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na úvod

TRI PRÚTY
Juraj GRADOŠ
Príbeh o troch Svätoplukových prútoch pozná azda
každý zo staršej generácie. A možno i tí mladší. Je
to silné ponaučenie adresované synom, že ak bude
každý sám, budú zlomiteľní. Ak sa však spolu pevne zviažu, bude ich omnoho ťažšie zlomiť. Dôležité
je však tie prúty zviazať. Nestačí iba jeden priložiť
k druhému, nestačí iba formálny zväzok. Treba
pevné puto.
Možno dnes viac než pred tisícsto rokmi treba tento príbeh nanovo oprášiť. Znovu si uvedomiť jeho
posolstvo, jeho zmysel. Tie prúty boli z jedného
stromu, živila ich tá istá miazga, mali spoločné korene, ale čas a život jeden konár rozdelil na viacero.
Ak sa niekedy pozriete na strom, všimnite si, že
kmeň je tenší než všetky konáre, čo z neho vyrastajú, dohromady. To, že sa niečo oddelí, znamená
pokrok, posilnenie. Nové výzvy. A tou najväčšou je
individualizmus.
Práve pred tým varoval Svätopluk svojich synov.
No nepochopili. Každý presadzoval seba, svoju
predstavu, svoju pravdu... Synovia jedného otca
a jednej matere, z jedného domu, a predsa každý
iný. To nie je na škodu. Je to na prospech. Ale to,
čo spôsobilo skazu, bola neschopnosť vzdať sa
absolútnej slobody, vzdať sa časti svojej predstavy,
svojej moci a spojiť sa s bratmi do jedného pevného
celku. Do rodiny. Do obce. Do národa. Do ľudstva.
Do Cirkvi.
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My sme dnes ako oni. V čase rozmachu individualizmu ho vnášame do všetkých svojich vzťahov.
Všade. V rodine to speje k jej rozpadu, keď ani
manželia, či už ako partneri, alebo rodičia, nevedia
vytvárať jednotu. Ak každý myslí iba na seba,
výsledkom je buď podriadenie ostatných, a teda
despotická rodina, alebo násilie, útlak, úteky, či
rozvod. V obciach je to viditeľné rovnako. A je jedno, či myslím občiansku, alebo cirkevnú obec. Ak
starosta, kňaz, poslanci, kurátori, občania, veriaci
začnú myslieť na seba samých, obec prestane žiť.
Stuhne. Zomrie. Život je iba tam, kde je dávanie sa,
kde je láska. Vyjsť von za svoj plot a vyčistiť ulicu,
potok, park, les... znamená aj vyjsť sám zo seba, zo
svojej ulity. Podať pomocnú ruku znamená spojiť
sa putom, vzdať sa kúska svojej slobody, moci nad
ňou. Už ju bude mať v moci ten, kto sa jej chytí.
A ak pôjdeme ďalej, takéto obce plné života sú ako
orgány v tele, ktoré fungujú. No i ony sa musia
spájať a začleniť do jedného tela. Nemôžu žiť a fungovať mimo neho. Znovu sa obmedzia. V láske.
A vytvoria v nej súzvuk, ladnosť pohybov. Vytvoria životaschopný celok, ktorý napojený na Boha
dokáže i nemožné.
Prestaňme kopať za seba, lebo to znamená stáť
proti niekomu. Prestaňme bojovať, lebo to predpokladá porážku a poníženie. Prestaňme myslieť
na seba a začnime žiť. Začnime myslieť na iných
a deň čo deň pre nich zomierať svojmu individualizmu, svojmu sebectvu, pýche, hrdosti... Začnime
byť Otcovými deťmi, lebo on robí celý náš ľudský
vek to isté: umiera sebe, aby sme my mohli žiť.
Rozhodol sa milovať nevďačné, nemilosrdné, naivné, sebecké deti, a to i napriek tomu, aké sú. Lebo
nemyslí na seba, ale na ich záchranu, na ich život,
šťastie... Spojme sa, zviažme sa pevne, a nik a nič
nás nezlomí.
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slovo Svätého Otca

VIESŤ MÚDRO
Marek BARAN

„Dnešná evanjeliová stať prináša krátke
podobenstvá, ktorými chce Ježiš svojim
učeníkom ukázať cestu, ako žiť múdro.
Otázkou ,Môže viesť slepý slepého?‘
(Lk 6, 39) chce Ježiš zdôrazniť, že vodca
druhých ľudí nemôže byť slepý, ale musí
mať dobrý zrak, t. j. musí disponovať
múdrosťou, aby mohol druhých múdro
viesť; v opačnom prípade riskuje, že
poškodí tým, ktorí sa zverili do jeho
rúk. Do pozornosti všetkých tých, ktorí
nesú zodpovednosť pri vzdelávaní alebo
riadení – pastierov duší, autorít verejného
života, zákonodarcov, učiteľov, rodičov
– Ježiš takto dáva výzvu uvedomovať si
svoju citlivú úlohu a vždy rozlíšiť správnu
cestu, po ktorej majú ľudí viesť. Ježiš
si vypožičiava múdroslovný výrok, aby
ukázal seba ako vzor učiteľa a vodcu,
ktorý treba nasledovať: ,Žiak nie je nad
učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude
ako jeho učiteľ‘(Lk 6, 40). Je to pozvanie
nasledovať jeho príklad a učenie, aby sme
sa stali spoľahlivými a múdrymi vodcami
druhých. A to učenie je obsiahnuté najmä
v horskej reči, ukazujúc nám postoj miernosti a milosrdenstva, aby sme sa stali
úprimnými, pokornými a spravodlivými
ľuďmi. V dnešnom evanjeliovom úryvku
nachádzame ďalší dôležitý výrok – výzvu
nenamýšľať si a nebyť pokrytcami: ,Prečo
vidíš smietku v oku svojho brata, a vo
vlastnom oku brvno nezbadáš?‘ (Lk 6, 41)
Všetci dobre vieme, že je veľakrát ľahšie
alebo pohodlnejšie zbadať a odsúdiť nedostatky a hriechy iných, než rovnako
jasne spozorovať tie vlastné. Naše nedostatky ustavične skrývame pred ostatnými
aj pred sebou; naopak, je pre nás ľahké
vidieť nedostatky ostatných. Byť benevolentnými k sebe samým, ale tvrdými
voči ostatným, to je pokušenie. Pomôcť
druhému múdrymi radami je vždy prospešné, ale zatiaľ čo sledujeme a naprávame nedostatky iných, musíme si uvedo-

Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Zdroj: Byzantinos

Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec
vo svojom príhovore poukázal na hodnotu múdrosti
ako dispozície na vedenie druhých ľudí.

je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako
nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie.
Každý strom možno poznať po ovocí‘
(Lk 6, 43 – 44). Ovocím sú skutky, ale
aj slová. Aj podľa slov možno rozpoznať
kvalitu stromu. Zo srdca a úst dobrého
človeka totiž vychádza dobro; z toho, kto
je zlý, vychádza zlo, keď spôsobuje medzi
nami spúšť šomraním, klebetením, ohováraním druhých. Takýto človek je ničiteľ;

„Cesta k Veľkej noci nás vyzýva k obnove našej kresťanskej
tváre a nášho kresťanského srdca prostredníctvom pokánia,
obrátenia a odpustenia, aby sme mohli prežívať celé
bohatstvo milosti veľkonočného tajomstva.“
(Svätý Otec František)

movať, že aj my sami máme chyby. Ak sa
nazdávam, že ja ich nemám, nemôžem
odsudzovať alebo naprávať ostatných.
Všetci máme nedostatky. Všetci. Musíme
si toho byť vedomí a skôr, ako začneme
odsudzovať ostatných, musíme sa pozrieť
do vlastného vnútra. Takto dokážeme
konať hodnoverným spôsobom, pokorne,
vydávajúc svedectvo lásky. Ako môžeme
spoznať, či máme, alebo nemáme v našom oku brvno? Ježiš o tom hovorí: ,Nie

ničí rodinu, ničí školu, ničí pracovisko,
ničí štvrť. Jazyk rozpútava vojny. Pouvažujme trocha o tomto Ježišovom učení
a položme si otázku: ,Hovorievam zle
o druhých? Snažím sa zakaždým druhých pošpiniť? Je pre mňa ľahšie vidieť
nedostatky iných než tie moje?‘ A snažme
sa aspoň trocha napraviť: bude to osožné
pre všetkých. Prosme Pannu Máriu o podporu a príhovor, aby sme nasledovali Pána
po tejto ceste.“ (príhovor z 3. marca 2019)
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ODKAZ BLAŽENEJ
JOZAFATY PRE NÁS
Petra Eva SIČÁKOVÁ SNPM

Pred stopäťdesiatimi rokmi sa v Ľvove narodila Michaela
Hordaševská. Pápež svätý Ján Pavol II. ju 27. júna 2001
v tom istom meste vyhlásil už ako sestru Jozafatu spolu
so sestrou Tarzíciou za blahoslavené. Ich životy sú školou
najväčších hodnôt, ktorými sú láska k Bohu a láska k blížnemu.
Sestra Jozafata osem dní po svojom
narodení prijala sviatosť krstu a myropomazania vo ľvovskej Cerkvi sv. apoštolov
Petra a Pavla. Rodinu Hordaševských Boh
obdaroval štyrmi deťmi ešte pred Michaelou a ďalšími štyrmi po nej. Chudobní
kresťanskí rodičia, pracovitý stolár reštaurátor Jakub Pukas a dobrá, obetavá Ksenia
Hordaševská, ich prijali v jednoduchej
a hlbokej zbožnosti a dôvere v Božiu
starostlivosť a prozreteľnosť.
Michaela bola pekným dieťaťom. Ako
šesťročnú ju zapísali do Školy svätého
Antonija. Už v tomto veku prejavovala výrazné znaky zbožnosti a čností. So svojou
sestrou Annou sa často hrávali na pustovníčky a jedli korienky.
Po ukončení základnej školy, hoci s vyznamenaním, musela nastúpiť do práce
vo fabrike na výrobu skla, aby pomohla
rodine. Aj v tomto prostredí sa osvedčila
ako svedomitá v práci a horlivá v náboženskom živote. Rada a spontánne, ak

bolo treba, učila katechizmus a zúčastňovala sa na cirkevných bohoslužbách.

ZROD KONGREGÁCIE
Keď mala Michaela devätnásť rokov, otcovia baziliáni dávali pre ľvovskú mládež
duchovné cvičenia. Mladučká a horlivá
dievčina spoznala otca Jeremiáša Lomnického OSBM, ktorý sa stal jej duchovným
vodcom. S jeho dovolením 24. júna 1889
v Cerkvi sv. Onufria vo Ľvove zložila súkromný sľub čistoty na jeden rok a neskôr
ho obnovila na tri roky.
Otec Lomnický videl v Michaele neobyčajnú dušu a viedol ju k hlbokému spojeniu s Kristom. Bol svedkom toho, ako
v mladučkej dievčine rastie príťažlivosť
k rehoľnému životu a ako sa vážne zamýšľa nad povolaním k úplnému zasväteniu
sa Bohu. Istý čas sa zaoberala myšlienkou
vstúpiť k sestrám baziliánkam.

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

Tvorca ľudských dejín mal s ňou však iné
plány. V Božej múdrosti sa totiž naplnil
čas pre zrod Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a Michaela mala v tomto pláne pripravenú úlohu.
Cez otca Jeremiáša dostala ponuku stať
sa spoluzakladateľkou a prvou sestrou
služobnicou. Ako o tom sama neskôr
napísala, spočiatku sa tejto myšlienky
zľakla. Keď ale uvážila, aké veľké sú
potreby jej duchovne opusteného národa,
rozhodla sa a ochotne sa oddala na službu
Bohu v začínajúcej kongregácii. Bola to
prvá kongregácia s aktívnym spôsobom
života v byzantskom obrade. Aby Michaela mohla skúsiť a zároveň sa naučiť
takémuto spôsobu rehoľného života,
odišla na nejaký čas k poľským sestrám
feliciánkam do Žovkvi.
Po tejto skúsenosti si s pomocou svojej
sestry Anny navrhla a ušila rehoľné rúcho
a 24. augusta 1892 ho v Cerkvi sv. Onufria
vo Ľvove slávnostne prijala. Zároveň
dostala nové meno – Jozafata. Po obliečke odišla do domu, ktorý v Žuželi
pripravil otec Selecký, jeden zo zakladateľov kongregácie, pre sestry služobnice
Nepoškvrnenej Panny Márie. Tu sa stretla
s kandidátkami, dievčatami, ktoré už
skôr prejavili záujem o takýto spôsob
života. Bola im predstavenou a učiteľkou.
20. novembra 1892 verejne zložila na tri
roky svoje prvé rehoľné sľuby čistoty,
chudoby a poslušnosti, pričom jej deväť
kandidátok malo obliečku.
Sestra Jozafata sa starostlivo venovala
formácii prvých noviciek, ale súčasne
apoštolovala a horlivo pomáhala svojmu
národu. Už v roku 1893 otvorila v stodole
prvú materskú školu, ktorú viedla jej
rodná sestra Anna, rehoľným menom
Arzénia. Všetky sestry spoločne dbali
o duchovné povznesenie svojho národa –
učili deti i ženy, starali sa o Božie chrámy,
o chorých. Oheň, ktorý misiami otcovia
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baziliáni zapaľovali, ony udržiavali a žili
s národom. Mladá, ale prezieravá Jozafata
vštepovala sestrám hlbokú lásku k národu, uprostred ktorého mali vykonávať
svoju misiu.

čiže na Boha a jeho svätú vôľu – sa prejavila aj pri smrti v poslednej modlitbe:
„Ježiš, Ježiš, chcem len teba! Ježiš, Mária,
Jozef, vám oddávam svoju dušu!“

správu svätých uznala najprv hrdinské
čnosti sestry Jozafaty a neskôr aj zázrak,
ktorý Boh vykonal na jej príhovor (uzdravenie z lupusu – nevyliečiteľnej choroby
krvi).

Pod múdrym a neúnavným vedením
sestry Jozafaty sa kongregácia aj napriek
veľkým ťažkostiam rýchlo rozrástla.
Zakladala nové domy a časom posielala sestry aj do iných krajín (Kanada,
Chorvátsko, Brazília...). Všade, kde len
mohla, pomáhala a organizovala sestrám
duchovný život a slúžila tam, kde bola
najväčšia potreba. Snažila sa dvíhať národ
duchovne, morálne a kultúrne. 11. mája
1909 zložila doživotné sľuby.

BLAHOREČENIE
ZAKLADATEĽKY

Sestra Jozafata bola človekom modlitby a veľkej horlivosti v službe blížnym.
Do jedného ohňa lásky vedela spojiť
hlbokú modlitbu a neúnavnú prácu pre
ľudí. Takto ukázala na nový spôsob služby v našej Cirkvi: kontempláciu a činnosť
– lásku k Bohu a lásku k blížnym, hlavne
k trpiacim a duchovne zanedbaným. Pre
ňu Boh nebol niečím abstraktným, ale
reálnou osobou. Sformoval u nej hlboký
a prirodzený vzťah k nemu. Boh bol jej
abba, ktorý bol pre ňu silou a potechou
v životných ťažkostiach. To on ju povolal
do bohatej a dynamickej komunikácie
s ním, čo nechcela nikdy stratiť, lebo len
Boh bol Pánom jej života. Z tohto spojenia sa zrodila neúnavná a obetavá služba
svojmu národu. (podľa knihy Celým
srdcom)

V roku 1914 nastúpila poslednú etapu
svojho života – svoju krížovú cestu –
ochorela na tuberkulózu kostí. Po dlhom
a ťažkom utrpení na tomto kríži ako
49-ročná odovzdala 7. apríla 1919 svoju
svätú dušu Pánovi. Stalo sa to, čo už
skôr predpovedala, že zomrie na sviatok
Zvestovania (podľa juliánskeho kalendára). V čase jej smrti mala kongregácia
už štyristo sestier a štyridsať domov. Aj
na smrteľnej posteli vyjadrila s. Jozafata
svoju túžbu po tom, aby sestry boli sväté.
Jej životná duchovnosť – veľmi prirodzená a jednoduchá, zameraná na pravdu,

Proces blahorečenia s. Jozafaty bol začatý
v marci 1992 v eparchii Przemysl, pretože
jej ostatky boli uložené v Kristinopoli
(neskôr boli prenesené do Ríma), ktorý
patril k tejto eparchii. Kongregácia pre

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobí niekoľko reholí.
Najstaršími sú rehoľníci z Rádu
sv. Bazila Veľkého, ktorí tu majú
tak mužskú, ako i ženskú vetvu.
K nim pribudli v prvej polovici 20.
storočia sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a otcovia
redemptoristi. Od roku 2002 tu
pôsobí aj Rehoľa Najsvätejšieho
Vykupiteľa známa ako sestry redemptoristky. Od druhej polovice
20. storočia sa niektorí gréckokatolíci rozhodli aj pre vstup
do Spoločnosti Ježišovej.

