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Minulý september bol pre mňa a všetkých grécko-
katolíckych kňazov obzvlášť ťažký. Nebolo to dané 
počasím ani začiatkom cirkevného a školského 
roka. Dvom našim spolubratom, manželom a ot-
com rodín, dotĺklo pozemské srdce. Nebolo by to 
možno nič zvláštne, ale išlo o mužov v najlepších 
rokoch.

Čo povedať? Po prvých okamihoch, keď som plakal 
zo smútku či mal v sebe hnev, nastúpil Boží pokoj. 
Nanovo som si uvedomil, že nestačí iba hovoriť 
o Bohu, o Otcovi, ale že treba žiť svoje slová. Ak 
verím, že Boh „zotrie slzu z každej tváre“ (Iz 25, 
8a), že nikoho „nenechá a neopustí“, potom musím 
utíšiť svoj plač. Musím udusiť v sebe hnev a robiť 
to, čo je dobré, čo robí Otec. Milovať a odpúšťať. 
Odpúšťať a milovať.

Blízki mali v prípade oboch týchto skvelých mužov 
čas na to, aby sa s nimi rozlúčili. Na druhej strane 
videli, ako nimi milovanej osobe každý deň choro-
ba uberá zo života mesiace, dni, hodiny. Je to ťažká 
dilema, čo je pre nás, čo sme zostali, ľahšie. Rýchla 
nečakaná smrť či pomalé umieranie. Bolestivé 
je oboje. Ale v tom druhom prípade bolesť trvá 
omnoho dlhšie. No ak vstúpime do pravdy, ak 
veríme, že Boh miluje nášho drahého a postará sa 
o každé svoje milované dieťa, tak sa bolesť premení 
iba na smútok z odlúčenia. Ako keď milovaná 

osoba odchádza na týždne či mesiace z domu, aby 
si splnila svoj sen – za vzdelaním, zážitkami či 
prácou. Oko slzu vyroní, no srdce, i keď v bázni, sa 
raduje z toho, že sa začína plniť túžba milovaného.

A obaja moji bratia v kňazskej službe mali v sebe 
túžbu. Veľkú túžbu po poznaní Boha. V kútiku 
svojho srdca im závidím, že sa ich túžba napĺňa. 
Tu ho mohli spoznávať len tak, ako im ľudské 
srdce a myseľ dovolili. Alebo i hluk sveta, starosti 
a trápenia. Ale v nebi, v jeho neustálej prítomnosti, 
je to iné. Tam ho môžu spoznávať bez obmedzení, 
v plnosti času i možností.

A čo my? My máme čas. Čas upratať si pred svojím 
prahom, vo svojom dome. Čas napraviť chyby, 
splniť sľuby, oľutovať hriechy. Čas sa pripraviť, lebo 
cesta, na ktorú vstúpi každá duša, potrebuje prí-
pravu. Voláme ju život. Náš pozemský život. Lebo 
nič nie je dôležitejšie, ako smerovať k Otcovi. Byť 
v jeho dome, v jeho rodine, vo svojej rodine. Nič 
nie je dôležitejšie, ako milovať svojho Otca a robiť 
jeho skutky. A ich dôležitosti, dôležitosti tejto 
lásky, sa máme možnosť učiť tu na zemi vo svojich 
malých rodinách. A tak na záver sa provokatívne 
spýtam seba i každého z vás: Tak čo urobíš dnes 
ako Božie dieťa? Čo urobíš dnes, keď je tu tvoj čas?

KEĎ JE ČAS
Juraj GRADOŠ

Slovo oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk; ročník 51; periodicita vydávania: dvojtýždenník.
Adresa redakcie:  SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 42, 0911 711 263.
Číslo účtu:  SK45 0200 0000 0032 1020 6959; 
 SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, VS: vaše PSČ.
Vydavatelia:  Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
 Hlavná 1, 081 35 Prešov, IČO 51311917. 
 Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622.
Cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:  PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (sefredaktor@casopisslovo.sk)
Výkonný redaktor: Mgr. Drahomíra Kolesárová (redakcia@casopisslovo.sk)
Redaktori:  ThLic. Jaroslav Girovský (spravodajstvo@casopisslovo.sk)
 PaedDr. Helena Krenická (inzercia@casopisslovo.sk)
 Mgr. Jozef Petričko (grafik@casopisslovo.sk)
 Richard Fučko (distribucia@casopisslovo.sk)
Jazyková úprava:  PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. (adriana.matolakova@gmail.com)
Cenzori:  ThDr. Miroslav Dancák, PhD., ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.
Redakčná rada:  vl. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., vl. Milan Chautur 

CSsR, vl. Peter Rusnák, vl. ThLic. Marián Andrej Pacák CSsR, 
Mgr. Petra Jakubová, Mgr. Ján Hreško, Mgr. Daniel Dzurovčin, 
Richard Fučko, Mgr. Stanislav Gábor, PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., 
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., PhDr. Valéria Juríčková, PhD., 
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.

Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto grafia 
alebo rámček 3 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redak cia si vyhra dzuje právo 
na úpravu prís pev  kov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvede-
né každoročne v prvom čísle na strane 25. Celý text je dostupný 
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní 
príspevkov použite jeden z týchto špecifických symbolov: 700 
(zasielanie časopisu), 1700 (zverejnenie príspevku), 555 (inzercia), 
777 (priatelia časopisu Slovo) a 999 (eSlovo). Ak je váš príspevok 
anonymný, neuvádzajte žiadny špecifický symbol. 
Tlač: VMV, Prešov
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 21/2019: 16.10.2019

Titulná strana: Drevený Chrám Svätej rodiny v Ľutine (Dávid Rybovič)

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

2www.casopisslovo.sk na úvod



V BOŽOM SRDCI  
MÁŠ MIESTO

Marek BARAN

Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána Svätý Otec 
František vo svojom tradičnom príhovore priblížil tri 
podobenstvá o Božom milosrdenstve.

„Dnešné evanjelium (Lk 15, 1 – 32) sa 
začína kritizovaním Ježiša zo strany 
niektorých, pretože ho vidia v spoločnosti 
mýtnikov a hriešnikov, a tak pobúre-
nie hovoria: ,Tento prijíma hriešnikov 
a jedáva s nimi.‘ Táto veta sa však v sku-
točnosti javí ako ohromná správa. Ježiš 
prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Je 
to presne to, čo sa stáva nám pri každej 
svätej omši, v každom chráme: Ježiš nás 
rád prijíma na svojej hostine, kde sa sám 
obetuje za nás. Pán reaguje na tých, ktorí 
ho kritizovali, a rozpráva tri podobenstvá. 
Tri nádherné podobenstvá, ktoré ukazujú 
jeho zaľúbenie v tých, ktorí sa cítia byť 
od neho vzdialení. V prvom z nich hovorí: 
,Ak má niekto z vás sto oviec a jednu 
z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatde-
väť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stra-
tila, kým ju nenájde?‘ (Lk 15, 4) Niekto 
z vás? Racionálne zmýšľajúci človek to 
isto nebude: taký si to dobre zráta a radšej 
obetuje jednu ovcu, aby zachránil tých 
deväťdesiatdeväť. Boh však nerezignuje. 
Ležíš mu na srdci práve ty, ktorý ešte ne-
poznáš krásu jeho lásky. Ty, ktorý si ešte 
neprijal Ježiša za stredobod svojho života. 
Ty, ktorý nedokážeš prekonať svoju 
hriešnosť. Ty, ktorý azda pre škaredé veci, 
ktoré sa odohrali v tvojom živote, neveríš 
v lásku. V druhom podobenstve si ty tá 
drobná minca, s ktorej  stratou sa Pán ne-
zmieruje, ale bez ustania ju hľadá. Chce 
ti povedať, že si v jeho očiach vzácny, že si 
jedinečný. Nikto ťa v Božom srdci nemôže 
nahradiť. Máš tam svoje miesto, ty sám, 
a nikto iný ťa tam nemôže nahradiť. Ani 
mňa, ani mňa nemôže nikto v Božom 
srdci nahradiť. A v treťom podobenstve je 
Boh otcom, ktorý čaká na návrat már-
notratného syna. Boh na nás ustavične 
čaká, neunúva ho to, nekapituluje. Veď 

to sme my. Každý z nás je ten znovuob-
jatý syn, tá nájdená minca, tá pohladená 
a na plecia vzatá ovečka. Boh každý deň 
čaká na to, že si uvedomíme jeho lásku. 
No ty hovoríš: ,Ale ja som narobil veľa 
zla, dopustil som sa príliš veľa zlých vecí!‘ 
Nemaj strach: Boh ťa ľúbi, ľúbi ťa takého, 
aký si, a vie, že iba jeho láska môže zme-
niť tvoj život. Ale táto nekonečná láska 
Boha k nám hriešnikom, ktorá je srdcom 
evanjelia, môže byť aj odmietnutá. Presne 
to v podobenstve robí starší syn. V tom 
momente nechápe lásku  a vidí skôr 
pána než otca. Je to riziko aj pre nás, že 

budeme viac veriť v Boha prísneho než 
v Boha milosrdného; v Boha, ktorý poráža 
zlo radšej silou než odpustením. Ale nie 
je to tak. Boh zachraňuje človeka láskou, 
nie silou; ponúka sa a nenanucuje. Ako sa 
teda premáha zlo? Tak, že prijmeme od-
pustenie od Boha a odpustenie od bratov. 

Deje sa to zakaždým, keď pristupujeme 
k svätej spovedi. Tam prijímame lásku 
Otca, ktorý víťazí nad naším hriechom: 
už ho viac niet, Boh naň zabudol. Keď 
Boh odpúšťa, stráca z pamäti naše 
hriechy, zabúda na ne, zabúda ich. Boh je 
k nám taký dobrý. Nie je ako my, ktorí aj 
keď povieme, že sa nič nestalo, hneď pri 
prvej príležitosti si s úrokmi spomíname 
na spôsobené krivdy. Nie, Boh ruší zlo, 
obnovuje nás vnútri, a tým v nás znovu 
spôsobuje zrod radosti, nie smútku, tmy 
srdca či pochýb, ale radosti.“ (príhovor 
z 15. septembra 2019)
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„Boh zachraňuje človeka láskou, nie silou.“ 

(Svätý Otec František)
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MONSTERPROCES

Začiatkom roka 1950 komu-
nisti naplánovali tzv. monster-
proces s desiatimi vybranými 
rehoľníkmi. Proces mal byť 
dôvodom pripravovanej likvi-
dácie reholí. V procese, ktorý sa 
konal na Veľkú noc 31. marca 
až 5. apríla 1950 odsúdili desať 
„vyvolených“ predstaviteľov 
rehoľného života. Rozsah trestov 
bol nasledovný: Augustin Ma-
chalka – 25 rokov, Vít Tajovský 
– 20, Ján Mastiliak – doživotie, 
František Šilhan – 25, Adolf Kajpr 
– 12, Jan Evanjelista Urban – 14, 
Sil¬vester Braito – 15, Ján Blesík 
– 10, František Mikulášek – 9 
a Stanislav Barták – 2 roky. Ako 
jediný „dôkaz“ slúžili objavené 
zbrane v kláštore Nová Říša, 
ktoré tam ešte pred zatknutím 
opáta Tajovského podvrhla štát-
na služba. Súd vôbec ne-rešpek-
toval obhajobu obžalovaných 
a vyniesol rozsudok iba na zákla-
de vyšetrovacích protokolov.

VŽDY A VŠADE  
BOŽÍ MUŽ

Atanáz MANDZÁK CSSR

V stredu 18. septembra 2019 uplynie 30 rokov od okamihu, 
keď si Pán života a smrti povolal k sebe rehoľného kňaza 
Jána Ivana Mastiliaka. Priťahoval ľudí nielen svojou vzde-
lanosťou a pracovitosťou, ale hlavne veľkou skromnosťou 
a pokorou, takže v súčasnosti prebieha eparchiálna fáza 
jeho procesu blahorečenia. Zbožnosťou a spôsobom 
modlitby inšpiroval mnohých laikov, kňazov i Bohu zasvä-
tené osoby.

Tajomstvo kňazstva je veľký dar a otec 
Ivan ako hĺbavý človek o ňom veľa uva-
žoval a meditoval. Nie je preto náhoda, 
že na obrázok z prvej svätej liturgie 
nechal vytlačiť verš z Listu Hebrejom: 
„Každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, 
je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval 
pred Bohom, aby prinášal dary a obety 
za hriechy...“ (Hebr 5, 1)

MÁLO ČASU  
NA DOBRÉ KNIHY
Jeho služba Bohu a ľuďom mala rôzne 
formy a podoby. V závislosti od toho, 
v akej etape života sa nachádzal a v akých 
okolnostiach mu prišlo žiť. Bol študijný 
typ a mal aj nadanie na to, aby vyučoval 
a venoval sa vedeckej práci. Bez ohľa-
du na ťažkosti, či už vo väzení, alebo 
v civilnom zamestnaní, stále sa snažil učiť 
nové jazyky, čítať a študovať. Jednému zo 
svojich tajných študentov povedal: „Ne-
čítajte dobré knihy. Iba výborné. V živote 
je málo času na dobré knihy.“ Sám veľa 
čítal, a to nielen teologickú literatúru. 
Svet kníh bol pre neho prirodzeným 
prostredím, čo mu zostalo do konca 
života. Mnoho času trávil v kláštorných 
či univerzitných knižniciach, a keď to už 
nebolo možné, mal vlastnú knižnicu vo 
svojom podkrovnom byte na Sázavského 

ulici v Prešove. Obraz sediaceho otca 
Ivana medzi policami kníh si nepochyb-
ne každý z návštevníkov, ktorí ho aspoň 

raz navštívili v jeho byte, nosí vo svojom 
srdci.

Literárna činnosť otca Ivana sa datuje už 
od jeho študentských čias. Nevieme, kedy 
presne napísal svoj prvý príspevok, ale 
určite to urobil už v období filozoficko-
teologických štúdií. Bohoslovci v seminári 
od 8. decembra 1903 vydávali časopis 
Alfons, do ktorého prispieval aj on. V škol-
skom roku 1931/32 bol aj jeho administrá-
torom. Zdá sa, že svoj prvý literárny počin 
uverejnil v tomto časopise v roku 1930. 
Bola to báseň s názvom Maria.V ďalších 
číslach časopisu publikoval napríklad 
príspevky Bůh ve stvoření nekonečný, Jazy-
kové spory na Podkarpatsku, K Marii Pan-
ně za Rusko, Rozum o existenci věčného 
života posmrtného, Zapomenuté jubileum 
(25-tiletá činnost východních redemp-
toristů), Ježíš a sociální otázka, Vánoce 
na našem Východě, Kdo provede sjednoce-
ní? a ďalšie. Zároveň v tom istom období 
napísal aj niekoľko príspevkov v nemčine 
do časopisu Klemens, ktorý bol prílohou 
Alfonsa. Prispieval aj do časopisov Aposto-
lát sv. Cyrila a Metoděje, Museum, Jitro, 
Svatá Hora a Věstník Sdružení sv. Josefa.

