybrala vetu 
z Knihy proroka Izaiáša: „Manželom ti bude tvoj stvoriteľ. 
Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom svätý Izraelov, 
Bohom celej zeme sa nazýva.“ (Iz 54, 5) Vždy, keď čítam 
túto vetu, zatočí sa mi hlava. Ja som Božou nevestou? Je to 
vôbec možné, že Boh celej zeme, môj Stvoriteľ si ma vyvolil 
a miluje ma nielen ako Otec svoje dieťa, ale aj ako manžel 
svoju manželku? Keď rozjímam o tejto jeho obrovskej 
a nežnej láske, všetky ťažkosti, ktoré prináša život a misia, 
buď úplne stratia svoju dôležitosť, alebo sa aspoň stanú 
znesiteľnými. Myslím si, že toto bude moje „zamestnanie“ 
aj vo večnosti – rozmýšľať nad tým, ako je to vôbec možné, 
taká láska, ďakovať mu za ňu a odpovedať svojou láskou.

FORMOVAL 
MOJE SRDCE

13www.casopisslovo.sk zo života
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
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 odporúča-
me tým, čo absolvovali Kurz Filip ako násled-
nú formáciu. Kurz zabezpečuje 
Peter Lipták so svojím tímom. 
Veková kategória účastníkov je 
14 a viac rokov.
08. – 10.02. AŠAD
15. – 17.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-
-relaxačné podujatie pre deti a mládež 
z protopresbyterátu Vranov nad Topľou, 
Vranov-Čemerné, Bardejov. Veková kategória 
účastníkov je od 9 do 30 rokov.
18. – 22.02. Jarný detský tábor – päťdňový 
pobytový tábor pre deti od 9 do 14 rokov
22. – 24.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Stropkov a Svidník. Veková 
kategória účastníkov je od 9 do 30 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 (inter-
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromora-
die) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov
12.02. Otváracie stretko nového semestra
19.02. Večery s vladykom o synode mladých

 
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)

 S ÚSMEVOM

Ide ježko večer po púšti, pritúli sa 
ku kaktusu a povie: 
„Mama, ja sa bojím.“

Viete, ako kváka žaba v Petržalke? 
Akože úúúúúplne kváááák.

 Redakcia Slovo 
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               2 Komentáre  Zdieľať

Marek Baran, kaplán v Čirči 
 
Počas jednej túry v zime sme sa raz s priateľmi museli 
prebrodiť veľkými závejmi. Sneh nám siahal po pás. Bolo 
to náročné. Zima. Vietor. Sily ubúdali. No cieľ pred nami. 
Ten, ktorý šiel prvý, robil stopu v snehu. Ostatní sme kráčali 
v jeho stope. Bolo to oveľa ľahšie, menej náročné. Tým, že 
sme sa striedali, dosiahli sme vytúžený cieľ. Ak by som bol 
sám, nedosiahol by som ho, nezvládol by som to. Na našej 
ceste životom (do neba) sa potrebujeme prebrodiť cez mno-
hé „záveje“. Ježiš kráča pred nami. Robí nám stopu. Stačí 
kráčať po jeho stopách. Už nie si sám. S ním to zvládneš. 
Ježiš ide pred tebou. Aj ty môžeš kráčať v jeho stope. Dvom 
vám to pôjde lepšie. J

Páči sa mi to . Odpovedať

Jana Demčáková, líderka a speváčka skupiny Onezim 
 
Boh vždy vedel, že človeku nie je dobre samému. Najprv 
sme v rodine, potom kolektív v škôlke, škole, neskôr v práci. 
A keď človek dospeje, zakladá si novú rodinu. A ak nie, za-
sväcuje sa žiť v panenstve pre Božie kráľovstvo. No ani tam 
nie je sám, žije v spoločenstve. Dá sa povedať, že žiť a namá-
hať sa len pre seba, a neslúžiť druhým je biedne umáranie. 
Na to sme na tomto svete, aby sme milovali blížnych, nie iba 
seba. Čo je na živote krásne, je to, že niekedy sa blížny stane 
taký blízky, že sa stane priateľom a ostane ním navždy. 
Dvom je lepšie ako samému, veď keď jeden už nevládze, 
druhý ho podrží, a naopak. Preto sa starajme o svojich pria-
teľov, lebo oni sú pokladom, ktorý sa nedá ničím nahradiť.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÁ AGÁTA ZO 
SICÍLIE 
Počas prenasledovania 
za Décia v 3. storočí 
sa Agáta ešte ako 
panna odmietla vzdať 
viery. Bola následne 
vystavená sexuálnemu 
poníženiu a nakoniec 
zabitá. Je patrónkou 
pacientov s rakovinou 
prsníka.

48 92
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V KÁHIRE BOLA POSVÄTENÁ  
NOVÁ KOPTSKÁ KATEDRÁLA
KÁHIRA/EGYPT g Svätý 
Otec František cez videopo-
solstvo zablahoželal 6. januára 
k Vianociam a Novému roku 
Koptskej pravoslávnej cirkvi 
v Egypte. Urobil to osobitne 
pri príležitosti posviacky novej 
koptskej Katedrály Pánov-
ho Narodenia vybudovanej 
s prispením vlády v lokalite 
budúceho administratívneho 
centra hlavného mesta, v púšt-
nej oblasti, 45 km východne od 
Káhiry.

Videoposolstvo premietli vo ve-
černých hodinách na slávnosti 
posvätenia v prítomnosti pred-
staviteľov egyptskej vlády na 
čele s prezidentom Abd al-Fat-
táhom as-Sísím. Posviacka novej katedrály sa konala paralelne s inauguráciou 
novej mešity, ktorá bola rovnako sponzorovaná vládou, ako gesto na podporu 
harmonického spolunažívania náboženstiev v krajine. (vaticannews.va)

VZNIKLA SAMOSTATNÁ 
UKRAJINSKÁ 
PRAVOSLÁVNA CIRKEV
ISTANBUL/TURECKO g Konštantínopolský eku-
menický patriarcha Bartolomej I. podpísal 5. januára 
tzv. tomos autokefálie Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny. 
Podpisom dekrétu dostalo rozhodnutie Svätej synody 
Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole 
z októbra 2018 o udelení nezávislosti Ukrajinskej pra-
voslávnej cirkvi formálnu právnu podobu. Ukrajinská 
pravoslávna cirkev tak figuruje ako jedna z pätnástich 
autokefálnych pravoslávnych cirkví.

Cirkev vznikla zjednotením Ukrajinskej pravosláv-
nej cirkvi Kyjevského patriarchátu s Ukrajinskou au-
tokefálnou pravoslávnou cirkvou na zjednocovacom 
cirkevnom sobore v Kyjeve 15. decembra 2018.

Ukrajinský gréckokatolícky vyšší arcibiskup Svia-
toslav Ševčuk sa v súvislosti so vznikom samostat-
nej Pravoslávnej cirkvi vyjadril, že existujú dobré 
vyhliadky na vytvorenie vzájomnej jednoty, ktorá 
nebude spočívať v jednotných štruktúrach, ale 
v eucharistickej jednote. (TK KBS, news.ugcc.ua)

ZBOR CHRYSOSTOMOS 
KONCERTOVAL V OSTRAVE
OSTRAVA/ČESKO g Miešaný spevácky zbor Chrysostomos pod vedením 
Anny Maťašovej Kalnassy a Stanislavy Tatárovej sa 14. – 16. decembra predsta-
vil na vianočných koncertoch v Česku. Najprv to bolo rodisko blahoslaveného 
hieromučeníka Metoda Dominika Trčku vo Frýdlante nad Ostravicí. V Chrá-
me sv. Bartolomeja, kde sú uložené aj ostatky tohto blahoslaveného, absolvo-
vali prvý koncert.

V nasledujúci deň večer po prehliadke historického centra Ostravy sa pred-
stavili v Chráme sv. Mikuláša v Ludgeřoviciach, V nedeľu sa zbor zúčastnil na 
cirkevnoslovanskej liturgii v Chráme sv. Václava v Ostrave, ktorú slávil rodák 
z Papína otec Lukáš Bakajsa, duchovný správca miestnych gréckokatolíkov. 
Popoludní zbor vystúpil na Slezskoostravskom hrade s vianočným program 
v rámci podujatia Vánoce na hradě. Koncerty podporili farnosť Vranov-mesto 
a mesto Vranov nad Topľou. (-amma)

VATIKÁN g Svätý Otec František prijal 
rezignáciu riaditeľa vedenia Tlačového stre-
diska Svätej stolice Grega Burkeho a zástup-
kyne riaditeľa Palomy Garcíe Ovejerovej. Od 
1. januára  sa dočasným riaditeľom Tlačového 
strediska Svätej stolice stal Alessandro Gi-
sotti, doposiaľ koordinátor sociálnych médií 
Dikastéria pre komunikáciu. (TK KBS)

SIRTE/LÍBYA g Začiatkom januára v Líbyi 
objavili telá 34 etiópskych kresťanov, ktorých 
v roku 2015 popravili príslušníci samozvané-
ho Islamského štátu. Telá našli v hromadnom 
hrobe v oblasti neďaleko pobrežného mesta 
Sirte, ktorá bola v danom čase pod kontrolou 
džihádistov. (vaticannews.va)

ISTANBUL/TURECKO g Na predmestí 
Istanbulu vyrastie do dvoch rokov kresťan-
ský chrám pre veriacich Sýrskej pravoslávnej 
cirkvi. Pôjde o prvý novopostavený kresťanský 
chrám na území Turecka od roku 1923. S jeho 
stavbou v istanbulskej štvrti Bakirkoy sa začne 
od februára. Oficiálne to oznámil 8. januára 
miestny starosta Bulent Kerimoglu po stret-
nutí s metropolitom Sýrskej pravoslávnej 
cirkvi v Turecku Yusufom Cetinom. (TK KBS)

PARMA/USA g Parmský eparcha Milan 
Lach SJ slávil 13. januára poslednú svätú 
liturgiu vo Farnosti sv. Eugena v Bedforde 
v Ohiu v USA. Ako vladyka uviedol, farnosť sa 
ruší vzhľadom na pokles veriacich a finančné 
ťažkosti. (parma.org)
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V MACEDÓNSKU 
A V SRBSKU VZNIKLI 
NOVÉ EPARCHIE

Jaroslav GIROVSKÝ

S POSTUPNÝM ROZPADOM JUHOSLÁVIE NA 
SAMOSTATNÉ ŠTÁTY SA REORGANIZOVALA AJ 
GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA TOMTO ÚZEMÍ. 
V ROKU 2001 BOL Z JEDINEJ KRIŽEVACKEJ EPARCHIE, 
KTORÁ POKRÝVALA CELÚ BÝVALÚ JUHOSLÁVIU, 
VYČLENENÝ GRÉCKOKATOLÍCKY APOŠTOLSKÝ 
EXARCHÁT MACEDÓNSKA. V ROKU 2003 BOL PRE 
GRÉCKOKATOLÍKOV V SRBSKU A V ČIERNEJ HORE 
VYTVORENÝ APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT SRBSKA 
A ČIERNEJ HORY. KONCOM ROKA 2018 NASTAL 
ĎALŠÍ VÝZNAMNÝ MOMENT VO VÝVOJI TÝCHTO 
GRÉCKOKATOLÍKOV.

GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV V MACEDÓNSKU
Prvý apoštolský exarchát pre Macedónsko 
bol ustanovený ešte v roku 1883 a trval 
do začiatku 20. rokov 20. storočia ako 
súčasť Bulharskej gréckokatolíckej cirkvi. 
Po prvej svetovej vojne a vzniku Juhoslá-
vie sa exarchát stal súčasťou Križevackej 
eparchie.

Po tom, čo sa v deväťdesiatych rokoch 
Macedónsko od Juhoslávie osamostatnilo, 
bol 11. januára 2001 ustanovený Gréckoka-
tolícky apoštolský exarchát Macedónska, 
ktorý podliehal priamo Svätej stolici. Za 
jeho prvého exarchu bol v rovnaký deň 
vymenovaný Joakim Herbut, rímskoka-
tolícky biskup Skopje. V roku 2005 sa 
exarchom stal vladyka Kiro Stojanov.

V minulom roku 31. mája bol 
exarchát povýšený na Eparchiu 
Zosnutia Prevätej Bohorodičky 
v Strumici-Skopje. Za eparchu 
bol vymenovaný dovtedajší 
exarcha vladyka Kiro Stojanov. 
Ten bol intronizovaný v rámci 
slávnosti povýšenia exarchátu 
na eparchiu 2. decembra 2018. 
Na intronizácii sa zúčastnil 
aj prefekt Kongregácie pre 

východné cirkvi v Ríme kardinál Leonar-
do Sandri.

V úvode sekretár apoštolského nuncia 
v Macedónsku Mons. Paul Butnaru prečí-
tal bulu zriadenia novej eparchie a potom 
bulu vymenovania jej nového eparchu. 
Kardinál Sandri ukázal veriacim v chráme 
dekréty a voviedol vladyku Stojanova na 
katedrálny sedes.

V úvode svojej homílie kardinál Sandri 
predstavil históriu macedónskeho ľudu. 
Zdôraznil, že povýšenie exarchátu na 
eparchiu je znakom vyzretosti miestnej 
cirkvi. Novointronizovanému eparchovi 
pripomenul požiadavku Evanjelia podľa 
sv. Jána – stať sa dobrým pastierom. 
Poukázal aj na potrebu mučeníctva, ktoré 
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Gréckokatolícka cerkev 
sv. Mikuláša v Ruskom Kerestúre 
je katedrálnym chrámom srbskej 
gréckokatolíckej eparchie. 
Pôvodne niesol Kerestúr 
prímenie Báčsky. Kerestúr na 
Zemplíne dnes nesie názov 
Zemplínska Teplica.
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nespočíva len v preliatí krvi, ale v každo-
dennom vydávaní svedectva a ohlasovaní 
pravdy. Napokon zveril nového eparchu, 
jeho kňazov i veriacich pod ochranu 
Presvätej Bohorodičky.

Podľa štatistických údajov z roku 2016 má 
eparchia celkovo 16 kňazov, z čoho jeden 
je rehoľný kňaz. Tí sa starajú o osem 
farností, v ktorých žije približne 11 000 
gréckokatolíkov. Na území eparchie pôso-
bí tiež 18 rehoľníc.

SRBSKÁ 
GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV
Gréckokatolíci v Srbsku a Čiernej Hore 
sú sústredení hlavne v srbskej Vojvodine, 
a sú to najmä potomkovia prisťahoval-
cov, ktorí tam prišli z územia dnešného 

východného Slovenska. Ich centrom je 
Ruský Kerestúr.

V roku 2003 bol pre nich zriadený Apoš-
tolský exarchát Srbska a Čiernej Hory. 
Exarchom sa stal vladyka Djura Džudžar. 
Tento exarchát však zostal v úzkom spoje-
ní s materskou Križevackou eparchiou.

Správa gréckokatolíkov v Čiernej Hore 
bola 19. januára 2013 zverená miestnym 
rímskokatolíckym biskupom a apoštolský 
exarchát bol obmedzený iba na územie 
Srbska. Zostal však v spojení s Križevac-
kou eparchiou ako súčasť Gréckokatolíc-
kej cirkvi Chorvátska a Srbska.

Svätý Otec František povýšil 6. decem-
bra 2018 exarchát na gréckokatolícku 
Eparchiu svätého Mikuláša v Ruskom 
Kerestúre. Vladyka Djura Džudžar bol vy-
menovaný za jej prvého eparchu. Dátum 
slávnosti povýšenia a intronizácie zatiaľ 
nie je známy.

Podľa štatistík z roku 2016 na území 
dnešnej eparchie žije takmer 22 000 
gréckokatolíkov a pôsobí v nej 21 kňazov, 
z čoho sú dvaja rehoľníci. Eparchia má 21 
farností, v ktorých pôsobí 61 rehoľníc.

www.ktabkbih.net Intronizácia Kira Stojanova 2. decembra 2018 za biskupa macedónskej 
Eparchie Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Strumici-Skopje.

Intronizácia je slávnostné verejné uvedenie novozvoleného biskupa do jeho 
úradu, teda na jeho biskupský stolec. Intronizácia sa koná v rámci svätej 
liturgie. V roku 2008 boli podobne po povýšení Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku na metropoliu uvedení do úradu všetci jej sídelní gréckokatolícki 
biskupi a minulý rok torontský biskup Marián Andrej Pacák CSsR.

O počiatkoch najdôležitejšieho pútnického miesta srbských 
gréckokatolíkov vo Vodici nie sú zaznamenané žiadne dôležité 
historické dokumenty okrem listu Janka Kopčaja križevackému 
biskupovi z roku 1827: „Na teritorii mojej parochii, pri hlavnej 
drachi co vedze od Kerestúra prez valal Brestovec i Stapar do 
šlebodonoho horodu Sombor, u oddalenosci 15 minuti od valalu, 
nachodzi še studzenka chtoru moja parochia pred pejc rokami 
ohradzela za vlasne chasnovane palomnikoch. Pri tej studzenki das 
pred rokom, dzeška u tim istim čaše, daskeľo tutejši dzivčata iduci, 
vidzeli nezvičajne zjavene, kotre vidavalo zoz sebe teľo švetla, že toti 
dzivčata, prestrašeni od bliski toho švetla, scekli od studzenki i pošli 
dalej do inšej drahi vidzaci totu pojavu i zoz vekšej udalenosci ...“

archív vladyku Djuru Džudžara
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V PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII  
BOLI CENTROM SLÁVENIA BOHOZJAVENIA JAKUBANY
JAKUBANY g Tradične na sviatok 
Bohozjavenia Pána 6. januára sa po svä-
tej liturgii v Cerkvi sv. apoštolov Petra 
a Pavla svätila jordánska voda v potoku 
Jakubianka. Bohoslužby viedol proto-
synkel Prešovskej archieparchie otec Ľu-
bomír Petrík za účasti domáceho farára 
otca Pavla Vaľka, miestneho rodáka otca 
Miroslava Mruga, ceremoniára Prešov-
skej archieparchie otca Michala Sopka 
a miestneho kaplána otca Milana Sisáka.

V homílii počas svätej liturgie otec Ľu-
bomír upriamil pozornosť na podstatu 
sviatku, ktorou je skutočnosť, že Boh sa 
zjavil v zmyslami vnímateľnej podobe. 

Upozornil, že hriešny človek nemohol 
vystúpiť k Bohu do neba, preto Boh 
zostúpil z neba k hriešnemu človeku. 
A skutočnosť, že po krste Ježiša sa 
otvorilo nebo a z neba zaznel hlas ne-
beského Otca, pripodobnil situácii, keď 
Cirkev ohlasuje radostnú zvesť, hlavne 
v homílii, keď sa podobne otvára nebo 
a zaznieva Boží hlas, aby mu človek uve-
ril a mohol byť raz prijatý do nebeského 
kráľovstva.

V závere svätej liturgie veriaci zaspievali 
pápežskú hymnu Svätému Otcovi Fran-
tiškovi a mnoholitstvije prešovskému 
arcibiskupovi metropolitovi Jánovi Bab-

jakovi SJ. Ten si v tento deň pripomínal 
16. výročie biskupskej vysviacky, ktorú 
prijal 6. januára 2003 z rúk sv. Jána Pavla 
II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.

Následne v liturgickom sprievode prešli 
všetci k potoku Jakubianka, kde sa ko-
nalo jordánske svätenie vody, po ktorom 
otec Ľubomír všetkým zaželal požehna-
né sviatky Bohozjavenia Pána a požeh-
naný nový rok.

Slávnosť, ktorú v priamom televíznom 
prenose vysielala RTVS, bola obohatená 
typickým miestnym liturgickým spevom 
pod vedením Andrey Vaľkovej a jaku-
bianskymi krojmi. (IS PA)

BOHOZJAVENIE V BRATISLAVE
BRATISLAVA g Príprava na sviatky Bohozjavenia v bratislavskej Katedrále Povýše-
nia sv. Kríža sa začala kráľovskými hodinkami v piatok 4. januára. V predvečer sviatku 
5. januára bratislavský eparcha Peter Rusnák predsedal veľkej večierni s následným 
jordánskym svätením vody. Liturgické zhromaždenie pokračovalo v modlitbe veľkého 
povečeria s lítiou. 

Slávnostná Liturgia sv. Bazila Veľkého v katedrále bola 6. januára v priamom prenose 
vysielaná na Rádiu Slovensko. Liturgii predsedal vladyka Peter a spevom ju sprevádzal 
zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka.

V homílii vladyka poukázal na 
sviatok Bohozjavenia, cez ktorý 
Boh odhaľuje svoju spravodli-
vosť. Vysvetlil, že keď sa Ježiš – 
bezhriešny – postaví do zástupu 
medzi hriešnikov, ukazuje 
spravodlivosť kríža, čo sa naplno 
ukázalo na Golgote. Tam nie-
ktorí uznali Ježiša za Spasiteľa, 
iní sa zasa len prizerali. Vladyka 
prítomných vyzval, aby prijali 
tento postoj Ježiša Krista a uz-
nali sa za hriešnikov. (-sg)

VLADYKA JÁN 
BABJAK POSVÄTIL 
PRIESTORY 
SEMINÁRA
PREŠOV g V období po sviatku Bohozja-
venia 10. januára privítali bohoslovci Grécko-
katolíckeho kňazského seminára bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý ich prišiel 
pozdraviť a zároveň posvätil celý seminár.