CHARIZMY SLUŽOBNÍC
Sestra Jozafata ohlasuje dnešnému človeku radikálne nový život podľa evanjelia
a pripomína účasť na utrpení iných.
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Dnes Cirkev potrebuje ľudí, ktorý majú
odvahu hovoriť s láskou pravdu. Charizmu, osobitný dar Svätého Ducha, on
sám daruje zakladateľovi či zakladateľke
toho ktorého spoločenstva. Tí sú povinní
tento dar odovzdávať iným, a to povoláva
k životu novú inštitúciu a dáva zmysel jej
existencii.

Sestra Jozafata spolu so svojimi sestrami žila v dedinách i mestách uprostred
diania a robila to, čo bolo treba. A ony
ju chcú v tomto aj naďalej nasledovať.
V mestách či dedinách, tam, kde sa
nachádzajú, vnímajú ťažkosti v rodine,
spoločenstve, spoločnosti, národe a odpovedajú na to službou – mať otvorené oči
aj uši, ale predovšetkým srdce a každému
človeku prinášať Krista, milosrdného
a milujúceho.
Konkrétna služba vo výchove a starostlivosti o deti a mládež sa realizuje predovšetkým cez školskú a farskú katechézu.
Okrem toho, že mnohé sestry sú katechétkami a učiteľkami na základných
a stredných školách, kongregácia spravuje
aj Cirkevnú materskú školu sestry Jozafaty v Ľutine a Cirkevnú materskú škola
bl. Tarzície v Trenčíne. Farská katechéza
je založená na práci s mládežou a s rodinami (duchovné obnovy, výlety, príprava
detí na prvé prijatie sviatosti zmierenia,
vedenie cirkevných spevokolov).
Sestry sa však starajú aj o chorých, starých
a zomierajúcich, zvlášť v Dome sv. Kozmu
a Damiána v Prešove, a opatrujú vlastné
choré sestry a tých, ktorí to potrebujú.
Okrem poskytovanej odbornej starostlivosti a služby v lekárni je všade modlitba
a rozhovor – byť s chorými, vypočuť ich,
pomodliť sa s nimi, čítať im Božie slovo.

Chrám je jedným zo základných náboženských pojmov: je to príbytok Boha
medzi ľuďmi. Preto sestry dbajú o krásu
Božích chrámov, tiež na to pripravujú
laikov, učia písať ikony a liturgický spev.
Pracujú v sakristiách chrámov, slúžia
biskupom, kňazom a celému cirkevnému
spoločenstvu. Pripravujú prosforu, starajú sa o čistotu v chráme, čo je spojené
s praním, žehlením a bežnými prácami,
patriacimi k všednému životu. Starajú sa
o obetné svietniky, v ktorých veriaci podľa dávnej tradície Cirkvi zapaľujú obetné
sviece za živých i mŕtvych, „… lebo
netreba šetriť topiacim sa voskom pred
obrazom Boha v čase modlitby a treba
mať stále na pamäti, že naše svetlá horia
pred nedosiahnuteľným, pred tým, ktorý
nás neustále osvetľuje svojím svetlom“.
Sviece sú ako zápalná obeta Bohu. Sú
darom z celého srdca. Svieca zhorí celá,

čo predstavuje život kresťana, ktorý ho
má celý bezo zvyšku darovať Bohu. Jej
plameň symbolizuje tiež žiarivé svetlo
dobrých skutkov, ktorými je oslavovaný
Boh.
K liturgickým sláveniam sestry pripravujú
kadidlo. Svätopisec vo Veľpiesni hovorí
o milej, že šíri príjemnú vôňu, ktorá sa
spája s vôňami celého vesmíru. Vône sú
svojou jemnosťou prostredníkmi medzi
duchom a hmotou a majú vždy liturgickú
a posvätnú hodnotu. Svätý Ján videl zlaté
kadidlo stúpajúce pred Boha s modlitbami svätých (porov. Zjv 8, 3) a východná
liturgia spojená so žalmistom spieva:
„Moja modlitba nech sa vznáša k tebe
ako kadidlo…“ Sestry tak mnohorakým
spôsobom pomáhajú blížnym na ich ceste
do domu Otca.

JURAJ PODHÁJECKÝ (1903 – 1969)
OSOBNOSTI g Juraj Podhájecký sa narodil 7. októbra
1903 v kňazskej rodine v Pichniach. Základnú školu
vychodil v Brusnici, gymnázium v Prešove. Po maturite
bol dva roky notárom a až potom vstúpil do prešovského seminára. V roku 1928 uzavrel manželstvo s Gizelou Teklou Leukaničovou. Boh im požehnal šesť detí.
Kňazskú vysviacku prijal 28. augusta 1928 z rúk biskupa
Pavla Gojdiča v Ľutine. Nastúpil na desať rokov do Repejova, potom do roku 1950 do Košického Klečenova. Pod
tlakom vyhrážok rodine 13. mája 1950 podpísal prestup,
ktorý o niekoľko dní odvolal. Preto s časťou rodiny odišiel do severných Čiech.
Pôsobil v bavlnárskych závodoch a v textilnej továrni v Tanvalde. Tu mu komunistický predák povedal: „Pane faráři, máte vysokou školu, vy musíte umět všechno.“
A poslal ho čistiť záchody. V roku 1959 sa vrátil do Košíc a v roku 1963 odišiel
do dôchodku. Od roku 1968 dochádzal do Košického Klečenova. Zomrel 7. marca
1969 v Kráľovskom Chlmci na návšteve u dcéry Anny. Pohrebné obrady vykonal
10. marca v Košickom Klečenove vladyka Vasiľ Hopko. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ

Zakladatelia kongregácie sestier služobníc s veľkou horlivosťou odpovedali
na výzvu sv. apoštola Pavla, ktorý hovorí:
„… keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti
na budovanie Cirkvi“ (1 Kor 13, 12). A ich
konkrétnou odpoveďou na toto vyzvanie
sa stala služba uprostred jednoduchého
ľudu. Sestry služobnice slúžia v troch
oblastiach: vo výchove – v katechéze
a vyučovaní detí a mládeže, v starostlivosti o chorých, starých a zomierajúcich,
v starostlivosti o krásu Božích chrámov.
S túžbou slúžiť tam, kde je najväčšia potreba, posväcujúc sa pri tom ustavičnou
modlitbou, s očami upretými na Boha,
ktorý jediný je pôvodcom a sprostredkovateľom všetkého dobra.
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AKO BYŤ
ZA ŽIVOT DNES?
Jozef GLASA

Každý rok 25. marca si na pamiatku počatia Božieho
Syna pripomíname Deň počatého života. O deväť
mesiacov budeme oslavovať Kristovo narodenie.
Tak je to s každým človekom. Počatie, rast a tichý
vývin v skrytosti pod srdcom matky. Láskavo
nosený, nežne živený, chránený a ochraňovaný.
Očakávaný či nečakaný.
Deň počatého života je sviatkom všetkých, našej ľudskosti. Darovaného bytia,
prijatia bez podmienok. Nie vždy ľahkého. Veľmi dynamického, plného prekvapení. V tento deň si symbolicky pripomíname každé počatie človeka. Od tohto
momentu sa v nás vynárajú rôzne otázky.
Aký len bude tento nový človek? Syn –
dcéra? Ako to teraz s nami bude? Zvládneme to? Ako Božia Matka, ako naša
mama? Či mamy pred nami a okolo nás?
A čo otec, ako prijme tento Boží dar, toto
dieťa priamo z nebies? Od Otca všetkých.
Boh dáva dar. Dieťatko. Rodičom aj svetu.
Nám. Nielen im. A preto my všetci musíme byť vďační za život. Za každý život
človeka. Za život každého človeka. Ale
ako? Ako byť za život dnes?
Najskôr musíme prijať a vážiť si náš
vlastný život. Ako dar. Najväčší a zásadný,
nezaslúžený. Plný možností. Je to zhmotnená ponuka a zodpovednosť. Za vlastné zdravie. Za životný štýl. Za pohyb.
Za neprejedanie sa, športovanie. Za čas
strávený s inými. Za postoj proti papučovej „kultúre“. Za starostlivosť o telo, jeho
potreby, hygienu. Nepreháňať a nezanedbávať. Nepodliehať obavám a vtieravej
reklame. Nefajčiť. Byť striedmi. Spať.
Nepodvádzať prírodu. Dbať na prevenciu,
očkovanie. Prehliadky u lekára, preventívne programy. Počúvať stomatológa.
Je to naša zodpovednosť za život, aby
bol naplnený dobrom. Za dobré vzťahy,
za skutky. Ale máme žiť nielen pre seba,

ale i pre iných. V praktickej láske. Aj voči
nesympatickým. Odpúšťať. Nezožierať sa
závisťou. Neprajnosťou. Dávať viac. Tvoriť. Aby sme svoj život naozaj získali. Aby
naša radosť mohla byť úplná. Plná života.
Lebo správna, úprimná láska k sebe má
byť meradlom našej lásky k druhým. Tak
prikazuje Boh.
Hneď potom, ba súčasne si musíme vážiť
životy iných. Najskôr tých najbližších.
Dary života. Pre nich a pre nás. Prekvapujúce? Máme za nich zodpovednosť.
Za manžela, manželku. Za naše deti.
Za ich zdravie. Potreby. Za lásku, ktorou
sme im povinní. Aj za ľudí okolo nás.
Na pracovisku, v škole, v chráme. Pomáhať slabším. Starým a chorým. Navštíviť.

Potešiť. Nielen raz v roku. Pomôcť matke
tlačiacej vozíček. Detvákom kráčajúcim
za ňou. Na schodoch. Na ceste do chrámu. Do školy. K lekárovi. Na ihrisko. Aj
dobrým slovom úprimného uznania a povzbudenia. Všimnúť si a pomôcť, neposudzovať, prejaviť pozornosť. Byť za život
celkom prakticky. Tu a teraz. Aby ľudia
mohli mať odvahu. Spojenú so zodpovednosťou. Nie predsudky. Aby boli schopní
prijať život. Aj nečakaný. Zdravotne
postihnutý. Skláňajúci sa, drvený a premieňaný. Starobou či chorobou. Bolesťou
a utrpením. Už pre nebo. A starať sa oň
s láskou. Neraz do krajnosti. V skrytosti.
S plačom a slzami. Aby vtedy našli nás
pxhere

www.casopisslovo.sk

kresťanov. Ochotných. Vidiacich. Ktorých
sa nebudú hanbiť požiadať o pomoc či
o radu. O dobré srdce. O malú pôžičku
na topánky pre deti do školy. Lebo život
rodiny je dnes daňami a žobráckymi
platmi tlačený do biedy. Už od druhého
dieťaťa. Áno, to je skutočná „politika jedného dieťaťa“. Nie tá čínska. Naša. U nás
na Slovensku.
Potom môžeme za život aj pochodovať.
Ohlášať sa v médiách. Dohovárať politikom. Opravovať zákony. Žiadať od kňazov
a biskupov. Lebo naše svedectvo života
a za život bude hodnoverné, príťažlivé,
nežné a láskavé. A bude prinášať radosť.
Plnosť života. A Božie požehnanie. Lebo
on je Život.

www.casopisslovo.sk
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KAŽDÁ MINÚTA
JE INÁ
Juraj GRADOŠ

J	

Sestra Emanuela, aká bola vaša cesta
do Domu sv. Kozmu a Damiána?

Dvanásť rokov som pracovala ako zdravotná sestra
pri deťoch s telesným a mentálnym postihom. Táto
práca ma veľmi tešila a napĺňala. Keď mi predstavení oznámili plánovanú zmenu, službu medzi
seniormi, mala som strach. Nevedela som si predstaviť svoje pôsobenie medzi nimi. Dnes vidím,
že Boh nás urobí schopnými na službu, do ktorej
nás pozýva. Medzi seniormi pôsobím už jedenásť
rokov. Tento čas je pre mňa časom krížov i ťažkostí,
časom požehnania, radosti a zázrakov. A môžem
povedať, že poslanie starať sa o ťažko chorých vo
vyššom veku je pre mňa rovnako napĺňajúce a krásne, ako starať sa o deti.

J	

Čo je úlohou vedúcej domu?

Mať vnímavé srdce, byť bútľavou vŕbou, trpieť
s trpiacimi, plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi, byť všetkým pre všetkých. Bez Božej pomoci
to však nejde.

J	

Do domu, kde sa kvalitná opatera a láskavosť snúbia s duchovným životom, by chceli
ísť mnohí.

Venujeme sa prevažne ľuďom vo vyššom veku
s rôznymi stupňami porúch mobility, teda seniorom po cievnych mozgových príhodách, s rôznymi stupňami demencie, ale aj inými diagnózami.
Sme komunitné zariadenie rodinného typu s kapacitou 21 lôžok.

J	

archív SSNPM

História Domu sv. Kozmu a Damiána sa začala v roku 2001. Budova materskej školy a jaslí
prešla stavebnou úpravou, a to najmä v rokoch 2008 – 2011. Tieto úpravy znamenali
nielen zvyšovanie počtu lôžok, ale aj vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Sestry
služobnice, ktoré dom spravujú, tu realizujú jednu zo svojich chariziem – starostlivosť
o chorých.

Ako sa cítite medzi staršími a nevládnymi?

Sú mojou duchovnou rodinou, mojou mamou, otcom, starou mamou... A tak k nim aj pristupujem.
Často im hovorím: „Tak čo, mládež, čo dnes ideme
robiť?“ A vtedy si spolu vymyslíme výlet, prechádzku do mesta, prírody či inú aktivitu. Naladíme sa
na spoločnú vlnu...

J	

Sestra Emanuela
Mária Rindošová
SNPM (49)
pochádza
z Fulianky.
Do rehole
vstúpila v roku
1992 a od roku
2016 vedie
Dom sv. Kozmu
a Damiána
v Prešove.

Zažili ste v ich prítomnosti aj nejaký hlboký duchovný zážitok?

Áno. A je ich veľa. Najsilnejšie sa ma však dotýkajú
stretnutia so smrťou. Mám viacero silných zážitkov
týkajúcich sa pôsobenia Božieho milosrdenstva
v životoch našich chorých i v mojom. Spomínam si
na jednu ťažko chorú pani. Už pri svojom príchode nám oznámila, že nie je veriaca. Jej rodina nás
prosila, aby sme ju nepresviedčali o viere, že si to
nepraje. Ich žiadosť sme rešpektovali a počas našej
spoločnej modlitby sme jej dali možnosť venovať sa
v inej miestnosti aktivitám podľa vlastného výberu.
Po určitom čase začala byť zvedavá, čo to tam „tí
ostatní“ robia. Začala sa zúčastňovať na svätej
liturgii. Pozorne sledovala modlitbu posvätného
ruženca. Po čase si vypýtala ruženec (chcela mať
také koráliky ako ostatní). Sestrám, personálu aj
spolupacientom kládla otázky o živote viery. Jej
túžba po poznaní naberala na obrátkach. Po krátkom čase sa spýtala na možnosť prijať Eucharistiu.
Spomenula, že ako dieťa pristupovala k Eucharistii,
ale desaťročia to prekryli prachom zabudnutia...
Poprosila nás, na naše prekvapenie, aby sme ju
pripravili na sviatosť zmierenia, a to čo najskôr.
Zrazu cítila veľkú túžbu po viere. Kňaz ju vyspovedal a ona sa začala aktívne a s radosťou zúčastňovať
na našom modlitbovom i sviatostnom živote.
Trvalo to však krátko. Po niekoľkých týždňoch
prišla zrazu ťažká demencia a náhly odchod do več-

9

rozhovor

archív Domu sv. Kozmu a Damiána
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nosti. Vtedy som si uvedomila, že jej veľká túžba
po Eucharistii bola prejavom Božieho milosrdenstva na záchranu jej duše. Boh ju poslal do nášho
spoločenstva. Ako nám sama povedala, prišla
k nám len preto, lebo si z detstva pamätala, že
rehoľné sestry sa dobre starajú o pacientov. A Boh
jej cez túto spomienku z detstva daroval spásu.

J	

Ako sa na svoje poslanie starostlivosti
o chorých pozeráte ako rehoľná sestra?

