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„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľov-
stvo.“ (Mt 4, 17) 
S Ježišovou výzvou robiť pokánie máme všetci 
istú ťažkosť. Veľmi sa nám do toho nechce. Len 
si spomeňme na čas pred svätou Štyridsiatnicou. 
Tešíme sa na ňu? Skôr sa tešíme na Paschu, ale 
nie na Veľký pôst. Často aj mnohí veriaci vnímajú 
samotné kresťanstvo ako niečo ťaživé, smutné a ne-
záživné. A hoci sa modlíme, každú nedeľu chodí-
me do cerkvi, pravidelne pristupujeme k sviatosti 
zmierenia, počúvame kázne a chodíme na odpusty, 
nemeníme sa. Prečo?

Je to dôsledok toho, že sme nepochopili, čo zname-
ná robiť pokánie. V Starom zákone, povedané zjed-
nodušene, človek až do čias Jána Krstiteľa počúval: 
„Zmeň svoj život a Boh sa nad tebou zľutuje.“ V oso-
be Ježiša Krista však dochádza ku kľúčovej zmene. 
Boh sa obracia k človekovi, ktorý sám od seba nie je 
schopný obrátenia. Približovanie nebeského kráľov-
stva znamená, že Boh prišiel v Ježišovi Kristovi 
medzi nás. Kristus je nebeské kráľovstvo. S ním sa 
začína kráľovstvo lásky, nie spravodlivosti a odplaty. 
V ňom začal Boh robiť pokánie za človeka. Preto 
v Ježišových ústach slovo „robte pokánie“ nezna-
mená: „vy sa zmeňte a budete zachránení“, ale „ste 
zachránení, preto zmeňte svoj život“.

Teda Boh ti dal nebo a ty už nemusíš žiť tak, ako 
si žil. To znamená, že Boh na seba vzal následky 

našich hriechov. Uponížil sa až pod posledného 
človeka, keď sa za nás nechal odsúdiť na smrť. 
Naše hriechy pozdvihol na kríž a nás navždy 
zachránil. Z vedomia naplneného radosťou, že sme 
zachránení z moci hriechu, sme Kristom pozvaní 
k pokániu. Toto je základné poslanie kresťanov. Už 
nemôžeme žiť iba sami pre seba, ale máme žiť pre 
tento svet, ktorý Boha nepoznal.

Kto je teda skutočne obrátený? Kto uveril v to, čo 
urobil Ježiš Kristus? Kto verí v Ježiša Krista, v také-
ho, aký je, a prijal ho do svojho života? Obrátený 
človek je ten, kto dal s radosťou Pánovi prvé miesto 
vo svojom živote, ktoré mu patrí, a uveril, že sku-
točne žiť bez Ježiša sa nedá.

Takýto obrátený kresťan, kňaz, rehoľník či biskup 
je autentický. A toto strháva aj iných. Takými 
boli naši blahoslavení biskupi Peter Pavel Gojdič 
OSBM či Vasiľ Hopko. Ich príklad a životný postoj 
v rozhodujúcich životných chvíľach strhával nielen 
našich veriacich, ale aj ostatných.

Cirkevné štruktúry majú veriacim slúžiť na tento 
cieľ: ohlasovať im evanjelium, že nás Boh za-
chránil. V tomto roku oslavujú 50. výročie svojho 
vzniku dve z nich: časopis Slovo a gréckokatolícka 
eparchia v Parme v USA. Gréckokatolíci na Slo-
vensku a v USA patria k sebe. Svedčia o tom naše 
dejiny. Oslavy sú vždy časom vďaky Pánu Bohu, 
ale aj časom výziev do budúcnosti. Obe štruk-
túry v minulosti, ale aj dnes majú povzbudzovať 
veriacich k základnej požiadavke na dosiahnutie 
nebeského kráľovstva – k obráteniu. A to je úžasné 
poslanie zverené naším Pánom Ježišom Kristom.

Vyprosujem časopisu Slovo i Parmskej eparchii, 
aby to robili vždy radostne a vytrvalo až do konca.

Modlím sa za vás a žehnám vám.

STE  
ZACHRÁNENÍ!

vladyka Milan LACH SJ
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PODĽA BOŽIEHO 
ŠTÝLU

Marek BARAN

V Nedeľu krstu Krista Pána Svätý Otec František pred 
modlitbou Anjela Pána priblížil hĺbku Ježišovho krstu 
v rieke Jordán, ktorý mu udelil Ján Krstiteľ.

„Liturgia nás pozýva plnšie spozná-
vať Ježiša, ktorého narodenie sme len 
prednedávnom slávili; a preto evanjelium 
znázorňuje dva dôležité prvky: Ježišov 
vzťah k ľuďom a Ježišov vzťah k Otcovi. 
V rozprávaní o krste, ktorý Ján Krstiteľ 
udelil Ježišovi vo vodách Jordánu, vidíme 
ponajprv úlohu ľudu. Ježiš je uprostred 
ľudu. Ľud netvorí iba akési pozadie scény, 
ale je podstatným prvkom udalosti. Pred 
ponorením sa do vody Ježiš sa ponára 
do zástupu ľudí, zjednocuje sa s ním, 
naplno prijíma ľudskú situáciu, zdieľa 
s ľudstvom všetko, okrem hriechu. Vo 
svojej božskej svätosti, plnej milosti 
a milosrdenstva sa Boží Syn vtelil práve 
preto, aby vzal na seba a sňal hriech sveta: 
vzal na seba našu biedu, naše ľudské 
položenie. Preto aj dnešná udalosť je epi-
fániou, zjavením, lebo tým, že sa Ježiš ide 
dať pokrstiť Jánovi uprostred kajúcnikov 
svojho ľudu, zjavuje logiku a zmysel svo-
jej misie. Keď sa zjednocuje s ľuďmi, ktorí 
si žiadajú od Jána krst obrátenia, Ježiš 
s nimi zdieľa aj hlbokú túžbu po vnútor-
nej obnove. A Svätý Duch, ktorý na neho 
zostupuje v telesnej podobe ako holubica, 
je znamením, že s Ježišom sa začína nový 
svet, nové stvorenie, ktorého súčasťou sú 
všetci tí, ktorí prijímajú Krista do svojho 
života. Rovnako aj každému z nás, ktorí 
sme sa znovuzrodili s Kristom v krste, sú 
určené slová Otca: ,Ty si môj milovaný 
Syn, v tebe mám zaľúbenie‘ (Lk 3, 22). 
Táto Otcova láska, ktorú sme všetci prijali 
v deň nášho krstu, je plameň, ktorý bol 
zažatý v našom srdci a potrebuje byť 
živený modlitbou a dobročinnou láskou. 
Druhým prvkom, ktorý zdôrazňuje 
evanjelista Lukáš, je to, že po svojom 
ponorení sa medzi ľud a do vôd 
Jordánu sa Ježiš ponára do modlitby, 

do spoločenstva s Otcom. Krst je začiat-
kom Ježišovho verejného života, jeho 
misie vo svete ako poslaného Otcom, aby 

zjavil jeho dobrotu a jeho lásku k ľuďom. 
Toto poslanie sa plní v neustálej a doko-
nalej jednote s Otcom a Svätým Duchom. 
Aby aj poslanie Cirkvi a poslanie každého 
z nás bolo verné a prinieslo svoje ovocie, 
musí byť naštepené na Ježišovo posla-
nie. Znamená to v modlitbe ustavične 

obnovovať evanjelizáciu a apoštolát, aby 
vydávali jasné kresťanské svedectvo podľa 
Božieho plánu a štýlu, nie podľa ľudských 
plánov.

Drahí bratia a sestry, sviatok Krstu Pána 
je vhodnou príležitosťou obnoviť si 
s vďačnosťou a presvedčením záväzky 
nášho krstu, usilujúc sa každodenne žiť 
v súlade s ním. Je tiež veľmi dôležité, ako 
som vám to už mnohokrát povedal, aby 
sme poznali dátum svojho krstu. Mohol 
by som sa opýtať, kto z vás ho pozná. Nie 
všetci, istotne. Ak ho niekto z vás nevie, 
keď sa vrátite domov, spýtajte sa na to 
svojich rodičov, starých rodičov, ujov, tiet, 
krstných rodičov, rodinných priateľov... 
Spýtajte sa: ,V ktorý deň som bol pokrs-
tený, pokrstená?‘ A potom naň neza-
budnime: strážme si ten dátum v srdci, 

aby sme ho každý rok slávili. Ježiš, ktorý 
nás nespasil pre naše zásluhy, ale činom 
nesmiernej dobroty Otca, nech nás urobí 
milosrdnými voči všetkým. Nech je nám 
Panna Mária, Matka milosrdenstva, 
sprievodkyňou a vzorom.“ (príhovor 
z 13. januára 2019)
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„Modlitba mení skutočnosť, nezabudnime na to. Buď zmení 
skutočnosti, alebo zmení naše srdce, no vždy mení, niečo premieňa. Modliť 
sa je už odteraz víťazstvom nad osamelosťou a zúfalstvom.“

(myšlienka Svätého Otca Františka)
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OSOBNÁ SVÄTOSŤ 
JE NAJVÄČŠOU 
PRIORITOU

Miron KERUĽ-KMEC

PASTIERSKYM LISTOM NA SVIATOK ZJAVENIA PÁNA 
VLADYKA MILAN LACH SJ OTVORIL JUBILEJNÝ ROK 
EPARCHIE PARMA, KTORÁ SI PRIPOMÍNA 50. VÝROČIE 
SVOJHO ZALOŽENIA. VLADYKA MILAN PRINIESOL 
REFLEXIU NAD POLSTOROČNOU HISTÓRIOU 
PARMSKEJ EPARCHIE A PREDSTAVIL VÍZIU PRE 
JEJ BUDÚCNOSŤ, KTORÁ DÁVA NÁDEJ NA BOHATÉ 
DUCHOVNÉ OVOCIE.

Svätý pápež Pavol VI. bulou Quandoqui-
dem Christus z 21. februára 1969 vytvoril 
Byzantskú katolícku ruténsku metropoliu 
sui iuris, svojho práva, v Pittsburghu. 
Eparchia Parma vznikla vyčlenením 
z Gréckokatolíckeho biskupstva Pitts-
burgh a zabezpečuje pastoračnú sta-
rostlivosť o gréckokatolíckych veriacich 
v dvanástich štátoch centrálnej a západ-
nej časti USA – Ohio, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, Južná Dakota, 
Severná Dakota a Wisconsin. Celkovo 
má eparchia dnes viac ako 2 400 aktív-
nych veriacich, ktorým slúži osemnásť 
kňazov v 29 farnostiach a dvoch misiách. 
Jeden kňaz slúži v armáde. V pastorácii 
pomáhajú aj niektorí z trinástich kňazov 
na dôchodku. V eparchii slúži sedemnásť 
trvalých diakonov a v metropolitnom 
seminári v Pittsburghu sa na kňazstvo 
pripravujú traja bohoslovci.

ŽIVOT EPARCHIE
Eparchia má v Clevelande jednu z mála 
gréckokatolíckych cirkevných škôl 
v USA. Škola pôsobí pri Farnosti st. Mary 
(Presvätej Bohorodičky) a navštevuje ju 
175 študentov. Ženský Monastier Krista 
Ženícha v Burtone má mladú a rozrasta-
júcu sa komunitu. Je výsledkom snahy 
o obnovu tradičného mníšstva v eparchii. 
V monastieri je momentálne šesť sestier. 

Gréckokatolícka cirkev v USA sa už dávnejšie 
vrátila k starobylej praxi Mukačevskej eparchie 
podávať Eucharistiu aj deťom. Vladyka Milan 
Lach SJ podáva Eucharistiu mladému veriacemu 
vo farnosti sv. Lukáša v meste Sugar Creek 
(Missouri, USA).

4www.casopisslovo.sk slovo na tému



Gréckokatolícki biskupi v Parme:

1969 – 1984 Emil Ján Mihalik 
(rodičia pochádzali z Hrabského)
1984 – 1995 Andrej Pataki (ne-
skorší biskup v Passaicu)
1996 – 2002 Basil Myron Schott 
OFM (neskorší pittsburský arcibis-
kup metropolita)
2002 – 2016 John Michael Kud-
rick (emeritný parmský eparcha)
Od roku 2018 Milan Lach SJ 
(pôvodne prešovský pomocný 
biskup)

Neďaleko je najväčšie pútnické miesto 
eparchie – Mariapoch (Máriapóč, štát 
Ohio), kde sa nachádza kópia milostivej 
ikony z Máriapóča v Maďarsku.

Uvažovanie o polstoročí miestnej cirkvi 
dáva zreteľne vyniknúť všetkým radost-
ným i ťažkým momentom jej života. 
Je dôležité sa pri nich zastaviť, pretože 
tvarujú súčasnosť a dávajú múdrosť pre 
budúce roky a desaťročia.

Toto uvažovanie v prvom rade vedie k hl-
bokej vďačnosti za námahu a obetavosť 
biskupov, kňazov a veriacich pri budo-
vaní všetkých potrebných štruktúr novej 
eparchie. Tá sa stala lídrom v liturgickej 
reforme a v návrate k pôvodným tradí-
ciám našej cirkvi. Uznanie patrí veriacim, 
ktorí pochopili vlastnú zodpovednosť 
za svoju farnosť a mnohokrát s veľkou 
obetavosťou dbali o pokrytie všetkých 
jej potrieb. Nemožno vynechať mnohé 
organizácie, ktoré veriaci vytvorili v rámci 
svojich farností, aby poslúžili miestnej 
komunite svojou charitatívnou činnos-
ťou – či už sýtením bezdomovcov, alebo 
podporou núdznych rodín, alebo iným 
druhom dobročinnej práce. Dalo by sa 
povedať, že každá farnosť takto zanechala 
silnú stopu vo svojom prostredí. Táto 
ochota slúžiť bola a je silným svedectvom, 
ktoré mnohých priviedlo k Bohu a náš 
spôsob oslavy Boha a života s ním a v ňom 
prijali za svoj.

NOVÉ VÝZVY
Treba však spomenúť aj ťažkosti, ktorým 
Eparchia Parma čelila. Azda najhlavnejšia 
je spojená s veľkou mobilitou za pra-
covnými príležitosťami. Ak si pozrieme 
farské matriky pokrstených za ostatných 
päťdesiat rokov, zvyčajne dve tretiny 
pokrstených je roztrúsených vo všetkých 
štátoch USA, kam sa presťahovali 
predovšetkým kvôli práci. A tak napriek 
príchodu mnohých konvertitov počet 
veriacich vo farnostiach postupne klesal. 
Niekoľko farností muselo byť dokonca 
zatvorených, pretože zostávajúci farníci 

16. až 28. septembra 2018 uskutočnili gréckokatolíci zo Spojených štátov 
s parmským eparchom Milanom Lachom SJ svoju púť po historických 
miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi s heslom Z Máriapóča 
do Máriapóča, ktorú organizoval časopis Horizons. 24. septembra navštívili 
Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej (dole). 26. septembra navštívili aj cieľ 
svojej cesty – maďarský Máriapóč, kde sa modlili pred milostivou zázračnou 
ikonou Presvätej Bohorodičky.

Laura Ieraci/Horizons
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ich už neboli schopní finančne udržať. 
Treba pripomenúť, že v Spojených štátoch 
a Kanade ekonomické zabezpečenie všet-
kých funkcií farností a biskupskej kúrie 
pochádza zo zbierok a darov veriacich.

Eparchia Parma však neostala imún-
nou voči ťažkostiam, ktorým čelí celá 
Katolícka cirkev v USA. Vplyv sekulárnej 
spoločnosti vo všetkých svojich aspektoch 
je silný a zreteľný. Nedávny prieskum 
poukázal na veľmi znepokojujúci 
trend. Jeho príkladom môže byť údaj 
z vekovej skupiny stredoškolákov. Len 
jeden z desiatich ostáva aktívne v Cirkvi 
po skončení štúdia. Zoznam príčin tohto 
stavu je veľmi veľký a musia sa k nemu 
pridať bolestné sexuálne škandály, 
ktoré veľmi zranili americkú cirkev. 
Každopádne, napriek veľkému percentu 
ľudí, ktorí sa hlásia k viere v Boha, 
americká spoločnosť predstavuje veľké 
a náročné misijné prostredie.

Tejto misijnej úlohy si sú vedomí všetci 
v Parmskej eparchii. Nádej dávajú 
pomaly sa objavujúce znaky, že mnohí 
presýtení konzumným spôsobom života 
začínajú hľadať, čo by nasýtilo aj ich 
duchovný hlad. Vidno to na táboroch 
mládeže, ktoré sa konajú na pútnickom 
mieste Mariapoch, účasťou na púťach, 
angažovanosťou v mediálnom prostredí, 
na rôznych nových programoch 
na formovanie duchovného života 
a prijímaním nových konvertitov, ktorí 
boli oslovení východnou spiritualitou. 
Túto nádej posilňujú aj nové rodiace sa 
spoločenstvá, ktoré sú zárodkom budú-
cich farností v rôznych kútoch eparchie. 
Nádej vidno aj v potrebe nových kňaz-
ských povolaní. V súčasnosti eparchia 

súrne potrebuje osem kňazov na pokrytie 
pastoračnej starostlivosti a mnohých 
ďalších pre budúce nové farnosti.

Na nadobudnutie misijného zápalu nie 
je potrebná len zmena pastoračnej práce 
vo farnostiach, ale predovšetkým obnova 
duchovného života veriacich. Toto bolo 
ústrednou témou pastierskeho listu vla-
dyku Milana Lacha. Je zhrnutá vo výzve 
pre veriacich: „Osobná svätosť, ktorá 
vedie k spáse, je najväčšou prioritou.“ Vla-
dyka načrtol praktické kroky na obnovu 
a prehĺbenie duchovného života a vyjadril 
nádej, že ich uskutočňovanie povedie 
k duchovným aktivitám a programom, 
ktoré pomôžu osvojiť si umenie duchov-
ného života a nasledovať kresťanské 
hodnoty v každodennom živote.

Polstoročná skúsenosť Eparchie Parma 
skĺbená s víziou vladyku Milana prináša 
veľkú nádej pre budúcnosť. Je zrejmé, že 
naplnenie tejto nádeje si bude vyžadovať 
veľa námahy, obiet a modlitby. Žatva však 
môže byť veľmi veľká.