Návšteva vladyku Jána sa začala 
archijerejskou svätou liturgiou v seminárnej 
kaplnke, po ktorej vladyka posvätil 
kaplnku a kancelárie spolu s bytmi 
predstavených seminára. Tí zas posvätili 
izby bohoslovcov. Vladyka Ján v príhovore 
poprial seminaristom všetko dobré v novom 
roku, veľa trpezlivosti pri modlitbe a posilu 
v štúdiu. (Richard Fučko) 
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SVIDNÍK g Cirkevná základná škola sv. 
Juraja sa 19. decembra zapojila do vianočných 
trhov, kde okrem výrobkov ponúkali čaj, 
perník a citáty zo Svätého písma. (-czš)

RUSKÁ NOVÁ VES g Deti z farnosti Rus-
ká Nová Ves svojou jasličkovou akadémiou 
priblížili 24. decembra prítomných sláveniu 
veľkého povečeria. Vo sviatok Kristovho 
narodenia koledníci spolu so správcom 
miestnej farnosti navštívili príbytky veria-
cich. Na druhý vianočný sviatok farnosť 
navštívila a veriacim zaspievala Anna Servic-
ká s folklórnou skupinou Dribná. Záverom 
roka 30. decembra sa konal spoločný koncert 
gréckokatolíckej farnosti Ruská Nová Ves 
a filiálnej obce Ruská Nová Ves rímskokato-
líckej farnosti Solivar. Predstavili sa koled-
níci oboch farností vedení svojimi kňazmi. 
(M. Pružinský)

BREZNO g Na podujatí Ekumenické Viano-
ce 2018 sa 28. decembra predstavili aj veriaci 
farnosti Brezno spolu s miestnym farárom 
otcom Jánom Kovaľom. Vo svojom vystúpení 
predniesli časti Molebenu pred Narodením 
Pána, tropár Narodenia Pána a napokon tra-
dičné koledy. Podujatie sa zakončilo požeh-
naním prítomných kňazov, ktorí zastupovali 
Gréckokatolícku, Rímskokatolícku a Evanje-
lickú cirkev. (M. Škultétyová)

ŠAMBRON g V Cerkvi Presvätej Boho-
rodičky Ochrankyne sa 29. decembra konal 
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ZIMNÝ TÁBOR  
V JUSKOVEJ VOLI
JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka sa 2. – 5. januára konal Zimný tábor. O 94 
účastníkov sa staral tím animátorov na čele s animátorkou 
Annou Tatárovou a kňazmi Jánom Zubkom a Erikom Hrab-
čákom. Počas katechéz, prác v skupinke, spoločnej modlitby 
a iných zaujímavých aktivít sa účastníci zamýšľali nad tým, 
čo znamená byť spolu: spolu s Bohom, spolu v rodine a spolu 
v priateľstve. Mladí sa učili vytvárať spolu jedno spoločenstvo 
s Kristom uprostred. (Viktória Žolnová)

VO VIANOČNOM FUTBALOVOM 
TURNAJI KOŠICKEJ EPARCHIE 
DOMINOVALA FARNOSŤ 
PORÁČ
MICHALOVCE g Celkovo 27 družstiev súťažilo počas novembra 
a decembra na protopresbyterátnych kolách, aby 28. decembra 
jedenásť najlepších zabojovalo na 22. ročníku Vianočného futbalo-
vého turnaja Košickej eparchie, ktorých doplnilo tradične družstvo 
kňazov s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR.

Program sa začal svätou liturgiou v Bazilike Zostúpenia Svätého Du-
cha v Michalovciach, ktorú slávil vladyka Milan. V homílii poukázal 
na odhodlanosť a vieru 20 000 mučeníkov z Nikomédie, ktorí sa 
nebáli za svoju vieru dať svoj život.

Vo finále nad farnosťou Spišská Nová Ves zvíťazila v pomere 6 : 1 
farnosť Poráč, obhajca minuloročného titulu a čerstvý víťaz Celo-
slovenského mládežníckeho futbalového turnaja o putovný pohár 
predsedu KBS. V boji o tretie miesto zvíťazila farnosť Veľké Kapuša-
ny nad družstvom Dvorianky/Bačkov v pomere 3 : 2. Akciu podporil 
primátor Michaloviec Viliam Záhorčák, spoločnosti Renomia a Mi-
net, Spolok svätého Cyrila a Metoda a farnosti Michalovce a Trnava 
pri Laborci. (Karol Knap)

PREŽÍVANIE BOHOZJAVENIA 
V KOŠICKEJ KATEDRÁLE
KOŠICE g Sviatky Bohozjavenia začal košický eparcha Milan Chautur CSsR 
5. januára slávením veľkej večierne v Katedrále Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky v Košiciach. Súčasťou nočnej modlitby veľkého povečeria s lítiou bolo 
požehnanie a odhalenie ikony sviatku Bohozjavenia a jordánske svätenie vody.

V nedeľu 6. januára slávil vladyka Milan Liturgiu sv. Bazila Veľkého v katedrá-
le. Vo svojom príhovore poukázal na trojjediného Boha, ktorý sa zjavil v rieke 
Jordán takým spôsobom, aby človek mohol vnímať jeho i majestát jeho tro-
josobného bytia. Vysvetlil, že Boh sa zjavuje ako vzťah Otca, Syna a Svätého 
Ducha, aby človek mohol dosiahnuť spásu cez osobný vzťah s Kristom, ktorý 
sa k nemu priblížil v ľudskej prirodzenosti.

Súčasťou nedeľnej slávnosti bolo aj posvätenie vody. Svätú liturgiu spevom 
sprevádzal katedrálny Zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie 
Lovašovej. (TSKE) 
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V KOŠICKEJ EPARCHII UDELILI 
NIŽŠIE SVÄTENIA
KOŠICE g Na sviatok 
svätého diakona a pr-
vomučeníka Štefana 
27. decembra prijali traja 
laici a štyria bohoslovci 
Košickej eparchie z rúk 
košického eparchu Mila-
na Chautura CSsR nižšie 
svätenie – postriženie, 
a dvaja bohoslovci pod-
diakonát. Na slávnosti sa 
zúčastnil aj vladyka Cyril 
Vasiľ SJ, sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi 
v Ríme.

Vladyka Milan vo svojej 
homílii upozornil sväten-
cov, že ich služba sa musí 
vykonávať na väčšiu Božiu slávu. Tí, ktorí kedysi brojili proti Štefanovi, budú 
stále prenasledovať každého, kto hlása pravdu. Všetkých povzbudil stať sa 
svedkom viery vo svojom povolaní a živote.

Na záver slávnosti sa vladykovi Milanovi za svätencov poďakoval bohoslovec 
Miroslav Házy a poprosil o modlitby za Božiu pomoc pri vykonávaní tejto 
služby.

Postriženie je prvým stupňom zasvätenia sa službe Bohu. Poddiakonát 
je druhým nižším svätením. Poddiakon okrem iného udržuje v čistote 
bohoslužobné nádoby, oblieka biskupa a kňaza do liturgického rúcha, a zlieva 
vodu na ruky biskupa a kňaza. (Richard Fučko) 

5. ročník vianočného koncertu My pastyre 
prichodime. Predstavili sa miestne kantor-
ky, mužská skupina Šambriňci, súrodenci 
Kormošovci, Dominika Novotná z Rusín-
skeho tria, speváčky zo Šarišského Jastrabia, 
dievčenská skupina z Jakubian, ženská 
skupina z Podkarpatia a hostia zo Šumiaca. 
Odzneli mnohé známe koledy a prítomní 
mohli spoznať širokú škálu ľudových krojov. 
Organizáciu koncertu viedol Milan Ščigulin-
ský zo Šambrona. Koncert bol poďakovaním 
v rámci Jubilejného roka Prešovskej archie-
parchie. Počas koncertu sa konala aj zbierka 
na Dobrú novinu, pri ktorej sa vyzbieralo 328 
eur. (P. Székely)

MICHALOVCE g Vo veku 76 rokov zomrel 
2. januára Matej Hlohin, ktorý vo farnosti 
Michalovce pôsobil ako kurátor vyše päť-
desiat rokov, pričom sa osobne zúčastnil na 
preberaní miestneho aj kláštorného chrámu 
z rúk Pravoslávnej cirkvi, pomáhal pri každo-
dennej službe v chráme, ale aj pri mnohých 
obnovách a prestavbách, pričom ešte za čias 
komunizmu neraz riskoval svoju vlastnú 
slobodu. Večná mu pamiatka! (-mich)

BRATISLAVA g Kolednícke skupinky 
z Brusnice, Kysuckého Nového Mesta a z Po-
dunajských Biskupíc prijal 8. januára v mene 
všetkých koledníkov Dobrej noviny prezi-
dent Andrej Kiska. Zavinšovali a zaspievali 
jemu i jeho spolupracovníkom, aby vianočná 
radosť z narodenia Krista priniesla do jeho 
práce veľa požehnania a pokoja. Prezident 
Kiska ocenil koledovanie detí a poďakoval sa 
zaň. Návšteva v Prezidentskom paláci v Bra-
tislave bola symbolickou bodkou za 24. roč-
níkom Dobrej noviny. Akciu Dobrá novina 
zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi 
farnosťami v približne 1 280 mestách a ob-
ciach na celom Slovensku. Výťažok z tohto-
ročnej zbierky sa tentoraz použije na projekty 
v africkej Ugande.

MICHALOVCE g V Bazilike Zostúpenia 
Svätého Ducha sa 5. januára konala prvá 
fatimská sobota nového kalendárneho roka, 
počas ktorého sa katechézy zamerajú na 
významné mariánske pútnické miesta. Kate-
chézu o svätyni v Nazarete pripravil otec Mi-
roslav Labač, kňaz vyčlenený na sprevádzanie 
pútnikov, a predniesol ju otec František Puci, 
michalovský protopresbyter. Svätú liturgiu 
slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. 
Vo svojej kázni vladyka pripomenul Jána 
Krstiteľa, ktorý podobne ako Presvätá Boho-
rodička volá k obráteniu. Sviatosť pokánia by 
preto nemala mať byrokratický charakter, ale 
má zasiahnuť srdce človeka, spôsobiť skutoč-
nú zmenu v živote. (R. Fučko)