Keď ako mladý kňaz v rokoch 1945 – 1950 
vyučoval v Obořišti, písal okrem spomí-
naných časopisov aj do Hlídky, Misionára, 
Acta Academiae Velehradensis, Analecta 
CSSR, Časopisu katolického duchoven-
stva, The Furrow, SMER-u, Logosa a VY-
ŠEHRAD-u. Ešte pred rokom 1950 mu 
vyšli knihy Aby všichni jedno byli. Výklad 
otázky a sbírka modliteb za sjednocení 
církví (1939), ktorá bola ešte v tom istom 
roku vydaná aj po maďarsky, K základům 
katolického unionismu v Tváří k Východu, 
Příspěvky k poznání křesťanského Výcho-
du (1948), Kalendarium Onomasticum 
CSSR in Cechoslovachia (1949), poézia 
Žalmy duše, Modlitby a básne (1947) 
a preklad od Vladimíra Solovjova Rusko 
a všeobecná cirkev (1947). Rozpracované 
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mal aj ďalšie, ale do roku 1950 to už 
nestihlo byť vydané a počas likvidácie 
kláštorov sa rukopisy stratili. Dozvedá-
me sa o tom z neskoršej korešpondencie 
s Janom Scheinostom: „I pisatel těchto 
řádků byl kdysi v dobrých pracovních 
stycích s Vyšehradem: 1946 zredigoval 
pro Vyšehrad (Al. Skoumala) velikonoční 
trojčíslo o Vladimíru Soloviovovi, 1948 
měl podepsanou vydavatelskou smlou-
vu na překlad Newmana ,Matka Boží 
v Církvi‘ – a jen pro neuvolnění papíru 
dílo nebylo uveřejněno (po 1950 roce se 
překlad stratil); smluvně byl přizván pro 
redakci trojsvazkového výboru z Vladi-
míra Soloviova (1200 – 1500 stran), z 2/3 
překlad byl už 1948 hotový – po roce 
1950 vše se ztratilo, mezi překlady 
i vzácny překlad ,Tří rozhovorů‘ od Petra 
Křičky.“

Za zmienku určite stojí aj Index lib-
rorum comendatorum, ktorý na žia-
dosť študentov vypracoval v Obořišti 
a publikoval ho v roku 1946 v časopise 
Alfons. V úvodnej štúdii s názvom Pro 
prázdniny vysvetľuje dôležitosť čítania 
a štúdia počas prázdnin. Podľa neho 
sa príliš veľa číta, príliš veľa hovorí, 
ale málo premýšľa, čo potom vedie 
k duševnej i duchovnej plytkosti. Po-
tom v krátkosti ponúkol návod, ako sa 
správne sústrediť na čítanie. K samot-
nému zoznamu odporúčaných kníh, 

okrem iného, napísal: „Je zbytečné 
dokazovat, že více získá, kdo zpracuje 
z deseti oborů pět knih než z jednoho 
padesát. V druhém případě by sice 
získal specializaci, o jejíž ceně nepochy-
buji (vždyť každý by měl býti alespoň 
v jednom svém oboru specialistou!). 
Specializaci však, aby měla solidní 
hodnotu, třeba zapojiti do širšího 
organismu. Co se týká důkladnosti při 
četbě a studiu knih, odvažuji se tvrdit, 
že více získá – ceteris paribus – kdo 
hluboko pronikne pět knih než ten, kdo 
povrchně zhltá padesát. Ovšem, kdo už 
si z určitého oboru prostudoval alespoň 
jednu solidní knihu, může číst ostatní 
i per summa capita, aby při hloubce se 
mu nebylo zříci šíře vzdělání.“

NADANIE NA JAZYKY
V rokoch 1950 – 1965 bol nespravodlivo 
väznený pre svoju vieru, príslušnosť ku 
Gréckokatolíckej cirkvi a kongregácii 
redemptoristov. Po prepustení z vä-
zenia nemohol pôsobiť v pastorácii, 
preto pracoval v civilnom zamestnaní. 
Od 1. októbra 1966 sa stal prekladate-
ľom v Odevných závodoch kapitána 
Nálepku v Prešove. V kancelárii za písa-
cím stolom mohol znova uplatniť svoje 
jazykové nadanie, a zároveň študovať 
nové veci, dovtedy pre neho neznáme. 
Paradoxne, on, gréckokatolícky rehoľný 

kňaz, odmietaný vtedajším režimom 
ako triedny nepriateľ, bol jedným 
z mála vysokoškolsky vzdelaných ľudí 
v podniku. A hneď sa to aj prejavilo. 
Keď mu spolupracovníci vysvetlili, ako 
funguje výroba v podniku, sám pri-
chádzal s nápadmi, ako ju zefektívniť. 
Vďaka svojim jazykovým schopnostiam 
mohol čítať odborné zahraničné časo-
pisy, z ktorých vyberal nové poznatky 
a uverejňoval ich v podnikových časopi-
soch Odevársky smer a Východosloven-
ský odevák. Postupne sa mu rozrastal 
archív článkov a materiálov, takže mal 
aj samostatnú skriňu, v ktorej to mal 
všetko uložené. Mal v tom svoj systém, 
poriadok, urobené zoznamy. Keď niečo 
bolo treba nájsť, všetko mal na po-
riadku. Dokonca sa lepšie orientoval 
v podnikovej knižnici ako knihovníčka. 
Tieto zhromaždené materiály ponúkal 
na ďalšie využitie kolegom z odboru 
technicko-organizačného rozvoja. Stali 
sa tak inšpiráciou pre reorganizáciu 
a racionalizáciu výroby v podniku. Hoci 
mal filozoficko-teologické vzdelanie, 
stal sa zriaďovateľom technickej podni-
kovej knižnice, na čo dostal aj špeciálnu 
miestnosť. Odborná literatúra a tlač 
musela byť ním evidovaná v technickej 
knižnici.

V období tzv. Pražskej jari a následnej 
normalizácie sa otec Ivan pri písaní 

Archív autora
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zameral na články, ktoré by mohli slúžiť 
pre časopis Slovo alebo Gréckokatolícky 
kalendár. Hoci v tom období už bola 
obnovená činnosť Gréckokatolíckej cir-
kvi, len veľmi ťažko sa hľadala spoločná 
koncepcia jej vydavateľskej činnosti. 
Ordinár Ján Hirka si 
ho vybral za koordiná-
tora gréckokatolíckej 
tlače a 22. apríla 1969 
mu písal: „Týmto Vás po-
verujem za vedúceho re-
daktora gréckokatolíckej 
tlače v slovenskom znení 
s tým, aby ste zorganizo-
vali a zostavili redakčnú 
radu a pripravili čím skôr 
rukopisy pre časopis 
Slovo, kalendár na rok 
1970 a modliacu knižku. 
Zoznam redakčnej rady 
a spolupracovníkov mi 
potom predložte. Prajem 
Vám pomoc Božiu 
a želám úspechy.“ Tejto 
úlohy sa ujal horlivo 
a zodpovedne, a s pomo-
cou rehoľných spolubra-
tov a ďalších spolupra-
covníkov sa mu podarilo 
rozbehnúť vydávanie 
časopisu i kalendára. 
Zároveň pripravil aj 
návrh edičného plánu 
neperiodickej tlače.

Mastiliak svoje práce 
a preklady podpisoval 
vlastným menom alebo 
používal niekoľko pse-
udonymov: Ivan Ondavan, Ivan Izbavlen-
ský, Ivan Marianov, IMarianov, Imar či 
Drim. Bol nepochybne veľmi vzdelaný 
a jazykovo nadaný, preto azda trocha 
prekvapuje fakt, že po roku 1968 nepísal 
vlastné knihy, ale predovšetkým prekla-
dal iných autorov. Jeho záber bol veľmi 
široký. Venoval sa liturgii, duchovnosti, 
histórii kongregácie redemptoristov, 
unionizmu a ekumenizmu, hagiografii, 
ekleziológii či filozofii. Vysvetlenie, prečo 
„iba“ prekladal, podáva jeden z jeho 
prvých tajných študentov, rímskokatolíc-
ky redemptorista Ján Janok: „Otec Ivan 
sa popri učiteľskej práci venoval najmä 
prekladaniu kníh z cudzej literatúry. 
Niekedy sme ho povzbudzovali, aby sám 
niečo pekného napísal. Na túto výzvu 
nám vysvetlil svoje stanovisko: ,Aby som 
mohol napísať dobrú knihu, musel by 
som mať súčasnú literatúru a vedieť, čo 
sa v tomto obore napísalo. A to nemám, 
preto sa nepokúšam písať knihy. Ale keď 

preložím nejakú peknú a užitočnú knihu, 
poslúžim mnohým.‘ Neviem, koľko kníh 
väčších a menších preložil, ale dom-
nievam sa, že to bolo okolo sto titulov.“ 
Niektoré pramene tvrdia, že ich bolo viac 
ako sto, až okolo stotridsať.

Ku koncu života už odmietal písať prís-
pevky do časopisov a gréckokatolíckeho 
kalendára. Zodpovednému redaktorovi 
to v liste z roku 1988 vysvetlil takto: 
„Ja som za posledné roky stratil rutinu 
písať články do časopisov a kalendárov. 

Moje meno bolo totiž 
proskribované.“ Veľmi 
dobre si uvedomoval, 
že aj v tejto oblasti jeho 
činnosť monitoruje 
Štátna bezpečnosť, preto 
ak už riskoval, sústredil 
sa na to, čo sa mu vtedy 
zdalo dôležitejšie, teda 
na prekladanie literatú-
ry, ktorá by slúžila jeho 
tajným študentom ako 
materiál na štúdium 
alebo ich duchovný 
rozvoj. Z tohto prameňa, 
samozrejme, čerpali aj 
rehoľné sestry a laici. 
Neprekvapujú teda 
slová vďačnosti, ktoré 
na jeho adresu vyslovili 
čitatelia jeho prekladov. 
Za všetkých aspoň slová 
rehoľnej sestry Imeldy 
Molčanovej, ktorá mu 
koncom júla 1989 napísa-
la: „Vďaka za preklada-
teľskú službu, za každú 
knihu, za každé slovo... 
Nech Pán tejto práci 
požehná, aby priniesla 
úžitok dušiam. Ja ich 
často beriem do rúk... 
Vďaka, vďaka, vďaka!“

JÁN JURKO (1919 – 1990)
Ján Jurko sa narodil 11. februára 1919 v Malom Ruskove 
v roľníckej rodine ako tretie zo siedmich detí. Základnú 
školu vychodil v rodisku a meštianku v Trebišove. Po gym-
náziu v Michalovciach pokračoval na teológii v Prešove. 
Ako ženatého ho 10. augusta 1947 v Trebišove vysvätil 
za kňaza vladyka Pavel. Svoje pôsobenie začal vo Vyšnej 
Jablonke. V roku 1950 ho zatkli a umiestnili v Novákoch 
a v Hlohovci. Odtiaľ ho previezli do Pezinka, kde vážne 
ochorel. V roku 1951 musel odísť do vyhnanstva do Čiech, 
kde pracoval na povrchových banských prácach do roku 

1955. Vtedy sa tajne presťahoval na Slovensko, do Vojčíc. Tu pracoval ako pomocný 
robotník v Pozemných stavbách v Trebišove. Neskôr pracoval v železiarstve v Třinci 
a vo VSŽ v Košiciach. Od roku 1969 býval s rodinou v bytovke v Košiciach.

Otec Ján v roku 1968 nastúpil do Sobraniec, kde pôsobil až do roku 1989. Pripravo-
val projekty na novostavbu cerkvi, ktoré cirkevný tajomník stále zamietal. V roku 
1989 odišiel na dôchodok do Košíc. Zomrel na infarkt srdca 1. októbra 1990 v Koši-
ciach. (Juraj Gradoš)
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BIOLOGICKÁ LIEČBA
Jozef GLASA

Pri biologickej liečbe nejde o značkové biopotraviny 
či iné bioprodukty. Je to oveľa zaujímavejšie. Vo 
výskumných laboratóriách a na rešpektovaných 
klinikách, ba už aj v dennej praxi súčasnej medicíny 
zažívame dospelejší, hlbší návrat do „školy matky 
prírody“. Deje sa to v sprievode súčasnej špičkovej vedy 
a najnovších technológií.

Biologická liečba v tejto škole života akoby 
odpisuje. Poznanie o tom, ako a čím to 
všetko matka príroda v našom tele robí – 
a ako by sa to dalo ovplyvniť. Výsledkom 
sú účinné lieky na celý rad veľmi závaž-
ných chorôb. Mnohé z nich boli donedáv-
na považované za ne(vy)liečiteľné.

V čom je biologická liečba zvláštna? Prečo 
má takú vysokú účinnosť? Je bezpečná? 
Prináša aj nejaké nové etické problémy? 
Ako sa k nej pacient môže dostať?

Účinnosť biologickej liečby je založená 
na využití nových, detailných poznatkov, 
ktoré prináša súčasný pokrok v medicíne, 
biológii a najnovších technológiách. Leká-
ri získavajú rozsiahle, neraz prekvapujúce 
informácie o stavbe a fungovaní ľudského 
tela. O jemnom riadení životných proce-
sov. O zložitej regulácii činnosti ľudských 
orgánov, tkanív, rozličných druhov buniek. 
O úlohách a vzájomnej komunikácii ob-
rovského množstva regulačných molekúl, 
ktorými si všetky súčasti bunky, ale aj bun-
ky, tkanivá a orgány človeka medzi sebou 
navzájom posielajú dôležité informácie 
a regulačné príkazy, aby obdivuhodne 
koordinovali svoju činnosť v zdraví aj 
v chorobe.

Na základe tohto nového, rozsiahleho po-
znania hľadá súčasná medicína v zložitých 
procesoch zdravia alebo choroby kľúčové 
regulačné body, do ktorých by mohla 
účinne – a pokiaľ možno aj bezpečne 
zasiahnuť. Ide o cieľové miesta na pôsobe-
nie biologických liekov. Keďže ich zásah 
do citlivého regulačného bodu daného 

chorobného procesu býva veľmi presný 
(špecifický), je zvyčajne aj neobyčajne 
účinný. Navyše, v ideálnom prípade bio-
logický liek ovplyvňuje iba ten chorobný 
mechanizmus, na ktorý je určený. Preto 
býva biologická liečba aj pomerne bezpeč-
ná. Neplatí to však vždy – biologické lieky 
môžu mať aj závažné nežiaduce účinky.

Zvláštnosťou biologickej liečby môže 
byť niekedy skutočnosť, že vie priaznivo 
ovplyvniť priebeh choroby len v presne 
(zvyčajne geneticky) definovanej skupine 
pacientov (personalizovaná medicína). 
U tých, ktorí nemajú konkrétny typ 
daného ochorenia, je neúčinná. Preto sa 
pred indikáciou niektorých biologických 
liekov musí u pacientov vykonať špeciálne 
vyšetrenie. Aby sa zistilo, či daná liečba 
bude u nich účinná.

Inou osobitosťou biologických liekov je, 
že sa pripravujú v živých biologických 
systémoch (v priemyselne pestovaných 
bunkách, v baktériách či v kvasniciach), 
keďže ich nevieme pripraviť chemickou 
cestou. Tento spôsob prípravy znamená, 
že biologické lieky s rovnakým mechaniz-
mom účinku pripravené v odlišných bio-
logických systémoch nie sú úplne zhodné. 
Hovoríme, že sú iba biologicky podobné 
(biosimiláry). Aj takéto veľmi malé odliš-
nosti môžu mať niekedy klinický význam. 
Dôležité je tu vždy stanovisko kvalifikova-
ného lekára.