LADISLAV NEVICKÝ
OSOBNOSTI g Otec Ladislav Nevický sa narodil 
v kňazskej rodine 29. septembra 1918 v Sečovciach ako 
prvé z piatich detí. Študoval v rodisku, Michalovciach 
i Užhorode, kde pokračoval v teologických štúdiách. 
Kňazstvo prijal 12. júla 1943 v Užhorode z rúk biskupa 
Mikuláša Dudáša. Po vysviacke začal pôsobiť na Podkar-
patskej Rusi, ale v roku 1945 po úprave hraníc Českoslo-
venskej republiky pôsobil v Michalovciach, Bežovciach a Borove do roku 1951, 
kde posledný rok žil bez platu. Následne pôsobil ako skladník, kurič, zámočník 
či vedúci obchodného oddelenia. V tom čase bol aj dobrovoľným sprievodcom 
slovenských turistov Čedoku.

V roku 1968 sa vrátil do Borova, ktorý neskôr obsluhoval i s Medzilaborcami. 
Nebolo ničím nezvyčajným vidieť ho na motocykli. Z Borova odišiel pôsobiť 
do spišskej Závadky, kde pôsobil až do svojej smrti 25. septembra 1983. Za tých 
11 rokov tam opravil chrám. Jeho zapálenie je viditeľné aj v tom, že počas tohto 
obdobia nikdy nečerpal dovolenku. (Juraj Gradoš)
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Mladí z eparchie Parma s vladykom Milanom Lachom SJ počas ByzanTEEN 
Youth Rally (Metropolitného stretnutia mládeže), ktoré sa konalo v meste 
Latrobe v Pennsylvánii (USA) v júli 2018. Stretnutie mládeže sa koná každé 
dva roky.

Vladyka Milan Lach SJ 
na návšteve vo Farnosti 
svätého Bazila v meste 
Sterling Heights (Michigan, 
USA) v septembri 2018
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ETIKA A DEDIČNÉ ÚPRAVY 
ĽUDSKÉHO GENÓMU

Jozef GLASA

Koncom novembra 2018 bolo ľudstvo konfrontované 
s úplne novou realitou. Nezodpovedný čínsky vedec 
prostredníctvom videí na portáli YouTube oznámil, 
že sa narodili deti, ktorým v ranom štádiu ich vývoja 
vykonal nezvratnú a dedičnú zmenu genómu. Bola 
otvorená Pandorina skrinka.

Vidina obrovských finančných ziskov 
fascinuje svetovú vedeckú aj komerčnú 
komunitu. Biologická bomba, siahajúca 
na genetické dedičstvo, ba na samotnú 
biologickú podstatu ľudstva práve vybuch-
la. Dizajnovanie ľudstva rukami človeka 
sa práve začalo. Metódy úpravy ľudského 
genómu sa dajú použiť aj na dobrý cieľ. 
Napríklad na génovú (či genómovú) 
liečbu. Týka sa postihnutých somatických 
buniek chorého. Nikdy nesmie zasiahnuť 
bunky, ktoré by sa mohli zúčastniť na po-
čatí nového človeka. Zmeny vykonané 
v rámci génovej liečby sa nesmú preniesť 
na potomstvo. Táto oblasť prináša obrov-
ský potenciál pre rozvoj dobrej medicíny.

Tie isté metódy, ako sme už napísali 
(Slovo č. 1 a 2/2019), sa však dajú použiť 
aj na zmenu genómu pohlavných buniek. 
Alebo buniek ľudského zárodku vo včas-
nom štádiu vývoja. Súčasne s oplodnením 
v skúmavke (in vitro). Zmeny sa prejavia 
vo všetkých alebo vo väčšine buniek 
nového organizmu. Prechádzajú na po-
tomstvo. Ovplyvňuje sa genetická výbava 
nasledujúcich generácií. Tým aj genofond 
(súhrn génov) celého ľudstva.

Ktoré sú najpodstatnejšie etické výhrady 
voči tomuto novému, desivému druhu 
ohrozenia a manipulácie s ľudským 
životom? Prvou etickou ranou je ničenie 
veľkých množstiev ľudských zárodkov 
zneužívaných na „nevyhnutné“ pokusy. 
Znamená to čoraz viac darkýň vajíčok, 
viac príležitostí zneužitia, manipulácie. 

Pošliapania ľudskej dôstojnosti všetkých 
zúčastnených. A všetkých tých vyhode-
ných „potenciálnych“ detí. Ďalšou ranou 
je možné zneužitie génovej manipulácie 
na vytváranie „dizajnových“ detí. Ich 
genetická výbava by sa menila podľa 
predstáv rodičov (alebo spoločnosti).

Genetický postčlovek či nadčlovek by mal 
byť novým modelom. Náhradou súčasné-
ho, ktorý sa vraj už prekonal. Aké by však 
mali byť jeho nové vlastnosti? A ktoré 
ľudské črty by mal odhodiť? Kto o tom 
rozhodne? A čo keď nastanú problémy? 
To dnes nikto nevie...

Etické výhrady sa týkajú aj rizík samotnej 
metódy. Napríklad vznik genetických 
mozaík, čiže ľudí, ktorí budú mať v tele 
súčasne geneticky upravené aj geneticky 
nezmenené bunky. Aj dôsledkov mutá-

cií, ktoré sa chybou metódy vykonajú 
neúmyselne. Na miestach genómu mimo 
plánovaného cieľa zásahu. To všetko je 
zatiaľ mimo poznania reálnej medicíny.

Dnes nemožno ani len odhadnúť, aké 
následky by priniesli zmeny genofondu 
celého ľudstva. Aké by boli cesty, na ktoré 
by sa „samo sa geneticky modifikujú-
ce ľudstvo“ vydalo? Dobré alebo skôr 

katastrofické? Z hľadiska biologického, 
ale aj z pohľadu kultúrneho a sociálneho. 
Kto by si mohol tieto techniky pre svoje 
budúce deti dovoliť? Alebo by boli takéto 
úpravy – a genetická kontrola potomstva 
povinné?! Bude raz nové ľudstvo rozdele-
né na kasty s vopred určenými vlastnosťa-
mi a „využitím“ v spoločnosti?

Nemali by sme však rodičom s genetickou 
chorobou zabezpečiť pomocou génovej 
manipulácie geneticky zdravé potom-
stvo? Pokiaľ uvážime všetko, dospejeme 
k prekvapujúcej odpovedi: možno by sme 
aj mohli. Museli by sme však spoľahlivo 
vylúčiť všetky škody a riziká. A zároveň 
splniť morálne povinnosti voči všetkým 
zúčastneným. Ľuďom, manželom, poča-
tým deťom, rodine, spoločnosti, budúcim 
generáciám. I voči nášmu Stvoriteľovi. To 
sa však zatiaľ javí ako (úplne) nemožné.
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KEĎ JE POTREBNÁ 
POMOC

Juraj GRADOŠ

DO ZÁVISLOSTI ČLOVEK UPADNE ČASTO SÁM, BEZ POMOCI INÝCH. SKÔR VĎAKA 
ICH NEPOMOCI. ZO ZÁVISLOSTI SA VŠAK MÁLOKTO DOKÁŽE DOSTAŤ SÁM  
– POTREBUJE POMOC INÝCH. NAPRÍKLAD AJ POMOC, KTORÚ ZÁVISLÝM 
PONÚKA GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA V PREŠOVE.

g Pán riaditeľ, ľudia si pod pojmom charita 
predstavujú starostlivosť o bezdomovcov 
či odkázané osoby. Teda jedlo, ošatenie, 
strechu nad hlavou. Prečo sa Gréckokato-
lícka charita pustila aj do iných projektov, 
spojených skôr napríklad so závislosťami? 

Tento dôvod so sebou priniesla najmä skúsenosť 
z rokov 1992 až 1997 z práce s touto cieľovou skupi-
nou. Vtedy vznikla úplne prvá organizovaná služba 
charity zameraná na ľudí bez domova pod názvom 
Príjem núdznych, dnes Sociálne centrum Pod 
Táborom. Ukázalo sa, že keďže týmto problémom 
bola postihnutá skutočne väčšina našich klientov, 
bez jeho podstatného duchovného, odborného 
a organizačného zastrešenia riešenia sa s týmito 
ľuďmi nepohneme ďalej. Za toto obdobie sme aj 
my museli dozrieť na túto službu závislým. Jedným 
z najdôležitejších princípov sa muselo stať osobné 
prevzatie zodpovednosti závislých klientov za svoje 
napredovanie. Dovtedy sme sa cítili zodpovednými 
my sami za nich. Stále sme riešili tie isté zlyhania 
a recidívy za nich. V tomto musela prísť podstatná 
zmena. Od roku 1997 nový zákon o sociálnej 
pomoci umožnil zakladať resocializačné strediská 
na pomoc osobám závislým od návykových 
látok a nelátkových závislostí. Mohlo sa tak 
vytvoriť odborné zariadenie so špecializovaným 
programom na pomoc týmto osobám.

g Veľmi často sa stáva, že závislý podstúpi 
liečbu, ale keď sa vráti späť do svojho pô-
vodného prostredia, problém sa zopakuje.

Dôvodov môže byť niekoľko. Závislý nemusí byť 
napríklad presvedčený o nutnosti svojej abstinen-
cie. Pôvodné prostredie ponúka riziko nepriprave-
nosti rodinných príslušníkov na príchod abstinu-
júceho domov. On sa vráti a stretne aj so svojimi 

„kamarátmi z mokrej štvrte“, s ktorými predtým 
holdoval závislosti. Závislý však môže po liečbe 
využiť aj resocializačné zariadenia. V našom prí-
pade Domov nádeje na Jarkovej ulici 79 v Prešove, 
ktorý je určený dospelým závislým mužom z celého 
územia Slovenska. V rámci pobytovej formy tu 
môže závislý svoj problém riešiť úplne inak – 
dozrieť na zmenu života a abstinenciu, ktorá musí 
byť doživotná. Zároveň sa na to môže pripraviť jeho 
rodina, môže úplne odísť z pôvodného prostredia 
a riziko stretu s kamarátmi sa podstatne zníži. 
K lient je do zariadenia prijímaný na základe vlast-
nej žiadosti po absolvovaní liečby v zdravotníckom 
zariadení.

TREBA VŠAK POVEDAŤ, 
ŽE ABSTINENCIA SAMA 
OSEBE NEMÔŽE BYŤ CIEĽOM, 
JE VŠAK PODSTATNOU 
A NEVYHNUTNOU 
PODMIENKOU NA CESTE 
K ZMENE ŽIVOTA. 

S duchovným zázemím majú títo ľudia oveľa väčšiu 
šancu abstinovať a zaradiť sa do bežného života, 
Boh im dáva obrovskú silu, nádej a keď pocítia, 
že sú milovaní, sami budú robiť všetko pre to, aby 
sa postavili na vlastné nohy a boli prínosom pre 
svojich blízkych, a mohli prežívať život naplno. Ten 
život má pre nich potom zmysel a cieľ. Náš Domov 
nádeje sa dnes už zaraďuje na popredné miesta 
v kvalite a úspešnosti resocializácie na Slovensku.
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Peter Valiček 
(50) pracuje 
v Gréckokatolíc-
kej charite 
v Prešove 
od roku 1993 
a od roku 2006 
je jej riaditeľom. 
Pôsobil aj ako 
animátor či 
koordinátor 
sociálnych 
služieb. Je 
absolventom 
Prešovskej 
univerzity. Je 
ženatý a má tri 
deti.
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g Najčastejšou závislosťou na Slovensku je 
tradične alkoholizmus. Veľmi často je táto 
závislosť spojená s ľuďmi v hmotnej či inej 
núdzi.

Myslím si, že závislosť je jav podmienený viace-
rými faktormi, a tak sa môže vytvoriť za určitých 
podmienok aj u iných skupín osôb. Je však pravda, 
že mnohí naši klienti v hmotnej či inej núdzi sú 
ním postihnutí. Dôvodov, prečo človek obyčajne 
začne návykové látky užívať, môže byť mnoho. 
Jedným z nich môže byť aj frustrácia a problémy 
v zamestnaní či rodine.

g Asi najlepším prostriedkom, ako zvládnuť 
alkoholizmus, je podpora spoločenstva.

Na úplné riešenie problémov súvisiacich s alko-
holizmom je potrebných veľa odborných a du-
chovných aktivít. Jednou z nich je i svojpomoc. 
U nás sme v tomto duchu v roku 2002 založili Klub 
abstinujúcich KAHAN. Ten funguje dodnes každý 
štvrtok od 16. do 18. hodiny v jedálni Domova 
nádeje. Ide o terapeutickú a podpornú skupinu 
na doliečovanie závislých osôb, propagáciu zdra-
vého životného štýlu a na zvyšovanie kvality života 
závislých osôb cez vzájomnú podporu skupiny. 
Klub sa koná pod vedením terapeuta a za účasti du-
chovného správcu charity otca Vasila Kormaníka.

g Ako je to s pomerom mužov a žien, ktorí 
hľadajú pomoc v rôznych závislostiach?

Z našich služieb poskytovaných rôznym cieľovým 
skupinám vyplýva, že kým pred dvadsiatimi rokmi 
bola závislosť takmer výlučne záležitosťou mužov, 
v súčasnosti značne pribudlo závislých žien, ale 
výnimkou nie sú ani mladí a deti.

g Istotne mi dáte za pravdu, že závislosť sa 
dotýka celej rodiny, ba často celého spolo-
čenstva. A ovplyvňuje ich – mení. Ponúka 
Gréckokatolícka charita pomoc aj týmto 
spoluzávislým osobám?

Okrem závislých potrebujú pomoc aj ľudia žijúci 
po ich boku, ktorí sú dennodenne vystavovaní 
negatívnym dôsledkom závislostí prejavujúcich sa 
v rôznych dimenziách. Reagujúc na túto situáciu 
bol v roku 2018 Gréckokatolíckou charitou Prešov 
vypracovaný a predložený projekt Cesta z kruhu 
závislosti s cieľom vytvoriť ambulantnú formu 
pomoci – sociálnu poradňu pre ľudí z otvoreného 
prostredia a rodiny závislých. Tá sa nachádza 
na Jarkovej ulici 79 v Prešove v priestoroch Domo-
va nádeje so samostatným vstupom. (Otvorená 
v pondelok: 08.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00; štvrtok: 
10.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00; piatok: 13.00 – 15.00; 
pozn. red.)

g Máte v tejto oblasti nejaké nové plány, víziu 
do budúcnosti?

Okrem poskytovania sociálneho poradenstva 
plánujeme vytvoriť skupinu rodinných príslušníkov 
a príbuzných závislých členov a pracovať s nimi 
v socioterapeutickom klube každú stredu od 16. 
do 17. hodiny. Chceme odpútať rodinných členov 
či príbuzných závislých od správania závislého 
člena, aby neblokovali proces jeho uzdravovania, 
aby pochopili, že nemôžu zmeniť jeho závislosť 
ani svoju bezmocnosť k jeho názorom, postojom 
a pod., a naopak, podporiť ich uvedomenie, že 
môžu zmeniť a uchytiť moc nad sebou samým 
a svojím správaním.

g Niekedy sa však napriek snahe všetkých 
okolo, a často spočiatku i dobrej vôli závis-
lého, nedarí. Nie je to pre vás frustrujúce?

Stáva sa, že si človek niekedy pod vplyvom viace-
rých okolností povie alebo sa len tak opýta, či toto 
všetko má nejaký zmysel. Ale ak si uvedomí svoju 
maličkosť a Božiu prítomnosť, zistí, že bez Božieho 
požehnania sú márne všetky naše namáhania, a tak 
prosí Boha o milosť: „Bože, daj mi pokoru prijať 
to, čo zmeniť nemôžem. Daj mi odvahu zmeniť to, 
čo zmeniť môžem. A múdrosť, aby som rozoznal 
jedno od druhého.“

Klub KAHAN (Klub 
alkoholikov hľadajúcich 
abstinenciu v Prešove)
má pravidelné stret-
nutia každý štvrtok 
v čase od 16.00 – 18.00 
hodiny v priestoroch  
Domov nádeje – cen-
trum pre deti a rodiny 
(jedáleň) na Jarkovej 
ulici 79 v Prešove.
Kontakt: 0910 842 257, 
klubkahanpresov@
gmail.com

VIETE, ŽE...? 
Prvá skupina anonym-
ných alkoholikov bola 
založená v americkom 
štáte Ohio iba dva 
roky (1935) po skon-
čení prohibície (zákazu 
používania a predaja 
alkoholu) v USA.
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OD ZÁVISLOSTI 
K SLOBODE

Peter MICHANČO

ODBORNÁ LITERATÚRA PRI VZNIKU A ROZVOJI 
ZÁVISLOSTÍ OD ALKOHOLU UVÁDZA KOMPLEX PRÍČIN 
A FAKTOROV. KEĎŽE ČLOVEK AKO BYTOSŤ BIO-
PSYCHO-SOCIÁLNO-SPIRITUÁLNA JE JEDINEČNÝ 
A NEOPAKOVATEĽNÝ, U KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA 
MÔŽU MAŤ TIETO PRÍČINY A FAKTORY ROZDIELNY 
VÝZNAM A DÔLEŽITOSŤ.

Obsiahnuť celý komplex príčin a fak-
torov je preto veľmi náročné. Napriek 
tomu je dôležité mať na zreteli niektoré 
dôležité skutočnosti. Alkohol je v našej 
spoločnosti legálnou, vysoko tolerovanou 
kultúrnou drogou. Používa sa v celom 
spektre rôznych spoločenských udalostí, 
ale aj v bežnom každodennom živote 
a práci. Vo väčšine prípadov sme sa s ním 
naučili zaobchádzať. V bežnej komuni-
kácii sa o alkohole hovorí ako o „tvrdom“ 
a „inom“, a je často vnímaný ako bežný 
doplnok stravy. Pravdou však je, že v od-
borných kruhoch je alkohol označovaný 
ako bunkový jed, cudzí prvok ľudského 
organizmu, lebo každý pohár či pohárik 
alkoholu, ktorý vypijeme, zabíja ľudské 
bunky. Je preto veľmi dobré, ak v tejto sú-
vislosti uvažujeme o živote bez alkoholu, 
teda o abstinencii.