SLOVÁCI PODPORILI NÚDZNYCH 
NA UKRAJINE
PREŠOV g Komisia pre misie Prešovskej archieparchie počas decembra 
minulého roka organizovala zbierku humanitárnej pomoci v podobe miku-
lášskych darčekov. Do zbierky sa zapojilo sedem farností, sestry baziliánky, 
Gréckokatolícka charita Prešov, Finančná správa Prešov, rôzne firmy a dobro-
voľníci. Spolu sa vyzbierala jedna tona humanitárnej pomoci, ktorej súčasťou 
bolo 645 mikulášskych balíčkov a finančný príspevok 520 eur. Dary smerovali 
na podporu utečencov, deťom vo vojenskej zóne, utečencom v Záporoží, 
deťom Mukačevskej eparchie, deťom zo sociálne slabších rodín Svaľavského 
rajónu a tamojšieho detského psychiatrického liečebného centra. (Štefánia 
Blichová OSBM)
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PONDELOK
28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. 
(Mk 10, 47)
Bartimej nemohol vidieť Krista svojimi 
očami. Nielenže o Ježišovi počul, ako 
o ňom rozprávajú iní, ale počul aj 
samotného Ježiša, ktorý ho k sebe volal. 
Hoci ho nevidel, počul jeho hlas, ktorý 
mu vravel, kde je a ako má k nemu prísť. 
Nebolo treba fyzického zraku, stačilo 
mať veľkú vieru a veľkú túžbu. On ju mal. 
Prichádzajme do spoločenstva Cirkvi, kde 
sa vraví o Kristovi, ba čo viac, sám Kristus 
sa nám tam prihovára a každým „Pane, 
zmiluj sa“ prosme o veľkú vieru i túžbu 
vidieť ho.
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk10, 46 – 
52, zač. 48; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
29. január
Prenesenie pozostatkov Ignáca Boho-
nositeľa
Môj dom sa bude volať domom modlitby 
pre všetky národy. (Mk 11, 17)
Každý chrám navrhovali a stavali, aby 
oslávili Boha. Vidíme, ako chce Kristus 
prinavrátiť pravú tvár, účel chrámu. Chce, 
aby chrám bol tým, čím má byť – domom 
modlitby. Aj človek bol stvorený na istý 
účel – poslanie Boha milovať, poznávať 
a slúžiť mu. Sme chrámom živého Boha, 
preto ho prosme, aby sme v našom vnútri 
nenachádzali nič iné iba Krista – lásku, 
lebo preto a kvôli tomu sme boli stvorení.
Liturgia: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
30. január
Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Ba-
zil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Rozpomeňte sa na svojich 
predstavených, ktorí vám prví hlásali 
Božie slovo. (Hebr 13, 7)
Dnešný sviatok má počiatok v hádke ľudí 
o tom, ktorý z dnešných troch svätcov je 
najväčší. Všetci traja sa zjavujú a prosia 
o ustanovenie spoločného sviatku. 
Pri tomto sviatku vidno, ako Boh aj 
z negatívnych situácií ťaží dobro. Veľkosť 
troch svätiteľov však nie je podľa kritérií 
tohto sveta. Títo muži viac vyhľadávali 
ticho a v tichu prinášali veľkú úrodu. Bez 
Boha je človek skutočne maličký. Ale ak on 
bude v nás, budeme veľkými.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6 zač. 55; Mk 11, 
23 – 26, zač. 51 (radové); Hebr 13, 7 – 16, 

zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (svätiteľom); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tro-
pár, Sláva, kondák svätým, I teraz, podľa 
predpisu; ostatné svätým (HS: 358; PZ: 335; 
HP: 349)

ŠTVRTOK
31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto 
robím. (Mk 11, 33)
V škole sme boli zvyknutí, že sa môžeme 
pýtať na všetko. Dnes vidíme Krista, 
učiteľa, ktorý však na kladenú otázku 
neodpovedá. Na prvý pohľad je to 
zvláštne. Veď sám nás pozýva k tomu, aby 
sme ho prosili o odpovede. On nás však 
chce naučiť, aby sme sa ho pýtali a prosili 
s dobrým úmyslom. Farizeji ho chceli 
podchytiť v reči, ich úmysel bol zlý. Preto 
neodpovedá. Kristus nám chce odpovedať. 
Čo potom robíme nesprávne, keď sa zdá, 
že mlčí?
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 
33, zač. 52; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
1. február
Obdobie pred Stretnutím Pána 
Mučeník Tryfón
Čo teda urobí Pán vinice? (Mk 12, 9)
Zdá sa, že zlých vinohradníkov už nik 
nemôže zastaviť. Kto sa im postaví 
do cesty, toho zabijú. Vinohrad je tento 
svet. Vo svete vidíme veľa hriechu, zla, a to 
nás ubíja. Bojíme sa, že keď sa ozveme 
a postavíme na stranu pravdy – Krista, 
prídeme o komfort života alebo aj o život 
samotný. A tak sa zdá, že sa nič neoplatí 
robiť. Veď aj tak nič nezmeníme. Čo 
urobil Pán? Nerezignoval! A tak s Kristom 
a v Kristovi má každý malý úsmev či 
povzbudenie silu meniť veci okolo nás, 
meniť svet.
Liturgia: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom; ostatné 
z dňa; zdržanlivosť od mäsa (HS: 359; 
PZ: 337; HP: 351)

SOBOTA
2. február
Stretnutie Pána
Lebo moje oči uvideli tvoju spásu... 
(Lk 2, 30)
Svätý Klement Alexandrijský píše: „Spása 
spočíva v tom, že spoznáme Krista i jeho 
veľkosť.“ Simeon spoznal v malom Ježišovi 
Spasiteľa, ktorý dáva pravý zmysel životu 

i smrti. Preto Simeon vraví: ,,Už môžem 
zomrieť, lebo moje oči uvideli Spasiteľa, 
a keď zomriem, pôjdem k Adamovi 
do podsvetia a zvestujem mu, že už je tu 
záchranca pred smrťou.“ On má na naše 
hriechy liek, ktorým sú sviatosti Cirkvi 
a v nich prítomný Kristus. Spoznajme 
Boha vo sviatostiach a zažime veľkosť jeho 
lásky k nám.
Liturgia: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 
22b – 40, zač. 7; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; vchod zo sviatku; tropár, 
Sláva, I teraz, kondák; ostatné zo sviatku; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská 
Bohorodička a 9. irmos z utierne sviatku; 
myrovanie; požehnanie sviec (HS: 360; 
PZ: 338; HP: 352)

NEDEĽA
3. február
Nedeľa o Zachejovi 
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlav-
ným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť 
Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, 
lebo bol malej postavy. (Lk 19, 2 – 3)
V srdci človeka sa nachádzajú rôzne túžby. 
Túžime po láske, šťastí, zdraví, uznaní. 
Tieto túžby sú dobré, ak ich naplnenie 
hľadáme na správnom mieste. Ak ich 
hľadáme pri Kristovi, v Kristovi. Hoci bol 
Zachej bohatý človek a mohol si splniť 
viacero túžob, predsa pociťoval prázdnotu. 
V tejto prázdnote túži vidieť Ježiša, zistiť, 
kto to je. A Ježiš mu spĺňa túto túžbu 
tým, že vstupuje do jeho domu, do jeho 
srdca a mení jeho život. Zachej neprosil 
Ježiša, aby zmenil ľudí okolo neho, ktorí 
ho nemali veľmi v láske a neuznávali ho. 
Chcel zmeniť seba. Ak Bohu predkladáme 
naše túžby, modlitby, neprosme len 
za naše šťastie, zdravie, za to, aby sme 
boli druhými milovaní a uznávaní, ale 
prosme, aby Boh zmenil naše srdcia. Vtedy 
zažijeme to, že Kristus – spása prichádza 
do môjho života. 
A tak, či budem chudobný, bohatý, zdravý, 
alebo chorý, starý, alebo mladý, budem 
šťastný. Lebo mojím šťastím bude Kristus 
vo mne.
Liturgia: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 
1 – 10, zač. 94; hlas 4; predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá; tropár z hlasu, zo sviat-
ku a spravodlivým, kondák z hlasu, Sláva, 
kondák spravodlivým, I teraz, kondák zo 
sviatku; ostatné z hlasu a spravodlivým; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská 
Bohorodička a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 147, 361; PZ: 100, 340; HP: 101, 354)
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PONDELOK
4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský
Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je 
Božie, Bohu. (Mk 12, 17)
Už ako deti sme si na svoje veci písali 
meno, aby každý vedel, komu tá vec 
patrí. Ježiš berie do rúk denár a pýta sa, 
čí je na ňom obraz a nápis. Odpovedali 
mu, že cisárov. Vtedy im povedal: „Čo 
patrí cisárovi, dajte cisárovi, a čo je Božie, 
dávajte Bohu.“ Denár dáme cisárovi. 
A čo máme dať Bohu? Kde je jeho obraz 
a nápis? Je v nás. Na jeho obraz sme boli 
stvorení a máme nápis jeho milovaných 
detí. Preto dajme Bohu, čo je jeho. Dajme 
mu celý náš život, lebo jemu patríme.
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 
– 17, zač. 54; predobraz. antifóny a blažen-
stvá; menlivé časti zo sviatku (prípadne aj 
svätým); namiesto Dôstojné je sa spieva 
Panenská Bohorodička a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

UTOROK
5. február
Mučenica Agáta
A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 
(Mk 12, 27)
Každý pozná metaforu – nachytať niekoho 
na hruškách. Saduceji, ktorí neveria 
v zmŕtvychvstanie, chcú nachytať Ježiša. 
On vyvracia ich náuku samým Písmom, 
ktoré si ctia, ale ktorému nerozumejú. Boh 
sa pri zjavení Mojžišovi v horiacom kríku 
predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka, 
Jakuba, čiže ľudí, ktorí boli už dávno 
po smrti. Napriek tomu je ich Bohom. 
A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 
Teda títo traja žijú. Kto verí v Ježiša, 
počúva jeho slovo, má večný život a aj keď 
umrie, bude žiť.
Liturgia: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 
– 27, zač. 55; melivé časti ako 4. februára 
2019 (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

STREDA
6. február
Biskup Bukol 
Hieromučeník Silván a spoločníci
Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 
(Mk 12, 28)
Kvalitu nášho života možno zmerať podľa 
kvality našich vzťahov. Prvé a najväčšie 
prikázanie sa týka práve našich vzťahov. 
Milovať! Milovať Boha i blížneho. 
Prehlbujme naše vzťahy, pracujme na nich, 
obetujme im čas, silu a energiu. Keď cítiš, 
že tvoje medziľudské vzťahy upadajú, 
posilni vzťah s Bohom a uvidíš, ako 
prehĺbením vzťahu s ním prehĺbiš lásku 
k druhým. Skvalitňujme a prehlbujme 

naše vzťahy, lebo tie si odnesieme so sebou 
aj po smrti.
Liturgia: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 
37, zač. 56; menlivé časti ako 4. februára 
2019 (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

ŠTVRTOK
7. február
Biskup Partenios 
Prepodobný Lukáš z Ellady
Prišla aj istá chudobná vdova a vho-
dila dve drobné mince, čo je kvadrans. 
(Mk 12, 42)
V úprimnom srdci kresťana nechýba 
pohnútka dať almužnu či milodar. Ježiš 
dnes poukazuje na kvantitu a kvalitu daru. 
Na príklade chudobnej vdovy nás chce 
naučiť, že keď prichádzame do chrámu, 
máme sa Bohu odovzdať celí. Všetko 
máme zapojiť do modlitby – srdce, myseľ, 
jazyk i celé telo. To isté máme robiť 
v službe blížnemu – dať sa celí. Vtedy bude 
naša oslava Boha i služba druhým mať tú 
správnu kvantitu i kvalitu. Nebojme sa 
rozdávať.
Liturgia: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 
– 44, zač. 57; melivé časti ako 4. februára 
2019 (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