Prínos biologických liekov treba aj z etic-
kého hľadiska vysoko hodnotiť. Zna-
menajú novú nádej na záchranu života, 
zdravia. Alebo aspoň na podstatné zlep-
šenie stavu pacienta. Závažným etickým 
problémom je ich pomerne vysoká cena 
– a možnosti daného zdravotníckeho 
systému ich pre pacientov zabezpečiť zo 
zdrojov zdravotného poistenia. Na dru-
hej strane, vysoká účinnosť a priaznivá 
bezpečnosť biologickej liečby často 
umožňujú preukázať, najmä v porovnaní 
s predtým používanými liekmi, aj jej po-
zitívnu ekonomickú prospešnosť. V tejto 
súvislosti má význam aj vývoj biosimilár-
nych liekov. Ich cena býva totiž významne 
nižšia. Preto je správne odporúčať – a zo 
strany pacienta prijímať ich čo najširšie 
používanie.
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ZA SVÄTOSŤOU 
ŽIVOTA

Dada KOLESÁROVÁ

Kongregácia pre kauzy svätých rozhoduje o kandidátoch na blahorečenie 
a svätorečenie. Čo sa však za týmto rozhodnutím ukrýva? Prácu na prípravách nám 
priblíži otec ICLic. Jaroslav Pasok, ktorý je biskupským delegátom v kauze blahorečenia 
Božieho služobníka ThDr. Jána Ivana Mastiliaka CSsR.

J	 Prečo potrebujeme hovoriť o ľuďoch 
svätého života a formálne ich vyhlasovať 
za blažených alebo svätých?

Cirkev učí ľudí, ako žiť tak, aby dosiahli cieľ, 
ktorým je nebeské kráľovstvo. Lenže nie vždy je 
ľahké ísť cestou spásy. Príklady ľudí nám slúžia 
na povzbudenie. Keď oni dokázali nasledovať Boha 
a preniesť lásku k Bohu a k blížnym do každoden-
ného života, dokážeme to aj my. Preto sa potvrdzu-
je, že dosiahli nebo a sú hodní nasledovania. Nejde 
o preteky medzi cirkvami (koľko majú svätých 
v Maďarsku alebo na Slovensku, či viac grécko-
katolíci, alebo rímskokatolíci). Dôležité je, či ich 
chceme nasledovať. Načo ukazovať príklad, keď ho 
ľudia nechcú nasledovať?

J	 Svätorečeniu predchádza blahorečenie. 
Aký je v týchto pojmoch rozdiel?

Blahorečenie je medzistupňom pred svätorečením. 
Blaženého si pripomína miestna cirkev, do kto-
rej patril. Spomienka na svätého sa slávi v celej 
Cirkvi. Napríklad naši hieromučeníci majú určený 
dátum spomienky v našej cirkvi a Američania 
alebo Španieli o nich môžu vedieť, ale liturgic-
ky si ich nepripomínajú. Záväzne sa spomínajú 
v celej Katolíckej cirkvi po vyhlásení za svätých. 
V rámci Gréckokatolíckej cirkvi je to napríklad sv. 
Jozafát. V prípade blahorečenia mučeníkov, ktorí 
krvou a smrťou potvrdili vernosť Kristovi, sa až tak 
dôkladne neskúma ich život a čnosti. Pri procese 
nie je potrebný zázrak na potvrdenie svätosti. No 
ak niekto zomrel veľa rokov po mučení, vtedy sa 
skúmajú čnosti. Proces blahorečenia mučeníkov je 
teda kratší, pretože nie sú potrebné zázraky a dôka-
zy o živote. Svätý Otec zaviedol aj novú kategóriu 
svätcov – tých, ktorí zomreli z lásky k blížnemu 
(napríklad mama, ktorá nepodstúpi liečenie kvôli 

dieťaťu, ktoré chce priviesť na svet; ak zomiera, 
zomiera z lásky k nemu). Vtedy sa tiež neskúmajú 
znaky svätosti. Svätorečenie sa završuje, keď sa 
na príhovor blahorečeného udeje zázrak. Ak máme 
túžbu, aby bol blahoslavený M. D. Trčka svätore-
čený, potrebujeme sa modliť, aby na jeho prího-
vor Boh vypočul prosby. Problém je, že sa ľudia 
nemodlia iba k jednému svätému, a teda sa nedá 
sa rozlíšiť, na čí príhovor sa zázrak stal. Ak sa však 
zázrak udeje a potvrdia to nezávislí lekári, vtedy 
sa otvára posledná fáza svätorečenia. Pri muče-
níkoch je potrebný jeden potvrdený zázrak, pri 
skúmaní čností sú potrebné dva. Otec arcibiskup 
bol na stretnutí kongregácie povzbudený pracovať 
na tom, aby mohli byť naši blahorečení aj svätore-
čení. Takže máme pred sebou veľa práce.

J	 Ako sa začína proces?

V prvom rade je potrebná povesť svätosti, po talian-
sky la fama di santità. Aby sa o niekom hovorilo, že 
žil dobrým životom, pomáhal ľuďom, bol trpezlivý, 
mierny, pokorný, jednoducho svätý. Alebo zomrel 
za Krista či za niekoho z blížnych. Povesť svätosti 
a to, aby si ľudia naňho pamätali, je základ. No sú aj 
„zabudnutí svätí“. Niekto založil rehoľu a až oveľa 
neskôr niekomu napadne, že žil sväto. Začínajú ho 
prosiť o príhovor a ak sa udeje zázrak, začnú na pro-
cese pracovať. To sú tzv. historické kauzy – staršie 
ako päťdesiat rokov. No neskoršie začatie procesu 
treba vysvetliť. Otázky vznikajú hlavne pri „slobod-
ných“ krajinách, pretože sa môže zámerne čakať, 
aby zomreli osoby, ktoré by mohli podať negatívne 
informácie. Ak by v kratšom čase (menej ako päťde-
siat rokov) chýbala povesť svätosti, ktorú šíria laici 
(kňazi by pred blahorečením nemali tvrdiť, že tento 
človek bol svätý, lebo vtedy sa povesť svätosti šíri 
umelo), potom proces nie je opodstatnený.
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Otec Jaroslav 
Pasok (43), súdny 
vikár Prešovskej 
archieparchie 
a metropolitného 
tribunálu, osem 
a pol roka pôsobil 
v Ukrajinskej 
katolíckej 
eparchii 
v Melbourne 
(Austrália). 
Po návrate v roku 
2012 spravoval 
farnosti Pčoliné, 
Pichne a Ruskú 
Novú Ves. 
Okrem toho, že 
je biskupským 
delegátom 
v kauze 
blahorečenia J. I. 
Mastiliaka, stal sa 
aj postulátorom 
v kauze 
blahorečenia 
kňaza Jána 
Kellnera.
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J	 Kto je do procesu zapojený?

Proces začína ten, kto je kompetentný. Napríklad 
Boží služobník Ján Mastiliak bol redemptorista, 
a preto to bola rehoľa redemptoristov. V iných prí-
padoch eparchia, na ktorej území človek zomrel. 
Zbierame napríklad materiály o mučeníkovi, ktorý 
sa volal Ján Kellner. Stal sa kňazom, prijal východ-
ný obrad a biskup Gojdič ho prijal do Prešovskej 
eparchie. V jeho prípade si Prešovské arcibiskup-
stvo žiadalo povolenie od vyššieho arcibiskupa 
Sviatoslava Ševčuka z Kyjeva, keďže bol sovietsky-
mi orgánmi zastrelený na jeho území. Keď sa mate-
riály zozbierajú, biskup posúdi, či sa proces otvorí, 
alebo nie. Začína sa minimálne päť rokov po smrti. 
No sú aj výnimky. Pri Jánovi Pavlovi II. alebo Matke 
Terézii sa začalo hneď, pretože už za života mali 
povesť svätosti. Proces J. I. Mastiliaka bol po zo-
zbieraní materiálov verejne otvorený v roku 2015. 
Najväčšou mierou sa o to pričinil otec Atanáz 
Mandzák CSsR, ktorý je redemptoristom a zároveň 
historikom. Najlepšie vedel, kde hľadať materiály 
týkajúce sa jeho života. Potom ako vicepostulátor 
procesu formálne požiadal otca arcibiskupa, aby 
proces otvoril. Na procese sa zúčastňujú odbor-
níci – historici aj právnici. Najideálnejšie je, ak je 
do procesu zapojený človek, ktorý prešiel špe-
ciálnym kurzom kongregácie. Historická komisia 
posudzuje dokumenty – písané slovo. Zhromaž-
ďuje a skúma archívne materiály – všetko, čo bolo 
o človeku napísané aj čo sám napísal a publikoval. 
Cirkevný tribunál na vypočutie svedkov v proce-
se skúma a zhromažďuje svedectvá ľudí. Do nej 
vstupuje delegát, ktorý zastupuje biskupa. Musí 
byť, podobne ako celá komisia, nestranný a nezá-
vislý. Biskupský delegát svedkom kladie otázky, 
ktoré vypracúva promotor spravodlivosti s právnym 
vzdelaním (v tomto prípade otec Miloš Galajda). 
Dozerá na to, aby bolo dodržané cirkevné právo 
a aby svedkovia neboli ovplyvňovaní sugestívnymi 
otázkami. V tribunáli pracuje aj notár, ktorý všetko 
zapisuje. Na stretnutia sú pozývaní tí, ktorí sa 
prihlásili, pretože majú skúsenosť s otcom Mas-
tiliakom, napríklad tí, ktorí pomáhali pri písaní 
kníh, prekladaní, tajnom rozširovaní tlače, lekári... 
Vypočúvanie bolo neverejné, aby sa zbytočne 
nevzbudzovali falošné nádeje, a pomerne zdĺhavé, 
pretože sa skúmali všetky oblasti života a čnosti. 
Trvalo to vyše troch rokov a svedkov bolo viac ako 
tridsať.

J	 Čo nasleduje po ukončení tejto práce?

Dokumenty sa preložia do taliančiny a vytvorí sa 
kniha – positio. Tým sa končí eparchiálna časť. 
V Ríme sa kauzou zaoberajú a vynesú mienku – 
či má byť človek blahorečený, alebo nie. Keďže 
sa zaznamenávajú aj svedectvá ľudí, ktorí majú 
negatívnu skúsenosť, v prípade, že niečo chýba, je 
nejasné alebo podozrivé, vyžiadajú si objasnenie. 
Pri posudzovaní čností sa po pozitívnom rozhod-
nutí čaká na zázrak. Zázrakom môže byť aj to, ak sa 
v hrobe nájde neporušené telo.

J	 Čo vás osobne na živote otca Mastiliaka 
prekvapilo a povzbudilo?

To, že veľa ľudí naňho hľadelo ako na pokorného, 
vytrvalého a stáleho. Ovládal mnoho jazykov, ale 
nikdy nepovedal konkrétne číslo. Hovoril, že vie 
veľa jazykov, ale že treba ovládať jazyk lásky. A stále 
bol verný Kristovi – aj pätnásť rokov vo väzení, 
aj potom. Napriek všetkému dokázal zužitkovať 
svoj život, čas a možnosti, ktoré mu Boh dal. Zo 
začiatku mal silu zamestnať sa a pomáhať, kde sa 
dalo. Spovedal aj v prešovskej katedrále a pred jeho 
spovednicou bol stále dlhý rad. Keď už nevládal 
chodiť, išli poňho autom (aj otec arcibiskup ako 
prešovský kaplán). Napriek chorobe mu hlava 
„fungovala“ a  vedel si zorganizovať prepisovateľky, 
ktorým diktoval preklady. Ešte vo väzení prosil sv. 
Teréziu z Lisieux, aby mu pomohla prekonať tu-
berkulózu. Sľúbil, že keď prežije, preloží všetky jej 
diela. Dva týždne pred smrťou povedal, že všetko 
už preložil, a nevie, čo bude od neho žiadať Pán. 
Škoda, že si ho povolal tesne pred nežnou revolúci-
ou, v septembri 1989, ale Pán rozhoduje o čase.

Otvorenie procesu 
blahorečenia Jána 
Ivana Mastiliaka CSsR 
1. februára 2015

VIETE, ŽE...? 
Kongregácia pre kauzy 
svätých má päťdesiat 
rokov, bola vytvorená 
pápežom Pavlom VI. 
8. mája 1969. V súčas-
nosti je jej prefektom 
kardinál Giovanni An-
gelo Becciu. V prvý deň 
svojho nového úradu 
1. septembra 2018 bol 
pápežským legátom 
na slávnosti blahore-
čenia Anny Kolesárovej 
v Košiciach.
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NÁSILIE V RODINE 
Janka ŠÍPOŠOVÁ

Problematika tzv. domáceho násilia vo všeobecnosti už 
nie je tabu. Týka sa to nielen odbornej, ale aj všeobecnej 
diskusie. O tejto téme sa hovorí dosť často, čo ju na jednej 
strane zviditeľňuje, na druhej je často sprevádzané nedos-
tatočným porozumením, schematizmom a mýtmi. Predo-
všetkým je to však stále „zakliata“ téma, keď ide o kon-
krétne prípady v našom okolí alebo dokonca nás samých.

Ide o to, že zatiaľ čo vo verejnej diskusii 
máme často poruke jednoznačné postoje 
a súdy (a neváhame ich vysloviť), pokiaľ 
vieme o prípadoch domáceho násilia 
v našom blízkom okolí, strkáme hlavu 
do piesku a nechceme o tom hovoriť. 
Podobne ako keď sa vyhýbame ťažko cho-
rým a nechceme vidieť (vedieť), a hovoriť 
o smrti. Je nám to nepríjemné, nevieme, 
čo robiť, myslíme si, že nevieme pomôcť, 
a tak to vo svojom vedomí potlačíme. Buď 
problém vôbec „nevidíme“, alebo si po-
vieme, že na to sú úrady a odborníci, aby 
ho vyriešili. Tí však často o konkrétnom 
probléme nevedia a obete samy dlhodobo 
o tom nehovoria. Treba obetiam čím skôr 
podať pomocnú ruku, prekonať zábrany 
a spolu hľadať pomoc.

Násilie v rodine môže mať rôzne podoby 
a intenzitu a neodborník sa môže obávať, 
že to nevie dobre odhadnúť. Medzi roz-
šírené názory patrí ten, že veď „polícia aj 
tak nič neurobí, preto nemá zmysel niečo 
podnikať“. Tento názor škodí, pretože:

• nie vždy musí ísť o trestný čin 
v zmysle zákona, preto nemusí 
nastať trestné stíhanie či odsúdenie 
páchateľa, a predsa možno inter-
venovať, napr. prostredníctvom 
pomáhajúcich organizácií a dosiah-
nuť zmenu;

• dnes už sú vhodnejšie nastavené 
legislatívne podmienky aj na stíhanie 
vážnych foriem domáceho násilia; aj 
pri tom je však vhodné využiť pomoc 
špecializovaných organizácií.

Podľa zákona je trestným činom domá-
ceho násilia trestný čin spáchaný násilím 
alebo hrozbou násilia na príbuznom 
v priamom rade, osvojiteľovi, osvojen-
covi, súrodencovi, manželovi, bývalom 
manželovi, druhovi, bývalom druhovi, 
rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej 
osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila 
v spoločnej domácnosti. 

