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Hollywood tohto roka zakončuje jednu dlhú ságu, 
kde sa asi v každom diele stretávame s paralelným 
svetom, teda svetom na tom istom mieste, ale 
predsa diametrálne odlišnom, nielen čo sa týka 
vzhľadu, ale i fyzikálnych zákonov. Akoby tam 
neplatilo nič z toho, čo prirodzene považujeme 
za platné na zemi. Gravitácia. Fyzika. Chémia. 
Vzduch, ktorý je potrebný na život. Ľudia žijú vo 
vákuu. Sú enormne mocní – aspoň niektorí. Veci sa 
samy vznášajú.

Zaujímavá séria filmov. Alebo nie? Čo ak je to 
realita a paralelné svety predsa existujú? Nedávno 
som sa presvedčil, že áno. Ba čo viac. Rovnako ako 
vo filme, aj tu to bolo najhoršie vtedy, ak sa tieto 
paralelné svety spojili – keď jeden chcel nanútiť 
niečo druhému. Moc, nadvládu, či dokonca smrť, 
zánik. Tieto paralelné svety sú všade okolo nás.

Často sa nám totiž stáva, že svoju úlohu tu v živote 
povýšime nad to, čo sme. A sme ľudia. Človek zra-
zu prestáva byť človekom a stáva sa niekým iným. 
A zvyšok ľudstva pre neho prestáva existovať. 
Niežeby ho nevidel a nevnímal. Ale jednoducho sa 
ním nezaoberá. Je to pod či, miernejšie povedané, 
mimo jeho úrovne bytia. Pozerá sa na neho nechá-
pavo, nerozumie mu. Sťa by tam platili iné zákony. 
Ľudia sa správajú podľa neho čudne – neprirodze-
ne. Nefunguje tam logika. Nefunguje tam fyzika. Je 
to svet, ktorého sa začne báť.

Myslíte si, že to nie je pravda? Pozrite sa na naše 
malé Slovensko. Pozrite sa na seba a svoju rodinu. 
Politici, právnici, lekári, vysokoškolskí profesori, 
umelci, športovci... Každý z nich, koho pohltila 
jeho profesia, sa ocitol v jej svete. A nechápavo 
hľadí na tých iných. Lekári niekedy dávajú dobre 
myslené rady. Chcú od matky troch – štyroch detí, 
ktorá musí chodiť do práce, aby uživila rodinu, aby 
si našla každý deň aspoň hodinu na šport. Profe-
sori zasa rozprávajú jazykom plným cudzích slov, 
ktorým málokto rozumie. A navyše, čo sa stáva aj 
mne, predpokladajú, že ten druhý si to domyslí. 
Lebo vysvetliť všetko do poslednej bodky je na-
máhavé. Najmä, keď to človek robí komplikovane, 
zbytočne múdro, vedecky. A čo umelci? Nafúkať 
koleso auta je pre nich rovnako nepredstaviteľné, 
ako postaviť mrakodrap. A nakoniec športovci. Sú 
ako modely, vzory pre nás, ako máme vyzerať. Ako 
sa stravovať. Ako cvičiť... A nevedia pochopiť, že 
človek má kilo – dve navyše a je šťastný.

Myslíte si, že iba oni majú svoj svet? A čo žobrá-
ci? Matky? Otcovia? Večne ufrflaní kritici v krč-
me za stolom? Farári? Rehoľné sestry? Učitelia 
na základnej škole? Deti od škôlky cez pubertu až 
po vysokoškolákov.

Koľko tých paralelných svetov vlastne je? Desiatky? 
Stovky? Milióny? Naše povolanie, ak sa pre nás 
stane životným štýlom, nás pohlcuje až natoľko, že 
nás vytrháva z reality do paralelného sveta. Reál-
neho pre tých, ktorí sú v ňom, a predsa fiktívneho. 
Lebo jediná realita, ktorá je hodná toho, aby sme ju 
žili, je realita človeka. Byť človekom, nie právni-
kom, sudcom, profesorom, športovcom, otcom, 
pubertiakom... Byť človekom, lebo v tom je krása 
nášho bytia. Na to sme boli stvorení, na to sme boli 
povolaní. A možno raz iní o nás povedia tak, ako ci-
gánsky muzikant o legendárnom svákovi Raganovi: 
„Oni sú človek.“

PARALELNÉ 
SVETY

Juraj GRADOŠ
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RYBÁRI
Marek BARAN

Dôveru a poslušnosť Ježišovmu slovu vyzdvihol 
Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána 
na príklade sv. apoštola Petra.

„Dnešné evanjelium (Lk 5, 1 – 11) nám po-
núka Lukášovo rozprávanie o povolaní sv. 
Petra. Jeho meno bolo Šimon a bol rybá-
rom. Ježiš ho vidí na brehu Galilejského 
jazera, ako si spolu s ostatnými rybármi 
dáva do poriadku siete. Nachádza ho 
unaveného a sklamaného, lebo predošlú 
noc nič neulovili. Ježiš ho však prekvapí 
niečím, čo nečakal: nastúpi na jeho loď 
a poprosí ho, aby odrazil trochu od brehu, 
lebo chce k ľuďom hovoriť odtiaľ; bolo 
tam množstvo ľudí. Tak sa Ježiš usadí 
do Šimonovej loďky a učí zástup, ktorý sa 
zhromaždil na brehu. Ale Ježišove slová 
otvoria k dôvere aj srdce Šimona. Ježiš 
teda podnikne ďalší neočakávaný krok 
a povie mu: ,Zatiahni na hlbinu a spustite 
siete na lov!‘ (Lk 5, 4) Šimon odpovedá 
s istou námietkou: ,Učiteľ, celú noc sme 
sa namáhali, a nič sme nechytili...‘ A ako 
skúsený rybár mohol dodať: ,Ak sme 
nedokázali nič chytiť v noci, o to menej 
niečo ulovíme cez deň.‘ Lenže Šimon, 
inšpirovaný Ježišovou prítomnosťou 
a jeho slovom, hovorí: ,... ale na tvoje 
slovo spustíme siete.‘ Je to odpoveď viery, 
ktorú sme povolaní dávať aj my; je to 
postoj odovzdania sa k dispozícii, ktorý 
Pán žiada od všetkých svojich učeníkov, 
najmä od tých, ktorí vykonávajú úlohy 
spojené so zodpovednosťou v Cirkvi. 
Petrova poslušnosť vo viere prináša 
mimoriadny výsledok: ,Len čo to urobili, 
chytili také množstvo rýb, až sa im siete 
trhali‘ (Lk 5, 6). Ide teda o zázračný 
rybolov ako znamenie moci Ježišovho 
slova: keď sa Ježišovi veľkodušne odo-
vzdáme do služby, uskutoční v nás veľké 
veci. Ježiš takto koná s každým jedným 
z nás: žiada od nás, aby mohol nastúpiť 
na loďku nášho života a aby sme spoločne 
s ním mohli vyraziť na nové more, ktoré 
sa ukáže bohaté na prekvapenia. Jeho 
pozvanie vyraziť na šíre more medzi ľudí 
našej doby, aby sme mohli byť svedka-

mi jeho dobroty a milosrdenstva, dáva 
zmysel našej vlastnej existencii, ktorá 
často riskuje, že sa obmedzí iba na samú 
seba. Niekedy môžeme na toto pozvanie, 
s ktorým sa na nás obracia božský Učiteľ, 
zareagovať s prekvapením a zostať voči 
nemu nerozhodní, v pokušení odmietnuť 
ho z dôvodu pocitu vlastnej nedostatoč-
nosti. Aj Peter po neuveriteľnom rybolove 
hovorí Ježišovi: ,Pane, odíď odo mňa, 
lebo som človek hriešny.‘ Je nádherná táto 
pokorná modlitba: ,Pane, odíď odo mňa, 

lebo som človek hriešny.‘ No Šimon to 
hovorí na kolenách pred tým, v ktorom 
už rozpoznal svojho Pána. A Ježiš ho 
povzbudzuje: ,Neboj sa, odteraz budeš 
loviť už ľudí‘; lebo Boh, ak mu veríme, nás 
oslobodzuje od našich hriechov a otvára 
pred nami nový horizont: spolupracovať 
na jeho poslaní. Ten najväčší zázrak, 
ktorý Ježiš uskutočnil pre Šimona a ostat-
ných sklamaných a unavených rybárov, 
neboli ani tak plné siete rýb, ako to, že 
im pomohol nestať sa obeťami sklamania 
a skľúčenosti, keď sa človeku nedarí. Ot-

voril ich tomu, aby sa stali ohlasovateľmi 
a svedkami jeho slova a Božieho kráľov-
stva. A odpoveď učeníkov bola pohotová 
a rozhodná: ,A keď pritiahli lode k brehu, 
opustili všetko a išli za ním‘ (Lk 5, 11). 
Nech nám svätá Panna Mária, vzor ocho-
ty úplne sa podvoliť Božej vôli, pomáha 
vnímať čaro Pánovho povolania a urobí 
nás pohotovými spolupracovať s ním, aby 
sa na každé miesto rozšírilo jeho slovo 
spásy.“ (príhovor z 10. februára 2019)
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„Ježiš od nás žiada, aby mohol nastúpiť na loďku nášho života 
a aby sme spoločne s ním mohli vyraziť na nové more,  
ktoré sa ukáže bohaté na prekvapenia.“

(Svätý Otec František)
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ZA CNOSŤOU 
POKÁNIA

Tomáš FISCHER

NACHÁDZAME SA V ČASE A PRIESTORE, DO KTORÉHO 
NÁS POZÝVA BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ. KAŽDÝ JEDEN 
ĽUDSKÝ, DUCHOVNÝ, FYZICKÝ PRIESTOR V JEDNOT-
LIVÝCH OKAMIHOCH NÁŠHO ŽIVOTA ODKRÝVA MNO-
HO PRÁVD. JE TO PRÍLEŽITOSŤ NA REFLEXIU PRAVDY 
O DRUHÝCH ĽUĎOCH, ŽIVOTNÝCH SKUTOČNOSTIACH, 
KTORÉ NÁM PONÚKAJÚ PRIESTOR UTVÁRAŤ V SEBE 
VLASTNÚ ŽIVOTNÚ SKÚSENOSŤ. NA MIESTE JE VŠAK 
AJ OTÁZKA, NAKOĽKO CHCE DNEŠNÝ ČLOVEK OD-
KRÝVAŤ PRAVDY O FAKTOCH ČI SKUTOČNOSTIACH, 
KTORÉ ÚZKO SÚVISIA S BOHOM, CIRKVOU, ALE AJ 
SAMOTNOU ĽUDSKOU BYTOSŤOU.

Pri pohľade na mnohé spoločenské situ-
ácie, ktoré majú vplyv na pozíciu človeka 
v čase a priestore, ktorý mu Boh ponúka 
ako priestor na realizáciu a umocnenie 
svojich princípov, vnímame, že práve 
človek sa sám stáva tým, kto tieto Božie 
princípy vytláča na okraj svojho jestvo-
vania. Preto spoločne môžeme zvolať: 
Človek, stvorený na Božiu podobu, kde 
si? Kde je dnes pravda o tebe? Práve 
táto otázka nás nabáda zamyslieť sa nad 
okamihom, ktorý nám sprítomňuje Božie 
slovo, keď Boh volá: „Adam, kde si?“ 
(Gn 3, 9) Tu nastala chvíľa, keď prvý člo-
vek jasne pochopil, čo znamená vytlačiť 
Boží princíp na okraj. Pohľad na dejiny 
ľudstva vo svojich jednotlivých historic-
kých etapách jasne poukazuje v určitých 
momentoch na nezainteresovanosť člove-
ka žiť v súlade s Božím zákonom. A preto 
sa mnohokrát dobrovoľne ocitá mimo 
otcovského domu.

ČAS NA PRAVDU
Vstupujeme do obdobia, ktoré je opäť 
časom a priestorom reflexie mnohých 

právd, ale najdôležitejšie pre nás sú tie, 
v ktorých ostáva živá túžba po Bohu. 
Potreba prinavrátiť sa do domu Otca 
a jeho náručia. Svätá Štyridsiatnica – 
Svätý a veľký pôst sa pre každého jedného 
z nás preto môže stať individuálnou 
príležitosťou na stanovenie duchovného 
cieľa a zároveň nasmerovania duchov-
nej cesty, ktorej môžeme dať prívlastok 
pokánie. Je výzvou dosahovať duchovné 
ciele. Samotnej ceste prinavrátenia sa 
do otcovského náručia má predchádzať 
odhodlanie a rozhodnutie posunúť vzťah 
s Otcom do novej roviny, kde nebudú 
vnímateľné náznaky vypočítavosti či po-
stranných úmyslov. Tie by opäť vytvárali 
dojem nedôvery, nedocenenia, nepo-
chopenia a iných zlyhaní, ktoré by mohli 
viesť k osobnej frustrácii. Od nej už nie 
je ďaleko k urazenosti, ktorá zabíja lásku 
a odpustenie.

V rozmere ľudskej slabosti môžeme vní-
mať, že otázka pokánia vytvára v človeku 
dojem straty slobody. Treba však pouká-
zať na duchovný fakt, ktorý odzrkadľujú 
aj slová Makaria Veľkého: „Nie je väčšej 

blízkosti a vzájomnosti ako tej, ktorú má 
duša s Bohom a Boh s dušou. Pán Boh 
utvoril rôzne skutočnosti okolo nás, nebo 
a zem, slnko a mesiac má nad ním moc, 
ale zvolil si prebývať a vytvárať spoločen-
stvo iba s človekom.“

POKÁNIE
Preto ak človek odchádza zo spoločenstva 
prebývania s Bohom, z hĺbky svojho člo-
večenstva nedáva priestor dobru. Tak na-
stáva aj absencia morálnych zásad, ktoré 
časom už ani svedomie odlúčené od Boha 
nie je schopné náležite vyhodnocovať. 
Preto sa potrebujeme zastaviť a položiť si 
dve dôležité otázky:

Chcem konať dobro a smerovať k več-
nému dobru? Alebo chcem konať zlo 
a smerovať k večnému zlu?

Človek má prirodzenú tendenciu 
v medziľudských vzťahoch osloviť druhú 
stranu. Za prirodzene normálneho 
usporiadania mysle a srdca chce 
do svojho okolia stále nanovo odovzdávať 
dobro – napĺňať život cnosťami, lebo 
vie, že takýto život v sebe ukrýva 
nezameniteľné hodnoty. A jednou 
z tých nezameniteľných hodnôt je 
aj pokánie. Cnosť, ktorá navracia 
človeka k správnemu morálnemu 
a náboženskému postoju. Objavovanie 
a prežívanie cnosti pokánia nie je iba 
jednostrannou záležitosťou človeka. 
Človek pod vplyvom doslovne darovanej 
milosti Ježiša Krista nenadobúda iba 
dojem, ale aj realitu premeny svojho 
zmýšľania a konania – metanoiu. Jej ne-
oddeliteľnou súčasťou je práve ľútosť nad 
odchodom z Božej prítomnosti.

Kristus nám prostredníctvom evanjelia 
pripomína: „Kajajte sa a verte evanjeliu‘ 
(Mk 1, 15) K novosti života môžeme dôjsť 
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Modlitba sv. Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, 
odožeň odo mňa ducha zúfalstva, 
nedbanlivosti, mocibažnosti 
a prázdnych rečí  (veľká poklona).

Daruj mne, tvojmu služobníkovi, 
ducha čistoty, pokory, trpezlivosti 
a lásky (veľká poklona).

Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť 
vlastné hriechy a neodsudzovať 
môjho brata, lebo ty si požehna-
ný na veky vekov, amen (veľká 
poklona).

jedine tak, že necháme odumrieť to, čo je 
staré. A hoci sa to vzťahuje v prvom rade 
na osoby, platí to aj o rozličných hodno-
tách tohto sveta, ktoré nesú na sebe pečať 
ľudského hriechu a zároveň Božieho 
požehnania. ,Veď všetci zhrešili a chýba 
im Božia sláva‘ (Rim 3, 23)“ (Ad gentes 8)

DOMÝŠĽAVOSŤ
V celom tomto veľmi dôležitom procese 
uvedomovania si potreby pokánia je 
dôležitá aj schopnosť nedôverovať výluč-
ne svojim ľudským silám. Toto si treba 
veľmi rýchlo a jasne uvedomiť, lebo naša 
narušená prirodzenosť nás veľmi rýchlo 
privádza k skreslenému pohľadu hodno-
tenia seba samých. A tu sa v nás objavuje 
známy fenomén (aj keď sa považujeme 
za nehodných služobníkov) domýšľavosti, 
že predsa len niečo znamenáme, niečo 
sme dosiahli a bez toho najmenšieho 
dôvodu sa spoliehame na vlastné sily. To 
je skutočnosť, ktorú si mnoho ráz ťažko 
uvedomujeme. Takým spôsobom nedá-
vame priestor objektívnemu pohľadu 
na fakt, že všetky naše duchovné hodnoty 
pochádzajú len od Boha. Celý tento 
neobjektívny pohľad sa môže v našom 
duchovnom živote usporiadať vtedy, ak 
začneme dôverovať Bohu ako tomu, ktorý 

sa pre náš život stáva darcom všetkých 
dobrých hodnôt.

DÔVERA
Práve naša ľudská bieda nám umožňuje 
vnímať všetky naše pády. Nemajú však byť 
priestorom na pesimizmus, ale naopak. 
Reálny optimizmus nám dovolí uvedomo-
vať si potrebu nie iba vlastných síl, ktoré 
nás v mnohých okamihoch privádzajú 
na rázcestia duchovných a ľudských neis-
tôt. A tento optimizmus v nás bude živou 
odpoveďou nášho spoločného víťazstva 

s Bohom, kde sa napĺňa ľudská dôvera 
voči Stvoriteľovi.