TYPY KONZUMENTOV
V zásade pri konzumácii alkoholu 
hovoríme o štyroch základných typoch – 
abstinenti, konzumenti, pijani a závislí 
od alkoholu. Podľa starších prieskumov 
približne 5 % dospelých Slovákov tvoria 
úplní abstinenti (v tomto percentuálnom 
zastúpení sú prirodzení abstinenti, absti-
nujúci alkoholici, ale aj malé deti), 60 % 
tvoria bezproblémoví konzumenti (ľudia, 
ktorí pijú len príležitostne), 30 % pije 
hazardne, sebapoškodzujúco až problé-

movo, tzv. pijanský spôsob života, kým 
zvyšných 5 % je závislých od alkoholu. 
Odhaduje sa, že 5 – 10 % dospelých mu-
žov a asi 2 % dospelých žien je závislých 
od alkoholu. V ostatnom období rastie 
percentuálne zastúpenie závislých žien.

ŠTÁDIÁ ALKOHOLIZMU
Pre vývoj choroby závislosti od alkoholu 
sú dôležité jednotlivé štádiá závislosti. Tie 
sa vzájomne prelínajú a niekedy je veľmi 
zložité presne určiť, v ktorom štádiu sa 
postihnutý nachádza. Napriek tomu je 
dobré o nich vedieť. V odbornej literatúre 
sa delia na: predalkoholické, prípravné 
alebo varovné, rozhodujúce (kritické), 
chronické alebo konečné štádium.

Predalkoholické štádium. Ide o počiatoč-
né štádium, v ktorom je pitie alkoholu 
motivované spoločensky. Človek pociťuje 
psychickú úľavu v situáciách, keď sa pije, 
a vyhľadáva príležitosť, pri ktorej sa bude 
piť. Vytvorí si vedomé prepojenie medzi 
alkoholom a psychickou úľavou. Pitie sa 
stáva prostriedkom, ktorým sa jednotlivec 
vyrovnáva so stresom. Počas tohto obdo-
bia dochádza k postupnému zvyšovaniu 
tolerancie od alkoholu.

Prípravné alebo varovné štádium. Toto 
štádium signalizuje nástup choroby. 
Varovným znamením tohto štádia sú 

hlavne „okienka“. Ďalším dôkazom je 
pitie potajomky, pred večierkom, resp. 
spoločenskou slávnosťou, pitie na ex, stá-
le rozprávanie o pití a pocity viny z pitia. 
Závislosť od alkoholu narastá a užívanie 
alkoholu sa prejavuje vo viacerých oblas-
tiach života.

Rozhodujúce (kritické) štádium. Tu sa 
objavuje hlavný symptóm, a to strata 
sebakontroly. Závislý nedokáže kontrolo-
vať množstvo alkoholu, napriek tomu sa 
však dokáže rozhodnúť, či bude piť, alebo 
nie. Pitie si potrebuje odôvodniť, a tak 
nastupuje racionalizácia a snaha opäť 
získať sebakontrolu. Snaží sa zvládnuť 
svoje pitie pomocou vonkajších preja-
vov, ako sú obdobie abstinencie, zmena 
druhu alkoholu, zmena spôsobu pitia, 
zmena bydliska, zmena zamestnania 
a pod. Množia sa výpadky pamäti a s tým 
spojené problémy. Má výčitky svedomia, 
že nie je schopný prestať piť, ale nevie, čo 
s tým urobiť. Nasleduje zvýšená sebaľú-
tosť, stiahnutie sa do súkromia, pokles 
sexuálnej potencie, žiarlivosť a problémy 
spojené so zanedbávaním stravovania. 
Pravdepodobne v tomto štádiu dôjde 
k prvej hospitalizácii spojenej s alkoho-
lom.

Chronické alebo konečné štádium. 
V tomto štádiu závislý pije hneď od rána 
a je opitý takmer celý deň. Potrebuje 
piť, aby prišiel k sebe a často sa viditeľne 
trasie. Prejavuje sa strata sily vôle. Znižuje 
sa schopnosť zvládať a riadiť životné situ-
ácie. Zdravotné problémy sú stále viditeľ-
nejšie a rozvíjajú sa iné telesné choroby. 
Silne sa znižuje tolerancia na alkohol. 
Dochádza k postupnému morálnemu 
úpadku a celkovej degradácii osobnosti, 
pričom závislý si nedokáže zachovať svoj 
hodnotový systém a v konečnom dôsled-
ku zomiera.
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VPLYV NA RODINU
Už obdobie pijanstva prináša rodinám 
viacero negatívnych skutočností. Pijan 
aj závislý v nich a svojom okolí spôso-
bujú škody, ktoré majú negatívny vplyv 
na všetkých členov. Spolu s vývojom cho-
roby v štádiách, o ktorých sme hovorili, 
môžeme hovoriť aj o vplyvoch na rodinu:

Prvé štádium: partner, manžel, priateľ 
nepripúšťa, že sa niečo výnimočné deje; 
rodina navonok nepripúšťa problémy; 
vznikajú hádky, pijúci sľubuje a partner 
sa krátkodobo uspokojí; väčšina partne-
rov má tendenciu pijúceho ospravedlňo-
vať a chrániť.

Druhé štádium: deti sú zakomponované 
do hádok; vyhrážky, hrozby, klamanie; 
život v strachu, očakávaní, napätí; soma-
tické (telesné) ťažkosti členov rodiny; 
izolácia jedinca a rodiny.

Tretie štádium: nepijúci partner preberá 
na seba úlohy v rodine; je narušený chod 
domácnosti; často vzniká neuróza u nie-
ktorých členov rodiny (hlavne u detí); 
psychická a somatická (telesná) závislosť; 
ochorenie celej rodiny, rodina potrebuje 
odbornú pomoc.

Štvrté štádium: rodina je vyčerpaná, 
izolovaná, sociálne oslabená, rozpadá sa 
ako systém a nasleduje návrh na rozvod, 

prípadne rozluka či odchod partnera zo 
vzťahu; nastupuje pomoc psychologic-
kých, psychiatrických, zdravotných alebo 
sociálnych služieb.

PROCES UZDRAVENIA
Pomoc, liečba a doliečovanie sú závislé 
od mnohých faktorov. Základným pre 
postihnutého je priznanie si neschopnos-
ti zvládať ťažkosti s pitím a pre rodinu 
a rodinných príslušníkov priznanie si 
neschopnosti zvládnuť všetky aspekty 
života, ktoré postihnutý člen rodine a im 
samotným spôsobuje. Dôležité je pravdi-
vé pomenovanie skutočnosti. Ježišove slo-
vá: „ ... pravda vás vyslobodí... “ sú v tejto 
súvislosti mottom, ktoré udáva smer pre 
riešenie celkovej situácie.

Už v situácii pijanskej kariéry je dobré 
vyhľadať pomoc samotným pijanom 
alebo členom rodiny. V tomto čase sú 
veľmi dobré predpoklady na záchranu 
a uzdravenie závislého. Dobré je tiež roz-
hodnúť sa pre úplnú abstinenciu vrátane 
nízkoalkoholických nápojov, ako je napr. 
nealkoholické pivo. Dôležité je zapojenie 
celej širokej rodiny do tohto procesu 
a rozhodnutie pre tzv. čistú domácnosť, 
v ktorej sa nenájde alkohol a  nebude sa 
alkohol ani ponúkať. Zásada nepijem, 

nekupujem, nenalievam má rozhodujúci 
význam. Rozhodnutie nie je jednoduché, 
ale mnohým zachránilo život a rodinu.

V procese pomoci je tiež dobré obrátiť 
sa na psychiatrickú ambulanciu, resp. 
klinického psychológa, ktorý vie určiť, 
v akom stave sa postihnutý nachádza 
a ponúknuť pomoc. Na Slovensku funguje 
množstvo A-klubov, ktoré sú svojpomoc-
né alebo terapeutické. Významné miesto 
medzi nimi majú kluby anonymných 
alkoholikov, tzv. AA kluby, ktoré proces 
liečby a doliečovania stavajú na spirituál-
nej rovine. Niektoré z nich úzko spo-
lupracujú s kňazmi. V rámci Katolíckej 
cirkvi funguje aj spoločenstvo Kruciáta 
oslobodenia človeka. Zoznamy A klu-
bov, klubov AA aj spoločenstiev kruciáty 
možno nájsť na internetových stránkach. 
Aj organizácie, ktoré sa venujú sociálnej 
pomoci, ako je napr. Gréckokatolícka cha-
rita v Prešove, vedia účinným spôsobom 
pomôcť závislému a jeho rodine.

Pomôcť možno každému. Každému, 
kto chce a hľadá. Neschopnosť priznať 
si problémy je prejavom pýchy, strachu 
a hanby – chorého sebavedomia. Len 
zdravé sebavedomie vytvára podmienky 
na pravú pokoru, ktorá vedie k pravde 
o ľuďoch a Bohu a vďaka ktorej sa dá 
nájsť pomoc.

Z výskumu Štatistického úradu Slovenskej republiky možno 
v ostatných rokoch sledovať tendenciu mierneho nárastu 
tolerancie voči alkoholu. V roku 1966 si 22 % ľudí myslelo, 
že alkohol spôsobuje väčšie škody ako iné drogy. V roku 2004 
tento názor deklarovalo iba 17 % ľudí. 

Pexels
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BRAILOVSKÉ IKONY  
BOHORODIČKY

Milan GÁBOR

ČENSTOCHOVSKÁ IKONA
Ikona (rus. Браиловская Ченстоховская, 
poľ. Matka Boska Brailowska Często-
chowska) patrí medzi najuctievanejšie 
ikony v Podoľskej gubernii na území 
západnej Ukrajiny vo Vinickej eparchii. 
Ikonu uctievajú tak pravoslávni, ako aj 
katolícki veriaci. Ikonu podľa tradície 
daroval v roku 1635 Michal Kropivnický 
novopostavenému ženskému Monastieru 
Zvestovania Presvätej Bohorodičky vo 
Vinici. Ikona bola umiestnená v ikonosta-
se nad kráľovskými dverami.

V období rokov 1723 – 1795 bol monastier 
spravovaný katolíkmi byzantského 
obradu. Po tomto čase bol monastier opäť 
spravovaný pravoslávnymi. V roku 1845 
sa mnísi rozhodli, že sa premiestnenia 
z mesta do osady Brailov (35 km juhozá-
padne od Vinice), kde sa kedysi nachá-
dzal rímskokatolícky kláštor zničený 
v roku 1832. Zo sebou zobrali aj divotvor-
nú ikonu Bohorodičky, ktorá sa od tohto 
momentu začala nazývať podľa nového 
miesta – Brailovská.

V roku 1860 darovala ikone novú pozláte-
nú striebornú rizu igumena monastiera 
Palladia. Pred ikonou sa často modlili 
nielen pravoslávni, ale aj katolícki veriaci. 
Riza a iné drahocennosti, ktoré monastie-
ru darovali zbožní veriaci ako poďako-
vanie Bohorodičke za vypočuté prosby, 
boli v roku 1917 z nariadenia štátnej moci 
zoštátnené. Samotný monastier pretrval 
do roku 1932, potom bol zatvorený. Brai-
lovskú ikonu Bohorodičky ukrývali mníš-
ky do roku 1942, keď bol monastier v čase 
nemeckej okupácie opäť otvorený a ikona 
vrátená na jej pôvodné miesto. Po tom, čo 
bol monastier v roku 1962 znova zatvorený, 
nebolo do roku 1984 o osude Brailov-
skej ikony Bohorodičky žiadnych zmie-
nok. V tom čase ikonu ukrývala igumena 
monastiera, ktorú ju po čase dala jednej 
z farníčok, aby ju odovzdala protojerejovi 

Jánovi Lukanovovi, ktorý mal v tom čase 
na starosti správu chrámov Žmerinského 
regiónu. Kňaz ikonu uchovával vo svojom 
dome viac ako desať rokov. S požehnaním 
vinického a mogilevsko-podolského arci-
biskupa Makarija bola ikona v roku 1995 
v slávnostnom sprievode prinesená z Vini-
ce do Soboru Svätej Trojice v brailovskom 
monastieri a umiestnená nad kráľovskými 
dverami ikonostasu, kde sa nachádza až 
doteraz. V tom istom roku bola pre ikonu 
vyhotovená pozlátená drevená schránka.

Ikona je vyhotovená technikou tempery 
na plátne nalepenom na cyprusovej do-
ske. Svojou kompozíciou táto hodigitria 
nápadne pripomína čenstochovskú ikonu 
Bohorodičky. Božia Matka je zobrazená 
po pás. Dieťa Kristus sedí na jej ľavej 
ruke, žehná pravicou a v ľavici si pri tele 
pridržiava zatvorenú knihu. Na hlavách 
Krista i Bohorodičky sú kráľovské koruny.

Ikona slávi liturgickú pamiatku 
1. októbra. Keďže je typologicky blízka 
čenstochovskej ikone, slávi svoj sviatok 
aj 6. marca. Okrem toho na pamiatku 
navrátenia ikony do monastiera sa na tretí 

deň po Päťdesiatnici slávi slávnostná bo-
hoslužba s obchodom ikony okolo cerkvi.

POČAJEVSKÁ IKONA
V tom istom Trojickom sobore v Brailove 
sa nachádza ešte jedna ikona Bohorodič-
ky, ktorá sa kompozíciou líši od predchá-
dzajúcej, ale nazývaná rovnako – Brai-
lovská (rus. Браиловская Почаевская). 
Ikonu objavil v roku 1887 pravoslávny 
kňaz a profesor Andrej Chojnacký 
v jednej cerkvi Počajevskej lavry (odtiaľ 
pochádza aj názov ikony – Počajevská). 
Na základe súhlasu cirkevných predsta-
viteľov bola ikona 1. júna 1888 slávnostne 
prenesená z Počajevskej lavry do ženské-
ho Monastiera Svätej Trojice v Brailove. 
Ikonu umiestnili v monastierskom Sobo-
re Svätej Trojice pri solei, naľavo od krá-
ľovských dverí ikonostasu. 7. mája 1890 
anonymný darca daroval ikone striebornú 
rizu. V období po roku 1917 štátna moc 
rizu z ikony zobrala. Po zatvorení mo-
nastiera v roku 1962 sa stratila aj ikona.

V Monastieri Svätej Trojice, ktorý bol 
nanovo obnovený v roku 1998, sa zacho-
vala jedna kópia namaľovaná na plátne 
nalepenom na doske. Ikona je realizovaná 
v duchu západného umenia. Božia Matka 
je typu hodigitrie.  Dieťa Kristus má obe 
ruky vystreté pred sebou a sedí na jej 
ľavej ruke. V hornej časti kompozície sú 
anjeli, ktorí držia nad hlavou Bohorodič-
ky kráľovskú korunu.
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JÁN ZLATOÚSTY O VDOVÁCH
SLOVO OTCOV █ Vari trpíme nedostatkom žien? Keď je teda 
toľko žien, ktoré si možno vziať zákonne a s čistým svedomím, 
prečo sa potom obraciame za zakázaným, rozbíjame domác-
nosti, navzájom medzi sebou bojujeme, všade si získavame 
nepriateľov, dovoľujeme tak, aby si mnohí ľudia otvárali ústa 
a odsudzovali nás, vlastný život poškvrňujeme, a čo je naj-
horšie, pripravujeme si neminúci trest na deň súdu? Čo vtedy 
povieme tomu, ktorý nás bude súdiť, keď po prečítaní zákona 
nám povie: Nariadil som vám, aby ste si prepustené manželky 
nebrali, lebo je to cudzoložstvo. Ako je možné, že si uzavrel 
nezákonné manželstvo? Čo vtedy povieme? Ako budeme 
odpovedať? Tam sa nebudeme môcť vyhovárať na svetské zá-
kony, ale mlčky a spútaní budeme musieť odísť do pekelného 
ohňa spolu s cudzoložníkmi a tými, čo poškvrnili cudzie man-
želstvá, lebo aj ten, čo zavrhol svoju manželku bez príčiny, 

tá, čo sa previnila cudzoložstvom, i ten, čo sa oženil s prepus-
tenou, kým jej muž žije, všetci budú potrestaní spoločne so 
zavrhnutou ženou. Preto na vás nalieham, prosím a žiadam: 
muži, neodvrhujte svoje manželky! Ženy, neopúšťajte svojich 
mužov! Počúvajte Pavla, ktorý hovorí: „Žena je viazaná k svoj-
mu mužovi, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, môže sa 
vydať, za koho chce, ale len v Pánovi.“

Ako môžu dosiahnuť odpustenie takí, čo neberúc ohľad 
na Pavla, ktorý dovoľuje aj druhé manželstvo po smrti man-
žela a ponecháva v tom slobodu, odvážia sa urobiť tak ešte 
skôr, než muž zomrie? Čím možno ospravedlniť tých, ktorí si 
berú ženy ešte za života ich manželov, a rovnako aj takých, čo 
chodia za verejnými pobehlicami? Lebo aj toto je iná forma 
cudzoložstva: mať doma ženu, a pritom chodiť za prostitútka-
mi. (preklad Marko Durlák)

al
et

ei
a.

or
g

Drahomíra KOLESÁROVÁ

Človek potrebuje vzory. Pomáhajú mu, 
aby v istých situáciách vedel správne 
za rea govať. Jedným z nich by sa pre mla-
dých ľudí mohol stať aj mladučký Talian 
Carlo Acutis.

Narodil sa 3. mája 1991 v Londýne Andre-
ovi Acutisovi a Antonii Salzanovej, ktorí 
v Londýne pracovali. Krátko po jeho na-
rodení sa presťahovali do Milána. Školské 
roky teda prežil Carlo v Miláne pod vede-
ním jezuitov v Inštitúte Leva XIII. V tomto 
obyčajnom, a zároveň neobyčajnom chlap-
covi sa naplno prejavovala Božia milosť. 
Carlo bol taký zanietený pre informatiku, 
že jeho priatelia, ba dokonca i dospelí 
inžinieri ho považovali za génia. V úžase 
sa pozerali na to, ako rozumie tajomstvám, 
ktoré mali byť odhalené len tým, ktorí 
študovali informatiku. Jeho záujmovou 

oblasťou nebolo len programovanie, ale 
aj strih filmu, tvorba webových stránok, 
správa rôznych malých novinových webov, 
dobrovoľná pomoc núdznym či aktivi-
ty s deťmi, alebo staršími. No rád sa aj 
modlieval ruženec, týždenne sa spovedal, 
denne chodil na svätú omšu a modlil sa 
pred bohostánkom, a prinášal rôzne obety. 
Odkedy vo svojich siedmich rokoch prvý-
krát prijal Krista, svätú omšu nevynechal. 
Carlo spravil Eucharistiu centrom svojho 
života. Nazýval ju diaľnicou do neba. 
Svedkom jeho vzťahu k Eucharistii je aj 
jeho výstava eucharistických zázrakov. 
Stretla sa s úspechom doma i v zahraničí. 
Moderný život a Carlova aktuálnosť sa 
dokonale spojili s jeho hlbokým eucha-
ristickým životom a mariánskou úctou. 
Ako vzor mu slúžili sv. František z Assisi, 
sv. František a Hyacinta, sv. Dominik 

Savio, sv. Alojz Gonzaga, sv. Tarzícius a sv. 
Bernadeta Soubirousová. Krátky život 
Carla ukončila leukémia v nemocnici San 
Gerardo v Monze 12. októbra 2006.