PIATOK
8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát 
Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor, 
aby vás nikto nezviedol. Prídu mnohí 
v mojom mene a budú hovoriť: ,To som 
ja.‘ A mnohých zvedú.“ (Mk 13, 5 – 6)
Ježiš nám zjavil pravdu o Bohu, daroval 
nám spásu. Jeho radostnú zvesť oznámili 
svetu apoštoli, od apoštolov ju prijali 
biskupi, kňazi a všetci kresťania. Kristus 
nám prostredníctvom svojej Cirkvi 
dodnes ukazuje správnu cestu. Preto sa 
nenechajme nikým a ničím zviesť z tejto 
cesty, lebo tá nás vedie do večnej radosti, 
do večného šťastia.
Liturgia: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, 
zač. 58; melivé časti ako 4. februára 2019 
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

SOBOTA
9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána 
Svätý mučeník Nikefor
Spoľahlivé je toto slovo. Ak sme s ním 
zomreli, s ním budeme aj žiť. (2 Tim 2, 11)
Zomrieť s Kristom a potom s ním žiť? Ako 
to svätý apoštol Pavol myslí? Myslí tým 
zomrieť hriechu, zomrieť hľadaniu šťastia 
na tejto zemi v bohatstve, peniazoch, 
úspechu či moci. Už tu na zemi môžeme 
začať žiť s Pánom. Už tu sa môžeme stať 

účastníkmi večného života. Ako sa môj 
pozemský život dotýka večného života? 
A čo všetko musí ešte vo mne umrieť, aby 
som mohol žiť? 
Liturgia: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 
2 – 8a, zač. 88; melivé časti ako 4. februára 
2019 (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

NEDEĽA
10. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
Hovorím vám, tento odišiel domov 
ospravedlnený, a nie tamten. (Lk 18, 14)
V spoločnosti, kultúre, politike či 
v bežnom živote sa vyskytujú situácie, 
ktoré od kresťana vyžadujú zaujať jasný 
postoj. V tomto predpôstnom období 
nám evanjeliá načrtávajú rôzne postoje. 
Zachejova nedeľa rozpráva o postoji túžby 
po Bohu, ktorý je v rozpore s nezáujmom. 
Dnes vidíme postoj mýtnika a farizeja, čiže 
postoj pokory a pýchy. Na budúcu Nedeľu 
márnotratného syna budeme vidieť 
hriech a postoj pokánia. Pre ktorý postoj 
sa rozhodneme? Aký postoj budeme 
mať počas Veľkého pôstu? V dnešnom 
podobenstve vidno, že všetko závisí 
od rozhodnutia či postoja človeka. Mýtnik 
s pokorou odchádza ospravedlnený 
a farizej, plný pýchy, odchádza bez milosti. 
Na druhej strane nám podobenstvo 
ukazuje postoj Boha, ktorý sa nikdy 
nemení. Je ku všetkým rovnaký. On je ten 
istý včera, dnes a naveky. Je vždy milujúci, 
milosrdný, spravodlivý, nemenný. A tak 
vidíme, že Boh chcel zahrnúť rovnakou 
milosťou obidvoch – aj mýtnika, aj 
farizeja. Dôležité však bolo, ako sa k jeho 
láske a k odpusteniu postavili oni. Pred 
nami je milostiplné obdobie pôstu a Boh 
nás všetkých chce rovnako obdarovať. Aký 
postoj voči jeho láske zaujmeme my?
Liturgia: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18, 
10 – 14, zač. 89; hlas 5; predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, 
kondák z triódy, I teraz, kondák zo sviatku 
chrámu Bohorodičky (ak nie je chrám Bo-
horodičky: Sláva, I teraz, kondák z triódy); 
ostatné z hlasu (HS: 148, 202; PZ: 101, 164; 
HP: 102, 160)

Vladimír Noga

PONDELOK
11. február
Biskup Blažej
Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte 
sa dopredu, čo budete hovoriť... 
(Mk 13, 11)
Kto by sa starostil o súdny spor, keby 
vopred vedel, že ho má vyhratý? 
Nehovorím o spoliehaní sa na toho 
najlepšieho právnika, hovorím o istote 
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vyhraného sporu. Nikto. Možno by sa ten 
človek len dobre ovládal, aby skryl svoj 
víťazoslávny úsmev, aby nebol dopredu 
príliš nápadný. Presne o takejto istote 
hovorí Ježiš, keď učeníkom otvára tému 
prenasledovania. Príkladom takej dôvery 
a odovzdania sa do Božích rúk nech 
je pre nás príbeh apoštola Petra a jeho 
zázračného vyslobodenia (porov. Sk 12).
Liturgia: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 
13, 9 – 13, zač. 59; každodenné antifóny; 
menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; 
HP: 109)

UTOROK
12. február
Arcibiskup Meletios
... kto bude na streche, nech nezostupu-
je a nevchádza do domu vziať si niečo 
stadiaľ... (Mk 13, 15)
Jedna z dôležitých súčastí skautskej 
výbavy je KPZ-ka (krabička poslednej 
záchrany). Je to miniatúrna, ale kľúčová 
pomôcka na prežitie. Každý skaut si ju 
má pripraviť sám a mala by obsahovať 
drobnosti na prípravu ohňa, kúsok 
povrazu, šitie, drobné euromince, malú 
sviečku, tabletku proti bolesti a pod. 
Výhodné je mať škatuľku menšiu 
a vodotesnú, ale to najhlavnejšie je mať ju 
pri sebe. Ako pripravený odchádzaš každý 
deň z domu?
Liturgia: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 
23, zač. 60; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 
13. február
Prepodobný Martinián
V tých dňoch, po onom súžení, slnko 
sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas... 
(Mk 13, 24)
Zatmenie slnka je zaujímavý prírodný 
úkaz, ktorý sleduje veľké množstvo 
ľudí. Dá sa pozorovať každoročne, ale 
na rôznych miestach sveta. Treba tiež 
povedať, že nie stále je zatmenie úplné. 
Médiá po celom svete na túto udalosť 
s predstihom upozorňujú a ponúkajú tak 
možnosť mnohým ľuďom vidieť nevšedný 
zážitok. Aj Ježiš upozorňuje na chvíľu, 
keď sa slnko zatmie, ale nie kvôli atrakcii. 
Pripravme si srdcia, nie tmavé sklíčka, lebo 
je to predzvesť jeho príchodu.
Liturgia: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 
31, zač. 61; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
14. február
Odchod do večnosti sv. Cyrila
... opustil svoj dom, svojim sluhom odo-
vzdal moc... (Mk 13, 34)
Keď chce niekto prenajímať dom alebo 
byt, nebude ho zariaďovať s takou 
precíznosťou a puntičkárstvom ako pre 
seba. Nikdy si totiž nemôže byť istý, ako sa 
v ňom nájomníci budú správať a či si budú 
vážiť všetko to, čo do bývania investoval. 
Ježiš však v dnešnom podobenstve hovorí 
o človeku, ktorý dá do opatery iným svoje 
vlastné bývanie. Každému síce určil, čo má 
robiť, ale výsledok je otvorený. Ako si sa 
staral o Pánove veci včera? A ako sa budeš 
starať dnes?
Liturgia: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 
– 14, 2, zač. 62 (radové); Hebr 7, 26 – 28. 8, 
1 – 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (prepo-
dobnému); predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; menlivé časti svätému (HS: 364; 
PZ: 342; HP: 356)

PIATOK
15. február
Apoštol Onezim
Načo takto mrhať voňavý olej?! (Mk 14, 4)
Jedno z množstva slovíčok, ktoré si 
v dnešnej dobe našlo cestu do našich 
slovníkov je slovíčko fejk (hoci v mojom 
rodnom zemplínskom nárečí je to slovíčko 
riadne staré, znamenalo poriadne prudké 
zabrzdenie s čiernym pruhom na asfalte). 
Fejk dnes označuje napodobeninu 
iného originálneho výrobku, väčšinou 
nižšej ceny aj kvality. Niektorí ľudia 
v dome Šimona Malomocného mali 
riadny problém s cenou oleja vyliateho 
na Ježišovu hlavu. Keby mohli, tak by 
iste použili nejaký fejk. Aj teba láka šetriť 
na Božích veciach? Náhrada nenahradí 
originál.
Liturgia: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63; každodenné antifóny; menlivé 
časti z piatka; voľnica (HS: 159; PZ: 114; 
HP: 114)

SOBOTA
16. február
Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich 
spol.
Táto chudobná vdova vhodila viac ako 
všetci ostatní. (Lk 21, 3)
Náš trojnásobný majster sveta v cyklistike 
Peter Sagan má na svojom konte veľa 
rôznych víťazstiev. Jedno z nich je 
kuriózne. V roku 2016 na prestížnych 
pretekoch Tour de France získal etapové 
víťazstvo tak, že o tom ani nevedel. Myslel 
si, že na čele sú ešte stále dvaja pretekári 
z úniku. Prešiel cieľom a všetci mu 

hovorili, že vyhral. Ježiš upozorní svojich 
učeníkov na človeka, ktorý predbehol 
všetkých. Chudobná vdova svojím darom 
predbehla všetkých, lebo dala Bohu celé 
srdce, celý svoj život. Až „raz“ sa o tom 
víťazstve dozvedela.
Liturgia: 2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 
45b – 47. 21, 1 – 4, zač. 103; každodenné 
antifóny; menlivé časti zo soboty (HS: 160; 
PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
17. február
Nedeľa o márnotratnom synovi
Istý človek mal dvoch synov. (Lk 15, 11)
Podobenstvo o márnotratnom synovi je 
v poradí tretím pokračovaním zo série 
podobenstiev o milosrdenstve nebeského 
Otca, ktoré Ježiš rozprával. Hlavnou 
myšlienkou alebo skôr celým obsahom 
prvého aj druhého podobenstva je 
hľadanie strateného. Dobrý a starostlivý 
hospodár bude hľadať aj jednu, jedinú 
ovcu zo sto dovtedy, kým ju nenájde. 
A potom sa bude tešiť so svojimi priateľmi. 
Poriadna a dobrá gazdiná bude hľadať 
jednu stratenú drachmu z desiatich 
dovtedy, kým ju nenájde. A keď sa to 
stane, tak to nejde neosláviť v kruhu 
priateliek. Tretie podobenstvo nie je 
o hľadaní. Je o láske. O rodine. O otcovi 
a jeho synoch. O pute lásky ktoré, 
ktoré pomôže pri neslávnom návrate 
márnotratného syna. Alebo ešte viac 
o pute lásky, bez ktorého sa ani nemožno 
vrátiť. Chcem sa vás teraz opýtať: Čo vám 
pomáha znova a znova vracať sa k Bohu? 
Počuli ste, že je dobrý a milosrdný, alebo 
to viete? Možno nemáte strach vrátiť sa 
k nemu, lebo nemáte pocit, že by ste toho 
až tak veľa premárnili a pokazili. Navonok 
sa nám môže zdať náš život celkom dobrý. 
Ale ako sa odvážia hľadať Boha tí, čo svoj 
život aj viditeľne spackali? Poznáš takých? 
Máš takých v rodine? Nech nám toto 
podobenstvo pripomenie, že všetci sme 
jeho synmi a že nimi nikdy, naozaj nikdy 
neprestaneme byť.
Liturgia: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 
11 – 32, zač. 79; hlas 6; predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, 
kondák z triódy, I teraz, kondák zo sviatku 
chrámu Bohorodičky (ak nie je chrám Bo-
horodičky: Sláva, I teraz, kondák z triódy); 
ostatné z hlasu (HS: 149, 202; PZ: 103, 165; 
HP: 104, 161)

Marek Kolesár
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Boží ľud sa zúčastňuje na spoločnom Božom 
diele – ide o spasiteľné dielo Ježiša Krista. On 

v prospech ľudí dáva celého seba, aby ich 
spasil. Slovo liturgia však neznamená len 
slávenie svätej liturgie – eucharistie, ale aj 
ohlasovanie evanjelia a činorodú lásku 
k Bohu a k blížnym. Liturgia je teda skutok 
lásky a obety, keď človek dáva sám zo seba 

(duchovné aj hmotné dary) podľa vzoru 
Krista, ktorý je darcom a zároveň darom.