Starostlivosť o ťažko chorých a zomierajúcich nám
vo svojom duchovnom dedičstve zanechala naša
zakladateľka bl. Jozafata Hordaševská. Ja toto
poslanie vnímam ako miesto na službu storakým
spôsobom. Každá minúta v službe je iná... A nikdy
neviete, čo prinesie tá ďalšia. Učím sa denne dôverovať Bohu a začínať stále nanovo.

J	

Čo vám a klientom domu prináša spoločná
modlitba?

Modlitba v našom spoločenstve, spoločná i súkromná, doslova pretkáva celý náš denný program.
Prináša úľavu počas dlhodobo nesených krížov
ťažkej choroby. Je miestom a možnosťou oddychu
a naberania nových síl, či ide o Božie slovo, svätú
liturgiu, sviatosť zmierenia a Eucharistie, ruženec,
či Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Z týchto
pokladov čerpáme všetci – chorí, ich príbuzní aj
personál.

J	

V rámci vašich aktivít sa snažíte pomôcť
starším rôznym spôsobom. Jedným z nich
sú projekty cez občianske združenie Láskavé ruky.

Združenie bolo založené v roku 2002. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu života ľudí s chronickými chorobami napr. organizovaním dobrovoľníctva v Dome sv. Kozmu a Damiána. Preto sú
viaceré projekty orientované týmto smerom. Spolupracujeme s troma materskými školami, prichádzajú k nám žiaci a študenti základných, stredných
i vysokých škôl. Obľúbené sú dni otvorených dverí,
športové olympiády, púte na rôzne pútnické miesta
v blízkosti Prešova. Snažíme sa o návrat seniorov
do spoločnosti a do vlastných rodín cez spoločné
vychádzky do prírody či do mesta za kultúrou.
Pripravujeme spoločnú akciu seniorov s mládežou
a deťmi: nákup kvetov na trhu a následne výsadbu
kvetinových záhonov v areáli zariadenia. Tieto

a mnohé iné aktivity by bez dobrovoľníkov neboli
možné. Prínosom týchto projektov je okrem iného
aj vytváranie medzigeneračných priateľstiev medzi
seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána a deťmi
či študentmi dobrovoľníkmi. Zároveň dávame
mladej generácii priestor zmysluplne tráviť svoj
voľný čas. Pridanou hodnotou je tiež rozvíjanie
pochopenia, vďačnosti, empatie i zodpovednosti
u mladých ľudí.

J	

Keď sestry služobnice
pred vyše 90 rokmi
prišli do Prešova, ich
prvým veľkým projektom bol sirotinec. Dnes
je ich veľkým darom
Prešovu Dom sv. Kozmu
a Damiána.

Mesto Prešov udelilo Domu sv. Kozmu
a Damiána ocenenie Tehla za budovanie
mesta Prešov na Slovensku, vo svete a v širokom okolí…

Ocenenie patrí všetkým našim sestrám, ktoré tento
dom založili a pracovali v ňom od samého začiatku, všetkým spolupracovníkom a dobrodincom,
ktorí do služby vložili svoje srdce. Osobne si toto
ocenenie veľmi vážim. Tehla symbolizuje niečo,
čo sa vytvára, buduje a rastie. Som rada, že aj my
svojou tehličkou obetavej starostlivosti o chorých
prispievame k šíreniu a budovaniu dobrého mena
Prešova vo svete a širokom okolí.

J	

Na záver si neodpustím otázku: Čo treba
zmeniť, aby ste mali čím menej klientov?

To, aby chorých bolo čo najmenej, je asi nereálne
prianie, lebo chorých a odkázaných na pomoc budeme mať medzi sebou vždy. Ale želám nám, aby
sme žili v spoločnosti, ktorá si váži tých, ktorí sú
ochotní starať sa o ťažko chorých aj doma, a vytvorí
im na túto službu priaznivé podmienky.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO RIADITEĽA – 2. KOLO

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje 2. kolo výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, 080 01 Prešov.
Vyhlásenie, podmienky a kritériá výberového konania sú uverejnené na internetovej stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupského školského úradu Prešov. (GAŠÚ)

VIETE, ŽE...?
Svätí Kozma a Damián
boli dvojčatá. Vyštudovali lekárstvo a venovali sa tomu celou
dušou i telom. Pre vieru ošetrovali zadarmo,
čo primälo pohanov
prijať vieru. Pohanskí
kňazi ich obvinili z čarodejníctva. Zomreli
mučeníckou smrťou
2. decembra 303.

www.casopisslovo.sk
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TRVALÁ LIEČBA SA
ZAČÍNA UZDRAVENÍM
RODINY
Rút ŠULEKOVÁ – Juraj GRADOŠ

Asi dnes najrozšírenejšou drogou medzi mladými ľuďmi
je marihuana, ľudovo nazývaná tráva. Tá patrí s hašišom
do skupiny kanabionidov. Jej užívanie v puberte často
súvisí so vzburou proti kompromisom, dvojtvárnosti, klamstvám a zaužívaným, ale nie vždy dobrým spôsobom
dospelých, najmä rodičov.
Nie vždy sa táto vzbura končí pred
Kristom na kolenách, môže sa stať a aj sa
stáva, že deti v pubertálnom (ale dnes,
žiaľ, aj v predpubertálnom) veku hľadajú
únik, zabudnutie a svoje pomyselné víťazstvo v droge, alkohole, hracích automatoch a iných závislostiach. Istý deviatak
po užití marihuany na triednej chate mal
záchvat ťažkej úzkosti spojený s prázdnotou a sebapoškodzovaním. Búchal hlavou
o stenu, hoci mu už z nej tiekla krv. Jeho
samopoškodzovacie, ba až samovražedné
myšlienky trvali štyri hodiny po užití
trávy.

MARIHUANA A HAŠIŠ
V prípade marihuany ide o lístky a kvety
samičej rastliny konope. Tie sa najčastejšie fajčia vo forme ručne šúľaných cigariet
– jointov. Dajú sa však užívať aj cez vodnú
fajku, sklenenú fajku s dlhšou trúbeľkou
alebo provizórne cez nahriaty alobal. Vdychovanie psychoaktívnych látok sa prejaví
do niekoľkých minút a trvá maximálne
šesť hodín. Kanabinoidy sa deponujú
v tukovom tkanive a vylučujú sa obličkami, možno ich metabolity zistiť v moči
konzumenta aj niekoľko dní po užití.
Hašiš je konopná živica, ktorá má podľa
stupňa znečistenia zelenú až hnedastú

farbu. Pridáva sa do jedla alebo nápojov
a môže byť súčasťou koláčikov. Hašišový olej sa pije rozriedený vo vode alebo
mlieku. Obsah psychoaktívnych látok je
vyšší ako v marihuane, účinok nastupuje
do dvoch hodín a môže trvať až celý deň.
Po užití týchto drog často dochádza
k začervenaniu očí, eufórii a pocitu pohody a šťastia. Navonok sa to prejavuje aj
nekontrolovateľným smiechom a zvýšenou chuťou do jedla. Konzument môže
pôsobiť ako opojený alkoholom. Závislí
sa snažia prejavy používania marihuany
zamaskovať. Najčastejšie začervenanie očí
maskujú používaním voľnopredajných
očných kvapiek.
Pri neustálom zvyšovaní dávok marihuany nastupuje tzv. amotivačný syndróm
s apatiou, bezcieľnosťou, redukciou
záujmov, absenciami v práci alebo v škole
a izoláciou v rodine. Pri jej chronickom
užívaní dochádza k poruchám koncentrácie a pamäti, zhoršeniu úsudku, podráždenosti, ba až úzkosti. Najzávažnejšou
komplikáciou je vznik toxickej psychózy
alebo bipolárnej poruchy – sú pravdepodobne geneticky podmienené a k ich
demaskovaniu dochádza práve vplyvom
psychoaktívnej látky.

V prípade detí dochádza pri používaní
marihuany k postupnej izolácii závislého
nielen od rodičov, ale i súrodencov. Začne
sa zatvárať v izbe, prestáva komunikovať, resp. sa ich komunikácia týka iba
obhajovania „dobrých“ účinkov používania marihuany. Na potvrdenie svojho
tvrdenia používajú rôzne dokumentárne
„vedecké“ filmy, ktoré sú voľne dostupné
na internete. Ich cieľom je presvedčiť rodičov a ostatných nielen o tom, že od marihuany nevzniká závislosť, ale že je to
látka dokonca s liečivými účinkami. Deti
z kresťanských rodín neváhajú používať
aj argumenty, že Boh stvoril marihuanu
pre ľudí a len náš zadebnený štát nie je
schopný ju zlegalizovať. Takéto konanie
je jasným signálom toho, že obhajca
marihuany nie je iba jej príležitostným
užívateľom, ale s najväčšou pravdepodobnosťou pravidelným konzumentom
minimálne marihuany.

LACNÉ DROGY
Medzi sociálne slabšími skupinami
závislých dochádza často k vyhľadávaniu
„lacnejších“ drog. Medzi ne patria najmä
prchavé rozpúšťadlá – toluén, acetón,
rajský plyn alebo aj propán. Tie sú súčasťou rôznych riedidiel a tekutín určených
na chemické čistenie (napr. okena). Účinky týchto látok sú podobné alkoholovému
opojeniu. Pri ich dlhodobom užívaní
dochádza k nezvratnému poškodeniu
centrálneho a periférneho nervového
systému. Tieto látky sa prejavujú aj toxickým erytémom okolo úst, výkyvmi nálad,
poruchami reči, halucináciami, otupenosťou a asociálnym správaním.

www.casopisslovo.sk

pxhere

CESTA ZO ZÁVISLOSTI
I keď sa často marihuana a jej podobné
drogy nazývajú „ľahkými“ drogami, rozšírenie ich užívania je dnes alarmujúce.
A má a bude mať nedozerné následky.
Navyše tieto „ľahké“ drogy sú akýmsi
predstupňom užívania „tvrdých“ drog.
Preto treba čím skôr vyhľadať adekvátnu
pomoc. Závislý mladý človek prirodzene
hľadá všetky možnosti, ako si zabezpečiť
ďalšiu dávku, ďalšiu chvíľu lacnej eufórie.
Po ceste za touto jeho túžbou zostávajú
mŕtvoly – mŕtve vzťahy, mŕtva budúcnosť.
Preto i „rekreačné“ užívanie marihuany
je nebezpečné a treba čím skôr zabezpečiť liečbu závislého človeka. Niekedy
v prvotných štádiách je úspešná aj liečba
slovom, či už psychológa, alebo komunity, v ktorej závislý nachádza silu bojovať
s pokušením.
V prípade recidívy sa však netreba báť využiť silnejšie prostriedky. Medzi ne patria
rôzne zariadenia určené na odvykanie
od závislostí. V mnohých týchto zariadeniach nezriedka dochádza iba k zámene
závislosti – marihuanu vystrieda alkohol
či nikotín. Počiatočnú eufóriu rodiny
však často preruší nielen návrat závislého
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Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo štatistiku liečených
užívateľov drog za roky 2007 – 2016. Z nej vyplýva ich enormný nárast aj
na vidieku. Podľa štatistiky viac ako polovica slovenských stredoškolákov
vyskúšala alkohol, tretina marihuanu, päť percent iné drogy. Z drog je
marihuana po heroíne, kokaíne a pervitíne najčastejším dôvodom vyhľadania
urgentnej lekárskej pomoci. Podľa štúdie King’s College v Londýne človek,
ktorý v mladosti fajčí veľa marihuany, má dvojnásobnú šancu stať sa
schizofrenikom. Štatistiky zároveň uvádzajú, že 10 % užívateľov marihuany
sa pokúsi o samovraždu.

k marihuane či inej droge, ale aj ponechanie si novej závislosti od alkoholu a nikotínu. Dôvody, prečo k tomu dochádza, sú
rôzne. Najčastejšie je to však neprijatie,
nepochopenie rodiny alebo neliečenie dôvodov závislosti. U pubertálnych mladých
ľudí je často jedným z dôvodov závislosti
aj nefunkčná, nekomunikujúca rodina.
Rodina, ktorá uprednostňuje svoje blaho,
svoj egoizmus. Rozpoltená, schizofrenická výchova, kde pravidlá neplatia vždy
a pre všetkých rovnako.
Trvalé odstránenie závislosti je možné iba
po odstránení dôvodov, ktoré k nej viedli.
Samotná rodina sa musí naučiť dodržiavať pravidlá, naučiť sa komunikovať.
Najlepšie sa to dá v komunitách, kde sa
odovzdávajú skúsenosti spojené s prekonávaním závislosti.
Pre úspešné zvládnutie závislosti je
naozaj nutné nastaviť rovnaké pravidlá

v rodine. Minimálne čo sa týka samotnej
závislosti. Často dochádza k schizofrenickej komunikácii v rodine, keď na jednej
strane sa zakazuje napríklad marihuana,
ale s cigaretou v ústach. Mladí ľudia sú
veľmi citliví na takéto konanie a to býva
často aj dôvodom recidívy. Preto treba
nielen v najbližšej, ale i v širšej rodine
podnietiť proces zbavovania sa závislosti ako takej. Od všetkého, čo závislosť
spôsobuje. Alkohol, fajčenie, nikotín,
automaty, adrenalín... Často pre rodinu
„bežné“ spôsoby relaxu, hľadania úniku
sú prekážkou trvalého uzdravenia. Počas
ich odstraňovania je dobré ich nahradzovať rôznymi aktivitami, ktoré budujú
a posilňujú rodinu, najmä spoločne stráveným časom, nepovrchnou komunikáciou a úprimným záujmom o druhého. Iba
uzdravená rodina, rodina bez závislosti,
môže byť oporou a vhodným miestom pre
človeka, ktorý bol z nej vyliečený.
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ZÁPADNÉ MADONY
tesne predtým, ako tam vtrhli rozzúrení
dvorania a polícia.

Ikona (rus. Брестская) bola známa už
v 15. stor. a nachádzala sa v Breste (Bielorusko), odkiaľ pochádza aj jej pomenovanie. V 17. storočí ju ukoristili Tatári, no
kozáci na čele s generálom Mikulášom
Potockým ju priniesli späť. Ikona sa
potom nachádzala v súkromnej kaplnke
generála Potockého. Po jeho smrti v roku
1635 ju dominikánskemu kláštoru daro-

V roku 1804 bola ikona ozdobená
striebornou pozlátenou rizou a drahými
kameňmi. Krátko nato bola podľa tradície
západného umenia korunovaná (na hlavu
Krista i Bohorodičky bola umiestnená
koruna).

be.wikipedia.org

BRESTSKÁ IKONA
BOHORODIČKY

Kompozícia prezentuje nie veľmi rozšírený typ zobrazenia Božej Matky s dieťaťom Kristom. Kristus spí na kolenách
Bohorodičky. Nad ním sa skláňa sv. Ján
Krstiteľ v podobe chlapca. Bohorodička
má ruky spojené v geste modlitby. Ikona
je stvárnená v duchu západného umenia.