Tento mladík bol tajomstvom Milánskej 
diecézy. Ešte pred smrťou obetoval svoje 
utrpenie za pápeža a celú Cirkev. Sám 
hovorieval, že naším kompasom má byť 
Božie slovo, ku ktorému sa máme neus-
tále vracať. Ale na to, aby sme dosiahli 
takú vysokú métu, akou je nebo, potre-
bujeme aj špeciálne prostriedky – svia-
tosti a modlitbu. „Zvesť o jeho svätosti 
sa tajomným spôsobom rýchlo rozšírila 
do celého sveta,“ vyjadril sa Mons. Ennio 
Apeciti, zodpovedný za Úrad pre kauzy 
svätých Milánskej arcidiecézy. „V jeho 
živote sa udialo niečo veľké, pred čím sa 
sám skláňam.“ Už krátko po jeho smrti 
sa začali ozývať hlasy za jeho blahore-
čenie. 13. mája 2013 sa začal proces jeho 
blahorečenia, čím získal titul Boží služob-
ník. (podľa zivotopisysvatych.sk)

CARLO ACUTIS

NAŠOU MÉTOU NEMÁ 
BYŤ KONIEC, ALE 
VEČNOSŤ. VEČNOSŤ  
JE NAŠA VLASŤ.  
UŽ OD POČIATKU SME 
V NEBI OČAKÁVANÍ. 
VŠETCI SA RODIA AKO 
ORIGINÁLY, ALE MNOHÍ 
ZOMIERAJÚ AKO 
FOTOKÓPIE.  
(CARLO ACUTIS)
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
15. – 17.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-
-relaxačné podujatie pre deti a mládež od 9 
do 30 rokov z protopresbyterátov Vranov nad 
Topľou, Vranov-Čemerné a Bardejov.
18. – 22.02. Jarný detský tábor – päťdňový 
pobytový tábor pre deti od 9 do 14 rokov
22. – 24.02. Víkend v Bárke – (protopresbyte-
ráty Stropkov a Svidník)
01. – 03.03. Evanjelizácia v Božej moci – Ak 
túžiš, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, ak ti leží 
na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť 
viac o tom, ako Ježiša ohlásiť, ako hovoriť 
ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. (Peter 
Lipták & otec Slavomír Palfi)
08. – 10.03. AŠAD
15. – 17.03. Víkend v Bárke 
– (protopresbyteráty Sabinov 
a Prešov)

 
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
19.02. Večery s vladykom o synode mladých
26.02. Svätá liturgia v katedrále (16.30 h), 
stretnutie s hosťom: otec Ján Buc

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  mraz.martin@grkatke.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (internát) 
Utorok 19.00 Liturgia (internát Jedlíkova)
Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
11. – 17.02. Duchovná obnova pre mladých 
v katedrále
15.02. Premietanie filmu o Cyrilovi a Meto-
dovi
27.02. Svätá liturgia (17.00 h, katedrála), 3. 
časť formačného cyklu pre mladých: Zatiahni 
na hlbinu. Hosť: otec Marko Rozkoš

 
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)
16.02. Svätá liturgia s vladykom Petrom 
(17.00 h), Gréckokatolícky ples UPeCe
19.02. Prvé pravidelné stretko pre 
gréckokatolíkov

 Redakcia Slovo 
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Cyril Jančišin ml., kňaz v službách Hnutia fokoláre (Rím) 
 
Pred nami je znova obdobie Veľkého pôstu. Ak ho berieme 
každý rok naozaj s nasadením a predsavzatiami, v ktorých 
chceme vytrvať, môže sa zdať, že stojíme opäť pred veľkou 
bitkou. Ak máme však pred očami iba svoje vlastné sily, 
na ktoré sa spoliehame, môžeme sa sklamať. Zaiste, je 
potrebné naše odhodlanie, či skôr spolupráca, no hlavným 
hrdinom nášho zápasu by mal byť Boh. On nás pozýva, aby 
sme dvihli oči k duchu a umŕtvovali telo. Hľadajme teda 
najmä jeho tvár vo svojom vnútri, ako aj v každom blížnom. 
Náš boj bude takto víťazný.

Páči sa mi to . Odpovedať

Aneta Rabadová, špeciálna pedagogička 
 
Pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla spojiť pôst s modlit-
bou za konkrétnu situáciu v mojom živote. Zaviazala som sa 
k pravidelnej modlitbe s vierou a k pôstu od kávy. Bol to čas, 
keď som sa vyhýbala príležitosti padnúť, ale aj čas, keď som 
bola vystavená situácii dať si kávu. Zotrvať v modlitbe však 
bol ešte väčší boj. Bolo veľmi ťažké hovoriť na kolenách: 
„Nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ Potrebovala som 
meč – Božie slovo, posilu Eucharistie aj spoločenstvo ľudí, 
ktorí so mnou do týchto bitiek išli. Myslela som si, že naj-
lepší plán je ten „podľa mojej vôle“. Nebol. Ovocím nebolo 
splnenie mojich plánov, ale strata človeka, ktorá však z poh-
ľadu večnosti mala cenu Kristovej krvi a mojej slobody.

Páči sa mi to . Odpovedať

Tadeáš Gavala, riaditeľ Umeleckého centra F6 
 
Veľa ľuďom pri pomyslení na pôst napadne len nezmyselné 
odriekanie si niečoho dobrého. Ja sa snažím na pôst pozerať 
pozitívnejšie. Vnímam toto obdobie ako množinu príležitos-
tí trénovať sa v pokore a napraviť naštrbené vzťahy. Neznie 
to síce príťažlivo, ale prináša to dobré ovocie. A čím lepšie 
sa na pôstne obdobie pripravím, tým šťavnatejšie to ovocie 
je. Prajem všetkým čitateľom go(o)dbook-u úrodný pôst. J 

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

CARLO ACUTIS
Rád sa modlil ruženec, 
týždenne sa spove-
dal a pred omšou sa 
modlil pred svätostán-
kom. Mal veľký záujem 
o počítače, niektorí ho 
považovali za génia. 
Zomrel v 15 rokoch 
(2006) na leukémiu. 
Utrpenie obetoval 
za pápeža a Cirkev. 
Zvesť o jeho svätosti 
sa rozšírila po celom 
svete.
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VO WASHINGTONE 
POCHODOVALI ZA ŽIVOT
WASHINGTON/USA g Viac než 200-tisíc ľudí sa 18. januára 
zúčastnilo na americkom Pochode za život. Téma tohto 46. ročníka 
bola vyjadrená mottom Jedineční už od prvého dňa – pro life zname-
ná pro science. Na pochode sa zúčastnili všetky vekové kategórie, ale 
prevažnú väčšinu tvorili mladí ľudia zo stredných škôl a univerzít. 
Mnohí účastníci prešli tisíce kilometrov, aby sa takýmto spôsobom 
mohli postaviť na obranu tých, ktorí sa sami brániť nemôžu. Cieľom 
pochodu je predovšetkým meniť verejnú mienku, čo sa už začína 
prejavovať aj v legislatíve niektorých štátov USA. (RV CZ)

RASTIE POČET 
PRENASLEDOVANÝCH 
KRESŤANOV
SVET g Organizácia Open Doors zverejnila v januári index 
prenasledovaní, podľa ktorého vzrástol počet prenasledo-
vaných kresťanov na 245 miliónov. Hodnotenie sa zakladá 
na skúmaní situácie v 150 krajinách a index prenasledovania 
je pozorovaný už 15 rokov. 

Markus Rode, riaditeľ nemeckej sekcie Open Doors, uvádza: 
„Sloboda vierovyznania je masovo potlačovaná. Ak milióny 
trpiacich ľudí nemajú žiadnu šancu upozorniť na svoju situ-
áciu, musia politici a my ako kresťania urobiť oveľa viac než 
doposiaľ. Prenasledovaní kresťania nás prosia o modlitbu, 
aby boli pevní vo viere.“

Do prvej desiatky krajín, v ktorých sú kresťania najviac prena-
sledovaní, patria Severná Kórea, Afganistan, Somálsko, Líbya, 
Pakistan, Sudán, Eritrea, Jemen, Irán a India. Open Doors tiež 
poukazuje na rastúce prenasledovanie zo strany islamského 
extrémizmu v Ázii a v štátoch ako Líbya a Egypt. Najväčšie 
zhoršenie života kresťanov za uplynulý rok bolo v Číne, kde 
bolo za dvanásť mesiacoch uväznených viac kresťanov ako 
v ktorejkoľvek inej krajine. (TK ČBK/opendoorsusa.org)

BOMBOVÝ ÚTOK NA FILIPÍNACH
JOLO/FILIPÍNY g V juhofilipínskom vikariáte prišlo 27. januára pri bom-
bovom útoku o život najmenej dvadsať ľudí. Odhaduje sa, že ďalších približne 
osemdesiat ľudí bolo zranených. Prvé improvizované výbušné zariadenie 
explodovalo priamo v rímskokatolíckej Katedrále Panny Márie Karmelskej 
v nedeľu ráno počas bohoslužieb, druhé na priľahlom parkovisku, kde bolo 
sústredené množstvo ľudí, ktorí z kostola unikli po prvom výbuchu.

Tragická udalosť sa odohrala len niekoľko dní po začatí mierového procesu, 
ktorého dôležitým míľnikom bola legislatívna zmena smerujúca k vytvoreniu 
tzv. autonómneho regiónu Bangsamoro. Ten plebiscitom z 21. januára 2019 
formálne nahradil pôvodný autonómny región v moslimskom Mindanao. 
Provincia Sulu je základňou extrémistickej organizácie Abu Sayyaf, ktorá je 
zodpovedná za niekoľko ozbrojených incidentov, únosy aj nedávny decembro-
vý bombový útok na Kaplnku Najsvätejšieho Srdca v hlavnom meste Jolo, pri 
ktorom bolo zranených jedenásť ľudí. Nedeľný teroristický čin je ďalším zo 
série útokov na Katedrálu Panny Márie Karmelskej. 

Od roku 2000 bolo na budovu katedrály a ľudí v nej spáchaných najmenej 
desať útokov. Nedeľný incident však bol zo všetkých najkrvavejší. Za útokmi 
má stáť organizácia Abu Sayyaf. (ACN Slovensko)

VATIKÁN g Sekcia pre migrantov a ute-
čencov Dikastéria pre službu integrálnemu 
ľudskému rozvoju predstavila dva nové doku-
menty. Ide o zborník zamyslení Svätého Otca 
Františka o migrantoch, utečencoch a obcho-
dovaní s ľuďmi s názvom Svetlá na cestách 
nádeje a dokument Pastoračné smernice 
k obchodovaniu s ľuďmi. (TK ČBK)

MOSKVA/RUSKO g V hlavnom meste 
Ruska bude postavený prvý arménsky katolíc-
ky chrám. Arcibiskup Rafael Minassian, ktorý 
stojí na čele Arménskeho ordinariátu pre 
východnú Európu, o tom 11. januára rokoval 
s metropolitom Hilarionom Alfejevom, ktorý 
zodpovedá za vonkajšie vzťahy Moskovského 
patriarchátu. Pozemok na chrám vyhradí 
mesto Moskva. Podľa oficiálnych údajov žije 
v Moskve 500 arménskych katolíckych rodín. 
V celom Rusku ich je okolo stotisíc. (RV CZ)

VATIKÁN – KYJEV/UKRAJINA g Svätý 
otec František 21. januára prijal na súkromnej 
audiencii apoštolského nuncia na Ukrajine 
Mons. Claudia Gugerottiho. Pri stretnutí 
Svätý Otec potvrdil, že denne veľmi pozorne 
sleduje udalosti na Ukrajine. Podrobnejšie sa 
venuje citlivému stavu vzťahov v rámci pra-
voslávia. Hovorilo sa aj o politickej a sociálnej 
atmosfére, hlavne o nutnosti vyvinúť úsilie 
na podporu mieru, dialógu, či zlepšenia ži-
votných podmienok pre všetkých obyvateľov 
a rešpektovania náboženskej slobody. (RV CZ)

15www.casopisslovo.sk z kresťanského sveta



TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Motto tohtoročného týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov, ktorý sa konal 
18. – 25. januára, znelo: „Len o spravod-
livosť sa budeš usilovať.“ V mnohých 
farnostiach Prešovskej metropolie sa 
konali ekumenické bohoslužby s túžbou 
hľadať jednotu, ktorú dáva jedine Boh.

V popradskej Cerkvi svätých apoštolov 
Petra a Pavla sa 20. januára na ekume-
nickej bohoslužbe zúčastnili predsta-
vitelia a veriaci rôznych cirkví v Pop-
rade, aby sa modlili za spravodlivosť, 
odstránenie krívd a korupcie. Hľadanie 

jednoty pokračovalo na neformálnom 
agapé, ktoré pripravili veriaci gréckoka-
tolíckej farnosti.

V Historickej radnici v Košiciach sa 
už 25. ekumenická bohoslužba konala 
21. januára. Zúčastnili sa na nej viace-
rí biskupi, ako aj zástupcovia mesta, 
Košického samosprávneho kraja a ďalší 
hostia. Bohoslužbu zorganizovalo 
Ekumenické spoločenstvo cirkví a nábo-
ženských spoločností na území mesta 
Košice.

V Prešove sa ekumenické modlitby 
za jednotu konali 22. januára v Konka-
tedrále sv. Mikuláša.

V Sabinove týždeň vyvrcholil spoločnou 
ekumenickou bohoslužbou 25. januára 
v Cerkvi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
v Sabinove. Zúčastnili sa na nej pred-
stavitelia všetkých kresťanských cirkví 
mesta spolu s veriacimi, ako aj predsta-
vitelia mesta. Bohoslužbu svojím spe-
vom obohatili aj miestne zbory. (Nikolas 
Fečunda, kosice.sk, Ján Murgaš)

ZOMREL OTEC  
VINCENT ĎORDÍK
RASLAVICE g V 91. roku života 
a v 27. roku kňazstva si Pán povolal 
otca Vincenta Ďordíka. Zádušnú 
svätú liturgiu a pohrebné obrady 
slávil prešovský arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ 16. januára 
v rímskokatolíckom chráme v Ra-
slaviciach.

Otec Vincent Ďordík sa narodil 
18. augusta 1928 v obci Demjata. 
Teologické štúdiá, ktoré prerušila 
vládna moc, začal v Seminári sv. 
Karola Boromejského v Košiciach. Tri a pol roka strávil v pracovných 
táboroch Československej ľudovej armády. V roku 1959 sa oženil s An-
nou Mihalčinovou, s ktorou vychovali štyri deti. Pracoval na mnohých 
jednotných roľníckych družstvách. 26. septembra 1992 prijal z rúk 
biskupa Jána Hirku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sviatosť 
kňazstva. Do roku 2002 bol účtovníkom Gréckokatolíckeho biskup-
ského úradu v Prešove. V roku 1998 bol ocenený titulom titulárneho 
arcidekana a v roku 2001 titulom kanonik. Do roku 2008, keď odišiel 
na odpočinok do Raslavíc, bol výpomocným duchovným farnosti Pre-
šov-Sídlisko 3. Zomrel 13. januára zaopatrený sviatosťami v Domove sv. 
Dominika v Petrovanoch. Večná mu pamiatka a blažený pokoj! (IS PA)

VLADYKA PETER 
RUSNÁK SA ZÚČASTNIL 
NA STRETNUTÍ 
S PREZIDENTOM
BRATISLAVA g Prezident SR Andrej Kiska prijal 16. janu-
ára predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. 
Za predstaviteľov Katolíckej cirkvi sa hlave štátu prihovoril 
bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák.

Vo svojom príhovore vladyka poukázal na nádej, ktorá je pre 
kresťanov jednou z najcennejších čností. „Posolstvo viery, 
ktoré hlásame, podnecovaní láskou k Bohu a k blížnemu, 
je neoddeliteľne spojené s nádejou do nasledujúcich čias.“ 
Na začiatku nového roka vladyka zaželal prezidentovi, aby 
mal veľa dobrej nádeje a aby ju dokázal vlievať aj do sŕdc ob-
čanov našej vlasti. Citoval Svätého Otca Františka, že „nádej 
sa podobá pokoju“ a že „úlohou dobrých politikov je zotrvať 
v službe pokoja, ktorý posilňuje nádej“. Zdôraznil, že pravý 
pokoj je založený „na rešpektovaní osôb, zákonov a spo-
ločného dobra, na rešpektovaní nám zvereného stvorenia 
a morálneho bohatstva zdedeného po predošlých generá-
ciách“. Na záver vladyka Peter zaželal prezidentovi, aby nový 
rok prežil v trojakom pokoji: v pokoji sám so sebou, v pokoji 
s druhými ľuďmi a v pokoji s celým stvorením. (TK KBS)
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FARSKÉ PLESY V BARDEJOVE A V TRENČÍNE
V mnohých farnostiach Prešovskej 
metropolie sa uskutočnili farské plesy. 
26. januára sa uskutočnili vo farnostiach 
Bardejov-Vinbarg a v Trenčíne. Druhý 
ročník plesu bardejovskej farnosti otvo-
rila svätá liturgia v Cerkvi bl. hieromuče-
níkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. 
V jedálni pod Vinbargom si hostia 
po úvodnom príhovore miestneho farára 
otca Floriána Potočňáka pozreli desať-
minútové video o udalostiach farnosti 
za uplynulý rok, po ktorom nasledovalo 
prvé kolo celonočnej tanečnej zábavy. 

Výťažok z tomboly putuje na dokončenie 
výstavby novej farskej budovy.

