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Človek často chodí sem a tam, keď je nervózny. 
Jednoducho sa prechádza. Akoby hľadal miesto, 
kde nájde pokoj. Miesto, na ktorom si spomenie, 
na čo zabudol. Kde mu príde spásonosná myšlien-
ka – nápad, ktorý zmení celý jeho život. Sú však aj 
ľudia, ktorí iba bezcieľne blúdia. Prechádzajú sa 
hore-dole, a pritom nič priamo nehľadajú. Hľadajú 
niečo, čo ich naplní, čo pozitívne zmení kvalitu 
ich života. Lenže nevedia, čo hľadajú. A tak veľmi 
často to aj prehliadnu.

V tieto dni nielen gréckokatolíci na Slovensku 
navštevujú rôzne, najmä mariánske, pútnické 
miesta. U nás sú to najmä Ľutina, Klokočov či 
Litmanová. Ale netreba zabudnúť ani na Levoču, 
Bukovú hôrku alebo Čirč. Okrem týchto veľkých 
pútnických miest je tu mnoho menších, kde sa 
rôznym spôsobom prejavila Božia milosť. Natíska 
sa však otázka: Je to správne? Nejde iba o hľadanie 
senzácie, zážitku?

Odpoveď je skrytá v nás samých. A u každého 
bude iná. Človek môže putovať bezcieľne, priro-
dzene vyhľadávajúc miesta, kde sa už niečo udialo. 
Miesta, kde sa zmenili životy iných ľudí. Chce, túži 
po zmene svojho života, no nevie ako. A tak čaká 
na zázrak. A ten neprichádza. Pre toho človeka 
platia Abrahámove slová z podobenstva o boháčovi 
a Lazárovi. Boháč si spomenul na svojich bratov 

a prosil Abraháma o zázrak: „Ak príde k nim niekto 
z mŕtvych, budú robiť pokánie.“ Abrahám mu však 
pravdivo odpovedal: „Ak nepočúvajú Mojžiša a pro-
rokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ 
(porov. Lk 16, 30 – 31)

Práve pokánie je tým, čo môže pozitívne zmeniť 
náš život. Pokánie je vlastne obrátenie či prinavrá-
tenie sa k Bohu. Je to cesta márnotratného syna 
do domu Otca. Je však prirodzené, že človek, ktorý 
sa odvrátil od Boha, zabudol na to, kde je jeho 
pravé miesto. Zabudol na to, aké pravidlá platia 
v Otcovom dome. Už toľko pochodil bezcieľne sem 
a tam, že mu už všetky cesty splývajú v pamäti, 
a tak nevie, ako sa dostať späť domov. A je unavený, 
vyčerpaný z doterajšieho hľadania. Otec však robí 
niečo viac, než iba z okna svojho domu očakáva 
syna. Posiela iné svoje dieťa, to, ktoré pozná Otca, 
pozná cestu, aby našlo tých, ktorí zablúdili. A ak 
dokážeme zdvihnúť svoj pohľad z toho malého 
kúska zeme, kde stojíme, a uprieme ho na neho, 
na Krista, tak nám ukáže cestu – odprevadí nás 
domov.

Toho Krista nájdeme všade, nielen na pútnických 
miestach. Ale tam, na mieste, kde sa špecifickým 
spôsobom vylieva Božia milosť, môžeme nájsť silu 
zbaviť sa strachu a vykročiť za Ježišom. Silu ho 
nasledovať. Silu spoločenstva – Cirkvi. Nájdeme 
tu potvrdenie správnosti svojho konania – svedkov 
správnosti tejto cesty. Tých, ktorí vykročili pred 
nami. Nájdeme tu povzbudenie, osvieženie, ktoré 
ako ľudia tak často potrebujeme. Ale je len na nás, 
čo hľadáme. Či odvahu veriť a žiť svoju vieru, alebo 
iba svätý obrázok a prepálený cukor zo šiatrikového 
stánku.

PUTUJEME
Juraj GRADOŠ
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SCHOPNOSŤ  
SPOLUCÍTENIA

Marek BARAN

Svätý Otec František pred tradičnou modlitbou 
Anjel Pána v nedeľu napoludnie povzbudil Boží ľud 
svojím zamyslením nad podobenstvom o milosrdnom 
Samaritánovi.

„Je to jedno z najkrajších podobens-
tiev v evanjeliu. A toto podobenstvo sa 
stalo paradigmou kresťanského života. 
Vďaka evanjelistovi Lukášovi máme tento 
poklad. Hlavným hrdinom krátkeho 
rozprávania je Samaritán, ktorý postretne 
pri ceste človeka olúpeného a dobitého 
zbojníkmi, a postará sa o neho. Vieme, 
že Židia brali Samaritánov s pohŕdaním. 
Považovali ich za cudzích vyvolenému 
ľudu. Nie je to teda náhoda, že si Ježiš 
volí práve Samaritána ako pozitívnu 
postavu podobenstva. Takýmto spôso-
bom chce prekonať predsudok. Ukazu-
je, že aj cudzinec, aj taký, čo nepozná 
pravého Boha a nechodí do jeho chrámu, 
je schopný správať sa podľa jeho vôle. 
Spolucíti s bratom v núdzi a pomáha 
mu všetkými prostriedkami, ktoré má 
k dispozícii. Po tej istej ceste už pred 
Samaritánom prešli kňaz a levita, čiže 
osoby zasvätené Božiemu kultu. Ale keď 
na zemi zbadali toho úbožiaka, prešli 
povedľa bez zastavenia, pravdepodobne 
aby sa neznečistili jeho krvou. Dali pred-
nosť ľudskému predpisu – neznečistiť sa 
krvou – viazanému na kult pred veľkým 
prikázaním od Boha, ktorý chce predo-
všetkým milosrdenstvo. Tento človek 
tým, že miluje brata ako seba samého, 
dáva najavo, že miluje Boha celým srdcom 
a zo všetkých síl – toho Boha, ktorého 
nepoznal! – a vyjadruje súčasne pravú 
nábožnosť i plnú ľudskosť. Dáva nám 
pochopiť, že to nie my na základe našich 
kritérií určujeme, kto je blížnym a kto 
nie, ale je to ten človek v situácii núdze, 
ktorý musí vedieť rozpoznať, kto je jeho 
blížnym, čiže kto mu preukázal milosr-
denstvo. Schopnosť spolucítiť je kľúčová. 

Toto je naším kľúčom. Ak s nejakou 
núdznou osobou nespolucítiš, ak sa tvoje 
srdce nepohne, znamená to, že niečo 
nesedí. Dávaj pozor! Dávajme si pozor! 
Nedovoľme, aby nami pohadzovala egois-
tická necitlivosť. Schopnosť spolucítenia 
sa stala skúšobným kameňom kresťana, 
a tým viac Ježišovho učenia. Sám Ježiš je 
spolucítením Otca voči nám.

Ak kráčaš po ceste a uvidíš tam ležať bez-
domovca, a prejdeš povedľa bez toho, že 

by si sa mu prizrel, alebo si povieš: „Nuž, 
toto je dôsledok vína. Je to opilec,“ nepo-
lož si otázku, či ten človek je opilec, ale 
či sa tvoje srdce nezatvrdilo, či sa nestalo 
ľadom. Tento uzáver ukazuje, že milosr-
denstvo voči nejakému ľudskému životu 
v stave núdze je pravou tvárou lásky. 
Toto je spôsob, akým sa stávame pravými 
Ježišovými učeníkmi a zjavuje sa Otcova 
tvár: ,Buďte milosrdní, ako je milosrdný 

váš Otec.‘ (Lk 6, 36) A Boh, náš Otec, je 
milosrdný, pretože spolucíti. Má schop-
nosť spolucítiť, priblížiť sa k našej bolesti, 
k nášmu hriechu, našim nešvárom, našim 
biedam. Nech nám Panna Mária pomáha 
porozumieť, a predovšetkým žiť stále 
viac to nerozlučné puto, ktoré je medzi 
láskou k Bohu, nášmu Otcovi, a kon-
krétnou a veľkodušnou láskou k našim 
bratom, a dopraje nám milosť spolucítiť 
a rásť v spolucítení.“ (úryvok príhovoru 
zo 14. júla 2019)
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„A Boh, náš Otec, je milosrdný, pretože spolucíti. Má 
schopnosť spolucítiť, priblížiť sa k našej bolesti, k nášmu 
hriechu, našim nešvárom, našim biedam.“

(Svätý Otec František)
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PREŽEHNANIE 

V mene Otca i Syna, i Svätého 
Ducha. Amen. Ide o najčastejšiu 
modlitbu, kde sa spomína aj Svätý 
Duch. Postup žehnania sa: tri prsty 
(palec, ukazovák a prostredník) 
pravej ruky zložíme spolu a zvyš-
né dva prsty (prstenník a malíček) 
zohneme. Ruku následne pozdvih-
neme, priložíme tri vystreté prsty 
k čelu a hovoríme: „V mene Otca“, 
potom ich položíme medzi prsia 
a brucho a hovoríme „i Syna“, ďa-
lej ich položíme na pravé rameno 
a hovoríme: „i Svätého“, nakoniec 
na ľavé rameno a pri tom hovo-
ríme: „Ducha. Amen.“ Treba mať 
na pamäti, že v iných obradoch 
môžu byť slová „Svätého Ducha“ 
používané opačne, a tak aj na ra-
menách sa žehnáme naopak.

SVÄTÝ DUCH ZNÁMY, 
NEZNÁMY

Marko DURLÁK

Svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom vypočítava deväť 
chariziem, ktoré pochádzajú od Svätého Ducha. Hovorí: 
„Jednému dáva Duch slovo múdrosti, inému ten istý Duch 
dáva slovo poznania. Inému ten istý Duch dáva vieru, iné-
mu ten istý Duch dáva dar uzdravovať. Inému dáva moc 
robiť zázraky, inému prorokovať, inému rozlišovať duchov, 
inému dar hovoriť rozličnými jazykmi, inému tie jazyky 
vysvetľovať. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, 
ktorý rozdeľuje každému vhodne a ako chce.“ (1 Kor 12, 8 – 
11)

Všetky spomínané prejavy sa nazývajú 
spoločne charizmami, lebo Svätý Duch 
ich podľa svojej vôle udeľuje zadarmo – 
gratis. Ich spoločnou charakteristikou je 
to, že sú to dary  mimoriadne, prechodné, 
trvajú nejaký čas a udeľujú sa vyslovene 
pre dobro ostatných, hoci môžu slúžiť 
na posvätenie aj samému nositeľovi 
niektorej z nich. Všimnime si postupne 
každú z nich.

SLOVO MÚDROSTI
Pod vyjadrením slovo múdrosti sa myslí 
mimoriadny dar – charizma vedieť vy-
svetliť najvyššie kresťanské pravdy, ktoré 
súvisia s božským životom a s Božím 
životom v nás. V tomto zmysle za najväč-
ších charizmatikov par excellence možno 
považovať cirkevných otcov a veľkých uči-
teľov Cirkvi. Oni v rozličných obdobiach 
dejín Cirkvi a v čase výskytu obrovského 
množstva názorov, často zmätočných, ne-
jasných a protikladných, dokázali dôležité 
a najdiskutovanejšie otázky viery vysvetliť 
s obdivuhodnou jasnosťou. Epifánius 
zo Salaminy už v 4. storočí vypočítal 
po mene 80 heréz: 20 od Adama po Kris-
ta a 60 od Kristovho vtelenia po dobu 
cisárov Valentiniana Valenta a Graziána. 

V tejto záplave rozličných siekt a pohľa-
dov, keď neraz aj samotní hierarchovia 
Cirkvi mali v hlave zmätok a váhali, 
na ktorú stranu sa prikloniť, Svätý Duch 
obdivuhodným spôsobom daroval slovo 
múdrosti jednotlivým otcom, ktorých 

hlas zaznel mohutne a jasne ako trúba 
a diskutované otázky náležite vysvetlil. To 
sú tí otcovia, ktorých mená spomíname 
v jekténii na lítii alebo na veľkej utierni. 
Vtedy prosíme o Božiu pomoc a ochranu 
pre seba na príhovor našich otcov a veľ-
kých učiteľov Cirkvi i svätiteľov: Bazila 
Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoús-
teho, svätých alexandrijských biskupov 
Atanáza a Cyrila, svätého Mikuláša, svä-
tých apoštolom rovných Cyrila a Metoda 
atď. Práve vďaka svojej erudovanosti spo-
lu s charizmou slova múdrosti definovali 
základné pravdy kresťanskej viery, ktoré 
sú zakotvené v Nicejsko-konštantínopol-
skom vyznaní viery. Nie je preto náhoda, 
že títo otcovia majú v liturgickom kalen-
dári svoje samostatné sviatky, či už je to 
Nedeľa svätých otcov Prvého všeobecné-
ho snemu (po Pánovom nanebovstúpe-
ní), svätých otcov prvých šiestich snemov 
(po 16. júli) alebo svätých otcov Siedmeho 
všeobecného snemu (po 11. októbri). Toto 
sú praví a ozajstní charizmatici, o kto-
rých Cirkev spieva slovami kondáku: „Čo 
apoštoli hlásali a otcovia objasňovali, to 
tvorí pevný základ našej Cirkvi. Ona je 
nositeľkou pravdy utkanej z nebeskej 
náuky o Bohu. Ona s úctou spravuje veľké 
tajomstvo našej spásy.“

Svätý Konštantín Cyril bol tak chariz-
maticky obdarený slovom múdrosti, že 
ešte pred príchodom k Slovanom bol 
poslaný k Chazarom, ktorí prišli do Cari-
hradu s posolstvom tohto znenia: „Židia 
nás nahovárajú prijať ich vieru a zvyky, 
no na druhej strane vábia nás Saracéni 
na svoju vieru, ponúkajú pokoj a mnohé 
dary, hovoriac: ,Naša viera je tá najlepšia 
zo všetkých národov.‘ Žiadame vás o radu 
a prosíme vás o učeného muža. Ak pre-
môže v dišpute Židov a Saracénov, prij-
meme vašu vieru.“ Vtedy cisár dal hľadať 
Filozofa a keď ho našiel, vyrozprával mu 
všetky slová Chazarov, a vravel: „Choď, 
Filozof, k tým ľuďom a objasni im vieru 
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v Najsvätejšiu Trojicu a s jej pomocou 
odpovedz na ich otázky, lebo nikto iný 
nemôže to tak dôstojne vykonať.“ Život 
Konštantína potom uvádza rozsiahlu reč, 
ktorá sa tiahla niekoľko dní a v ktorej 
Filozof bravúrne odpovedal na otázky 
z oblasti viery. Záver celého stretnutia 
je opísaný nasledujúcimi slovami: „Keď 
chazarský kagan s čelnými mužmi vypo-
čuli tieto sladké a sväté slová, povedali 
Konštantínovi: ,Boh ťa sem poslal na naše 
vzdelanie. A keďže si sa od neho naučil 
všetky knihy Písma, všetko si poporiadku 
vysvetlil, dosýta si nás všetkých naplnil 

medovými slovami svätých kníh. My 
sme však neučení ľudia, ale veríme, že ty 
si od Boha.‘“ Toto je charizma s názvom 
slovo múdrosti.

SLOVO POZNANIA
Ako druhé medzi charizmami spomí-
na sv. Pavol slovo poznania (gr. lógos 
gnózeos). Interpretácie o tom, čo by to 
mohlo znamenať, sa líšia podľa toho, ako 
tento výraz býva preložený do súčasných 
jazykov. Niektorí túto charizmu interpre-

tujú ako mimoriadnu schopnosť dokázať 
vysvetľovať základné kresťanské pravdy, 
na rozdiel od vyššie spomenutého slova 
múdrosti, čím sa rozumie schopnosť 
dokázať s ľahkosťou vysvetliť zložité 
alebo na pochopenie náročné pravdy. Je 
to niečo podobné, ako keď sme v pred-
chádzajúcich článkoch o daroch Svätého 
Ducha hovorili, v čom spočíva rozdiel 
medzi darom múdrosti a darom poznania. 
Iní zasa interpretujú slovo poznania ako 
schopnosť dokázať vysvetľovať pravdy 
viery pomocou humanistických vied. 
Sv. Augustín vysvetľuje, že kým výraz 
slovo múdrosti treba vzťahovať na vys-
vetľovanie božských vecí, slovo poznania 
sa vzťahuje na vysvetľovanie vecí tohto 
sveta. Nech už je to s rôznymi interpretá-
ciami tak alebo onak, v každom prípade 
sa tu myslí schopnosť poučovať a vysvet-
ľovať bez predchádzajúceho špeciálneho 
štúdia, teda výlučne z moci Božieho Du-
cha. Je to tá schopnosť učiť, ktorú dostali 
apoštoli po zostúpení Svätého Ducha, aj 
keď boli predtým neučenými rybármi.