Psychologicky možno násilie páchané 
blízkou osobou chápať ako zraňujúcej-
šie, pretože je páchané často nenápadne 
(okolie o tom nevie, ťažšie sa dokazuje) 
a býva spravidla opakované a/alebo 
dlhotrvajúce.

V porovnaní s tým, keď rovnaký trestný 
čin spácha cudzia osoba, dáva zákon 
obetiam väčšiu ochranu a mal by jej za-
ručiť prístup k bezplatnej kvalifikovanej 
odbornej pomoci. Na druhej strane, voči 
blízkym páchateľom sú trestné sadzby pri 
rovnakom trestnom čine (napr. poškode-
nie zdravia a iné) v porovnaní s cudzími 
páchateľmi spravidla prísnejšie.

Za domáce násilie sa považujú skutky 
násilia, aj keď obeť a páchateľ (už) nežijú 
v spoločnej domácnosti a nemusia byť 
nevyhnutne v príbuzenskom vzťahu. 
V praxi sa často stretávame napr. s tým, že 
násilie pokračuje aj po odlúčení bývalých 
partnerov. Vyhrotenú podobu potom 
mávajú činy nebezpečného vyhrážania, 
nebezpečného prenasledovania (stalking) 
alebo nátlaku.

Každý násilný trestný čin páchaný blíz-
kou osobou je trestným činom domáceho 
násilia. V rámci toho trestný zákon pozná 

špecifický trestný čin týrania blízkej 
a zverenej osoby (§ 208 Trestného záko-
na, zákon č. 300/2005 Z. z.).

Tento trestný čin spácha ten, kto

1. blízkej osobe alebo osobe, ktorá je 
v jeho starostlivosti alebo výcho-
ve, spôsobí fyzické utrpenie alebo 
psychické utrpenie bitím, kopaním, 
údermi, spôsobením rán a popálenín 
rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕ-
davým zaobchádzaním, neustálym 
sledovaním, vyhrážaním, vyvoláva-
ním strachu alebo stresu, násilnou 
izoláciou, citovým vydieraním alebo 
iným správaním, ktoré ohrozuje 
jej fyzické alebo psychické zdravie, 
alebo obmedzuje jej bezpečnosť;

2. bezdôvodným odopieraním stravy, 
oddychu alebo spánku alebo odopie-
raním nevyhnutnej osobnej starost-
livosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej 
starostlivosti, bývania, výchovy, 
alebo vzdelávania;

3. nútením k žobrote alebo opakované-
mu vykonávaniu činnosti vyžadujú-
cej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo 
psychickú záťaž vzhľadom na jej vek 
alebo zdravotný stav, alebo spôsobilej 
poškodiť jej zdravie;

4. vystavovaním vplyvu látok spôsobi-
lých poškodiť jej zdravie;

5. neodôvodneným obmedzovaním 
v prístupe k majetku, ktorý má právo 
užívať.

Skutky domáceho násilia sa dejú spravid-
la bez svedkov. Pokiaľ sa však odohrávajú 
v rodine, bývajú svedkami a súčasne 
aj obeťami vždy aj deti, aj keď násilie 
nie je namierené priamo na ne. Tie sú 
mnohonásobne zraňované a odnášajú 
si neblahé následky do svojho ďalšieho 
života. Zvyčajne však o svojich skúsenos-
tiach nehovoria, preto je dôležité, aby 
okolie vnímalo podozrivé zmeny v ich 
správaní alebo vzhľade a upozornilo 
na to príslušné orgány. Ak nie je istota, 
môžu sa poradiť s odborníkmi (detskí 
lekári, školskí psychológovia), obrátiť sa 
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POMOC OBETIAM NÁSILIA (PON)
20 rokov pomáha obetiam trestných činov a násilia službami psychológov, právni-
kov a sociálnych pracovníkov BEZPLATNE
•    telefonicky cez celoslovenskú LINKU POMOCI OBETIAM 0850 111 321
•    e-mailom: linka@pomocobetiam.sk
•    písomne: OZ Pomoc obetiam násilia, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
•    osobne podľa dohody

Činnosť PON môžete podporiť zaslaním finančného príspevku na číslo účtu 
SK3683300000002400687365 

na pomáhajúce organizácie alebo zavolať 
na telefonické linky pomoci. Nápomocné 
by v tom mali byť orgány sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nie je dobré rozdeľovať domáce násilie 
na násilie na ženách a násilie na de-
ťoch, keďže v jednej rodine je spravidla 
páchateľ ten istý a aj pomoc obetiam 
treba riešiť spolu. Vhodnejšie je hovoriť 
o „násilí páchanom blízkou osobou“ 
a od toho odvíjať aj snahy o pomoc a rie-
šenie zlej situácie. Pomôcť treba v prvom 
rade obetiam, a potom aj páchateľom. 
Vo svete a v menšej miere aj na Sloven-
sku sa realizujú intervenčné a edukačné 
programy pre páchateľov násilia. Je ich 
však málo, tak ako aj služieb pre obete, 
a nie sú podporované systematicky, takže 
napriek bohatým vedomostiam i skú-
senostiam stále nemáme zabezpečenú 
ľahko dostupnú pomoc.

Nebýva výnimkou, že ani dospelé obete 
domáceho násilia sa so svojím trápením 
nezdôverujú. Bráni im v tom hanba, 
strach, závislosť (ekonomická i psy-
chologická) na páchateľovi, nedôvera 
voči okoliu a často aj nedôvera v seba až 
sebaobviňovanie. Často pomôže vykročiť 
smerom k odbornej pomoci osoba, ktorej 
obeť dôveruje alebo je pre ňu autoritou. 
Pre obete násilia funguje dnes viacero or-
ganizácií, ktoré môžu poradiť a pomôcť. 
Mnoho ľudí uprednostňuje telefonický 
kontakt, treba však dodať, že ten by mal 

byť naozaj len miestom prvej pomoci, po-
skytnúť základné informácie a kontakty 
na poradne či centrá pomoci obetiam.

Poznámka na záver:

Tento článok nechce podsúvať 
predstavu, že páchateľmi domáceho 
násilia sú len muži. Sú nimi aj ženy 
(partnerky alebo matky) a poznáme aj 
tragické prípady týrania detí obidvomi 
rodičmi. Zlo má rozmanité formy. 
V boji proti nemu musíme byť ostražití 
a odvážni.

Štatistiky o týraní detí sú nepresné, pretože každá kultúra, ba priam 
každý národ vníma odlišne, čo je vlastne týranie. Kým v západnej Európe 
sa s týraním stretáva 16 % detí, v strednej je to až 21 %. Na Slovensku 
sa tieto štatistiky nevedú. Podľa neoficiálneho prieskumu združenia 
Slonad z roku 1999 až štvrtina detí udávala, že bola doma bitá, dokonca 
niektoré deti boli aj kopané a rezané. A polovica z nich (12 %) udávala, 
že boli obeťami pohlavného zneužívania blízkou či známou osobou. 
(www.uvzsr.sk)

pxhere.com

Victim Support Slovakia

P O M O C
OBETIAM
NÁSIL IA
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UŽ ICH NIET
Milan GÁBOR

Mnohé vzácne ikony, mozaiky a fresky sa 
nám po búrlivom ikonoboreckom období 
(726 – 843) nezachovali. Ale aj nasledu-
júce storočia prišli o vzácne pamiatky, 
ako sú aj dve divotvorné ikony Bohoro-
dičky z Poľska a Ruska.

IKONA BOHORODIČKY 
Z CERKVI ČESTNÉHO 
KRÍŽA (RUS. 
ЧЕСТНОКРЕСТНАЯ)
Názov je odvodený od drevenej cerkvi 
zasvätenej svätému Krížu v meste Hru-
bieszów (juhovýchodná časti Poľska), 
v Chelmskej oblasi a Lublinskom voj-
vodstve, kde sa ikona nachádzala. V 18. 
storočí boli v Hrubieszówe dve cerkvi: 
Kríža a sv. Mikuláša. Cerkev svätého 
Kríža (Povýšenia sv. Kríža) bola drevená 
s kupolou a pozláteným krížom. V nej 
sa uchovávala divotvorná ikona pokrytá 
striebornou rizou a vzácnymi kameňmi. 
O jej zázračnej moci svedčilo množ-
stvo drahocenných krížikov či retiazok 
s medailónmi visiacimi na ikone. Všetky 
predmety vďačného ľudu boli z ikony 
vzaté v roku 1786 z nariadenia vládnej 
moci habsburskej monarchie a boli 
speňažené pre potreby armády. Na ikone 
zostala len medená riza. Okolo roku 
1830 bola stará drevená cerkev rozobra-
tá  a všetky vzácnosti boli prenesené 
do druhej cerkvi. Na prosby zbožných 
veriacich bol v cerkvi postavený bočný 
oltár zasvätený Povýšeniu  sv. Kríža, kde 
bola umiestnená aj divotvorná ikona. 
Každoročne na sviatok Povýšenia sv. 
Kríža prichádzali veriaci vo veľkom 
počte do Cerkvi sv. Mikuláša, aby vzdali 
úctu starej divotvornej ikone. V roku 
1888 na pamiatku slávenia deväťsto 
rokov od pokresťančenia Rusi bola pri 
cerkvi postavená malá útulná vykurova-
ná cerkev zasvätená sviatku Povýšenia sv. 
Kríža a vo svätyni umiestnená aj ikona 
Bohorodičky. V roku 1915  bola spoločne 
s utečencami evakuovaná do Ruska, kde 
sa informácie o nej strácajú. Liturgic-
kú pamiatku slávi spoločne s Krížom 
14. septembra.

ČIMEJEVSKÁ IKONA 
BOHORODIČKY (RUS. 
ЧИМЕЕВСКАЯ)

Historicky sa spája  s obcou Čimejevo 
v Kurganskej oblasti a Belozerskom 
rajóne na juhozápade Ruska. Je kópiou 
kazanskej ikony, kde je Božia Matka zo-
brazená s hlavou mierne naklonenou ku 
Kristovi, ktorý stojí zobrazený do výšky 
kolien.

Ikona sa zázračne zjavila v polovici 18. 
stor., keď podľa očitých svedkov plávala 
po rieke Nijap, prítoku Tobolu. V archí-
voch sa dochoval opis udalosti: „Na bre-
hu rieky sa hrala skupina detí, ktoré zba-
dali v rieke tmavú dosku, ktorá neležala 
na vode ako bežné drevo, ale vertikálne 
stála a posúvala sa hore-dole po rieke. 
Keď sa doska dostala do vodného víru 

a otočila sa smerom, kde stáli deti, zostali 
ohromené z veľkých očí Bohorodičky, 
ktoré sa na ne dívali z ikony. Vystrašené 
utekali za kňazom a dospelými. Za krátky 
čas stáli na brehu všetci obyvatelia obce 
a s kňazom slávnostne preniesli ikonu 
do cerkvi. Zvesť o zázračnom zjavení sa 
veľmi rýchlo šírila. Zakrátko začali pri-
chádzať pútnici z okolia, aby vzdali úctu 
zázračne zjavenej ikone Božej Matky.

5. novembra 1770 
vypukol v dreve-
nej cerkvi, v kto-
rej sa nachádzala 
aj ikona, požiar. 
Požiar zničil 
všetko, ale isté 
dieťa, ktoré sa 
prechádzalo 
po zhorenisku, 
zakoplo o niečo 
tvrdé. Keď roz-
hrabalo popol, 
zbadalo tvár Bo-
žej Matky. Keď 
ikonu vybrali 
a očistili, zistili, 
že ju oheň ne-
poškodil, akurát 
trocha stmavla 
a čiastočne bola 
opálená tvár 
Bohorodičky. Za-
chránená ikona 
bola ozdobená 
striebornou 
rizou so zlatými 
nimbami a dra-
hocennými ka-
meňmi. Preniesli 
ju do novoposta-

venej cerkvi zasvätenej kazanskej ikone 
Bohorodičky. V roku 1890 bola posvätená 
nová, ešte veľkolepejšia cerkev a na za-
čiatku 20. stor. bola na brehu miesta 
zjavenia postavená neveľká drevená 
kaplnka.

17. júla 2002 bol v Čimejeve založený 
mužský monastier, v ktorom sa ikona 
nachádzala, no 3. júla tohto roka mo-
nastiersku cerkev  zasiahol požiar, ktorý 
ikonu zničil.

Ikona bola namaľovaná pravdepodobne 
v 17. storočí v niektorej z dielní pôsobia-
cich v Toboľsku. Liturgickú pamiatku 
slávi 8. júla a 22. októbra.
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V NAŠOM SÍDLE
Marta GROMOŠOVÁ

Keď navštívia bratislavské deti, ktoré 
sú vám rovno vnúčatami, vaše pomer-
ne zanedbané vidiecke sídlo, ako prvé 
zorganizujete poučenie o bezpečnosti pri 
práci. Protokol s podpismi nečakajte, ale 
samotného starého rodiča zarazí množina 
nebezpečenstiev, ktoré sú voľnému oku 
počas ostatných sobôt skryté.

Výpočet zákazov akoby nemal konca. 
Obrovská stodola s vidlami, motykami, 
rýľmi, sečkáreň, rôzne šnúry, drôty, kladi-
vá, dlátka a rôzne iné nástroje, to všetko 
treba bezpečne zamknúť pred nevyspy-
tateľnou detskou fantáziou a tvorivosťou. 
Aj tu platí, že jedny oči sa venujú len a len 

sledovaniu najmenšieho gazdu, ostražito 
monitorujú jeho pohyb v teréne a pravi-
delne hlásia odchýlky od predpoklada-
ných „normovaných“ prejavov detského 
správania. Zaujímavý bol vstup do garáže: 
„Ó, to som ani netušil, že máme takú 
kosačku! A tu je ďalšia!“ nevychádza vnuk 

z údivu. „A koľko zemiakov? To sú z aké-
ho obchodu?“ nedokáže zatvoriť ústočká 
uprostred svojej zvedavej hlávky. V garáži 
ho čaká najväčšie prekvapenie a keď hovo-
rím najväčšie, tak ani trocha nefabulujem. 
Vnuk sa zrazu štverá na obrovský traktor 
z minulého storočia. Jeho radosť zdoláva 
aj moje márne pokusy dočiahnuť naň 
a zamedziť možnému overeniu zemskej 
príťažlivosti. Zatiaľ sa uvelebil na sta-
ručkom koženom sedadle a odborne si 
prezerá dopravný prostriedok.

„Tu sú pedále, tu je páka, ale kde mám 
kľúče?“ Výčitka patrí, samozrejme, 
mne, lebo vnuk už dávno vie, že mamy 
a babičky majú taký prenikavý pohľad, že 
okamžite odhalia a nájdu všetky stratené 
veci... Zároveň však fungujeme ako „odpú-
tavačky pozornosti“, a tak som sa opýtala, 
ako sa budeme hrať. Jožkovi zasvietili 
okále: „Že ty mi budeš prebehovať popred 
traktor cez cestu a ja budem na teba trú-
biť!“ Celkom nedôstojne som sa premenila 
na nedisciplinovanú staršiu paniu, ktorá si 
len tak svojvoľne prebieha cez cestu, kde 
sa jej zachce. Odpoveďou mi bol preni-
kavý vysoký tón klaksónu, ktorý bolo isto 
počuť až na vyšný koniec dediny.