Dôvera v Boha sa môže nadobúdať v šty-
roch pohľadoch:

1. Prosba smerovaná k Bohu o dar dôvery 
v neho.

2. Reflexia viery, kde si uvedomíme 
veľkosť Božej múdrosti a všemohúcnosti, 
ktorej je všetko možné. Ak sa s dôverou 
odovzdáme do otcovského náručia, 
vytvárame priestor na prežitie. Získavame 
milosti potrebné na život a dary a zároveň 
silu triumfovať nad sebou samým. Veď 
ako by mohol ten božský pastier ľudských 
duší, ktorý šiel s nárekom po tŕnistej 
ceste, hľadať svoju stratenú ovečku, pre 
ktorú nakoniec vylial krv a položil svoj 
život? Ako by mohol prehliadnuť ovečku, 
ktorá ho chce poslušne nasledovať? Ako-
že by nemohol počuť jej úpenlivé volanie 
a nepoložiť ju na svoje ramená? Náš 
Boh neprestal usilovne hľadať slepého 
a hluchého hriešnika a stratenú drachmu, 
až pokiaľ ju nenašiel. Mohol by zane-
chať kohokoľvek z nás ako ovečku, ktorá 
ľútostivo volá na svojho pastiera? Veď ten 
istý Boh a pastier našich duší neprestajne 
klope na dvere našich sŕdc, aby mohol 
vstúpiť do našich životov a obdarúvať 

pxhere

VYKROČ NA CESTU  
A DÔVERUJ BOHU
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nás. A uverili by sme tomu, žeby sa stal 
hluchým a odmietol vojsť, keď by človek 
svoje srdce otvoril a pozval ho do reality 
svojho života?

3. Po otázkach reflexie Božej priazne voči 
človeku si môžeme sprítomniť pravdy 
z Božieho slova, že nik nebol sklamaný, 
keď Bohu dôveroval.

4. Ďalším časom na prehlbovanie 
dôvery s božským pastierom sú jednot-
livé momenty a okolnosti života, ktoré 
prirodzene nastávajú. Keď sme postavení 
do otázok, ako tieto skutočnosti vyriešiť. 
Dajme priestor uvedomovaniu si vlast-
nej nedokonalosti a slabosti a zatúžme 
po Božej sile, múdrosti a dobrotivosti. Je 
nevyhnutné spoľahnúť sa na tieto Božie 
atribúty. Bojovať pomocou modlitby 
a dialógu s Bohom.

Dôvera zohráva veľmi dôležitú úlohu, 
lebo aj v medziľudských vzťahoch sa stáva 
priestorom na uzdravenie z pochybnosti, 
slabosti a nedokonalosti, na duchovné 
uzdravenie, ktoré nám ponúka čnostný 
život. Dôvera v procese pokánia nemá 
byť iba záležitosťou pôstnych a kajúcich 
dní, ktoré nám Cirkev ako matka ponúka. 
Pokánie by malo byť každodennou 
odpoveďou na túžbu človeka chrániť 
sa vytesneniu dobra z vlastného života 
a života druhých.

Podobne ako ľudský život aj duchovný sa 
vyvíja. Aj v otázke osvojovania si cnosti 
pokánia. Keď si osvojujeme cnosť, nemô-
žeme ju ohraničiť iba ľudským priesto-
rom a časom, lebo cnosť v nás je utváraná 
Božou milosťou. V ľudskej rovine je vhod-
né dbať na duševné či duchovné možnosti 
jednotlivca. Hľadieť na duchovný pokrok 
za výdatnej pomoci duchovného vodcu, 
spovedníka.

ZÁHRADA
Cnosť pokánia môžeme vnímať ako záh-
radu, v ktorej máme ochotu vysádzať také 
rastliny a dreviny, ktoré budú prinášať 
plody iných cností. Pokánie je teda pre 
nás príležitosťou na prípravu, obrazne 
povedané, takej pôdy, kde Božie a morál-
ne aspekty ľudského života nájdu priestor 
na svoj primeraný rast.

Ak túžba objavovať Boha v každodenných 
potrebách a situáciách bude obohatená aj 
o tú najmenšiu zaangažovanosť − chcenie 
dospieť k osobnej ľudskej a duchovnej 
premene, tak prvé ovocie možno vnímať 

po niekoľkých týždňoch. Dôležitým zna-
kom vytrvalosti je, ak aj napriek momen-
tom duchovnej temnoty a frustrácie bude 
naše srdce ochotné pokračovať v napre-
dovaní a osvojovaní si cnosti pokánia. 
Odpor, znechutenie nesmie byť časom 
na pesimizmus. Musíme si uvedomiť, že 
naša ľudská zmyslovosť, ktorá je v mno-
hých prípadoch priestorom na náklon-
nosť k hriechu a rôznym podobám vášní, 
sa dostáva do pozície, keď je Božou 
milosťou a ľudskou túžbou po cnostnom 
živote oslabovaná. Náš záujem o cnostný 
život by mal byť obohacovaný duchovnou 
radosťou a ochotou.

Chráňme sa však kvasu sebaklamu v po-
dobe myšlienok, ktoré by nás dotieravo 
chceli presviedčať o tom, že sme schopní 
dokonale a bezpečne kráčať záhradou 
cností a náležite ich uskutočňovať v na-
šom živote. Sv. Bazil Veľký povedal, že to 

by bol začiatok konca nášho duchovného 
úsilia, lebo najväčším rizikom je seba-
klam vlastnej spokojnosti. Zápas o dosa-
hovanie cnosti pokánia, cnostného života 
má byť časom precvičovania prvotných 
duchovných návykov, obohatených 
o rozmer pokory – ako keby som ešte nič 
neobsiahol. Cnosť pokánia nerealizujme 
v teoretickej, ale predovšetkým v prak-
tickej rovine. Svoje sily nevenujme iba 
pozorovaniu a kontrolovaniu pokroku, 
ale tomu, či je cnosť živá.

Dekrét Ad gentes nás povzbudzuje: „Nik 
sa nevládze oslobodiť od hriechu sám, 
svojimi vlastnými silami ani prekonať 
samého seba. Nik nie je schopný úplne 
sa vymaniť zo svojich slabosti, zo svojej 
osamelosti, zo svojho otroctva. Všetci 
potrebujú Krista ako vzor, učiteľa, 
osloboditeľa, spasiteľa a oživovateľa.“ (8)

HIERONYM ANDREJ 
FEDOROŇKO OSBM
OSOBNOSTI g Otec Hieronym Andrej Fedoroňko 
sa narodil 18. decembra 1918 v Hrabovčíku v roľníckej 
rodine so siedmimi deťmi. Študoval v rodisku, Svidníku, 
Mukačeve i v Užhorode. Počas štúdia odišiel 8. novem-
bra 1935 do kláštora na Černeču horu pri Mukačeve, 
kde vstúpil k otcom baziliánom. Prvé sľuby zložil 1. júla 1937 v Mukačeve a večné 
26. marca 1944 v Bratislave. Kňazstvo prijal 2. apríla 1944  v Sečovciach z rúk 
vladyku Pavla Petra Gojdiča OSBM.

Spočiatku pôsobil ako prefekt na internáte v Prešove, od roku 1946 ako správ-
ca farnosti Medzilaborce. V noci z 13. na 14. apríla 1950 bol v Medzilaborciach 
zatknutý a následne internovaný v sústreďovacom tábore v Podolínci. Nasledovali 
smutne známe PTP a neskôr mnohé robotnícke profesie. Po roku 1968 sa vrátil 
do pastorácie a pôsobil v Bratislave až do roku 1991, keď odišiel do kláštora otcov 
baziliánov v Prešove. Tu bol tri roky igumenom. V roku 2003 úplne oslepol. Zo-
mrel 13. júna 2004 v prešovskom monastieri. (Juraj Gradoš)
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OTOČIŤ SMER
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KRESŤAN A ZLO  
UMELÉHO POTRATU

Jozef GLASA

V minulom roku sme si pripomenuli 50. výročie vydania 
encykliky svätého pápeža Pavla VI. Humanae vitae. 
Mnoho sa pritom popísalo a povedalo. O tomto naozaj 
nadčasovom, prorockom dokumente. Treba sa k nemu 
prakticky a často vracať. V Cirkvi, v našich rodinách, 
ale aj na medzinárodných fórach. Kde čoraz viac ide 
o život. Každého človeka i ľudstva.

Encyklika správne vnímala i pomenovala 
umelý potrat ako veľké, zásadné zlo. 
A to ešte neboli možnosti klonovania či 
dedičných úprav ľudského genómu ani 
iné zneužitia vied a technológií proti člo-
veku. Umelý potrat nikdy nie je dobrom. 
Ničí životy všetkých zúčastnených. Život 
nikdy nenarodeného nevinného malého 
človeka fyzicky. Životy ostatných duševne 
a duchovne. Život ženy vždy postihuje 
najviac. A najdlhšie. Je bezbrannou, 
smutnou obeťou zákroku. A s tým 
všetkým smútkom ostáva takmer vždy 
úplne sama. Aj so  všetkými následkami. 
Zdravotnými, psychickými, duchovnými. 
Akoby aj samo nebo mlčalo. Je pre ženu 
zatiahnuté a sychravé. Tak jej ho predsta-
vuje zlý. Zakrýva pred ňou Božie milosr-
denstvo. Lásku. Možnosť vykúpenia. Tí 
okolo, často najbližší, kvôli ktorým potrat 
podstúpila, nechápu. Nevidia. Nemilujú. 
Nepomôžu. „Je to tvoja vec!“ Iní, tí „naj
svätejší“, odsudzujú. Rýchlo a priľahko. 
Farizeji zbierajú kamene. Potriasajú hla-
vami. Niektorí aj ružencom. Hoci nikto 
z nich, nikto z nás nie je bez hriechu.

Potratová mentalita je aj našou vizitkou. 
Nielen médií či neschopných politikov, 
ktorí akoby vlažne opravujú potratový 
zákon. Lebo potrebujú naše hlasy. Aj 
hlasy tých druhých. Ale nepracujú za ži-
vot všade a vždy, keď a ako treba. Lebo 
je to nepopulárne. V  daňovej, rodinnej, 
školskej, kultúrnej či sociálnej politike. 
V zdravotníctve. Akoby až pričasto mali 

dišpenz od používania rozumu a od ele-
mentárnej politickej práce a kultúry. 
Boľavú ranu potratu však vlastne rozvŕ-
tavajú všetci. Živí ju nedostatok empatie 
a reálnej pomoci. Neschopnosť vidieť 
potrebu a núdzu. Obavy a strach opus-
tenej ženy s nečakaným dieťaťom pod 
srdcom. Každodenný nedostatok času 
na to najpodstatnejšie. Rodičov na deti. 
Rodičov na seba. Nás všetkých na mládež. 
Absolútny nedostatok investícií do dobra. 
Šliapanie po dôstojnosti človeka.

Matky a otcovia, kde sú vaši synovia, ktorí 
by boli oporou dievčatám, ženám a ro-
dinám? Kde sú vaše dcéry? Na internete, 
v tablete či v mobile? Aký príklad ste im dali 
vlastnými zlyhaniami, vzájomnou neláskou 
a chladom? Kde majú brať odvahu a nádej? 
A zodpovednosť? Kde majú stretnúť lásku? 
A potom tie všetky naše kompromisy so 

zlom. Už všedné. Vraj nevyhnutné. Nedos-
tatok statočnosti, zahanbujúca zbabelosť. 
Potratová mentalita v praxi.

Kde hľadať pomoc? Aké je riešenie? Je 
ním jednoduchozložitá cesta, na ktorú 
poukázala už prorocká encyklika múd-
reho, statočného pápeža Pavla VI. Je ním 
nevyhnutnosť, nádej pokánia. Zmena 

zmýšľania a opustenie kultúry smrti. 
Sinavej a beznádejnej. Nutná zmena 
skutočne žitého kresťanstva. Nie matri-
kového a farizejského. Nie pozlátkového 
a plastového. Bezduchého. Hlúpeho. Áno, 
vždy ide o prijatie. Ozajstného kres-
ťanského života, kríža v každom veku. 
Prijatie dieťaťa ako daru. Kresťanstva ako 
povolania k naplnenému, radostnému, 
šťastnému životu. Až po okraj. Na mieru 
natrasenú a pretekajúcu, naplnenú. Pre 
každého a pre všetkých. Je to nadľudská, 
ale nádherná úloha. Osobná i spoloč-
ná. Vo dvojici aj single. V rodine. Dá sa 
dosiahnuť len s láskou. A s pomocou 
samého Boha. Dobrotivého, všemohúce-
ho. Lebo on pozná človeka, muža i ženu. 
A nie sú mu skryté žiadne tajomstvá 
srdca. On je nádej. Aj láska. Aj cesta.

On je život.
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S RADOSŤOU 
CEZ OCEÁN

Dominik PETRÍK

TOHTOROČNÉ CELOSVETOVÉ STRETNUTIE MLADÝCH PRIVÍTALA 
STREDOAMERICKÁ SLNKOM ZALIATA KRAJINA. AJ DVOJSTOVKA MLADÝCH 
SLOVENSKÝCH SŔDC PRELETELA CEZ OCEÁN, ABY SA SPOLOČNE POTEŠILI 
A OHRIALI PRI SVOJOM PASTIEROVI.

g Gabriel, Panama je predsa len dosť ďaleko 
od Slovenska. Veľa mladých zo Slovenska aj 
chcelo ísť na stretnutia mládeže do Pana-
my, ale boli limitovaní finančne, časovo... 
Nebolo to cez prázdniny. Musel si teda mať 
veľkú túžbu. Ako sa ti podarilo dostať sa 
na stretnutie do Panamy?

Túžbu ísť na Svetové dni mládeže do Panamy som 
mal už od momentu, keď Svätý Otec František 
na predošlých stretnutiach mládeže v Krakove vy-
hlásil miesto ďalších svetových dní. Môžem súhla–
siť s tým, že pre študenta je takáto cesta finančne 
aj časovo náročná. Na letenku a balíček pútnika 
som si zarobil na letnej brigáde a z väčšej časti som 
si ju financoval sám. Samozrejme, aj s podporou 
rodičov a farnosti. Keďže som študentom vysokej 
školy a stretnutie mladých bolo počas skúškového 
obdobia, musel som si splniť väčšinu svojich povin-
ností pred odletom.

g Čo všetko v sebe zahŕňala príprava 
na cestu? Musel si podstúpiť nejaké 
očkovania, vybavoval si víza... Bolo to 
náročné?

Turisti zo Slovenska do Panamy nepotrebujú žiad-
ne špeciálne povolenia či víza. Stačí, ak sa v krajine 
nezdržiavate viac ako 90 dní. Do niektorých krajín 
Latinskej Ameriky vrátane Panamy je povinnosť 
turistu byť zaočkovaný proti žltej zimnici. Okrem 
tejto vakcíny som sa dal dobrovoľne zaočkovať aj 
proti žltačke a týfusu. Počas celého pobytu som 
požíval antimalariká. Okrem zdravotných povin-
ností som si vypracoval plán cesty (vnútroštátne 
autobusové spojenia, ubytovanie a pod.).

g Neboli to iba svetové dni mladých, ale 
v prvom rade to bolo stretnutie so Svätým 
Otcom. Ktoré jeho slová ťa najviac oslovili?

Najviac mi asi zarezonovalo slovo z večernej vigílie, 
kde Svätý Otec František v duchu mariánskeho 
motta svetových dní pripodobnil Máriu k Božej 
influencerke. Teda tej, ktorá ovplyvňuje životy 
ľudí. A zároveň nás pozval žiť jej slová: „Nech sa mi 
stane podľa tvojho slova“, aby sme začali riskovať 
a naplno dôverovať Bohu, že máme byť tam, kam 
nás pozýva.

g Ako blízko si sa k nemu dostal? Alebo si ho 
videl iba na obrazovke?

Ako Slováci sme mali vyhradený jeden z predných 
sektorov. Po VIP a sektore pre kňazov to bol prvý 
pre pútnikov. Mne osobne sa Svätého Otca poda-
rilo vidieť počas jeho jazdy v papamobile pomedzi 
pútnikov z pomerne blízkej vzdialenosti. Bola tam 
veľká tlačenica, pretože každý ho chcel zazrieť 
zblízka a vytvoriť čo najlepšiu fotku. Ale program 
som už sledoval na veľkoplošnej obrazovke.

g Ale iste nič nenahradí samotnú atmosféru 
byť tam na mieste. Aká bola?

Ten, kto už zažil niektoré svetové dni mládeže, vie, 
že atmosféra počas nich je neopísateľná. Tu platí: 
Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Práve na tomto 
stretnutí vidno živú Cirkev v rozmanitosti kultúr, 
jazykov či prežívania viery. Keď všetci vedia, kvôli 
komu prišli a čo je ich cieľom. Mladí tam prežívajú 
radosť zo stretnutia so Svätým Otcom a s inými 
mladými z celého sveta.

8www.casopisslovo.sk rozhovor

Popradčan 
Gabriel Ráchela 
(20) je študentom 
Medzinárodných 
teritoriálnych 
štúdií na Fakulte 
sociálnych 
vied Karlovej 
univerzity 
v Prahe a absol-
ventom Archi-
eparchiálnej 
školy animátora 
dobrovoľníka 
angažujúci sa vo 
svojej farnosti. 
V tomto roku 
zavítal na Svetové 
dni mládeže 
v Paname.
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g Pred samotným stretnutím ste boli 
na dňoch diecézy. Kde si býval, ako tam 
ľudia žijú?