V Trenčíne sa v tento deň uskutočnil 
10. ročník Grekoplesu, ktorý bol obzvlášť 
výnimočný počtom účastníkov. Okrem 
200 dospelých sa na ňom totiž zúčastni-
lo aj 148 detí. Roky sa na ňom zúčastňu-
jú nielen miestni veriaci, ale aj veriaci 
z okolitých farností i rodiny z Cirkevnej 
materskej školy bl. Tarzície a ich známi. 
Z roka na rok sa na ňom zúčastňuje 
čoraz väčší počet rodín a predovšetkým 
detí, ktorým neprekáža ani dospelácky 

čas a mnohé sa zabávajú aj do skorých 
ranných hodín.

V tomto roku sa na plese zúčastnil aj 
primátor mesta Trenčín Richard Rybní-
ček, ktorý ho spolu s miestnym farárom 
otcom Igorom Cingeľom slávnostne ot-
voril. Na plese nechýbali ani trenčianske 
sestry služobnice, ktoré sa venovali pre-
dovšetkým deťom. Výťažok z tomboly, 
ktorú venovali dobrodinci, bol venovaný 
na dostavbu miestnej Cerkvi sv. Cyrila 
a Metoda. (Maroš Sejka; sr. Benjamína 
M. Ondovčáková SSNPM)
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VO FARNOSTI KOŠICE-ZÁPAD 
SLÁVILI MENŠÍ CHRÁMOVÝ SVIATOK
KOŠICE-ZÁPAD g Vo 
Farnosti sv. Petra a Pavla sa 
20. januára konala slávnosť 
menšieho chrámového 
sviatku Poklony úctyhodným 
reťaziam svätého a všechvál-
neho apoštola Petra. Svätú li-
turgiu slávil košický eparcha 
Milan Chautur CSsR. Sláv-
nosť bola spojená s každoroč-
nou pastoračnou návštevou 
košických farností vladykom 
Milanom na začiatku nového 
občianskeho roka.

Vladyka Milan sa v homílii zameral na zviazanosť ľudí, ktorej dôsledky a nega-
tívne vplyvy sú čoraz zreteľnejšie. Vladyka vysvetlil, že tieto okovy ducha dokáže 
premôcť len duchovná moc: „Preto ozajstný návrat k Bohu je jediným riešením, 
ktoré ponúka Katolícka cirkev cez rešpektovanie starobylých zásad evanjelia.“

Súčasťou slávnosti bola oslava životného jubilea otca Jozefa Selína, miestneho 
kňaza na dôchodku, ktorý oslávil 80 rokov života. V závere slávnosti sa mu vla-
dyka Milan poďakoval za službu medzi rodákmi v dnešnej eparchii Ruský Keres-
túr v Srbsku a udelil mu titul protojerej a právo nosiť zlatý kríž. (Lukáš Mitro)

VLADYKA JÁN BABJAK 
SA STRETOL S KŇAZMI 
DÔCHODCAMI 
PREŠOV g V deň predsviatku Stretnutia Pána 
1. februára sa prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ stretol s kňazmi dôchodcami a ich man-
želkami, ako aj s vdovami po zomrelých kňazoch. 
Vrcholom spoločného stretnutia bola svätá liturgia 
v Kaplnke Zostúpenia Svätého Ducha v Grécko-
katolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla 
Petra Gojdiča. Vladyka Ján v homílii vysvetlil, 
že len vďaka Božej milosti sme Božími deťmi 
a dedičmi nebeského kráľovstva. Uviedol, že 
Božie povolanie sa neuskutočňuje podľa ľudských 
kritérií dokonalosti, ale Boh si povoláva do svojej 
služby ľudí podľa svojho úsudku nedokonalých 
a slabých. Metropolita tiež vyzdvihol utrpenie 
kňazov a ich rodín v čase komunistického režimu, 
ďakoval Bohu za ovocie ich skúšky v podobe 
nových mnohých kňazských povolaní v Grécko-
katolíckej cirkvi. Po skončení slávnostnej svätej 
liturgie nasledovalo posedenie pri spoločnom 
obede, ktorý bol obohatený spomienkami kňazov 
a povzbudivými slovami. (Michal Sopko)
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JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka sa 11. – 
13. januára uskutočnil víkend mobilizácie 
služobníkov. Otec Patrik Maľarčík povzbudil 
k budovaniu či obnoveniu mostov – vzťahov 
s blížnymi. V rámci víkendu sa konal 13. roč-
ník animátorského plesu, ktorý sa niesol vo 
filmovom štýle. Ples otvorila svätá liturgia, 
na ktorej otec Patrik prirovnal život človeka 
k filmu, v ktorom hlavnou postavou má byť 
sám Kristus. (V. Žolnová)

ŽEHŇA-DÚBRAVA g V Cerkvi Naj svä-
tej šej Trojice slávil 13. januára prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú 
liturgiu spolu s miestnym kňazom otcom 
Vladimírom. V homílii sa zameral na svetlo, 
ktoré má vyžarovať zo sŕdc veriacich. Vladyka 
Ján tu svätú liturgiu slávil aj 20. januára, aby 
tak vypomohol miestnemu kňazovi, ktorý sa 
zdravotne zotavoval. (D. Varhoľová)

PREŠOV-SÍDLISKO 3 g Prvý stolnoteni-
sový turnaj kňazov Prešovského protopresby-
terátu sa uskutočnil 14. januára v priestoroch 
farského úradu rímskokatolíckej Farnosti 
Kráľovnej pokoja. Na turnaji sa zúčastnili 
siedmi kňazi a víťazom sa stal otec Tomáš 
Pecuch, správca farnosti Drienov. (M. Dargaj)

STROPKOV g Otec Václav Hypius CSsR, 
provinciál Bratislavsko-pražskej provincie, 
viedol krátku duchovnú obnovu 10. vicepro-
vinciálnej kapituly Michalovskej viceprovin-
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PREŠOVSKÝCH GYMNAZISTOV 
VYZVALI NA KROK ODVAHY
PREŠOV g Na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča sa 31. januára uskutočnila 
evanjelizácia v rámci projektu Cena vojvodu z Edinburghu. Hlavným predná-
šajúcim bol Lukáš Bužo, líder rómskej gospelovej kapely F6, ktorý povzbudil 
k životu podľa Božieho povolania. Otec Michal Stuľak, duchovný správca 
školy, prezentoval moc Božieho slova aj v ťažkostiach života mladých ľudí. 
Hudobný sprievod tvorili mladí z Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra 
Bárka v Juskovej Voli. Zazneli aj viaceré svedectvá o Božej moci a duchovnú 
atmosféru dotvoril scénický tanec. V závere otec Martin Tkáč a bohoslovec 
na pastoračnom ročníku Miroslav Baran pozvali učiniť krok odvahy a prísť 
do Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra v Prešove. Akcia 
sa konala pod záštitou študentky školy Ráchel Hromjákovej. (-mb) 

V TREBIŠOVE OSLÁVILI 
DEŇ UČITEĽOV
TREBIŠOV g Pri príležitosti sviatku Troch svätých 
svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora 
Teológa a Jána Zlatoústeho, sa 30. januára v Trebišove 
uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej 
eparchie.

Program otvorila svätá liturgia v miestnej farskej 
Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú slávil 
košický eparcha Milan Chautur CSsR. V homílii 
poukázal na potrebu hľadať vzory v živote svätých 
učiteľov Cirkvi. Povzbudil veriacich, aby stavali svoj 
život na Bohu, rešpektovali pravidlá Desatora a zá-
kladný zákon lásky, a ochraňovali deti a žiakov pred 
nepravdou a novodobými bludmi. Program pokračo-
val v reštaurácii Mladosť Cirkevnej strednej odbornej 
školy sv. Jozafáta, ktorý svojím príhovorom uviedol 
riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie otca Peter 
Orenič. Hlavným hosťom bol otec Marián Kuffa, kňaz 
a predstavený občianskeho združenia Inštitútu Krista 
Veľkňaza, ktorý sa prihovoril na tému identity muža 
a ženy a ich vzťahu v Božom pláne stvorenia človeka. 
(Školský úrad Košickej eparchie)

VLADYKA MILAN CHAUTUR 
NAVŠTÍVIL FARNOSŤ ZÁVADKA
ZÁVADKA g Košický eparcha Milan Chautur CSsR navštívil 26. – 27. janu-
ára farnosť Závadka. V sobotu sa konala farská lyžovačka na Mraznici v obci 
Hnilčík, na ktorej sa zúčastnili aj farnosti zo Sobraniec, Michaloviec, Trebišo-
va, Prešova a Spiša.

V nedeľu vladyka Milan v Cerkvi sv. archanjela Michala v Závadke posvätil 
nové vchodové dvere a drevené lavice, na ktorých výrobe sa podieľali samotní 
remeselníci z farnosti. V homílii vladyka upozornil na potrebu vidieť za hori-
zont. „Mnohé skutočnosti nám zastierajú zrak,“ vysvetlil vladyka a povzbudil 
veriacich nazerať za horizont pozemského života. S vladykom Milanom sa 
veriaci mohli stretnúť aj na popoludňajšej modlitbe večierne, kde vladyka 
objasnil rozdiel v pôsobení milostí Boha na liturgii a vo večierni. (rod. Hudzi-
ková)
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ZASVÄTENÉ OSOBY SA STRETLI 
S VLADYKOM JÁNOM BABJAKOM
ĽUTINA g 2. februára 2019 sa v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine v rámci februárovej fatimskej soboty, na ktorej sa zúčastnili kňazi 
a veriaci Prešovského protopresbyterátu, uskutočnila púť zasvätených osôb.

Duchovný program sa začal mariánskym večeradlom, po ňom nasledoval 
Akatist k Presvätej Bohorodičke. O desiatej hodine nasledovala archijerej-
ská svätá liturgia, v ktorej sa veriacim a rehoľníkom prihovoril prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Homíliu zameral na porovnanie ikon 
sviatku vzkriesenia so sviatkom Stretnutia Pána, pričom poukázal na veľkosť 
Božej lásky k človeku.

Po liturgii nasledovala prednáška pre zasvätené osoby, ktorú  mal otec Štefan 
Paločko, v ktorej nadviazal na homíliu vladyku Jána a vyzval zasvätené osoby 
k životu v Božej láske premenenej do skutkov a života v spoločenstve. Po pred-
náške sa rehoľníci stretli spolu s vladykom pri slávnostnom obede, po ktorom 
si spolu pozreli krátky dokument o zasvätenom živote, na záver nasledovala 
spoločná diskusia. (Jakub Jurčišin)

cie, ktorá sa konala 14. – 17. januára. Členovia 
hodnotili uplynulé štvorročné obdobie a bola 
zvolená aj nová viceprovinciálna rada. Zá-
stupcom viceprovinciálneho predstaveného, 
ktorým je otec Metod Lukačik CSsR, sa stal 
otec Jaroslav Štelbaský CSsR. Druhým členom 
užšej viceprovinciálnej rady sa stal otec Jozef 
Jurčenko CSsR. Za dvoch členov rozšírenej vi-
ceprovinciálnej rady boli zvolení Ondrej Pacák 
CSsR a otec Jozef Kišák CSsR. (J. Troja CSsR)

KOŠICE – PREŠOV g Na košickom 
eparchiálnom úrade sa 17. januára košický 
eparcha Milan Chautur CSsR stretol s Eri-
chom Hulmanom, generálnym sekretárom 
Slovenskej katolíckej charity (SKCH), a ot-
com Jozefom Matejovským, riaditeľom Gréc-
kokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach. 
Cieľom stretnutia bolo predstavenie nového  
generálneho sekretára SKCH a predstavenie 
podpory charitatívno-sociálnych činností 
na farskej úrovni v roku 2019. V rovnakom 
duchu sa v nasledujúci deň uskutočnilo stret-
nutie prešovského arcibiskupa metropolitu 
Jána Babjaka s Erichom Hulmanom a Petrom 
Valičkom, riaditeľom Gréckokatolíckej chari-
ty Prešov. (J. Matejovský, IS PA)

JUSKOVA VOĽA g Ďalší víkend Archie-
parchiálnej školy animátora dobrovoľníka sa 
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka konal 18. – 20. januára. V Škole učeníka 
otec Milan Zaleha CSsR hovoril o novej evan-
jelizácii. V Škole služby Richard Vašečka mla-
dým priblížil tému vzťahov, identity muža 
a ženy i líderstva a vodcovstva. (V. Žolnová)

SVIDNÍK g Na Cirkevnej základnej škole 
sv. Juraja sa 20. januára konal deň otvorených 
dverí. Program zahŕňal divadelné predstave-
nie, tvorivé dielne, interaktívne hry a šachové 
turnaje. (K. Hrižová)

LACKOVÁ g V senioráte Spoločnosti Ježi-
šovej v Ivanke pri Dunaji zomrel 20. januára 
vo veku 93 rokov páter Andrej Osvald SJ, 
niekdajší provinciál slovenských jezuitov 
v období 1977 až 1991. Pohrebným obradom 
v Kostole Božského Srdca Ježišovho predse-
dal 24. januára prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ. (vaticannews.va)

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre 25. – 27. januára sa 
konal kurz Život v Kristovi, ktorý viedol tím 
Petra Liptáka. Nosnými témami bola dôleži-
tosť modlitby, čítania Božieho slova a vedenia 
duchovného boja. (E. Eštvan)

KOŠICE g Vladyka Milan Chautur CSsR 
prijal 28. januára zástupcov rusínskych orga-
nizácií. Dôvodom stretnutia bolo otvorenie 
dialógu medzi Rusínmi a Košickou eparchiou 
o problémoch a potrebách gréckokatolíckych 

KOŠICKÝ EPARCHA NAVŠTÍVIL 
FARNOSŤ KOŠICE-NAD JAZEROM
KOŠICE-NAD JAZEROM g V Nedeľu po Osvietení 13. januára navštívil 
košický eparcha Milan Chautur CSsR Farnosť Presvätej Bohorodičky Ochran-
kyne v košickej mestskej časti Nad jazerom. V miestnom novopostavenom 
chráme slávil svätú liturgiu a v homílii sa zameral na porovnanie tmy a svetla. 
Zdôraznil, že „tma nepotrebuje zdroj, lebo je všade tam, kde nie je svetlo. 
Svetlo potrebuje zdroj, aby mohlo svietiť v tme“. Pozval prítomných, aby 
zatúžili stať sa svetlom v tomto svete skrze komunikáciu s pravým Svetlom – 
Ježišom Kristom. Po svätej liturgii sa vladyka Milan osobne stretol s miestny-
mi veriacimi. (Barbora Vargová)
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SVIATOK STRETNUTIA PÁNA 
V KOŠICKEJ KATEDRÁLE
KOŠICE g Vo sviatok Stretnutia Pána 2. februára slávil v košickej katedrále 
svätú liturgiu otec Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie. Od vzniku 
Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, 
je tento sviatok zameraný aj na kňazov na dôchodku a ich manželky.

Vo svojom príhovore protosynkel pozdravil kňazov, ktorí prišli, ako aj tých, 
ktorí sa už pre svoj vek či chorobu nemohli dostaviť. Vysvetlil, že pre Simeona 
z evanjelia sviatku bolo stretnutie s Ježišom zdrojom radosti, ktorá mala prí-
chuť večnosti. Všetkých povzbudil, aby každodenné stretnutia boli príležitos-
ťou radosť prijať aj ponúknuť. Záver slávnosti patril požehnaniu sviec. (TSKE)

REHOĽNÍCI SA STRETLI 
S KOŠICKÝM EPARCHOM
MICHALOVCE g Februárová fatimská sobota pripadla na 2. február, 
sviatok Stretnutia Pána. Program fatimskej soboty v Bazilike Zoslania Svätého 
Ducha bol obohatený aj o stretnutie rehoľníkov, ktorí pôsobia na území Ko-
šickej eparchie, s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR. V homílii 
počas archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan pripodobnil zasvätený život 
k životu Simeona a Anny. Vysvetlil, že Simeon bol podľa evanjelia nábožný 
a spravodlivý, teda Bohu a ľuďom dával to, čo im patrí. A práve takýmto živo-
tom aj v každodennosti sa človek dopracuje k videniu Boha. Po svätej liturgii 
sa vladyka stretol s rehoľníkmi na spoločnom obede, po ktorom nasledovala 
prednáška otca Teodora Kosťa OSBM spojená s krátkou diskusiou a Molebe-
nom k blahoslavenému Metodovi Trčkovi. (Richard Fučko)

Rusínov v Košiciach. Výsledkom stretnutia 
bol prísľub vytvorenia pastoračného prog-
ramu pre Rusínov v Košiciach, ktorý by mal 
zahŕňať používanie rusínskych cirkevných 
prekladov, vyčlenenia kňaza na pastoráciu 
gréckokatolíckych Rusínov, spolupráce 
v mediálnej sfére a spolupráce v oblasti nábo-
ženských, vysokoškolských, spoločenských, 
kultúrnych a vzdelávacích podujatí. (TSKE)

PREŠOV-SEKČOV g Prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ sa 29. januára stretol 
s členmi Kňazského zboru sv. Jakuba na ich 
pravidelnom nácviku. Pomodlil sa s kňazmi 
Akatist k svätým vierozvestcom a apoštolom 
Slovanov Cyrilovi a Metodovi v rámci príp-
ravy na ich blížiace sa spoločné vystúpenie 
na medzinárodnej konferencii v Čenstochovej 
pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila. 
Zároveň sa im poďakoval za ich nezištnú 
prácu na Božiu slávu. (D. Porubec)

PREŠOV g Gréckokatolícka cirkev na Slo-
vensku si 30. januára pripomenula 11. výročie 
povýšenia na metropolitnú cirkev sui iuris. 
Prešovská eparchia bola povýšená na archie-
parchiu a metropolitné sídlo. Za prvého arci-
biskupa metropolitu bol vymenovaný vladyka 
Ján Babjak SJ. Košický apoštolský exarchát sa 
stal eparchiou a vladyka Milan Chautur CSsR 
jej prvým eparchom. Zriadená bola aj nová 
Bratislavská eparchia vyčlenením z Prešovskej 
eparchie a prvým eparchom sa stal vtedajší 
bratislavský farár otec Peter Rusnák. (IS PA)