Manželovo porovnanie lásky k deťom 
a k vnúčatám vyznieva filozoficko-praktic-
ky. Tvrdí, že vnúča môžete podľa potreby 
kedykoľvek vrátiť rodičom. Keď sa tak naň 
pozerám, neverím mu ani slovo. Prezrá-
dzajú ho iskričky v prižmúrených očiach.

IDEM K BETLEHEMSKÉMU DIEŤAŤU, 
JEŽIŠOVI (3)
SLOVO OTCOV █ Ježišu, idem k tebe s oduševnením, pretože od teba – keď ťa 
uvidím v jasliach – naučím sa mnohému, čo potrebujem pre môj život. Idem 
k betlehemskému Ježišovi, pretože veľmi potrebujem betlehemského ducha. 
Spolieham sa na to, že aj ja budem mať takú radosť, toľko milostí, koľko jej mali 
prví klaňajúci sa vo svätej noci. Ľutujem všetky svoje hriechy, ktorými som urazil 
nevinné malé dieťa, Ježiša. Skláňam sa, pretože do betlehemských jaslí môžu 
vojsť len pokorní. Príď, dieťa Ježiš, do môjho srdca. Chcem ťa tak milo privítať, 
ako milo ťa privítala Bohorodička, ako milo ťa privítal svätý Jozef, anjeli, pas-
tieri. Chcem ťa prijať tak sväto, ako ťa prijímali svätí. A keď sa mi to tak nepo-
darí, prosím, aby sa zbožnosť všetkých svätých vo mne spojila, aby som s takou 
zjednotenou zbožnosťou prijal teba, drahé dieťa, do svojho srdca. Pomôž mi, aby 
som zo dňa na deň lepšie prijímal, zo dňa na deň bol svätejší, čistejší, pokornejší. 
Amen.

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

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

viac na casopisslovo.sk/
priatelia/
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 PODUJATIA

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
25. – 27.10. AŠAD
08. – 10.11. AŠAD

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@
grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. 
posch.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
Streda 18.15 Horiaci ker (stretká animátorov) 
(GMPC)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC) 
17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)

Spoveď a duchovný rozhovor pred svätou 
liturgiou a po nej alebo vo štvrtok večer, resp. 
podľa dohody

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  mraz.martin@grkatke.sk
Program pre vysokoškolákov
15.30 – 16.30 Čas pre teba (duchovný rozho-
vor, príp. svätá spoveď)
17.00 Svätá liturgia za mladých

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com
Termíny stretnutí budú dohodnuté až po na-
hlásení sa ďalších členov, resp. po Veni Sancte 
2. októbra, viac informácií: grkatupece@
gmail.com.

 S ÚSMEVOM

Keď som bol malý, bál som sa tmy. Dnes, keď 
vidím účet za elektrinu, bojím sa svetla.

Cestujúci sedia v lietadle a naraz idú piloti, 
obaja sú nevidiaci, ľudia pozerajú s hrôzou.  
Lietadlo začne rolovať, blíži sa vo veľkej rých-
losti ku koncu dráhy. Ľudia kričia v panike, 
vtedy to lietadlo vzlietne a jeden pilot hovorí 
druhému: 
„Raz nezačnú kríčať a havarujeme.“

Čo majú deti a káva spoločné? 
- Milujeme ich. 
- Vytiahnu nás z postele. 
- Dokážu zariadiť, aby sme v noci nespali. 
- Zvyšujú krvný tlak. 
- Občas si povieme, či sme to s množstvom 
neprehnali.

Učeteľka sa pýta malého Peťka:  
„Poznáš päť zvierat, ktoré žijú vo vode?“  
„Tak delfín!“
„A ďalšie?“ 
„Tak jeho otec, mama, brat aj sestra!“

 Redakcia Slovo 
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Erich Eštvan, riaditeľ Gréckokatolíckeho mládežníckeho 
centra Bárka v Juskovej Voli 
 
Pri pohľade na túto vetu sa mi vybavila scéna z ukrižovania 
Ježiša a dialóg s lotrom: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď 
prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, 
hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lukáš 23, 42 – 43) 
Pár hodín strávených s Ježišom stačilo lotrovi na to, aby 
vyslovil túto vetu. Ježiš na odpoveď potrebuje iba pár 
sekúnd. Vidí jednoduchú, čistú vieru a úprimnú ľútosť nad 
hriechmi. Nikdy nepochybuj o tom, že ťa Boh miluje. To, že 
dnes môžeš čítať tieto riadky, je dôkazom, že stále máš čas 
na „lotrovské“ gesto.

Páči sa mi to . Odpovedať

Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR

Americký kozmonaut James B. Irwin sa v roku 1971 zúčast-
nil na vesmírnej expedícii Apollo 15 na Mesiac. Ako pilot 
mal túžbu lietať vysoko a rýchlo a neskôr sa dostať do koz-
mu. Byť súčasťou expedície, ktorá smerovala na Mesiac, bolo 
jeho najvyššou métou. Po návrate a doznení hluku ovácií 
si však uvedomil, že ho dosiahnutie cieľa neuspokojilo. 
Dokonca vo svojich spomienkach konštatuje, že niektorí 
kozmonauti sa vrátili v hlboko depresívnom stave. Nevedeli 
totiž nájsť zmysel života. Neuspokojila ich sláva, peniaze ani 
kariérny vrchol. Ich svedectvá nech sú nám poučením.

Páči sa mi to . Odpovedať

Júlia Magerová, študentka a animátorka

Nikdy nie je neskoro. Ale na čo? Túto frázu často používame 
len tak a nevšímame si závažnosť slov. Skutočne veríš tomu, 
že nie je neskoro dať do poriadku rozbité priateľstvo? Nie 
je neskoro, aby som sa ospravedlnil? Nie je neskoro zaľúbiť 
sa do Boha? Veď už toto a tamto som pokašľal. A Boh ti 
dnes hovorí (prosím, nezatvrdzuj svoje srdce): „Stále ťa 
čakám, aby som sa mohol nad tebou zmilovať. Neboj sa ma. 
Poranené obviažem.“ Božie milosrdenstvo a myslím si, že 
aj trpezlivosť nemajú hraníc. To ti môžem dosvedčiť. A tieto 
ruky sú dôkazom.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÁ GERMÁNA 
COUSINOVÁ
Germaine Cousino-
vá de Pibrac (1579 
– 1601) bola slabá 
a chorľavá. Jej macocha 
bola krutá a týrala ju, 
otec zasa slaboch, kto-
rý ju neochránil. Vedela 
iba to, čo sa naučila 
z katechizmu. Z uzlíkov 
na šnúrke si urobila 
ruženec a modlila sa 
jednoduché modlitby. 
Každý deň zanechala 
ovce v Božej starost-
livosti a išla na svätú 
omšu. Zomrela, keď 
mala 22 rokov. Je 
patrónkou opustených 
a postihnutých, obetí 
zneužívania a týrania 
a tiež vidieckych diev-
čat a pastierok.
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NOWICA/POĽSKO	J	V rámci projektu No-
wicanto sa pod záštitou európskeho programu 
Erasmus+ 19. – 25. augusta konalo stretnutie 
ukrajinských, poľských a slovenských gréc-
kokatolíkov. Súčasťou programu boli každo-
denné sväté liturgie a nacvičovanie spevov 
východnej cirkvi. (M. Pavlovský)

MUSZYNKA/POĽSKO – ĽUTINA	J	Veriaci 
z Bačkova a Dargova putovali 22. augusta 
po drevených chrámoch v poľských Karpa-
toch. Navštívili chrámy v Muszynke, v Tyliczi, 
v Powroźniku, biblickú záhradu v Muszyne 
a svoje putovanie ukončili v Bazilike Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Ľutine. (A. Senyková) 

RÍM/TALIANSKO	J	Sestry služobnice Nepo-
škvrnenej Panny Márie z celého sveta sa kon-
com augusta a začiatkom septembra zúčastnili 
na zasadnutí generálnej rady, v rámci ktorej 
sa 28. augusta stretli na audiencii so Svätým 
Otcom, a 5. septembra svätou liturgiou v ba-
zilike Santa Maria Maggiore oslávili 150 rokov 
od narodenia a 100. výročie od smrti spoluza-
kladateľky kongregácie blahoslavenej sestry 
Jozafaty Hordaševskej. Na liturgii sa zúčastnili 
biskupi biskupskej synody Ukrajinskej gréc-
kokatolíckej cirkvi, ktorá sa 1. – 10. septembra 
konala v Ríme. (A. Chovanová SNPM)

Em
il 

Zo
rv

an

UKONČENIE CIRKEVNÉHO ROKA 
PRI BOŽEJ MATKE
MÁRIAPÓCS	J	Každoročná púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Má-
riapócsa, ktorá sa zvyčajne koná na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutr-
piteľky, sa v tomto roku konala 31. augusta, v posledný deň cirkevného roka. 
Počas úvodných modlitieb a Akatistu k Presvätej Bohorodičke mali veriaci 
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Program vyvrcholil slávením svätej božskej liturgie, ktorej predsedal archi-
mandra Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Vo svojej homílii 
pozval k prežívaniu nového cirkevného roka s Kristom. Liturgiu spevom 
viedol miešaný Zbor svätých sedmopočetníkov z farnosti Sobrance. Po skon-
čení liturgie otec Dávid Zorvan, farár farnosti Stanča, odovzdal protosynke-
lovi milostivú ikonu Božej Matky z Máriapócsa. Púť sa zakončila modlitbou 
Molebena k Presvätej Bohorodičke a myrovaním. (Emil Zorvan)

15www.casopisslovo.sk z kresťanského sveta

KONŠTANTÍNOPOLSKÝ PATRIARCHA V TALIANSKU
VATIKÁN – LUNGRO/TALIANSKO	J	
Konštantínopolský ekumenický patriar-
cha Bartolomej I. navštívil 17. septembra 
Svätého Otca Františka. V bratskej 
atmosfére sa súkromne porozprávali 
a naobedovali v Dome sv. Marty. Návšte-
va patriarchu Bartolomeja sa uskutoč-
nila v nadväznosti na gesto Svätého 
Otca, ktorý 29. júna venoval Konštan-
tínopolskému patriarchátu relikvie 
svätého Petra. Bartolomej I. v rozhovore 
s edičným riaditeľom vatikánskych 
médií Andreom Torniellim vysvetlil, 
že prijatý dar má trojnásobný význam: 

po prvé ako požehnanie vzťahujúce sa 
na svätosť apoštola Petra, po druhé ako 
puto sesterských cirkví Ríma a Kon-
štantínopolu, a do tretice ako dôležitý 
krok na ceste ekumenizmu. „Tento dar 
nášho brata pápeža Františka je novým 
míľnikom na ceste zbližovania, zásadne 
dôležitý krok v dialógu lásky začatom 
pred vyše päťdesiatimi rokmi našimi 
predchodcami. Dialógu, ktorý sa dnes 
dostáva pod požehnanie sv. Petra.“ 
Patriarcha strávil nasledujúce dva dni 
návštevou Eparchie Lungro, počas 
ktorej ho sprevádzal miestny eparcha 

vladyka Donato Oliverio. V miestnej 
Katedrále sv. Mikuláša sa 18. septembra 
spoločne pomodlili večiereň, po ktorej 
sa patriarcha prihovoril. V nasledujúci 
deň navštívil v eparchii Rossanskú 
katedrálu, Svätyňu sv. Kozmu a Da-
miána v San Cosmo Albanese, a otvoril 
výstavu ikon v Chráme sv. Hadriána 
v San Demetrio Corone. Patriarcha tak 
mohol zakúsiť východnú cirkev v srdci 
Katolíckej cirkvi, ktorá je v plnej jednote 
s Apoštolským stolcom a zostala verná 
konštantínopolskej tradícii. (TKKBS, 
Pietro Lanza)
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z kresťanského sveta

VÝCHODNÉ KATOLÍCKE CIRKVI 
MAJÚ EKUMENICKÚ ÚLOHU
RÍM/TALIANSKO	J	Východní katolícki biskupi Európy sa 11. – 14. septem-
bra stretli na výročnom zasadnutí organizovanom Radou biskupských konfe-
rencií Európy – CCEE. Zúčastnili sa aj zástupcovia Slovenskej gréckokatolíckej 
cirkvi sui iuris, aj ríty z Blízkeho východu, ktoré sú dnes v Európe prítomné: 
arménsky, maronitský, chaldejský, sýrsky či sýrsko-malabarský.

Vyvrcholením bolo 14. septembra stretnutie so Svätým Otcom, ktorý na toh-
toročnú tému stretnutia Ekumenické poslanie východných katolíckych cirkví 
Európy v súčasnosti povedal: „Katolícka jednota je súčasťou vašej osobitnej 
identity, ale nič z nej neuberá, ba naopak prispieva k jej plnej realizácii... 
Taktiež Druhý ekumenický vatikánsky koncil a Kódex kánonov východných 
cirkví nám pripomínajú, že ste uchovávateľmi špecifickej misie na ekumenic-
kej ceste... Žiť až do hĺbky vaše cirkevné tradície vám dáva čerpať z tých istých 
zdrojov spirituality, liturgie a teológie, aké má Pravoslávna cirkev... Aj na aka-
demickom poli možno podporovať spoločné študijné programy a kultúrne 
výmeny...“ (vaticannews.va)

ŻEGIESTÓW – SULÍN	J	Už tretie stretnutie 
rodín zo Žegiestova a Sulína sa začalo 1. sep-
tembra na Lávke, priamo nad riekou Pop-
rad, ktorá ich spája. Svojich veriacich viedol 
rímskokatolícky kňaz Krzystof Dynarowicz, 
farár Žegiestova, a otec Pavel Sirotňák, správca 
farnosti Sulín. Nasledovalo zvítanie medzi 
starostkou Sulína Annou Hiľákovou a sta-
rostom Žegiestova Mieczyslawom Motykom. 
Nasledoval duchovný program a predstavenie, 
v ktorom účinkovali najmä slovenské regionál-
ne ľudové súbory.  (P. Sirotňák)

KUROV – JAWOR/POĽSKO	J	Na slovensko-
poľskom pohraničí sa 7. septembra konala 
pešia púť z Kurova, kde sa posvätil pútnický 
kríž, cez Gaboltov, Cigeľku až na horu Jawor. 
V tamojšom drevenom chráme sa konala veľká 
večiereň. K sláveniu sa z poľskej strany pripoji-
li gréckokatolíci z Wysowej a okolia. (S. Bujda)

ZÁHREB/CHORVÁTSKO	J	Miešaný spevác-
ky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou 
sa na pozvanie apoštolského administrátora 
Križevackej eparchie otca Milana Stipiča 12. – 
15. septembra predstavil v Katedrále Presvätej 
Trojice pri príležitosti 400. výročia mučeníckej 
smrti sv. Marka Križina, rodáka z Križevca. 
Predstavili sa aj v Cerkvi Premenenia Pána 
v Jastrebarsku. Zbor dirigovali Anna Maťašová 
Kalnassyová a Stanislava Tatárová. (TK KBS)