Slovákov prijali mladí z Kolégia svätého Vincenta 
de Paul v meste Santiago de Veraguas. Všetci sme 
boli ubytovaní v rodinách žiakov po celom meste. 
Bolo vidno ich úprimnú radosť z nášho prícho-
du. Musím povedať, že na nás boli veľmi dobre 
pripravení a naozaj nám poskytli všetko, čo sme 
potrebovali. Aj napriek tomu, že väčšina z nich žije 
skromne, boli veľmi pozorní. Niektorí sa presunuli 
na celý týždeň aj šiesti do jednej izby, len aby dvaja 
Slováci mali komfort v ďalšej izbe.

g Ako sa ti páčila Panama ako krajina? Akí sú 
tam ľudia? Mal si čas spoznať ich lepšie?

Mal som tú možnosť, že som do Panamy priletel 
ešte pred oficiálnym programom, a mal som teda 
čas prezrieť si krajinu na vlastnú päsť a zažiť jej 
autentickosť. Je to krajina s veľkým prírodným 
bohatstvom. V jeden deň môžete zažiť vysoké hory, 
pravý dažďový prales, surférske vlny v Tichom 
oceáne či tyrkysové more v Karibiku. Všetky tieto 
prírodné miesta som navštívil a veľmi sa mi to 
zapáčilo. Bola to exotika, ktorú som doposiaľ videl 
len vo filmoch. Na moje počudovanie som sa stretol 
iba s milými ľuďmi. Naozaj vždy, keď som potre-
boval nejakú pomoc na ulici, boli veľmi ochotní 
a pomohli mi aj viac, ako som potreboval.

g Ako bolo podľa teba ako jedného z účastní–
kov stretnutie zvládnuté organizačne?

Musím sa priznať, že som mal miernu obavu o to, 
či to takáto malá krajina zvládne. Boli to však 
iba predsudky. Dopravu v meste počas hlavných 
slávností zvládli organizátori bez problémov. Bola 
plynulá a pokojná. Panama má oproti Slovensku 
väčšiu kriminalitu. To sa nepotvrdilo. Ani v jeden 
moment som sa necítil v nebezpečenstve, keďže 
všade boli rozmiestnené policajné či vojenské 
hliadky.

g Stretol si tam aj nejakých gréckokatolíkov 
zo Slovenska?

Boli sme tam štyria, ale každý samostatne.

g Koľko mladých bolo zo Slovenska?

Zo Slovenska tam bolo asi dvesto Slovákov. Okolo 
dvadsať kňazov a jeden biskup.

g Vidno, že sa naozaj oplatilo ísť na stret-
nutie do Panamy. Aký bol tvoj najväčší 
zážitok?

Pre mňa bol najväčší zážitok život v tradičnej 
panamskej rodine. To, že som spoznal, ako trávia 
večer panamskí tínedžeri, čo robia vo voľnom čase, 
či to, aké filmy a hudba sa im páčia. Spolu s ka-
marátom sme sa im snažili predstaviť slovenskú 
kultúru, ktorá sa im prekvapivo až priveľmi páčila. 
Najmä folklórny klobúkový tanec. Veľmi ma teší aj 
to, že doteraz ostávame s touto rodinou v kontakte 
prostredníctvom sociálnych sietí.

Svätý Otec František 
pricestoval do Pana-
my 23. januára 2019. 
K mladým na Svetových 
dňoch mládeže sa pri-
pojil až po absolvovaní 
stretnutí s panamskými 
predstaviteľmi, diplo-
matmi a stredoameric-
kými biskupmi. Do Ríma 
Svätý Otec odletel 
v nedeľu 27. januára 
2019.

VIETE, ŽE...? 
Panama je krajina 
s pôvabnými ostrovmi, 
nádhernými plážami, 
plná jazier a tropických 
dažďových pralesov. 
Slovo panama pome-
núva pletivo z listov 
juhoamerickej trstiny, 
pevnú hladkú tkaninu 
s pravidelnou plátno-
vou väzbou aj slamený 
klobúk.

9www.casopisslovo.sk rozhovor



ŤAŽKÁ CESTA 
ZO ZÁVISLOSTÍ

Rút Šuleková – Juraj GRADOŠ

„KEBY KTORÁKOĽVEK INÁ CHOROBA NAPADLA 
NAŠICH OBČANOV TAK AKO ALKOHOLIZMUS, 
BOL BY VYHLÁSENÝ STAV NÁRODNÉHO OHROZENIA,“ 
VYHLÁSIL JEDEN Z POPREDNÝCH PSYCHIATROV 
SPOJENÝCH ŠTÁTOV. TÁTO VETA SA V DNEŠNEJ DOBE 
DÁ ROZVINÚŤ NA ZÁVISLOSTI VŠEOBECNE.

Závislosť je choroba, ktorá sa postupne 
rozvíja. Začína sa nutkaním alebo túžbou 
vyskúšať „novú“ látku – drogu. Neskôr 
to prejde do neschopnosti kontrolovať 
správanie spojené s jej užívaním – na-
rastá množstvo použitej drogy či jej 
užívanie aj v „nevhodnom“ čase. Ak 
dôjde k obmedzeniu užívania, nastupujú 
abstinenčné syndrómy. Závislý postupne 
zvyšuje dávky a obmedzuje iné záujmy. 
Svoj svet a riešenie problémov vidí iba 
v užití drogy. Nakoniec nastupuje trvalé 
užívanie drogy napriek jasným dôkazom 
jej škodlivosti. Treba mať však na pamäti, 
že tá istá látka nemusí u každého človeka 
vyvolať rovnaké účinky.

DROGY
Po alkohole je najčastejšou drogou, i keď 
spoločensky tolerovanou, tabak, teda 
jeho zložka nikotín. Z tvrdých drog sú 
to najmä opoidy a opiáty. Medzi ne patrí 
morfín, heroín, kodeín, čanda či me-
tadon. Užívatelia takýchto látok po ich 
požití prežívajú eufóriu. Po jej doznení 
nastupuje útlm, ospalosť, poruchy reči, 
zúžené zreničky. Neskôr nastupuje útlm 
dýchania, pohyb čriev a ním vyvolané 
zápchy, bolesti brucha, nechutenstvo, 
zvracanie, zastavenie močenia či husia 
koža, alebo chronické svrbenie, pre ktoré 
sa stále škrabú. Použitie kombinácie tých-
to látok môže byť aj smrteľné.

Po opiátoch veľkú skupinu drog tvoria 
psychostimulanciá – kokaín, crack, 
pervitín... Kokaín má horkú chuť a pri 
kontakte s jazykom dôjde k jeho znecit-
liveniu. Tento rýchly postup uľahčí jeho 
identifikáciu. Účinky týchto látok sú 
odlišné od opiátov – zvýšenie bdelosti 
a psychomotorického tempa, znižujú 
pocit hladu a smädu, redukujú potrebu 
odpočinku a spánku. Veľmi závažnou 
komplikáciou je zásah do centrálnej 
nervovej sústavy s vyvolaním toxickej 
psychózy s paranoidne perzekučnými 
bludmi alebo agresivitou.

Ďalšou skupinou sú halucinogény – ex-
táza (MDMA), LSD či psylocybín. Extáza 
sa zvyčajne lisuje do tabliet, na ktorých 
je vytlačený charakteristický reliéf alebo 
písmeno. Je známa aj ako tanečná droga. 
Rekreační konzumenti ju preferujú pre 
zvýšenie výdrže na diskotékach a pre 
príjemný pocit empatie a lásky. Je medzi 
mládežou vnímaná ako droga, ktorá 
zlepšuje včlenenie jedinca do skupiny, 
resp. tam, kam by si prial patriť. Prob-
lémom je nečistota tabliet, prípadne 
konzumácia v kombinácii s alkoholom 
alebo inými psychoaktívnymi látkami. 
LSD bolo rozšírenou drogou najmä v 60. 
rokoch minulého storočia. Užívalo sa vo 
forme „známok“ – papierových štvorče-
kov s obrázkami napustenými LSD, ktoré 
sa rozpúšťali pod jazykom. V ostatných 
desaťročiach sa rozmohlo aj užívanie 
psylocybínu. Ide o „magickú“ hubu 

holohlavec končistý. Výsledkom užívania 
týchto halucinogénov okrem eufórie sú aj 
halucinácie, poruchy úsudku a konania. 
Fyzicky sa to prejavuje rozšírením zreníc, 
vzostupom tlaku krvi, zrýchlenou činnos-
ťou srdca, potením a trasom.

CESTA Z PEKLA
Závislí málokedy sami od seba dôjdu 
k poznaniu, aké zlo im užívanie drog 
spôsobuje. Na tejto ceste za spoznaním 
pravdy zohrávajú veľkú úlohu blízki, 
rodina. Tá sa neraz snaží závislosť svojho 
člena ututlať, či dokonca bagatelizovať. 
Alebo ho úplne vylúčiť a prerušiť s ním 
všetky kontakty. Jedno i druhé správanie 
rodiny je prejavom sebectva a neschop-
nosti milovať. Pomoc závislému spočíva 
v jasnom, presnom a zároveň láskavom 
vedení, pre ktoré je príznačné dodržia-
vanie pravidiel a prirodzených následkov 
konania. Mladí závislí ľudia vyčlenení 
z rodiny hľadajú novú rodinu. Hľadajú 
prijatie v láske. Sestra Elvíra, ktorú členo-
via komunity Cenacolo nenazvú inak ako 
matka Elvíra, o týchto mladých ľuďoch 
hovorí: „... prosili o život, nie o jedlo alebo 
miesto na spanie, ale o možnosť žiť!“

Tak ako v prípade iných závislostí sa člo-
vek po procese liečby potrebuje neustále 
utvrdzovať v správnosti svojho rozhod-
nutia. Na tejto ceste je pre každého 
závislého veľmi dôležité prijatie najmä 
tými, ktorí sú mu najbližší, uzdravovanie 
vzťahov. Ten najdôležitejší vzťah, ktorý 
treba uzdraviť, je vzťah s Bohom. Nejde 
tu iba o uzdravenie vzťahu Boha a závis-
lého, ale celej rodiny. Takto pretvorená 
rodina dokáže adekvátne v láske pomôcť 
postihnutému.

Táto pomoc rodiny sa prejavuje najmä 
sprevádzaním postihnutého na jeho 
ceste za uzdravením. I keď i na Slovensku 
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existujú rôzne liečebne, neposkytujú 
závislým duchovné sprevádzanie v takej 
miere ako napríklad komunita Cenacolo. 
Tá má už viac ako desať rokov otvorený 
chlapčenský Dom sv. Cyrila a Metoda 
Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci. 
Tu v súčasnosti funguje skúsenosťami 
vytvorený určitý systém, ktorý nevytvorili 
ľudia s akademickým vzdelaním od sto-
la. Tento spôsob nápravy je potvrdený 
tvrdými skúsenosťami rodičov závislých 
mladých ľudí, a najmä samotných mla-
dých závislých, ktorí prešli komunitnou 
cestou. Následne sami títo mladí to, čo im 
pomohlo najviac, dávajú ďalej – do ur-
čitých pravidiel. Tie môžu pomôcť tým, 
ktorí ešte závislosť žijú.

Pre mnohých je komunita Cenacolo 
poslednou nádejou, keďže už vyskúšali 
všetko. Rodičia i závislí už vyskúšali mno-
hé liečebne, psychologickú aj psychiatric-
kú pomoc, centrá pre liečbu drogových 
závislostí. A paradoxne ako poslednú 
možnosť títo kresťania využívajú kresťan-

skú – katolícku komunitu. Často tento 
odklad liečby, toto hľadanie ľahších ciest 
vedie k nezvratným následkom v psychic-
kej oblasti závislých, najčastejšie k vzniku 
psychóz, ktoré musia byť už doživotne 
liečené psychofarmakami, a návrat k pl-
nému zdraviu nie je možný. A toto sa deje 
aj v kresťanských rodinách. Už dávno to-
tiž neplatí, že drogová alebo iná závislosť 
si nachádza deti len z rozvrátených rodín, 
deti, ktorých rodičia nemajú vieru v Boha.

Pápež Pavol VI. vždy vravieval, že dnešný 
svet potrebuje horlivých svedkov, ktorí 
vedia prelomiť tmavú oblohu sveta, nie 
však slovami, lež svedectvom vlastného 
života. Takýmito svedkami pre závislého 
nie sú lekári, ktorí moralizujú, ale tí, ktorí 
po ceste kráčajú, ktorí sa uzdravujú či 

sú uzdravení zo závislosti. A pre rodičov 
závislého sú tu zasa rodičia jeho „bratov 
v závislosti“. Teda nová rodina, ktorá 
ustojí ďalšieho závislého a jeho neraz 
spoluzávislých rodičov.

Mama Elvíra o komunite povedala: „Nik-
dy som nechcela identifikovať komunitu 
ako miesto liečenia z drogových závislos-
tí, ako terapeutické zariadenie, ale vždy 
ako rodinu, ktorá prijíma život. Nezau-
jímajú nás problémy, ktoré človek má, 
keď sem príde, ani akého je náboženstva, 
či je veriaci, alebo nie, ale zaujíma nás 
živý človek, ktorý trpí a prosí o pomoc. 
Komunita je ako matka, ktorá prijíma 
život svojich detí, je to otvorená cesta 
k Božiemu srdcu.“

Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré prijíma stratených 
mladých ľudí, nespokojných, búriacich sa, zúfalých, tých, ktorí chcú 
nájsť sami seba a zmysel života. Bola založená v roku 1983. Stredisko 
komunity je v talianskom Saluzze a má dom aj na Slovensku. Mladým sa 
v nej predkladá jednoduchý spôsob života rodinného štýlu s odkrývaním 
darov práce, priateľstva a viery. Komunita nie je liečebňa, ale škola života. 
Pobyt v komunite je bezplatný. Mladí ľudia žijú len z toho, čo vyprodukujú, 
a z charity. Podmienkou prijatia nie je ani kresťanská viera. Nepoužívajú sa 
lieky ani iné prostriedky nahrádzajúce drogu.

pxhere
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KYJEVSKO-BRATSKÁ IKONA 
BOHORODIČKY

Milan GÁBOR

Divotvorná ikona Bohorodičky (rus. 
Киево – Братская) je jednou z najuctie-
vanejších ikon Kyjeva, zvlášť v období 17. 
– 18. storočia.

Informácie o  ikone siahajú do obdobia 17. 
storočia, keď Kyjev a jeho priľahlé oblasti 
boli pod ustavičným náporom poľsko
litovských a krymskotatárskych nepria-
teľských vojsk. „Kyjevskobratská ikona 
Božej Matky sa predtým nachádzala 
v miestnom rade ikonostasu v Cerkvi sv. 
Borisa a Gleba vo Vyšgorode (Kyjevskom), 
kde sa zázračne zjavila v roku 1654.“ Tými-
to slovami sa začína rozprávanie o ikone 
v knihe Dobrodenia Božej Matky kresťan-
skému ľudu prostredníctvom jej svätých 
ikon. Historický zápis o zázračnom zjave-
ní ikony Bohorodičky sa zachoval v spise 
História Ukrajiny – Rusi. Litovské vojsko 
sa pod vedením svojho kniežaťa Radzi-
villa chystalo napadnúť Kyjev s úmyslom 
vyplieniť ho. Pred samotným útokom sa 
zastavili v meste Vyšgorod, aby si oddých-
li. Prirodzene, Litovci si nenechali ujsť 
lúpiť a ničiť aj v tomto meste a nezastavili 
sa ani pred cerkvami, a tak neobišli ani 
Cerkev sv. Borisa a Gleba, kde sa nachá-
dzala divotvorná ikona. Jeden z vojakov 
s úmyslom zarmútiť pravoslávnych kres-
ťanov udrel puškou Bohorodičku po tvári, 
následkom čoho sa na ikone vytvorila 
rana, z ktorej začala stekať krv. V tú noc 
sa Božia Matka zjavila kniežaťu Radzi-
villovi a pohrozila mu, že ak nepotrestá 
vinníka, ktorý ju znevážil, nevyjde živý 
z Vyšgorodu. Knieža na druhý deň ráno 
dalo príkaz sťať bezbožníka a rýchlo sa 
ponáhľal aj s vojskom z mesta. V plienení 
nepokračoval. Divotvorná ikona oslavo-
vaná vďačnými Vyšgorodcami sa stala 
najuctievanejšou svätyňou mesta.

Neskôr je história ikony opísaná takto: 
„V roku 1662, keď tatárska horda spojená 
s Poliakmi prechádzala cez Dneper pri 
Vyšgorode, zobrali z Cerkvi sv. Borisa 
a Gleba všetko drevo aj s ikonami.“ To 
všetko sa stalo počas Ruskopoľskej vojny 

(1654 – 1667). Mesto zasiahol ťažký údel 
zo strany krymských Tatárov bojujúcich 
za Poliakov. Chrám sv. Borisa a Gleba bol 
znesvätený a zničený. Ale Božia proz-
reteľnosť zachránila divotvornú ikonu 
Bohorodičky, ktorú zbožní veriaci včas 
vyniesli z chrámu a hodili do Dnepra. 
„Jeden z Tatárov, ako hovorí tradícia, 
chcel na ikone preplávať Dneper. Ikona 
plávala pokojne po rieke, až sa sama 
zastavila pri brehoch Podolia v Kyjeve – 
oproti bratskému monastieru. Tatár sedel 
na ikone a kričal. Mnísi počuli od rieky 
krik, priplávali k nemu a aj s ikonou ho 

naložili do loďky. S radosťou priniesli iko-
nu z Dnepra do drevenej monastierskej 
Cerkvi sv. Borisa a Gleba. Tatár dotknutý 
pôsobením Božej milosti a prozreteľnosti 
uveril v Ježiša Krista, prijal krst a zostal 
žiť v monastieri, kde prijal neskôr aj pod-
strihnutie za mnícha.