BRATISLAVA g Konferencie mužských 
a ženských vyšších rehoľných predstavených 
na Slovensku začali od 1. januára pôsobiť 
spoločne. Na prvom zhromaždení spoločnej 
Konferencie vyšších rehoľných predstavených 
na Slovensku 30. januára v Centre Salva-
tor bolo zvolené nové vedenie a schválené 
dokumenty súvisiace s fungovaním konferen-
cie. Predsedom konferencie sa stal P. Václav 
Hypius CSsR a zástupkyňou predsedu sr. Petra 
Sičáková SSNPM. Vladyka Milan Chautur 
CSsR, predseda rady pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolského života KBS, 
sa v pozdravnom liste vyjadril: „Vaše spojenie 
nech je znamením jednoty v rozdelenom 
svete. Chcem vám popriať, aby táto jednota 
zasvätených osôb priniesla znásobenie síl pre 
intenzívnejšie pôsobenie jednotlivých rádov, 
kongregácií a inštitútov na Slovensku.“ (-fc-) 

TREBIŠOV g Žiaci prvého stupňa Cirkev-
nej základnej školy s materskou školou sv. 
Juraja v Trebišove sa 31. januára s prvým škol-
ským polrokom lúčili karnevalom na tému 
svätosti. Súťaže, ktoré naznačovali skúšky 
a ťažkosti na ceste do neba, žiakom pomohli 
pochopiť, že byť svätcom možno aj v dnešnej 
dobe a že svätci sú radostní ľudia. (-czssms)

M
ar

oš
 D

up
ná

k
M

ar
ko

 V
ad

ás
z

20www.casopisslovo.sk udalosťspravodajstvo



PONDELOK
18. február
Rímsky pápež Lev
Choďte do dediny, čo je pred vami. 
(Mk 1, 2a)
Keď Ježiš kráča do Jeruzalema, posiela 
dvoch učeníkov do dediny, ktorá je 
pred nimi. Termín dedina je technický 
pojem, ktorý v evanjeliách vždy znamená 
nesprávny výklad alebo odpor proti 
novosti, ktorú prináša Ježiš. Dedina je 
miestom tradície a zvykov. Je to miesto, 
ktoré je spojené s tradičnými hodnotami 
minulosti. Naopak, mesto je viac otvorené 
novotám. Ježiš Kristus prináša dobrú zvesť 
evanjelia. Na čo narazí? Na tvoje zabehané 
chodníčky, na tvoju rutinu? Alebo nájde 
otvorené srdce schopné prijať ho?
Liturgia: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 
11, zač. 49; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
19. február
Apoštol Archippos
Peter mu povedal: „Aj keby všetci od-
padli, ja nie!“ (Mk 14, 29)
Odpadnúť (po grécky skandalizo) 
znamená doslovne pohoršiť sa. 
U apoštolov nešlo teda len o strach 
o život, ktorý ich donútil rozutekať sa, ale 
o skutočné pohoršenie. V očiach apoštolov 
boli udalosti také šokujúce a nestráviteľné, 
že úplne otriasli celou ich vierou v Krista 
ako Syna Boha a Mesiáša. Ježiš Kristus 
uskutočnil ten najväčší škandál v histórii: 
neodporoval zlému, nechal sa pribiť 
na kríž, odpustil nepriateľom a zastavil 
hriech. Prijímaš tento „škandál lásky“ 
vo svojom živote?
Liturgia: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 
10 – 42, zač. 64; každodenné antifóny; 
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110)

STREDA
20. február
Prepodobný Lev
Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a pove-
dal: „Rabbi.“ A pobozkal ho. (Mk 14, 45)
Bozk, obvyklý orientálny pozdrav aj 
v dnešných časoch. Bozkom vyjadrujeme 
svoju úctu, dôveru a lásku voči osobe, 
ktorú milujeme. Bozkom pozdravil Judáš 
Ježiša. Nebol však prejavom jeho lásky 
a úcty voči nemu, ale znamením, ktorým 
ho označil, aby ho mohli zajať. Koľkokrát 
sme vo svojom živote bozkom označili 
svojich blížnych na znamenie lásky? 
A naopak, koľkokrát náš bozk bol iba 
falošným prejavom našej neúcty, nedôvery 
a nelásky?

Liturgia: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 
43 – 15, 1, zač. 65; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠTVRTOK
21. február
Prepodobný Timotej zo Symbolov
Chcete, aby som vám prepustil židovské-
ho kráľa? (Mk 15, 9)
Židia nenávideli Piláta, šli však za ním, 
aby od neho žiadali súhlas odsúdiť Ježiša. 
Pilát spoznal toto sprisahanie voči Ježišovi, 
a preto ponúkol, aby si vybrali medzi 
Barabášom a Ježišom. Oslobodiť vraha 
Barabáša znamená súhlasiť s tým, že pravá 
sloboda prichádza cez násilie. Vybrať si 
Ježiša znamená žiť život prijatia kríža. Ježiš 
sa nebráni, neobhajuje a v pokore prijíma 
túto voľbu. Koľko násilia aj dnes páchaš 
na svojich blížnych, a myslíš si, že to je tá 
správna cesta... Keď sa zmenia, keď budú 
podľa tvojich predstáv, keď budú plniť 
tvoje predstavy.
Liturgia: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 
1 – 15, zač. 66; každ. antifóny; menlivé časti 
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 
22. február
Mučeníci v Eugeniu
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
(Mk 15, 34)
Ježiš nepoložil túto otázku v prekvapení 
alebo v zúfalstve. Modlil sa 22. žalm. 
Celý žalm prorokuje veľké utrpenie pri 
Mesiášovej smrti. Ježiš vedel, že toto 
dočasné odlúčenie od Boha nastane vo 
chvíli, keď vezme na seba hriechy sveta. 
Toto odlúčenie bolo tým, čoho sa Ježiš 
obával, keď sa modlil v Getsemanskej 
záhrade. Fyzická bolesť bola strašná, ale 
tou najväčšou možnou bolesťou bolo 
odlúčenie od Boha. Bolí ťa viac, keď ty 
alebo tvoji blízki trpia telesne? Alebo 
máš väčšiu obavu a strach z toho, aby si 
nestratil Boha vo svojom živote?
Liturgia: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 
25. 33 – 41, zač. 68; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
23. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý 
ma poslal, má večný život a nepôjde 
na súd, ale prešiel zo smrti do života. 
(Jn 5, 24)
Počúvať Božie slovo a veriť Bohu, to 
je spôsob, ako sa vyhnúť súdu a prejsť 

z tohto života do večného života. To 
však znamená úplne podriadiť svoj život 
Bohu a byť poslušný vo všetkom, čo 
od nás chce. Ježiš hovorí, že mŕtvi počujú 
jeho hlas, a má tým na mysli duchovne 
mŕtvych, ktorí počujú radostnú zvesť 
evanjelia, porozumejú mu a prijmú Ježiša. 
Kiež v nadchádzajúcom pôstnom čase 
prijmeme Božiu ponuku a dovolíme 
mu, aby nám otvoril nielen uši, ale 
najmä srdcia a naučil nás bezvýhradnej 
poslušnosti a podriadenosti jeho slovu.
Liturgia: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 
8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (rad.); 1 Sol 4, 
13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosn.); 
každ. antifóny; menlivé časti zosnulým; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia 
Bohorodička (HS: 203; PZ: 165; HP: 161)

NEDEĽA
24. február
Mäsopôstna nedeľa 
Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána 
Krstiteľa
Čokoľvek ste neurobili jednému z tých-
to najmenších, ani mne ste to neurobili. 
(Mt 25, 45)
Evanjelium Mäsopôstnej nedele 
predstavuje posledné dôležité Ježišovo 
učenie. Ježiš sa v ňom odvoláva 
na predstavu, ktorá je v židovskom svete 
veľmi známa a nájdeme ju v Talmude. 
Tu sa píše o tom, ako pri poslednom 
súde svätý vezme zvitok Tóry, uloží si 
ho na kolená a povie: „Kto ho napĺňal, 
nech príde a dostane svoju odmenu.“ 
Ježiš použije tento príklad, ale mení jeho 
zmysel. To, čo určuje realizáciu človeka, 
nie je jeho vzťah, ktorý má so zákonom, 
s Bohom, ale vzťah, ktorý má s inými 
ľuďmi. Takže s Ježišom smerovanie 
ľudstva nie je smerom k Bohu, ale 
s Bohom a v Bohu smerom k ľuďom. Boh 
Ježiša sa nikdy neopýta, či v neho veríme, 
ale či milujeme tak ako on. 
Preto Kráľ povie tým, čo budú po jeho 
pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca...“. 
To sú tí, ktorí realizovali Boží projekt 
s ľudstvom. Vymenuje šesť oblastí potrieb, 
utrpenia, nedostatku, ktoré trápia 
ľudstvo s odpoveďami, ktoré na ne dali. 
Z týchto šiestich oblastí sa žiadna netýka 
postoja k náboženstvu a obradom, žiadna 
nie je o vzťahu k Bohu, ale o prístupe 
k potrebám a utrpeniam ľudí. To, čo je 
kľúčom k večnému životu, nie je nábožné 
správanie, ale ľudské správanie. To, čo 
určuje úspech v tvojom živote, je to, aký 
máš vzťah s ľuďmi. Keď sa uzatváraš pred 
inými, uzatváraš sa aj pred Bohom.
Liturgia: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 
– 46, zač. 106 (rad.); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; 
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Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi); hlas 7; pre-
dobr. antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu 
a Jánovi, Sláva, kondák Jánovi, I teraz, 
kondák z triódy; ostatné z triódy a Jánovi 
(HS: 150, 203; PZ: 104, 165; HP: 105, 163)

PONDELOK 
25. február
Arcibiskup Taras
Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto 
robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha 
nevidel. (3 Jn 1, 11)
V tomto krátkom liste evanjelista Ján píše 
Gájovi, členovi kresťanskej obce, a chváli 
ho za jeho pohostinnosť voči pocestným 
a kresťanským misionárom. Zároveň ho 
upozorňuje, aby nasledoval cestu dobra 
a nerobil zle. Aj tebe boli zverení veriaci 
alebo deti, podriadení v práci. Ak chceš 
nasledovať Boha, znamená to nasledovať 
cestu dobra. Nikdy zlým prostriedkom 
nedosiahneš dobrý cieľ.
Liturgia: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 
22, 7 – 39, zač. 96; každ. antifóny; menl. 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 
26. február
Biskup Porfyrios
Pokladám za nevyhnutné písať vám 
a napomenúť vás, aby ste zápasili za vie-
ru. (Jud 1, 3b)
Mnoho falošných učiteľov v prvom storočí 
učilo, že kresťania si môžu robiť, čo chcú, 
bez toho, aby sa báli Božieho trestu. Preto 
apoštol Júda upozorňuje a vystríha pred 
ľahkovážnosťou a falošnou slobodou. 
Možno aj ty zľahčuješ závažnosť hriechu 
a neochotu zmeniť svoje postoje a svoj 
život. Hriešnik, ktorý nehľadá u Boha 
odpustenie, bude od neho naveky 
odlúčený. Preto je kresťanský život bojom, 
v ktorom spolu s Bohom, nie proti nemu, 
zápasíme o našu spásu.
Liturgia: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 42. 
45b – 71. 23, 1, zač. 109; každ. antifóny; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 
27. február
Prepodobný vyznávač Prokop Deka-
polita
Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, 
pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite 
si srdcia a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, 
svojmu Bohu. (Joel 3, 12)
Syropôstna streda nás čítaním na večierni 
pozýva k bezprostrednej príprave na pôstny 
čas. Obrátiť sa, robiť pokánie neznamená 
len vylúčiť z jedálnička mäsité a mliečne 
jedlá. Obrátiť sa k Bohu znamená zanechať 

hriech, zlé postoje, zlé smerovanie života. 
Oľutovať a plačom i nárekom prijať Božiu 
dobrotu, milosrdenstvo a nekonečnú 
trpezlivosť toho, ktorý nás bezpodmienečne 
miluje. Čas Veľkého pôstu je časom 
objavenia svojej skutočnosti hriešnika, ale 
zároveň aj Božej lásky voči mne.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim 
14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, zač. 109; 
každodenné antifóny; menlivé časti zo 
stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 
28. február
Prepodobný vyznávač Bazil
A s tými, čo pochybujú, majte zľutova-
nie. Zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. 
Nad inými sa zľutúvajte s bázňou. 
(Jud 1, 22 – 23a)
Hľadať spoločnú reč s tými, ktorým 
sme povolaní svedčiť, znamená dávať si 
pozor, aby sme sa nedostali na krehkú 
pôdu kompromisov. Pri snahe priniesť 
druhým evanjelium musíme dbať na to, 
aby sme sami stáli pevne a bezpečne. 
Preto dávaj pozor, aby si sa nepripodobnil 
nekresťanom natoľko, že by nikto 
nemohol spoznať, kto si a komu veríš. 
Najmä dávaj pozor, aby si v tejto snahe 
priniesť im Krista sám nevošiel spolu 
s nimi do záhuby. Spása neprichádza 
od človeka, ale je Božím darom.
Liturgia: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 
34a. 44 – 56, zač. 110; každ. antifóny; menl. 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 
1. marec
Prepodobná mučenica Eudokia
Pôst bude pre Júdov dom plesaním, 
radosťou a veselou slávnosťou. Milujte 
však pravdu a pokoj. (Zach 8, 19)
Čím bude pre nás pôstny čas? Obdobím 
odriekania sa, neorganizovania a neúčasti 
na slávnostiach? Účasťou na dlhých 
pôstnych bohoslužbách, dávaním almužny 
a väčšou štedrosťou voči blížnym? Áno, 
to sú dôležité prostriedky, nie však 
cieľ. Ovocím pôstu je láska voči pravde 
a skutočný pokoj. Toto sú Pánove slová, 
ktoré zvestoval už prorok Joel.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Ef 
5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61; 
každ. antifóny; menlivé časti z piatka; zdr-
žanl. od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
2. marec
Syropôstna sobota – pamiatka otcov, 
ktorí sa preslávili pôstmi
Hieromučeník Teodot

Ale ak ty dávaš almužnu, nech nevie tvo-
ja ľavá ruka, čo robí pravá. (Mt 6, 3)
Je prirodzené robiť niečo správne pre 
uznanie a chválu. Ak si chceme byť istí, že 
naše motívy nie sú sebecké, musíme konať 
dobro v tichosti a v tajnosti, bez akejkoľvek 
myšlienky na odmenu. Tieto skutky 
nesmú byť zamerané na nás, ale na Boha. 
Ak ich robíš preto, aby si dobre vyzeral 
pred ľuďmi, už si dostal svoju odmenu. Pri 
svojom najbližšom konaní dobra sa pýtaj 
sám seba: „Urobím to, aj keď o tom nikto 
nebude vedieť?“
Liturgia: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 
1 – 13, zač. 16 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 
213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (otcom); predobr. 
antifóny a blaženstvá; tropár otcom, Sláva, 
kondák otcom, I teraz, podľa predpisu, 
ostatné otcom (HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA
3. marec
Syropôstna nedeľa 
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako 
pokrytci. (Mt 6, 16a)
Pôst spolu s modlitbou sú pevnou 
súčasťou vzťahu Boha a človeka. Mojžiš sa 
postil štyridsať dní a nocí pred tým, ako 
dostal od Boha Desať prikázaní. Prorok 
Daniel sa postil, keď vyznal vinu svojho 
ľudu. Kráľ Dávid sa postil, keď spáchal 
ťažké hriechy. Keď Izrael ohrozovali 
nepriatelia, bol nariadený pôst. Aj Ježiš 
Kristus sa na začiatku svojho pôsobenia 
postí. Na prahu Veľkého pôstu dostávame 
jasné pokyny, ako sa máme modliť a postiť. 
Keď sa ľud verejne modlil a postil, Pán Boh 
zakaždým zasiahol. 
Pôst nám pomáha lepšie sa modliť. 
Modlitba je záležitosť celého človeka – 
tela i duše. Vonkajšie gestá podčiarkujú 
a umocňujú modlitbu, ktorá vychádza 
zo srdca. Pôst nám ukazuje, že si sami 
nevystačíme. Keď sa postíme, sme 
odkázaní na naplnenie, na pomoc Boha. 
V Druhej knihe kroník čítame, ako proti 
Izraelitom stála vojenská presila. A čo 
urobil kráľ Jozafát? Nariadil pôst. Jozafát 
nevsadil na silu svojich vojakov, ale na moc 
Boha. A výsledkom bolo víťazstvo. Toto 
je pôst. Nespoliehať sa na svoju silu, ale 
na silu všemohúceho Boha. Pôst pomáha 
znovuobjaviť človeka vedľa mňa. Už 
v Hermasovom pastierovi z roku 150 
nájdeme nariadenie, že ak sa niekto postí, 
má to, čo ušetrí za jedlo, dať buď vdove, 
sirote, alebo núdznemu, aby z jeho pôstu 
mal úžitok aj niekto iný. Využime tento 
čas milosti na to, aby sme opustili svoje 
egoistické sny a vzdušné zámky a vernejšie 
prežívali realitu s naším Bohom.
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Liturgia: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 
14 – 21, zač. 17; hlas 8; predobr. antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z triódy, I teraz, kondák z patrocínia Boho-
rodičky; ak nie je chrám Bohorodičky: Slá-
va, I teraz, kondák z triódy; ostatné z hlasu 
(HS: 152, 206; PZ: 106, 168; HP: 107, 165)