Synku, dnes 
budeme celú noc 

bdieť a...

Otče, zvládli sme to. 
Pán sa zo mňa

určite teší.

P
íš

e 
a 

kr
es

lí 
D

ad
a 

K
ol

es
ár

ov
á.

Dúfam, že nezaspím ako 
minule.

No to závisí hlavne od 
toho, koľko ľútosti, 
pokory, pravdy a lásky 
bolo v našich spo-
ločných modlit-
             bách.

detská   

Ahoj, deti! Dnes si povieme niečo o slove, ktoré 
často používame a je základom nášho spoloč-
ného prežívania viery. Slovo liturgia pochád-
za z gréckeho leitourgía (λειτουργία) a zna-
mená služba v mene alebo v prospech 
ľudu, alebo aj verejná služba, dielo. Išlo 
o drahú dobrovoľnú obetu starovekých 
bohatých Grékov pre verejné dobro. 
Z vlastných prostriedkov �nancovali verejné 
diela. Vďaka tomu získali postavenie a pocty.

Pod slovom liturgia
rozumieme aj súhrn všetkých o�ciálnych 
bohoslužieb v Cirkvi. No väčšina z nás si 
pri tomto slove predstaví svätú liturgiu. 
Takmer v každom meste či dedine sa na-
chádza chrám – cerkev – miesto zasväte-
né Bohu, kde sa uskutočňuje liturgia – 
modlitba Cirkvi, ale keďže Boh je väčší 
ako akýkoľvek chrám, liturgia sa správnym 

spôsobom a so správ-
nym úmyslom srdca 
môže uskutočňovať 

kdekoľvek.
Ktorá modlitba Božieho 

ľudu došla až k Božiemu 
uchu?

JednotaMiesto

Príbehy poslušníkaSpoločne

... modliť sa 
kajúce modlitby.

Pri spoločných dielach 
je dôležitá pokora 
a jednota v úmysle. 
To znamená, že niečo 
robíme spoločne
a pre spoločné dobro, 
musíme ťahať za jeden 
povraz, aby sa dielo 
podarilo. Nikto nie je 
dôležitejší ako ten 
druhý, lebo každý je 
potrebný s tým, čo má 
a čo vie. Je to ako 
puzzle. Každý dielik je 
dôležitý, aby obrázok 
bol dokonalý.
Aj svadbu v Káne 
Galilejskej môžeme 
prirovnať k liturgii. 
Každý niečo daroval. 
Kristus svoju božskú 
moc, Bohorodička svoju 
pozornosť a príhovor, 
sluhovia svaly, domáci 
vodu a nádoby... A dielo 
sa podarilo. Voda mohla 
byť premenená na víno.

Poskladaj puzzle ikony, 
na ktorej je svadba 
v Káne Galilejskej.

A B C

D
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JUBILEÁ KŇAZOV

Michal Vasiľ, duchovný správca farnosti 
Košice-Nad Jazerom – 1. február – 60 rokov 
života; Kamil Dráb CSsR, duchovný rádu 
redemptoristov v monastieri v Starej Ľubovni 
– 3. február – 50 rokov života; Barnabás 
Kecskés, farár farnosti Maťovce – 6. február 
– 50 rokov života; Stanislav Diheneščík, vý-
pomocný duchovný farnosti Bratislava-Staré 
Mesto – 60 rokov života; Mons. Jozef Tóth, 
titulárny kanonik, protojerej, na odpočinku 
v Košiciach – 23. február – 50 rokov kňazstva

Blahoželáme a prajeme mnohaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

V poslednú májovú nedeľu 26. mája je pláno-
vané valné zhromaždenie SSCM v Michalov-
ciach. Miestne odbočky môžu delegovať na 
toto najvyšší orgán spolku svojich delegátov. 
Podrobnejší program ešte uverejníme.
výbor spolku

Jubilanti – február

60 rokov: Tomáš Beňo, Choňkovce; Juraj 
Cibák, Brezina; Anna Fejková, Vranov-Lomni-
ca; Emília Ivanková, Sečovská Polianka; Agáta 
Pavlová, Choňkovce; Milena Popovičová, 
Choňkovce; Helena Vachaľová, Kračúnovce; 
otec Michal Vasiľ, Nižný Čaj
70 rokov: Anna Bačišinová, Hlinné; Andrej 
Beňo, Nižný Hrušov; Ján Kmec, Dlhé Klčovo; 
Magda Lešová, Choňkovce; Vasiľ Moškurjak, 
Sečovce; Mária Muliková, Košice; prof. Ján 
Murín, Bratislava; Mária Piskoriková, Lomné; 
Anna Šurinová, Drienica; Jolana Zubaľová, 
Vinné
75 rokov: Anna Antušová, Čičava; Helena 
Berešová, Michalovce; Emília Brecková, Nižná 
Rybnica; Ľudmila Čorejová, Zbudza; Katarína 
Gajdošová, Vyšný Kazimír; Paulína Giduš-
ková, Davidov; Nadezda H. Halko, Mt. Kisco, 
New York; Ján Ivančo, Šarišský Štiavnik; Jozef 
Kondaš, Stretavka; Lucia Križanová, Strážske; 
Anna Štrusová, Sečovce; Mária Ťasková, Vra-
nov nad Topľou; Anna Trebuňáková, Rudlov
80 rokov: Pavol Čandík, Vranov-Čemerné; 
Júlia Jakabová, Hraň; Helena Kaščaková, Bu-
kovce; Magdaléna Trojanová, Helcmanovce; 
Július Vaško, Kuzmice
85 rokov: Anna Kuliková, Čertižné; Irena 
Kuzemková, Pusté Čemerné; Andrej Perháč, 
Slivník
90 rokov: Štefan Mihalo, Košice
95 rokov: Anna Bíla, Svidník

BLAHOŽELÁME

Milý duchovný otec Michal Baran, krásne 
životné jubileum – 40 rokov – oslávite 20. 
januára. Z celého srdca vám blahoželáme 
a kyticu modlitieb na prestol Bohu za vás 
prinášame. Ďakujeme za horlivé ohlasovanie 
Božieho slova, za príklad kresťanského ži-
vota, povzbudzovanie vo viere a trpezlivosť, 

ktorú nám preukazujete. Do ďalších rokov 
vám prajeme veľa Božích milosti a dobré 
zdravie, aby ste nás aj naďalej potešovali 
pekným slovom, posmeľovali slabých vo 
viere, vlievali nádej chorým a opusteným. 
Nech vás požehnáva Pán a posilňuje vo vašej 
kňazskej ceste i v osobnom živote. Presvätá 
Bohorodička nech vás ochraňuje a Svätý 
Duch vedie vaše kroky, aby ste v Pánovej 
vinici slúžili na mnohé a blahé roky. To vám 
vyprosujú rodina Kereštanová a Býrová.

Matička Božia, nechaj nám starkú, aby nám 
dlho žila. Starká ma pre mňa času, koľko 
chcem. Starká je vľúdna. Má Boží pokoj v duši. 
Starká sa o nás s nikým nedelí. Má času ľúbiť 
nás.
Drahá naša mamka, babka a prababka Mária 
Jacková z Rakovca nad Ondavou, s láskou 
a úctou sa vám chceme poďakovať v deň 
vašich požehnaných 85. narodenín, kto-
ré oslávite 30. januára, za všetku lásku, 
všetky obety. Niet veru lepšej mamky, babky 
a prababky na svete. Preto vás zverujeme 
pod ochranu našej nebeskej Matky a vašich 
osobných patrónov sv. Antona a dona Bosca. 
Nech vám Pán Boh nadelí hojnosť svojich 
milostí, dobré zdravie a veľa radosti.

Vďačné deti, vnúčatá a milujúce pravnúčatá

Svoje životné jubileum 
– 40 rokov – 30. januára 
oslávi otec Miroslav Mrug. 
Chceme vám k tomuto 
jubileu vyprosovať plnosť 
Božích milostí a ochranu 
Presvätej Bohorodičky. 
Ďakujeme vám za nezištnú službu pre nás 
počas vášho pôsobenia medzi nami. Prajeme 
vám plnosť zdravia, lásky a radosti zo služby 
Kristovi. Na mnohaja i blahaja lita!

starosta obce Vladimír Megela  
a veriaci filiálky Nechválova Polianka

Drahý duchovný otec 
Marcel Pisio, k vašim 
40. narodeninám, ktoré 
oslávite 30. januára, vám 
chceme z úprimného srdca 
zablahoželať. Prajeme 
vám plnosť zdravia, lásky, 
Božieho požehnania a darov Svätého Ducha. 
Nech vás Presvätá Bohorodička ochraňuje na 
každom kroku. S láskou spomíname na vaše 
pôsobenie medzi nami. Na mnohaja i blahaja 
lita! 

starosta obce Vladimír Megela  
a veriaci filiálky Nechválova Polianka

DARY NA SLOVO

bohuznámy, Prešov – 1 000 eur; Milan Majer-
ský, Levoča – 200 eur; Daniela Gozová – 100 
eur; Mária Špesová – 100 eur; Spolok ružen-
ca, Humenné-mesto – 50 eur; Spolok ružen-
ca, Koromľa – 50 eur; Ján Onuško, Lackovce – 
50 eur; Ružencové bratstvo, Miklušovce – 50 
eur; Marek Onuško, Sečovská Polianka – 50 
eur; farnosť Trebišov – 50 eur; Jozef Mikula, 
Ľubovec – 50 eur; Veronika Križová – 25 eur; 
Arcibratstvo ruženca – 40 eur; Gréckokato-
lícka rómska misia, Stará Ľubovňa – 40 eur; 
Arcibratstvo ruženca, Nacina Ves – 30 eur; 
bohuznáma – 20 eur; bohuznámi darcovia – 
10 eur; Mária Bakajsová, Vranov nad Topľou 
– 5 eur; Emil Timko, Prešov – 5 eur; Anna 
Škvareninová, Prešov – 5 eur; Vincent Leško, 
Prešov – 5 eur

Zo srdca ďakujeme.