VATIKÁN	J	Za dar štyridsaťročnej biskup-
skej služby sa 15. septembra kardinál Jozef 
Tomko poďakoval svätou omšou, ktorú slávil 
pri oltári nad hrobom svojho svätiteľa sv. 
Jána Pavla II. Mons. František Novajovský, 
pracovník vatikánskeho Štátneho sekretariátu, 
v homílii predstavil biskupské heslo kardinála 
Aby sa Cirkev vzmáhala ako ústrednú myšlien-
ku celého jeho života. (J. Bartkovjak)

TORONTO/KANADA	J	Na sviatok patrón-
ky Slovenska 15. septembra uplynulo 35 rokov 
od pamätnej návštevy svätého Jána Pavla II. 
medzi slovenskými gréckokatolíkmi v Kanade, 
pri ktorej vykonal obrad posviacky základné-
ho kameňa a reliéfov na priečelí rozostavanej 
katedrály Eparchie sv. Cyrila a Metoda.  
(D. Černý)

NEMECKO	J	Nemecká cirkev vykročila 
na vlastnú synodálnu cestu a jej počína-
nie vzbudzuje otázniky v iných miestnych 
cirkvách aj vo Vatikáne. Nemeckí biskupi sa 
chcú s Centrálnym výborom nemeckých ka-
tolíkov zaoberať otázkami ako kňazstvo žien, 
možnosť riešenia celibátu kňazov a zmena 
katolíckej sexuálnej etiky. Svätý Otec František 
napísal list adresovaný Putujúcemu Božie-
mu ľudu v Nemecku, ktorý bol síce prijatý 
s veľkým uznaním, ale v snahách sa pokračuje 
naďalej. (T. Kycia)

MUČENÍCTVO SV. MARKA KRIŽINA 
SI PRIPOMENULI V JEHO RODISKU
KRIŽEVCI/CHORVÁTSKO	J	Štvorsté výročie mučeníckej smrti sv. Marka 
Križina, jedného z troch košických mučeníkov, si 6. a 7. septembra pripome-
nuli aj v Chorvátsku. Jubileum spolu s Križevackou eparchiou organizovala 
Bjelovarsko-križevacká rímskokatolícka diecéza. V prvý deň osláv svätú 
liturgiu v Katedrále Najsvätejšej Trojice slávil spolu s otcom Milanom Stipicom, 
apoštolským administrátorom Križevackej eparchie, aj arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Košickú eparchiu na sláv-
nosti reprezentoval archimandrita Jaroslav Lajčiak, košický protosynkel.

Oslava jubilea mučeníckej smrti sv. Marka bola zakončená 7. septembra 
na Hlavnom námestí v Križevaci, kde slávnostnú svätú omšu slávil kardinál 
Josip Bozanić, záhrebský arcibiskup  metropolita. (Martin Mráz)
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EPARCHIÁLNA SLÁVNOSŤ V BRATISLAVE
BRATISLAVA	J	Na sviatok Povýšenia 
úctyhodného a životodarného Kríža 
nad celým svetom 14. septembra sa 
v bratislavskej katedrále konala slávnosť 
Bratislavskej eparchie pri príležitosti 
chrámového sviatku. Program odpusto-
vej slávnosti sa začal utierňou a pokra-
čoval slávením archijerejskej liturgie 
v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej 
predsedal bratislavský eparcha Peter 
Rusnák za účasti protosynkela Košic-
kej eparchie archimandritu Jaroslava 

Lajčiaka, protosynkela Bratislavskej 
eparchie otca Vladimíra Skybu, kance-
lára otca Petra Sabola a ďalších kňazov. 
Liturgiu spevom sprevádzal katedrál-
ny zbor Chrysostomos pod vedením 
dirigenta Martina Škovieru. Počas 
slávnosti bola vystavená ikona s pravý-
mi ostatkami svätého Kríža. Slávnostný 
kazateľ archimandrita Jaroslav v homílii 
zdôraznil, že kríž je „extázou Božej 
lásky“ k človeku. Pôvodne vražedný 
nástroj otvoril človeku brány raja a stal 

sa cestou spásy. V závere svojej homílie 
kazateľ povzbudil prítomných, aby 
aj v diaspóre vydávali svojím životom 
autentické svedectvo o ukrižovanom 
Kristovi a jeho láske k človeku. Symbo-
lom tejto lásky je práve kríž, ktorý sa 
pozdvihuje v tento sviatok. Po myrovaní 
a sprievode okolo chrámu s čítaním šty-
roch evanjelií mali prítomní možnosť 
prežiť chvíle aj v bratskom spoločenstve 
pri agapé vo veľkej sále Eparchiálneho 
úradu. (Stanislav Gábor)

POSVIACKA 
OLTÁRA, 
ŽERTVENÍKA 
A IKON V KRAJNEJ 
POĽANE
KRAJNÁ POĽANA	J	V zastúpení pre-
šovského arcibiskupa metropolitu Jána 
Babjaka SJ posvätil 8. septembra hovorca 
Prešovskej archieparchie otec Michal 
Pavlišinovič obnovený prestol, žertveník 
a ikony v Krajnej Poľane, filiálnej obci 
farnosti Hunkovce.

Po úvodnom privítaní miestneho správcu 
farnosti otca Rastislava Lišivku nasle-
dovala samotná posviacka a slávnostná 
svätá liturgia. V homílii otec Michal Pav-
lišinovič poukázal na Máriu ako na vzor 
ženy, ktorá sa celá oddala do Božej služby 
v dôvere v Boha a v jeho prozreteľnosť.

V závere sa otec Rastislav poďakoval 
otcovi Michalovi, veriacim a dobrodin-
com za ich obetavosť a úsilie pri obnove 
chrámu. (-rl)

ARCHIEPARCHIÁLNA SLÁVNOSŤ V ČIRČI
ČIRČ	J	Na mariánskej hore v Čirči sa 24. – 25. augusta pri príležitosti sviatku Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky konala odpustová slávnosť Prešovskej archieparchie. Program sa 
začal v sobotu posvätením vody pri prameni a modlitbou posvätného ruženca. Vrcholom 
dňa bola svätá liturgia, ktorú slávil otec Peter Pavol Haľko OSBM, exorcista Prešovskej 
archieparchie, a slovom veriacich povzbudil otec Vladislav Petrík, správca farnosti Me-
dzilaborce-Borov. Po následných modlitbách za uzdravenie veriacich sa mladí pomodlili 
krížovú cestu, ktorá viedla od chrámu až na mariánsku horu.

Nedeľný program na mariánskej hore otvorila modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodič-
ke. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metro-
polita. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na svätosť nielen ako na cieľ kresťanského 
života, ale aj ako záruku šťastného rodinného života. Veriacich povzbudil, aby sa nebáli 
žiť svätosť v každodennosti. (Ján Makaj)
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JUSKOVA VOĽA	J	Počas júla a augusta sa 
na Letných stretnutiach mládeže 2019 v Gréc-
kokatolíckom mládežníckom centre Bárka 
zúčastnilo takmer 900 mladých. Po prvýkrát 
sa uskutočnil i anglicko-slovenský tábor, 
na ktorom mladí pracovali aj v anglických 
jazykových skupinkách. (V. Žolnová)

DONOVALY	J	Veriaci farnosti Kružlov sa 11. 
– 13. augusta zúčastnili na trojdňovom výlete 
v prírode pri rozprávkovej dedine Habakuky. 
(S. Bujda ml.)

PREŠOV	J	Viac ako päťdesiat rómskych 
žien sa 21. – 23. augusta zúčastnilo na du-
chovnej obnove v Gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 
ktorú organizovala Konferencia biskupov 
Slovenska v spolupráci s občianskym združe-
ním Ženy ženám a neziskovou organizáciou 
KANET. Hlavnou lektorkou bola americká 
evanjelizátorka Gloria Grayová. Témou bola 
starozákonná Rút a jej vernosť Bohu.  
(R. Ocilková)

DVORIANKY	J	Mladí z Košickej eparchie 
sa 24. augusta zišli v Dvoriankach, aby spo-
ločne oslávili prvý odpust Centra pre mládež 
Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Archije-
rejskej svätej liturgii predchádzala posviacka 
domu duchovného správcu centra. V rámci 
programu vystúpila kapela Lámačské chvály. 
(Š. Čepová)

M
ar

ce
la

 M
al

co
vs

ká

ZOMREL OTEC PETER BOMBÁR
KOŠICE	J	Vo veku 50 rokov a v 23. roku 
kňazstva si 12. septembra Pán povolal 
protojereja Petra Bombára. Pohrebné 
obrady sa konali 16. septembra v Kated-
rále Narodenia Presvätej Bohorodičky 
a telesné ostatky boli uložené na cintorí-
ne v Kuzmiciach.

Otec Peter Bombár sa narodil 27. októbra 
1968 v Prešove. Základné vzdelanie získal 
v Stropkove a maturoval na Strednej poľ-
nohospodárskej škole v Košiciach-Barci. 
V roku 1992 absolvoval Vysokú školu 

poľnohospodársku v Nitre. Po seminárnej formácii a úspešnom skončení 
štúdia teológie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove prijal 
10. augusta 1997 sviatosť kňazstva v košickej katedrále. Ešte predtým sa 
sviatostne zosobášil s Adelou, rod. Dvorovou. Boh im požehnal štyri deti. 
V roku 2005 získal licenciát na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. 
Od roku 1997 pôsobil ako kaplán v Trebišove a po roku sa stal farárom far-
nosti Porostov. V roku 2005 bol vymenovaný za farára vo Veľkej Tŕni, kde 
pôsobil štrnásť rokov. Pre ťažkú chorobu sa s rodinou presťahoval do Ko-
šíc. Za príkladný kňazský i rodinný život dostal titul protojerej a právo 
nosiť zlatý kríž. (Michal Hospodár)

Večná mu pamiatka a blažený pokoj!

POSVIACKA OBNOVENÉHO 
EXTERIÉRU CHRÁMU V ZÁVADE
ZÁVADA	J	Humenský synkel otec Martin Zlacký posvätil vo sviatok Naro-
denia Presvätej Bohorodičky 8. septembra zrekonštruovanú vežu a obnovený 
exteriér Chrámu sv. archanjela Michala. Pred vchodom do chrámu ho chle-
bom a soľou privítala starostka obce Miluška Hlavatá. Nasledovala modlitba 
posvätenia chrámu a slávnostná svätá liturgia.

V homílii otec Martin povzbudil príkladom nebeskej Matky, ktorá prijala 
Božiu vôľu stať sa matkou Božieho syna aj napriek tomu, že mnohým okol-
nostiam týchto Božích plánov nerozumela. Všetkých pozval k modlitbe, cez 
ktorú si možno vyprosiť Božie požehnanie pre svoje úmysly a svoju prácu.

V závere sa správca farnosti otec Peter Malcovský poďakoval hosťom i dobro-
dincom za ich obetavosť a úsilie pri obnove chrámu. (Marcela Malcovská)

VLADYKA JÁN 
BABJAK POSVÄTIL 
OBNOVENÝ CHRÁM 
V ABRANOVCIACH
ABRANOVCE	J	Vo sviatok Narodenia Presvätej 
Bohorodičky 8. septembra posvätil prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ obnovený exteriér 
chrámu a nový prestol, bohostánok, žertveník, analoje 
a ikonostas v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodič-
ky. Vladyku privítal starosta obce Stanislav Volanský. 
Po posviacke svätú liturgiu s vladykom slávili kňazi 
z okolia, rodáci a bývalí správcovia farnosti. Spevom 
svätú liturgiu sprevádzal bohoslovecký Zbor sv. Romana 
Sladkopevca.

V homílii vladyka Ján povzbudil k úcte voči ľudskému 
životu vo všetkých jeho formách s odmietnutím neľud-
ských, falošných hodnôt, ktoré sa pretláčajú v dnešnej 
spoločnosti. V závere slávnosti sa správca farnosti otec 
Gabriel Székely poďakoval vladykovi i veriacim za úsilie 
pri obnove chrámu. Práce na obnovení a zhotovení no-
vých ikon vykonala Emília Dankovčíková a rezbársko-
stolárske práce Jozef Dvorščák. (-gs)
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VO VEĽKÝCH SLEMENCIACH 
OTVORILI NOVÚ CIRKEVNÚ ŠKOLU
VEĽKÉ SLEMENCE	J	Posviacka novej budovy Cirkevnej materskej školy sv. 
Efréma sa konala 1. septembra. Keďže projekt bol podporený z prostriedkov 
maďarskej vlády, na slávnosti sa zúčastnil okrem košického eparchu, zástup-
cov Maďarskej republiky aj vladyka Fülöp Kocsis, hajdúdorožský arcibiskup 
metropolita, ktorý viedol modlitbu paraklisu a obrad posviacky. Nasledoval 
krátky príhovor vladyku Fülöpa a Szili Katalinovej, zástupkyne vlády Ma-
ďarskej republiky. Po príhovoroch nasledoval tanečno-hudobný program 
miestnej Základnej školy Istvána Dobóa spolu s deťmi z Cirkevnej materskej 
školy sv. Efréma.

Na záver sa prihovoril aj miestny farár a iniciátor celého projektu otec Zsolt 
Szabó. Poďakoval sa každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k vzniku 
novej gréckokatolíckej cirkevnej materskej školy, a zároveň pozval prítomných 
na prehliadku budovy. (Roland Nosov)

TOVARNÉ	J	Dievčenský spevácky zbor 
Faustínky z Domu sv. Faustíny – domov 
na polceste vo Svidníku, ktorý patrí do ju-
risdikcie Gréckokatolíckej charity Prešov, 
vystúpi na galavečere Krídla túžby. Zbor bol 
vybraný na základe regionálnej súťaže, ktorá 
sa konala 28. augusta v Centre sociálnych 
služieb Ametyst v Tovarnom. (GKCH)

KOJŠOV	J	Veriaci farnosti Kojšov sa 
29. augusta tradične stretli na úpätí kop-
ca, cez ktorý miestni baníci chodievali 
za prácou do baní. Inštalovaním a posväte-
ním sochy Krista a Presvätej Bohorodičky 
začali modlitbu krížovej cesty, ktorú viedol 
archimandrita Jaroslav Lajčiak, košický 
protosynkel. V homílii počas svätej liturgie 
archimandrita Jaroslav zdôraznil, že iba skr-
ze slovo pravdy sa človek stáva autentickým 
kresťanom. (T. Labanič)

KOŠICE	J	Katechéti Košickej a Bratislavskej 
eparchie otvorili školský rok 30. augusta svä-
tou liturgiou v Katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach. Po modlitbách 
nasledovala prednáška manažéra Viliama 
Krunku o tom, ako efektívne využívať čas. 
(-mg)

CHOŇKOVCE	J	Už po siedmykrát vystúpili 
31. augusta veriaci z Choňkoviec ku krížu 
na Vetrovej skale. Na svätej liturgii za pokoj 
a mier na Ukrajine sa v homílii prihovoril vla-
dyka Milan Šášik CM, mukačevský eparcha. 
Vyzval k modlitbe za pokoj vo svete, ale aj 
za pokoj v samotných rodinách.  
(M. Bérešová)

PREŠOV	J	Cirkevné školy Prešovskej 
archieparchie vstúpili do nového školského 
roka. Svätú liturgiu pre žiakov a zamestnan-
cov Špeciálnej základnej školy sv. Anny slávil 
v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej 
Ľubovni prešovský protosynkel otec Ľubo-
mír Petrík. Súdny synkel otec Jaroslav Pasok 
slávil svätú liturgiu pre Cirkevnú základnú 
školu s materskou školou a Gymnázium bl. 
P. P. Gojdiča v Chráme Povýšenia svätého 
Kríža v Prešove-Sekčove. V Bardejove sa 
2. septembra za účasti detí konala posviac-
ka priestorov Cirkevnej materskej školy bl. 
Vasiľa Hopka. Svätou liturgiou, ktorú slávil 
humenský vikár otec Martin Zlacký, vstúpili 
do nového roka študenti Gymnázia sv. Jána 
Zlatoústeho v Humennom. V Chráme Božej 
múdrosti si svätou liturgiou, ktorú slávil svid-
nícky protopresbyter otec Radovan Kuzmiak, 
vyprosovali požehnanie žiaci a zamestnanci 
Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svid-
níku.