Maroš Rinik

PONDELOK
4. marec
Začiatok Veľkého pôstu 
Prepodobný Gerasim od Jordána
Preto bdejte celý čas a modlite sa... 
(Lk 21, 36)
Hneď na začiatku Veľkého pôstu nás Božie 
slovo vyzýva k bdelosti a modlitbe po celý 
čas. Vždy. Prečo? Pretože Boh sa k nám 
prihovára neustále počas každého jedného 
dňa a my máme byť pripravení zachytiť 
jeho hlas, ktorý nás upriamuje na plnenie 
jeho vôle. A čo je Božia vôľa? Sv. apoštol 
Pavol píše: „Navzájom si slúžte v láske!“ 
(Gal 13 ,5) Modlitba nás privádza k službe. 
Ak chceme slúžiť s láskou, modlitba 
má byť nevyhnutnou súčasťou nášho 
každodenného života.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Kor 3, 
18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 
105; každ. antifóny; menl. časti z pon delka; 
zdržanl. od mäsa, mlieka a vajec a prísny 
pôst (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
5. marec
Mučeník Konón
A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj 
v skrytosti. (Mt 6, 4)
Každý z nás túži po odmene, uznaní..., ale 
nesmie to byť cieľom nášho života. Jeho 
cieľom je Ježiš Kristus a život s ním vo 
večnosti. Ba nielen tam, ale už tu na zemi. 
Pozvať ho na začiatku dňa v rannej modlitbe 
do svojho srdca je tou najkrajšou odmenou, 
ktorú môžeme dostať každý deň. Potom už 
nemusíme byť znepokojení a mrzutí, ak sa 
nám v tomto pozemskom živote nedostane 
odmeny, ale sme pripravení v pokore a láske 
ju prijať, ak príde.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim 
8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, zač. 16; kaž-
dodenné antifóny; menlivé časti z utorka 
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 
6. marec
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria
A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo 
to veľmi dobré. (Gn 1, 31)
To, čo Boh stvoril, bolo veľmi dobré. 
A predsa sa môžeme stretnúť s otázkou: 
„Keď Boh stvoril tento svet ako dobrý, 

prečo je v ňom toľko zla?“ Človek túžiaci 
byť pánom sa vzdal  svojho Pána, vzdal 
sa svojho Boha. Život, v ktorom nie je 
prítomný Boh, je jednou veľkou tragédiou. 
Spôsobil ju hriech, pre ktorý sa často 
dobrovoľne rozhodujeme. Boh nás dnes 
pozýva, aby sme sa znova rozhodli pre neho 
a zanechali svoj hriešny spôsob života.
Služba VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22; 
zdržanlivosť od mäsa

ŠTVRTOK
7. marec
Hieromučeníci z Chersonu: Bazil a spol.
Proste a dostanete! (Mt 7, 7)
Prosíme, a nie vždy dostávame, lebo 
zle prosíme. Často sa modlíme „buď 
vôľa moja“ a nie „buď vôľa tvoja“. Svätý 
Augustín píše: „Boh chce, aby sme 
v modlitbách cvičili svoju túžbu, ktorou 
by sme potom boli schopní prijať to, čo 
nám chce dať.“ On pozná naše zmýšľanie, 
vidí túžby nášho srdca a ak sú tieto túžby 
hrozbou pre náš duchovný život, tak ich 
radšej neuskutoční, aby nás zachránil 
pred duchovnou smrťou. Dáva nám len to 
najlepšie z najlepšieho. Dôverujme mu.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim 
15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 20b; 
každodenné antifóny; menlivé časti zo 
štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Preto muž opustí svojho otca i svo-
ju matku a prilipne k svojej manželke, 
a budú jedným telom. (Gn 2, 24)
Žiť jednotu v manželstve možno len 
vtedy, ak život manželov bude postavený 
na Ježišovi Kristovi. Mnohí to skúšajú bez 
Boha, dôsledkom čoho je ich manželstvo 
nefunkčné a končí sa rozvodom. Našou 
úlohou nie je týchto manželov súdiť, ale 
svojím kresťanským životom im ukázať 
cestu, na ktorej nájdu pravdu o sebe 
a ktorá ich privedie k skutočnému životu – 
a tou cestou, pravdou a životom je Ježiš.
Služba VPD : Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 
– 34; parémie mučeníkom: Iz 43, 9 – 14b; 
Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3b; zdržanli-
vosť od mäsa

SOBOTA
9. marec
Prvá pôstna sobota – pamiatka na div 
kolyvy, ktorý urobil Teodor Tirón 
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
I povedal im: „Sobota bola ustanovená 
pre človeka, a nie človek pre sobotu.“ 
(Mk 2, 27)

Človek sa dokáže rýchlo stať otrokom 
zákona. Začína ho brať ako svojho 
bôžika, ktorému podriadi celý svoj život. 
Lenže úloha zákona je iná – priviesť 
nás ku Kristovi, pravému Bohu. Zákon 
nám neberie slobodu, ale nás privádza 
k slobode. Túto slobodu máme vďaka 
Ježišovi Kristovi, ktorý dokonale vyplnil 
zákon. On zobral na seba kliatbu zákona, 
do ktorej upadli tí, ktorí nevytrvali „vo 
všetkom, čo je napísané v knihe zákona“ 
(Gal 3, 10). On je náš skutočný záchranca.
Liturgia: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 
– 3, 5, zač. 10 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 
292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Teodorovi); 
predobr. antifóny a blaženstvá; tropár mu-
čeníkom a Teodorovi, kondák Teodorovi, 
Sláva, kondák mučeníkom, I teraz, podľa 
predpisu; ostatné mučeníkom a Teodorovi 
(HS: 365, 207; PZ: 344, 170; HP: 359, 166)

NEDEĽA
10. marec
1. pôstna nedeľa – Nedeľa ortodoxie
Poď a uvidíš! (Jn 1, 46)
Každý z nás zažil veľa pekných 
chvíľ. Na mnohé z nich radi spomíname. 
Ak sme chceli niečo veľkolepé zažiť, 
uvidieť, museli sme sa o to pričiniť – 
museli sme vykročiť. V duchovnom 
živote je to podobne. Ak chceme uvidieť 
veľkosť Boha, každý zvlášť vo svojom 
živote, treba s ním mať každodennú 
skúsenosť – vykročiť mu v ústrety. Aj keď 
my nie sme tí, ktorí idú prví, lebo Boh 
je ten prvý, ktorý ide v ústrety nám, ako 
píše aj sv. apoštol a evanjelista Ján: „Hľa, 
stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne 
môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem 
a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 
3, 20) Boh neustále klope na dvere nášho 
srdca. A ako je to s nami? Počujeme ho 
a vykročíme k nemu? Zanechajme svoje 
pohodlie, svoj hriešny život, postavme sa 
a poďme otvoriť dvere nášho srdca, aby 
sme uvideli a na vlastnej koži zažili, že 
Boh to s nami naozaj myslí vážne. On dáva 
zmysel a chuť nášmu životu. Ak nemáme 
zmysel života, dôvod, prečo žijeme, tak 
potom sme ešte nevykročili v ústrety 
Pánovi, a tým sme mu nedovolili, aby 
začal pôsobiť v našich životoch. Boh nás 
volá i dnešný deň. Nebojme sa vykročiť.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 11, 24 
– 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, zač. 329b; Jn 1, 43 – 
51, zač. 5; hlas 1; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu a z Prvej pôst-
nej nedele, Sláva, I teraz, kondák z triódy; 
ostatné z triódy; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Z teba milostiplná (HS: 143, 208; PZ: 
96, 171; HP: 97, 168)

Maroš Sejka
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Pri liturgickom slávení sme povolaní celou 
bytosťou – telom (všetkými zmyslami – 

sluchom, chuťou, čuchom, hmatom, 
zrakom) i dušou osláviť Boha. Aj čuch 
je jedným zo zmyslov a kadidlo sa 
dotýka tejto časti našej bytosti. Okia-
dzaním sa prevonia chrám, uctievajú 
sa ním ikony, pripomína neviditeľnú 
Božiu milosť aj stúpanie modlitieb 

veriacich. Cez svoju vôňu a symboliku 
nám pomáha sústrediť sa na spoločné 

slávenie.

Dnes si kadidlo 
pripravil 

mimoriadne 
dobre.

Ako ste to mysleli
s tým kadidlom?
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ov
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Synku, musím 
ťa pochváliť... Moja?

detská   

Ahoj, deti! 
Všetci máme radi dobré vône. Ovplyvňujú 
našu myseľ aj náladu. Vytvárajú pocit 
pohody a bezpečia. Preto ľudia oddáv-
na používali pri rozličných slávnostiach 
príležitostiach kadidlo. Svojou vôňou 
vytváralo príjemnú a povznášajúcu 
atmosféru. Verili, že očisťuje priestor, 
v ktorom sa nachádzajú, a zároveň bolo 
symbolom obety a klaňania sa bohom. 
Tento hlboký prírodný symbol prevzali 
do svojej liturgie aj kresťania.

Dnes sa kadidlá (nádoby) v umeleckých dielňach najčastejšie 
zhotovujú z bronzu alebo medi. Môžu byť pozlátené alebo 
postriebrené a šikovní majstri do nich vytepávajú a vyrezávajú 
rôzne vzory, prípadne ich dopĺňajú smaltovanými ozdobami.
Vo východnej tradícii sa často používajú aj s roľničkami.

ŽivicaČasti

Príbehy poslušníkaVoňavá modlitba

Bolo poriadne 
vyčistené, ...

Kadidlom sa neoznačuje iba samotná nádo-
ba alebo dym, ktorý symbolizuje modlitbu, 
ale je to aj pomenovanie pre voňavú živicu 
z kôry vzácneho stromu, ktorý rastie len na 
istom území.
Ako sa volá? Aj slovenský, aj botanický názov 
sa dozvieš, keď správne rozlúštiš našu šifru.

To je vaša  zásluha.

Minule ste
mi vraveli, že každou 

vecou môžeme
osláviť Boha ...

... a že 
kadidlo 

je symbo-
lom... 

          ... 
  našej modlitby, ktorá   
  stúpa priamo k Bohu.

... uhlíky 
dobre 
horeli...

... a vybral si 
aj veľmi prí-
jemnú vôňu.

Slovenský názov
c/3; f/6; g/9; a/7; b/3; i/7; d/2; h/9; i/1; a/9; c/3   
b/1; c/6; i/2; b/2; e/5
Botanický názov
d/9; a/6; c/5; h/6; e/4; i/7; f/7; e/6; a/3    
b/7; f/2; e/1; f/8; c/4

Držiak

Retiazka

Roľničky

Vrchnák

Malá nádobka 
na uhlie

Spodná nádoba
Kadidlo (olibanum)
Drevené uhlie

V chráme.

Úloha: Obdĺžniky 
s textom vystrihni 

a nalep na zápalkovú 
škatuľku, ktorú používa-
te v chráme pri zapaľo-
vaní uhlia do kadidla.

Moja modlitba nech sa 
vznáša k tebe ako kadidlo 
a pozdvihnutie mojich rúk 

ako večerná obeta.

„Lebo sme 
Kristovou 

ľúbeznou vôňou 
pre Boha 

uprostred tých, 
čo sú na ceste 
spásy, i tých, 

čo idú do záhuby.“ 
(2 Kor 2, 15)
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mons. Jozef Tóth, titulárny kanonik, proto-
jerej, na odpočinku v Košiciach – 20. marec 
– 94 rokov života; Michal Moskaľ, titulárny 
kanonik, protojerej, na odpočinku – 22. 
marec – 85 rokov života; Miroslav Bartoš, 
protojerej s právom nosiť nábederník, farár 
farnosti Vernár – 30. marec – 50 rokov života

Blahoželáme a prajeme mnohaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Terasa 
pozýva na spomienkový večer pri príležitosti 
1150. výročia blaženého skonu sv. Konštan-
tína Filozofa, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. 
februára o 17.30 h v Chráme sv. Petra a Pavla 
v Košiciach. Program sa začína slávením 
svätej liturgie. Po skončení svätej liturgie 
bude podpísané memorandum o spolupráci 
medzi GTF PU a Spolkom sv. Cyrila a Metoda. 
Na podujatie pozvite aj svojich priateľov 
a známych.

Na poslednú májovú sobotu 25. mája je 
naplánované valné zhromaždenie SSCM 
v Michalovciach. Miestne odbočky môžu 
delegovať na toto zhromaždenie (najvyšší 
orgán spolku) svojich delegátov. Podrobnejší 
program ešte uverejníme.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Náš duchovný otec Michal Baran oslávil 21. 
januára okrúhle životné jubileum – 40 rokov 
života. Pri tejto príležitosti sa vám chceme 
poďakovať za dlhoročnú obetavú prácu pri 
zvestovaní Božieho slova, za prácu s mlá-
dežou, za organizovanie kresťanských pútí, 
za pomoc pri zveľaďovaní chrámu a okolia 
a za všetko, čo pre nás robíte. S radosťou vám 
vyprosujeme od nebeského Otca mnoho Bo-
žích milostí, hojnosť darov Svätého Ducha aj 
ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie. 
Na mnohoja i blahaja lita!

veriaci z obce Vyšné Remety

Duchovný otec Ján Senaj, 
11. februára oslávite 39 
rokov života. Úprimne 
sa chceme poďakovať 
nebeskému otcovi za dob-
rého a obetavého kňaza, 
ktorý naše malé cirkevné 
spoločenstvo vedie po správnej ceste k Spa-
siteľovi. Ďakujeme za vaše modlitby, ktoré 
obetujete Bohu za nás všetkých vo farnosti. 
Vážime si aj vašu ochotu pokračovať vo 
zveľaďovaní chrámu aj farskej budovy. Nech 
sa vám za všetko odmení Boh, nech vám dá 
zdravie a silu do vašej zodpovednej služby 
a nám nech dá dar úcty a oddanosti, aby sme 
s vierou v našej farnosti žili vo vzájomnom 

porozumení. Presvätá Bohorodička nech vás 
ochraňuje v kňazskom aj rodinnom živote 
ešte na mnoho dlhých a šťastných rokov.

veriaci z Brezničky

SPOMÍNAME

Vo veku 76 rokov nás 2. ja-
nuára predišiel do večnos-
ti náš brat, priateľ, manžel, 
otec, dedko a dlhoročný 
kurátor farského Chrámu 
Narodenia Presvätej Boho-
rodičky v Michalovciach, 
brat Matej Hlohin. Spomíname s láskou 
a úctou.

manželka Magdaléna, dcéra a syn s rodinou

OZNAMY

Pozvánka na seminár

Nadácia výchova a vzdelanie pod záštitou 
Mons. Marka Forgáča, košického pomocného 
biskupa, vás 26. februára (16.30 – 20.00 h) 
pozýva na seminár Závislosti a rodina. Semi-
nár sa uskutoční v aule Teologickej fakulty 
v Košiciach na Hlavnej ulici 89, kde odznejú 
rôzne svedectvá a skúseností ľudí z Komuni-
ty Cenacolo.

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Centrum pre štúdium biblického a blízko-
východného sveta organizuje vedeckú konfe-
renciou s medzinárodnou účasťou na tému 
Teokracia. Uskutoční sa 25. – 27. februára 
v Košiciach. Úvodom k nej bude prednáška 
pre širokú verejnosť 25. februára (17.00 h) 
s názvom Vzťahy Cirkvi a štátu v dejinách. 
Prednášať bude Peter Olexák, člen Sloven-
ského historického ústavu v Ríme. Príspevky 
v anglickom alebo nemeckom jazyku pred-
nesú hostia z rôznych univerzít a inštitútov. 
Podrobnejšie informácie o miestach a časoch 
konania prednášok, ako aj detailný zoznam 
prednášajúcich možno nájsť na internetovej 
stránke www.biblia.rimkat.sk.

Pozvánka na kurz Zbav nás zlého

Druhá časť seminára Zbav nás zlého s otcom 
Jozefom Marettom sa uskutoční v hoteli 
Javorná v Drienici 5. – 7. apríla. V cene je 
zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná 
penzia. Na seminár si treba priniesť Sväté 
písmo. Na konci seminára sa požehnávajú 
predmety. Prihlášky sa evidujú do naplnenia 
kapacity zariadenia.

Bližšie informácie: Erik Zbiňovský, 
0905 635 380, 0907 932 400, zksilurus@
gmail.com

Pozvánka na obnovu

Ak sa túžiš stíšiť, načúvať Bohu a svojmu srd-
cu, prehĺbiť svoj duchovný život a vzťah s Bo-
hom, spoznať svoje miesto v Cirkvi, srdečne 
ťa pozývame na víkendovú duchovnú obno-
vu. Miesto: kláštor sestier služobníc, Stará 
Ľubovňa. Termín: 1. – 3. marec. Prihlasovanie: 
hieronnyma@gmail.com do 26. februára. 
Začiatok: 1. marec (piatok) o 18.00 h.

Stretnutia na pomoc rozvedeným 
kresťanom

19. februára o 17.00 h vás pozývame do Ka-
tolíckeho kruhu v Prešove na pravidelné 
stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným 
kresťanom. Diskutovať budeme na tému 
Reforma kánonického procesu v kauzách 
na vyhlásenie neplatnosti manželstva.

REDAKCIA

Výsledky Fotografickej súťaže 2018

Fotografická súťaž Slova vyhlásená v troch 
kategóriách (Cirkev, ľudia, príroda) trvala 
od 1. januára do 31. decembra 2018. Výher-
covia získavajú balíček vecných cien.
Cirkev: 1. Terézia Cipová; 2. Mariana Hrabčá-
ková; 3. Peter Marko
Ľudia: 1. Terézia Cipová; 2. Kamila Slobodní-
ková; 3. Peter Marko
Príroda: 1. Peter Marko; 2. Simona Dekanová; 
3. Terézia Cipová

Všetkým, ktorí nám poslali  
svoje fotografie, ďakujeme.

INZERCIA

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

Hľadáme dobrodinca, podporovateľa, ktorý bude 
na účet Slova cez SIPO pravidelne mesačne prispievať 
aspoň 2 eurá. Stačí kontaktovať redakciu (051 756 26 42; 
0911 711 263; redakcia@casopisslovo.sk), zaslať nám 
vaše EČ zo SIPA a sumu, ktorou chcete prispievať.

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Pri liturgickom slávení sme povolaní celou 
bytosťou – telom (všetkými zmyslami – 

sluchom, chuťou, čuchom, hmatom, 
zrakom) i dušou osláviť Boha. Aj čuch 
je jedným zo zmyslov a kadidlo sa 
dotýka tejto časti našej bytosti. Okia-
dzaním sa prevonia chrám, uctievajú 
sa ním ikony, pripomína neviditeľnú 
Božiu milosť aj stúpanie modlitieb 

veriacich. Cez svoju vôňu a symboliku 
nám pomáha sústrediť sa na spoločné 

slávenie.

Dnes si kadidlo 
pripravil 

mimoriadne 
dobre.

Ako ste to mysleli
s tým kadidlom?
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Synku, musím 
ťa pochváliť... Moja?

detská   

Ahoj, deti! 
Všetci máme radi dobré vône. Ovplyvňujú 
našu myseľ aj náladu. Vytvárajú pocit 
pohody a bezpečia. Preto ľudia oddáv-
na používali pri rozličných slávnostiach 
príležitostiach kadidlo. Svojou vôňou 
vytváralo príjemnú a povznášajúcu 
atmosféru. Verili, že očisťuje priestor, 
v ktorom sa nachádzajú, a zároveň bolo 
symbolom obety a klaňania sa bohom. 
Tento hlboký prírodný symbol prevzali 
do svojej liturgie aj kresťania.