BUČINSKÁ IKONA
BOHORODIČKY
Táto ikona (rus. Бучинская) sa nachádza
v pravoslávnom Chráme sv. Mikuláša
v obci Bučin v Ljubešovskom rajóne Volynskej oblasti na severozápade Ukrajiny,
neďaleko hraníc s Poľskom a Bieloruskom. Zázračným spôsobom sa ešte v roku
1708 zjavila obyvateľom dedinky Bučin,
odkiaľ pochádza jej pomenovanie.
vala jeho manželka Sviatoslava DuninRajecká. Aj napriek tomu, že ikona bola
v tom čase v užívaní rímskokatolíkov, sa
neskôr tešila veľkej úcte medzi pravoslávnymi veriacimi. Uctieval ju aj sv. Demeter,
rostovský metropolita (1651 – 1709), sv. Juraj, bieloruský arcibiskup (1717 – 1795), či
brestský mních Epifan Slavinecký. Sv. Juraj aj Epifan hľadali inšpiráciu pre kázne
či písanie hymnov a duchovných piesní
v modlitbách pred divotvornou ikonou.
Podľa tradície aj vďaka častým modlitbám pred ikonou zachránila Bohorodička
arcibiskupa Juraja pred vraždou. V sne
mu oznámila, že ho plánujú zavraždiť
v kuteinsko-oršanskom monastieri. Ukryl
sa vo voze sedliaka a odišiel z monastiera

wikimedia.org

Milan GÁBOR

V súlade s ústnou tradíciou miestnych
obyvateľov sa zjavila v obci Moročne,
vzdialenej 30 km od Bučina. Prvým, kto
ju uvidel, bol pijan, ktorý sa ponáhľal
do krčmy. Pomyslel si, že asi veľa vypil
a marí sa mu. Pousmial sa, kývol nad zjavením rukou a ponáhľal sa do krčmy. Keď
odišiel, ikona sa vzniesla a premiestnila
do obce Bučin. V tom čase obyvateľov,
z ktorých väčšina bola rybármi, trápili
povodne. Úpenlivo prosili Boha i Božiu
Matku o pomoc. Keď sa ikona zjavila,
so žiarivým svetlom zostúpila do rieky
Stochod a približovala sa k ľuďom. Ľudia
nevedeli pochopiť, kto im poslal tento
realisticky stvárnený obraz – typický pre
západnú Európu. No Božou milosťou
im bolo zjavené, že je to obraz Prečistej

Matky ich Pána. O zjavení upovedomili
miestneho feudála, ktorý sa rozhodol, že
ju prenesie do susednej obce, keďže obec
v tom čase nemala vlastný chrám. Ľud
súhlasil, no Božia Matka nie. Trikrát našli
ikonu na brehu rieky a nie v cerkvi. Keď
mladý kňaz susednej obce náhle zomrel,
pochopili, že Bohorodička si želá, aby
postavili chrám na mieste zjavenia.
Umenovedci sa zhodujú v tom, že obraz
je pravdepodobne kópiou maľby talianskeho maliara Giovanniho Batistu Salvu
da Sassoferrata (v galérii v Benátkach),
ktorého obraz Smútiaca Madona sa
nápadne podobá na bučinskú ikonu
Bohorodičky.
Ikona sa nachádza v bučinskej cerkvi. Je
umiestnená v drevenej schránke napravo
od kráľovských dverí ikonostasu, aby
k nej mohli prichádzať veriaci i pútnici
a vzdať jej úctu, pretože aj v súčasnosti sa
na jej príhovor pred ikonou ľudia uzdravujú a sú vypočuté ich prosby. Ikona zobrazuje Božiu Matku bez Krista so zbožne
zloženými rukami (oratio latina), typické
pre prostredie západného umenia. Je
ozdobená striebornou rizou, zlatým nimbom, korunou a narukavníkmi.
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zo života

Juraj Gradoš
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rizikového potomka starnúcich rodičov,
odišlo zabávať svojich spolužiakov.

MOJE DETI
Marta GROMOŠOVÁ
„Aj ja!“ bola jedna z prvých viet našej
najmladšej dcéry, keď začala rozprávať.
Ozývala sa tak, keď začula niektorého zo
starších súrodencov otvárať chladničku či
z druhého konca bytu zaznamenala pohyb pri dverách. K dcére vysokoškoláčke
chcela ísť na internát a na prednášky, so
stredoškoláčkou na maturitné písomky.
Svet rovesníkov sa jej dotýkal iba do tej
miery, že s nimi trávila predpoludnia
v škôlke. Doma obľubovala opakovanie
učiva z organickej chémie, frázy z angličtiny a trocha šušlavé maturitné zadania
zo španielskeho jazyka.
V našom okresnom meste nás bolo viac
takých, čo sme od osemdesiatych rokov
priviedli deti na svet v troch dekádach
svojho života: ako mladučké dvadsiatničky, zrelé tridsiatničky, ale aj v čase,
keď boli naše mamy pomaly babičkami.
Od mladých mamičiek konca minulého

storočia som bola staršia o celú generáciu, od našej najmladšej dcéry o dve. Ani
v najmenšom som sa však necítila ako
literárna „mabička“. Dvadsaťročné praktické skúsenosti, manžel i staršie deti mi
dodávali odvahu do výzvy s pracovným
názvom výchova. U nás doma existovalo
už viacero dôkazov, že materská, s prepáčením dovolenka, sa dá prežiť bez ujmy
na zdraví na obidvoch stranách, že starostlivosť o deti mi zmení nielen postavu
a srdce, ale aj tvárovú časť hlavy, lebo
vrásky od smiechu sa nedajú prekryť ani
najhrubšou vrstvou značkového púdru
a kvalitných šminiek. Päťdesiat percent
detí vyštudovalo a postavilo sa na vlastné
nohy, jedna tretina druhej polovice trávi
víkend potulkami po malebných uličkách
starobylého Portugalska, druhá skúma
symptómy ochorenia, o ktorom sa učila
na maturitnom predmete, a dieťa, ktoré
moderná veda diagnostikovala ako vysoko

Trinásťročná slečna v zime pripravuje
so svojou vernou kamarátkou, pre ktorú
má dievčenský román nezameniteľný
terminus technicus spriaznená duša, noc
v škole. Začínajú dôkladnou a z môjho
učiteľského uhla pohľadu mimoriadne
dôslednou prípravou podujatia. Tvoria
ho pokusy z fyziky a z chémie, súťažnozábavný kvíz zo slovenčiny, spoločenské
hry, pojedanie chipsov zalievaných kolou,
mimoriadne starostlivo vybraný rodinný
film a nočná hra. O tej veľa nevieme, jej
priebeh je zahalený rúškom tajomstva. To
aby som sa ako pyšná matka nepreriekla pred inou mamičkou a neprezradila
skrýše indícií a ani jeden z cieľov, ktoré
už toľký čas formulujeme v našom nadštandardne reformne štandardizovane
sa reformujúcom školstve. Noc ubieha
bez komplikácií a bez spánku, chvíle
odpočinku ukončí zvonenie o 07.05 h.
Siedmaci privedú triedu do pôvodného
stavu a unavene odkráčajú domov.
Kedysi som čítala, že z chlapčeka môžeme mať červené ferari. Ja viem, metafora,
ale každopádne dosť dobrý postoj pri budovaní sebavedomia a sebadôvery našich
detí, lebo dovoliť im robiť veci samostatne, nechať ich prebrať zodpovednosť je
najlepšou cestou budovania ich sebadôvery, sebavedomia, ale aj sebaprijatia
a empatie voči svojmu okoliu.

IDEM K JEŽIŠOVI KRÁĽOVI...
SLOVO OTCOV █ Pozrime sa však na neho z druhej strany.
Chudobný v Betleheme, a predsa sa otvára nebo, aby slávilo
narodenie nebeského Kráľa. Prichádzajú traja mudrci, aby sa
poklonili novonarodenému Kráľovi. Robí zázraky, ktorými
dokazuje svoju silu ako Kráľ kráľov. Kráča po mori, jedným
slovom utišuje rozbúrené more, pretože je Kráľom prírody.
Lazárovi, ktorý bol v hrobe už štyri dni, rozkazuje: „Lazár, poď
von!“ (Jn 11, 43) Lazár vychádza, pretože rozkaz dal Kráľ života
a smrti. Počas pozemského života povedal: „Daná mi je všetka
moc na nebi i na zemi.“ (Mt 28, 18). Keď zomiera na kríži,
slnko sa zatmie, zem sa trasie, skaly pukajú, mŕtvi vstávajú z hrobov, pretože zomiera Kráľ kráľov. Ale najviac sa vo
svojom kráľovstve ukázal, keď vstal z mŕtvych – ako vo svojich
rukách držal zástavu víťazstva nad smrťou. Už nikto neporazí
vzkrieseného Ježiša, Kráľa! Posledná scéna na svete bude tiež
slávnostná, keď sa na nebi zjaví kráľovský znak Ježiša Krista

– svätý kríž, jeho trón, a keď ako sudca (v mnohých krajinách
králi aj súdia) bude súdiť živých i mŕtvych.
Tento kráľ prichádza ku mne, biednemu poddanému, biednemu svojmu sluhovi. Hoci je Kráľom kráľov, predsa sa vie
prispôsobiť biednym, veď sám celý život žil biedne, žil v kruhoch biednych, a tak aj biedni ľudia môžu mať v neho dôveru.
Preto s dôverou prichádzam k svojmu Kráľovi, aby som si ho
ešte viac zamiloval, aby som po jeho boku mohol ďalej bojovať
za jeho kráľovstvo. Je to pre mňa veľké vyznamenanie, že ja
biedny sluha môžem pristúpiť k jeho stolu a do svojho srdca
prijať samého Ježiša, Kráľa, a to len preto, aby v mojom srdci
prevzal trón mojej duše, aby vo mne kraľoval.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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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
05. – 07.04. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Snina, Medzilaborce. Veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
12. – 14.04. Kvetný víkend
v Bárke a stretnutie s otcom
arcibiskupom v Prešove.
Duchovno-formačný pobytový
víkend
26. – 28.04. 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 (stretká animátorov)
(Šarišanka)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (internát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov
26.03. Lámačské chvály (18.00 h)
02.04. Večery s vladykom o synode mladých
(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
Inzerát
Prijmeme hackera do TPP. Štruktúrovaný životopis a motivačný list skopírujte na počítač
STANICA1 do adresára c:/dokumenty/konkurz.
Babka zavolá k sebe domov opravára a sťažuje sa.
„Tento televízor má hrozne zrnitý obraz!“
Opravár: „A čo tak vyčistiť obrazovku?!“
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Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Dada Kolesárová

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Anna Čujová, študentka
Plné prasiatko peňazí. Treba ho rozbiť a peniaze zainvestovať. Ale dá sa to hocijako. Väčšina ľudí ich zrejme použije
na svoje ciele. Sporil si však niekedy pre niekoho iného?
Do pokladničky vhadzujeme zväčša drobné, ktoré nájdeme
vo vreckách alebo nám zavadzajú v peňaženke. Sú prebytkom. Veď okrem pokladničky máme ešte účet. Sme takí malí
milionári. Urobme teda z našich pokladničiek malé dobročinné nadácie. Šetrime a darujme s láskou.

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
www.synod2018.va

PODUJATIA

49

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK

12

pre mladých

Páči sa mi to . Odpovedať

Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ v Košiciach
Veľká kopa pýta viac. Ak sa sústredíme na plnosť našich
peňaženiek, chladničiek, pokladničiek a bankových účtov,
tak nepríde uspokojenie a naplnenie. Pomaly nás ovládne
strach z toho, že o to všetko prídeme. Strach vstupuje vždy
tam, kde chýba láska, ktorá chce rozdávať. Aj Boh má pre nás
pripravené bohatstvo – plnosť života a hojnosť požehnania.
Nielen pre tých, ktorým stučnelo brucho, má Boh v týchto
dňoch riešenie. Predovšetkým nám, ktorí si uvedomujeme,
že sme plní zbytočných myšlienok, slov a obrazov, Boh
ponúka svätý čas pôstu. A recept na takéto zoštíhlenie
nájdeme napríklad aj v Knihe žalmov: „Ich srdce stučnelo
a otupelo, ja však mám radosť v tvojom zákone.“ (Ž 119, 70)
Páči sa mi to . Odpovedať

Mária Pihuličová, redaktorka prešovského Korzára
Ako dieťa som raz dostala od tety krásnu ružovú pokladničku. Umelú, na zámku. Poctivo som si do nej hádzala korunky
celá šťastná, že to nie je hlinené prasiatko. Pri svojej
škrečkovskej povahe (všetko odkladať, nič nezničiť) by som
ho nikdy nerozbila. Aj keby malo v sebe ukrytý poklad. Keď
je hlinené prasiatko plné peňazí, čaká ho kladivo a ostanú
črepy. Ak je živé prasiatko vykŕmené, čaká ho rana medzi
oči a ostane mäso. Aj človek si vie naplniť srdce a život peniazmi. No dať almužnu je jeden zo skutkov milosrdenstva.
Dobrý nápad aj na čas pôstu. Veď „kde je tvoj poklad, tam
bude aj tvoje srdce“.
Páči sa mi to . Odpovedať

BLAHOSLAVENÝ
IZIDOR BAKANJA
Tento mladík heroickej
viery pochádzal z Konga. Stal sa kresťanom,
členom bratstva
karmelitánskeho škapuliara a katechétom.
Van Cautera, pod ktorým ako dvadsaťročný
pracoval na plantáži,
ho dal pre vieru kruto
zbičovať. Umieranie
bolo pomalé a bolestné, ale jeho srdce žilo
modlitbou.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook

14

15

z kresťanského sveta

vl. Ján Babjak SJ

www.casopisslovo.sk

VATIKÁN g Pri príležitosti 100. výročia
gréckokatolíckej eparchie Lungro pre italoalbánskych veriacich v Taliansku uviedla
13. februára vatikánska pošta špeciálnu známku a hárok s motívom reprodukcie mozaiky
Krista Pantokratora z kupoly Katedrály sv.
Mikuláša v Lungre. Zúbkovanie známky bolo
prispôsobené tak, aby sa známka dala použiť
aj samostatne, preto je zúbkovanie kruhové
a obkolesuje obraz Krista. (D. Černý)

BAYE/FRANCÚZSKO g Denník Le Figaro
informoval, že 5. marca uložil miestny súd
trojmesačné väzenie podmienečne a 500 eur
pokuty manželskému páru, ktorý falošne
obvinil miestneho kňaza z pedofílie. V marci
minulého roka manželia Martinovci obvinili
kňaza, že sexuálne obťažoval ich štyri vnúčatá. Miestny biskup kňaza okamžite zosadil.
Vyšetrovanie prokuratúry však konštatovalo,
že obvinenia sú neopodstatnené. Manželia si
od Cirkvi prenajímali byt a s kňazom viedli
spor o výšku nájomného. Vykonštruovali
preto falošné obvinenie z pedofílie. (RV CZ)
VATIKÁN g Svätý Otec František sa 25. februára stretol s delegáciou Gréckej pravoslávnej cirkvi Apostolikì Diakonia. Vyzdvihol ich
spoluprácu s Pápežskou radou na podporu
jednoty kresťanov, osobitne v oblasti kultúry
a formácie študentov oboch cirkví. Jednou
z urgentných oblastí vzájomnej spolupráce je podľa Svätého Otca pastorácia rodín
a podporovanie rodinných hodnôt. Delegáciu
Gréckej pravoslávnej cirkvi zároveň požiadal,
aby tlmočili jeho blahoželanie aténskemu
patriarchovi Hieronymovi II., ktorý nedávno
slávil 11. výročie svojej intronizácie.
KÁHIRA/EGYPT g Prefekt Kongregácie pre
východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri pri
príležitosti 800. výročia stretnutia sv. Františka z Assisi so sultánom Malikom Al Kamilom
navštívil 25. februára – 4. marca Egypt. Hlavnému sláveniu za účasti koptsko-katolíckeho
patriarchu Ibrahima Sedraka a apoštolského
nuncia v Egypte Bruna Musara predsedal
3. marca v Kostole sv. Jozefa. Počas cesty
kardinál Sandri absolvoval návštevy štyroch
koptsko-katolíckych eparchií, stretol sa s melchitskými a chaldejskými predstaviteľmi a pozdravil vedenie latinského vikariátu. Pápežský
vyslanec sa stretol aj s koptsko-pravoslávnym
patriarchom Tawadrosom II. (vaticannews)

SYNODA O OCHRANE
MALOLETÝCH
VATIKÁN g Svätý Otec František 21. februára otvoril štvordňové stretnutie
predsedov biskupských konferencií celého sveta, hláv východných katolíckych cirkví a predstavených reholí, ktorí sa mali zaoberať ochranou mladistvých. Prítomní boli aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav
Zvolenský a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Ján Babjak SJ.
Okrem preberania troch hlavných tém, ktorými boli zodpovednosť, ručenie
a transparentnosť, v pléne sa účastníci témam venovali aj v diskusii v jedenástich skupinách, ktoré sa pravidelne stretávali pred obedom a podvečer.
Ako priblížil prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini, cieľom bolo
vložiť sa do perspektívy obetí, ktoré neslobodno považovať za ohrozenie
pre Cirkev, ale za jej členov. Hovorilo sa o tom, ako pristupovať k rekuperácii už potrestaných páchateľov zneužívaní, o nevyhnutnosti adekvátnej
formácie seminaristov a kňazov i o riziku uzavretosti prostredia v kňazských
seminároch. Diskusia sa viedla o systéme nahlasovania zneužívaní, o podpore
vytvárania kultúry načúvania, ktorá by zvíťazila nad kultúrou mlčania a utajovania. Tá totiž chráni násilníkov a zastrašuje obete, a to aj v iných situáciách
zneužívaní, napríklad keď k zneužívaniu dochádza v rodine.
Riešil sa aj vzťah medzi procesom a médiami, ako aj riziko mediálnych procesov, v ktorých hrozí, že sa vytratí prezumpcia neviny. Preberala sa aj otázka
nulovej tolerancie voči zločinu a garancia spravodlivých procesov.
Súčasťou programu synody
bola aj kajúca bohoslužba,
ktorá vyjadrila odprosujúci rozmer stretnutia.
Svätý Otec František pri
nej vyzval účastníkov
k spytovaniu svedomia.
Vyzval, že aj Cirkev musí
s obnovenou odvahou
uznať ako márnotratný syn
svoju hriešnosť, úprimne
sa pozrieť na tieto situácie
a činy a podniknúť zodpovedné kroky.
Stretnutie sa zakončilo 24. februára svätou omšou, ktorú slávil Svätý Otec.
Vyjadril výzvu na boj Cirkvi proti akejkoľvek forme zneužívania detí a násilia
proti nim. V poludňajšom príhovore vyjadril túžbu urobiť všetko preto, aby
priestory Cirkvi boli pre deti vždy plne bezpečné. Pápež tiež ubezpečil o spolupráci Cirkvi so všetkými pozitívnymi spoločenskými silami v jednotlivých
krajinách i na medzinárodnej úrovni v boji proti násiliu na deťoch na celom
svete. (RV, TK KBS)

vl. Ján Babjak SJ

PRAHA/ČESKO g Český senát 27. februára
odmietol návrh Komunistickej strany Česka
a Moravy na zdanenie finančných náhrad,
ktoré Cirkev dostáva od štátu za majetok
nevrátený v reštitúciách. Zdanenie náhrad je
podľa odporcov novely protiústavné a je vážnym zásahom do majetkových práv a do právneho systému ako takého. (TK ČBK)

www.casopisslovo.sk
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ČASOPIS
SLOVO OSLÁVIL
POLSTOROČNICU
Richard FUČKO

Vo februári Slovo, časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, oslávilo polstoročnicu svojej existencie. Nulté číslo
vyšlo 14. februára 1969, na 1100. výročie odchodu sv. Cyrila do večnosti. Pri príležitosti jubilea redakcia časopisu
v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove 28. februára – 1. marca zorganizovala vedeckú konferenciu Slovo – minulosť a vízie.