Z divotvornej ikony boli urobené početné 
kópie pre mnohé monastiery na území 
ruského impéria. Na začiatku 20. storo-
čia, presnejšie po roku 1917, nastali pre 
monastier i ikonu, ako aj pravoslávny ľud 
krušné chvíle. V roku 1919 bol z nariade-
nia sovietskej vlády oficiálne zatvorený 
Kyjevskobratský monastier aj Kyjev-
ská duchovná akadémia. Po zatvorení 
monastiera sa informácie o ikone stratili. 
Nové informácie o divotvornej ikone 
Bohorodičky sa objavili až v roku 2009, 
keď sa v júli 2009 v depozitári Národného 
umeleckého múzea Ukrajiny v Kyjeve 
našla. Túto informáciu zverejnila Nina 
Parchomenková, vedecká pracovníčka. Zo 
štúdie sa dozvedáme, že po zatvorení mo-
nastiera bola ikona prenesená do múzea 
Kyjevskopečerskej lavry a v tridsiatych 
rokoch 20. storočia sa dostala do depozitu 
múzea.

Ikona typu Eleusa (Umilenije, milujúca 
Matka) zobrazuje Bohorodičku s dieťa-
ťom Kristom, kde sa Matka nežne túli 
k Synovi. Pokrýva ju strieborná riza. Li-
turgickú pamiatku slávi štyrikrát v roku: 
6. septembra, 10. mája, 2. júna a Piatu 
pôstnu sobotu – Akatistovú.

KAMENNÉ NÁDOBY Z KÁNY
ZAUJÍMAVOSŤ g Pred dvomi rokmi našli archeológovia v Izraeli dvetisíc rokov 
starú dielňu v blízkosti dediny Kafr Kanna (novozákonná Kána v Galilei), kde 
sa vyrábali kamenné nádoby. Blízko dediny našli aj lom, z ktorého sa do dielne 
dovážal vápenec. Je to piata dielňa na výrobu kamenných nádob, ktorú doteraz 
našli v Izraeli. Tento nález tímu Jonatana Adlera iba potvrdzuje slová zapísané 
v Jánovom evanjeliu. Podľa nich Ježiš premenil na svadbe v Káne Galilejskej vodu 
na víno práve v kamenných nádobách (Jn 2, 6). Kamenné nádoby považovali židia 
na rozdiel od hlinených za trvalo čisté. (Juraj Gradoš)
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IDEM K JEŽIŠOVI KRÁĽOVI...
SLOVO OTCOV █ Kráľ kráľov ma pozval na svoju hostinu. 
Dovolil mi prísť k jeho stolu. Pri tejto hostine dáva, ako králi 
zvyknú dávať, darčeky, každému, kto prichodí k jeho stolu. 
Aké sú to darčeky? Také, aké pozemskí králi nemôžu dať. Dáva 
sám seba, svoje najsvätejšie telo a krv. Ó, aký zázračný Kráľ! 
Kristus Kráľ je iný ako druhí králi. Hoci sa narodil z kráľovskej 
rodiny, z rodiny kráľa Dávida, narodil sa z veľmi chudobných 
kráľovských potomkov. Prečistá Panna Mária, Bohorodička, 
patrila k biednej vetve tejto rodiny. Ježiš prichádza na svet 
v chudobných podmienkach, v maštali, v jasliach. O krátky 
čas musel z Betlehema na rukách matky ako chudobné die-
ťatko utekať do Egypta. Tu v chudobnom vyhnanstve žije Kráľ 
kráľov. Je čierny emigrantský chlieb, na ktorý zarába jeho svätý 
pestún Jozef. V Nazarete musí Kráľ kráľov pracovať ako oby-
čajný robotník. Keď sa stane učiteľom, je taký chudobný, že 

nemá kde skloniť hlavu, a predsa celý svet je jeho majetkom. 
Ľuďom robí dobre, a predsa ho vysmievajú. Jedni ho prezývajú 
Galilejčanom, druhí hovoria: „Čo môže vedieť tesárov syn?“ 
Takto si o ňom hovorili ľudia, neuznávajúc jeho božstvo. 
Iní si mysleli: spolupracuje s diablom. Zvlášť v poslednom 
týždni znáša mnoho utrpenia. Sluha ho udrel po tvári, pľuvali 
na neho, vysmievali sa z neho, aby robil zázraky, obliekali ho 
do rúcha, aké zvykli dávať bláznom. Na výsmech dávajú mu 
na hlavu korunu, ale z tŕnia, vraviac: „Veď chcel byť kráľom.“ 
Do pravej ruky mu dávajú trstinu ako výsmech, že je to krá-
ľovské žezlo. Dokonca aj na kríž ako na kráľovský trón napíšu: 
„To je Ježiš, židovský kráľ!“ Toto nesvedčí o jeho kráľovstve.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil 
F. Dancák)
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VATICANNEWS.VA, VERBISTI.SK

Na transatlantickú cestu do Panamy sa 
vydalo viac ako dvesto Slovákov na čele 
s biskupom Tomášom Galisom.

„Tieto SDM boli veľmi špecifické aj vďaka 
krajine, v ktorej sa konali. Panama je 
krásna, živá krajina, plná temperament-
ných ľudí s dobrým srdcom. Je to zážitok 
na nezabudnutie. Nielen domáci, ale aj 
všetci mladí vytvorili veľké spoločenstvo, 
ktoré vyvrcholilo stretnutím s pápežom. 
Ťažko to opísať, to musíte zažiť.“ (Ange-
lika)

„Na verbistov mám milé spomienky zvlášť 
vďaka pátrovi Jánovi Uličnému SVD, 

ktorý pôsobil v našej farnosti Chrasť nad 
Hornádom, a pátrovi Jánovi Nemčíkovi 
SVD, ktorý u nás tiež dva roky pôsobil. 
V roku 1997 som mal zlomenú nohu, 
trocha bližšie som sa dostal k Bohu. Túžil 
som mať spoločenstvo. Išiel som s mladý-
mi na ples a vtedy oni išli na Svetové dni 
mládeže do Paríža. To som už nestihol, 
ale zato som potom v roku 2000 išiel 
na SDM do Ríma. Na mňa to tak zapôso-
bilo, že som sa rozhodol, že vždy, keď sa 
bude dať, pôjdem na svetové dni. Toto sú 
už moje ôsme SDM. Rím, Toronto, Kolín, 
Sydney, Madrid, Rio, Krakov a teraz Pa-
nama. Z každého si človek niečo odnesie. 
Teraz na mňa najviac zapôsobilo prijatie 

v diecéze, ako aj to, že som prišiel do takej 
rodiny, kde otec bol treťou generáciou, 
ktorá emigrovala z Číny. Aj keď sme rôzni 
ľudia, vieme chváliť Boha a vieme sa spolu 
pomodliť.“ (Marek)

V úvode stretnutia Svätého Otca s mla-
dými v nápravnovýchovnom zariadení 
pre mladistvých Las Garzas (v preklade 
Volavky) v Pacore zaznelo aj svedectvo 
21ročného Luisa Óscara. Svätému Otcovi 
sa zveril, že keď mal jeden rok, otec opus-
til jeho matku, ktorá sa následne musela 
sama starať o tri deti.

„Kým som rástol, cítil som, že mi niečo 
chýba, že je vo mne isté prázdno. Dnes 
viem, že to, čo mi chýbalo, bol hlas otca, 
ktorý by ma s láskou viedol.“ Neskôr, keď 
sa Luis obrátil k Bohu, opäť našiel otca – 
toho nebeského. Krátko po obrátení však 
Luis vykonal zločin, ktorý ho priviedol 
do väzenia, k strate časti rodiny i štúdia.

„Keď ma uväznili, v roku 2016, myslel 
som, že je všetkému koniec,“ priznal Luis.

Neskôr pri meditácii však pochopil, 
že Boh, jeho nebeský Otec, stále stojí 
po jeho boku. To mu dodalo nádej v bu-
dúcnosť. Vo väzenskom centre Las Garzas 
Luisovi pomohli dokončiť školu a zmeniť 
život. Svätému Otcovi napokon prezradil 
aj svoj sen stať sa medzinárodným šéfku-
chárom a zmieriť sa s rodinou.

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

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
08. – 10.03. AŠAD
15. – 17.03. Víkend v Bárke – vzdelávaco-
-relaxačné podujatie pre deti a mládež 
z protopresbyterátu Sabinov a Prešov. Veková 
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
22. – 24.03. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták & 
tím. Veková kategória účastníkov je od 14 
rokov.
29. – 31.03. AŠAD

 
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 (stret-
ká animátorov) (Šarišanka)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoš-
kolákov (internát SZŠ Bazila 
Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 
17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov
12.03. Večery s vladykom o synode mladých 
(18.00 h)
26.03. Lámačské chvály (18.00 h)

 
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)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com
Utorok 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov 
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov 
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Sobota 18.00 Svätá spoveď 19.00 Liturgia 
(sl., kaplnka, Mlynská dolina)

 S ÚSMEVOM

Sedia dve vši na plešine a jedna sa pýta tej 
druhej: 
„Pamätáš si? Kedysi sme sa tu hrávali 
na schovávačku.“

Blázon sa pozerá s baterkou pod posteľ a dru-
hý sa ho pýta: 
„Čo robíš?“
„Pozerám, či som dobre zhasol.“

Inzerát
Kúpim puzdrá od huslí.
Zn.: Mám veľké nohy.

Inzerát
Vymením sekundové lepidlo 
za trojsekundové. 
Zn: Nestíham lepiť.

 Redakcia Slovo 
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Miroslav Bujdoš CSsR, redemptorista 
 
Typický úľak ovečky, ktorá stratila z dohľadu pastiera. Vlast-
ná zvedavosť, alebo potreba vyskúšať veci nové? Ktovie? 
Možno práve preto, že sa medzi nimi nedalo vydržať, sa roz-
hodla hľadať šťastie mimo rodiny a priateľov. Častá schéma, 
ku ktorej sa utiekajú „ovečky“ v 21. storočí. Ak človek stratí 
z dohľadu Pastiera, začína sa v ňom rodiť chronická usta-
rostenosť. Výhodou blízkosti Pastiera je, že nemusím žiť pre 
starosti a problémy, ale môžem byť človekom žijúcim pre 
Boha, uprostred starostí a problémov. Moja istota je v Bohu.

Páči sa mi to . Odpovedať

Marek Horňák, duchovný správca CZŠ s MŠ sv. Gorazda 
v Košiciach 
 
„Ako sa ten druhý má dobre. Má bohatého otca, chápavú 
babku, super kamošov, mňa...“ Pýtame sa: „A ja sa kedy bu-
dem mať tak dobre? Kto sa postará o mňa?“ Kto sa vlastne 
postará o moje dobro? A pritom nemyslím len na nejaké 
financie, ale na dobro ako také. Snažil som sa postarať sám 
o seba, ale zlyhal som. Aj v modlitbe som to predostrel Pá-
novi, ale akosi ma nepočúva, nechce plniť moju vôľu. Pane, 
nauč ma dôverovať ti vždy a vo všetkom. Od stvorenia sveta 
sa staráš o celý vesmír a mňa iste neobídeš, veď aj za mňa si 
vylial svoju drahocennú krv. Som šťastný, že sa o mňa staráš, 
nielen o môj pozemský život, ale aj o večný.

Páči sa mi to . Odpovedať

Miroslav Baran, bohoslovec 
 
Ovečka sa bez pastiera stratí. Ak ju nemá kto viesť, jednodu-
cho zablúdi. Spanikári, uteká kade ľahšie, a tým zblúdi ešte 
viac. Až keď sa unaví, upokojí, pastier ju bude môcť nájsť 
a priviesť naspäť do ovčinca. Nie je to obraz nášho života? 
Každý človek chce mať istotu, že sa oňho niekto stará. Ak ju 
stratí, snaží sa zachrániť si svoj život sám. Uteká. A často to 
končí ešte väčšou tragédiou. Uchyľuje sa k jednoduchším 
riešeniam, ktoré pomôžu zabudnúť. Je čas vzdať sa svojich 
riešení a dovoliť Pastierovi postarať sa o teba. A už sa ne-
budeš s vytreštenými očkami pýtať kto, ale budeš môcť žiť 
v istote, že Kristus ťa drží v náručí.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

ANGELIKA  
TIRABOSCHIOVÁ
Zomrela na rakovinu 
v auguste 2015 ako 
devätnásťročná. V Cir-
kvi sa už zbierajú sve-
dectvá na otvorenie 
procesu blahorečenia. 
„Každodenne pristu-
povala k Eucharistii, 
pravidelne sa modlila 
ruženec a často pristu-
povala k svätej spo-
vedi, tieto tri nástroje 
považovala za cestu, 
ako sa stretnúť s Bo-
hom,“ píše autor knihy 
o Angelike.
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DUCHOVNÁ OBNOVA 
V UNEVSKEJ LAVRE
UNIV/UKRAJINA g Animátori a dobrovoľníci Gréckokatolíckeho 
mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli sa 31. januára až 3. februára 
zúčastnili na duchovnej obnove v univskej lavre. Duchovnú obnovu viedol 
studitský mních otec Jonáš Maxim.

V piatok mladí navštívili mesto Ľvov a spoznali jeho históriu. Nasledujú-
ci deň bol naplnený spoločnou modlitbou s mníchmi kláštora a du-
chovným slovom na rôzne témy. Účastníci obnovy sa učili počúvať Boží 
hlas, zaoberali sa nosením Boha vo svojom srdci, a napokon rozoberali 
evanjelium o slepcovi pri Jerichu. Mladí mali možnosť spoznať život 
mníchov a históriu unevskej lavry. Silne na nich zapôsobila aj návšteva 
mníšskeho cintorína na Černečej hore. (Viktória Žolnová)

PRVÝKRÁT V HISTÓRII 
SVÄTÝ OTEC VSTÚPIL 
NA ARABSKÝ POLOSTROV
ABÚ ZABÍ/SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY g Svätý 
Otec František absolvoval 3. – 5. februára 27. apoštolskú 
cestu, aby sa zúčastnil na medzináboženskom stretnutí 
o ľudskom bratstve v Abú Zabí. Na letisku ho privítali ko-
runný princ šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan i Aha-
mad alTayyib, veľký imám mešity Al Azhar.

V nasledujúci deň Svätý Otec absolvoval privítaciu 
ceremóniu v prezidentskom paláci a súkromne navštívil 
korunného princa. Popoludní sa Svätý Otec stretol s člen-
mi Moslimskej rady starších vo Veľkej mešite. Hovorilo 
sa o potrebe šírenia kultúry stretnutia a väčšieho úsilia 
o dialóg a pokoj. Na následnom medzináboženskom 
stretnutí Svätý Otec spolu s veľkým imámom Ahamadom 
alTayyibom podpísal deklaráciu o ľudskom bratstve pre 
pokoj vo svete.

V posledný deň návštevy Svätý Otec navštívil Katedrálu 
sv. Jozefa v Abú Zabí a slávil na tamojšom štadióne svätú 
omšu za účasti 170tisíc ľudí. (vaticannews.va, TK ČBK)

VLADYKA JÁN BABJAK SI 
V ČENSTOCHOVEJ PRIPOMENUL 
1150. VÝROČIE SMRTI SV. CYRILA
ČENSTOCHOVÁ/
POĽSKO g Na po-
zvanie čenstochov-
ského arcibiskupa 
metropolitu Václava 
Depa sa prešovský 
arcibiskup metro-
polita Ján Babjak 
SJ zúčastnil na 3. 
medzinárodnom 
kongrese hnutia 
Europa Christi, 
ktorý sa uskutočnil 
13. – 14. februára pri 
príležitosti 1150. výročia smrti sv. Konštantína Cyrila na Jasnej Hore v Čens-
tochovej. Zo Slovenska sa na kongrese zúčastnil aj nitriansky sídelný biskup 
Viliam Judák, ktorý predstavil misiu sv. Cyrila a Metoda. Z gréckokatolíckych 
biskupov boli účastní aj vroclavskogdaňský eparcha Volodymyr Juščak OSBM 
a mukačevský eparcha Milan Šášik CM.

V samotný sviatok 14. februára slávil vladyka Ján pred zázračnou ikonou 
Čiernej madony Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi. Svätú omšu slávil kardinál 
Stanislav Dziwisz a homíliu ohlásil olomoucký arcibiskup a moravský metro-
polita Jan Graubner.

Spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom sa na kongrese 
zúčastnil aj prešovský protosynkel otec Ľubomír Petrík a kňazský Zbor sv. 
Jakuba, ktorý spevom sprevádzal modlitbu akatistu. (IS PA)

HAJDÚDOROG/MAĎARSKO g Arcibis-
kup metropolita Filip Kocsis zriadil v Haj-
dúdorožskej archieparchii dve nové farnosti. 
Na svätej liturgii 27. januára vladyka Filip 
ustanovil prvého správcu novoustanovenej 
farnosti Hajdúnánás. 3. februára vymenoval 
prvého farára farnosti Dunakeszi, ktorá bola 
ustanovená len 1. januára. (R. Nosov)

LUNGRO/TALIANSKO g Eparchia 
Lungro, do ktorej patria gréckokatolícki 
Italoalbánci a Italogréci, oslávila 13. februára 
storočnicu svojej existencie. Svätú litur-
giu v Katedrále sv. Mikuláša slávil miestny 
eparcha Donato Oliverio za účasti prefekta 
Kongregácie pre východné cirkvi kardinála 
Leonarda Sandriho. (jemi.it)

VATIKÁN g Kongregácia pre náuku viery 
uzavrela 16. februára trestnú kauzu kardiná-
la a emeritného arcibiskupa Washingtonu 
Theodoreho McCarricka. Bol uznaný vinným 
z navádzania na hriech v rámci spovede 
a z hriechov proti šiestemu prikázaniu.

VATIKÁN – FILADELFIA/USA g Svätý 
Otec František ustanovil 18. februára za ar-
cibiskupa metropolitu Filadelfskej ukra-
jinskej metropolie v USA vladyku Borysa 
Gudziaka, doterajšieho parížskeho exarchu. 
Intronizácia sa uskutoční 4. júna v Katedrále 
Nepoškvrneného Počatia vo Filadelfii. (press.
vatican.va, ukrarcheparchy.us)

15www.casopisslovo.sk z kresťanského sveta



STE BOŽOU 
SÚČASNOSŤOU

Organizačný tím SDM, RV, TK KBS

MEDZI SVETOVO NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI 
OSTATNÝCH TÝŽDŇOV NEPOCHYBNE PATRILI 34. 
SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE, KTORÉ SA 16. – 27. JANUÁRA 
KONALI V ĎALEKEJ PANAME. SLOVENSKÚ CIRKEV 
REPREZENTOVALA SKUPINA 160 ÚČASTNÍKOV SPOLU 
S PREDSEDOM RADY PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY PRI 
KBS MONS. TOMÁŠOM GALISOM.

DNI V DIECÉZE
Program predskokana Svetových dní mlá-
deže 2019 (SDM) – Dni v diecéze prežila 
16. – 21. januára skupina Slovákov v pa-
namskej diecéze Santiago de Veraguas. 
Po uvítacej svätej omši, ktorej predsedal 
biskup Tomáš Galis, na pútnikov čakali 
miestne rodiny, ktoré ich v nasledujúcich 
dňoch hostili vo svojich príbytkoch. Prog-
ram týchto dní zahŕňal rôzne vystúpenia 
miestnych mladých, bohoslužby, kul-
túrne programy, exkurzie. Pre slovenskú 
skupinu bol pripravený aj oddych na pláži 
El Uveroto pri Tichom oceáne. Po nedeľ-
nej svätej omši nasledovala prezentácia 
kultúrnych programov mladých z 23 zú-
častnených krajín. V Kolégiu sv. Vincenta, 
kde strávili dni v diecézach, postavili 
pútnický kríž na pamiatku slovenských 
pútnikov. Posvätil ho žilinský biskup 
Tomáš Galis. Po piatich dňoch v diecéze 
sa slovenská skupina vrátila do Panama 
City, kde počas hlavného programu bola 
ubytovaná v Škole sv. Vincenta vo farnosti 
Santa Maria.

FESTIVAL MLADÝCH
Festival mladých je súčasťou progra-
mových aktivít, ktoré prebiehali počas 
Svetových dní mládeže 2019 v Paname. 
Začal sa ešte pred oficiálnym programom 
v pondelok 21. januára a pokračoval 

do nedele po skončení záverečnej svätej 
omše. Podujatia prebiehali na viacerých 
pódiách a miestach po celom meste Pana-
ma City počas popoludní a večerov. Jeho 
poslaním bolo spojiť mladých z celého 
sveta prostredníctvom prezentovania svo-
jich umeleckých a náboženských talentov, 
ako aj prostredníctvom viery a životných 
skúseností.

PRIVÍTANIE  
SVÄTÉHO OTCA
Okolo 250tisíc mladých privítalo 
24. januára Svätého Otca Františka 
v areáli Cinta Costera pri pobreží Tichého 
oceánu. Miestny arcibiskup Ulloa Men-
dieta predstavil mladých Svätému Otcovi 
známym sloganom SDM: Toto je Kristova 
mládež! Spolu s ním prehovorili piati 
mladí zástupcovia kontinentov.

Nasledoval vlajkový sprievod, tanečné 
choreografie, prezentácie svätých a bla-
hoslavených patrónov SDM, modlitby vo 
viacerých jazykoch a vystavenie symbolov 
SDM – kríža sv. Jána Pavla II. a ikony Sa-
lus Populi Romani, požehnanie a hymna 
SDM. Centrom programu bolo evanjeli-
ové čítanie o Ježišovom prvom znamení 
na svadbe v Káne. Svätý Otec povzbudil 

V sobotu 26. januára Svätý Otec obedoval v priestoroch Seminára sv. Jozefa 
v Panama City s desiatimi vybranými zástupcami z radov účastníkov SDM 
a miestnym arcibiskupom. Obdobná akcia sa uskutočnila počas prípravného 
podujatia stretnutia mládeže v Prešove, keď 28. júla 2018 prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ obedoval s desiatimi mladými ľuďmi – 
piatimi dobrovoľníkmi a piatimi účastníkmi stretnutia mládeže v Prešove.
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mladých v odhodlaní budovať mosty a nie 
múry.

DEŇ POKÁNIA
Svätý Otec 25. januára zavítal do náprav-
novýchovného zariadenia pre mladist-
vých Las Garzas v Pacore, kde slávil kajú-
cu liturgiu. Zúčastnilo sa na nej približne 
150 mladých, 80 z nich sa nachádza v Pa-
core, zvyšok bol z ďalších panamských 
nápravnovýchovných zariadení.

V homílii Svätý Otec poukázal na nebez-
pečenstvo škatuľkovania a nálepkovania, 
ktoré „zmrazuje a poznačuje škvrnou nie-
len minulosť, ale aj prítomnosť a budúc-
nosť ľudí“. Ako povedal, Pán nevidí štítky, 
prívlastky ani odsúdenie. Pozerá do očí, 
hľadí na srdce. On „vidí synov“.

Svätý Otec mladým podaroval kovový 
umelecký kríž s Kristom, ktorého obopí-
najú olivové vetvičky. Trestanci Svätému 
Otcovi vlastnoručne vyrobili niekoľko 
darov: chlieb, biskupskú palicu a obraz. 
Následne mali mladí trestanci možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sám 
Svätý Otec vyspovedal niekoľkých z nich. 
Takéto gesto vykonal vôbec po prvýkrát 
v histórii SDM, aby priniesol povzbude-
nie, nádej a útechu tým mladým, ktorí 
sa nemôžu zúčastniť na svetových dňoch 
mládeže, pretože sú vo väzení.

Piatkový večer patril pobožnosti krížovej 
cesty v Campo Santa María La Antigua. 

Svätý Otec František spolu s pútnikmi 
prosil Boha Otca o schopnosť stáť spolu 
s Máriou pod krížom a učiť sa od nej 
odvahe. Pozornosť zameral na rozličné 
formy utrpenia, ktoré sú pokračovaním 
utrpenia Ježiša Krista. Spomenul formy 
šikanovania, utrpenie detí, zneužívanie 
žien, osudy mladých ľudí bez práce 
a budúcnosti, ulapených do sietí krimina-
lity, zneužívania, drogy a iných závislostí, 
prostitúcie a obchodovania s ľuďmi. 
Nevynechal ani skartovanie starých ľudí 
a domorodého obyvateľstva, ako i dran-
covanie matky Zeme.

NABRAŤ SILU VYJADRIŤ 
VIERU
Svätý Otec venoval sobotné dopoludnie 
sláveniu eucharistie s posviackou oltára 
v zrenovovanej katedrálnej Bazilike Santa 
María La Antigua v štvrti hlavného mesta 
Casco Viejo. Oltár sa stal prvým oltárom 
posväteným osobne pápežom na tomto 
kontinente.

Sobotňajšia modlitbová vigília v priestore 
Metro Parku Campo sv. Jána Pavla II. dala 
priestor predovšetkým mladým z usporia
dateľskej krajiny, aby sa vyjadrili cez scé-
nické predstavenia, hudbu, spev, tanec, 
životné príbehy, skúsenosti a svedectvá. 
V polhodinovom príhovore Svätý Otec 
vysvetlil motto Svetových dní mládeže 
2019: „Hľa, služobnica Pána, nech sa 
mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 
Vysvetlil, že Mária tým, že sa zverila láske 

a prísľubom Boha, že „dala do hry všetko“, 
sa stala ženou, ktorá mala najväčší vplyv 
na dejiny sveta.

VYVRCHOLENIE SDM
Slávnostnej svätej omši v Metropolitnom 
parku sv. Jána Pavla II. v hlavnom meste 
Panamy predsedal Svätý Otec za účasti 
stovky biskupov a tisícky kňazov z celého 
sveta. Zúčastnilo sa na nej okolo 700 000 
ľudí.

Svätý Otec František prízvukoval mla-
dým, že sú nielen budúcnosťou, ale sú 
„Božou súčasnosťou“. Vyzval ich byť už 
teraz protagonistami Božieho sna o brat-
skom svete. Mladých vyzval uskutočňovať 
sen, ktorý si o nich vysníval Pán – nie 
však až zajtra, ale už teraz. Ježiš chce so 
svojou milosrdnou láskou vstúpiť do sŕdc 
mladých a získať si ich.

V závere svätej omše prefekt Dikastéria 
pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin 
Farrell oznámil, že dejiskom budúcich 
SDM bude Portugalsko. Svätý Otec oso-
bitnou modlitbou pred sochou patrónky 
Panamy zasvätil všetkých mladých Panne 
Márii a vyslal ich ako misionárov medzi 
svojich rovesníkov.

V popoludňajších hodinách ešte navštívil 
Domov dobrého Samaritána – chari-
tatívne stredisko pre chorých na AIDS 
a na štadióne v Panama City sa stretol 
s dobrovoľníkmi SDM.

Kríž Svetových dní mládeže bol vyrobený v roku 1983 ako znak začiatku 
Svätého roka vykúpenia (25.03.1983 – 22.04.1984). Počas osláv otvorenia 
Svätého roka mladí ľudia vošli s krížom do Baziliky sv. Petra. Neskôr oslovili 
pápeža, aby im kríž odovzdal a Ján Pavol II. ich žiadosti vyhovel.

TK KBS / SpC-Vatikan
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POŽEHNALI PAMÄTNÚ TABUĽU FRANTIŠKOVI DANCÁKOVI
KRUŽLOV g Pri príležitosti nedožité-
ho jubilea 80 rokov otca Františka Dan-
cáka gréckokatolícka farnosť Kružlov 
v spolupráci s redakciou časopisu Slovo 
zorganizovala 9. februára spomienku 
na tohto významného kňaza, publicistu, 
pedagóga, cestovateľa a šéfredaktora 
časopisu Slovo, ktorý v obci Kružlov 
pôsobil 27 rokov.

Spomienková slávnosť sa začala prího-
vorom správcu farnosti otca Michala 
Kuruca. Nasledovala svätá liturgia, 
ktorú slávil prešovský protosynkel otec 

Ľubomír Petrík. V homílii povedal, že 
otec František bol veľmi aktívny kňaz, 
a to v mnohých rovinách. V jeho živote 
bolo aj veľa krížov, ktoré však nezlomili, 
ale posilnili jeho dôveru v Boha, ktorú 
hľadal v modlitbe. Ako zaznelo v evanje-
liu, dňom i nocou volal k Bohu.

Po svätej liturgii šéfredaktor časopisu 
Slovo otec Juraj Gradoš a starosta obce 
Kružlov Jozef Kmec odhalili na farskej 
budove pamätnú tabuľu, ktorú posvätil 
protosynkel Ľubomír Petrík. Slávnostný 
príhovor predniesol otec Juraj Gradoš, 

ktorý zdôraznil dlhoročnú službu otca 
Františka ako šéfredaktora Slova.

Slávnosť pokračovala v miestnom dome 
kultúry svedectvami o živote otca 
Františka Dancáka. Diskusné vstupy 
príbuzných, priateľov a kolegov boli 
zamerané na rôzne činnosti otca Fran-
tiška. Vystúpil aj domáci folklórny súbor 
Lipka, deti zo ZŠ Kružlov, speváčka 
Monika Kandráčová, cirkevný spevácky 
zbor Marianka a sólový spev zaznel aj 
v podaní Viktórie Koženej. (Stanislav 
Bujda, Tomáš Molčan)

DUCHOVNÁ 
OBNOVA 
V TRENČÍNE
TRENČÍN g V trenčianskej farnosti sa 
10. – 11. februára v rámci príprav na sviatok 
spolupatróna farnosti sv. KonštantínaCy-
rila konala duchovná obnova, ktorú viedol 
otec Matúš Marcin, člen Rady pre pasto-
ráciu veriacich s duchovnými ťažkosťami 
Košickej eparchie, ktorý pôsobí vo farnosti 
Klokočov. Poobedný program pokračoval 
v priestoroch Cirkevnej materskej školy bl. 
Tarzície duchovným slovom otca Matúša, 
modlitbami za uzdravenie duše i tela a uc-
tením si ostatkov sv. Charbela. Duchovná 
obnova pokračovala aj v nasledujúci deň 
s rovnakým popoludňajším programom 
a bola určená zvlášť zamestnancom a rodi-
čom CMŠ bl. Tarzície. Deti boli pomazané 
olejom sv. Filomény. Počas týchto dní 
boli vystavené na verejnú úctu aj relikvie 
sv. Konštantína Cyrila, ktoré si farnosť 
zapožičala z Diecéznej svätyne sv. Andreja 
Svorada a Beňadika zo Skalky pri Trenčíne. 
(Ester Mikitová SNPM, sg)
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Zájazdy do Medžugoria
Srdečne Vás pozývame na duchovné púte do Medžugoria  

s cestovnou agentúrou 

Cena za sedemdňovú púť na osobu je 230 eur.
V  cene je zahrnutá cesta klimatizovaným autobusom,
sprievodca, polpenzia, 2x zastávka  pri mori, poistenie, 
ubytovanie, 2x výlet mimo Medžugoria s duchovným zámerom. 

Termíny v roku 2019:  20. – 27.06.  //  04. – 11.07.  //  11. – 18.07.   
       13. - 20.08.  //  21. – 28.08.  //  09. – 16.09.  // 21. – 27.10.

www.mtours.sk; mobil: 0902 545 140, 0907 887 861
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GELNICA g Ekumenické modlitby 
za jednotu kresťanov, ktoré už 30 rokov 
pomáhajú budovať jednotu medzi bratskými 
cirkvami v Gelnici, sa tohto roka uskutočnili 
25. januára. Kazatelia z rôznych cirkví pou-
kázali na možnosti ekumenickej spolupráce. 
Na záver zaznela modlitba Otče náš v dva-
nástich svetových jazykoch a prosba za pokoj 
pre národy a za prenasledovaných kresťanov. 
Prežité spoločenstvo upevnilo aj následné 
neformálne agapé. Tento 30. ročník modli-
tieb bol spojený so spomienkou na židovskú 
komunitu v meste, na holocaust i rabína 
Pereca Steina, ktorý v minulom storočí pôso-
bil v mestskej synagóge a viedol aj židovskú 
školu. Spolupráca Evanjelickej, Gréckoka-
tolíckej, Pravoslávnej a Rímskokatolíckej 
cirkvi sa stala tradíciou vzájomných stretnutí 
kresťanov a misijnej spolupráce. Na ekume-
nických stretnutiach sa zúčastnili ako hostia 
kresťania z Nemecka, Rakúska a Poľska. (M. 
Leskovjan)

LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 3. februára 
konala malá púť, ktorá vyvrcholila svätou li-
turgiou. Hlavným sláviteľom a kazateľom bol 
otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore 
Zvir. V homílii upriamil pozornosť na Zache-
jovu túžbu stretnúť sa s Kristom. Vysvetlil, že 
Ježiš prichádza s láskou, lebo iba tá dokáže 
zmeniť život človeka. (P. Rusnák)
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ZOMREL OTEC MICHAL DŽATKO
TREBIŠOV g Kňaz Prešovskej 
archieparchie otec Michal Džatko 
odovzdal 9. februára svoju dušu Pá-
novi. Pohrebné obrady viedol 15. feb-
ruára v Cerkvi Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Trebišove prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ a košický eparcha Milan Chautur 
CSsR. Popoludní boli telesné ostatky 
uložené na cintoríne v Kobylniciach, 
kde sa zásadne pričinil o postavenie 
Chrámu sv. archanjela Michala.

Otec Michal Džatko sa narodil 
25. januára 1942 v Sečovskej Polianke. Po ukončení teologického 
štúdia sa oženil s Máriou Pelechovou, s ktorou vychovali tri deti. 
Kňazskú vysviacku prijal 21. apríla 1963. Do roku 1968 pôsobil vo 
farnosti Jovsa, potom do roku 2006 vo farnosti Giraltovce – Kobylnice, 
pričom v rokoch 1993 – 2000 spravoval aj farnosť Ďurďoš. V rokoch 
2006 – 2011 bol správcom farnosti Porúbka. Od roku 2011 žil na dô-
chodku v Trebišove, kde aktívne vypomáhal. V roku 1970 mu vtedajší 
ordinár Ján Hirka udelil titul titulárny dekan a v roku 2015 mu vladyka 
Ján Babjak udelil právo nosiť nábederník. V roku 2016 mu mesto 
Giraltovce udelilo čestné občianstvo. Večná mu pamiatka a blažený 
pokoj! (IS PA)

V KOŠICIACH OSLÁVILI 
SV. KONŠTANTÍNA-CYRILA
KOŠICE g V košickej katedrále prebiehala 10. – 17. februára 
duchovná obnova a oslavy 1150. výročia od smrti sv. Konštan-
tínaCyrila, ktorého relikvie boli počas týždňa vystavené.