Dnes sa kadidlá (nádoby) v umeleckých dielňach najčastejšie 
zhotovujú z bronzu alebo medi. Môžu byť pozlátené alebo 
postriebrené a šikovní majstri do nich vytepávajú a vyrezávajú 
rôzne vzory, prípadne ich dopĺňajú smaltovanými ozdobami.
Vo východnej tradícii sa často používajú aj s roľničkami.

ŽivicaČasti

Príbehy poslušníkaVoňavá modlitba

Bolo poriadne 
vyčistené, ...

Kadidlom sa neoznačuje iba samotná nádo-
ba alebo dym, ktorý symbolizuje modlitbu, 
ale je to aj pomenovanie pre voňavú živicu 
z kôry vzácneho stromu, ktorý rastie len na 
istom území.
Ako sa volá? Aj slovenský, aj botanický názov 
sa dozvieš, keď správne rozlúštiš našu šifru.

To je vaša  zásluha.

Minule ste
mi vraveli, že každou 

vecou môžeme
osláviť Boha ...

... a že 
kadidlo 

je symbo-
lom... 

          ... 
  našej modlitby, ktorá   
  stúpa priamo k Bohu.

... uhlíky 
dobre 
horeli...

... a vybral si 
aj veľmi prí-
jemnú vôňu.

Slovenský názov
c/3; f/6; g/9; a/7; b/3; i/7; d/2; h/9; i/1; a/9; c/3   
b/1; c/6; i/2; b/2; e/5
Botanický názov
d/9; a/6; c/5; h/6; e/4; i/7; f/7; e/6; a/3    
b/7; f/2; e/1; f/8; c/4

Držiak

Retiazka

Roľničky

Vrchnák

Malá nádobka 
na uhlie

Spodná nádoba
Kadidlo (olibanum)
Drevené uhlie

V chráme.

Úloha: Obdĺžniky 
s textom vystrihni 

a nalep na zápalkovú 
škatuľku, ktorú používa-
te v chráme pri zapaľo-
vaní uhlia do kadidla.

Moja modlitba nech sa 
vznáša k tebe ako kadidlo 
a pozdvihnutie mojich rúk 

ako večerná obeta.

„Lebo sme 
Kristovou 

ľúbeznou vôňou 
pre Boha 

uprostred tých, 
čo sú na ceste 
spásy, i tých, 

čo idú do záhuby.“ 
(2 Kor 2, 15)
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26www.casopisslovo.sk program

TV LUX

g15.02. (piatok)  20.20 PKP R 20.30 Dôkaz viery: 
Svätý Valentín – film 2
g16.02. (sobota)  10.10 Gréckokatolícky ma-
gazín (GkM)  11.55 PKP 14.00 Akatist 16.00 
Slávnostný galavečer z osláv Jubilejného roka 
Prešovskej archieparchie ::

R

g17.02. (nedeľa)  08.35 GkM R 10.30 Svätá litur-
gia z Katedrálneho chrámu Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave 21.45 Slávnostný galavečer z osláv 
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie R
g18.02. (pondelok)  20.25 PragerU 22.00 Nádej 
v beznádeji – dokument
g19.02. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kaš-
parů 20.55 Gréckokatolícky magazín
g20.02. (streda)  03.15 Akatist R 16.05 GkM R 
16.25 Inkvizícia – dokument (2) 2
g21.02. (štvrtok)  03.15 Quo vadis s Maxom 
Kašparů 04.00 GkM R 17.00 PKP R
g22.02. (piatok)  20.20 PKP R 20.30 Matka Teré-
zia z Kalkaty – film 2
g23.02. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 
Akatist 20.30 Biblia: Jeremiáš – film 2
g24.02. (nedeľa)  08.35 GkM R 21.00 Americko-
slovenské inšpirácie
g25.02. (pondelok)  20.25 PragerU 22.00 Albán-
sko: Miesto, kde mám šancu rásť
g26.02. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kaš-
parů 20.55 Gréckokatolícky magazín
g27.02. (streda)  03.15 Akatist 16.05 GkM R 
16.25 Inkvizícia – dokument (3) 2
g28.02. (štvrtok)  04.00 GkM R 17.00 PKP R
g01.03. (piatok)  17.30 Moja misia – magazín 
20.20 PKP R 20.30 Svätý Júda Tadeáš – film
g02.03. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 
Akatist 20.30 Svätý Ignác z Loyoly – film
g03.03. (nedeľa)  08.35 GkM R 10.00 Svätá omša 
z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove
g04.03. (pondelok)  13.30 Večerná univerzita 
22.00 Guyanská Diana
g05.03. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kaš-
parů 20.55 Gréckokatolícky magazín
g06.03. (streda)  16.05 GkM R 16.25 Inkvizícia – 
dokument (4) 2 20.20 PKP R
g07.03. (štvrtok)  04.00 GkM R 10.50 PKP 16.30 
Iba škola 21.50 Novicka – krátky dokument
g08.03. (piatok)  17.25 Ostrov mníchov – doku-
ment 20.20 PKP R 20.30 Svätá Cecília – film 
g09.03. (sobota)  08.00 Klbko: O sviatostiach 
10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 Akatist 20.30 
Matka Tereza: Pero v Božej ruke – film 2
g10.03. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Slovo v ob-
raze 21.00 Americko-slovenské inšpirácie

TV NOE

g15.02. (piatok)  06.30 Víra do kapsy 10.05 S Bo-
hem podél Rio Maraňon 09.05 Biblická studna 
14.30 Hrdinové víry (4) 18.30 Pojďme děti spát 
22.05 Večeře u Slováka 00.05 Večer chval
g16.02. (sobota)  07.05 Kazachstán: Slib – príbeh 
07.55 Hermie a Stanley na táboře 08.30 Cirkus 

Noeland (24) 09.00 Dávní hrdinové 16.00 Fati-
ma: Poslední tajemství 20.00 Maktub – film
g17.02. (nedeľa)  08.30 Až na konec světa 10.00 
Mše svatá z Baziliky sv. Cyrila a Metoděje na Ve-
lehrade 11.30 Řeckokatolický magazín (ŘkM) R 
17.15 Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě 
19.25 Radost – Sestra Lucia 00.20 Jak věří 
katolíci: Cesta k jádru naší víry (5)
g18.02. (pondelok)  10.35 Bible pro Severní 
Koreu – dokument 11.10 Bazilika s tajemným 
světlem (1) 17.15 Víra do kapsy: Je svatost pro 
každého? 18.45 Naše milosrdná Paní, matka 
kubánského lidu
g19.02. (utorok)  07.00 Pod lampou 10.20 
Manželství – jeden z pohledů na přirozenou 
rodinu 13.05 Josef a jeho bratři – príbeh 17.30 
Tajemství skla 18.25 Sedmihlásky (117) 19.05 
Chlapi na hoře – dokument 21.10 Řeckokatolic-
ký magazín 22.05 Terra Santa News
g20.02. (streda)  09.30 Přímý přenos generální 
audience papeže 10.40 Tak trošku jiný lyžák – 
dokument 11.00 Ve službě Šuárů – dokument 
12.45 Zachraňme kostely (4) 20.00 Večer chval 
(73) 21.15 Bazilika s tajemným světlem (2)
g21.02. (štvrtok)  09.25 Kulatý stůl 12.50 Bazilika 
s tajemným světlem (2) 14.30 Hrdinové víry (8) 
15.40 ŘkM R 17.30 Dávní hrdinové: Vysvoboze-
ní z katakomb 18.45 Vzdělanost: Otec Miroslav 
21.05 Guyanská Diana 00.30 Skryté poklady: 
Milan – dokument
g22.02. (piatok)  06.45 Misie slovenských 
salesiánů v Belgii – dokument 10.25 Jak věří 
katolíci: Cesta k jádru naší víry 12.50 Ceferino 
Jiménez Malla: Cikán v nebi – dokument
g23.02. (sobota)  10.55 Světlo pro Evropu (3) 
18.55 Istanbulská úmluva – jeden z pohledů
g24.02. (nedeľa)  08.20 Gojdič – láska nadevšec-
ko – dokument 10.00 Mše svatá z Kostela sv. 
Jakuba v Trnavě 11.30 ŘkM R 23.15 Mosambik 
– Bom Padre – dokument

LUMEN

gNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
g15.02. (streda)  11.10 Rozhovor týždňa: Mons. 
František Rábek
g16.02. (sobota)  09.30 Kláštorný život menších 
bratov františkánov 10.00 Ježišovi bratia (1) 
15.15 Predstavenie knihy (Ne) obyčajný život 
farára 20.15  Činnosť pápežských misijných diel 
na Slovensku
g17.02. (nedeľa)  13.00 Maškarný bál – rozhlaso-
vá hra 15.30 Majú nevidiaci prirodzený vzťah 
k hudbe alebo je za tým veľa driny?
g19.02. (utorok)  20.00 Prečo čítať Lukášovo 
evanjelium? Hosť: prof. František Trstenský
g20.02. (streda)  20.00 Duchovný život veriacich 
v Kmeťove
g21.02. (štvrtok)  20.00 Rusínska gréckokatolícka 
cirkev v USA
g22.02. (piatok)  20.00 ÚV hovor: Senior roka 
2018. Rozhovor s ocenenými a prezidentkou 
Fóra pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou
g23.02. (sobota)  09.30 Františkánske chrámy San 
Damiano a Porciunkula 10.00 Ježišovi bratia (2) 
g24.02. (nedeľa)  15.30 Emócie v Biblii

g26.02. (utorok)  20.00 Svätý Justín, kresťanský 
učiteľ v plášti filozofa. Hosť: Ján Krupa
g02.03. (sobota)  09.30 Františkánsky kríž
g09.03. (sobota)  09.30 Sv. Klára z Assisi a fran-
tiškánsky ženský rád 18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slávi otec Jozef Miňo
g16.03. (sobota)  09.30 Tretí rád sv. Františka

RTVS

JEDNOTKA

g15.02. (piatok)  08.45 Svetové dedičstvo UNES-
CO: Levoča R

g16.02. (sobota)  16.10 Biblia: Dávid – biblický 
príbeh R

g18.02. (pondelok)  04.10 Kláštor benediktínov 
v Hronskom Beňadiku R 08.45 Svetové dedič-
stvo UNESCO: Bardejov R

g20.02. (streda)  04.10 Kultúrne hodnoty a pa-
miatky na území Poloniny a Vihorlat – dok.

DVOJKA

g15.02. (piatok)  08.00 Zakarpatské múzeum 
ľudovej architektúry a bývania 11.55 Karpatský 
miestopis: Urbanova veža
g16.02. (sobota)  10.40 Encyklopédia sloven-
ských obcí: Miková
g17.02. (nedeľa)  10.30 Slávnostná svätá omša zo 
Seliec 12.20 Misia bratov Konštantína a Metoda 
13.45 Televízny posol 19.40 Slovo – príhovor 
Pavla Hudáka 00.55 Slovo R

g18.02. (pondelok)  08.45 Štiavnické metamorfó-
zy – dokument  R 13.00 Televízny posol
g20.02. (streda)  08.45 Na Zakarpatí s láskou – 
dokument
g24.02. (nedeľa)  10.50 Orientácie 11.20 Slovo
g25.02. (pondelok)  13.05 Orientácie
g03.03. (nedeľa)  15.20 Slovo – príhovor Jakuba 
Jacečka
g04.03. (pondelok)  13.45 Orientácie
g10.03. (nedeľa)  10.00 Bohoslužba 13.30 
Orientácie

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

gNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného 
rána
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

Zmena programu vyhradená
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BIBLIA,  
STARÝ A NOVÝ ZÁKON

KNIHA g Obľúbené vreckové vydanie 
kompletného Svätého písma v praktic-
kom formáte 105 x 145 mm vychádza 
v dvoch farbách – oranžovej a zelenomod-
rej. Prináša oficiálny katolícky preklad 
Starého zákona z roku 1955 a preklad 
Nového zákona z roku 1986. Text je 
členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky 
sa nenachádzajú na príslušnej strane, ale 
vzadu za textom Písma. Autorom pozná-
mok je uznávaný biblista Jozef Heriban 
SDB, pre potreby vreckového vydania sú 
však skrátené. Kompaktné vydanie Biblie 
je obľúbené predovšetkým u mladých 
ľudí, ktorých Svätý Otec opakovane po-
vzbudzuje, aby čítali Sväté písmo každý 
deň. (Martina Grochálová)

ŠARKAN

 
FILM g Na februárový filmový festival 
v Berlíne zavítala aj novinka slovenského 
režiséra Martina Smatanu, ktorého tvorba 
sa zameriava na klasické animačné postu-
py. Vytvára tak istý protiklad k „dokona-
lým“ počítačovým animáciám ostatných 
rokov a pridáva sa k prúdu obdivovateľov 
ručne vyrobenej animácie s drobnými 
nedokonalosťami, ktoré odhaľujú ruku 
tvorcu. Slovenskú premiéru by mal mať 
na marcovom Febiofeste a potom si ho 
môžete pozrieť aj v našich kinách. Papie-
rový animák urobil svoje prvé kroky ešte 
pred deviatimi rokmi, rekvizity a scény 
vyrobil režisérov starý otec. Po rokoch sa 
vnuk k myšlienke vrátil a zrodil sa krehký 
papierový príbeh o vzťahu starého otca 
a jeho vnuka. (Dada Kolesárová)

I. M. T. SMILE A KANDRÁČOVCI: 
VÝCHODNÁ

HUDBA g IMT Smile a Kandráčovci 
v roku 2018 vydali album, ktorý vznikol 
zo záznamu najúspešnejšieho koncertu 
vo Východnej, kde boli Kandráčovci hos-
ťami. Spoločne si tu po prvýkrát zahrali 
na jednom veľkom pódiu. Na albume 
nájdete obľúbené hity od IMT Smile ako 
Veselá pesnička, Niekto ako kráľ, Ľudia 
nie sú zlí, Hej, sokoly! alebo novinku 
Budeme to stále my. Okrem týchto 
na koncerte odzneli aj známe ľudovky: 
A ja taká dzivočka, Dva duby, Z východnej 
dievčatá a ďalšie. Vypočujte si toto výni-
močné spojenie slovenskej populárnej 
hudby a slovenského folklóru a nechajte 
sa unášať neopakovateľnou atmosférou 
koncertu pri západe slnka. (martinus.sk)

 N K Y L A V S E K S O I K Ď S V M
 Á Á S Ľ Ú C L T Á B P A S O K A A
 K K P V S I S O R L M T B R T U Z
 N O U I I T J A E A E O Z E Á V R
 T O N A L R Z V R Z T M M E I Ň A
 V A Á C I U S Á P A A A R T I L B
 J Í N N E S T J N V T S O A A N CH
 A I R Á M R A F O I A K O B Y L A
 Y S A S R M T M K N K S A L Á M A
 B T I O A B E A I L E M A I G Á M
 Y R P B V T G T Í L A L E T Á K Y
 CH O Ó O Y I Á M Á K A S O N M U H
 R M K K L R A B A N Á N Y K E Í Ž

Legenda:ALABAMA, AVOMET, BANÁNY, BRÁNA, CITRUS, 
FARMÁRI, GLOSA, HUMNO, CHLIEB, CHYBY, KAMARÁT, 
KIOSK, KLASY, KLÍMA, KMENE, KOBYLA, KOLENO, KONCERT, 
KÓPIA, KOTVA, LETÁKY, LIGA, LOPTY, MÁGIA, MATEMATIKA, 
METÁN, MILAN, MRAVY, OBRAZ, RASCA, SALÁMA, SAMOTA, 
SANITÁR, SINAJ, SOBOTA, STRATA, STROM, SVALY, TEMPO, 
TOPĽA, TULIPÁN, ÚSILIE, VAZAL, VIACNÁSOBOK, ZÁNIK, 
ZVITOK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 1: Krížovka: Kňazský život sa 
dáva v službe. Osemsmerovka: Niet veľkosti tam, kde 
niet prostoty dobra a pravdy.

Riešenia zasielajte na adresu:  
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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LEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiána
  PREŠOV, Hlavná 1
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
15. – 22.02. Ikonopisecký kurz
24.02. Katedra sv. Petra (10.00 h)
02.03. Fatimská sobota (10.00 h)
03.03. Mariánske večeradlo (16.00 h)
10.03. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
22.02. Katedra sv. Petra
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: 
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá li-
turgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); 
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá 
liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
02.03. Fatimská sobota (09.30 h)
13.03. Výročie voľby Svätého Otca (17.30 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
17.02. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.02. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
24.02. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 h)
01.03. Prvopiatková adorácia a liturgia 
s eucharistickým požehnaním (17.30 h) 
08.03. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.00 h) 
13.03. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h) 

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Hora Zvir: Liturgie (10.30 h); (14.00 h)
01.03. Eucharistická adorácia (20.00 h)
02.03. Fatimská sobota (10.30 h)
03.03. Malá púť (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
22. – 23.02 Duchovná obnova pre kňazské 
manželské páry
01. – 03.03. Kurz Rút
15. – 17.03. Kurz Billingsovej ovulačnej 
metódy. Kurz organizovaný spolu s Donum 
vitae je určený záujemcom z radov snúben-
cov, manželov, učiteľov, katechétov, budú-
cim lektorom Billingsovej metódy. Na kurz 
sú pozvaní zvlášť tí, ktorí chcú spoznať túto 
metódu, tí, ktorí si chcú obnoviť certifikát, 
ale aj tí, ktorí chcú prehĺbiť svoje vedomosti 
o nej. Príspevok je 50 eur za osobu.
22. – 24.03. Kurz MMM1. Manželstvo Misia 
Možná. Víkend pre manželské páry túžiace 
obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú 
lásku a porozumenie. Víkend vedie tím SNE 
– Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný 
Kubín. Príspevok je 99 eur za manželský pár.

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)
03.03. Stretnutie rómskych mužov, Malcov 
(15.00 h)
01. – 02.03. Stretnutie rómskych žien, 
Čičava (15.00 h)

koinoniapo.sk,  
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
20.02. Večer mladých (17.30 h)
27.02. Biblický večer (18.00 h)
08. – 09.03 Kurz Izaiáš
13.03. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h)
20.03. Večer mladých (17.30 h)
27.03. 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