CHARIZMA VIERY
Z katechizmu vieme, že tzv. tri božské 
alebo vliate čnosti sú viera, nádej a láska. 
Čnosť viery však nie je to isté, čo chariz-
ma viery. Ak máme na mysli vieru ako 
cnosť, tú dostávame spolu s posväcujúcou 
milosťou vo chvíli krstu. Bez nášho priči-
nenia. Preto sa táto čnosť spolu s nádejou 
a láskou označujú pojmom vliate čnosti. 
Ibaže sv. Pavol v liste Korinťanom hovorí, 
že Svätý Duch (len) niekomu dáva vieru. 
Z toho vyplýva, že viera v tomto význame 
sa tu nemyslí ako čnosť (ktorá je daná 
každému pokrstenému), ale ako chariz-
ma, ktorá je daná iba niektorým. Nie je 
to teda tá viera, ktorá je daná všetkým 
kresťanom, nie je to viera v dogmy, je to 
viera schopná konať zázraky, tá viera, 
o ktorej Kristus povedal: „Ak budete 
mať vieru ako horčičné zrnko a poviete 
tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta, prejde‘ 
(Mt 17, 20).“ Kresťan, ktorý má túto 
charizmu viery, je natoľko presvedčený 
o svojom vzťahu s Bohom, že v extrém-
nych situáciách je rozhodnutý čeliť 
všetkým prekážkam, ktoré mu zákony 
prírody stavajú do cesty, a dokáže robiť 
zázraky. To znamená, že kresťan s touto 
charizmou sa nespráva ako niekto, kto 
Pána Boha pokúša a rozhodne sa „urobiť“ 
nejaký zázrak pokusom typu: vyskúšam 
a uvidíme, či to bude fungovať. Charizma 
viery je istá mimoriadna istota, presved-
čenie, že zázrak sa naozaj udeje. Keď 
apoštol Peter odhalil klamstvo a neúp-

M. Klimčák: Trojica (bazilika v Ľutine); Mária Žarnayová
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rimnosť manželov Ananiáša a Zafiry, ktorí 
priniesli k nohám apoštolov čiastočný 
zisk z predaja poľa, no pritom tvrdili, že 
ide o celú sumu, Peter nie pokusne, ale 
s istotou povedal Zafire: „‚Prečo ste sa 
dohodli pokúšať Pánovho Ducha? Pozri, 
za dverami počuť kroky tých, čo pocho-
vali tvojho muža, vynesú aj teba.‘ A hneď 
mu padla k nohám a skonala.“ (Sk 5, 9 
– 10) S podobnou istotou vzkriesil Peter 
mŕtvu Tabitu v Joppe, keď po modlitbe 
na kolenách povedal: „‚Tabita, vstaň!‘ 
a zodvihol ju.“ (Sk 9, 40 – 41) Charizma 
viery nebola daná len apoštolom, ale mali 
ju mnohí svätí, ktorí Božou mocou vyko-
nali zázraky na úrovni apoštolov.

CHARIZMA UZDRAVOVAŤ
Keďže tu hovoríme o charizmách, aj 
o charizme uzdravovania platí, že je daná 
len niekomu ako dar mimoriadny, dočas-
ný a pre dobro spoločenstva. Nik si túto 
charizmu nemôže osobovať ani sa ňou 
vystatovať. Svätí s touto charizmou sa 
usilovali skôr utajiť a neprezradiť sa. Raz 
sv. Ján Vianney vyšiel zo spovednice, kde 
trávil dlhé hodiny, a zavolal k sebe istú 
ženu, ktorá mala na rukách syna. Chlap-
covi už minuli tri roky, ale stále nechodil. 
Žena arského farára prosila, aby chlapca 
požehnal. Len čo Vianney urobil rukou 
na hlave chlapca znak kríža, chlapec sa 
začal v náručí matky hemžiť. Položila ho 
na zem a on hneď začal chodiť. Ján Vian-
ney pokojne a ticho vošiel do spovednice 
a pokračoval v spovedaní, akoby sa nič 
nebolo stalo.

Sv. Luigiho Orioneho zavolali do Rapalla, 
aby bol prítomný pri zomieraní jedného 
mladíka. Sotva ho mladík zazrel, povedal: 
„Ak ma Don Orione pobozká, určite 
vyzdraviem.“ Don Orione jeho žiadosti 
vyhovel napriek tomu, že mladík mal tvár 
pokrytú hnisavými pupencami. Nastalo 
okamžité vyzdravenie. Charizmu uzdra-
vovať sa snažil zakryť aj sv. Ján Bosco, 
ktorý istému ťažko chorému po spovedi 
a prijatí Eucharistie podal škatuľku s tab-
letkami, ktoré má brať viackrát denne 
a trikrát sa pomodliť modlitbu Zdravas, 
Kráľovná. Po pár dňoch chorý vyzdravel. 
Keď farmaceut preskúmal „zázračné“ 
pilulky, skonštatoval, že ide o obyčajný 
sušený chlieb. Uzdravený sa prišiel poďa-
kovať so slovami: „Pilulky boli obyčajný 
chlieb, ale pravým zázračným liekom boli 
tie tri Zdravas, Kráľovná.“

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

LADISLAV TIBOR TÁTRAY 
(1919 – 1989)
Ladislav Tibor Tátray sa narodil 12. augusta 1919 v Ko-
šiciach, kde absolvoval gymnázium. Teológiu študoval 
v Užhorode a v Miškovci. Keďže mal bezdetné manžels-
tvo, s manželkou sa starali o tri netere po jeho bratovi. 
Kňazskú vysviacku mu udelil 6. decembra 1942 v Miškov-

ci vladyka Anton Papp. Po vysviacke pôsobil v Košiciach a venoval sa robotníckej 
mládeži.

Od roku 1950 ho príslušníci ŠtB držali vo vyšetrovacej väzbe v Prešove do 18. júla 
1951. Dostal dvanásť rokov väzenia. Vo väzení prežil sedem. Určitý čas sedel spolu 
s JUDr. Gustávom Husákom, neskorším prezidentom ČSSR, ktorý mu raz pove-
dal: „Keď mi ešte Boh dovolí, aby som pracoval na významnom mieste v politike, 
tak zaplatím dlh národa aj voči gréckokatolíkom.” Po prepustení pracoval v Inži-
nierskych stavbách Košice. Po roku 1968 slúžil v západnom obrade a vypomáhal 
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, kde 1. februára 1989 zomrel. Pohrebné obrady 
vykonal 7. februára 1989 v Chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach košický 
okresný dekan kanonik Viktor Skorodenský. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ

Duchovná obnova 21. – 23. 08. 2019
Streda  17.30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci

  18.00 svätá liturgia 
Štvrtok 17.30 Moleben k bl. Metodovi     

  18.00 svätá liturgia
Piatok  17.30 Akatist požehnania rodín

  18.00 svätá liturgia

Sobota 24. 08. 2019
vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický gréckokatolícky eparcha
  15.30 posvätný ruženec
  16.00 veľká večiereň
  17.00 Moleben k bl. Metodovi s čítaním prosieb 
     a poďakovaní
  18.00 archijerejská sv. liturgia
  19.30 modlitby za uzdravenie s pomazaním 
   posväteným olejom

Nedeľa 25. 08. 2019
vladyka Petro Loza CSsR, 
pomocný biskup eparchie Sokaľ-Žovkva (Ukrajina)
  07.00 utiereň
  08.00 svätá liturgia
  09.15 Akatist k Matke ustavičnej pomoci
  10.00 archijerejská sv. liturgia 
  15.30 agapé

Bazilika minor 
v Michalovciach

7. ročník  
PEŠEJ PÚTE
24. 08. 2018
Nižný Hrabovec  

Michalovce

www.dmt.sk

60. výročie 
mučeníckej smrti

SRDEČNE POZÝVAJÚ REDEMPTORISTI

 bl. Metoda
Odpust

60 ý či

2019
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LACNEJŠÍ LIEK
Jozef GLASA

Keď je človek chorý, chce zvyčajne dostať to najlepšie, 
aby sa uzdravil. Bežne sa však stretávame s tým, že 
lekár na tú istú chorobu predpíše jednému pacientovi 
ten, inému iný liek. Otázniky pribúdajú, keď zistíme, 
že jeden z liekov je drahší ako ten druhý. Nie je to 
nespravodlivé?!

V medicíne nie je vždy pravda, že čo je 
drahšie, je hneď aj lepšie. Ani neplatí, že 
na rovnakú chorobu musí každý dostať 
ten istý liek. Pre niekoho je konkrétny 
liek vhodnejší než iný. Ani verejné zdroje, 
ktoré sa prideľujú do systému zdravotnej 
starostlivosti, nie sú neobmedzené. V kaž-
dej, aj tej najbohatšej krajine s nimi treba 
rozumne hospodáriť. Aby čo najúčinnejšie 
zachraňovali ľudské životy a zdravie. Aby 
sa nimi neplytvalo. Má ísť vždy o to, čo 
treba zabezpečiť reálnemu pacientovi.

Keď ide o zdravie alebo o život človeka, sú 
všetky otázky o liekoch závažné. Osobit-
ne problém skutočnej dostupnosti lieku, 
keď ho človek potrebuje. Systém opatre-
ní, ako ju dosiahnuť, sa volá štátna lieková 
politika. Má predovšetkým zabezpečiť 
realizáciu racionálnej farmakoterapie. 
To znamená, aby každý pacient dostal 
vždy správny liek, v správnom dávkovaní, 
v správnom čase, so správnou informá-
ciou o jeho používaní – a za rozumnú 
cenu. To všetko v situácii, keď náklady 
na zdravotnú starostlivosť – a osobitne 
ceny novších a najnovších liekov – znepo-
kojujúco rastú.

Jednou z možností, ako dnes zabezpečiť 
pacientovi kvalitné a dostupné lieky, 
je výroba a používanie liekov, ktorým 
hovoríme generiká. Ide o lieky, ktoré sú 
prakticky rovnocenné s pôvodne vyvinu-
tým liekom (ktorému hovoríme originál). 
Sú jeho kópiou, keďže obsahujú rovnakú 
účinnú látku či látky. Majú aj klinicky 
preukázanú rovnakú účinnosť a bezpeč-
nosť. Sú však oproti originálu podstatne 
lacnejšie. Je to najmä preto, že výrobca 
generika nemusí zabezpečovať celý, veľmi 

nákladný výskum, ktorý viedol k obja-
veniu a dôkladnému predklinickému 
a klinickému preskúšaniu originálu. Musí 
však preukázať, že zloženie, bezpečnosť 
a účinnosť generika sú prakticky rovnaké 
ako v prípade originálu. Zvyčajne vyko-
naním predpísaného klinického skúša-
nia. Platné predpisy umožňujú len malé 
odchýlky. Ich význam je v praxi zvyčajne 
zanedbateľný.

Kvalita generík sa zo strany štátu prísne 
kontroluje. Na Slovensku to má na staros-
ti Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bra-
tislave. Úzko spolupracuje s podobnými 
inštitúciami v Európe aj vo svete.

Výroba a uvedenie generického lieku 
na trh, zvyčajne pod novým obchod-
ným názvom, sú možné až po vypršaní 

takzvanej patentovej ochrany originálu. 
Dovtedy sa liek vyrába a distribuuje pod 
jednotným obchodným názvom. Držiteľ 
patentu môže poskytnúť licenciu na jeho 
výrobu originálu aj viacerým výrobcom.

Cena generika je nižšia aj preto, že podľa 
zásad liekovej politiky sa pri jeho uvedení 
na trh zníženie ceny oproti originálu 
vyžaduje. Konkurenčné prostredie, keď 
generiká daného originálu vyrába viacero 
výrobcov, môže viesť k ďalšiemu znižova-

niu ich ceny. To zvyčajne spôsobí aj pod-
statné zlacnenie samotného originálu.

Z toho, čo sme uviedli, jasne vyplýva, 
že používanie liekov – generík je eticky 
veľmi pozitívnou skutočnosťou. Umož-
ňuje za rovnakú cenu liečiť podstatne 
viacej pacientov. Preto je povinnosťou 
lekárov generiká pacientom odporúčať 
i predpisovať. Lekár dnes podľa zákona 
pacientovi vlastne predpisuje iba účinnú 
látku (liečivo). V lekárni potom lekárnik 
pacientovi vydá konkrétny liek. Gene-
rikum – alebo aj originál, pokiaľ je jeho 
cena rovnaká. Aj pacient sa správa eticky, 
pokiaľ uvedené záležitosti akceptuje. 
O niektorých dôležitých výnimkách, 
ktoré v praxi prichádzajú do úvahy, si 
povieme v nasledujúcom pokračovaní 
tejto rubriky.
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Celková spotreba humánnych liekov v SR za rok 2018 sa 
z pohľadu finančnej úhrady za vydané lieky zvýšila oproti roku 
2017 o 4,2 % na 1 792,2 milióna eur. (nczisk.sk)
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SOM NA NICH HRDÁ
Dada KOLESÁROVÁ

Skončila teológiu a nevedela, čo bude ďalej. Raz večer jej zavolal otec kamarátky – 
Rómky. Zrejme mu o nej hovorila. Spýtal sa: „Nechceš robiť u nás v Čičave?“ Vtedy ju 
zamrazilo.

J	 Čo viedlo tvoje kroky do centra pre Rómov?

Roky som chcela mať kontakt s otcom Martinom 
Mekelom, ale kým som chodila do školy, veľmi som 
to neriešila a ani som nikdy nemala odvahu tam ísť. 
Preto som na ponuku povedala: „Jasné, že chcem 
ísť.“ Stretla som sa s otcom Martinom, povedala 
som mu, čo viem robiť a že som ochotná robiť 
čokoľvek. Zavolal ma do centra, či by som si vedela 
predstaviť tam bývať. Bola som nadšená. Tak ma 
zamestnal. 
Zo začiatku zamestnal ženy na rôzne projekty 
a učila som ich rôzne kreatívne veci. Niečo sme 
vedeli odovzdať a ony sa niečo nové naučili. Viedla 
som aj stretnutia s deťmi, no bolo to pre mňa ťažké, 
lebo som ochorela na tetániu... Konečne sa cítim 
lepšie a našla som si svoje miesto. Mám na starosti 
deti, ktorých rodičia prešli obrátením. Práca s nimi 
je o niečom úplne inom. Deti chodia do školy, učia 
sa... Založili sme aj kapelu a stretávame sa trikrát 
do týždňa. A potom mám na starosti skupinku 
ikonopiscov, ktorým sa venujem. Intenzívne.

J	 Aký vzťah majú rómske deti k umeniu, 
zvlášť sakrálnemu?

Zameriavajú sa skôr na hudbu, tanec, spev, prípad-
ne divadlo. Na moje počudovanie však nie každý 
Róm vie spievať a tancovať. Čo sa týka výtvarného 
umenia, zistila som, že je naozaj veľa šikovných 
detí. Ťažko povedať, ako vnímajú sakrálne umenie.  
Myslím si, že je im jednoduchšie (ako každému), 
keď sa majú na čo pozerať. Ale táto oblasť nebola 
rozvíjaná. Nikto im nepovedal: „Pozrite sa na Kris-
ta, pozrite sa mu do očí.“ V centre máme ikony, no 
výtvarné umenie akoby bolo v úzadí. A pritom je 
im to blízke, lebo sú naozaj šikovní a remeselne 
veľmi zruční. No a odkedy som prišla do centra pre 
Rómov a stále riešim ikony, myslím, si, že aj oni 
si ich začali všímať nielen ako dekoráciu, ale ako 
niečo, čo ich môže naplniť.

J	 Ako sa zrodil nápad ponúknuť rómskym 
deťom písanie ikon?

Otca Martina Mekela považujem za človeka, ktorý 
je vedený Svätým Duchom a Svätý Duch vidí ďalej 
ako my ostatní. Videl, že píšem ikony  a občas 
som mala záujemcov, ktorí to chceli vedieť, preto 
navrhol, aby som vypracovala projekt. Sám poznal 
šikovných ľudí, ktorým by sa to možno páčilo. 
Za vyskúšanie nič nedáte. No a vznikla požehnaná 
skupinka detí.

J	 Aké sú tvoje skúsenosti z kurzov?

Úžasné. Myslela som si, že ja ich budem niekam 
viesť. Po roku sa karta obrátila a deti mi dávajú 
viac ako ja im. Aj ja sama sa práve kvôli nim chcem 
zlepšiť. 
S deťmi máme úžasný vzťah, sme ako rodina. 
Volajú ma mamička naša a majú ma veľmi rady, ale 
vidno na nich, že majú aj rešpekt. Ráno netrpezlivo 
dávajú najavo, že chcú čo najskôr začať pracovať. 
Pri ikone dokážu sedieť až do polnoci bez toho, aby 
vystrájali. Tá ich sebadisciplína je veľmi povzbu-
dzujúca.

J	 Rozumejú symbolike ikon?

Keď sme mali prvý kurz, mala som pocit, že vôbec 
nerozumeli tomu, čo im rozprávam, preto som si 
stanovila hranicu trinásť rokov. Nielen rómske deti 
musia dôjsť do vývojového štádia, aby pochopili, čo 
chcem. Odvtedy urobili obrovský pokrok.

J	 Ako sa zmenil ich život?