Oslavy sa začali nedeľnou večierňou, počas ktorej košický 
eparcha Milan Chautur CSsR slávnostne priniesol ikonu sv. 
Cyrila a Metoda s ostatkami sv. Cyrila. Každý pracovný deň 
slávil večernú svätú liturgiu pozvaný hosť. V pondelok otec 
Marko Rozkoš, kancelár Gréckokatolíckej eparchie Košice, 
hovoril o obrane pravdy Božieho zjavenia. V utorok svätú 
liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, po nej nasledovala 
beseda na tému Prečo sme sa zverili pod ochranu sv. Cyrila 
a Metoda? V stredu duchovný správca Katolíckej strednej 
pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda otec Martin Mati 
priblížil tému Evanjelium, ktorému rozumieť a vo štvrtok 
predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda otec Michal Hospodár 
hovoril o dôstojnosti ľudskej osoby. Sekretár košického 
eparchu a hovorca Košickej eparchie otec Martin Mráz 
v piatok priblížil tému Dobrá ratolesť z dobrého koreňa 
vyrastá a v sobotu život sv. KonštantínaCyrila predstavil 
otec Kassián Kamil Drozd, aktuár Košickej eparchie. Oslavy 
ukončil vladyka Milan 17. februára slávením archijerejskej 
svätej liturgie v katedrále. (TSKE)

NA STENY MICHALOVSKEJ CERKVI 
PRIBUDLI IKONY
MICHALOVCE g Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 3. februára 
obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach. 
Obnovu cerkvi a písanie ikon na stenách viedol Peter Biro, umelec z Ukraji-
ny, so svojimi spolupracovníkmi. Vladyka po posviacke slávil svätú liturgiu, 
ktorú spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej, spolu 
s miestnym detským zborom. V kázni vladyka Milan poukázal na Zacheja, 
ktorému ani jeho postavenie nezabránilo, aby vyliezol na figovník, aj keď tým 
riskoval posmešky. Odmenou za zvedavosť bolo to, že Kristus prišiel do jeho 
domu a Zachej ho privítal s radosťou, lebo prijal svoju spásu.

Pred ukončením slávnosti sa vladykovi za veriacich poďakoval otec František 
Puci, michalovský protopresbyter, a podaroval mu ikonu sv. Juraja. Vladyka 
Milan zároveň ocenil farníkov a osoby, ktoré významnou mierou prispeli 
k rozvoju farnosti a miestnej cirkvi. (Richard Fučko)
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DEŇ UČITEĽOV PREŠOVSKEJ 
ARCHIEPARCHIE
PREŠOV g V priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. bisku-
pa Pavla Petra Gojdiča sa 4. februára pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov, 
patrónov cirkevných škôl Prešovskej archieparchie, uskutočnilo stretnutie 
zamestnancov cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti archieparchie.

Program sa začal svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský protosynkel otec 
Ľubomír Petrík. V homílii poukázal na dar rozlišovania, ktorý je obzvlášť 
potrebný pri výchove mladej generácie. Zároveň vyjadril obdiv nad náročnou 
prácou pedagógov, za ktorú sa im aj v mene prešovského arcibiskupa metro-
politu Jána Babjaka SJ poďakoval.

Pred spoločným obedom sa riaditeľom, učiteľom aj všetkým nepedagogickým 
zamestnancom zvlášť poďakovala riaditeľka Gréckokatolíckeho arcibiskup-
ského školského úradu Adriana Matoľáková. Program pokračoval v aule kňaz-
ského seminára monodrámou Divadla jedného herca Milky Zimkovej Neveľo 
nas idze, neveľo nam treba v šarišskom nárečí a besedou s autorkou. (GAŠÚ)

ĽUBOTICE g V Chráme svätého proroka 
Izaiáša slávil 3. februára prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu. 
V homílii Nedele o Zachejovi povzbudil 
veriacich, aby tak ako Zachej hľadali spôsob, 
ako sa stretnúť s Kristom, a nechali ho 
vstúpiť do svojich príbytkov a sŕdc. (M. 
Zimovčáková)

KOŠICE g Katedra histórie Filozofickej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v spolupráci s Múzeom holokaustu v Se-
redi, združením židovských žien Ester 
a občianskym združením Edah pripravili 
pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí 
holokaustu premiéru krátkych filmových 
dokumentov s výpoveďami ľudí, ktorí 
prežili holokaust. Podujatie sa uskutočnilo 
7. februára v budove rektorátu Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika. Na podujatí sa zúčast-
nili aj prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur 
CSsR, generálny konzul Maďarska, hono-
rárny konzul Izraela, zástupcovia Košického 
samosprávneho kraja, mesta Košice a ďalší. 
Dokumenty s výpoveďami sa dotkli aj súčas-
ného stupňovania pravicového extrémizmu 
v slovenskej spoločnosti. (P. Borza)

PREŠOV g V priestoroch školskej jedálne 
sa 9. februára konal už 15. školský ples 
Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča s názvom 
Noc na východe vo folklórnom motíve. 
Nechýbala živá hudba, kultúrny program 
v podaní študentov gymnázia i Ľudovej 
hudby Františka Pavúka a bohatá tombola. 
(L. Mikulášková)

ŽARNOVICA g Na základnej škole An-
dreja Kmeťa sa 11. – 13. februára konali sväté 
misie pod vedením redemptoristov otca 
Jozefa Kišáka CSsR, otca Miroslava Bujdoša 
CSsR, brata Gorazda Figuru CSsR a laických 
dobrovoľníkov Bianky Dzurjovej a Patrika 
Sahajdu. (mb)

PREŠOV g V informačnoporadenskom 
centre sa 12. – 14. februára stretli experti 
medzisektorovej skupiny – religiózneho pro-
duktu. Na stretnutí boli prítomní zástup-
covia z oblastných organizácií cestovného 
ruchu, župných odborov dopravy, regi-
onálneho rozvoja, prihraničnej spolupráce, 
zástupcovia farností Ľutina, Litmanová, 
Gaboltov a Levoča, zástupcovia cykloor-
ganizácií, ako aj zástupcovia existujúcich 
pútnických ciest. Severovýchod.sk − krajská 
agentúra cestovného ruchu, Inovačné par-
tnerské centrum a Prešovský samosprávny 
kraj aktívne pracujú na religióznom projekte 
so zaujímavým názvom Svätomariánska 
cesta – Svetlo z východu. Cieľom pracov-
ného stretnutia bolo zanalyzovať doteraj-

VLADYKA JÁN BABJAK PREŽIL 
VÍKEND S MLADÝMI
JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 8. 
– 10. februára uskutočnil víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľ-
níka. V Škole učeníka prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ priblížil 
mladým tému Cirkvi, jej štruktúry a život Prešovskej archieparchie. V Škole 
služby mladí v odbore animátor skupinky pod vedením Lukáša Demjančíka 
hovorili o téme Vízie, ciele a motivácia. V kreatívnom odbore Monika Frišni-
čová predstavila bohatstvo a krásu ikonografie. V rámci programu sa vladyka 
Ján podelil o skúsenosti zo synody o mladých a hovoril aj o viere a rozlišovaní 
povolania. V nedeľu vladyka Ján slávil svätú liturgiu vo farnosti Juskova Voľa 
a v príhovore povzbudil k životu s Ježišom Kristom skrze sviatosti, modlitbu 
a čítanie Svätého písma. (Viktória Žolnová)
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VLADYKA MILAN NAVŠTÍVIL 
FARNOSŤ PORÁČ

PORÁČ g Spišskú 
farnosť Poráč nav-
štívil 8. – 10. febru-
ára košický eparcha 
Milan Chautur CSsR. 
Cieľom návštevy bolo 
povzbudiť veriacich 
k radostnému preží-
vaniu života s Bohom 
v chráme prostred-
níctvom bohoslužieb, 
ale aj v Božej prírode 
aktívnym oddychom 
a športom.

V piatok podvečer si vladyka s poráčskymi mladíkmi zahral futsal. V prího-
vore sobotnej rannej liturgie poukázal na dôležitosť komunikácie s Bohom aj 
v rámci rodín. Po liturgii nasledovala lyžovačka Spišského protopresbyterátu. 
Večer vladyka posvätil nové klzisko a s mládežou si zahral hokej. V kázni po-
čas svätej liturgie v Nedeľu mýtnika a farizeja varoval pred falošným konaním 
človeka, ktorý sa snažil robiť si len reklamu, a povzbudil veriacich k pravdi-
vým skutkom pokánia. (Milan Gábor)

šie výstupy projektu. Experti sa zamerali 
na konkrétnu podobu duchovného odkazu 
svätomariánskej púte a praktickej evanjeli-
začnej trasy pútnikov. Projekt Prešovského 
samosprávneho kraja vyvrcholí záverom 
mesiaca jún 2019 v Levoči ďakovnou bohos-
lužbou všetkých zainteresovaných v projekte 
a spoločnou medzinárodnou konferenciou. 
(R. Babjarčík)

PREŠOV g Poslanci mesta Prešov 13. feb-
ruára rozhodli, že do zoznamu pamäti-
hodností pribudnú: brest horský v parku 
na Čiernom moste, bronzová busta uhor-
skej kráľovnej Alžbety, katalóg knižnice 
cirkevného hodnostára biskupa Gregora 
Tarkoviča, vymenúvací dekrét prvého 
gréckokatolíckeho biskupa Gregora Tarko-
viča od pápeža Pia VII. zo 6. októbra 1818 
zachovaná v Historickom archíve Gréckoka-
tolíckeho arcibiskupstva v Prešove a zakla-
dacia listina Eparchiálnej knižnice v Prešove 
vydaná cisárom Františkom I. vo Viedni 
12. februára 1830. (TASR)

MICHALOVCE g V kláštore redempto-
ristov sa 14. – 17. februára konali duchovné 
cvičenia pre katechétov Prešovskej metropo-
lie, ktoré viedol otec Metod Lukačik CSsR. 
Zaoberali sa témou hriechu, ale i Božej lásky 
a dobroty. (M. Mosoriaková)

NIMNICA g V kúpeľoch Nimnica sa 
14. februára stretlo viac ako 200 podnikate-
ľov zo Slovenska i zo zahraničia na kresťan-
skej konferencii s témou Antikrehká firma. 
(E. Hrešková)

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 15. – 17. feb-
ruára stretlo 94 mladých ľudí z protopresby-
terátov VranovČemerné, Hrabské a Bar-
dejov, aby rozoberali tému Ukáž mi cestu, 
Pane. (K. Hričáková)

BRATISLAVA g Rímskokatolícky biskup 
a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 
Mons. František Rábek oslávil 17. februára 
životné jubileum 70 rokov. Za kňaza bol 
vysvätený 17. júna 1972. Biskupskú vysviacku 
prijal 27. júla 1991. (red)

PREŠOV g Redakciu časopisu Slovo 
20. februára navštívili televízne štáby RTVS 
a TV Logos pri príležitosti 50. výročia vydá-
vania časopisu. Štáb RTVS natáčal s redak-
tormi časopisu príspevky pre televíznu re-
láciu Orientácie na Dvojke a pre rozhlasovú 
reláciu Božie mlyny na Rádiu Regina. Štáb 
TV Logos natáčal rozhovory pre Gréckokato-
lícky magazín, ktorý bude venovaný výročiu 
Slova. (red)

KŇAZSKÝ DEŇ A DEŇ 
ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
V BRATISLAVSKEJ EPARCHII
BRATISLAVA g Na bratislavskom eparchiálnom úrade sa 4. februára konal 
kňazský deň a deň zasväteného života. Bratislavský eparcha Peter Rusnák 
privítal kňazov a osobitne rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého a z Kon-
gregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Bratislavský proto-
synkel otec Vladimír Skyba povzbudil zúčastnených stať sa svedkami Božej 
existencie skrze život viery vo vzkrieseného Krista.

Nasledoval film o zlúčení konferencií mužských a ženských reholí. Eparcha 
pri príležitostí životných jubileí kňazov udelil otcovi Emilovi Turiakovi právo 
nosiť zlatý kríž s ozdobami, otcovi Stanislavovi Diheneščíkovi právo nosiť 
nábederník a kancelárovi eparchie otcovi Petrovi Sabolovi právo nosiť mitru. 
K jubilantom patril aj otec Vladimír Skyba, ktorému nedávno udelil právo 
nosiť nábederník.

Ďalším bodom programu bol príspevok otca Jána Krupu o cirkevnej situácii 
na Ukrajine a pripomienkovanie návrhu partikulárneho práva. Stretnutie 
vyvrcholilo spoločnou modlitbou večierne a slávením svätej liturgie, ktorej 
predsedal vladyka Peter. (Stanislav Gábor)
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PONDELOK
11. marec
Patriarcha Sofronios
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď 
a napomeň ho medzi štyrmi očami... 
(Mt 18, 15)
Grécky bájkar Ezop povedal, že každý 
človek nosí na sebe dve tašky, jednu 
vpredu na hrudi, do ktorej vkladá chyby 
a hriechy druhých, a druhú na chrbte, 
kde vkladá vlastné prehrešky. Čo myslíte, 
ktoré chyby vidíme lepšie? Pán Ježiš 
preto odporúča, aby nás iní upozorňovali 
na naše chyby. Pritom však nezabúdajme, 
že napomínanie má byť jasné a pravdivé, 
ale zároveň bratské, teda láskavé.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim 
15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75; 
každodenné antifóny; menlivé časti z pon-
delka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan 
Sigrianský
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, 
aby ju ľudia pošliapali. (Mt 5, 13)
Sme Kristovou soľou, ktorú roztrúsil 
po svete, aby ho chránil od mravnej 
hniloby a dodával mu chuť a optimizmus, 
vyvierajúci z viery v Božiu dobrotu a moc. 
Varuje nás však pred nebezpečenstvom 
zvetrania. Na to je len jedno riešenie: 
udržať sa v stálom spojení s Kristom 
počúvaním jeho slova, modlitbou 
a sviatosťami.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Gal 
6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10; 
každodenné antifóny; menlivé časti z utor-
ka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
13. marec
Prenesenie ostatkov Nikefora, kon-
štantínopolského patriarchu
Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa 
žene svojej mladosti! (Prís 5, 18)
„Manželstvo je nerozlučiteľné. 
Neodvolávajte sa na zákony vynesené 
inými osobami dovoľujúcimi rozvod. Lebo 

Boh ťa nebude súdiť podľa ich zákonov, ale 
podľa svojich zákonov.“ (sv. Ján Zlatoústy)
Služba VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23. 
6, 1 – 3a; menlivé časti zo stredy druhého 
týždňa a svätému; zdržanlivosť od mäsa 
(MM: 19, 48)

ŠTVRTOK
14. marec
Prepodobný Benedikt
Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch 
jeho a skús! Hoc nemá vojvodu, pred-
staveného ani vladára, pripravuje si 
v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez 
žatvu. (Prís 6, 6 – 8)
„Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je 
lenivosť ducha.“ (Seneca) Lenivosť je 
naozaj paňou všetkých hriechov. Veď 
ak nevynaložíme úsilie na to, aby sme 
zmenili svoju povahu, hriechy sú tu vždy. 
Nepáchajme najväčší hriech, bráňme sa!
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 
Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 
13; každodenné antifóny; menlivé časti zo 
štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
15. marec
Mučeníci Agapios a spol.
Zachovaj prikázania svojho otca, syn 
môj, a nepohŕdaj naučením svojej mate-
re! (Prís 6, 20)
„Až keď ty sám máš dieťa, pochopíš, 
koľko dlhuješ svojim rodičom.“ (japonské 
príslovie) Uchovávanie radostnej rodiny 
vyžaduje mnoho od rodičov aj od detí. 
Každý člen rodiny sa musí určitým 
spôsobom stať služobníkom ostatných.“ 
(sv. Ján Pavol II.)
Služba VPD: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 
1; menlivé časti z piatka druhého týž-
dňa, mučeníkom z 1. hlasu a svätým (zo 
zajtrajška); zdržanlivosť od mäsa (MM: 20, 
38, 53)

SOBOTA
16. marec
Druhá zádušná sobota 
Mučeníci Sabinus a Papas
Veru, veru, hovorím vám; 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)
Nebude žiadna výnimka. Všetci ľudia 
vstanú z mŕtvych mocou toho, ktorý 
stvoril svet z ničoho. Otázkou je, či tento 
okamih bude pre nás znamenať život alebo 
odsúdenie. Každou hodinou sme bližšie 
k tomuto okamihu. Je preto múdre, keď sa 
vinieme k Ježišovi, keď mu odovzdávame 
svoje životy a učíme sa jeho náuku, pretože 
on sám je cestou, ktorá vedie k vzkrieseniu 
pre život.
Liturgia: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 
35b – 44, zač. 6 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, 
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým); 
každodenné antifóny; menlivé časti 
zosnulým; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Najčistejšia Bohorodička (HS: 209; PZ: 172; 
HP: 169)