POZDRAVNÉ PRÍHOVORY
Ako prvé zaznelo pozdravné slovo dekana
fakulty profesora Petra Šturáka. Vyzdvihol spoluprácu pedagógov fakulty
a časopisu, zaželal všetkým úspešný
priebeh konferencie a časopisu mnohé
vízie do budúcnosti. Potom sa prihovoril
prešovský arcibiskup metropolita Ján,
ktorý sa poďakoval Slovu za jeho päťdesiatročnú prácu, ktorou reprezentuje živú
Gréckokatolícku cirkev. Poznamenal, že
časopis by nemal chýbať v žiadnej gréckokatolíckej rodine. Vladyka Milan Chautur CSsR si vo svojom príhovore zaspomínal na svoj prvý kontakt s časopisom
i to, že časopis vychádzal aj v pohnutých
časoch a napriek cenzúre rozoberal ná-

boženské otázky. Redakcii poprial, aby sa
ich slová dotýkali sŕdc ľudí.
Všetkým, ktorí začínali tvoriť časopis Slovo v čase normalizácie, trávili množstvo
hodín pri výrobe a zápasili s cenzúrou,
sa vo svojom príhovore poďakoval Peter

Predseda Prešovského samosprávneho
kraja Milan Majerský vyzdvihol pozitívne
zmeny dizajnu, obsahu a farieb v časopise, obzvlášť ocenil, že napriek tomu všetkému časopis nezmenil hodnoty a ostal
verný pravde. Poďakoval sa šéfredaktorovi
za jeho takmer dvadsaťročnú službu
a odovzdal pamätnú medailu Prešovského samosprávneho kraja.
Otvorenie konferencie spevom zavŕšil bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca,
ktorý dirigoval Michal Pavlovský. Prog-

Fotografie a záznam z udeľovania Ceny Emila Korbu si možno pozrieť na:
http://casopisslovo.sk/50vyrocie/cena/
Fotografie a záznam z konferencie si možno pozrieť na:
http://casopisslovo.sk/50vyrocie/konferencia/
Juraj Blaščák

Konferenciu otvoril šéfredaktor otec Juraj
Gradoš. Privítal apoštolského nuncia
na Slovensku Mons. Giacoma Guida
Ottonella s jeho sekretárom, prešovského
arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ,
košického eparchu Milana Chautura CSsR, štátneho tajomníka Ministerstva školstva Petra Krajňáka, predsedu
Prešovského samosprávneho kraja Milana
Majerského a ostatných hostí.

Krajňák. V mene ministerky kultúry Ľubice Laššákovej odovzdal časopisu pamätný
list za dlhodobý prínos pri rozvíjaní duchovných hodnôt Slovenska a za šírenie
vzájomného porozumenia.

www.casopisslovo.sk

17

udalosť

Štefan Keruľ Kmec ml., Juraj Blaščák, Juraj Gradoš

ram spestril aj docent Gréckokatolíckej
teologickej fakulty otec Michal Hospodár
krátkou básňou Boh Slovo je.

CENA EMILA KORBU
Cena je pomenovaná na pamiatku jedného zo šéfredaktorov a udeľuje sa raz
za päť rokov v troch kategóriách – publikačná činnosť, elektronické dielo, vydané
dielo. Ocenenie v kategórii publikačná
činnosť si prevzal otec Peter Borza za sériu článkov o histórii Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku v dvojčíslach od roku
2011. Za elektronické dielo boli ocenení
tvorcovia projektu Gréckokatolícky magazín, ktorý informuje o dianí v Gréckokatolíckej cirkvi od roku 2014. Cenu
prevzala redaktorka Lenka Ondilová.
Za vydané dielo boli ocenení producentka
Eva Kratochvílová a režisér Michal Spišák,
tvorcovia dokumentárneho filmu Gojdič –
láska nadovšetko z roku 2016.
Komisia pre udeľovanie ceny sa rozhodla
udeliť dve mimoriadne ceny. Spolok svätého Vojtecha bol ocenený za vydávanie
a podporu časopisu Slovo v rokoch 1969 –
1999 a rôznych periodických i neperiodických publikácií Gréckokatolíckej cirkvi,
čím výrazne prispel k jej obnove. Cenu
prevzal súčasný riaditeľ spolku otec Ivan
Šulík. Druhá cena bola udelená časopisu
gréckokatolíckych seminaristov Prameň,
ktorý vychádza od roku 1993. Cenu prevzal súčasný šéfredaktor Richard Fučko.
Po udelení cien nasledovala premiéra
dokumentu Slovo – miesto stretnutia.

PREDNÁŠKOVÁ ČASŤ
Prvý blok prednášok konferencie otvoril
šéfredaktor otec Juraj Gradoš, ktorý
zhodnotil naplnenie záverov konferencie
o časopise spred desiatich rokov. Prodekan fakulty prof. Gabriel Paľa sa zamyslel
nad budúcnosťou písaného slova v komunikácii a printových médiách. Docentka
Terézia Rončáková porovnala žánrovú
skladbu v sekulárnych a náboženských
časopisoch s dôrazom na Katolícke noviny a časopis Slovo. Docent Karel Sládek
z Karlovej univerzity predstavil českú
verziu medzinárodného katolíckeho
revue Communio.
Druhý blok prednášok otvoril docent
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach otec
Peter Borza. Zameral sa na gréckokatolícke periodiká pred rokom 1950, teda pred
likvidáciou Cirkvi a pred vznikom Slova.
V ďalších príspevkoch prednášajúci priblížili životy šéfredaktorov Slova – Emila
Korbu, Blažeja Krasnovského a Františka
Dancáka.
Poobedňajší blok pokračoval príspevkom
Mons. Mariána Gavendu, ktorý sa zameral na krásu, pravdu a dobro vo svetle
vizuálnej kultúry. Ďalšie prednášky sa zamerali na kalendár Slova a na beatifikácie
gréckokatolíckych biskupov mučeníkov
na stránkach časopisu. Tretí blok uzatvorila prednáška jazykovej redaktorky
časopisu Adriany Matoľákovej o aplikácii
aktuálne platných jazykových noriem
a redakčného úzu v Slove. Príspevky budú
dostupné v pripravovanom zborníku.

Po prvom bloku bola otvorená interaktívna výstava 50 rokov slovom i obrazom a aj
výstava o živote a diele Františka Dancáka, bývalého šéfredaktora, ktorá vznikla
pri príležitosti jeho nedožitých 80 rokov.

ĎAKOVNÝ ČAS
Súčasťou prežívania slávnosti výročia
bolo slávnostné zasadnutie redakčnej
rady na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove. Nasledovala slávnostná archijerejská svätá liturgia, ktorú
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
slávili prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ a apoštolský nuncius Mons.
Giacomo Guido Ottonello. V jej závere
šéfredaktor časopisu ocenil spolupracovníkov, ktorí v ostatných desiatich rokoch
zväčša nezištne pracovali pri tvorbe časopisu, aj tých, ktorí sa pričiňujú o šírenie
časopisu vo svojich farnostiach a pomáhajú s jeho distribúciou.
Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová pri tejto príležitosti šéfredaktorovi
odovzdala pamätnú striebornú mincu
a ďakovný list.
V nasledujúci deň na pôde teologickej
fakulty program pokračoval workshopmi,
počas ktorých hostia prezentovali rôzne
aspekty prípravy časopisu. (pokračovanie
v nasledujúcom čísle)

www.casopisslovo.sk
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BADÍN g V Kňazskom seminári
sv. Františka Xaverského sa 4. marca
uskutočnilo druhé stretnutie najvyšších
predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí v SR, Pravoslávnej
cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi,
Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi
metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej
cirkvi na Slovensku, Cirkvi adventistov
siedmeho dňa a Cirkvi československej
husitskej rozoberali s predsedom vlády
SR Petrom Pellegrinim tému Cirkev
a štát. Zároveň prijali spoločné vyhlásenie, z ktorého časti prinášame:
„Slovensko patrí ku krajinám, kde si
mnoho ľudí dobre uvedomuje význam
manželstva a rodiny, a zároveň vie
rozpoznať škody, ktoré spoločnosti
spôsobuje genderová ideológia... chceme

IC

XC

NI

KA

Anton Ziolkovsky

STRETNUTIE NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV
KRESŤANSKÝCH CIRKVÍ

pripomenúť, že genderová ideológia je
pseudovedeckou ,náukou‘, podľa ktorej
sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna... rod v ponímaní tejto ideológie je
len kultúrnym konštruktom... cieľom je
ovplyvniť vzdelávací proces, aby občania
považovali za normálne tvrdenia, ktoré
genderová ideológia hlása... Genderovú
ideológiu prekonáme len jej jednoznačným odmietnutím... V manželstve medzi
jedným mužom a jednou ženou, ktoré

Gréckokatolícky kňazský seminár
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

vás pozýva na

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

09:00 Registrácia
09:45 Katechéza

10:00 Svätá liturgia
Rektorský guláš
13:00 Prezentácia seminára
14:00 Aktívna siesta
16:00 Večiereň

7. apríl
2019

smeruje k vzniku rodiny, by sme mali
byť schopní rozpoznať najdôležitejšie
hodnoty pre spoločnosť: nenahraditeľný
dar ľudského života, rovnosť v dôstojnosti muža a ženy... Žiadame teda, aby...
boli za Slovensko vysielaní delegáti
a zástupcovia schopní jasne deklarovať
nesúhlas Slovenskej republiky s takto
chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt,
potvrdených našou ústavou.“ (TK KBS)

V KLÁŠTORE
REDEMPTORISTOV
SA STRETLI
OÁZOVÉ RODINY
STROPKOV g V kláštore redemptoristov
pri Chráme sv. Cyrila a Metoda sa 15. –
17. februára konal víkend pre spoločenstvo
rodín z Hnutia Svetlo – život pod názvom
Oáza modlitby. Desať manželských párov
pod vedením otca Miroslava Bujdoša CSsR
sa zamýšľalo nad témami Komunikácia
v rodine alebo Komunikácia s Bohom.
Účastníkov sa obzvlášť dotklo podobenstvo o márnotratnom synovi. V rámci rozjímania si rodičia uvedomili, že nedokážu
svoje deti ochrániť pred vlastnými chybami, ale je dôležité naučiť ich, čo robiť, keď
si chybu uvedomia.
Cieľom Hnutia Svetlo-Život je výchova
zrelých kresťanov skrze formáciu v malých
skupinách. Táto formácia k zrelému kresťanstvu má viesť k aktívnej službe v Cirkvi
a takto prispievať k jej obnove. (-mb)

www.casopisslovo.sk
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STRETNUTIE VYŠŠÍCH
NA METODICKOM SEMINÁRI
PREDSTAVENÝCH
KATECHÉTI A KŇAZI KOŠICKEJ
S VEREJNÝMI ČINITEĽMI EPARCHIE SPOZNÁVALI VÝCHODNÚ
KOŠICE – BRATISLAVA
Zástupcovia vedenia
IDENTITU KRESŤANA

V Košiciach vladyku Milana Chautura CSsR, predsedu rady pre inštitúty zasväteného života a spoločností apoštolského života pri KBS, oboznámili
s víziami na posilnenie spolupráce medzi inštitútmi
zasväteného života. Na druhý deň sa na apoštolskej
nunciatúre stretli s apoštolským nunciom Mons.
Giacomom Guidom Ottonellom. Predstavili mu
uskutočnené kroky smerujúce k zjednoteniu konferencií a hovorili o situácii povolaní.

Viktória Žolnová

Na Ministerstve kultúry SR riaditeľovi cirkevného
odboru Jánovi Juranovi predstavili priority na najbližšie tri roky. (Jana Kurkinová FMA)

KOŠICE g Tretí metodický seminár tohto
školského roka pre
katechétov a učiteľov
náboženskej výchovy Košickej eparchie
organizoval košický
Katechetický úrad sv.
prvomučeníka Štefana
na eparchiálnom úrade
26. februára. Seminár sa
začal modlitbou tretej
hodinky a pokračoval
privítaním hostí riaditeľom katechetického úradu otcom Jánom Ducárom.
Pozvaný hosť Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie Košickej eparchie,
predstavil tému Východná identita gréckokatolíka – nosné piliere, v ktorej rozobral niektoré dôležité prvky identity, ako sú obrad, liturgické a bohoslužobné
slávenie, pôsty a ikony. (Katechetický úrad Košickej eparchie)

DRUHÝ ROČNÍK JARNÉHO TÁBORA
JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 18.
– 22. februára uskutočnil druhý ročník jarného tábora. Organizátorský tím
viedli otec Patrik Palčo, správca farnosti Klenov, otec Vladislav Petrík, správca
farnosti Medzilaborce-Borov, a hlavná animátorka Viktória Žolnová.
Počas jednotlivých dní s nosnou témou „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ boli
účastníkom priblížené životy sv. Matky Terézie, sv. Jána Pavla II., sv. Márie Goretti aj bl. Anny Kolesárovej. Deti a mladí objavovali to, čo tieto osoby robilo
výnimočnými a svätými, ako pokora, radosť, odvaha, no v neposlednom rade
ich neustále napojenie na Krista cez sviatosti či modlitbu. Spoločne došli k záveru, že svätosť je pre všetkých nezávisle od veku. Modlitby, katechézy a práce
v skupinke boli doplnené rôznymi hrami, workshopmi či inými aktivitami,
skrze ktoré účastníci mohli zažívať radosť, objavovať svoje dary a talenty a rásť
vo svätosti. (Viktória Žolnová)

BRATISLAVA g Už 15. ročník plesu bratislavských gréckokatolíkov sa konal 16. februára v priestoroch univerzitného pastoračného centra. Otváraciu svätú liturgiu slávil
bratislavský eparcha Peter Rusnák. Tristo
účastníkov pozval, aby všetko konali na Božiu
slávu. V programe vystúpila ľudová skupina
Ferkovci s inštruktormi ľudového tanca.
Okrem tradičnej tomboly bola pripravená aj
detská, v ktorej vyhrával každý. Organizáciu
plesu viedol Mikuláš Dutka a Anna Haburová
spolu so štyridsiatimi dobrovoľníkmi. (S.
Bujda)
ZLATÁ BAŇA-SIGORD g V Centre pre rodinu sa 22. – 24. februára konal šiesty formačný
tábor pre rómskych chlapcov z jedenástich
miest, kde pôsobí Gréckokatolícka rómska
misia. (L. Lizák ml.)
MICHALOVCE g Koncom februára odišiel
vo veku 82 rokov na večnosť Ernest Sirochman. Ako stredoškolský profesor slovenčiny
sa venoval jazykovým korektúram náboženských textov a bol zostavovateľom desiatok
zborníkov z oblasti literárnej vedy a spisovného jazyka. V Spolku sv. Cyrila a Metoda
bol činný od jeho obnovenia v roku 1991
až do konca svojho života. Telesné ostatky
nebohého boli uložené 26. februára na cintoríne v Michalovciach-Močaranoch. Večná mu
pamiatka! (M. Hospodár)

Katechetický úrad Košickej eparchie

g

Konferencie vyšších rehoľných predstavených
na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková SSNPM, zástupkyňa
predsedu KVRPS, a tajomníčka Konferencie sr. Jana
Kurkinová FMA sa 25. – 26. februára stretli s predstaviteľmi cirkevného a verejného života.
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PREŠOV g Na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity sa 27. februára
konal evanjelizačný workshop, ktorý viedol
doktorand otec Damián Saraka a otec Martin
Tkáč, vyučujúci na fakulte, spolu s hudobnou
skupinou Onezim. Podujatie príhovorom
otvoril dekan fakulty prof. Peter Šturák.
Cieľom projektu bolo priblížiť duchovný
život na fakulte a možnosti, ako sa stať jeho
súčasťou. (-ds)

VLADYKA MILAN CHAUTUR
NAVŠTÍVIL FARNOSŤ DVORIANKY
DVORIANKY g V Syropôstnu nedeľu, teda vo vstupnú nedeľu do Veľkého pôstu, 3. marca navštívil košický eparcha Milan Chautur CSsR farnosť
Dvorianky, kde slávil svätú liturgiu za účasti miestneho správcu farnosti otca
Lukáša Vojčíka, otca Jozefa Ivana, farára farnosti Kráľovce, a otca Mariána
Sterančáka, farára farnosti Torysky.