OZNAMY

Stretnutie slobodných katolíkov

Máš 27 a viac rokov a chceš nájsť nových 
priateľov? Pozývame ťa na stretnutie slobod-
ných katolíkov, ktoré sa koná vždy v stredu 
po prvom piatku o 18.30 hodine u vin-
centínov 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

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. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektro-
magnetický pohon, diaľkové ovládania zvo-
nov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442 
18 28; 0907 268 344

Boží ľud sa zúčastňuje na spoločnom Božom 
diele – ide o spasiteľné dielo Ježiša Krista. On 

v prospech ľudí dáva celého seba, aby ich 
spasil. Slovo liturgia však neznamená len 
slávenie svätej liturgie – eucharistie, ale aj 
ohlasovanie evanjelia a činorodú lásku 
k Bohu a k blížnym. Liturgia je teda skutok 
lásky a obety, keď človek dáva sám zo seba 

(duchovné aj hmotné dary) podľa vzoru 
Krista, ktorý je darcom a zároveň darom.

Synku, dnes 
budeme celú noc 

bdieť a...

Otče, zvládli sme to. 
Pán sa zo mňa

určite teší.

P
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Dúfam, že nezaspím ako 
minule.

No to závisí hlavne od 
toho, koľko ľútosti, 
pokory, pravdy a lásky 
bolo v našich spo-
ločných modlit-
             bách.

detská   

Ahoj, deti! Dnes si povieme niečo o slove, ktoré 
často používame a je základom nášho spoloč-
ného prežívania viery. Slovo liturgia pochád-
za z gréckeho leitourgía (λειτουργία) a zna-
mená služba v mene alebo v prospech 
ľudu, alebo aj verejná služba, dielo. Išlo 
o drahú dobrovoľnú obetu starovekých 
bohatých Grékov pre verejné dobro. 
Z vlastných prostriedkov �nancovali verejné 
diela. Vďaka tomu získali postavenie a pocty.

Pod slovom liturgia
rozumieme aj súhrn všetkých o�ciálnych 
bohoslužieb v Cirkvi. No väčšina z nás si 
pri tomto slove predstaví svätú liturgiu. 
Takmer v každom meste či dedine sa na-
chádza chrám – cerkev – miesto zasväte-
né Bohu, kde sa uskutočňuje liturgia – 
modlitba Cirkvi, ale keďže Boh je väčší 
ako akýkoľvek chrám, liturgia sa správnym 

spôsobom a so správ-
nym úmyslom srdca 
môže uskutočňovať 

kdekoľvek.
Ktorá modlitba Božieho 

ľudu došla až k Božiemu 
uchu?

JednotaMiesto

Príbehy poslušníkaSpoločne

... modliť sa 
kajúce modlitby.

Pri spoločných dielach 
je dôležitá pokora 
a jednota v úmysle. 
To znamená, že niečo 
robíme spoločne
a pre spoločné dobro, 
musíme ťahať za jeden 
povraz, aby sa dielo 
podarilo. Nikto nie je 
dôležitejší ako ten 
druhý, lebo každý je 
potrebný s tým, čo má 
a čo vie. Je to ako 
puzzle. Každý dielik je 
dôležitý, aby obrázok 
bol dokonalý.
Aj svadbu v Káne 
Galilejskej môžeme 
prirovnať k liturgii. 
Každý niečo daroval. 
Kristus svoju božskú 
moc, Bohorodička svoju 
pozornosť a príhovor, 
sluhovia svaly, domáci 
vodu a nádoby... A dielo 
sa podarilo. Voda mohla 
byť premenená na víno.

Poskladaj puzzle ikony, 
na ktorej je svadba 
v Káne Galilejskej.

A B C

D
Hľadáme priateľa Slova – PARTNERA 

(podnikateľa či firmu),  
ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu  

o reklamnom partnerstve a bude  
pravidelne mesačne prispievať.

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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TV LUX

g25.01. (piatok)  02.25 Matka kubánskeho ľudu 
2 08.20 Dobrodružstvá chrobáčikov: Jama 
plná levov – detský program 16.25 Svetové dni 
mládeže v Paname: Kajúca pobožnosť 17.30 
Stopy v snehu – dok. film 2 20.20 PKP 21.30 
Quo vadis s Maxom Kašparů 23.00 Svetové dni 
mládeže v Paname: Krížová cesta mladých
g26.01. (sobota)  03.50 Slovo v obraze: Obrá-
tenie Šavla – umelecký program 10.30 Matka 
kubánskeho ľudu – dokument 2 11.55 PKP 
15.15 Svetové dni mládeže v Paname: Svätá 
omša 20.40 G. Moscati: Doktor pre chudobných 
– film (2) 2
g27.01. (nedeľa)  08.00 Klbko: O liturgii – detský 
program 08.35 Gréckokatolícky magazín (GkM) 
13.30 Svetové dni mládeže v Paname: Svätá 
omša 16.45 Svetové dni mládeže v Paname: 
Návšteva Domu dobrého Samaritána 22.25 
Svetové dni mládeže v Paname: Stretnutie 
s dobrovoľníkmi
g28.01. (pondelok)  08.20 Dobrodružstvá 
chrobáčikov: Požehnanie v prestrojení – det-
ský program 13.30 Univerzita tretieho veku: 
Židovsko-kresťanské štúdiá 17.30 Doma je 
doma 22.00 Svetoznámi slovenskí vedci: Rande 
s Belkou – dokument 23.25 Rehoľná abeceda
g29.01. (utorok)  02.25 Godzone magazín 08.20 
Dobrodružstvá chrobáčikov: Vďaka posta-
čí – detský program 10.10 Z prameňa 13.25 
Quo vadis s Maxom Kašparů 17.00 Viera do 
vrecka 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45 
Vatikano
g30.01. (streda)  03.15 Akatist 08.20 Dobrodruž-
stvá chrobáčikov: Radosť pre všetkých – detský 
program 09.30 Generálna audiencia Svätého 
Otca 10.30 Kulmenie 13.20 Americko-sloven-
ské inšpirácie – publicistika 16.05 GkM R 16.25 
Bez hraníc: Chudoba v Nemecku – dokument 
17.30 Doma je doma 20.20 PKP R 20.30 Kres-
ťan v spoločnosti – publicistika
g31.01. (štvrtok)  03.15 Quo vadis s Maxom 
Kašparů 04.00 GkM R 08.20 Dobrodružstvá 
chrobáčikov: Voľným pádom – detský program 
10.10 Z prameňa 10.50 PKP 17.00 PKP R

g01.02. (piatok)  08.20 Dobrodružstvá chrobá-
čikov: Skúška obrom – detský program 10.10 
Z prameňa 16.35 Eucharistické zázraky 17.30 
Moja misia: Nie si sám – dokument 20.20 PKP
g02.02. (sobota)  08.00 Klbko: O liturgii – detský 
program 10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 Akatist 
16.00 Fatimská sobota 20.30 Laura: Veľká láska 
– film 2
g03.02. (nedeľa)  08.35 GkM R 10.30 Svätá omša 
zo Šaštína 16.00 Slovo v obraze: Blahoslaven-
stvá 19.05 Katechéza 21.00 Medzi nebom 
a zemou

TV NOE

g25.01. (piatok)  10.40 Jak věří katolíci: Cesta 
k jádru naší víry (2) 16.30 Panama: Kající litur-
gie s nezletilými trestanci 22.45 Abba, Otče 
– dokument o Jánovi Pavlovi II.
g26.01. (sobota)  06.05 Modlitba ve skle – 
dokumentárny film 07.40 Hermie a ustrašený 
pavouk 10.00 Panama: Křížová cesta s mladý-
mi 18.30 Maminčiny pohádky (16)

g27.01. (nedeľa)  10.30 Panama: Modlitební vi-
gilie 12.35 Zřím Řím – dokumentárna reportáž 
13.50 Panama: Mše svatá v parku Campo San 
Juan Pablo II. 16.40 Panama: Návštěva Domu 
dobrého Samaritána 18.40 Hermie a Stanley 
na táboře
g28.01. (pondelok)  10.05 Manželství – jeden 
z pohledů na přirozenou rodinu – dokument 
13.10 Manželská setkání – dokument 18.30 
Maminčiny pohádky (17) 23.45 Mosambik – 
Bom Padre
g29.01. (utorok)  06.25 Mexiko – Chiapas: Nářek 
lidu 12.50 Misie skrze svědectví – Slovensko 
15.35 Mwebare kwija – Klinika v buši – doku-
ment 19.15 Řeckokatolický magazín (ŘkM)

g30.01. (streda)  10.40 Na pomezí ticha a tmy – 
dokument 13.05 Jak věří katolíci: Cesta k jádru 
naší víry (3) 18.40 Sedmihlásky (99) 19.30 
Terra Santa News 20.00 Adorace
g31.01. (štvrtok)  09.20 Don Bosco: Světec, který 
skákal salta – dokument 16.55 Bez hábitu 
naživo – diskusia 18.30 Maminčiny pohádky 
(20) 18.45 Povolání – Sestra Olga 20.00 Don 
Bosco – príbeh (1)
g01.02. (piatok)  07.50 Biblická studna 13.15 
Svědectví syrské mystičky Myrny Nazzour ve 
Čeríně 16.20 Tak trošku jiný lyžák – dokument 
20.00 Don Bosco – príbeh (2)
g02.02. (sobota)  08.30 Cirkus Noeland (22) 
09.40 Nikaragua: Dobrý pastýř, biskup David 
Zywiec 17.30 Mše svatá z Vatikánu u příleži-
tosti Světového dne zasvěceného života 00.45 
ŘkM R

g03.02. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 10.30 Mše svatá 
z kostela Narození Panny Marie v Orlové 14.55 
Zambie: Řemesla Dona Boska 17.50 Cirkus 
Noeland (23)

LUMEN

gNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
g26.01. (sobota)  10.00 Ďalší Slováci v procese 
svätorečenia – Boží služobník biskup Ján Voj-
taššák 15.15 Literárna kaviareň: Dielo a tvorba 
básnika Mariána Šidlíka
g27.01. (nedeľa)  13.00 Svadba v Káne – roz-
hlasová hra 14.00 Mýty a pravdy o sexuálnom 
zneužívaní detí. Hosť: Slávka Karkošková
g30.01. (streda)  20.00 Centrum pre mládež 
Košickej eparchie sv. Jána Teológa
g02.02. (sobota)  09.30 Symbolika odevu men-
ších bratov františkánov
g09.02. (sobota)  10.00 Boží služobník biskup 
Michal Buzalka 18.00 Emauzy – gréckokato-
lícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slávi otec Pavol Medviď
g13.02. (streda)  21.00 Folklórne chodníčky 
Darinky Laščiakovej
g20.02. (streda)  20.00 Duchovný život veriacich 
v Kmeťove

g22.02. (piatok)  20.00 Senior roka 2018 – roz-
hovor
g23.02. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolíc-
ka svätá liturgia z Prešova
g27.2. (streda)  20.00 Rímskokatolícka farnosť 
Odorín