NEDEĽA
17. marec
2. pôstna nedeľa 
Prepodobný Alexej
A zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta 
ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. 
(Mk 2, 2)
Okolo Ježiša sa nahrnulo množstvo 
ľudí. Aj dnes učí Ježiš v Petrovom 
dome – v Cirkvi. A učí to isté ako vtedy. 
Ale zdá sa, že sa k nemu nehrnieme 
tak ako vtedy jeho súčasníci. Aby však 
nebolo okolo neho tesno, postavili sme 
si chrámy. Niekedy je v nich však toľko 
voľného miesta, až nás to zahanbuje. Čo 
myslíte, ako sa asi cíti náš Spasiteľ, keď 
miesto toho, aby sme sa k nemu tlačili, 
sa od neho odťahujeme, unikáme? 
Na túto otázku by nám mohol odpovedať 
každý kňaz, ktorý tu stojí miesto neho. 
Zahanbujú nás aj tí z evanjelia, ktorí 
okrem seba chceli dostať ku Kristovi 
aj niekoho iného, kto nebol schopný 
prísť sám. Možno máme aj my niekoho 
vo svojom okolí, dokonca aj vo vlastnej 
rodine. Niekoho duchovne nehybného, 
koho by bolo treba modlitbou predložiť 
Ježišovi k nohám v silnej viere, že jemu 
ako Bohu nie je problémom nijaká 
choroba, nijaký stav. 
Náš Spasiteľ opakuje tento zázrak 
uzdravenia podnes v každej spovedi, 
pretože túto moc dal pre naše dobro 
každému kňazovi.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 1, 10 
– 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7; hlas 
2; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
tropár z hlasu, Sláva, kondák z triódy, 
I teraz, kondák chrámu Bohorodičky (ak 
nie je chrám Bohorodičky, Sláva, I teraz, 
kondák z triódy); prokimen, Aleluja 

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/
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a pričasten z hlasu (HS: 144, 209; PZ: 97, 
173; HP: 98, 171)

PONDELOK
18. marec
Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
Milujte svojich nepriateľov a modlite sa 
za tých, čo vás prenasledujú, aby ste 
boli synmi svojho Otca, ktorý je na ne-
besiach. (Mt 5, 44 – 45)
Odplácať dobré zlým je diabolské. 
Zlé zlým odplácať je zvieracie. Dobré 
odplácať dobrým je ľudské. Zlé odplácať 
dobrým je božské a hodno dietok takého 
Otca, ktorého máme na nebesiach. 
Zrieknime sa teda zákona pomsty 
a dajme sa získať Ježišom pre zákon 
lásky, lebo iba s Ježišovou láskou bude 
náš život krásny a šťastný.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Ef 
4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, zač. 
15; každodenné antifóny; menlivé časti 
z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária
Počiatok múdrosti je bázeň pred 
Pánom a poznať Najsvätejšieho je 
rozumnosť. (Prís 9, 10)
Apoštol Pavol rozlišuje medzi Božou 
múdrosťou a múdrosťou sveta. Božia 
múdrosť v očiach tých, čo prepadli 
múdrosti tohto sveta, je bláznovstvom. 
Apoštol Pavol tvrdí, že Božia múdrosť sa 
nám zjavuje v bláznovstve Kríža (porov. 
1 Kor 1, 18). Kto prijme Božiu múdrosť 
a podľa nej koná, je múdry človek.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 
Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 31 – 11, 1, 
zač. 38; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
20. marec
Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho 
žena a ženy jeho synov... do korába. 
(Gn 7, 7)
Obyvateľov mesta nepresvedčili ani 
posledné znamenia, keď už Noe 
vchádza do korába. Nech je pre nás 
pôstne obdobie časom bedlivosti 
a pripravenosti. Vložme naše sily 
do toho, aby sme sa stali dobrými 
hospodármi. Neopakujme hriech 
nepochopenia a ľahostajnosti, ktorým 
trpeli ľudia v časoch Noema. Poďme 
proti prúdu laxnosti a pohodlnosti 
tak, ako to urobil samotný Noe, a viac 
počúvajme Boží hlas.

Služba VPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18; 
menlivé časti zo stredy tretieho týždňa 
a svätému (zo zajtrajšieho dňa); zdržan-
livosť od mäsa (MM: 20, 50)

ŠTVRTOK
21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač
Každý, kto počúva tieto moje slová 
a uskutočňuje ich, podobá sa mužovi, 
ktorý si postavil dom na skale. (Mt 7, 
24)
Piesok a skala tvoria slová 
s protichodným významom – piesok 
nie je pevný, „je výsledkom rečí“, je 
maskovaním sa za kresťana, je to život 
vybudovaný „bez základov“. Skalou 
je Pán. „Som kresťanom podľa rečí či 
podľa skutkov? Budujem svoj život 
na Božej skale či na piesku svetskosti, 
márnivosti? Som pokorný, snažím sa ísť 
vždy odspodu, bez pýchy, a takto slúžiť 
Pánovi?“ (Svätý Otec František)
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 
24; každodenné antifóny; menlivé časti 
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
22. marec
Hieromučeník Bazil
Tu Noe postavil Pánovi oltár... a prinie-
sol zápalnú obetu na oltári. (Gen 8, 20)
Noe obstál a splnil svoje poslanie, 
ktorým ho poveril Pán. Prečo sa mu 
to podarilo? Hlavne pre jeho vieru. 
Noe veril Bohu a jeho myseľ nebola 
oslepená hriechom. Taktiež pre jeho 
ďalšie vlastnosti: poslušnosť, trpezlivosť, 
sebazaprenie a statočnosť. Milosrdný 
Pane, prosíme ťa o milosť, aby sme aj my 
boli hodní obstáť pri tvojom druhom 
príchode na konci sveta.
Služba VPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 
12; menlivé časti z piatka druhého 
týždňa, mučeníkom z 2. hlasu a svätým 
(zo zajtrajška); zdržanlivosť od mäsa 
(MM: 21, 39, 53)

SOBOTA
23. marec
Tretia zádušná sobota 
Prepodobný mučeník Nikón a jeho 
učeníci
... povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal 
a išiel za ním. (Mk 2, 14)
Aj nám Ježiš adresuje to isté volanie: 
„Poď za mnou!“ Opakuje nám ho 
hlasom svedomia, výzvou Cirkvi, možno 
príkladom niekoho z nášho okolia. 
Volá nás k životu podľa jeho vzoru 

– k svätosti.. Volá nás všetkých. Volá 
i teba.
Liturgia: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 
2, 14 – 17, zač. 8 (radové); 1 Sol 4, 13 – 
17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zo-
snulým); každodenné antifóny; menlivé 
časti zosnulým; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Najčistejšia Bohorodička (HS: 210; 
PZ: 174; HP: 172)

NEDEĽA
24. marec
3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná 
Obdobie pred sviatkom Zvestovania 
Bohorodičke
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 
(Mk 8, 34)
Takýto nekompromisný postoj 
žiada Ježiš od každého, kto ho chce 
nasledovať. V ľudskom živote sú 
možné dva smery, ktorými sa ľudia 
uberajú do večnosti, a to smer, ktorý 
odvádza človeka od Boha, a smer, ktorý 
ho k Bohu privádza. Isteže, ten prvý 
smer je pohodlnejší, ale zaiste aj plný 
hrôzy. Ľudské dejiny možno prirovnať 
k oceánu, ktorý svojím ustavičným 
vlnením vynáša na brehy nové problémy: 
vlnu sexuality, vlnu drog, vlnu protestov, 
vlnu terorizmu, vlny vojen. To sú iba 
niektoré z problémov. Už samotná 
spomienka na ohavnosti, ktoré sa 
na tejto ceste smrti páchajú, mala by 
otriasť každým statočným človekom, 
aby sa chránil čo len vstúpiť na túto 
cestu hrôzy. Druhá cesta, cesta s krížom, 
ktorá privádza k Bohu, je na prvý 
pohľad drsná a strmá, ale všetci, ktorí 
po nej odhodlane kráčajú, pociťujú vo 
svojom srdci pokoj a silu, nachádzajú 
Kristovo svetlo. Teda nezhadzujme svoj 
kríž z pleca, neprotivme sa Božej ceste. 
Veď je to jediný rebrík, ktorý možno 
oprieť o nebo. Miesto toho, aby sme ho 
zhadzovali, nosme ho stále so sebou, 
pretože nevieme, ktorý bod na zemi nám 
určil Boh za Golgotu – za miesto výstupu 
do jeho slávy.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 4, 14 – 
5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37; hlas 
3; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
tropár z hlasu a krížu, Sláva, I teraz, 
kondák z triódy; prokimen, Aleluja a pri-
časten z triódy; namiesto Svätý Bože sa 
spieva Tvojmu krížu; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Z teba, milostiplná (HS: 145, 
211; PZ: 99, 174; HP: 100, 172)

Andrej Rusnák
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Podľa tradície prvú ikonu Božej Matky 
s dieťaťom napísal sv. apoštol a evanjelis-

ta Lukáš voskovými farbami – enkausti-
kou. Materiál na ikonu musí byť 
vhodný a posilniť jej dôstojnosť. Dnes 
sa ikony píšu na steny, na drevené 
dosky alebo kameň, tepú do kovu, 
vytvárajú pomocou drobných kame-
ňov mozaiky alebo aj vyšívajú. Základ-

nou technikou je maľba vaječnou 
temperou na drevo, ale používajú sa aj 

voskové, olejové alebo živicové farby.

Synku, predstave-
ný rozhodol, že 
sa pôj-
deš
učiť 
pí-
sať 
ikony.

                   Aj keď som sa modlil 
a postil, stále mám pocit, že nie 
som pripravený.

P
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Prečo 
práve ja?

Áno, máte 
pravdu.

detská   

Ahoj, deti,

neopísateľný Boh sa kvôli nám stal 
opísateľným človekom. Preto aj človek 
vstupuje do tohto Božieho diela 
a s pomocou Božieho vedenia odkrýva 
cez farby a línie Boží svet. Ikony sa stali 
súčasťou viery východných kresťanov, 
knihami, ktoré približovali dogmatickú, 
morálnu a liturgickú náuku. Čím je srdce 
človeka bližšie pri Bohu, tým viac rozu-
mie symbolickej reči ikon.

Ten, kto sa túži stať ikonopiscom, musí sa na 
túto duchovnú prácu dobre pripraviť, snažiť sa 
stále viac stávať duchovným človekom. Má byť 
pokorným, láskavým a milým človekom, ale 
predovšetkým sa má starať o čistotu tela 
a duše.
Úloha: Poslušníka ikonopisca si vystrihni a zlep 
rubovými stranami. Šablónu nájdeš aj na webe 
Slova. Môžeš si ju farebne vytlačiť aj na výkres.

ZobrazenieIkonopisec

Príbehy poslušníkaZrkadlo

Počkaj, 
počkaj!

V chrámoch aj 
doma sa môžete 
stretnúť s rôznymi 
ikonami. Zobrazujú 
Krista, Bohorodičku 
a svätcov, biblické 
príbehy, ale aj 
historické udalosti 
zachytávajúce 
nadprirodzené 
zjavenia. Ak sa na 
ikonách alebo pri 
nich vyskytli nejaké 
zázraky, divy, 
nazývajú sa 
divotvorné.
Úloha: Priraď k iko-
ne jej názov.

Hm. 

Pozri sa tu. Ikona je ako zrkadlo. 
Musí sa v nej priezračne

       odrážať Božia pravda.
             A pred ľudskými
                 očami ti ju 
                 pomôže...  

To
zrejme 

nebudeš 
nikdy. ...

odkryť iba 
Svätý Duch.

Zrejme vidí
ďalej ako my dvaja.

     Všetko
chce čas
a dôklad-
nú prí-
pravu. 

O dva týždne                        Otče, tak 
už som tu! Najradšej by 
som sa hneď pustil
do práce.

O týždeň

tichý a pokorný, 
láskavý, milý, plný 
Božieho Ducha 
a pokoja, modliteb-
ník, zachováva 
čistotu tela i duše, 
čistotu zmýšľania 
i skutkov, žije 
v posväcujúcej 
milosti, nehľadí 
na zisk, ale 
na Božiu tvár,
žije v Božej 
prítomnosti

Ikonopisec
1. Pantokrator
2. Archanjel Michal 
3. Bohorodička – Panagija 
4. Prorok Eliáš 
5. Kráľ Dávid 
6. Bohorodička – Milujúca 
7. Archanjel Gabriel
8. Mandylion
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NA SLOVO DAROVALI

Ľubica Bačová, Poprad, 81,50 eura; Miroslav 
Duda, Fintice, 81,50 eura; čitatelia časopisu, 
Torysky, 70 eur; Irena Pacuráková, Budimír, 
59 eur; Elena Sýkorová, Slovinky, 57,50 
eura; čitatelia časopisu, Podhoroď, 55 eur; 
Ľuboslava Škovránová, Drienica, 53 eur; Anna 
Šuvadová, Bobrov, 44,50 eura; Ján Kovaľ, 
Brezno, 41 eur; Imrich Anderko, Veľký Šariš, 
31,50 eura; Janka Fügediová, Košice, 31,50 
eura; Jozef Mikula, Ľubovec, 31,50 eura

Zo srdca ďakujeme.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Prosíme všetkých farárov a správcov farností, 
aby čo najskôr vyrovnali členský poplatok 
za svoju farnosť a zaslali aj aktualizovaný 
protokol o prevzatí členských knižných 
podielov
do ústredia spolku na Hollého 4 v Michalov-
ciach.

výbor spolku
Jubilanti – marec

60 rokov: Juraj Bačík, Davidov; Mária Bacu-
láková, Humenné; Mária Kašajová, Sečovce; 
Mária Krafčiková, Červená Voda; Anna Pohlo-
dová, Vlača
70 rokov: Silvia Bohaničová, Moravany; Ján 
Dučák, Ľubica; Anna Džačarová, Banské; Anna 
Gergeľová, Rakovčík; Ján Ivanko, Vranov nad 
Topľou; Helena Kučerová, Zemplínske Hra-
dište; Pavol Lunter, Bratislava; Jozef Obrin, 
Vranov-Juh; Terézia Staruchová, Rakovec nad 
Ondavou; Mária Vaľová, Trebišov
75 rokov: Jozef Babjak, Strážske; Helena La-
banová, Zbehňov; Mária Longová, Porostov; 
Mária Lukáčová, Kuzmice; Mária Mačugová, 
Kravany
80 rokov: Alžbeta Kišová, Košice; Mária 
Miklošová, Sečovce; Jozef Nyarjaš, Vranov 
nad Topľou; Mária Ondrejová, Nižný Hrabo-
vec
85 rokov: Mária Kocúrová, Sečovce; Jozef 
Maligda, Košice; Michal Moskaľ, Michalovce; 
Juraj Savkuliak, Stakčín; Marta Šimková, 
Pozdišovce; Mária Štefanovičová, Košice
90 rokov: Andrej Bača, Drienov; Mária Rajni-
čová, Lackovce
95 rokov: Michal Kohút, Laškovce

BLAHOŽELÁME

S vďakou a úctou po-
zdravujeme duchovného 
otca Ľuboša Kovaľa, ktorý 
9. marca oslávi životné 
jubileum – 40 rokov života. 
Z celého srdca vám, otec 
Ľuboš, blahoželáme 

a kyticu modlitieb na prestol Bohu za vás 
prinášame. Dovoľte nám, aby sme sa vám 
poďakovali za vašu prácu, za veľkú námahu, 
za vašu obetavú duchovnú činnosť a zvlášť 
za obrovské úsilie pri obnove nášho chrámu, 

fary a sochy Presvätej Bohorodičky. Do ďal-
ších rokov vášho života vám vyprosujeme 
od nášho Pána jeho požehnanie a ochranu 
Matky ustavičnej pomoci a tiež prajeme 
pevné zdravie, veľa vytrvalosti a spokoj-
nosti v kruhu vlastnej i novej farskej rodiny. 
Na mnohaja i blahaja lita!

s vďakou a úctou vaši bývalí veriaci  
z farnosti Porostov

Drahý náš duchovný 
otec Janko Minďaš, pri 
príležitosti vašich 79. 
narodenín, ktorých sa doží-
vate 4. marca, chceme sa 
vám poďakovať a vyjadriť 
vďačnosť za vaše modlitby, 
rady, starostlivosť, ústretovosť a povzbudi-
vé slova. Svojím životom, láskou, dobrotu, 
skromnosťou a oddanosťou pomáhať ste 
pre nás veľkým príkladom. Srdečne vám 
blahoželáme a od nášho Spasiteľa vyprosu-
jeme nevyčerpateľný prameň Božích milostí 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Nech Boh 
odmení vaše dobré a obetavé srdce svojou 
láskou, pokojom, pevným zdravím, dlhým 
životom naplneným radosťou z Krista, aby 
ste naďalej boli oporou svojim blízkym a pri-
ateľom na mnohoja i blahaja lita.

s vďačným srdcom vaši blízki  
a rodáci z obce Oľšavica

SPOMÍNAME

26. januára vo veku 92 
rokov odišla do večnosti 
Oľga Kubová, rodáčka 
z Habury. Ďakujeme 
všetkým, ktorí ju odpre-
vadili na jej poslednej 
pozemskej púti. Tí, čo 

ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
a modlitbu. Vičnaja jej pamjať!