BRATISLAVA g Pri príležitosti šestnásteho
výročia Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky slávil
28. februára v Katedrále svätého Šebastiána
svätú omšu biskup František Rábek. Za Gréckokatolícku cirkev sa na slávnosti zúčastnil
bratislavský eparcha Peter Rusnák. Biskup
Rábek v tomto roku (15. januára) vymenoval
aj biskupského vikára pre gréckokatolíckych
kňazov a veriacich OS a OZ SR otca Jozefa
Michalova. (IS PA)

Vo svojej kázni vladyka zdôraznil, že pôst spočíva aj v zrieknutí sa zbytočných
informácií, ktoré sa stávajú negatívne či až škodlivé, a predsa ich denne človek
absorbuje zo všetkých strán – sociálnych sietí, bulváru, televízie, novín či
rádia. Zdôraznil silu a potrebu rodiny v súčasnom spoločenstve.

BRATISLAVA g Slovenská republika
vydala 1. marca poštovú známku seržanta
Michala Strenka (Michael Strank), amerického poddôstojníka námornej pechoty
rusínskeho pôvodu.
Narodil sa v rusínskej obci Jarabina
v okrese Stará Ľubovňa 10. novembra 1919.
Ako šesťročný sa vysťahoval s rodičmi
do Pensylvánie v USA. V októbri 1939
vstúpil do americkej námornej pechoty.
Zúčastňoval sa na vojenských operáciách v Pacifiku a v roku 1942 bol povýšený do hodnosti seržanta. Počas vyloďovania na ostrov Iwodžima velil čate
špeciálnych síl námornej pechoty a po dobytí hlavnej výšiny na ostrove, kopca
Suribači, sa 23. februára 1945 zúčastnil na druhom vztyčovaní americkej
zástavy, symbolizujúcej ovládnutie bojiska. Fotografia z tohto aktu sa stala
predobrazom bronzového monumentu na vojenskom cintoríne v Arlingtone
pri Washingtone DC. Michal Strenk padol 1. marca 1945 v pokračujúcich bojoch na ostrove. Rozhodnutím štátu Pensylvánia bol v tomto štáte 23. február,
deň vztýčenia vlajky na ostrove Iwodžima, vyhlásený za Deň Michala Strenka.
(Anton Hrnko)

pofis.sk

Vladyka vo farnosti zároveň slávil prvú veľkopôstnu večiereň, ktorá je charakteristická veľkými poklonami – metániami a vzájomným zmierením sa v jej
závere. (Dávid Kováč)

VYŠLA NOVÁ
POŠTOVÁ ZNÁMKA

DVORIANKY g Členovia rady pre mládež
a univerzity Konferencie biskupov Slovenska
sa 26. februára stretli na pracovnom stretnutí v Centre pre mládež Košickej eparchie.
Stretnutie otvoril košický eparcha Milan
Chautur CSsR. Prítomní hodnotili Týždeň
Cirkvi pre mladých a Svetové dni mládeže
v Paname a zaoberali sa prípravami budúcich
aktivít. V závere sa žilinský biskup Tomáš
Galis, predseda rady pre mládež a univerzity
KBS, poďakoval otcovi Ondrejovi Chrvalovi,
tajomníkovi rady, za jeho službu a poprial mu
veľa Božieho požehnania na novom pôsobisku. (K. Hlinková)

BRATISLAVA g Začiatkom marca putovnou výstavou Deti vojny vstúpila kampaň
organizácie Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN)
Pomoc pre Sýriu do záverečnej fázy. Diela
sýrskych a slovenských detí, ktoré zobrazujú
utrpenie svojich rovesníkov, sú vystavované
na rôznych miestach v Košiciach, Michalovciach i Bratislave. (ACN Slovensko – Pomoc
trpiacej Cirkvi)
KOŠICE g V Kostole Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho sa 1. marca konal koncert Zboru
Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky a sv. Jána Milostivého z Košíc a rómskeho speváckeho zboru Vienala
z Markoviec. Koncertom sa otvoril 2. ročník
festivalu duchovného umenia Svetlo duše
Východ – Západ, ktorého program pokračoval
vernisážou kolektívnej výstavy diel slovenských ikonopiscov Chvíľa večnosti v Centre
spirituality Východ – Západ Michala Lacka.
Výstava ikon potrvá do 24. apríla a verejnosti
je otvorená každý utorok a štvrtok od 15.00 h
do 17.00 h. (O. Sedrovičová)
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STRETNUTIA MLADÝCH, VEČERY
S VLADYKOM O SYNODE
PREŠOV g Medzi mladých Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného
centra 5. marca už po druhýkrát zavítal prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ, aktívny účastník minuloročnej biskupskej synody o mladých,
v rámci série stretnutí Večery s vladykom o synode. Po úvodnej modlitbe
vladyka objasnil svoju poslednú návštevu Ríma, kde vysvetlil praktické
výstupy stretnutia biskupov na tému ochrany mladistvých. Následne prešiel
k téme biskupskej synody o mladých a spoločne s mladými sa zamýšľali nad
niektorými významnými bodmi. Jeho rozprávanie svojimi postrehmi dopĺňala
Viktória Žolnová, audítorka synody. Spoločne vyzdvihli nutnosť spolupráce
kléru s laikmi, dôležitosť kráčania Cirkvi s mladými, no taktiež si uvedomili
dôležitosť kritiky mladých, pretože tá posúva Cirkev vpred.
Séria stretnutí sa organizuje s túžbou napĺňať závery synody: sprevádzať mladých a zároveň načúvať ich hlasu. Organizátori veria, že takéto stretnutia sú
pokračovaním synody, miestom, kde pastier prichádza k svojim, trávi s nimi
čas. Mladí takto môžu zažívať, že Cirkev je naozaj s nimi. (Miroslav Baran)

REDAKCIA ČASOPISU SLOVO
PROSÍ O PODPORU
pri dokončení rekonštrukcie redakčných priestorov.
Pred dvoma rokmi
sa redakcia presťahovala do nových
priestorov. Svojpomocne sa nám podarilo upraviť jednu
miestnosť a čiastočne predsieň.
V tomto roku by sme chceli zrekonštruovať aj kanceláriu šéfredaktora a predsieň dokončiť.
Ak by ste redakcii vedeli pomôcť sponzorsky
(finančne, materálom alebo konkrétnymi prácami –
úpravami dvoch stien pomocou sadrokartóna a výrobou nábytku), ozvite sa nám, prosím, na adresu: Redakcia Slovo, Hlavná 3, 080 01, Prešov; tel.: 0911 711 263;
mejl: sefredaktor@casopisslovo.sk.
Vopred ďakujeme.
redakcia

JUSKOVA VOĽA g Tím Petra Liptáka a otec
Slavomír Palfi, sabinovský protopresbyter,
viedli 1. – 3. marca v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka kurz o Božej moci
pri evanjelizácii. Prednášky sa niesli v témach
o novej evanjelizácii, o svedectve, o princípoch evanjelizácie. (P. Maľarčík)
MICHALOVCE g Marcová fatimská sobota
v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha sa
2. marca niesla v téme prípravy na Veľký pôst.
Program viedol Maďarský protopresbyterát.
Svätú liturgiu, ktorej ekténie boli v maďarskom jazyku, slávil košický eparcha Milan
Chautur CSsR. Vo svoje kázni upriamil pozornosť na pôst, ktorý je pre kresťana viac ako
len diéta – je odpútaním sa od vecí, ktoré ho
oberajú o čas na rodinu a Boha. (M. Kopčo)
ZVOLEN g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ sa 2. marca zúčastnil
na inštalácii novozvolených predstaviteľov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivana Eľka, generálneho biskupa, Jána
Hroboňa, biskupa Západného dištriktu,
ako aj uvedení Jána Brozmana, generálneho
dozorcu. (ISPA)
LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 3. marca
konala malá púť. Vyvrcholením bola svätá liturgia, ktorú slávil riaditeľ pútnického centra
hory Zvir a staroľubovniansky protopresbyter
otec Rastislav Janičko. V homílii poukázal
na pôst ako na dar, príležitosť, ktorou Boh
oslobodzuje človeka od hriechu a privádza ho
bližšie k sebe. (P. Rusnák)
PREŠOV g V kaplnke Gréckokatolíckeho
kňazského seminára Pavla Petra Gojdiča
slávil 3. marca v priamom prenose Slovenského rozhlasu prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu.
(ISPA)
STARÁ ĽUBOVŇA g Počas prvého marcového víkendu sa v komunite sestier služobníc
Nepoškvrneného počatia Panny Márie konala
druhá duchovná obnova pre dievčatá. Témou
bola Ježišova reč na vrchu – blaženstvá. Rozjímania v tichu doplnil výlet na litmanovskú
horu Zvir a nechýbal ani radostný večer pri
spoločenských hrách a vzájomnom zdieľaní.
(A. Chovanová SNPM)
SLOVENSKO g Pápežské misijné diela
na Slovenku prišli začiatkom marca s výzvou na vytvorenie misijných spoločenstiev.
Misijné spoločenstvo má vedúceho a dvoch
až dvanástich členov vrátane vedúceho, ktorí
sa raz za mesiac stretnú a modlia na úmysel Svätého Otca, za Slovensko, za misijné
krajiny sveta, deti, vnukov a rodiny. Bližšie
informácie možno nájsť na stránke misijnediela.sk. (PMD)
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PONDELOK
25. marec

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
(Kristus) smrťou zničil diabla a vyslobodil tých, ktorých zotročoval strach pred
smrťou. (Hebr 2, 14b – 15)
Zvestovaním Bohorodičke dáva Boh svetlo
nádeje pre ľudstvo, ktoré odmietnutím
Božieho plánu v raji upadlo do tmy stra
chu. Presvätá Panna sa svojou bezhranič
nou dôverou k Bohu stáva sprostredkova
teľkou Božích milostí pre tento svet.
Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Gn 8, 21 – 9, 7; Prís 11, 19 – 12, 6 (dňa);
Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30 (sviatku); Hebr
2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38,zač. 3;
menlivé časti na večierni z triódy, sviatku
a archanjelovi; prokimen, Aleluja a pričasten sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zem, s jasotom a 9. irmos z utierne zo
sviatku; prikázaný sviatok; myrovanie (HS:
367; PZ: 346; HP: 362)

UTOROK
26. marec

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie
k archanjelovi Gabrielovi
... čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh,
aby zahanbil múdrych, a čo je svetu
slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.
(1 Kor 1, 27)
Duchovný svet je skrytý pred ľuďmi
zaslepenými múdrosťou tohto sveta.
V tomto anjeli v Božej službe sú pre
nás veľkou inšpiráciou a istotou, že nie
múdrosť tohto sveta, ale poznanie Boha
v pravde a láske povyšuje človeka, a to nie
k pýche a nadutosti, ale k zjednoteniu sa
s Bohom podľa vzoru anjelov.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Kor
1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 36b – 43,
zač. 52 a 54; predobr. antifóny; menl.časti
zo sviatku (HS: 369; PZ: 348; HP: 363)

STREDA
27. marec

Prepodobná Matróna
Život je na chodníku spravodlivosti, k smrti však vedie cesta zmýlená.
(Prís 12, 28)
Biblický výraz „spravodlivý“ označuje
človeka plného bázne a zároveň
bezhraničnej dôvery k Bohu Stvoriteľovi.
Je to výzva pre každého, kto bol označený
krstným znamením spásy, aby tak ako oni
i my sme sa vydali na cestu istoty a dôvery
nie v seba, nie v majetok, nie v mocných
tohto sveta, nie v chvíľkové radosti, ktoré
zvádzajú z pravej cesty, ktorou je Kristus,
ale aby sme zjednotení prežívali život
istoty v Pánovi.
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na každý deň

Služba VPD: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 –
13, 9; menlivé časti zo stredy prostredného
týždňa a svätému (zo zajtrajška); zdržanlivosť od mäsa (MM: 22, 52)

ŠTVRTOK
28. marec

Prepodobný Hilarión Nový a Štefan
Divotvorca
... človek nie je ospravedlnený zo skutkov
podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. ... aby sme boli ospravedlnení
z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa
zákona, lebo zo skutkov podľa zákona
nebude ospravedlnený nijaký človek.
... žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý
ma miluje a vydal seba samého za mňa.
(Gal 2, 16. 20)
Slová, ktoré „osvietili“ kňaza Martina
Luthera, aby nastúpil cestu reformácie
Cirkvi. Áno, skutky Starého zákona
nemajú silu ospravedlniť nijakého
človeka. Túto silu má len láska Krista –
Boha, ktorý prišiel zákon naplniť, ale nie
zrušiť... Kristom sme povolaní konať nové
skutky – skutky naplnené bezhraničnou
láskou k Bohu i k blížnemu posilňovaní
samotným Kristom, v ktorého sme uverili.
Takto „osvietený“ Kristovou láskou sv.
František nastúpil cestu reformácie Cirkvi,
ale zvnútra, t. j. od seba. A to spôsobilo
dovtedy nebývalú obnovu Cirkvi.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Gal
2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, zač. 105;
každodenné antifóny; menlivé časti zo
štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
29. marec

Prepodobný Marek
... požehnám ťa... a ty budeš požehnaním... V tebe budú požehnané všetky
pokolenia zeme! A Abram odišiel, ako mu
rozkázal Pán. (Gn 12, 2. 3b – 4a)
Požehnanie vždy znamená priazeň a veľkú
náklonnosť. Ak je to priamo od Najvyššieho, tak to znamená nie veľa, ale všetko,
čo človek potrebuje. Na prijatie požehna
nia je nevyhnutný súlad s tým, od koho
požehnanie prijímam, a zároveň sa stávam
„milostivou nádobou“ na jeho odovzdávanie

ďalej. Je to sila, voči ktorej je nemúdre stavať
zátarasy či brániace priehrady.
Služba VPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26;
menl. časti z piatka prostredného týždňa,
mučeníkom, z 3. hlasu a svätému (zo zaj
trajška); zdržanl. od mäsa (MM: 23, 40, 51)

SOBOTA
30. marec

Štvrtá zádušná sobota
Prepodobný Ján
Túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje
až do konca, ... aby ste napodobňovali
tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi
prisľúbení. (Hebr 6, 11 – 12)
Život bez nádeje je ako loď bez kapitána.
Obidvoje je odsúdené na zánik. Nádej je
ako soľ či korenie, ktoré dávajú pokrmu
chuť a výraz. Ľuďom sa núkajú rôzne
nádeje, ale iba Pán života a víťaz nad
smrťou Kristus dáva reálnu a pravú nádej,
ktorá dáva jeho učeníkovi impulz k úsiliu
o získanie večnej blaženosti.
Liturgia: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7,
31 – 37, zač. 31 (radové); 1 Kor, 15, 47 – 57,
zač. 163; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým);
každ. antifóny; menlivé časti zosnulým;
namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Bohorodička (HS: 209; PZ: 172; HP: 169)

NEDEĽA
31. marec

4. pôstna nedeľa
Prepodobný Hypatios
A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie. (Hebr 6, 15) Všetko je
možné tomu, kto verí. (Mk 9, 23b)
Valerij Brumeľ už od školských liet využíval
každú voľnú chvíľu na tréning. Tvrdo
a trpezlivo pracoval, až sa stal najlepším
skokanom do výšky. Náhla zmena nastala
pri tragickej nehode. Keď lekári videli jeho
rozdrvenú nohu, chceli mu ju amputovať.
Nedovolil to, ale trpezlivo opäť začal
trénovať a bojovať sám so sebou, až mohol
znovu vysoko skákať... Kto naplno uverí
Bohu, nechá sa ním viesť, aj keď netuší
ako Abrahám, čo ho čaká na ceste. Vie len
jedno, že Boh je s ním, a to je hlavné. Potom
už len v odovzdanosti prijíma od Boha
milosť za milosťou a bezhranične mu