RTVS

DVOJKA

g25.01. (piatok)  17.15 Spravodliví – dokument 
o Slovákoch, ktorí počas druhej svetovej vojny 
pomáhali Židom R

g26.01. (sobota)  20.10 Aron Grunhut – film 
o bratislavskom obchodníkovi s husacou pe-
čeňou, ktorý vycítil, že Hitler chystá likvidáciu 
Židov. Zorganizoval ilegálny lodný transport 
do vtedajšej Palestíny a zachránil tak viac ako 
1 300 ľudí. 20.40 Spravodliví medzi národmi – 
odovzdávanie ocenení hrdinom, ktorí prispeli 
k záchrane Židov v období holokaustu
g27.01. (nedeľa)  19.40 Slovo – príhovor evanje-
lického farára Jána Kolesára
g28.01. (pondelok)  13.00 Pán rektor – doku-
ment o bývalom rektorovi Katolíckej univerzity 
v Ružomberku prof. Tadeuszovi Zasepovi 14.35 
Pawel Schwarz: Počúvaj tie slová – dokument 
o básnikovi a maliarovi a jeho živote v Izraeli R

g29.01. (utorok)  17.15 Spravodliví R

g30.01. (streda)  17.30 Spravodliví R

g31.01. (štvrtok)  08.45 Svetové dedičstvo 
UNESCO na Slovensku: Bardejov R 22.25 Rodina 
po slovensky: Rodina a moderná doba
g02.02. (sobota)  08.55 Encyklopédia sloven-
ských obcí: Borša
g03.02. (nedeľa)  12.50 Orientácie 13.15 Orien-
tácie R 18.15 Krížová cesta banskoštiavnickej 
Kalvárie – dokument 19.40 Slovo
g08.02. (piatok)  13.30 Galavečer Prešovskej 
archieparchie (skrátený záznam)

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

gNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného 
rána
g27.01. (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
g03.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy
g10.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach
g17.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály 
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici / 
09.00 Pravoslávna svätá liturgia zo Sobraniec

RÁDIO REGINA

gPondelok  17.05 Viera v živote
gUtorok  20.00 Duchovné horizonty R

gSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Eku-
ména vo svete R

gNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné 
horizonty 17.50 Rádio Vaticana R

RÁDIO DEVÍN

gNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
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JOHANN WOLFGANG GOETHE: 
FAUST 

KNIHA g Veľdielo svetovej literatúry 
Faust, ktoré vyšlo koncom minulého roka 
v Spolku svätého Vojtecha, už dlhší čas 
na slovenskom knižnom trhu chýbalo. 
V kompletnom vydaní vyšlo totiž na-
posledy pred polstoročím. Staršiemu, no 
kvalitnému prekladu germanistu Mórica 
Mittelmanna-Dedinského (1914 – 1989) 
dodali v najnovšom vydaní pridanú hod-
notu veľkolepé ilustrácie akademického 
maliara Miroslava Cipára, ktoré otvárajú 
nové vrstvy nielen Goetheho drámy, ale aj 
ľudského boja o vlastnú dušu. Jedinečná 
dráma o neuhasiteľnom smäde po po-
znaní i o krehkej hranici medzi dobrom 
a zlom tak pohladí dušu nielen milovní-
kom literatúry, ale aj výtvarného umenia 
a krásnych kníh. (Martina Grochálová)

BELLA A SEBASTIÁN 3 – 
PRIATELIA NAVŽDY

FILM g V roku 2017 uzrela pod reži-
sérskou taktovkou Clovisa Cornillaca 
(zároveň predstaviteľa Josepha) svetlo 
sveta posledná časť trilógie o nerozluč-
nom priateľstve chlapca a bieleho psa. 
Po dvoch rokoch sa viacero vecí zmenilo 
– Bella má tri roztomilé šteniatka, Pierre 
a Angelina chystajú svadbu a túžia odísť 
z hôr (čo Sebastián rázne odmieta), 
a znenazdania sa objaví krutý Joseph, 
ktorý tvrdí, že je majiteľom Belly a chce 
ju naspäť. Chlapec sa rozhodne bojovať 
a ochrániť to, čo má preňho veľmi vysokú 
cenu. Napriek kritickým hlasom vás tento 
francúzsky 90-minútový rodinný film 
vtiahne do krásnej vysokohorskej prírody 
a príbehu o boji dobra a zla. (Dada Kole-
sárová)

C. P. E. BACH: MAGNIFIKAT

 
HUDBA g Zbor a orchester arcibis-
kupského gymnázia v Prahe je výberové 
teleso vytvorené z mladých hudobníkov 
– hráčov a spevákov, študentov a absol-
ventov gymnázia. Základ repertoáru 
tvoria väčšie vokálno-inštrumentálne 
diela 17. – 18. storočia. Magnifikat je ich 
šiesta nahrávka, ktorá predstavuje diela 
Carla Philippa Emanuela Bacha, nemec-
kého čembalistu, pedagóga, hudobného 
skladateľa a druhého najstaršieho syna 
svetoznámeho Johana Sebastiana Bacha, 
ktorý sa stal poprednou hudobnou osob-
nosťou Hamburgu. Pod vedením dirigen-
ta Igora Angelova sa môžete započúvať do 
štyridsiatich minút povznášajúcej hudby 
v deviatich skladbách tohto hudobného 
klasika. (Dada Kolesárová)

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

Legenda: BARDEJOV, CENTRUM, CMAR, ČLENY, ENTITA, 
EPOCHA, FYZIKA, HLINÍK, CHOROBA, KALICH, KÁVOVAR, 
KETÓNY, KOMIK, KOZUB, LEKVÁR, LITVA, LOPATA, 
LUNAPARK, MALIAR, MARŽA, MASAKER, OBETE, OBLAKY, 
OKRES, PASTEL, PEKLO, POČASIE, POKOJ, POLIEVKA, POTAŠ, 
PRAMEŇ, PÚPAVA, RUSKO, SMALT, SODOMA, TELESO, 
VČELÁR, VIERA, VINICA, VLASY, VOLIČ, VÝLET,VÝPALOK, 
VÝPIS, ZLOBA, ZRADA, ZVYKY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.

Autor: M. Pataky; Výherca: Beáta Damičová z Hniezdneho

Správne riešenia z čísla 25 – 26: Krížovka: Nikdy sa 
nevzdávajme modlitby. Osemsmerovka: Biblia je 
v súčasnosti zlatý poklad, ktorý je v obehu.

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

Pomôcky:  
Akita, Nant, 
Ajan, Kulér
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Automatizácia  
chrámových zvonov 
Používame najspoľahlivejšiu technológiu 
zvonenia, ktorá spočíva v bezkontaktnom 
snímaní polohy zvonu s motorickým 
pohonom riadeným mikroprocesorom. 
Osvedčená novinka! Pohon pomocou 
lineárneho motora nemá žiadne fyzické 
spojenie so zvonom, chod zvonu bez 
vibrácií, maximálne priblíženie ručnému 
zvoneniu. Realizujeme kompletnú 
rekonštrukciu pôvodného zavesenia 
a uchytenia zvonov, ako aj elektrických 
pohonov. V roku 2012 sme elektrifikovali 
približne 150 zvonov.

Digitálne zvony  
s hodinovým odbíjaním 
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá 
finančne náročné použitie liatych 
zvonov alebo nákladné rekonštrukcie 
zvonových zariadení. Systém obsahuje 
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný 
automat, pohrebnú automatiku, 
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný 
pochod...). 

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový 
stroj riadený DCF signálom, pre 
číselníky do priemeru troch metrov 
vyrobených laserovou technológiou 
za bezkonkurenčné ceny spolu 
s odbíjaním. 

Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do hmotnosti 
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie. 
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón 
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 
dvestoročnej technológii.

Ozvučenie kostolov
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej 
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač 
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu 
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom 
a parametrickým korektorom v celom 
zvukovom pásme s reguláciou 20 až 
0 dB. Každý vstup má samostatné 

nastavenie citlivosti, basov, výšok, 
100 Hz filtra a fantómového napájania. 
Vďaka týmto parametrom je docielené 
najvernejšie ozvučenie chrámu.

Osvetlenie chrámov 
a kompletná elektrifikácia 
chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné LED 
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré 
nahrádzajú klasické halogénové 150, 
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 
80 % energie.

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

Kúrenie do chrámu – 
tepelné žiariče, lavicové 
kúrenie 
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu 
tepelnými infražiaričmi nemeckej 
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale 
priestor pred nimi s okamžitým teplom 
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií. 
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na úrovni 
21. storočia – slúži na zobrazenie 
piesní, veršov, žalmov uložených na SD 
karte, komunikácia tabule s obslužným 
zariadením je bezdrôtová. Rozmer 
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.

Patent
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu 
na elektronický regulátor zvonov, ktorý 
je zapísaný do registra podľa § 11 ods. 
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový 
vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku 
sme držitelia osvedčenia vydaného 
Technickou inšpekciou Banská Bystrica 
na elektrifikáciu, automatizáciu 
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona 
do hmotnosti 6 000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače 
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
02.02. Fatimská sobota (10.00 h)
03.02. Mariánske večeradlo (16.00 h)
10.02. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)
15. – 22.02. Ikonopisecký kurz
24.02. Katedra sv. Petra (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
02.02. Fatimská sobota (09.30 h)
22.02. Katedra sv. Petra
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: 
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá li-
turgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
27.01. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 h)
01.02. Prvopiatková adorácia a liturgia 
s eucharistickým požehnaním (17.30 h)
08.02. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.00 h)
13.02. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
17.02. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.02. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
31.01. – 03.02. Kurz prípravy na manžel
stvo. 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 prí-
pravu. Viac sa o kurze prípravy na manžel-
stvo môžete dozvedieť na www.domanzel-
stva.sk. Príspevok je 65 eur za osobu.
14. – 19.02. Škola Otcovo srdce. Tieto stret-
nutia, 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

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)
27.01. Stretnutie rómskych mužov, Soľ 
(14.00 h)

koinoniapo.sk,  
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
30.01. Biblický večer (18.00 h)
06.02. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h)
13.02. Večerné chvály (18.00 h)
20.02. Večer chvál (17.30 h)
27.02. Biblický večer (18.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán-
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 17.25 Svidník
20.02. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

15.01. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi 
v Prešove-Sekčove (17.00 h) 