Niektorí chlapci chodia aj na tábory pre chlapcov 
s duchovným povolaním (ktorí by raz možno 
chceli byť kňazmi). Posúvajú sa v modlitbe, v čítaní 
Božieho slova, sú odvážnejší. Ako sa len vedia mod-
liť... Dokonca ak som niekoho napomenula, že sa 
nevhodne vyjadril napríklad na Facebooku, tak mi 
povedal: „Dobre, že si mi to povedala. Ja to už takto 
nebudem robiť.“  Ich poznanie dobra a Božích pri-
kázaní sa posúva. Stávajú sa z nich príklady. 
Už som aj plakala, lebo som žasla nad tým, ako 
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Rodáčka 
z Hrabského, 
rodiska bl. Vasiľa 
Hopka, Monika 
Frišničová (29) 
po skončení 
vysokej 
školy našla svoj 
prístav medzi 
rómskymi 
deťmi v Čičave, 
kde sa spolu 
s nimi ponára 
do symboliky 
tvarov a farieb.
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vása ich charakter mení. Sú to veľmi dobrí chlapci 
a svoju dobrotu šíria medzi rovesníkmi. V máji 
som ich zavolala na ples do spoločenstva. Trocha 
sa okúňali, lebo ostatní boli dospelí. A prišlo tam aj 
sedem vdov. Aby nesedeli samy doma. S chlapcami 
sme sa dobre zabávali, no potom som im poveda-
la: „Choďte vy po tie ženy. Ja sa viem s hocikým 
zabaviť.“ Päťdesiatničky – šesťdesiatničky. Najprv 
sa im neveľmi chcelo, ale išli. -násťroční chlapci! 
Potom sa tým ženám venovali. A ony boli šťastné. 
Bola som na nich veľmi hrdá, lebo vdovám priniesli 
radosť. A chlapci boli tiež nadšení. Celý víkend 
som sa potom nevedela spamätať z toho, ako si 
to Boh vedel pripraviť. Moji ikonopisci aj týmto  
spôsobom vydali svedectvo. 
Po dvoch chodím do osady – do Lenartova. Aj 
v osade už vedia, že sú to tí Patrik a Robko, ktorí 
píšu ikony. Raz mi jeden z nich sfotil ikonu, ktorú 
robil doma. Bola nádherná. Jeho ocko mu nikdy 
nepovedal, že je naňho hrdý, ale keď videl ikonu, 
neprestáva ho objímať a neustále mu to hovorí. Aj 
teraz mám v očiach slzy, lebo je to veľká vec. Zvlášť 
pre rómske deti. Nie všetci majú totiž rodičov, ktorí 
by ich povzbudili, posunuli niekam. Preto nie je 
ani tak dôležité to, že sa naučia písať ikony, ale že 
sa menia ich životy a životy ich rodín.

J	 Vráťme sa k myšlienke kurzov.  
Čo je ich náplňou?

Učia sa písať ikony. Nechcú robiť nič iné. Ak im pri-
pravím nejaký iný program, hovoria: „Nie... Poďme 
písať.“ Musela som ich prinútiť robiť aj niečo iné, 
lebo nemôžu od rána do večera sedieť nad ikonami. 
Ráno sa modlíme, najeme sa. Často ich musím 
prinútiť napiť sa, najesť sa, až tak im dovolím písať 
ikonu. Počas toho im urobím nejakú prestávku, 
alebo ideme na liturgiu. Boli by schopní písať 
ikonu bez prerušenia. A na konci dňa ich musím 
prinútiť ísť spať. Pri písaní im púšťam napríklad 
Ježišovu modlitbu. Spievajú a píšu. Chodíme aj 
k sestrám do Vranova-Lomnice. Tam sa snažíme 
zúčastňovať na všetkých modlitbách. Veľmi som 
chcela, aby mali skúsenosť mníšskej modlitby. 
Napodiv sa im to páči. Duchovnú správu nám 
zabezpečuje otec Michal Fedin. Raz za čas má pre 
nich prednášku a dbám aj na to, aby boli vyspove-
daní, keď idú písať ikonu. 
V našej skupinke bolo na začiatku trinásť ľudí. 
Zúžilo sa to na osem, sedem chlapcov a jedno diev-
ča. Teraz začíname ďalší rok formácie. Ak budú 
financie, mohla by sa vytvoriť ďalšia skupina.

J	 Akú techniku využívate?

Používame dyhované laťovky, no robili sme aj 
na odrezky z pníkov. Na drevo ide šeps, varí sa, 
natiera sedem dní, schne sedem dní, šmirgľuje 
a opracuje sa. Doteraz som im dosky pripravovala 
ja, ale chcela by som, aby sa to naučili aj oni. Na pí-
sanie používame práškové pigmenty, ako spojivo 
žĺtok s octom a štetce, ktoré musia byť kvalitnejšie. 

No a potom zlato, takže pri tom ani nedýchajú. 
Keď sme naposledy písali, dávala som im už iba 
metal. Efekt je síce rovnaký, len hodnota je iná. No 
a potrebujeme ešte pauzovací papier.

J	 Ako kurzy financujete?

Zabezpečujeme ich cez projekt s umeleckým 
zameraním KULTMINOR. Pokryli sme ubytova-
nie, prepravu, materiál a lektorov. Nakúpili sme 
materiál na kurzy, ale aj pre nich domov, aby 
mohli pracovať aj tam. Z toho istého grantu máme 
financie na ďalší rok. V septembri by sme sa chceli 
pozrieť na chrámy na Ukrajine, aby mali zážitok, 
lebo tieto deti nikde neboli. Ak sa nám podarí 
predať ich ikony, môžu si zaplatiť pasy. Ikony nie 
sú dokonalé, ale sú pekné, premodlené, hodnotné 
a pomôže sa deťom.

J	 S kým spolupracujete?

Väčšinou pracujem sama, ale pomáha mi aj sester-
nica, ktorá v Bratislave študuje výtvarné umenie. 
Odtiaľ dochádza na kurzy. Raz som ju zavolala ako 
hostku, a tak sa zapálila, že vo svojej diplomov-
ke vypracovala metodické materiály na výučbu 
písania ikon pre deti so zameraním na rómsku ko-
munitu. Má svoj program, chodí vystavovať obrazy, 
napriek tomu stále chce prísť. Deti teda motivujú 
ďalších dospelých.

J	Myslíš si, že sa táto vaša „záujmová činnosť“ 
môže prehĺbiť?

Mám sen. Keď budem veľká (tak to vždy hovorím), 
chcela by som mať so sesternicou dielňu – veľkú 
halu a spolu s chlapcami (aj keď ktovie, kam ich 
Boh zavedie) by sme sa venovali ikonopisectvu, 
vytvorili by sme tím ľudí, ktorý by spolupracoval 
na spoločných dielach. Či to vyjde, neviem, no oni 
by z toho boli určite nadšení.

Kurz písania ikon pre 
deti v Gréckokatolíc-
kom formačnom centre 
pre Rómov v Čičave

VIETE, ŽE...? 
Za najstaršiu písomnú 
zmienku o Rómoch 
v Európe sa považuje 
záznam z roku 1068 
v gruzínskom spise 
Život svätého Juraja 
Athoského, ktorého au-
torom je jeho žiak Juraj 
Malý v monastieri Ivi-
ron na svätej hore At-
hos v Grécku. Záznam 
opisuje príhodu, keď 
Adsincani (Rómovia) 
zničili kúzlami dravé 
šelmy v poľovných re-
víroch cisára Konštan-
tína Monomacha.
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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/

TRI PODOBY 
SPOLOČENSTVA

Zuzana a Marcel MOJZEŠOVCI

Rodinný stôl, modlitba i manželské lôžko sú atribútmi rodi-
ny, ktoré ukazujú dôležitosť byť spolu. Naša doba je presý-
tená individualizmom. Zabudli sme komunikovať, rozprávať 
si rozprávky... A predsa iba vo vzťahu je spása. Svätosť je 
dar vzťahu s Ježišom a rozvíja sa vo vzťahoch s ľuďmi. Je 
to žiara Ježišovej prítomnosti. Byť spolu. On nám to uká-
zal, keď ako kvočka kuriatka zhromažďoval ľudí, chcel byť 
s nimi, jedol s nimi, modlil sa s nimi, miloval ich...

Dnes nevieme byť spolu. Môžeme byť 
spolu v miestnosti, ale každý sám. Mô-
žeme spolu komunikovať, ale nezdieľať 
sa. Rodičia majú ako kvočky ustavične 
zhromažďovať svoje mladé pod krídla. 
Byť spolu i navzájom v hlbokom priateľ-
stve vyjadrenom aj dotykom. Je to ťažká 
práca. Dnes existuje toľko vecí, ktoré 
nám kradnú príležitosť byť spolu: mobily, 
iphony, sociálne siete... Takto sa defor-
muje vnímanie spoločenstva. Kladieme 
si prirodzené otázky: „Ako je to byť 
spolu, keď nie si pri mne? Ako je to, keď 
nevidím tvoju tvár, tvoje reakcie?“ Týmto 
spôsobom sa dnes vytvára virtuálne spo-
ločenstvo, v ktorom môžeme aj virtuálne 
zraniť, vypnúť, keď sa mi zapáči.

Zjednocovať rodinu, aby bola efektívne 
a láskyplne spolu, je jedna zo základných 
úloh rodičov a manželov navzájom. Jeden 
druhému môžeme hovoriť: „Som s tebou, 
pre teba, kladiem otázky a očakávam 
odpovede, chcem poznať to, kým si, čo 
žiješ.“

SPOLOČNÉ STOLOVANIE
Spoločné stolovanie je to, čo napomáha 
súdržnosť v rodine. Sú krajiny (Francúz-
sko, Taliansko), kde množstvo jednodu-
chých chodov predlžuje chvíle strávené 
spolu. Nie je podstatné, aby deti zjedli 

všetko do posledného hrášku, ale aby sa 
rodina pravidelne schádzala k niečomu, 
z čoho sa urobí malá udalosť. Ideálne je, 
keď už pri príprave pomáhajú všetci. Roz-
práva sa, číta. Napríklad sa počas jedla 
môžu čítať životopisy svätých. Je správ-
ne a obdivuhodné, ak si práve manžel 
odoprie jedlo a číta ako prvý. Po ňom ten, 
kto už dojedol. Samozrejme, nasledujú 
komentáre, otázky. Niekedy príde návrh 
na voľné rozprávanie. Ak sa nájde správna 
téma, aj výdrž pri stole je dlhšia.

Cielene sa treba snažiť, aby zo stolovania, 
najmä cez víkend, ale keď sa podarí aj cez 
týždeň, bola chvíľa na rozhovor. Nie je 
však všetko také ideálne. Je to škola života 
– učíme sa. Istotne je čítanie životopisov 
pretkané upozorneniami, všelijakými 
inými vplyvmi, podávaním, naberaním. 
Udržať pozornosť je náročné. Je to však 
vklad do budúcnosti. Opakom toho je 
bolestivé stolovanie na kolenách v obý-

vačke, kde spoločníkom je hlásateľ správ, 
a potom prázdno vo vzťahoch.

Aj zmysluplne rozprávať, nehovoriac 
o počúvaní, sa treba učiť. Kde je to vhod-
nejšie, ak nie pri stole, keď sedíme tvárou 
v tvár? O takéto chvíle treba bojovať. 
Netreba sa vzdávať, i keď spočiatku deti 
vydržia naozaj iba krátko. Je to cvik. 
Nenechajte sa odradiť, niekedy sa vyvinú 
naozaj krásne okamihy. Odmenou sú 
napríklad chvíle, keď si z času načas 
začnete hovoriť, čo sa nám na druhom 
páči. Dozviete sa o sebe veľa pekných 
a úprimných vecí. Aj tie najmladšie deti 
vedia ako skúsení pozorovatelia vystihnúť 
druhého. Ale bez kritiky! Hovorte iba to, 
čo si na druhom ceníte. S akým napätím 
budete počúvať jeden o druhom. Zistí-
te, že sa máte radi. Je to úľava. Tí, čo sa 
predtým hašterili, vedia povedať o sebe 
pekné veci.

MODLITBA
Tak ako človek dýcha, keď sa modlí, tak 
aj rodina. Znova sa len učíme. Svätosť 
nie je niečo, čo si vybudujeme z kociek 
svojich dobrých skutkov alebo čností. 
Je to vzťah s Ježišom. Svoju svätosť si 
nevyrábame, ale prijímame ju, lebo on 
je svätý. Každý deň by sa mal ukončiť 
ďakovaním a prosbami či piesňou. Často 
rezonuje už aj modlitba za niekoho. Tak 
sa malé detské modlitby stávajú zrelšími. 
Poznáme jedného chlapca, ktorý sa už 
roky modlí za chorého priateľa. Iné dieťa 

10www.casopisslovo.sk rodina



upload.wikimedia.org

pri podobnej modlitbe povedalo: „Pane, 
naozaj, ale naozaj ťa prosím, aby boli 
všetci ľudia spasení, ale naozaj.“ Krásna 
detská úprimnosť.

Pri modlitbe je dôležitá aj pravidelnosť. 
Bez modlitby sa nemá ísť spať. Po nej 
nasledujú už osamote ešte malé modlitby. 
Často ako rodičia zistíme, že ešte máme 
kam pokročiť. Môžeme iba pevne dúfať, 
že detská úprimnosť prejde krstom osob-
nej dospievajúcej viery, že sa nestratí nik 
z týchto našich maličkých.

Pre rodičov je prospešné, aby sa okrem 
osobnej modlitby každé ráno modlili 
s Božím slovom a spoločne rozjímali. 
Modlitby nikdy nie je dosť. Je dobré viesť 
deti k častejšiemu čítaniu Písma, aj keď 
to mnohé už robia. My ako rodičia im 
môžeme poskytnúť príklad. A ak budú cí-
tiť ducha modlitby, vidieť jej ovocie, samy 
zatúžia po modlitbe. V našich modlitbách 
by nemala chýbať prosba o milosť zotrvať 

a prehĺbiť naše dýchanie, našu modlitbu, 
aby sme boli dobrými rodičmi, aby sme 
v živote nelapali po vzduchu a aby deti 
mohli povedať: robíme tak, ako sme to 
videli u rodičov.

MANŽELSKÉ LÔŽKO
Jeden celibátny kňaz čistého srdca nám 
nedávno povedal: „Ako sa tie stromy ob-
jímajú vo vetre! Aj manželia sa objímajú 
vo vetre alebo vo vánku Svätého Ducha.“ 
Iba v láske, ktorá tvorí všetko nové, ktorá 
búra múr rozdelenia, ktorá z rôznych 
tvorí jedno podľa želania, aby boli všetci 
jedno, sa dá objať tak, aby vzniklo niečo 
nové. Manželské objatie v nových me-
choch čistých sŕdc manželov stále tvorí, 
ak chceme, plodí nové víno. Ide o lásku, 
ktorá nikdy neostáva neplodná. Ustavič-
ne sa vylieva, na samotných manželov, 
na iných, často v podobe nového stvore-
nia.

Ale nové víno sa vlieva iba do nádob očis-
tených, vyprázdnených od samých seba. 
Môžeme povedať jeden druhému: „Ja ti 
chcem dobre, lebo mne bolo odpustené, 
lebo moje srdce preteká, a túto lásku 
chcem darovať. A predovšetkým, lebo 
som milovaný.“ S takýmto postojom, keď 
srdce plné svojho Ženícha, svojej prvotnej 
lásky, lásky svojej mladosti, dáva seba 
samé inému, sa manželské spojenie stáva 
hodným toho, čo Otec Stvoriteľ pome-
noval ako veľmi dobré. On stvoril všetko 
dobré a čisté. A tým, ktorí milujú, všetko 
slúži na dobré a k väčšej láske. Vtedy sa 
napĺňa aj to, že svoje telá prinášame ako 
živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju 
duchovnú bohoslužbu (porov. Rim 12, 1).

Vo všetkom treba vidieť Krista, a to ukri-
žovaného. Ženícha na svojom svadobnom 
lôžku. Toho, ktorý dáva za nás život. Len 
v týchto intenciách sme aj my schopní 
dávať seba samých ako čisté nádoby 
a vždy sa podieľať na rozširovaní lásky. 
Vždy, a tak aj žena, ktorá nerodila, môže 
byť darkyňou života. To je krásna nádej 
aj pre bezdetné páry, že stále rodia lásku. 
Ovocím manželského objatia je láska, 
úcta a ešte väčšie priľnutie k Ženíchovi, 
ktorý sám seba daroval a ustavične dáva. 
Ako hovorí apoštol Pavol, toto tajomstvo 
je veľké (porov. Ef 5, 32).

Ak chcú dnes rodičia vychovávať deti, treba s nimi tráviť dostatok kvalitného 
času, čo dnes nie je maličkosťou. Dnes deti, ale i rodičov oberajú o tento 
kvalitný čas najmä vlastné osobné záujmy. Ako to skĺbiť? Jednou z ciest 
je spoločné stolovanie. Tento jednoduchý zvyk podľa vedcov môže veľmi 
pozitívne vplývať na rodinu i jej členov. Národné centrum závislostí 
a zneužívania na Kolumbijskej univerzite v Spojených štátoch uviedlo, že 
„spoločné rodinné večere najmenej päťkrát krát za týždeň drasticky znižujú 
šancu tínedžerov na fajčenie, pitie a užívanie drog. Dospievajúci, ktorí večerajú 
s rodičmi menej ako trikrát krát za týždeň, sú triapolkrát krát viac náchylnejší 
fajčiť marihuanu, viac ako dvaapolkrát krát fajčiť cigarety, jedenapolkrát krát 
skúšať alkohol a o 20 percent skôr mať v škole známky C alebo horšie.“ Treba 
však dodržať tri pravidlá: variť jednoduché jedlá, zapojiť do prípravy celú rodinu 
a nechať elektroniku čím ďalej od stola.
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OCHRANKYŇA 
MNÍCHOV

Milan GÁBOR

Je známe, že veľké množstvo 
starších ikon bolo namaľova-
ných v monastieroch mníchmi, 
ktorí pri ich tvorení spájali to, 
čo je prirodzené pre duchovný 
život, modlitbu a pôst, vďaka 
čomu sa mnohé z nich stali 
divotvornými. Takou je aj 
Černigovsko-eliášska ikona 
Bohorodičky.