OZNAMY

Pozvánka spoločenstva Pavol v Levoči

Gréckokatolícka farnosť v Levoči pozýva 8. 
marca o 19.00 h na otvorené stretnutie Spo-
ločenstva Pavol na tému Ako málo slovami 
veľa povedať (List apoštola Pavla Filemonovi)
Hosť: ThDr. Štefan Novotný, PhD., katolícky 
kňaz, rektor Kňazského seminára sv. Karola 
Boromejského v Košiciach, prednáša Nový 
zákon na Teologickej fakulte Katolíckej 
univerzity, venuje sa biblickému apoštolátu 

pre rodiny a mládež a sprevádza pútnikov 
po Svätej zemi, Jordánsku, Grécku a Turecku
Miesto: gréckokatolícky Chrám Ochrany 
Presvätej Bohorodičky v Levoči

Kurz Zbav nás zlého

Druhá časť seminára Zbav nás zlého s otcom 
Jozefom Marettom sa uskutoční v hoteli 
Javorná v Drienici 5. – 7. marca. V cene je 
zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná 
penzia. Na seminár si treba priniesť Bibliu. 
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 koncert

Všetkých milovníkov hudby pozývame 
na koncert speváčky Simony Martausovej 
s kapelou, ktorý sa uskutoční 11. marca 
o 19.00 hodine v Svätyni Božieho milosrden-
stva v Smižanoch. Cena vstupenky je 13 eur. 
Viac informácií: www.okcsmizany.sk

Seminár s Václavom Čápom

Srdečne pozývame na seminár Charizmy Svä-
tého Ducha a ich rozlišovanie, ktorý povedie 
Václav Čáp, laik, teológ, misionár, dlhoročný 
tlmočník a spolupracovník pátra Eliasa Vellu. 
Organizátor seminára: otec Matúš Marcin, 
exorcista Košickej eparchie
Termín: 15. – 17. marec. Ubytovanie: Zem-
plínska šírava, hotel Poštár. Konferenčný 
poplatok: 20 eur. Bližšie informácie: Mária 
Rabatinová, marika.rabatinova@gmail.com, 
0905 753 391

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 priateľa Slova – PARTNERA 
(podnikateľa či firmu),  

ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu  
o reklamnom partnerstve a bude  

pravidelne mesačne prispievať.

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/

25www.casopisslovo.sk oznamy
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TV LUX

g08.03. (piatok)  17.25 Ostrov mníchov – doku-
ment 20.20 PKP R 20.30 Dôkaz viery: Svätá 
Cecília – film 21.30 Quo vadis s Maxom Kašparů
g09.03. (sobota)  10.10 Gréckokatolícky magazín 
(GkM)  R 11.55 PKP 14.00 Akatist 16.00 Slovo 
Božie podľa Jána (1) 20.30 Matka Terézia: Pero 
v Božej ruke – film 2
g10.03. (nedeľa)  08.35 GkM R 21.00 Americko-
slovenské inšpirácie
g11.03. (pondelok)  08.20 Svätý František: Kapi-
tula protestov – detský program 13.30 Večerná 
univerzita: Milosrdenstvo v Novom zákone 
22.00 Zambijský Bambo – dokument
g12.03. (utorok)  08.20 Svätý František: António 
a posolstvo poslušnosti 10.30 Inkvizícia – doku-
ment (4) 2 20.55 Gréckokatolícky magazín
g13.03. (streda)  03.15 Akatist 08.20 Svätý Fran-
tišek: Maseo, Rufino, Klára 16.05 GkM R 16.25 
Istanbulský dohovor – dokument 20.20 PKP R

g14.03. (štvrtok)  03.15 Quo vadis s Maxom 
Kašparů 04.00 GkM R 10.50 PKP 17.00 PKP R 
17.05 Nová kvalita života: Premenenie Pána
g15.03. (piatok)  08.20 Svätý František: Ako Boh 
17.30 Moja misia 20.20 PKP R 20.30 Dôkaz 
viery: Svätý Martin de Porres – film 2
g16.03. (sobota)  11.55 PKP 14.00 Akatist 17.00 
Luxáreň 20.30 Matka Terézia: Pero v Božej ruke 
– film 2
g17.03. (nedeľa)  08.00 Klbko: O sviatostiach 
08.35 GkM R 14.20 Vnemy 23.05 Quo vadis 
s Maxom Kašparů
g18.03. (pondelok)  07.40 Týždeň s ...: Gréckoka-
tolícka farnosť Bardejov-Vinbarg 22.00 Jedna 
Zambia, jeden národ – dokument
g19.03. (utorok)  01.25 Chvály: F6 17.00 Peter 
medzi nami 20.55 Gréckokatolícky magazín
g20.03. (streda)  03.15 Akatist 16.05 GkM R 
16.25 Vietnam: Nádej na zmenu – dokument 
20.20 PKP R

g21.03. (štvrtok)  04.00 GkM R 10.50 PKP 16.45 
Kulmenie 17.00 PKP R 22.55 Quo vadis s Ma-
xom Kašparů
g22.03. (piatok)  15.30 Krížová cesta so sv. Jánom 
Pavlom II. 17.30 Domovina moja – dokument 
20.20 PKP R

g23.03. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 
Akatist 20.30 Šalamún – film (1) 2
g24.03. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Slovo v ob-
raze 23.05 Quo vadis s Maxom Kašparů

TV NOE

g08.03. (piatok)  06.30 Zachraňme kostely (7) 
10.30 Biblická studna 13.40 Služebnice Boží 
Matka Vojtěcha – dokument 14.30 Mosambik, 
svědek víry – dokument 16.40 Jak věří katolíci: 
Cesta k jádru naší víry 18.45 Chlapi na hoře – 
dokument
g09.03. (sobota)  07.10 Na pořadu rodina (12) 
08.30 Cirkus Noeland (28) 09.25 Sedmihlásky 
(127) 12.00 Angelus Domini 14.35 Večeře 
u Slováka: 1. neděle postní 18.00 Příběhy 

odvahy a víry: Popraviště Butovo (1. díl)  00.00 
Svatá Františka Římská – hraný dokument
g10.03. (nedeľa)  07.10 Víra plná života: Chile 
09.40 Řeckokatolický magazín (ŘkM)  R 13.30 
Cesta kříže 16.15 P. Vojtěch Kodet: Postní 
obnova
g11.03. (pondelok)  09.45 Domov pro všechny 
10.35 Missio magazín 12.50 Nevybroušené 
diamanty – dokument 18.40 Velehrad v době 
nesvobody – dokument
g12.03. (utorok)  14.30 U Pastýře – publicistika 
18.25 Sedmihlásky (128) 19.05 Ukrajinská za-
stavení – dokument 20.00 Kříž nebo meč – film 
20.45 Řeckokatolický magazín
g13.03. (streda)  09.15 Ars Vaticana (1) 10.45 Ale 
on není bílý – príbeh 12.50 Zapomenuté Čako 
– dokument 18.50 Milosrdní bratři v Čechách 
a na Moravě – dokument
g14.03. (štvrtok)  09.20 Světlo pro Evropu (4) 
11.05 Na křídlech andělů – dokument 12.50 
Česká hudba na zámcích Moravy a Slezska 
16.25 ŘkM R 18.30 Spadli z jahody: Brouci Jula 
a Chmuľo 22.05 Pod lampou
g15.03. (piatok)  06.50 Bolívie: Povolán ke službě 
08.30 Příběhy odvahy a víry: Popraviště Butovo 
(1) 09.35 Naše peníze, jejich osud 10.40 Jak 
věří katolíci: Cesta k jádru naší víry 15.30 
Na jedné lodi (2) 17.10 Kříž nebo meč – film 
18.40 Biblická studna 22.20 Večeře u Slováka 
22.50 Kde končí Evropa I.: Balkán
g16.03. (sobota)  07.35 Buon giorno s Františkem 
09.00 Dávní hrdinové: Útěk za svitu hvězd 
09.35 Zachraňme kostely (8) 11.00 Stíny nad 
Libavou – poetický dokument 14.15 Terra Santa 
News 18.00 Příběhy odvahy a víry: Monstrpro-
cesy (2) 18.30 Čas pro Malawi – príbeh
g17.03. (nedeľa)  07.45 Velehrad v době nesvo-
body – dokument 11.15 ŘkM R 13.35 Hudební 
okénko (2) 14.10 Křížová cesta ze Svatého Hos-
týna: Pobožnost křížové cesty 18.55 Transport

LUMEN

gNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
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 20.15 Biblický pôst ako 
inšpirácia pre dnešnú dobu
g10.03. (nedeľa)  13.00 Apoštol milosrdenstva: 
Svätý Ján z Boha
g12.03. (utorok)  11.10 Sieť pohotovostných 
lekární sa mení. Hosť: Ondrej Sukeľ 20.00 Vý-
znam pôstneho obdobia ako prípravy na Veľkú 
noc. Hosť: prof. Anton Adam
g13.03. (streda)  21.00 Detské hry vo folklóre 
s etnologičkou Zuzanou Drugovou
g14.03. (štvrtok)  20.00 História a my: Od marca 
k marcu
g16.03. (sobota)  09.30 Tretí rád sv. Františka
g17.03. (nedeľa)  13.00 Matka opustených: Svätá 
Lujza de Marillac
g18.03. (pondelok)  20.00 Študentské šapitó: 
Poďme spolu lietať. Hosť: pilotka Martina 
Mlynáriková

g20.03. (streda)  21.00 Zlatnícky majster Samuel 
Libay. Hosť: Filip Glocko, historik
g27.03. (streda)  21.00 Krása dolnoplachtinského 
kroja v Honte

RTVS

JEDNOTKA

g12.03. (utorok)  15.10 Kultúrne dedičstvo: Nová 
synagóga v Žiline
g14.03. (štvrtok)  15.10 Kultúrne dedičstvo: 
Dominikánsky kostol v Košiciach
g15.03. (piatok)  10.35 Hora Pikuj – krátky doku-
ment R

g16.03. (sobota)  17.30 Kultúrne dedičstvo: 
Karpatské drevené cerkvi

DVOJKA

g08.03. (piatok)  08.30 Svetové dedičstvo: Levoča
g10.03. (nedeľa)  Evanjelické služby Božie z Levíc 
12.45 Orientácie 13.10 Slovo 00.50 Slovo R

g11.03. (pondelok)  13.00 Orientácie R

g14.03. (štvrtok)  15.00 Fragmenty zo Slovenské-
ho štátu 1939 – 1945 R

g15.03. (piatok)  08.30 Svetové dedičstvo UNES-
CO: Bardejov R

g17.03. (nedeľa)  10.50 Televízny posol 11.15 
Slovo 01.15 Slovo R

g31.03. (nedeľa)  13.30 Orientácie – venované 
50. výročiu gréckokatolíckeho časopisu Slovo

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

gNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného 
rána
g10.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach
g17.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály 
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
g24.03. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie 
z Rožňavy
g31.03. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Cirkvi 
bratskej 10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí 
v 20. storočí 22.05 Dagmar Mozolová: Opri sa 
o mňa 22.20 Dagmar Mozolová: Encyklopédia 
spravodlivých

RÁDIO REGINA

gPondelok  17.05 Viera v živote
gUtorok  10.05 Božie mlyny R (Východ) 20.00 
Duchovné horizonty R

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

gNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mly-
ny (Regina-východ) 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R

g10.03. (nedeľa)  06.15 Božie mlyny: Užhorodský 
rukopisný pseudozonár, pravidlá mníšskeho 
a svetského života z prelomu 16. – 17. storočia, 
priblíži cirkevný historik prof. Peter Zubko.
RÁDIO DEVÍN

gNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená



KRÍŽOVÁ CESTA
POKONCILOVÁ

Ľubomír Grega
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ĽUBOMÍR GREGA: KRÍŽOVÁ 
CESTA, POKONCILOVÁ

KNIHA g Krížová cesta je staroby-
lá pobožnosť, v ktorej rozjímame nad 
utrpením Ježiša Krista. Na tento rok 
vydal Spolok svätého Vojtecha takzvanú 
pokoncilovú alebo biblickú krížovú cestu 
z pera kňaza Ľubomíra Gregu, špirituála 
Kňazského seminára sv. Františka Xaver-
ského v Badíne. Od klasickej sa líši iným 
typom zastavení, i keď aj ona zachytáva 
najdôležitejšie udalosti Ježišovho života 
od Poslednej večere až po jeho zmŕt-
vychvstanie. V duchu Direktória o ľudo-
vej zbožnosti a liturgii pozýva modliacich 
zahĺbiť sa do jednotlivých fáz Ježišovho 
utrpenia, nekončí sa však pochovaním 
Pána Ježiša a uložením jeho tela do hro-
bu, lež spomienkou na jeho zmŕtvychvs-
tanie. (Alžbeta Šuplatová)

PSÍ OSTROV

 
FILM g Japonské súostrovie o dvadsať 
rokov v budúcnosti. Psia chrípka dosiah-
la epidemické rozmery, jej ohnisko leží 
v meste Megasaki. Hrozí, že preskočí 
na človeka. Starosta Kobayashi vyzýva 
k okamžitej karanténe – k vyhosteniu 
a izolácii všetkých psov. Oficiálnym dekré-
tom sa exilovou kolóniou stáva neďaleký 
ostrov slúžiaci zatiaľ ako skládka odpadkov. 
Stáva sa z neho Psí ostrov. O šesť mesiacov 
neskôr na tejto opustenej skládke núdzovo 
pristáva miniatúrne lietadlo. Svorka piatich 
hladných a divokých psov v jeho troskách 
objaví dvanásťročného pilota. Je to Atari, 
sirota, ktorá je v pestúnskej opatere práve 
u starostu. Atari pomocou svojich nových 
psích priateľov začne hľadať svojho strate-
ného psa Flíčka... (CinemArt)

SIMA MARTAUSOVÁ:  
LEN TAK SA STÍŠIM

HUDBA g Tesne pred záverom roka 
2018 dokončila Sima Martausová práce 
na svojom novom CD.  Sima vo svojich 
textoch hovorí veľa o sebe, svojom pre-
žívaní, ale nebojí sa ísť aj hlbšie a ukázať 
svoj duchovný život či priamo hovoriť 
o Bohu, ktorému verí. Aj preto si získala 
mnoho fanúšikov medzi veriacimi ľuďmi 
a určite ich táto novinka veľmi poteší. 
„... obsahuje prevažne akustické piesne, 
ktoré sú zhudobnením môjho prežívania, 
môjho života, vzťahov, ale aj rozhovorov 
s Bohom,“ zhodnotila speváčka. Album 
je plný poetických textov vychádzajúcich 
z hlboko prežívaného života podporených 
krásnou hudbou, ako to len Sima vie. 
(kumran.sk) 

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

Legenda: ÁTRIA, BOMBA, BRATIA, CENTRUM, EPOCHA, ESTER, 
FIASKO, FILMÁR, FIRMA, HANBA, HYMNA, CHARITA, CHATÁRI, 
CHRÁNIČ, IMELO, KENEL, KOROK, KOTVA, KUMŠT, LEKNO, 
LOPTA, LYŽICA, MARŽA, MATRAC, MYDLO, NÁBOŽNOSŤ, 
NÁROD, OBLAKY, ODPOVEĎ, PIJAN, PLANINA, POROTA, 
POSLUCHÁREŇ, POTER, POVAHA, ROKSOR, SAMBA, SAMOTA, 
SLAMKA, SNAHA, STOLY, STROJ, ŠŤAVA, TORBY, TOVAR, 
TROSKA, VEDRO, VRANA, ZÁKON, ZBERBA, ŽIACI, ŽUMPA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky; Výherca: Ján Polák z Banskej Bystrice

Správne riešenia z čísla 2: Krížovka: Láska je naozaj  
jediné svetlo. Osemsmerovka: Vopred chápať  
dokáže len veľké srdce.

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

#

5%
ZĽAVA

LEKÁREŇ 
 sv. Kozmu a Damiána
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 KRSTITEĽ
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
10.03. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)
06.04. Fatimská sobota (10.00 h)
07.04. Mariánske večeradlo (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
13.03. Výročie voľby Svätého Otca (17.30 h)
25.03. 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 li-
turgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
06.04. Fatimská sobota (09.30 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
08.03. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.00 h)
13.03. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
17.03. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.03. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
24.03. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
05.04. Eucharistická adorácia (20.00 h)
06.04. Fatimská sobota (10.30 h)
07.04. Malá púť (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
15. – 17.03. Kurz Billingsovej ovulačnej 
metódy. Organizuje sa spolu s Donum vitae. 
Je určený záujemcom z radov snúbencov, 
manželov, učiteľov, katechétov, budúcim 
lektorom Billingsovej ovulačnej metó-
dy. Tých, ktorí už poznajú túto ovulačnú 
metódu, poprosíme, aby si doniesli svoje 
záznamy. 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)
10.03. Stretnutie rómskych mužov, Malcov 
(15.00 h)

koinoniapo.sk,  
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
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)
03.04. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h)
10.04. Večerné chvály (18.00 h)

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

20.02. Svätá omša a adorácia v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
rade Veľkej (17.00 h)

Pripni si aj ty bielu stužku. 
Na životoch nenarodených detí záleží.

25. marec 
2019 

www.25marec.sk

DEŇ 
POČATÉHO 
DIEŤAŤA

Už ž
ije

m!

Záleží 

na to
m? 

V 6. týždni tehotenstva (4. týždeň od 
počatia) začína biť dieťaťu srdce. 

Interrupcia na Slovensku je možná do 
konca 12. týždňa tehotenstva bez udania 

dôvodu. 

Najčastejšie potrat podstupujú ženy, 
ktoré už majú dve deti. 

Prieskum VM Rue z roku 2014: 79 % žien 
tvrdí, že im v čase rozhodovania chýbali 

informácie o alternatíve. 

Záleží 

na tom? 

Áno, záleží. 
Sme presvedčení, že vyspelá 
a zodpovedná spoločnosť má 
chrániť tých najzraniteľnejších. 
Sú nimi najmä nenarodené deti  
a tehotné ženy.

Kampaň Deň počatého dieťaťa podporili: 