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU	J	V Kaštieli 
v Hanušovciach nad Topľou sa 3. septembra 
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ODPUST BLAHOSLAVENÉHO 
METODA DOMINIKA TRČKU
MICHALOVCE	J	Slávnosť bl. Metoda D. Trčku, ktorá sa konala v Bazilike 
Zostúpenia Svätého Ducha 24. – 25. augusta, bola v tento rok výnimočnejšia 
o skutočnosť, že išlo o 60. výročie mučeníckej smrti blahoslaveného. Slávnosti 
predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorú viedol otec Juraj Rizman 
CSsR. Počas slávnostných liturgií bol bl. Metod vyzdvihnutý ako príklad sve-
dectva živej viery. Slávnosť vyvrcholila v nedeľu svätou liturgiou, ktorú slávil 
ukrajinský biskup vladyka Petro Loza CSsR. V homílii poukázal na to, že bl. 
Metod nám zanechal hmotný chrám, ktorý sa postavil za jeho pôsobenia v Mi-
chalovciach, ale aj duchovný chrám vernosti Bohu, z ktorého sa čerpá dodnes.

Súčasťou slávnosti bola aj pešia púť z Nižného Hrabovca cez obce Poša, Nižný 
Hrušov, Vybuchanec, Lesné, Suché, Topoľany, ktorú viedol otec Atanáz Man-
dzák CSsR. (Maroš Dupnák, Martina Komišaková)
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konalo odovzdávanie ocenení programu 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. 
Štyri študentky Gymnázia sv. Jána Zlatoús-
teho v Humennom získali bronzové medaily 
a sedem študentov si prevzalo strieborné 
medaily. Z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove boli jedenásti študenti ocenení 
bronzovou a dvaja striebornou medailou.  
(E. Jarošová, V. Verba)

STARÁ ĽUBOVŇA	J	Na Špeciálnej základ-
nej škole sv. Anny odovzdal 3. septembra 
zástupca spoločnosti Kaufland riaditeľovi 
školy ocenenie projektu Čerstvé hlavičky 
od spoločnosti Kaufland v Starej Ľubovni. 
Výhrou je ovocie a zelenina pre žiakov školy 
na celý školský rok zadarmo. (D. Kostur-
ková)

ĽUTINA	J	Skupina animátorov z Grécko-
katolíckeho mládežníckeho centra Bárka 
v Juskovej Voli sa 6. – 8. septembra na pútnic-
kom mieste v Ľutine zúčastnila na duchovnej 
obnove a príprave na službu v tíme Archi-
eparchiálna škola animátora dobrovoľníka, 
ktorú viedol otec Patrik Maľarčík, duchovný 
správca centra. (V. Žolnová)

ĽUBOVEC	J	Vo sviatok Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky 8. septembra sa v Ľubovci 
konala slávnosť chrámového sviatku. Nedeľ-
nej svätej liturgii, ktorú slávil otec Martin 
Mekel, predchádzala trojdňová duchovná 
obnova, ktorú viedli otec Jozef Harvilko, 
špirituál Gréckokatolíckeho kňazského se-
minára bl. P. P. Gojdiča v Prešove, otec Igor 
Čikoš, kňaz vyčlenený pre pastoráciu Ró-
mov, a otec Martin Tkáč, pôsobiaci na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity. (D. Kolesárová)

LITMANOVÁ	J	Na hore Zvir sa 8. septem-
bra konala malá púť, ktorú viedol rektor 
chrámu otec Martin Dudok. (-md)

SIGORD	J	V Centre pre rodinu sa 12. sep-
tembra konala duchovná obnova pre pedagó-
gov a zamestnancov Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty Prešovskej univerzity. Obnovu 
viedol páter Viliam Karľa SJ, predstavený 
komunity a správca Kaplnky svätého Ignáca 
v Prešove na tému Podobenstvo o talentoch. 
(L. Palovičová)

NIŽNÝ TVAROŽEC	J	Slávnosť chrámového 
sviatku Povýšenia svätého Kríža v Nižnom 
Tvarožci bola spojená s posviackou kríža 
medzi dedinami, ktorý 14. septembra po-
svätil správca farnosti otec Miroslav Gavala, 
a kamenného kríža pri chráme, ktorý v deň 
slávnosti 15. septembra posvätil pozvaný hosť 
otec Martin Mekel. Zároveň boli posvätené 
aj dva kríže pri vstupe do dediny, farský kríž 
a cintorínske kríže. (M. Balaščáková)

KOŠICKÁ EPARCHIA OSLÁVILA 
NARODENIE PRESVÄTEJ 
BOHORODIČKY
KOŠICE	J	V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 7. – 9. septem-
bra konala slávnosť chrámového sviatku a Košickej eparchie. V rámci sobot-
ného a nedeľného programu, ktorý vyplnili liturgické modlitby, sa prihovoril 
aj otec Marián Kuffa, predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista 
Veľkňaza. Vyvrcholením slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, 
na ktorej sa prihovoril košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak. 
V kázni povzbudil k odovzdávaniu viery, teda skúsenosti so živým Bohom 
uprostred Cirkvi.

Počas dvojdnia oslávil aj Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach už 35. výročie svojej existen-
cie. Počas týchto rokov spevom sprevádzal slávnosti v košickej katedrále, ale 
vystúpil aj na iných veľkých slávnostiach Košickej eparchie. Zbor už 23 rokov 
dirigentsky vedie Lucia Lovašová. Slávnosti chrámového sviatku predchádzala 
celotýždňová duchovná obnova, na ktorej pozvaní kazatelia predstavili osobu 
Márie a jej úlohu v rámci Cirkvi. (TSKE)
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ZOMREL OTEC JOZEF ZORVAN
DLHÉ KLČOVO	J	Otca Jozefa Zorvana si 
Pán k sebe povolal 20. septembra vo veku 51 
rokov a v 26. roku kňazstva. Pohrebné ob-
rady sa konali v Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky.

Otec Jozef Zorvan sa narodil 16. augusta 
1968 v Bratislave. Sviatosť manželstva prijal 
s Janou, rod. Truchanovou. Pán im požehnal 
štyri deti. Kňazské svätenie prijal 19. júna 
1994. Po roku v Porúbke pri Humennom 
sa stal asistentom na Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulte v Prešove, kde do roku 
2004 vyučoval biblikum. Súčasne pôsobil ako správca farnosti v Ruskej Novej 
Vsi a v rokoch 1998 – 2003 v Rafajovciach. Absolvoval tiež vyššie štúdiá na Pá-
pežskej teologickej akadémii v Krakove a na Katolíckej univerzite v Ľubline. 
V rokoch 2003 – 2011 pôsobil ako bardejovský protopresbyter a farár v Barde-
jove. Od roku 2011 do júla tohto roka pôsobil vo farnosti Sačurov. Bol sudcom 
Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie a Metropolitného tribunálu 
Košickej arcidiecézy, cenzorom cirkevnej tlače a literatúry. V roku 2008 mu 
vladyka Ján Babjak udelil právo nosiť nábederník. V októbri 2015 mu bolo 
diagnostikované onkologické ochorenie, s ktorým bojoval štyri roky. (IS PA)

Večná mu pamiatka a blažený pokoj!
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OBNOVILI 
CHRÁM VO 
FARNOSTI 
SVIDNÍK- 
-ZÁHRADNÁ
SVIDNÍK-ZÁHRADNÁ	
J	Vo sviatok Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
8. septembra slávili veriaci 
na Nižnom Svidníku 
chrámový sviatok. Pri tejto 
príležitosti protosynkel Pre-
šovskej archieparchie otec 
Ľubomír Petrík posvätil 
obnovený exteriér chrámu 
a ikony na ikonostase.

V úvode protosynkela 
privítala primátorka mesta 
Marcela Ivančová. V homí-
lii protosynkel predstavil 
ikonu Presvätej Bohorodič-
ky rozväzujúcej uzly a vysvetlil, že k nebeskej Matke sa každý môže obrátiť 
aj v tej na prvý pohľad neriešiteľnej životnej situácii. Po svätej liturgii sa 
za vykonanie posviacky poďakoval správca farnosti otec Pavol Feník otcovi 
Ľubomírovi, ktorý bol v minulosti tiež správcom tohto chrámu. (-pf)

NIŽNÝ KOMÁRNIK	J	Správca farnosti otec 
Pavol Burda posvätil 15. septembra obnovený 
vyše storočný kríž pri ceste na hraničný prie-
chod Dukla, o ktorý sa stará rodina Kníšov-
cov. (-pb)

SVIDNÍK	J	Cirkevná základná škola sv. 
Juraja získala finančný grant nadácie Reno-
vabis, vďaka ktorému otvorila v septembri 
školský rok  so zmodernizovaným vybavením 
počítačovej učebne. (K. Hrižová)

MICHALOVCE	J	V Bazilike Zostúpenia 
Svätého Ducha sa 18. septembra konala 
slávnosť pri príležitosti 30. výročia odchodu 
do večnosti redemptoristu otca Jána Ivana 
Mastilika CSsR, pri ktorej si veriaci pripome-
nuli jeho život. (M. Dupnák)

MLYNÁROVCE	J	Veriaci farnosti Mlyná-
rovce po sedemdesiatich rokoch prežívali 
18. – 22. septembra ľudové misie, ktoré viedli 
otcovia Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák 
CSsR. (M. Verba)

PREŠOV	J	Diecézny katechetický úrad 
Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréc-
kokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej 
univerzity 20. septembra pripravil pre učite-
ľov náboženstva a náboženskej výchovy od-
borno-metodický seminár Úvod do biblických 
kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu, 
ktorého odbornú časť viedol docent Daniel 
Slivka. (DKÚ PA)

BRATISLAVA	J	Na konferencii Pastorácia 
Rómov a jej prínos pre spoločnosť, ktorá 
sa konala 20. septembra, sa zúčastnil aj 
otec Martin Mekel. Ako kňaz, ktorý pôsobí 
v pastoračnej službe Rómom štrnásť rokov, sa 
podelil o svoje skúsenosti a postrehy zo svojej 
služby. (TK KBS)
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V MATOVCIACH POSVÄTILI 
OBNOVENÝ CHRÁM
MATOVCE	J	Pri príležitosti 200. výročia posvätenia Chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky sa 1. septembra konala posviacka nového prestola, 
bohostánku, žertveníka a obnoveného interiéru chrámu. Na začiatku slávnosti 
privítal prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ starosta obce 
Lukáš Suchanič. Archijerejskú svätú liturgiu s vladykom Jánom spoluslávili 
všetci kňazi Giraltovského protopresbyterátu.

V homílii vladyka vyzval k tichosti, ktorá je známkou pravej nábožnosti. 
Za vzor predložil Presvätú Bohorodičku a prítomných povzbudil k vďačnosti 
za prijaté dobrodenia pri obnove chrámu. (MK)

Národný
   pochod za život
                   | 2019

| život nenarodeným
| pomoc matkám
| pravdu spoločnosti

| O Národnom pochode
za život 2019 sa dozviete

v nasledujúcom čísle

pochodzazivot.sk
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NEDEĽA
13. október
18. nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka svätých otcov siedmeho 
všeobecného snemu
Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako 
sial, jedno zrno padlo na kraj cesty.  
(Lk 8, 5)
V časoch Ježiša sa to takto robilo bežne. 
Skôr narodení to zažili aj u nás. Možno 
sa tento spôsob niekde zachoval dodnes. 
Platí to aj o iných činnostiach. Orie sa 
modernejšie, kosí sa modernejšie, drevo 
sa ťaží modernejšie, no orba, žatva  i ťažba 
ostala. Ježiš hovorí podobenstvo o rozsie-
vačovi, ktoré potom vysvetľuje. Prirovnáva 
ho k ohlasovaniu Božieho slova. Aj dnes 
sa Božie slovo ohlasuje modernejšie – cez 
rozhlas, televíziu, internet, no ohlasovanie 
ostalo. Ohlasovanie Božieho slova je teda 
dôležité a potrebné. Modernejší spôsob sa 
usiluje o to, aby bolo efektívnejšie a prinies-
lo čo najväčšiu úrodu. No semeno Božieho 
slova sa nemení, je vždy to isté, včera, dnes 
a naveky. Lebo to slovo je Boh.
Liturgia: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 
– 15, zač. 35 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 
334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom); hlas 1; 
predobr. antif. a blaženstvá; tropár z hlasu 
a otcom, kondák z hl., Sláva, otcom, I te-
raz, podľa predpisu; ostatné z hl. a otcom 
(HS: 143, 285; PZ: 96, 257; HP: 97, 270) 

Anton Uhrín

PONDELOK
14. október
Mučeníci Nazarios, Gerbasios,  
Protasios a Celzius 
Prepodobná Paraskeva Trnovská
... Krista ste si obliekli. (Gal 3, 27)
Hovorí sa, že šaty robia človeka. No 
na skutočné spoznanie človeka parádne 
róby a doplnky nestačia. Hodnotu človeka 
nemeriame výzorom. Apoštol Pavol nás 
povzbudzuje, aby sme pamätali na to, že 
byť odetý do Krista znamená reprezentovať 
jeho samého. Ovocie tohto štýlu života sa 
má prejavovať na vzťahoch v rodine, na pra-
covisku, v  situáciách každodenného života.
Liturgia: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 
– 22, zač. 43 (radové); Gal 3, 23 – 29, zač. 
208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (prep.); predob-
raz. antif. a blaženstvá; tropár z pondelka 
a prepod., kondák z pondelka, Sláva, 
kondák prepod., I teraz, podľa predpisu; 
ostatné z pondelka, prípadne aj prepod. 
(HS: 154, 288; PZ: 108, 260; HP: 109, 273)

UTOROK
15. október
Prepodobný Eutymios Nový
... ale kto stratí svoj život pre mňa, za-
chráni si ho. (Lk 9, 24)