ČERNIGOVSKO- 
-ELIÁŠSKA IKONA 
BOHORODIČKY 
(RUS. 
ЧЕРНИГОВСКАЯ – 
ИЛЬИНСКАЯ)
Divotvorná ikona bola nama-
ľovaná v roku 1658 mníchom 
Gennadijom, v Trojično-eliáš-
skom monastieri v Černigove 
(Černihive) na Boldinskej hore, 
v oblasti severnej Ukrajiny, 
neďaleko hraníc s Bieloruskom. 
História ikony a jej zázraky sú 
popísané svedkom sv. bisku-
pom Demetrom Rostovským 
v dielach Zázraky presvätej 
a preblahoslavenej Panny Márie 
a Orosené rúno.

Štyri roky po jej namaľovaní 
sa stal zázrak. Počas ôsmich 
dní (16. – 24. apríla 1662) stekali z ikony 
slzy. Po slzení pribúdali zázraky, ktoré sa 
diali vďaka modlitbám pred divotvornou 
ikonou. Nevládni a chromí začali chodiť, 
slepým sa prinavrátil zrak a posadnu-
tých opúšťali démoni. V tom istom roku 
krymskí Tatári obliehali mesto Černigov 
a jeho okolie. Plienili a pálili všetko, čo im 
stálo v ceste. Mnísi z Trojično-eliášskeho 
monastiera nemali ani tušenie o blí-
žiacom sa nebezpečenstve. V noci však 
dostali správu, že k monastieru sa blížia 

Tatári. Rýchlo sa odobrali do cerkvi, kde 
sa vrúcne so slzami modlili pred ikonou. 
Potom sa ukryli v jaskyni, v ktorej žil 
asketickým životom sv. Anton Kyjevsko-
pečerský (zakladateľ mníšstva na Rusi 
v 11. stor.). O polnoci vtrhli do monastiera 
Tatári a začali rabovať v cerkvi, z ktorej 
zobrali všetko, čo sa dalo. Zvyšok zničili. 
Divotvornej ikony sa ani nedotkli. Akási 
neznáma sila im v tom bránila. Aj keď sa 
pokúšali znesvätiť ju mečom či ohňom, 
zostala nedotknutá. Tá istá neviditeľná 

sila zabránila tomu, aby vstúpili do jasky-
ne, v ktorej sa ukrývali mnísi.

Z ikony bolo koncom 17. a začiatkom 18. 
stor. vyhotovených niekoľko kópií, ktoré 
sa nachádzali nielen v pravoslávnych 
cerkvách Černigova, ale aj v ďalších chrá-
moch na Ukrajine.

Divotvorná ikona Bohorodičky 
sa do času výstavby nového 
Trojičného soboru v monastie-
ri (1679 – 1695) nachádzala 
v Cerkvi sv. proroka Eliáša pri 
jaskyniach a potom na ďalších 
miestach. Stratila sa po zatvore-
ní monastiera v roku 1962.

Na základe rozprávania naj-
starších mníšok, ktoré osobne 
poznali prepodobného Lavren-
tija Černigovského, potvrdzujú, 
že ikona Bohorodičky, ktorá sa 
v súčasnosti nachádza v Uspen-
skom sobore Eleckého černi-
govského uspenského ženského 
monastiera, nie je kópia divot-
vornej ikony zo 17. storočia, ale 
originál. Starec hovoril, že práve 
táto ikona sa mu zjavila v sne, 
pričom ju nikdy predtým ne-
videl. Po zatvorení Trojičného 
monastiera ikonu do roku 1996 
uchovávala mníška Agnia, ktorá 
ju odovzdala nanovo otvorené-
mu ženskému monastieru.

V monastieri sa uchováva aj 
druhá menšia kópia ikony so 
striebornou rizou. V Eleckom 
monastieri sa nachádzala 
do jeho zatvorenia. Potom 
(do roku 1988) ju schovávala 
istá kyjevská mníška, ktorá ju 
pred smrťou odovzdala Jona-
tánovi, biskupovi Kyjevsko-pe-
čerskej lavry. V roku 1994 bola 

ikona vrátená Eleckému monastieru.

Na základe zázračnej udalosti, keď začali 
na divotvornej ikone stekať slzy, bol aj 
prvý deň slzenia ustanovený za deň jej 
liturgickej pamiatky. Svoj sviatok však 
slávi aj v deň sviatku sv. proroka Eliáša 
– 20. júla, keďže bola namaľovaná pre 
monastier zasvätený nielen Najsvätejšej 
Trojici, ale aj sv. prorokovi Eliášovi. Preto 
sa v jej názve uvádza aj eliášska.
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CESTA MÔJHO 
POVOLANIA

JANA FRANTIŠKA SDR

Narodila som sa do kresťanskej rodiny 
ako najmladšie dieťa a vytúžená dcéra 
po štyroch chlapcoch. Moje detstvo bolo 
krásne, veselé. Ako sa na rúče dievča 
z Oravy patrí, bola som vedená k zodpo-
vednosti, spolupatričnosti a práca na poli 
mi dávala široký obzor pozerať k výšinám. 
Neviem presne vyjadriť, kedy som po pr-
výkrát pocítila Pánovo volanie. Pravdou 
však  je, že kde sa niečo dialo, tam som 
nesmela chýbať :-). Na diskotékach som 
často bola kráľovná parketu.

Prežívať život naplno bolo mojím heslom. 
Asi ako štrnásťročná som po prvýkrát 
zažila duchovné cvičenia u sestier bož-
ského Vykupiteľa. Keď som tam prišla, 
jednoducho som vedela, že patrím k nim 
a práve v tom momente som sa rozhodla, 
že sa stanem rehoľnou sestrou. Ako to 
už niekedy býva, moje nadšenie časom 
haslo. Pán však vedel, ako si ma pritiah-
nuť. Denne som chodievala na svätú 
omšu. Priznám sa, že niekedy to bolo 
kvôli organistovi :-). No stále viac som 
v tichu kostola nachádzala pokoj a radosť, 
ktoré som v hluku sveta nemohla počuť. 
V tom  tichu mi bolo dobre. Aj keď ma 
niektorí z mojich priateľov nechápali, čím 
ďalej tým viac sa sviatostný život pre mňa 
stával hodnotnejším.

Zlom nastal, keď som sa raz vrátila zo 
stretka z Vrícka. Definitívne som sa roz-
hodla porozprávať sa o tom, čo sa vo mne 
deje, s naším pánom farárom. Po dlhom 
rozhovore som však čakala trocha inú 
odpoveď, nie takúto: „Marika, ja budem 

radšej, keď ťa budem sobášiť.“ Viete si 
predstaviť, aká som odchádzala „povzbu-
dená“ :-). A tak som nazbierala odvahu 
a doma som mamine povedala, že chcem 
ísť do kláštora. Jej odpoveď bola: „Ma-
rika, rozmysli si to, je to na celý život.“ 
Podotýkam, že som ešte nemala osem-
násť rokov, čiže naši mali právo zakázať 
mi odchod. A tak mi neostávalo nič iné, 
iba rozmýšľať. Prešlo šesť mesiacov, no 
nepokoj, verím, že Boží, vo mne prebýval. 
Keď už Pánova milosť vo mne dozrela, 

povedala som doma, že skutočne chcem 
ísť do rehole a tam slúžiť Bohu v ľuďoch, 
ku ktorým ma zavedie. Naši to prijali na-
podiv celkom dobre. Pán mi pripravil ešte 
zopár prekvapení, keď môj „srdcový idol“ 
prejavil o mňa záujem, a to nie len jeden, 
takže opäť sa začal boj. Pýtala som sa: „Čo 
vlastne, Bože, odo mňa chceš? Mám sa 
vydať alebo predsa je služba v reholi to, čo 
si mi pripravil?“

Viem, že vďaka modlitbám mojich blíz-
kych a sviatostnému životu mi Pán dal 
silu a hlavne svoj pokoj vykročiť na cestu 
za ním. V dedine sa o mne začalo, pravda-
že, ako sa patrí, hovoriť: „Počuli ste? Ma-
rika išla do rehole, no tak to bude Sestra 
v akcii 3.“ Dúfam, že sa takou sestrou v ak-
cii pre Pána stávam. Moja dobrodružná 
cesta za Pánom, teda už s ním, pokračuje 
a ja viem, že chcem všetko robiť skrze 
Boha, v Bohu a pre Boha, na jeho väčšiu 
česť a slávu, na spásu duší, tak ako matka 
Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka 
našej kongregácie. Čo dodať na záver? 
Výstižné sú slová sv. Jána Pavla II., milo-
vaného pápeža mladých: „Nebojte sa! Boh 
je väčší od vašich váhajúcich sŕdc!“

V modlitbách myslím na všetkých, ktorí 
sa rozhodujú pre svoje povolanie  a vypro-
sujem vám veľa síl na vašich cestách.

OTEC VO MNE...
SLOVO OTCOV █ Mám však mnoho chýb, ale s tvojou pomocou som sa ich 
zbavil. Ježišu, podarila sa mi dobrá vec – pomohol som blížnemu, dal som dobrý 
príklad druhým, krajšie sa modlím, lepšie počúvam svätú liturgiu, počúvam 
kázeň – a mám z toho všetkého radosť. To všetko však bolo kvôli tebe, a preto ťa 
prosím: pomôž mi bojovať so samoľúbosťou, aby som nič nepripisoval sebe, ale 
všetko iba tebe.

Ježišu, ty si Otec, ja dieťa. Je prirodzené, keď slabé dieťa prosí. Prosím aj ja – 
a mnoho. Pre dušu, pre úrad, pre telesné zdravie – a ak je to Božia vôľa, pre rodi-
čov, pre živých i mŕtvych, pre mojich predstaviteľov, pre mojich podriadených. 
Ježišu, odpusť mi túto smelosť, ale veľmi ti dôverujem, pretože si mojím Otcom, 
a komu má dieťa dôverovať, ak nie svojmu Otcovi? Viem, že nenadarmo si nás 
naučil modliť sa modlitbu Otče náš (Mt 6, 9), ale preto, aby sme vždy mali pred 
očami, že v tvojom kráľovstve si Otec, nielen Kráľ. Nenadarmo si miloval deti 
a povedal, že takýchto je nebeské kráľovstvo. Aj ja mám v tebe jedinú nádej, Ježi-
šu môj! Bože! Spasiteľu! Otče môj! Ty si povedal, aby sme pracovali, netreba len 
všetko od Pána Boha očakávať, ale sa aj snažiť, preto, Ježišu, nech dnešným mo-
jím heslom bude: Modli sa a pracuj! Pomôž si, človeče, i Boh ti pomôže. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)

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

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 

LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE  
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE
5. turnus: 11. – 16.08. (12 – 14 rokov)
6. turnus: 18. – 23.08. (9 – 11 rokov)
7. turnus: 25. – 30.08. (15 a viac rokov)
Viac informácií na www.gmcbarka.sk

 TIPY NA KONIEC PRÁZDNIN

Stretnutie mužov 2019
Termín: 15. – 17. august
Miesto: Prešov, KPC sv. Jána Pavla II., Švábska 
22
Poplatok: 40 € 
Hostia: Braňo Kožuch (kňaz Spišskej diecé-
zy pôsobiaci v Oravskom centre mládeže 
v Trstenej)
Witek Wilk (katolícky laický evanjelizátor 
z Poľska, manžel a otec štyroch detí, ktorý 
miluje Boha a jazz)
Registrácia: do 9. augusta

Konferencia Krása ženy 2019 
Kráľovná Ester
Termín: 22. – 24. august
Miesto: Prešov, KPC sv. Jána Pavla II., Švábska 
22
Poplatok: 40 € 
Biblický kurz povedú ženy zo spoločenstva 
Marana tha Prešov spolu s bratmi bosými 
karmelitánmi z Lorinčíka.

Viac: maranathapo.sk/udalost

 S ÚSMEVOM

Malý chlapček telefonuje svojej babke:
„Babka, musíš rýchlo prísť k nám, tvoja dcéra 
na mňa kričí.“

Príde Janíčko domov a mamka sa ho pýta:
„Opravil si si tú päťku z matematiky?“
„Nie, lebo učiteľ mal notes stále pri sebe.“

Staršia dáma stretne na ulici patológa a priho-
vára sa mu:
„Pán doktor, nespoznávate sa?“
„Prepáčte, madam, denne vidím toľko mŕt-
vol.“

„Nepoznáš liek proti tučnote?“
„Poznám. Repu.“
„A ako sa užíva?“
„To sa neužíva, to sa okopáva.“

 Redakcia Slovo 
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Katarína Hričáková, animátorka mladých a kantorka vo 
farnosti Vyšný Kazimír 
 
Kresťan by mal mať túžbu podobať sa na Boha. Mal by konať 
skutky lásky, byť trpezlivý, obetavý, pokorný, láskavý, ne-
hádať sa, hovoriť pravdu... Jednoducho žiť život plný viery, 
nádeje a lásky. Aj svätý apoštol Matúš píše: „Vy teda buďte 
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48) No 
naozaj je to tak? Som obrazom Boha? Konám tak, ako by 
konal on? Za seba môžem povedať, že nie vždy je to tak. No 
Pán nás dokáže pretvárať na svoj obraz, ak mu to dovolíme. 
Nebojme sa vykročiť na cestu lásky. Prinesie to veľa obety, 
ale ešte viac ovocia. 😊

Páči sa mi to . Odpovedať

Slavomíra Sedlačková, študentka a animátorka mladých 
 
V Knihe Genezis sa dočítame, že Boh stvoril človeka na svoj 
obraz. A v Prvom Jánovom liste sa spomína, že Boha nikto 
nikdy nevidel. (porov. 1 Jn 4, 12). Tak ako to vlastne je? 
Boli sme stvorení na obraz Boha, pričom tento obraz nikto 
nikdy nevidel? Božie slovo nás nabáda vnímať skôr cha-
rakter Boha, jeho Syna Ježiša Krista. Ježiš bol už ako dieťa 
poslušný svojim rodičom, vnímal svoje poslanie na zemi 
a nechával sa viesť svojím Otcom každý deň. Veľmi rád trávil 
čas s ľuďmi, prinášal pokoj, radosť a uzdravenie do vzťahov, 
odpúšťal, vždy miloval a doteraz miluje. A teraz postav svoju 
dušu pred zrkadlo. Čo vidíš?

Páči sa mi to . Odpovedať

Viktória Žolnová, animátorka 
 
Koho vidíš, keď sa ráno pozrieš do zrkadla? Krásu stvorenia? 
Jedinečnú bytosť? Vidíš v sebe obraz Boha? Božie slovo 
hovorí, že „Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz 
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). Nemyslel 
tým fyzickú podobu. Ide o niečo viac. O naše vnútro, srdce, 
myšlienky a to všetko neskôr pretavené do skutkov. Zdá sa 
ti nemožné byť ozajstným obrazom Boha? Hovoria, že je 
to ťažké? Dovoľ Bohu vstúpiť do svojho srdca a jeho obraz 
v tebe bude postupne rásť. Ak s ním budeš chodiť a žiť, 
budeš odrážať jeho krásu. Aký obraz Boha vidíš dnes pri 
pohľade do zrkadla? Naozajstný či pokrivený?

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

KATARÍNA  
TEKAKWITHA
Narodila sa v USA 
(1656). Bola Indiánkou 
z kmeňa Mohawkov. 
Pokrstená bola ako 
dvadsaťročná a prijala 
meno Katarína. Odišla 
do kresťanskej kolónie 
pre Indiánov do Kana-
dy. Veľa sa modlievala, 
robila pokánie a starala 
sa o chorých a starých. 
Zvlášť si uctievala 
Eucharistiu a Ukrižova-
ného. Zomrela 24-roč-
ná. Ako prvá Indiánka 
bola beatifikovaná 
v roku 1980.
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TÁBOR PRE UKRAJINSKÉ DETI
KOSTRYNA/UKRAJINA	J	Komisia pre misie Prešovskej archieparchie 
zorganizovala  30. júna až 6. júla v metodickom centre v Mukačevskej eparchii 
tábor Sme jedna rodina – milujme sa. Zúčastnilo sa na ňom 121 detí z Caritas 
Zaporožie,  Kaminske (Dnepropeterská oblasť) a z Mukačevskej eparchie. 
Tábor viedli animátori z Prešovskej archieparchie a bohoslovci užhorodského 
seminára pod vedením miestneho kňaza otca Pavla Mana. Účastníci sa za-
mýšľali nad úlohou rodičov, nad povinnosťami detí voči rodičom aj nad mož-
nosťou životnej cesty v manželstve, zasvätenom živote, kňazskom či laickom 
stave. Program pozostával z katechéz, prác v skupinách a workshopov, ale aj 
turistiky a folklórneho programu. Dve animátorky a dvaja bohoslovci zároveň 
vypomáhali v tábore Užhorodského protopresbyterátu vo Veľkých Lazoch, 
na ktorom sa zúčastnilo 35 detí.