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/

www.casopisslovo.sk

ďakuje, že sa mu dal cez dar viery poznať,
a on mu uveril. Tak nikdy neoľutoval
Abrahám, že počúvol Boha, a tiež ani
otec posadnutého syna, že sa s dôverou
obrátil na Krista a nenechal sa odradiť ani
neschopnosťou apoštolov...
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 6, 13 – 20,
zač. 314; Mk 9, 17 – 31, zač. 40; hlas 4; predobr. antif. 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 a pričasten z hlasu, namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, milostiplná (HS: 147,
212; PZ: 100, 175; HP: 101, 174)

PONDELOK
1. apríl

Prepodobná Mária Egypská
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je
dobré, milé a dokonalé. (Rim 12, 2)
Zvlášť v dnešnej liberálne orientovanej
dobe je veľmi ťažké rozoznať dobro
od zla, keďže jedny hodnoty sú veľmi
relativizované a spochybňované, a iné sú
kladené do popredia ako nikdy predtým.
Tu pomôže len jedno – obliecť sa v Krista:
„... ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si
obliekli“. Potom nás nič nezvedie.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, zač. 26;
každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
2. apríl

Prepodobný Títus Divotvorca
Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je
hlavou, do Krista. (Ef 4, 15)
Pravda oslobodzuje od temnoty klamstva
a beznádeje. Láska, naopak, dvíha, čo
padlo zo slabosti, a v nádeji posilňuje
k životu. Preto cestou jednoty s Kristom je
poznanie pravdy jeho učenia a napojenie
sa na zdroj jeho nevyčerpateľnej lásky
k človeku, pre ktorého dal i život.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Ef 4,
14 – 17, zač. 225; Lk 6, 24 – 30, zač. 25; každodenné antifóny; menlivé časti z utorka
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
3. apríl

Prepodobný vyznávač Nikita
Uzavieram zmluvu medzi mnou a tebou
a medzi tvojím potomstvom po tebe
vo všetkých pokoleniach ako zmluvu
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na každý deň

večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho
potomstva po tebe. (Gn 17, 7)
V biblickom chápaní „uzavrieť zmluvu“
znamená vstúpiť do vzťahu s druhým,
ktorý sa stáva pre mňa partnerom
i priateľom. Je to vzťah dôvery
i zodpovednosti zo zaviazania sa k plneniu
spoločnej dohody. Toto všetko sa udialo
v živote Abraháma, keď sám Stvoriteľ
s ním uzavrel večnú zmluvu a skrze Krista
i s celým ľudským pokolením. Je to veľké
vyznačenie i záväzok.
Služba VPD: Gn 17, 1 – 9: Prís 15, 20 – 16, 9;
menlivé časti zo stredy piateho týždňa a 24
slôh z Andreja Krétskeho; zdržanlivosť
od mäsa (MM: 24)

ŠTVRTOK
4. apríl

Prepodobní Jozef Hymnograf a Juraj
z Maley
Veľký kajúci kanón Andreja Krétskeho
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám
odpustil Boh v Kristovi. (Ef 4, 32)
Pavlova náuka o Cirkvi ako o Kristovom
tele úžasným spôsobom pomáha
znovuzrodeným v krste žiť životom
Krista – životom bezhraničnej lásky. Ak si
v peripetiách nášho každodenného života
uvedomíme, že spoločne sme spojení
v Kristovi, tak aj vo chvíľach pokušenia
súdiť brata či sestru dokážeme s Kristovou
pomocou hnev meniť na odpúšťanie, veď
sme spojení jednou Kristovou krvou.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Ef 4,
25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70; každodenné antifóny; menlivé časti zo štvrtka
(HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
5. apríl

Mučeníci Teodul, Agatopod a spol.
... v tvojom potomstve budú požehnané
všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. (Gn 22, 18)
Poslúchať možno na základe strachu
pred mocnejším a poslúchať možno
aj na základe dôvery tomu, kto ma
vyzýva niečo urobiť. Ten druhý prípad
je hodnotnejší, lebo je výrazom vzťahu
náklonnosti. Abrahám Bohu uveril,
lebo v živote zažil záujem Boha vstúpiť
do vzťahu s ním. To ho podnietilo, ako
omnoho neskôr aj Pannu Máriu, povedať
Bohu svoje bezhraničné: „Dôverujem ti“,
a tak sa obaja (Abrahám i Bohorodička)
stali požehnaním pre všetky národy. Boh
takýto vzťah ponúka každému.
Služba VPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18,
5; menlivé časti z piatka piateho týždňa,

mučeníkom a Bohorodičke; zdržanlivosť
od mäsa (MM: 29, 53, 45)

SOBOTA
6. apríl

Akatistová sobota
... aj Kristus raz sa obetoval, aby sňal
hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho
očakávajú. (Hebr 9, 28)
Bedlivosť a sústredenosť sa vypláca aj
v každodennom živote. Je predpokladom
úspešného zavŕšenia mnohých úloh. Tou
najdôležitejšou úlohou v živote človeka má
byť dosiahnutie spásy s Božou pomocou.
Na to je nevyhnutná neustála pripravenosť
a bdelosť v očakávaní Spasiteľa.
Liturgia: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8,
27 – 31, zač. 35 (radové); Hebr 9, 1 – 7,
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
(Bohorodičke); predobr. antifóny a blaženstvá; vchod: Poďte, pokloňme sa… na príhovor Bohorodičky…; tropár, Sláva, I teraz,
kondák; prokimen, Aleluja a pričasten
z Akatist. soboty (HS: 213; PZ: 177; HP: 175)

NEDEĽA
7. apríl

5. pôstna nedeľa
Odchod do večnosti Metoda, učiteľa
Slovanov
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život
ako výkupné za mnohých. (Mk 10, 45)
Keď sa Ben Hur po hrozných útrapách
a bojoch v Antiochii dostal do mesta
bohyne Dafné, tak si pomyslel, ako by mu
tu bolo dobre. Vtom si spomenul na matku
i sestru, ktoré trpia zamurované v hradnom
väzení Jeruzalema, a povedal si: „Nech bude
prekliaty okamih a toto miesto, kde som
sa chcel oddať šťastiu a zabudnúť na vaše
nešťastie.“ Sme povolaní slúžiť núdznym
blížnym, nie povyšovať sa nad nimi. V tom
je vznešenosť i veľkosť kresťanského
povolania. Netreba zabúdať, že každý
človek je závislý od služby toho druhého.
Niet úplne sebestačného jedinca na svete.
Keďže „blaženejšie je dávať, ako brať“,
buďme veľkí v obdarovávaní s nádejou, že
raz nás za to sám Boh obdarí večnou slávou.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 9,
11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač. 47;
(radové) Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9
– 16, zač. 36 (Metodovi); hlas 5; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu a Metodovi, Sláva, kondák Metodovi,
I teraz, kondák z triódy; prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu a Metodovi; namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba, milostiplná
(HS: 148, 371; PZ: 101, 350; HP: 102, 366)
Slavko Ganaj
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pre deti

detská

Kniha mien
Och!

Prines mi ju, hneď
ich tam zapíšeme.
Urobil si to
náročky?

Nerozumiem, ako
sa to mohlo
stať.

Nie,
ale...

Úplne som
zabudol doplniť do knihy
hramôt strýka a jeho manželku,
ktorí zomreli pri autonehode.

... zanedbal
som to.

Ahoj, deti!
V tomto pôstnom čase si oveľa viac spomíname aj na zosnulých. Modlitby, ktoré
prednášame Bohu, sú pre ich duše neoceniteľnou pomocou. Pomáhajú im
očistiť sa a získať dokonalosť, aby mohli vstúpiť do Božieho kráľovstva a vidieť
Božiu slávu. A tak, ako my pamätáme
na zosnulých, aj oni sa môžu prihovárať
za naše potreby, keďže sme jedna živá
Cirkev a spoločne putujeme do jedného
a toho istého cieľa.

Modlitbový zoznam
Počas zádušných sobôt sa modlíme za zosnulých. Po takejto svätej liturgii nasleduje modlitba panychídy s čítaním mien zosnulých,
teda mien, ktoré sú zapísané v knihe hramôt.
Porozmýšľaj, kto z vašej rodiny už zomrel, a potrebuješ sa zaňho modliť, a vytvor si vlastnú knihu hramôt.
Úloha: Kartičku vystrihni a podlep bielym výkresom. Napíš
do nej mená tých, za ktorých sa budeš modliť nielen počas
zádušných sobôt. Kartičku prehni na polovicu a na prednú
obálku nalep kartičku s názvom a svojím menom.

Modlím sa za duše
zosnulých:

Modlím sa za duše
zosnulých:

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Už toľko nelaHm.
Ale veď
mentuj! To, či
ste všetkým
sú mená zapísané,
v chráme dônie je až také
razne pripomídôležité.
nali, aby na nikoho
nezabudli.
To je
pravda.
No...

... dôležitý je
úmysel a úprimná modlitba.

Pozri, koľko ľudí sa pri- No dnes
chádza modliť za zoich bolo
snulých.
dosť málo.
A predsa som
čítal veľmi veľa mien.
Mnohí ...
...
síce
zapíšu
mená...
... blízkych a
nikdy na to nezabudnú, napriek
tomu sa neprídu za nich modliť.

Pri takýchto modlitbách vznikli aj špecifické
zoznamy – hramoty. Je to staré slovo
a existuje viac názorov na vysvetlenie
jeho významu. Môže súvisieť aj so slovom písať alebo byť vzdelaný, keďže aj
dnes používame podobné slová –
gramatika, gramotný. Kedysi sa slovo
používalo na označenie špecifických
listín a zoznamov. Dnes sa s ním najčastejšie stretneme v slovníku východných cirkví a ide o zoznam mien zosnulých z jednotlivých rodín v danej farnosti.

Modlitby
za zosnulých

V našej cirkvi
nájdeme veľa možností,
keď sa spolu
s ostatnými
môžeme modliť za zomrelých. Sú to rozličné špecifické modlitby a pobožnosti.
Úloha: Z názvov modlitieb vyber tie, ktoré sú modlitbami za zosnulých.

Machabejci
K praxi Cirkvi patrili prosby za zosnulých a ich očistenie
od začiatku. Aj vo Svätom písme nájdeme už v Starom
zákone zmienku a prihováraní sa za zosnulých.
Úloha: Nájdi vo Svätom písme Druhú knihu Machabejcov, 12. kapitolu a verše 38 až 46 a prečítaj si, ako Júda
Machabejský nariadil priniesť zmiernu
obetu za mŕtvych.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Po zádušnej liturgii Čo sa
stalo?

Príbehy poslušníka

www.casopisslovo.sk

NA SLOVO DAROVALI
Ladislav Popovič, Plavecké Podhradie, 31,50
eura; Mária Baránková, Komárno, 31,50 eura;
čitatelia časopisu, Košický Klečenov, 30 eur;
Ladislav Jakab, Slanské Nové Mesto, 25,50
eura; čitatelia časopisu, Hlivištia, 25 eur; Alžbeta Vyžinkárová, Košice, 21,50 eura; Andrej
Pribula, Košice, 21,50 eura; Mária Kločanková, Michalovce, 21,50 eura; čitatelia časopisu, Helcmanovce, 20 eur; Mária Ihnátová,
Jastrabie pri Michalovciach, 20 eur ; čitatelia
časopisu, Belža, 18,50 eura; čitatelia časopisu, Sečovce, 15,50 eura; Andrea Kasardová,
Pobedim, 15 eur; čitatelia časopisu, Prešov,
15 eur; Peter Tutoky, Župčany, 15 eur
Zo srdca ďakujeme.
BLAHOŽELÁME
Významné životné jubileum 60. rokov života oslávil
11. marca náš manžel,
ocko a dedko Jozef Onofrej z Trnkova. Prajeme ti
všetko dobré k tvojmu
sviatku, nech ti zdravie
dlho slúži a nech ti Pán dá všetko, po čom
túžiš. Vyprosujeme ti hojnosť Božích milostí,
veľa šťastia a radosti.
manželka Eva, dcéra Lucia
a syn Jozef s rodinami
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oznamy

bili. Pri tejto príležitosti prijmite srdečné
blahoželanie od bývalých farníkov s prianím,
aby aj ďalšie roky vášho života boli požehnané Ježišovou láskou, vedené Svätým
Duchom a ochraňované Božou Matkou. Nech
vás a vašu rodinu požehná dobrotivý Boh
po všetky dni vášho života. My veriaci sa
za vás budeme naďalej prihovárať u Pána
svojimi modlitbami. S láskou vám to vyprosujú veriaci z farnosti Breznička. Na mnohaja
i blahaja lita!
Drahý otec Miroslav Bartoš, krásne životné
jubileum 50 rokov života oslávite 30. marca.
Vyprosujeme vám aj celej rodinke u Najvyššieho pevné zdravie, Božie požehnanie, Božiu
milosť, plnosť darov Svätého Ducha. Chceme
sa vám úprimne a zo srdca poďakovať za vašu
pomoc, ochotu, službu a za vaše slová, vďaka
ktorým vieme prekonávať tie najťažšie, ale aj
najkrajšie životné situácie. Nech Pán odmení
a požehná ďalšie roky vášho života a kňazskej služby.
bohuznáma rodina z Vernára
Na konci svätej liturgie sa kňaz modlí: „Pane,
posväcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu.“
Milovaná Božia dcéra Irena Leľová, k vášmu
životnému jubileu 70 rokov, ktoré oslávite
30. marca, vám vyprosujeme, aby ste denne
zažívali, ako Pán svojimi milosťami posväcuje
váš život. Zároveň vám vyprosujeme hojnosť
Božích milosti za všetku službu, za to, že sa
s láskou staráte o krásu a dôstojnosť nášho
chrámu a farnosti.
s vďakou veriaci farnosti Breznička
a otec Ján s rodinou
OZNAMY

So srdcom plným vďaky pozdravujeme
našich oslávencov otca Miroslava Bartoša
a jeho manželku Alicu, ktorí v marci oslavujú
krásnych 50 rokov. Dovoľte zablahoželať vám
a zároveň sa poďakovať za roky, ktoré ste
s nami prežili v plnom nasadení, duchovnom
aj pri stavbe nášho krásneho chrámu. Naše
poďakovanie nedokáže vystihnúť všetko, čo
ste pre Poprad urobili. Všetko vaše snaženie
a námaha je zapísaná u Pána. Nech vás za to
dobrotivý Boh odmení. Modlíme sa za vás
a vyprosujeme vám do ďalších rokov pevné
zdravie, pokoj a Božie požehnanie pri práci
v Pánovej vinici. Nech vás pod svoj ochranný
plášť prijme Presvätá Bohorodička a v kňazskom živote chráni dlhý čas. Božia láska
a dobrota nech prežiaria ďalšie roky vášho
života. Na mnohaja i blahaja lita!
vďační Popradčania
Drahý duchovný otec
Róbert Krolák, 27. marca
oslávite 36 rokov života.
S láskou si, otec Róbert,
spomíname na vás, ako aj
na čas, keď ste ako kňaz
v našej farnosti pôso-