Po ukončení táborov animátori navštívili gréckokatolícky seminár vo Ľvove, 
patriarchálny dom, kde sa stretli s vladykom Bohdanom Dzurjakom, a re-
ktorát Katolíckej univerzity. Ďalšie dva dni strávili v Univskej lavre, kde sa 
oboznámili s podstatou mníšskeho života a zúčastnili sa na svätej liturgii vo 
francúzštine, ktorú slávil vladyka Hlib Lončyna, biskup Ukrajinskej grécko-
katolíckej eparchie v Londýne. Tábor podporila Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a projekt Ministerstvo školstva, vedy 
výskumu a športu SR. (Štefánia Blichová OSBM a Lucia Vrabľová)

ZBOR BL. P. P. GOJDIČA 
NA FESTIVALE V GRÉCKU
PREVEZA/GRÉCKO	J	Chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad 
Topľou-Čemerného sa 3. – 10. júla  predstavil na 37. ročníku medzinárodného 
festivalu zborov International Choral Festival. Počas otváracieho ceremoniálu 
4. júla boli predstavené aj zbory z Poľska, Bosny a Hercegoviny, Nemecka, 
Ruska, Izraela, Indonézie, USA, Slovinska, Bulharska a domáceho Grécka. 
Festivalové koncerty sa konali v úzkych uličkách mesta, pri mori, v hradných 
ruinách a chrámoch. Slovenský zbor vystúpil s koncertným pásmom v Chrá-
me sv. Konštantína a sv. Heleny a na nádvorí Chrámu svätej Matky.

Počas festivalu zboristi navštívili aj prímorské mestečko Parga na pobreží 
Iónskeho mora, podmorským tunelom prešli na ostrov Lefkada. Hlboký dojem 
na zboristov urobil kláštor Faneromeni, ktorý je považovaný za ochrancu ostro-
va a najdôležitejšie náboženské centrum ostrova. Účasť zboru na festivale pod-
poril Fond na podporu umenia a Prešovský samosprávny kraj. (Dana Kohanová)

KRAKOV/POĽSKO	J	Deti a mladí so zdra-
votným znevýhodnením z Domu sv. Anny 
v Starej Ľubovni pri príležitosti 20. výročia 
zariadenia putovali 5. júna do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva. Na púti do Krakova 
sa zúčastnili aj žiaci, rodičia a pedagógovia 
Špeciálnej základnej školy sv. Anny. Svätú 
liturgiu pre pútnikov slávil otec Jozef Paraska 
CSsR, duchovný rehoľného rádu v monastieri 
Stará Ľubovňa. (GKCH)

MEDŽUGORIE/BOSNA A HERCEGOVINA	
J	Študenti a učitelia Gymnázia bl. P. P. Goj-
diča v Prešove absolvovali 9. – 15. júna púť 
na mariánske miesto modlitby v Medžugorí. 
Duchovný program prebiehal každý večer 
v areáli Kostola sv. apoštola Jakuba a spočíval 
v možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia, 
pomodliť sa posvätný ruženec, zúčastniť sa 
na svätej omši alebo zotrvať v tichej mod-
litbe. Navštívili aj okolité turistické lokality, 
pamiatky a blízke mestá. (Z. Hrehová)

VADOVICE–KRAKOV/POĽSKO	J	Po sto-
pách sv. Jána Pavla II. sa 17. – 18. júna vydali 
žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou 
školou bl P. P. Gojdiča v Prešove. Navštívili 
rodné mesto svätca, jeho rodný dom, kde 
spoznávali život a pôsobenie tohto pápe-
ža, a blízku baziliku. V Krakove si prezreli 
centrum mesta a zámok Wawel. V Sanktuáriu 
Božieho milosrdenstva spoznali život sestry 
Faustíny a zúčastnili sa na svätej liturgii, kto-
rú slávil otec Peter Tirpák, docent na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. (J. Tirpáková)

VATIKÁN	J	Zasadnutie stálej synody 
biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, 
ktoré viedol arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, sa 
5. – 6. júla konalo za osobnej účasti Sväté-
ho Otca Františka. Svätý Otec povzbudil 
ukrajinských biskupov k šíreniu kresťanskej 
nádeje, prízvukoval rozmer synodality, po-
trebu kráčať spoločne. Vyzval k spoluzodpo-
vednosti a k potrebe upozorňovať aj na chyby. 
Synoda sa venovala aj pastorácii vo vojnou 
poznačenej Ukrajine. Svätému Otcovi synoda 
predniesla aj tri túžby, ktorými sú návšteva 
Svätého Otca na Ukrajine, povýšenie na úro-
veň patriarchálnej cirkvi a blahorečenie 
metropolitu Andreja Šeptyckého. (D. Černý)

VATIKÁN	J	Svätý Otec ustanovil 11. júla 
pre ukrajinských gréckokatolíkov v Talian-
sku apoštolský exarchát, ktorého hranice sú 
totožné s Talianskou republikou. Za apoštol-
ského administrátora sede vacante exarchátu 
vymenoval kardinála Angela De Donatisa, 
generálneho vikára Jeho Svätosti pre Rímsku 
diecézu. Katedrálnym chrámom sa stal histo-
rický ukrajinský Chrám sv. Sergeja a Bakcha 
v Ríme. (D. Černý)
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ZLATÉ VÝROČIA 
V USA

Daniel ČERNÝ

Ruténska gréckokatolícka cirkev v USA 22. – 23. júna 
oslávila 50. výročie metropolitného usporiadania a vzniku 
eparchie Parma. Hierarchická štruktúra cirkvi v USA sa 
datuje do roku 1924. Medzníkom sa stal rok 1969, keď bola 
21. februára cirkev v Pittsburghu povýšená na úroveň met-
ropolie a popri vtedy existujúcich biskupstvách Pittsburgh 
a Passaic (od roku 1963) vznikla nová eparchia Parma. 
Z nej vznikla v roku 1981 eparchia Van Nuys, ktorá sa ne-
skôr premenovala na eparchiu Phoenix. 

OSLAVY V PARME
Božskú liturgia slávil 22. júna v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Parme vladyka Wil-
liam Skurla, metropolita z Pittsburghu, 
za účasti kardinála Leonarda Sandriho, 
prefekta Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. Okrem domáceho eparchu 
Milana Lacha SJ sa na slávnosti zúčast-
nili aj ostatní aktuálni i emeritní biskupi 

ruténskych eparchií. Zúčastnili sa aj 
hostia z Európy – maďarský metropolita 
Filip Kocsis, arcibiskup Hajdúdorogu, aj 
mukačevský eparcha Milan Šášik CM. 
Slovenskú cirkev reprezentovali arci-
biskup Ján Orosch z Trnavy a delegácia 
z Košickej eparchie, ktorú viedol košický 
protosynkel Jaroslav Lajčiak.

V homílii sa kardinál Sandri poďakoval 
Bohu za 50 rokov tejto cirkvi aj za tých, 
ktorí svoje životy odovzdali Bohu pri jej 
budovaní. Povzbudil k utváraniu spolo-
čenstva, ktoré je darom Svätého Ducha. 
Pripomenul, že spoločenstvo môže prežiť, 
len ak veriaci ostanú v Kristovi, skrze jeho 
Matku, ktorú dal Cirkvi z kríža. Spome-
nul zážitky, keď sa ako pútnik v Muka-
čevskej eparchii či v Ľutine na Slovensku 
modlil s tisíckami veriacich a spoločne 
prosili Božiu Matku, aby boli dobrými 
Božími deťmi a nositeľmi pokoja.

Ako poďakovanie kardinálovi vladyka 
Milan Lach SJ na konci liturgie daroval 
ikonu Božej tváre – mandylion, ktorú 
napísal protosynkel eparchie Parma otec 
Marek Višňovský.

OSLAVY V PITTSBURGHU
Svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa v Pittsburghu, ktorou si pripomenuli 
päťdesiat rokov od intronizácie prvého 
metropolitu Štefana Kočiška, slávil 
23. júna metropolita William Skurla 
za účasti hostí, ktorí sa zúčastnili aj 
na slávnosti v Parme. V homílii kardinál 
Sandri okrem iného pozval veriacich 
k misijnému poslaniu podľa vzoru 
rybárov z evanjelia. Povzbudil Ruténsku 
byzantskú cirkev v USA znovuobjavovať 
svoje korene a brániť slobodu voči ohro-
zeniam, „ktoré natláčajú ideologické ná-
hľady na život a na rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti“. Taktiež povedal: „Myslime 
na spoluprácu, ktorá môže existovať me-
dzi cirkvami, ktoré sa na oboch stranách 
Atlantiku držia rovnakej tradície.“

Oslavy pokračovali v Parme v pondelok 
slávnosťou chrámového sviatku Katedrály 
sv. Jána Krstiteľa. Na svätej liturgii, ktorú 
slávil vladyka Milan Lach, sa zúčastnili 
okrem domácich aj hostia zo Slovenska.
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PÚTNICKÝ DOM V ĽUTINE  
– DOM SV. JÁNA PAVLA II.

Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu 
Slovo,

srdečne vás pozdravujem a žehnám vám v tento prázdninový čas, 
a chcem vás oboznámiť s naším zámerom – so stavbou pútnické-
ho domu v Ľutine, ktorý ponesie názov Dom sv. Jána Pavla II.

Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom 
mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku 
v Ľutine s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých 
návštevníkov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréc-
kokatolíckej cirkvi.

Cieľom je vybudovať dvojpodlažnú budovu s obytným podkro-
vím s kapacitou 55 lôžok. Dom bude otvorený celoročne a bude 
poskytovať ubytovanie pre jednotlivých pútnikov, ktorí prichá-
dzajú do Ľutiny, ako aj pre pútnikov v rámci pravidelných stavov-
ských a tematických pútí a stretnutí, ako sú fatimské soboty, púť 
mladých, púť detí, otcov, matiek, púť Rómov a podobne. Zároveň 
sa tu budú realizovať rôzne stretnutia a kurzy, napr. maliarske 
plenéry, ikonopisecké kurzy, zasadnutia rád a komisií arcibiskup-
stva a iné podujatia.

Dom bude slúžiť aj ako exercičný dom na duchovné obnovy 
a cvičenia v pravidelných intervaloch pre kňazov, seminaristov, 
rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj širokú verejnosť. V dome 
chceme vytvoriť aj priestor na pravidelné formačné a vzdelávacie 
aktivity pre mladých a pre rodiny, ktoré sú v dnešnej spoločnosti 
najviac ohrozené. Zároveň chceme viac rozvinúť formáciu margi-
nalizovaných skupín. Môžeme hmatateľne preukázať dlhoročné 
a veľmi dobré výsledky v oblasti pastorácie rómskej komunity. 
Máme skúsených odborníkov, ktorým chceme vytvoriť vhodné 
podmienky na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov 
v rómskej misii.

Dom sv. Mikuláša s pútnic-
kým domom bude spájať 
Galéria Mikuláša Klimčáka, 
ktorá bude prezentovať expo-
zície s tematikou dedičstva 
sv. Cyrila a Metoda. Galéria 
ponesie meno Mikuláša 
Klimčáka aj z dôvodu, že v nej 
bude trvalo prezentované ce-
loživotné dielo tohto význam-
ného autora.

Vybudovaním Domu sv. Jána 
Pavla II. v areáli pútnického 
miesta v Ľutine sa vytvorí 
potrebný priestor na početné 
duchovné, formačné a pre-
zentačné aktivity Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku.

Stavbu tohto veľkého diela chceme začať ešte v tomto roku a dú-
fame, že o tri roky už bude slúžiť svojmu účelu.

Dúfam, že vás tento projekt oslovil a podporíte Prešovskú gréc-
kokatolícku archieparchiu v jej snahe o skvalitnenie pastoračnej 
starostlivosti o pútnikov, najmä o mládež, rodiny i marginalizo-
vané skupiny.

Svoje milodary môžete posielať na účet  
SK88 0900 0000 0050 2379 1282.

vladyka Ján Babjak SJ 
prešovský arcibiskup metropolita
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   9.00	 privítanie	a	modlitba	posvätného	ruženca
	 	 	 	 	 Akatist	k	Presvätej	Bohorodičke
				 	 	 	 do	10.45	možnosť	pristúpiť	k	sviatosti	zmierenia

11.00 slávnostná svätá liturgia 
	 	 	 	 	 Moleben	k	Presvätej	Bohorodičke
     myrovanie 

prihlasovanie na farských úradoch

MÁRIAPÓCS
31. august 2019

PÚŤ GRÉCKOKATOLÍKOV 
KOŠICKEJ EPARCHIE

 
arch. JAROSLAV LAJČIAK
protosynkel Košickej eparchie

18 máriapócswww.casopisslovo.sk spravodajstvo

VYŠLA KNIHA ROZHOVOROV S BISKUPOM KOČIŠOM
PREŠOV	J	Pri príležitosti jubilea  
93 rokov života emeritného pomocného 
biskupa Pražského apoštolského exar-
chátu Jána Eugena Kočiša slávil 28. júna 
ďakovnú svätú liturgiu v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa vladyka Ján Babjak SJ. 
Kazateľom bol vladyka Ladislav Hučko. 
V kázni priblížil prenasledovanie Gréc-
kokatolíckej cirkvi a o vladykovi Jánovi 
Eugenovi povedal, že uňho bolo vždy 
zrejmé, že kládol dôraz na to, čo je pod-
statné – plnenie Božej vôle. Na konci 

liturgie v mene všetkých vladykovi za-
blahoželal protosynkel Ľubomír Petrík. 
Následne bola na arcibiskupskom úrade 
predstavená kniha V nádeji vzkriesenia. 
Rozhovory s vladykom Jánom Eugenom 
Kočišom o (ne)obyčajnom živote, ktorej 
autorom je otec Ľubomír Petrík.

Pri prezentácii knihy sa ako prvý 
prihovoril vladyka Ján, ktorý sa poďa-
koval za toto spoločné dielo vladykovi 
Kočišovi i otcovi Petríkovi. Emeritnému 

biskupovi sa obzvlášť poďakoval za jeho 
životné svedectvo. Vladyka Ladislav 
Hučko vyjadril radosť z vydania knihy 
a ocenil pôsobenie vladyku Kočiša 
v Prahe. Ten pripomenul niekoľko spo-
mienok, ktoré sa v knihe nachádzajú. 
Napokon metropolita knižnú publikáciu 
slávnostne požehnal. V závere jubilanta 
pozdravil aj sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ. Kniha je dostupná v predajni Petra 
v Prešove. (ISPA)

SLÁVNOSŤ PATRÓNOV 
BRATISLAVSKEJ EPARCHIE
BRATISLAVA	J	 
Pri príležitosti sviat-
ku patrónov Bra-
tislavskej eparchie 
– sv. Petra a Pavla sa 
v Katedrále Povýše-
nia sv. Kríža konala 
29. júna bratislavská 
eparchiálna sláv-
nosť. Svätej liturgii 
predsedal bratislav-
ský eparcha Peter 
Rusnák a spevom ju 
sprevádzal chrámový 
zbor Chrysostomos.

Slávnostným kazateľom bol protoighumen redemptoristov 
otec Metod M. Lukačik CSsR, ktorý sa v homílii zameral 
na Božiu lásku ako cieľ i zdroj života kresťana. V závere vla-
dyka Peter odovzdal zlatú medailu sv. apoštolov Petra a Pavla 
prof. Danielovi Škovierovi ako výraz veľkej vďaky za jeho 
službu kantora a zakladajúceho člena zboru Chrysostomos. 
Bratislavský protosynkel otec Vladimír Skyba predniesol Lau-
datio, ktoré priblížilo neľahké životné osudy prof. D. Škovieru. 
Slávnosť bola v priamom prenose vysielaná na RTVS Dvojka 
a možno si ju pozrieť v archíve televízie. (Stauros 13/2019)
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PREŠOV – NITRA	J	Na Cirkevnej základnej 
škole bl. P. P. Gojdiča sa 10. júna konala me-
dzinárodná súťaž English star. Žiaci druhého 
stupňa sa 14. júna zúčastnili na celosloven-
skom kole anglickej súťaže Language flower 
v Nitre, kde získali prvé miesto. (J. Ivanecká)

BRATISLAVA	J	Bývalý prezident SR Andrej 
Kiska odovzdal 11. júna v Prezidentskom 
paláci profesorský vymenúvací dekrét v od-
bore sociálna práca otcovi Petrovi Vansačovi. 
(TASR)

JUSKOVA VOĽA	J	V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 14. – 16. júna 
konala duchovná príprava dobrovoľníkov 
na podujatia pre mládež, ktorú viedol otec 
Ľubomír Petričko, exorcista Košickej epar-
chie. (P. Maľarčík)

IHĽANY	J	Po osemdesiatich rokoch sa 15. – 
23. júna vo farnosti Ihľany konali sväté misie. 
Otcovia Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák 
CSsR vyzývali k prehlbovaniu viery a k obrá-
teniu. (S. Bočkajová)

SVIDNÍK	J	Cirkevná základná škola sv. 
Juraja zorganizovala 18. júna Deň rodiny 
s množstvom atrakcií ako sokoliari majstra 
Vagana, minigolf, aktivity pre deti, ekostánok 
a novinkou bola burza hračiek a kníh, ktoré 
mohli deti darovať alebo si vymeniť. (E. Ban-
džuchová)
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KOŠICKÁ EPARCHIA 
OSLÁVILA SVOJICH 
PATRÓNOV
SEČOVCE	J	Veriaci Košickej eparchie si v Se-
čovciach 4. – 5. júla pripomenuli svojich patrónov 
– sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Po bohatom 
duchovnom programe vyvrcholilo celé dvojdnie 
slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú 
spolu s košickým eparchom Milanom Chauturom 
CSsR slávilo početné kňazstvo Košickej eparchie 
a hostia zo Slovenska i zo zahraničia. 

V homílii sa prítomným prihovoril košický 
protosynkel Jaroslav Lajčiak. Poukázal na to, že 
misia solúnskych bratov nie je len zašlou slávou 
minulosti, ale jasným odkazom pre budúcnosť. Ich 
pôsobenie na tomto území je aj dnes inšpiráciou 
pre kňazov a laikov, mužov a ženy, starých či mla-
dých v tom, ako môžu hodnoty kresťanstva meniť 
tento svet. Slávnosť spevom sprevádzal Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Sečovský chrám, 
ktorý je zasvätený patrónom Košickej eparchie 
– solúnskym bratom, je od roku 1997 dôležitým 
pútnickým miestom. (TSKE)

PÚŤ RODÍN A STRETNUTIE DETÍ 
V ĽUTINE
ĽUTINA	J	Pri príležitosti púte rodín a stretnutia detí s prešovským arci-
biskupom slávil 22. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky vladyka 
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, archijerejskú svätú liturgiu. 
Účastníkom púte sa v kázni prihovoril otec Rastislav Baka, prešovský protopres-
byter. Popoludní animátori pre deti pripravili program na tému Objav poklad 
baziliky minor. Rodičia mali možnosť vypočuť si katechézu otca Jozefa Marettu, 
výpomocného duchovného v Prešove, na tému Ponuka je – vyber si! Program 
dňa zakončila modlitba Akatistu požehnania rodín v drevenom Chráme Svätej 
rodiny a archijerejské požehnanie vladyku Jána. (Marek Mikitka)

Š A Š O V Á
ARCHIEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Zosnutia Presvätej Bohorodičky

10. – 11. august 2019

SOBOTA

16.30 Privítanie pútnikov
16.45 Svätenie vody v Kaplnke 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
– procesia ku kaplnke

17.15 Moleben k Presvätej Bohorodič-
ke pred milostivou ikonou

17.45 Veľká večiereň 
(cirkevnoslovanská) s lítiou

18.45 Gréckokatolícka rómska misia
19.30 Svätá liturgia (slovenská) 

s novokňazským požehnaním 
(hlavný slúžiteľ: otec Michal 
Onderko ml.)

21.15 Panychída za otca Františka 
Dancáka a zosnulých pútnikov

21.30 Chválové modlitby s katechézou 
(otec Marek Pulščák)

22.30 Adorácia mladých a požehnanie 
s Najsvätejšou Eucharistiou 
(možnosť získania  
plnomocných odpustkov)

NEDEĽA

07.00 Ranné modlitby bohoslovcov
07.30 Svätá liturgia (slovenská)
08.30  Akatist k Presvätej Bohorodičke
09.15   Posvätný ruženec
10.00   Slávnostná svätá liturgia 
 s myrovaním (cirkevnoslovanská)

V sobotu bude sviatosť zmierenia 
vysluhovaná od 18.00 h do 20.00 h 
a v nedeľu od 08.00 h do 10.00 h.
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V HUMENNOM POSVÄTILI 
PASTORAČNÉ CENTRUM S FAROU
HUMENNÉ-POD SOKOLEJOM	J	V nedeľu 30. júna, pri príležitosti chrá-
mového sviatku sv. Petra a Pavla, posvätil prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ pastoračné centrum s farskou budovou. Arcibiskupa v úvode 
posviacky privítal primátor mesta Miloš Meričko. V homílii počas svätej 
liturgie vladyka Ján vyzdvihol moc kríža a utrpenia, ktoré približuje k nebes-
kému Otcovi, pričom poukázal na osoby sv. Petra a Pavla. Na záver slávnosti 
arcibiskup udelil pamätné medaily dobrodincom a povzbudil ľudí k modlitbe 
a spolunažívaniu, ktoré sa má podobať prvotným kresťanom.

Farnosť Humenné-Pod Sokolejom vznikla v roku 2000 vyčlenením z farnosti 
Humenné. Nový chrám bol posvätený v roku 2003 a teraz aj nové pastoračné 
centrum s farskou budovou. Projektantom stavby bol Jozef Cicanič. Stavba 
pozostáva z dvoch nadzemných podlaží slúžiacich ako bytové jednotky pre 
správcu farnosti a kaplána a pastoračného centra s kanceláriou. (Jozef Verba)

INOVCE – HRABOVÁ ROZTOKA	J	Veriaci 
z farnosti Košice-Staré Mesto a filiálky Druž-
stevná pri Hornáde navštívili 22. júna drevené 
cerkvi v Inovciach, v Ruskej Bystrej, v Šmigovci 
a v Hrabovej Roztoke. (M. Stružáková)

MICHALOVCE – VYSOKÁ NAD UHOM	J	
Farnosť Veľaty zorganizovala 22. júna púť 
Po stopách blahoslavených, počas ktorej 
navštívili Baziliku Zostúpenia Svätého Ducha 
v Michalovciach s relikviami bl. Metoda Do-
minika Trčku a rodisko bl. Anky Kolesárovej 
Vysokú nad Uhom. (I. Molčányi)

JUSKOVA VOĽA	J	Prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak posvätil 23. júna ob-
novený exteriér, interiér a ikonostas Chrámu 
svätých Cyrila a Metoda. V homílii vladyka 
Ján poukázal na bohatstvo odkazu svätých 
vierozvestcov Cyrila a Metoda. (P. Maľarčík)

SVIDNÍK	J	Pre žiakov Cirkevnej základ-
nej školy sv. Juraja bol 24. júna pripravený 
olympijský deň. Cieľom akcie bolo povzbudiť 
žiakov k športovaniu a k aktívnemu životu. 
Mirka Jalčáková si zároveň prevzala cenu 
za výhru v celoslovenskej literárnej súťaži 
v kategórii 15 – 18 rokov, ktorú vyhlásil Slo-
venský olympijský výbor. (E. Kucerová)

VRANOV-LOMNICA	J	Otec Max Kašparů, 
ktorý aktívne pôsobí ako katolícky psycho-
lóg, viedol 24. – 28. júna duchovné cvičenia 
v kláštore sestier redemptoristiek pre miestnu 
komunitu. Otec Kašparů sa 27. júna prihovoril 
aj veriacim v miestnom Chráme Matky usta-
vičnej pomoci. (Helena Dudová OSsR)

PREŠOV – KVAŠNÁ VODA	J	Mladí z Gréc-
kokatolíckeho mládežníckeho pastoračného 
centra 26. júna zakončili semester spoločnou 
svätou liturgiou a opekačkou.  (M. Baran)

TRENČÍN	J	Cirkevná materská škola 
bl. Tarzície oslávila 27. júna sviatok svojej 
patrónky svätou liturgiou, ktorej predsedal 
bratislavský eparcha Peter Rusnák. V homílii 
vyzval k častému prijímaniu Krista v Eucha-
ristii. (B. Ondovčáková SNPM)

JUSKOVA VOĽA	J	V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 28. – 30. júna 
konal Bárkafest na tému Pošli mňa. Predsta-
vili sa kapely Onezim, Marana tha, Lámačské 
chvály, Kalich, Peter Milenky, Hope rise, F6 
band či spoločenstvo ON, Spoločenstvo Pavol 
a viacerí prednášajúci. (V. Žolnová)

POPRAD	J	Levočský farár otec Rastislav 
Višňovský slávil 29. júna svätú liturgiu pri 
príležitosti slávnosti chrámového sviatku 
sv. Petra a Pavla v Poprade. Svätú liturgiu 
spevom viedol miestny chrámový miešaný 
zbor Archangelikos. V nasledujúci deň mohli 
veriaci utvoriť spoločenstvo aj pri farskej ope-

V LITMANOVEJ POSVÄTILI 
PÚTNICKO-INFORMAČNÉ CENTRUM
LITMANOVÁ	J	Vo sviatok Narodenia proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
24. júna posvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ areál pútnic-
ko-informačného centra. Pred posviackou slávil na hore Zvir ďakovnú svätú 
liturgiu za toto dielo i za celý projekt Svätomariánska púť – Svetlo z výcho-
du. Za účasti poslancov NR SR, predsedu PSK Milana Majerského a ďalších 
predstaviteľov štátnej správy a samosprávy vladyka Ján vyjadril radosť a nádej, 
že dielo bude veľkým prínosom pre všetkých pútnikov i turistov, ktorí sem 
zavítajú. Projekt je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela 
a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné 
hodnoty slovenského národa. (Rastislav Janičko)
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kačke v priestoroch kláštora otcov saleziánov 
v Poprade-Veľkej. (D. Petrík)

OKRUŽNÁ	J	Dobrovoľníci Farskej chari-
ty Okružná v rámci projektu Oáza pokoja 
postavili Na bani v katastri obce rozhľadňu, 
ktorá bola posvätená 30. júna. (GKCH)

PREŠOV	J	V Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove sa 30. júna – 4. júla konal mini-
štrantský tábor na tému Prebuďme vieru. 
Účastníkov tábora privítal aj prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ. Program 
zahŕňal liturgie, prednášky, práce v sku-
pinkách aj návštevy prešovských pamiatok. 
(M. Bogdáň)

SLOVENSKO	J	Koncom júna bol spustený 
nový gréckokatolícky podcast – séria zvu-
kových príhovorov Pramene, ktorý vytvára 
otec Miron Keruľ-Kmec, pôsobiaci v Eparchii 
Parma v USA. Podcast obsahuje homílie, 
zamyslenia, ale hlavným zámerom je spro-
stredkovať duchovný život, ktorý je založený 
na štúdiu asketických otcov. Podcast možno 
nájsť na stránke www.pramene.podbean.
com. (-mk)

ZÁMUTOV	J	Deti a mladí farnosti Zámu-
tov sa 3. – 5. júla zúčastnili na farskom tábore 
na tému Opustili všetko a išli za ním a spoz-
návali, čo znamená ísť za Ježišom v každo-
dennom živote. V rámci tábora navštívili aj 
drevené chrámy v Ladomirovej, vo Vyšnom 
Komárniku i v Potokoch a vyhliadkovú vežu 
na Dukle. (M. Baran)

PRITUĽANY	J	Humenský vikár otec Martin 
Zlacký posvätil 7. júla obnovený interiér 
Chrámu sv. Kozmu a Damiána. Otec Martin 
v kázni povzbudil k vzájomnej modlitbe, 
pričom poukázal na patrónov chrámu, ktorí 
cez modlitbu uzdravovali chorých. (M. Mal-
covská)

VRANOV-LOMNICA	J	V kláštore sestier 
redemptoristiek sa 12. – 14. júla konala du-
chovná obnova pre ženy, ktorú viedla americ-
ká katolícka evanjelizátorka Gloria Grayová 
na tému Božie prisľúbenia: viera a nádej. 
Vyvrcholením víkendu boli sobotné večerné 
modlitby, ktoré viedli bratia z Gréckokatolíc-
keho rómskeho formačného centra v Čičave. 
(H. Dudová OSsR)

JAKUBANY	J	Pri príležitosti chrámového 
sviatku sv. Petra a Pavla slávil 14. júla prešov-
ský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svä-
tú liturgiu, pri ktorej posvätil nový prestol, 
zrenovovaný ikonostas a zrekonštruovaný 
interiér chrámu. V homílii vladyka vyzdvihol 
život sv. Petra a Pavla a poukázal na vzor 
lásky v ich životoch. (P. Vaľko)
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SLÁVNOSŤ V STROPKOVE BOLA 
SPOJENÁ S KŇAZSKÝM SVÄTENÍM
STROPKOV	J	
Sobotný duchovný 
program slávnos-
ti chrámového 
sviatku sv. Cyrila 
a Metoda, ktorá sa 
konala 6. – 7. júla, 
vyvrcholil archi-
jerejskou svätou 
liturgiou, pri ktorej 
diakon Miroslav 
Liška CSsR prijal 
z rúk bratislavské-
ho eparchu Petra 
Rusnáka kňazské 
svätenie. Nedeľný program pokračoval modlitbou posvätného ruženca a svä-
tou liturgiou, ktorú slávil stropkovský protopresbyter otec Slavomír Tarasovič. 
Po Akatiste k sv. Cyrilovi a Metodovi slávnosť vyvrcholila svätou liturgiou, 
ktorú slávil otec Daniel Dzurovčin, synkel Prešovskej archieparchie. V homílii 
pripomenul, že sv. Cyril a Metod nepriniesli iba kultúru a písmo, ale predo-
všetkým vieru, ktorá má byť viditeľná v živote veriacich. (Jozef Troja CSsR)
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NEDEĽA
11. august
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Euplos
Pane, zachráň ma! (Mt 14, 30)
Starec nespokojný so svojím prežitým 
životom chcel aspoň teraz niečo urobiť, 
aby presvedčil ľudí, ale najmä seba 
samého, že je ešte schopný. Pustil 
sa na more. Sedí v rybárskej loďke 
a rozmýšľa. Potom sa pustí do lovenia. 
Dlho nič nechytil, až konečne sa mu 
podarilo uloviť väčšiu rybu. Snažil sa ju 
pritiahnuť k loďke, ale nevládal, ryba 
ťahala jeho loďku. Ale nevzdal sa. Podarilo 
sa mu harpúnou rybu zasiahnuť. Potom 
sa ju pokúsil dať do loďky, ale nemal síl. 
Rozhodol sa, že ju bude ťahať za svojou 
loďkou, no k loďke priplávali žraloky 
a začali rybu pomaly požierať. Keď ju chcel 
vytiahnuť na breh, vytiahol len kostru. 
Sklamaný stál a premýšľal, že námaha bola 
zbytočná. Výsledok je len bezcenná kostra. 
E. Hemingway v knihe Starec a more 
opisuje seba. Tento sklamaný starec je on 
sám. 
Kým žiješ, nikdy nie je neskoro zvolať: 
„Pane, zachráň ma!“ ako zvolal svätý Peter, 
keď sa začal topiť. Pán ho zachránil.
Liturgia: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 
22 – 34, zač. 59; hlas 8; tropár z hlasu a zo 
sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, 
zo sviatku; ostatné z hlasu a zo sviatku 
(HS: 152, 405; PZ: 106, 387; HP: 107, 418)

Peter Vansač

PONDELOK
12. august
Mučeníci Fótios a Anikét 
Prepodobný Maxim Vyznávač – 
zo zajtrajška
Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. 
(Mt 21, 19)
Evanjelium je plné paradoxov. Protirečiaci 
Ježišov výrok ústi do prísľubu istoty 
vypočutia našich prosieb. Boh nás 
pozýva, aby sme sa nezľakli ani našich 
protirečivých životných situácií. Ak 
budeme Bohu dôverovať, zahrnie 
nás svojou štedrosťou a požehnaním.
Liturgia: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 
18 – 22, zač. 84; predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá (alebo prvá a druhá zo 

sviatku, tretia každodenná s refrénom zo 
sviatku); vchod: Poďte, pokloňme sa …
Premenil si sa na hore…; menlivé časti zo 
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku 
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

UTOROK
13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Ani ja vám nepoviem... (Mt 21, 27)
Ako často si už v živote žiadal od Boha 
jasnú odpoveď? Koľkokrát si mu poslal 
výčitku, keď sa tvoj život ocitol mimo 
komfortnej zóny? Trpel si už ako Jób 
a na svoje otázky si dostával iba výčitku? 
Zamysli sa, či ti Boh takto skryto nedával 
aj svoju odpoveď.
Liturgia: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 
23 – 27, zač. 85; menlivé časti ako 12. 
augusta

STREDA
14. august
Prorok Micheáš 
Obdobie pred sviatkom Zosnutia 
Bohorodičky
Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu? 
(Mt 21, 31)
V predvečer sviatku radostného stretnutia 
matky so svojím synom v nebi nám 
Ježišove slová pripomínajú, že nie slová, 
ale skutky napokon otvoria nebeskú 
bránu. Pozvaní sú naozaj všetci, aj najväčší 
hriešnici.
Liturgia: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 
28b – 32, zač. 86; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár, Sláva, I teraz, kondák 
z obdobia pred sviatkom; ostatné z dňa 
(HS: 410, 156; PZ: 393, 111; HP: 424, 112)

ŠTVRTOK
15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Bo-
žie slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)
Marta musela byť na svoju sestru 
poriadne nahnevaná, keď jej svoju 
výčitku nepovedala priamo, ale cez ich 
najvzácnejšieho hosťa, Ježiša. Ak sa Božie 
slovo pre nás stane našou každodennou 

potravou a inšpiráciou, skôr si uvedomíme 
skutočné medziľudské hodnoty, ktoré 
presahujú aj tento pominuteľný svet. Veď 
vo večnosti nebudeme sami.
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 
38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobrazu-
júce antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku; 
prikázaný sviatok; myrovanie; svätenie 
bylín (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

PIATOK
16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného 
obrazu
Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho 
učením. (Mt 22, 33)
Saduceji nepatrili vo svojom národe 
k tým, čo by treli biedu. Vždy sa vedeli 
prispôsobiť zmeneným spoločenským 
pomerom. Zastávali názory svojej doby. 
Materiálne blaho a pôžitky tela im 
boli v skutku  prednejšie ako modlitba 
a hľadanie Božej moci. Ježiš aj od nich 
chce, aby sa prebudili, zamysleli sa nad 
životom svojich predkov a uvedomili si, že 
Boh je stále živý.
Liturgia: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 
23 – 33, zač. 91 (radové); Kol 1, 12-18, zač. 
250 alebo 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 
– 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (z prenesenia); 
tropár z prenesenia a zo Zosnutia, Sláva, 
kondák z prenesenia, I teraz, zo Zosnutia; 
ostatné zo Zosnutia; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
zo sviatku; zdržanlivosť od mäsa (HS: 412; 
PZ: 395; HP: 428)