Návštevníci kaštieľa Stropkov môžu až
do začiatku júna obdivovať rôzne umelecké
artefakty spojené s krížom. Doteraz mnohé
neboli verejnosti vôbec prístupné. Tematickú
výstavu V znamení kríža pripravilo Krajské
múzeum v Prešove. Vystavené nie sú len
ukrižovania, ale aj predmety, ktoré s tematikou súvisia, napríklad pieta, kalvária, Božské
Srdce Ježišovo, ale aj bohoslužobný kalich,
chrámový svietnik či adorujúci anjeli. Výstava potrvá až do začiatku júna.
Duchovná obnova pre bezdetné páry
Pozývame manželské páry, ktoré sú zosobášené už niekoľko rokov a nemajú dieťa,
na duchovnú obnovu 5. – 7. apríla do penziónu Zornička na Donovaloch. Duchovnú

obnovu vedie otec Marek Iskra. Cena: 112
eur/pár/víkend, (ubytovanie v dvojlôžkových
izbách, plná penzia). Bližšie informácie:
www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia
Kontakt a prihlasovanie: katka@rodinabb.sk
Pozvánka na kurz Zbav nás zlého
Druhá časť seminára Zbav nás zlého s otcom
Jozefom Marettom sa uskutoční v hoteli
Javorná v Drienici 5. – 7. apríla. V cene je
zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná
penzia. Na seminár si treba priniesť Bibliu.
Na jeho konci sa požehnávajú predmety.
Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapacity
zariadenia. Bližšie informácie: Erik Zbiňovský,
0905 635 380, 0907 932 400, zksilurus@
gmail.com
Seminár s pátrom Vellom
Pozývame vás na druhú časť seminára s exorcistom pátrom Eliasom Vellom Panna Mária,
rozväzovačka uzlov. Predložíme uzly našej
duše Otcovi milosrdenstva skrze Máriu.
Termín a miesto konania: 6. – 10. máj; Hotel
Morava, Tatranská Lomnica
Rezervácie: 0908 995 740, 0915 270 490;
0902 130 480; OZ Cortona, Engelsova 4,
080 01, Prešov
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. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344
_______________________________________
Cestovná agentúra M-TOURS vás pozýva
na duchovnú púť do Medžugoria v termínoch
20. – 27. jún, 4. – 11. júl, 11. – 18. júl ...
Cena za 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.
Viac sa dozviete na www.mtours.sk.
Kontakt: 0902 545 140, 0907 887 861

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/

www.casopisslovo.sk
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program

Katechéza 20.30 Na ceste v rodine: Modlím sa
za teba 21.45 Slovo – miesto stretnutia R

TV LUX

J22.03. (piatok) 08.20 Starý zákon: V pote tváre
2 08.55 Večera u Slováka: Tretia pôstna nedeľa
15.30 Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II.
16.35 Eucharistické zázraky 20.20 PKP R 20.30
Svätý Augustín – film 2
J23.03. (sobota) 08.00 Klbko: O sviatostiach
10.10 Gréckokatolícky magazín (GkM) R 11.55
PKP 14.00 Akatist 17.00 Luxáreň 20.30 Biblia:
Šalamún – film (1) 2
J24.03. (nedeľa) 08.35 GkM R 10.00 Svätá omša
z Rožňavy 11.15 Peter medzi nami – katechézy
pápežov 16.00 Slovo v obraze 20.30 Duchovná
poradňa: Hriech obžerstva
J25.03. (pondelok) 02.25 Vietnam – nádej
na zmenu – dokument 08.20 Starý zákon: Kain
a Ábel 09.00 Pápež František v Lorete 13.30
Večerná univerzita 16.05 V škole ducha 16.55
Vatikano 17.30 Doma je doma 20.25 PragerU

20.30 V Samárii pri studni 22.00 Slovo – miesto stretnutia – dokumentárny film mapujúci
50 rokov časopisu Slovo
J26.03. (utorok) 02.10 Eucharistické zázraky
03.50 Slovo v obraze 08.20 Starý zákon: Noe
14.10 Godzone magazín 14.40 Eucharistické
zázraky 16.05 Slovo – miesto stretnutia R

20.25 V kontexte 20.55 Gréckokatolícky
magazín
J27.03. (streda) 03.15 Akatist 08.20 Starý
zákon: Noemovi synovia 14.05 Slovo – miesto
stretnutia R 16.05 GkM R 16.25 Egypt: Unesené
nevesty – dokument 2 20.20 PKP R 20.30
Kresťan v spoločnosti
J28.03. (štvrtok) 04.00 GkM R 08.20 Starý zákon:
Babylonská veža 2 10.50 PKP 13.30 Chvály
16.00 Večera u Slováka: Štvrtá pôstna nedeľa
17.00 PKP R 17.05 Nová kvalita života: Milosrdný Otec 20.20 Adorácia
J29.03. (piatok) 02.25 Slovo – miesto stretnutia
R 08.20 Starý zákon: Terachov syn 2 15.30
Obrazy krížovej cesty 17.00 Kajúca pobožnosť
so Svätým Otcom 18.45 Moja misia: Pallotíni
20.20 PKP R 21.30 Quo vadis 23.10 Duchovná
poradňa
J30.03. (sobota) 08.00 Klbko: O sviatostiach
10.10 GkM R 10.30 Slovo – miesto stretnutia R
11.55 PKP 14.00 Akatist 15.00 Pápež František
v Maroku 19.00 Svätý František – film 2 20.30
Biblia: Šalamún – film (2) 2
J31.03. (nedeľa) 08.00 Ekoklbko – detský program 08.35 GkM R 11.35 Pápež v Maroku 19.05
::

TV NOE

J23.03. (sobota) 07.10 Irák: Země světců a mučedníků – dokument 08.45 Cirkus Noeland
(29)18.00 Příběhy odvahy a víry: Oleg Senin
(3) 18.30 Putování do Lurd s Luckou a Bárou:
Po stopách Bernadety 18.40 Josef a jeho bratři
– životopisný príbeh 20.00 Život za život –
hraný film
J24.03. (nedeľa) 08.05 Slunce ve tváři – dokument o likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi
v Rumunsku 09.45 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 14.00 Krížová cesta rodín 18.30 Dávní
hrdinové: V zajetí – animovaný príbeh 18.55 Jak
věří katolíci: Cesta k jádru naší víry
J25.03. (pondelok) 07.15 50 let Boží milosti
– dokument 09.25 Loreto: Svatyně Svatého
Domu z Nazaretu 09.45 Papež František
v Loretu 12.50 Skryté poklady: Olga 18.25
Sedmihlásky (62) 21.05 Zambijský Bambo –
dokument 23.30 Kulatý stůl – publicistika
J26.03. (utorok) 09.20 Víra do kapsy: Otec a dcera 18.30 Putování do Lurd s Luckou a Bárou:
Tisíce světel 20.00 Missio magazín 20.55 Řeckokatolický magazín 21.10 Chceme se vrátit
domů – dokument
J27.03. (streda) 10.40 Ars Vaticana (7) 16.00
Zachraňme kostely (10) 16.20 Dobrý pastýř:
Mons. Marcelo Palentini 18.45 Královna a matka Chorvatů 21.05 Oleg Senin (3)
J28.03. (štvrtok) 08.00 P. Vojtěch Kodet: Postní
obnova 08.35 Modlitba ve skle – dokumentárny
film 09.30 Jen Bůh – film 12.50 Misionáři chudých 16.20 ŘkM R 18.50 Nevzdají se – Orissa
J29.03. (piatok) 10.40 Angola: Nepřestanu chodit ulicemi 13.10 Útulek svatého Juana Diega
16.20 Stíny barbarské noci – dokument 18.45
Cvrlikání (57) 22.05 Večeře u Slováka
J30.03. (sobota) 07.30 Missio magazín 08.30
Cirkus Noeland (30) 14.45 Od Františka k Františkovi – dokument 16.30 Návštěva mauzolea
Mohameda V.: Přímý přenos papežské návštevy 20.00 Poveda – španielsky hraný film 22.05
Příběhy odvahy a víry: Babička Věra
J31.03. (nedeľa) 07.05 ŘkM R 10.35 Setkání
s kněžími, řeholníky a ekumenickou radou
církví v katedrále v Rabatu: Papež František
v Maroku 14.45 Mše svatá: Apoštolská cesta papeže Františka do Maroka 21.50 Missio magazín
22.45 Dokonalá radost – dokument
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J20.03. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolícka farnosť Topoľčany 21.00 Zlatnícky majster Samuel
Libay. Hosť: historik Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici Filip Glocko
J21.03. (štvrtok) 20.00 História a my: Ruténska
gréckokatolícka cirkev v USA (2) Hosť: Ján
Krupa
J23.03. (sobota) 10.00 Viera do vrecka: Napísali
o Ježišovi (2) 15.15 Osudy Indiánov v diele a
tvorbe Eriky Jarkovskej 18.00 Emauzy – grécko-

katolícka svätá liturgia z Prešova 20.15 Mesiac
s pápežom Františkom
J24.03. (nedeľa) 13.00 Púšťou i pralesom –
rozhlasová hra
J25.03. (pondelok) 20.00 Študentské šapitó:
Ako byť úspešní? Hosť: podnikateľka roka 2018
farmárka Barbora Figlušová
J27.03. (streda) 11.10 Rozhovor týždňa: Keď
je spev a hudba štýlom života. Hosť: Andrea
Kirschová 21.00 Krása dolnoplachtinského
kroja v Honte. Hostia: Katarína Pavlovová a Iveta
Červenáková z Dolných Plachtiniec
J29.03. (piatok) 20.00 ÚV hovor: Mladí a ich
pomoc seniorom. Hostia: Študenti ocenení
Cenou Mariána Ondáša za mimoriadne aktivity
v poskytovaní pomoci starším mladými ľuďmi
a Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc
starším
J30.03. (sobota) 10.00 Viera do vrecka: Napísali
o Ježišovi (3)
J31.03. (nedeľa) 13.00 Srdce – rozhlasová hra
14.00 Deti sa môžu učiť vlastivedu pútavo
RTVS
DVOJKA

J23.03. (sobota) 09.00 Genius loci Slovensko:
Kostol sv. Margity Antiochijskej
J24.03. (nedeľa) 07.20 Genius loci Slovensko R
12.45 Orientácie 13.10 Slovo 00.55 Slovo R
J25.03. (pondelok) 13.00 Orientácie R
J26.03. (utorok) 23.35 Stopy v snehu – dokumentárny film R
J29.03. (piatok) 14.25 Spomienka nikdy nesklame – dokumentárny film R
J31.03. (nedeľa) 13.30 Orientácie 14.00 Slovo
01.40 Slovo R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného
rána
J24.03. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z Rožňavy
J31.03. (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

JPondelok 17.05 Viera v živote
JUtorok 10.05 Božie mlyny R (Východ) 20.00
Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mlyny (Regina-východ) 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená
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kultúra a relax

JOZEF IVAN:
365 ZAMYSLENÍ

BEAUTIFUL BOY

FIL3: POKLAD

KNIHA g Kniha 365 zamyslení nad
Božím slovom a nad životom je zbierkou
myšlienok z homílií autora, gréckokatolíckeho kňaza, ktoré ponúkol širokej
verejnosti ako prostriedok povzbudenia
na ceste v duchovnom živote. Kniha sa
zameriava na obyčajných ľudí, veriacich
i tých, ktorí hľadajú Boha. Jej cieľom je
povzbudiť čitateľa každý deň v roku jedným zamyslením, rozšíriť obzor a poznanie pri uvedomení si niektorých aspektov
Božieho slova prežívaného v živote kresťana. Kniha sa stala obľúbenou pre ľudí
v staršom i mladšom veku. Záujemcovia
o publikáciu nech kontaktujú priamo autora na mailovej adrese jozefgabikaivan@
gmail.com. (-ij)

FILM g Osemnásťročný Nic (Timothée
Chalamet) má na prvý pohľad všetko –
skvelú rodinu, krásu, talent a vo vrecku
prijatie na univerzitu. Predsa je v jeho
živote trhlina, ktorú vypĺňa drogami. Kde
sa vzala a ako môže David (Steve Carell)
pomôcť svojmu milovanému synovi vo
chvíľach, keď sa ocitne nad priepasťou?
Emotívna snímka o sile závislosti a ešte
väčšej sile lásky bola natočená podľa
skutočného príbehu Nica a Davida
Sheffovcov, ktorí svoje zážitky zachytili
každý zo svojho uhla pohľadu v dvojici
kníh. Opravdivosť pádu i nádeje vo filme
umocňujú predstavitelia hlavných úloh,
ktoré svojimi výkonmi dokazujú, prečo sú
zaradzovaní k najtalentovanejším hercom
svojej generácie. (Aerofilms)

HUDBA g Nové CD detskej gospelovej kapely Fil3 je skutočným pokladom.
Talenty, ktoré deti v sebe „nezakopali“,
používajú na ohlásenie Božie slova.
Na rozdiel od ich predchádzajúceho CD
si na ňom môžete vypočuť aj ich vlastné
piesne, ktoré samy spievajú, ale hlavne sa
samy hudobne sprevádzajú. Texty piesní
oslovujú nielen najmenších, ale aj dospelých. Odkazujú na rôzne životné situácie.
Ako sa správať, na čo pamätať v duchovnom, ale aj bežnom živote. Na deťoch
poznať, že majú osobný vzťah s Bohom,
a tak môžu byť vzorom pre ostatných.
V Gréckokatolíckej rómskej misii máme
mnoho pokladov – šikovných a ochotných
detí. A členovia kapely Fil3 sú určite jedni
z nich. (Monika Frišničová)

Uhasili
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Autor:
Duša
Kraj
Jemný
Kód štátu u starých
Obyvateľ
Vladimír biely
v Čechách Komanický
kvet Alabama Egypťanov
Arménska

Zväz
Slovákov
v Maďarsku

Nočný
papagáj

Oxid
hliníka,
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Obyvateľ
Arménska
Ženské
meno

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Minister.
zahr. vecí
Usadená
nečistota

E T I M N A A M B D L D L C L Y S
C I N N R O O M A I O I O U E Ú Č
I N M O I T S R A H P N B O M B A

Čadské
mesto
Kórejský
automobil

L V K O A V E P O L A A C R O E R
A O A E D M O D L I T B A I S O N

Stoka

Nočný vták

P T T K A E A D V N A K L O T B A

Prichystá
Hasil smäd

Ruská rieka

Ochranný
násyp

Primáty

I O O Ľ D M R T A L N D R E S Á É
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T R O B U T K R Í Z A O O A V Y R
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Skorý

2

Nepožiadaj
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štát
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U K R S A I A E Á K B T N A D Y T
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Papagáj

Nudne

S Y A B E J V M Í

6 v Ríme

Alebo

Letecké
opravovne

LEKÁREŇ
A B T T E S T R E S T O Ž Z T M R
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Udrie
po hlave

Odgúľala

O C C E S T Y D A L L A A O E Á I

Bola
v plame
ňoch

Delta-amplitúda,
skratka
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Nápor

Legenda: AJATÍN, AKTÉR, BAHAMY, BLUDÁR, BOMBA, CESTY,
CITÁT, DOHODA, HANBY, HLINÍK, HLUPÁK, HNEVY, KARTY,
KATAR, KLASY, KOĽAJ, KRAVA, KRÍZA, KROKY, KYSAK, LOPATA,
LUMEN, MAMUT, MERADLO, METRO,MODLITBA, MULAT, OBDIV,
PALICE, PAROH, PILOT, POKORA, POPLATOK, PRAKY, RIEKA,
ROKYTOV, ROTUNDA, SALÁMA, SAMOTA, SKOBA, SONET,
SPLNY, STRES, SUITA, SÚMRAKY, TABULÁR, TELEMOST, TEMNO,
TLAMA, TORBA, VEDOMIE, VIANOCE, VINICA, VODÍK, ŽALOBCA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 4: Krížovka: Počujte, čo vám
vlastný rozum hovorí. Osemsmerovka: Keď vás láska
korunuje, zároveň vás pribíja na kríž.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Pomôcky:
Iča,Kéna,
Alarod

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

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

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

Patent

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

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

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

www.ivakzvony.sk

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)
02. – 04.04. Konferencia Poprad, hot. Satel
07.04. Stretnutie rómskych mužov, Čirč
(15.00 h)
koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
27.03. Biblický večer (18.00 h)
03.04. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)
10.04. Večerné chvály (18.00 h)
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
24.04. Svätá omša a adorácia v kaplnke
rehoľného domu sestier františkánok v Poprade-Veľkej (17.00 h)
15.05. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi
v Prešove-Sekčove (17.00 h)

CENACOLO

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

Svetelná tabuľa

KOINONIA

Ozvučenie kostolov

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
03. – 06.05. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je
99 eur za manželský pár.
17. – 19.05. Seminár o prorockých daroch 2
19.05. Deň rodiny na Sigorde, 10. výročie
centra
30.05. – 02.06. Kurz prípravy na manželstvo
07. – 09.06. Kurz Rút
21. – 23.06. Kurz Filip

KOMUNITA

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

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

JÁN KRSTITEĽ

Odlievanie zvonov

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

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)

RÓMSKA

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

Zváranie zvonov

MISIA

Vežové hodiny

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

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
22.03. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
24.03. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)
05.04. Prvopiatková adorácia a liturgia
s eucharistickým požehnaním (17.30 h)
12.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)

CENTRUM PRE RODINU

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

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

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

PÚTNICKÉ MIESTA

Automatizácia
chrámových zvonov

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda:
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30
h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdrav. (18.00 h)
06.04. Fatimská sobota (09.30 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
06.04. Fatimská sobota (10.00 h)
07.04. Mariánske večeradlo (16.00 h)
14.04. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
28.04. Púť Božieho milosrdenstva