Hľadáme priateľa Slova – PARTNERA 
(podnikateľa či firmu),  

ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu  
o reklamnom partnerstve a bude  

pravidelne mesačne prispievať.

viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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SOBOTA
17. august
Mučeník Myrón
Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je 
väčší v nebeskom kráľovstve. (Mt 18, 4)
Platenie daní a  odvodov štátu človeka 
oprávňuje mať podiel na verejnoprávnom 
blahobyte krajiny. Deti, ktoré nám 
Ježiš stavia za vzor, sa nevyznačujú iba 
svojou jednoduchosťou a pokorou, ale 
aj nepoškvrneným pocitom pre férovosť 
a empatickú spravodlivosť. Ježišovi leží 
na srdci spoločné dobro ľudí.
Liturgia: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 
– 18, 4, zač. 73; predobr. antif. a blaženstvá; 
menlivé časti zo sviatku; namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
zo sviatku (HS: 410;PZ: 393; HP: 426)

NEDEĽA
18. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníci Flórus a Laurus
Dokedy vás mám ešte trpieť? (Mt 17, 17)
Túžbou mnohých ľudí je poznať svoju 
budúcnosť. Aj preto, aby mohli zvrátiť 
sled nepríjemných situácií, krížov, 
ťažkostí a chorôb. Ježiš Kristus svoju 
budúcnosť poznal. Vedel, čo ho čaká, 
a svoj údel prijal. Na konečné utrpenie, 
ktoré napokon čaká každého z nás, nám 
ponúkol riešenie. Prehlbovanie viery skrze 
pokánie. Uzdravený chlapec z dnešného 
príbehu evanjelia dáva prísľub, že iba Boh 
skutočne oživuje a uzdravuje z každej 
formy skazenosti.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 
14 – 23a, zač. 72; hlas 1; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu a zo 
sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, 
kondák zo sviatku; ostatné z hlasu a zo 
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku 
(HS: 143, 410; PZ: 96. 393; HP: 97, 426)

PONDELOK
19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.
Beda vám, slepí vodcovia! (Mt 23, 16)
Zákonníci a farizeji, ktorých Ježiš nazýva 
pokrytcami, neboli vo svojom národe 
kňazmi. Išlo o katechétov a horlivých 
laikov, ktorí každodenne žili z Božieho 
slova. A Boh ich tvrdo nazýva hlupákmi, 
slepcami, vyjedačmi vdov, pokrytcami, 
zlými ľuďmi. Varuje nás tak, aby sme sa 
nezamerali iba na vonkajšie pozlátené 
formy, ale mali sa vo vzájomnej úcte. 
Lebo skrze krst sme sa sami stali Božími 
chrámami.
Liturgia: 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 
– 22, zač. 94; menlivé časti ako 17. augusta

UTOROK
20. august
Prorok Samuel
Toto bolo treba robiť, a tamto nezaned-
bávať. (Mt 23, 23b)
Pán Boh je veľmi žiarlivý. Chce, aby sme 
sa mu oddali celí. Stále nanovo pozýva 
očistiť naše srdia od túžby po pochybnom 
obohacovaní sa, nečistoty, pokrytectva 
a nespravodlivosti. Kto sa nesnaží byť 
Bohu verný úplne, len ťažko dokáže byť 
opravdivo milosrdný a spravodlivý.
Liturgia: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23, 
23 – 28, zač. 95; menlivé časti ako 17. 
augusta

STREDA
21. august
Apoštol Tadeáš
Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! 
(Mt 23, 32)
Ježiš Kristus poukazuje na pravdu ukrytú 
aj v prísloviach. Ľudia opakujú tie isté 
chyby. Môžeme žiť v inej dobe, bez 
totality, ale spôsob, ako sa terajší mocní 
vyrovnávajú s prorokmi „dnešnej doby“, 
ktorí poukazujú na súčasné nedostatky, 
ostáva veľmi podobný. Toho, kto druhému 
škodí, aby ho umlčal, Ježiš nazýva hadom 
smerujúcim k zatrateniu. Kým žijeme, 
máme možnosť nápravy.
Liturgia: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 
– 39, zač. 96; menlivé časti ako 17. augusta

ŠTVRTOK
22. august
Mučeník Agatonik a spol.
Ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. 
(Mt 24, 13)
Svedkovia spustošenia Jeruzalema 
v evanjeliu zanechali správu, aké to boli 
strašné a krvavé časy. Aj po takmer dvetisíc 
rokoch sú stále na zemi miesta, kde sa 
pustošia mestá a na milióny ľudí dolieha 
veľké súženie. V čele armád stoja novodobí 
spasitelia, ktorí sľubujú raj tým, ktorí 
začnú nenávidieť a potom aj bojovať proti 
určitým skupinám ľudí. Neverte im, toto 
nie je Kristovo milosrdné evanjelium. To 
nám Ježiš dnes odkazuje.
Liturgia: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 – 
28, zač. 99; menlivé časti ako 17. augusta

PIATOK
23. august
Zakončenie sviatku  
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Môj pán voľajako nejde... (Mt 24, 48)
Kresťania prvých dvoch storočí žili 
podobný život ako kresťania v západnej 
sekulárnej civilizácii. Žiť podľa evanjelia 

v prosperujúcich mestách sveta 
zaväzovalo, bolo často na posmech 
a nedávalo zmysel tým, ktorí si plnými 
dúškami užívali život. Ježiš nás pozýva 
byť vernými, pamätať na blížnych a dobre 
a rozumne spravovať naše túžby, aby nám 
všetko slúžilo na dobro a nestali sme sa 
otrokmi.
Liturgia: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 
27 – 33. 42 – 51, zač. 100; menlivé časti ako 
17. augusta; zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA
24. august
Hieromučeník Eutychés
Stvoriteľ ich od počiatku ako muža 
a ženu stvoril... (Mt 19, 4)
Vzťah muža a ženy siaha až do rajskej 
záhrady. Ježiš ich vzťah nazval jedným 
telom. Prenesene ich tak prirovnal 
k nedokonalému obrazu Najsvätejšej 
Trojice. Vzťah muža a ženy nie je narušený, 
ak pretrváva živý vzťah každého z nich aj 
s treťou osobou, s Bohom. Podobne ako 
Adam a Eva v raji. Inak sa manželia opäť 
stanú vyhnancami.
Liturgia: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 
12, zač. 78; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
25. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici 
Blažený hieromučeník  
Metod Dominik Trčka
Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak 
neodpustíte zo srdca každý svojmu bra-
tovi. (Mt 18, 35)
Gréckokatolícka cirkev je bohatá 
na služobníkov, ktorí žili odpustenie. Veď 
čo iné robili naši blahoslavení a svätí, 
keď obnovili alebo zostali v jednote 
s Katolíckou cirkvou? Ich svedectvo 
obety pre jednotu s Katolíckou cirkvou 
bolo svedectvom odpustenia a lásky. 
A takéto svedectvá priťahujú. Podľa 
niektorých prameňov Meletij Smotrický, 
jeden z hlavných predstaviteľov 
nenávistného hnutia proti biskupovi 
Jozafátovi Kuncevičovi, sa po jeho vražde 
vydal na cestu pokánia a sám sa zmieril 
s Katolíckou cirkvou.
Liturgia: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23 
– 35, zač. 77 (radové); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 
291; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (Metodovi); 
hlas 2; predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; tropár z hlasu a Metodovi, kondák 
z hlasu, Sláva, kondák Metodovi, I teraz, 
podľa predpisu; ostatné z hlasu a Metodo-
vi (HS: 144, 414; PZ: 97, 397; HP: 98, 430)

Ján Sabol ml.
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Prosby, ktoré sa prednášajú na svätej liturgii alebo pri
iných liturgických modlitbách, voláme jekténie. Sú to 
najvšeobecnejšie prosby, ktoré sa dotýkajú každej
roviny života a zahŕňajú každého člena Cirkvi, živých
aj mŕtvych. Mohli by sme ich rozdeliť do niekoľkých
skupín alebo sérií.
Úloha: Priraď správnu odpoveď k otázke. 

Pri rôznych modlitbách veľmi často vyslo-
vujeme svoje túžby.  Pri svätej liturgii pro-

síme  o najrôznejšie  dobré veci  v jekté-
niách. Aby  Boh počul  (aj keď vie o kaž-
dom našom slove) naše prosby, potre-
bujeme nastaviť svoje srdce na Božiu 
frekvenciu. V Božom slove sa spomína, 
že potrebujeme stáť pred Bohom ako 
jeho deti, byť spravodlivými (konať 

pokánie), všetkým odpustiť, modliť sa 
v Duchu  a  v pravde, jednomyseľne, na-

liehavo, vytrvalo, s vierou a pokorou.

P
íš

e 
a 

kr
es

lí 
D

ad
a 

K
ol

es
ár

ov
á.

Už 
bežím.

Zako-
pol som a asi 
som si vyvr-
tol členok.

detská   

Ahoj, deti,
človek túži po tom, aby bol šťastný. A tá 
najväčšia túžba sa rozmieňa do množ-
stva malých túžob, ktoré si nosíme 
v srdci.  Ak  sa  túžba  vysloví  pred nie-
kým, kto ju môže naplniť, stáva sa pros-
bou. To, ako sa vysloví, odhalí, ako nám 
na nej záleží. Môžeš prosiť mierne, 
s pochybnosťou alebo pevne, s vierou, 
môžeš žiadať, naliehať alebo drzo vyža-
dovať, volať alebo až kričať. Aj od tohto 
postoja niekedy závisí výsledok.

Skupiny prosieb

Príbehy poslušníkaPane, zmiluj sa!
Čo sa 
stalo? 

Hm. Tak to budem 
musieť teraz zobrať dve     
      prosby...

Starec mi povedal, aby 
som sa ponáhľal za 
vami. Chcel, aby
     ste ...

No za dážď
a za tvoje skoré 
uzdravenie.

Aú!
To som si 
zase dal...

Máš 
chodiť 
pomal-

šie. 

Dve? 
Prečo?

Slovo jekténia pochádza z gréckeho slova ektenes.
Úloha: Pospájaj v správnom poradí písmenká
a vzniknú ti tri slová, ktoré odhaľujú jeho význam.

Grécky základ

   ... zobrali aj pros-
bu za dážď, lebo 
už dlho je veľmi 

sucho.

Synku, zabehni za hlav-
ným slúžiacim a po-
pros ho, aby do jek-
ténie vložili aj pros-
bu za dážď.

1. Ako sa volajú najbežnejšie jekténie?

2. Kde všade sa môžeme stretnúť s jekténiami?

4. Na ktorom mieste sa prednášajú?

6. Kto ich môže prednášať?  

5. Čím sa zakončuje každá jekténia?

3. Ako odpovedáme na jednotlivé prosby?

A  svätá liturgia, večiereň, utiereň, niektoré 
sviatosti, sväteniny, iné modlitby, napr. moleben
B   zvolaním (vozhlasom) a slovom amen 
C  „Pane, zmiluj sa!“ a „Daruj nám, Pane!“ 
D  kňaz alebo diakon
E  veľká, malá, úpenlivá, za ohlásených na krst, 
prosebná, ďakovná, za zosnulých, na rozličné 
úmysly
F  pred ikonostasom, pri oltári 

Ježiš nás vyzýva, aby sme prosili. Po-
vedal: „Proste a dostanete.“ (Mt 7, 7) 

No nie je to až také jednoduché. Lebo prosiť treba
vedieť. Slušne vedieť poprosiť sa učíme celý život. 
Dôležité sú tri veci: kto prosí, čo prosí a ako.

Slušnosť
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JUBILEÁ KŇAZOV

Ján Smolnický, na odpočinku v Záhradnom – 
9. august – 60 rokov kňazstva; Rudolf Jakub, 
na odpočinku v Humennom – 16. august – 70 
rokov života; Alfonz Bocko, protojerej, výpo-
mocný duchovný v Andrejovej – 24. august 
– 55 rokov kňazstva

Nech Pán žehná vaše kroky  
a udelí vám svoj pokoj.

BLAHOŽELÁME

Uplynulo desať rokov 
odvtedy, čo duchovný otec 
Peter Halgaš prijal kňaz-
skú vysviacku. Zároveň 
29. júla oslávil 38 rokov 
života. Z celého srdca 
ti blahoželáme a kyticu 
modlitieb na oltár Bohu dávame. Chceme 
spolu s tebou ďakovať nebeskému Otcovi 
za tento veľký dar a milosť. Pri tejto príleži-
tosti prijmi srdečný pozdrav s prianím, aby 
ďalšie roky tvojho života boli sprevádzané 
Božím požehnaním, vedením Svätého Ducha 
a ochranou Bohorodičky. To ti vyprosujeme 
do ďalších rokov kňazskej služby v Pánovej 
vinici. Mnohaja i blahaja lita!

svokra Milka a švagor Peter s rodinou

Drahý náš syn Tomáš 
Haburaj, chceli by sme ti 
k tvojmu 10. výročiu kňaz-
stva popriať slovami farára 
z Arsu: „Aká je to veľká vec 
byť kňazom! Kňazskú hod-
nosť pochopíme až v nebi. 

Keby sme to pochopili na zemi, zomreli by 
sme od lásky!“ V tvojej kňazskej službe ti 
vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha.

s láskou rodičia a súrodenci s rodinami

Otec Marek Valenčík 
oslávil 26. júla krásnych 
40 rokov života. Pri tejto 
príležitosti ti prajeme 
pevné zdravie, hojnosť 
Božích milostí, plnosť da-
rov Svätého Ducha, lásku 
a požehnanie. Na mnohaja a blahaja lita!
s láskou manželka Silvia, synovia Tomáš 
a Andrejko, dcéry Barbara, Dagmara a Ninka, 
rodičia, brat Jozef s rodinou, svokrovci a celá 
rodina

V mesiaci jún uplynulo 25 rokov od prijatia 
kňazskej vysviacky duchovného otca Martina 
Hasaralejka. Prijmite, otec Martin, od svojich 
veriacich srdečné blahoželanie. Prajeme vám 
požehnané roky vášho života. Nech vás Pán 
Boh sprevádza a pomáha vám na vašej duš-
pastierskej ceste. Vyprosujeme vám pevné 
zdravie, veľa Božích milostí a ochranu Pre-
svätej Bohorodičky. Ďakujeme vám aj vašej 
rodine za duchovnú prácu, ktorú vykonávate 
v našej farnosti, za obohacujúce kázne, ktoré 
sú pre nás veriacich inšpirujúce a poučné. 

Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí, pevné zdravie a nech 
vás naďalej ochraňuje Presvätá Bohorodička.

s láskou i úctou veriaci  
zo Šamudoviec a Krásnoviec

Uplynie 22 rokov, čo 
náš syn, kňaz otec Igor 
Suchý z farnosti Liptovský 
Mikuláš prijal 10. augusta 
dar kňazstva. Vyprosujeme 
mu pevné zdravie, plnosť 
darov Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky.

milujúci rodičia a sestra Evka s rodinou

Drahý duchovný otec 
Peter Pacák, 15. augusta 
oslávite svoje životné 
jubileum 40 rokov života. 
Pri tejto príležitosti prij-
mite srdečné blahoželanie 
od veriacich z farnosti Roz-

hanovce. Prajeme vám plnosť zdravia, lásky, 
Božieho požehnania a darov Svätého Ducha. 
Nech sa vám za všetko odmení Boh, nech 
vám dá silu do vašej zodpovednej služby 
a nám nech dá dar úcty a oddanosti, aby sme 
s vierou v našej farnosti žili vo vzájomnom 
porozumení. Na mnohaja i blahaja lita!

Otec Matúš Čekan oslávi 21. augusta 40 
rokov života. Pri príležitosti tvojich narode-
nín ti prajeme pevné zdravie, hojnosť Božích 
milostí, plnosť darov Svätého Ducha, ochranu 
Presvätej Bohorodičky. Nech ťa v tvojich ďal-
ších Bohom požehnaných rokoch všemohúci 
Boh v hojnosti odmení za všetky dobrá voči 
nám. Zo srdca vyprosujú rodičia a brat Ján 
s rodinou.

POĎAKOVANIE

„Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvo-
riach nášho Boha budú prekvitať.“ (Ž 92)
Do nebeských príbytkov nás 13. júna predišla 
pani Irena Kuzmiaková. Ďakujeme všetkým, 
ktorí ju spolu s nami odprevadili na jej posled-
nej pozemskej púti na miesto, kde bude jej 
telo očakávať druhý a slávny Pánov príchod. 
Prosíme vás o modlitby za pokoj a spásu jej 
duše. Vičnaja jej pamjať! Christos voskrese!

s vďakou synovia Milan,  
František a Pavol s rodinami

Drahý náš duchovný otec Radovan Kuz
miak, strávili sme spolu dlhý čas – 13 rokov, 
za ktorý by sme sa vám a vašej rodine chceli 
zo srdca poďakovať. Za vaše otvorené srdce, 
povzbudivé slová a poučenia aj za stavbu 
novej farskej budovy a budovanie viery 
v našich životoch. Prajeme vám, aby ste 
prinášali Božie svetlo všade, kam pôjdete, 
a na novej farnosti zakúšali lásku od nášho 
Otca aj farníkov. Veríme, že na nás budete 
s láskou spomínať a zahrniete nás do svojich 
modlitieb. Veľa Božieho požehnania vám 
vyprosujú vaši Hrabčania

Na základe oznamu cestovnej agentúry M-
TOURS, uverejnenom v časopise Slovo, sme 
sa 4. až 11. júla zúčastnili na púti do Medžu-
goria. Vyslovujeme úprimné poďakovanie 
organizátorom a realizátorom púte za ich 
nesmiernu obetavosť a nezištnú pomoc.
S úctou Miroslava a Juraj Zelníkovci, Banská 
Bystrica

OZNAMY

Kúpa knihy

Knihu Hanky Servickej Špivanky, ktorú sme 
predstavili v minulom čísle Slova, si môžete 
zakúpiť prostredníctvom internetovej stránky 
Vydavateľstva Michala Vaška. Viac informá-
cií: www.vmv.sk

Kurzy písania ikon

Premonštrátske gymnázium (Kováčska 28, 
Košice) a Ikosi Ikones, o. z., ponúka ikonopi-
secké kurzy pod vedením majstra ikonopi-
sectva Theodorosa Papadopoulosa v dvoch 
termínoch.
Kurz zlátenia – 23. – 24. august (zlátenie 
svätožiary ikony Krista Pantokratora)
Kurz písania ikony Krista Pantokratora – 26. 
– 31. august
Kurzy sú vedené v anglickom jazyku 
s prekladom do slovenského jazyka denne 
od 09.00 h do 17.00 h. Bližšie info a pri-
hlasovanie: kurz.ikonografia@gmail.com, 
0905 849 738 

Lucia Jurgová

Púť Hnutia Svetlo – život

Hnutie Svetlo – život na Slovensku a Kruciáta 
oslobodenia človeka pozýva na 10. celo-
slovenskú púť k hrobu Božieho sluhu otca 
Františka Blachnického, zakladateľa hnutia 
a kruciáty v poľskom Kroscienku nad Dunaj-
com, ktorá sa uskutoční 31. augusta. Témou 
stretnutia je Vyslobodení a vyslobodzujúci. 
Program sa začína v dolnom kostole o 09.30 h 
a vyvrcholí svätou omšou o 16.00 h. V progra-
me púte bude aj modlitba, adorácia, sve-
dectvo živého svedka, chodník Cesta nového 
človeka, osobné stretnutia a rozhovory.

INZERCIA

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád 
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie 
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________

Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové 
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________

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

25www.casopisslovo.sk oznamy
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TV LUX

J09.08. (piatok)  13.30 Samária pri studni: 
Choroba ako uzdravenie 20.30 Turínske plátno: 
História tajomstva – dokument
J10.08. (sobota)  10.10 Gréckokatolícky magazín 
(GkM)  R 14.00 Akatist 17.00 Dedičstvo otcov: 
Katarínka II. 20.30 Dávid – film (1) 2
J11.08. (nedeľa)  08.35 GkM R 121.00 Americko-
slovenské inšpirácie
J12.08. (pondelok)  07.40 Týždeň s: Gréckokato
lícka farnosť KošiceŤahanovce 22.00 Leonid 
Fedorov: Hranica medzi pravdou a temnotou 2
J13.08. (utorok)  10.30 Bol som bezdomovcom – 
dokument 13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů 
20.55 Gréckokatolícky magazín
J14.08. (streda)  03.15 Akatist 12.55 Svätica 
s ružami medzi nami – dokument 16.05 GkM R 
16.25 Z nás jeden, jeden z nás
J15.08. (štvrtok)  03.15 Quo vadis s Maxom Kaš
parů 04.00 GkM R 20.05 Plná milosti – hudob-
ný program 21.35 Poltónklub: Hrozen
J16.08. (piatok)  16.35 Eucharistické zázraky 
16.55 Godzone magazín 20.30 Svätá sestra 
Faustína: Apoštolka Božieho milosrdenstva
J17.08. (sobota)  GkM R 14.00 Akatist 16.00 Slo-
vo podľa Jána 20.30 Dávid – film (2) 2 22.20 
Godzone 23.45 Spojení oceánom
J18.08. (nedeľa)  08.35 GkM R 20.30 Duchovná 
poradňa 23.05 Quo vadis s Maxom Kašparů
J19.08. (pondelok)  07.40 Týždeň s: Hora Zvir, 
Litmanová 20.30 V Samárii pri studni 22.00 
Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR 2
J20.08. (utorok)  10.10 Z prameňa 13.25 Quo 
vadis s Maxom Kašparů 16.35 Dómska koruna – 
dokument 21.15 Spojení oceánom
J21.08. (streda)  16.05 GkM R 16.25 Tanzánia: 
Sme statoční 17.30 Doma je doma 20.05 Re-
hoľná abeceda 20.30 Fundamenty 22.05 Taizé
J22.08. (štvrtok)  04.00 GkM R 16.00 Večera 
u Slováka 21.10 Peter Milenky band
J23.08. (piatok)  16.35 Eucharistické zázraky 
16.55 Godzone magazín 20.30 Dvere z olova 
2 21.30 Quo vadis s Maxom Kašparů
J24.08. (sobota)  14.00 Akatist 17.00 Luxáreň 
20.30 October baby – film 2
J25.08. (nedeľa)  08.35 GkM R 23.05 Quo vadis 
s Maxom Kašparů

TV NOE

J09.08. (piatok)  06.05 Hrdinové víry (9) 07.20 
Gojdič − láska nadevšecko 08.25 První křesťa-
né: Pronásledování a obrana křesťanství 17.00 
Křesťané na Arabském poloostrově
J10.08. (sobota)  16.15 Zapomenuté Čako 19.10 
První křesťané 20.00 Dýka a kříž – príbeh
J11.08. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svatá 
liturgie z celoeparchiální odpustové slávnosti 
z Klokočova
J12.08. (pondelok)  07.30 Naše milosrdná 
Paní, matka kubánského lidu 11.45 Bible pro 
nejmenší: Jákob a Ezau 14.00 Egypt – Stigmati-
zovaný křížem

J13.08. (utorok)  14.20 Cesta štědrosti 21.30 
Od Františka k Františkovi 22.10 Řeckokatolic
ký magazín (ŘkM)  R

J14.08. (streda)  07.30 Princ, který si vybral 
Dona Boska 08.15 Slovanský Velehrad 14.45 
Dokonalá radost
J15.08. (štvrtok)  07.10 Indonésie: Povolání žít 
spolu 07.40 Mariánské korunovace v dějinách 
08.40 Klauzura 17.10 Jezuitské redukce v Para-
guayi 18.15 Bible pro nejmenší: Jan Křtitel
J16.08. (piatok)  07.45 První křesťané: Nebezpečí 
herezí 23.50 Mwebare kwija − Klinika v buši
J17.08. (sobota)  18.00 První křesťané: Konec 
pronásledování: Konstantin 20.00 Toufar
J18.08. (nedeľa)  16.00 Magdaléna, zbavená 
hanby – hraný film 20.00 Mnišství – příběhy lidí 
a pouští
J19.08. (pondelok)  11.50 Bible pro nejmenší: 
Satan pokouší Ježíše 21.10 Filipínské Rugby – 
hra o život
J20.08. (utorok)  21.15 Země neočekávaného 
- Papua Nová Guinea 21.45 Řeckokatolický 
magazín
J21.08. (streda)  10.45 Opřu se o florbalovou hůl 
23.30 Svatá země: Církev naděje
J22.08. (štvrtok)  07.05 Pomoc, která se točí 
10.00 Na pořadu rodina (12) 11.05 Dopisy 
z rovníku
J23.08. (piatok) 10.30 Jak věří katolíci: Cesta 
k jádru naší víry 15.10 Krasňany – dok. 22.15 Po-
letuchy 23.25 Se salesiány na jihu Madagaskaru
J24.08. (sobota)  07.45 Hrdinové víry (3) 11.00 
Světlo pro Evropu (11) 16.30 Bible pro nejmen-
ší: Josef sytí Egypťany 22.20 50 let Apollo
J25.08. (nedeľa)  07.10 ŘkM R 15.00 Štětcem 
a píšťalou 16.00 Bůh v Krakově 20.00 Mnišství 
– příběhy lidí a pouští 23.00 CampFest 2019

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J10.08. (sobota)  09.30 Milosrdné sestry Panny 
Márie Jeruzalemskej – ženská vetva nemeckého 
rádu 10.00 Viera do vrecka: Božská príroda? 
(4) 20.00 Celoeparchiálna odpustová slávnosť 
v Klokočove; slávi Mons. Milan Chautur, košický 
eparcha
J11.08. (nedeľa)  13.00 Dcéra svetla: Svätá Filo-
ména – rozhlasová hra
J13.08. (utorok)  20.00 Kresťanská iniciácia, obra-
dy spojené s katechumenátom a krstom dospe-
lých. Hostia: Štefan Fábry a Peter Staroštík
J17.08. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život: 
Nemecký rád a prepojenie na habsburskú mo-
narchiu 10.00 Viera do vrecka: Božská príroda? 
(5) 20.00 Archieparchiálna odpustová slávnosť 
v Ľutine; slávi Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita
J18.08. (nedeľa)  13.00 Donebavzatá: Sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie – rozhlasová hra
J20.08. (utorok)  20.00 Duchovný obzor: Úcta 
k Božskému Srdcu Ježišovmu (2). Hosť: Anton 
Adam
J21.08. (streda)  20.00 Lupa: Pôsobenie milosrd-
ných sestier svätého Kríža v Dudinciach

J22.08. (štvrtok)  20.00 História a my: Významné 
udalosti rokov 1988 a 1989
J24.08. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolíc
ka svätá liturgia z Prešova
J27.08. (utorok)  20.00 Papiáš a Barnabášov list. 
Hosť: Ján Krupa
J31.08. (sobota)  20.15 Od ucha k duchu: Božie 
zázraky, ktoré vyriešili ľudské problémy. Hosť: 
František Trstenský

RTVS

JEDNOTKA

J12.08. (pondelok)  15.10 Kultúrne dedičstvo: 
Budatínsky hrad
J14.08. (streda)  15.10 Kultúrne dedičstvo: Dóm 
svätej Alžbety v Košiciach
J15.08. (štvrtok)  15.05 Svetové dedičstvo UNES-
CO na Slovensku: Karpatské bukové pralesy
J17.08. (sobota)  04.55 Kultúrne dedičstvo: 
Zámok v Holíči
J18.08. (nedeľa)  11.00 Kultúrne dedičstvo: 
Štiavnické bane

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J10.08. (sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom
J11.08. (nedeľa)  07.15 Božie domy s Vandalom 
19.40 Slovo 01.05 Slovo R

J15.08. (štvrtok)  15.00 Polstoročný oblúk – do-
kumentárny film R

J17.08. (sobota)  08.55 Božie domy s Vandalom
J18.08. (nedeľa)  10.00 Slávnostná gréckokato
lícka archijerejská svätá liturgia z archijerej
skej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine; slávi Mons. Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup metropolita 16.45 
V pralesoch Karpát – dokument 17.45 Svetové 
dedičstvo UNESCO na Slovensku: Vlkolínec 
18.00 Príbehy spod Karpát 19.40 Slovo 01.05 
Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána
J11.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach
J18.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály 
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
J25.08. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie 
z Rankoviec

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 Eku-
ména vo svete R

JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mly-
ny (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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LOUIS DE WOHL:  
BOŽIA PEVNOSŤ 

KNIHA	J	Ako vo všetkých svojich 
románoch o veľkých svätcoch Louis de 
Wohl aj v tomto vyšíva z nitiek násilia, 
lásky a zbožnosti pestrofarebný gobelín, 
cez ktorý historicky presne vyrozpráva 
príbeh svätého Benedikta a búrlivej doby. 
Zavedie čitateľa do domu popredných 
rímskych občanov, filozofa Boethia a jeho 
manželky, ale aj na dvor ostrogótskeho 
panovníka Teodoricha Veľkého a jeho 
dcéry, budúcej panovníčky Amalasunty. 
Oveľa intenzívnejší záujem však preja-
vuje o Benedikta a jeho spoločníkov. Keď 
Pavol VI. vyhlásil sv. Benedikta za patróna 
Európy, vyjadril tým uznanie obdivuhod-
nému dielu, ktoré prostredníctvom svojej 
rehole vykonal pre formovanie európskej 
civilizácie. (Alžbeta Šuplatová)

DOBRODRUŽSTVÁ 
CHROBÁČIKOV

FILM	J	V trinásťdielnej sérii animova-
ných príbehov deti spoznajú obyvateľov 
mestečka Chrobákovo. Prežijú s nimi 
rôzne dobrodružstvá, ktoré sa odohrávajú 
v prostredí známych biblických príbehov, 
napríklad pri Babylonskej veži, pri dobý-
vaní Jericha, pri narodení Ježiša v Bet-
leheme... Morálne princípy predstavené 
v biblických príbehoch budú môcť vďaka 
chrobáčikom a ich zážitkom deti lepšie 
pochopiť. Súčasťou 3 DVD sú bonusy – 
plagát, maľovanky a nálepkový album. 
(kumran.sk)

DIEVČENSKÝ ZBOR FAUSTÍNKY: 
JEŽIŠU, DÔVERUJEME TI

HUDBA	J	Gréckokatolícka charita 
v Prešove sa rozhodla talent svojich 
zverenkýň Domu sv. Faustíny premeniť 
na radosť a historicky po prvýkrát vydáva 
hudobno-slovné CD. V ňom sa angažuje 
dievčenský spevácky zbor Faustínky. 
Tvoria ho ženy, ktoré dočasne zakotvili 
v službách domova na polceste vo Svid-
níku. CD v rusínskom jazyku približuje 
aktívny život v službách charity a ponúka 
viachlasné rusínske piesne. Pri jeho tvor-
be charita spolupracovala s rusínskym 
redaktorom RTVS Michalom Tomášom 
Babjakom, speváčkou Hankou Servic-
kou, rusínskou spisovateľkou Ľudmilou 
Šandalovou a Danielom Hicom. Zbor 
sprevádzal akordeonista Kamil Keselica. 
(-gkch)

 A T R A K V Y R R O T U A E P B A
 B L O K Y A K O T V Y V T U R C I
 N E R I A S A D L I A N O K I E L
 A Á E O A Ť R N R T K M R V E O A
 H Á T S Y T V L O O E E O O T A V
 V L A K Y L I B M L T V P U O S A
 E E I L O K O N A N I E S S K T K
 S R O N A S A H A L V E I N E A H
 T S E T A T A P S S A V T V O R Y
 O Ť I D A E A Y M L O D S A A E M
 J L A N I N A L S I R O A V D C N
 E C I T N I F O N A T S T R E L Y
 O A R A P S H P O Č A Ú V A H Y O

Legenda: AORTA, ATEST, AUTOR, BALADA, BLOKY, ELITA, FINTICE, 
HANBA, HLINA, HYMNY, IKONA, ILAVA, ILONA, KIOSK, KOMNATA, 
KONANIE, KOTVY, LIETADLO, LOTUS, OKOLIE, OKTÁN, OSADA, 
OSIVO, OSVETA, PANNA, PANTER, POLYP, POROTA, PRIETOK, 
RAKVY, RIASA, SANITA, SLANINA, SLIAČ, SLIVOVICA, SOBOTA, 
SPARA, STAREC, STOJE, STRELY, SVETLO, TENIS, TEROR, TRIKY, 
TURCI, TVORY, ÚTVAR, ÚVAHY, VIETOR, VLAHA, VLAKY, VRAKY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 12: Krížovka: S anjelmi radovať sa budú 
naveky. Osemsmerovka: Milosrdenstvo premieňa celý náš život; 
Výherca: Eva Sokolová z Gelnice

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

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

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

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

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

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

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

www.ivakzvony.sk

PÚ
TN

IC
KÉ M

IESTA
G

RÉC
KO

KATO
LÍC

KEJ C
IRKV

I N
A

 SLO
V

EN
SKU

C
EN

TRU
M

 PRE RO
D

IN
U

ZLATÁ
 BA

Ň
A

 – SIG
O

RD
RÓ

M
SKA

M
ISIA

CEN
A CO

LO
KO

M
U

N
ITA

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
14.07. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)
11.08. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)
17. – 18.08. Archieparchiálna odpustová 
slávnosť
01.09. Mariánske večeradlo (16.00 h)
07.09. Fatimská sobota (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
24.08. Siedmy ročník pešej púte k relik
viám bl. Metoda
24.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda 
25.09. 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 uzdravenie 
(18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
09.08. Modlitby za uzdravenie a oslobode
nie (17.30 h)
10. – 11.08. Eparchiálna odpustová sláv
nosť
18.08. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.08. Modlitby za uzdravenie k svätému 
Charbelovi (17.30 h)
25.08. Svätá liturgia s Akatistom požehna
nia rodín (10.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.09. Fatimská sobota (10.30 h)
08.09. Malá púť (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
13. – 15.09. 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.
26.09. Stretnutie Brendana McCaulleya 
s kňazmi a formácia v oblasti prorockých 
darov
27. – 29.09. Seminár o prorockých da
roch (2) Kurz o prorockých daroch s Brenda-
nom McCaulleyom sa dotýka daru proroctva 
a používania tohto daru v Cirkvi. Kurz je 
určený ľuďom aktívnym v spoločenstve a je 
nutné odporúčanie lídra ich spoločenstva.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastra-
bie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava 
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), 
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
15. – 17.08. Kurz základov kresťanstva 
(Čičava)
19. – 23.08. Ikonopisecký kurz (Čičava)
25.08. Deň rodiny (Čičava)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán-
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
14.08. Svätá omša a adorácia v v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
rade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)