V gréčtine slovo život sa pomenúva slovom 
psyché – duša. Tento termín v tradícii heb-
rejského myslenia znamená dych, dýcha-
nie, život alebo ide o označenie človeka. 
Teda svätopisec nás Kristovým výrokom 
stavia pred pohľad na vnútorného a von-
kajšieho človeka. Vnútorný je stvorený 
Bohom. Vonkajší poznačený hriechom. 
Hriešny človek je akoby pokrytý maskou 
– ohavným obalom hriechu. Nebojme sa 
pred Ježišom odstrániť svoju masku.
Liturgia: Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 
– 27, zač. 44; každodenné antif.; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
16. október
Mučeník Longín Stotník
... všetko robte v mene Pána Ježiša...  
(Kol 3, 17)
Existuje spôsob, ako sa nestať pyšným 
a posudzujúcim človekom. Predstav si, že 
apoštol Pavol píše list práve tebe. V ňom 
ukazuje cestu. Ak po nej budeš kráčať, 
prestaneš budovať svoj život na piesku – 
na vlastných schopnostiach, priateľstvách, 
známostiach. Kristus je pevný základ. Ak 
na ňom postavíš stavbu vlastného života, 
nepodľahneš vonkajším vplyvom.
Liturgia: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 
– 50, zač. 47; každodenné antifóny; menli-
vé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
17. október
Prorok Ozeáš
Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň 
z neba a zničil ich? (Lk 9, 54b – 55)
V inom preklade za týmito slovami Kristus 
pokračuje: „Vravíte, akoby ste ani neboli 
moji učeníci.“ Keď obyvatelia samari-
tánskej dediny učeníkov a Ježiša odmiet-
li, nestačilo im striasť si prach z nôh. 
Chceli privolať oheň z neba. Keď sa druhí 
postavia proti nám, možno tiež máme 
chuť vrátiť im to. Nezabúdajme však, že 
jediným sudcom je Boh. My máme konať 
tak, aby naše svetlo odpustenia osvietilo 
tmu nenávisti.
Liturgia: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 
56, zač. 48; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
No neradujte sa z toho, že sa vám pod-
dávajú duchovia, ale radujte sa, že sú 
vaše mená zapísané v nebi. (Lk 10, 20)
V dnešnej perikope sa dvakrát píše o ra-
dosti. Keď sa učeníci vrátili, hovorili o tom, 

čo sa im podarilo urobiť. Pre Krista nie 
je až také dôležité radovať sa z vlastného 
úspechu, skôr kladie dôraz na Božiu sta-
rostlivosť o každého z nás. Teda dôvodom 
na radosť nech nebude iba náš pominu-
teľný úspech, ale istota, že na nás Boh 
pamätá aj vo chvíli, keď si myslíme, že sme 
na všetko sami.
Liturgia: Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 
1 – 15, zač. 50 (rad.); Kol 4, 5 – 9. 14. 18, 
zač. 260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (ap.); 
predobraz. antif. a blaženstvá; menl. časti 
Lukášovi; zdržanlivosť od mäsa (HS: 289; 
PZ: 262; HP: 275)

SOBOTA
19. október
Prorok Joel
A preto sa usilujeme páčiť sa mu...  
(2 Kor 5, 9a)
Apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom 
hlbšie analyzuje zjavené pravdy. Jednou 
z nich je náuka o posledných veciach 
človeka. Aj o viere v posmrtný život. Večný 
život je síce darom, ktorý na základe Božej 
milosti dostávame zadarmo, napriek tomu 
Kristus bude náš život súdiť. Budeme od-
menení za to, ako sme žili. Nikdy nemôže-
me Božiu milosť používať ako výhovorku 
pre lenivosť.
Liturgia: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 
10, zač. 29; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
20. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici 
Veľkomučeník Artemios
Bol istý bohatý človek. Obliekal sa 
do purpuru a kmentu a deň čo deň 
prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal 
akýsi žobrák menom Lazár...  
(Lk 16, 19 – 20)
Raz sa pýtali známeho spisovateľa, čo ho 
pri tvorbe najviac inšpiruje. Odpovedal: 
„Moja predstavivosť.“ Zaujímavé. Ak by ju 
nemal, ťažko by vedel tvoriť diela, ktoré 
čitateľ s radosťou berie do rúk. 
Ježiš hovorí svoje podobenstvo tak 
autenticky, že i nás to pobáda k živému 
sprítomneniu deja. Boháč a Lazár. Každý 
predstavuje iný charakter. Najprv je boháč 
v pozemskom raji a Lazár v pozemskom 
pekle. Potom je to naopak. Evanjelium ne-
spomína, že by bol boháč zatratený preto, 
že kradol, podvádzal, ale preto, že vedel 
byť bohatý vedľa chudobného bez toho, 
aby sa nad tým pozastavil. Bol bohatý sám 
pre seba. Tento stav netrval dlho. Umiera 
boháč i Lazár. Smrť je rovnaká, ale dôsled-
ky života sú rozdielne. Boháč prosí Abra-
háma a Lazára aspoň o kvapku vody. Jeho 
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bohatstvo sa mení na chudobu. Potom 
má inú prosbu – aby Lazár napomenul 
jeho bratov. Nato Abrahám odpovedá: „Ak 
nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, 
ani keby niekto vstal z mŕtvych.“ Skúsme 
si predstaviť, že by Boh splnil jeho prosbu. 
Keby ho Boh pred týmto stavom varoval 
skôr, zmenil by sa tento muž (boháč)? Asi 
ťažko. Problém totiž nie je v boháčovej 
nevedomosti, ale v jeho srdci. Dobre vedel, 
že Boh je. Vedel, že mzdou hriechu je 
smrť. Poznal Písmo. Preto nazýva Abrahá-
ma otcom. No okolnosti mu zatemňovali 
myseľ a srdce. Chráňme sa toho, aby nás 
naše postavenie vzdialilo od Boha, ktorý je 
darcom pravej spokojnosti.
Liturgia: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 
– 31, zač. 83; hlas 2; predobraz. antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné 
z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK
21. október
Prepodobný Hilarión Veľký
... naše evanjelium neprišlo k vám iba 
v slovách. (1 Sol 1, 5a)
Solún bolo staroveké obchodné a kúpeľné 
mesto. Pavol, Sílas a Timotej tu medzi 
Židmi nemali veľký úspech, ale priviedli 
k viere množstvo Grékov a nemálo vzneše-
ných žien. Vytvorilo sa živé spoločenstvo 
charakteristické úprimnou láskou a hor-
livým kresťanským životom. Evanjelium, 
to nie sú iba slová. Je to štýl života, ktorý 
vidno v skutkoch blížnym. 
Liturgia: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 
24, zač. 52; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil 
svojich učeníkov. (Lk 11, 1)
Nepoznáme obsah modlitby, ktorú učil Ján 
Krstiteľ učeníkov, no môžeme povedať, že 
išlo o modlitbu, ktorou človek uznával Bo-
žiu všemohúcnosť. Náš Boh nepotrebuje 
nijaké obety na vydobytie si jeho priazne. 
Náš Boh nič nepotrebuje: v modlitbe iba 
žiada, aby sme mali otvorený kanál ko-
munikácie a stále objavovali, že sme jeho 
nadovšetko milovanými deťmi.
Liturgia: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 
10, zač. 55; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Iného z apoštolov som nevidel, iba Jaku-
ba, Pánovho brata. (Gal 1, 19)
Dnes si pripomíname sv. apoštola Jakuba 
Mladšieho. Aramejčina bola chudob-
ná na slová, napr. pomenovanie brat sa 
používalo nielen pre rodného brata, ale 
aj pre blízkeho príbuzného. Z jeho života 
poznáme viac podrobností. Historik Euse-
bius o ňom píše ako o svätcovi, ktorý sa 
dlho a veľa modlil, a žil prísnym spôsobom 
života. Bol horlivý pri ohlasovaní evanjelia 
Židom a ľud si ho ctil ako spravodlivého. 
Význam jeho mena je „ten, ktorý nasledu-
je Boha“. Nasledujme Boha v každom dni, 
aby sme na príhovor sv. Jakuba boli dobrý-
mi apoštolmi v dnešnej spoločnosti.
Liturgia: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 
13, zač. 56 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; 
Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (ap.); predobraz. an-
tifóny a blaženstvá; menlivé časti Jakubovi 
(HS: 291; PZ: 263; HP: 276)

ŠTVRTOK
24. október
Mučeník Aretas a spol.
... aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom 
na Boha... (1 Sol 2, 11 – 12a)
Apoštol Pavol vyzýva na duchovné 
obrátenie, ktoré je spojené s premenou 
zmýšľania aj konania. Slovami aj osobným 
príkladom povzbudzoval Solúnčanov k ži-
votu, ktorý sa páči Bohu. Je v tvojom živote 
niečo, čo Bohu nie je príjemné? Čo si ľudia 
myslia o Bohu, ak hľadia na tvoj život? 
Denne skúmaj, čo sa páči Pánovi.
Liturgia: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 
14 – 23, zač. 57; každodenné antif.; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Kto nie je so mnou, je proti mne... (Lk 11, 
23)
Byť neutrálny – to sa dnes nosí tam, kde by 
mal človek jasne vyjadriť svoju rozhodnosť 
a presvedčenie. Žiaľ, aj v našom prostredí 
sa neraz stretneme s tým, že kresťan, ktorý 
by mal žiť svoje náboženské presvedčenie, 
podľahne davovej psychóze. Len aby ne-
vyčnieval z radu. V Božej škole nás Kristus 
učí, že nemožno byť neutrálny. Buď sme 
s ním, alebo proti nemu.
Liturgia: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 
– 26, zač. 58; každodenné antifóny; men-
livé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný

Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, 
ktorá je v Kristovi Ježišovi. (2 Tim 2, 1)
Svet reklamy ponúka mnoho produktov 
na to, aby bol človek úspešný, obľúbe-
ný... Cesta Kristovho učeníka je iná. Hoci 
sv. Demeter zastával vysoký úrad, vieru 
verejne vyznával. Skončil vo väzení, odkiaľ 
požehnal sv. Nestora na boj s nepremoži-
teľným cisárskym gladiátorom Lyjom. Ten 
sa postavil proti Lyjovi s krížom v rukách 
a porazil ho. Keď sa cisár dozvedel, že to 
bol práve Demeter, kto požehnal Nestora, 
poslal za ním svojich vojakov, a tí ho pre-
bodli kopijami. Milosť je Boží dar, ktorý 
nám pomáha žiť dobrý kresťanský život. 
Bez milosti nemôžeme veriť, obrátiť sa ani 
konať dobro.
Liturgia: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 
21, zač. 36 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; 
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.); Hebr 12, 6 
– 13. 25 – 27, zač. 331b; Mt 8, 23 – 27, zač. 27 
(zo zemetrasenia); predobraz. antif. a bla-
ženstvá; menl. časti zo zemetrasenia a De-
metrovi (HS: 292; PZ: 265, 266; HP: 278)

NEDEĽA
27. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Nestor
... vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, 
posadnutý zlými duchmi. (Lk 8, 27)
Stretnutia sú súčasťou života. Líšia sa 
povahou, okolnosťami a dispozíciou 
jednotlivca. Niektoré sú povzbudzujúce 
a sú prejavom radosti. Sú však i také, ktoré 
priťažia – smutné správy, úlohy, požiadav-
ky... Dnešné slovo predstavuje zaujímavé 
stretnutie. Nejde o priateľské stretnutie, 
ale o plné napätia. S človekom, ktorý žije 
život podivuhodným spôsobom. Išlo o po-
sadnutého – neobliekal sa, býval v hro-
boch a bolo ťažké strážiť ho. Tento stav 
bol zložitý pre človeka, no nie pre Božieho 
Syna. On mu dokázal vrátiť plnohodnot-
ný život. Stretnutie bolo naplnené živou 
výzvou, ktorá sa ukazovala v Ježišových 
slovách: „Vráť sa domov a rozprávaj...!“ 
On šiel a každému hovoril, čo mu urobil 
Ježiš. Zvláštnym bolo aj druhé stretnutie. 
Keď sa ľud dozvedel, čo sa stalo, chcel to 
vidieť na vlastné oči. No stretnutie nebolo 
o radosti, ale o strachu. Prosili Krista, aby 
z ich kraja odišiel – nelogické, no skutoč-
né. Prítomnosť Krista sa stala nepohodl-
nou. Prehodnoť svoje stretnutia s Kristom. 
Aké sú?
Liturgia: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 
– 39, zač. 38; hlas 3; predobraz. antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné 
z hlasu (HS: 145; PZ: 99; HP: 100)

Peter Tirpák
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Omofor sa ako súčasť liturgického odevu 
eparchov používa v arménskom, byzant-
skom, koptskom a sýrskom obrade. Slovo 
(cirkevnoslovansky: омофоръ, omofor) 
sa skladá z dvoch ďalších základových 
gréckych slov – omos a fero.
Úloha: Ak chceš zistiť, čo znamenajú, 
musíš správne vylúštiť tajničku.

Aj  každý  biskup nosí  na svojom krku a ple-
ciach niekoľko zaujímavých častí liturgické-

ho odevu. Najdôležitejšou je omofor. Ten-
to pruh látky, ktorý sa špeciálnym spôso-
bom pripevňuje okolo krku a nesie na 
oboch ramenách, symbolizuje ovečku 
z evanjelia. Najprv stratenú a potom 
nájdenú dobrým pastierom – Kristom. 
To on prišiel na zem, aby našiel každého 

strateného človeka a priviedol k nebeské-
mu Otcovi. A biskup má byť druhý Kristus.

Aha, 
vladyka!
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Aj ja ho 
hľadám.

Nič.

detská   

Slovíčko

Príbehy poslušníkaStratené nájdené
      ... a predstavte si,    
      vladyka sa pomodlil,   
  zašiel ešte raz do auta
          a omofor našiel.

Ako 
stra-
tenú 

ovečku.

Tak čo, našli ste?

Aj 
s omoforom.

Kedysi sa omofor vyrábal z pravej ovčej 
vlny a konce boli ozdobené krížikmi. 

Neskôr sa začal šiť z brokátu, hodvá-
bu a iných látok. Niektorí historici si 
myslia, že jeho predchodcom bol 
židovský  efód  opísaný  už  v  Sta-
rom zákone, ktorý nosil aj veľkňaz 
a Mojžišov brat Áron.
Bez omoforu nemôže eparcha 
sláviť svätú liturgiu. Existujú dva 
typy omoforov – veľký – použí-
va sa častejšie a potom malý, 
ktorý sa nosí jednoducho okolo 
krku a oba konce sú spustené 
vpredu. Veľký omofor je vlastne 
asi 3,5 metra dlhý, zväčša biely, 
pruh látky, ktorý sa špeciálnym 
spôsobom upevňuje na vrchnom 

sakkose. Niekde si ho počas 
liturgie biskup sníma a po čítaní 

evanjelia si oblieka malý omofor.
Úloha: Na webe nášho časopisu náj-

deš  v  sekcii  určenej  deťom aj omo-
for, ktorý si môžeš vytlačiť, vystrihnúť 

a poskladať do tvaru, v ktorom ho nosí 
biskup. Nie je to jednoduché, ale verím, že to 

zvládneš. Najprv pásik prehni v strede po dĺžke, 
zlep a potom správne ohýbaj podľa naznačených 
prerušovaných čiar.

Skladačka

Nevidel si vladykov omofor?
O chvíľu sa začne liturgia.

Ahoj, deti, blížia sa chladnejšie dni a my sa 
začíname teplejšie obliekať. Mnohí sa 
v zimných dňoch radi zababušia do tep-
lých šálov, aby neochoreli. No na krku 
nenosíme iba šály, ale aj rôzne náhrdel-
níky, retiazky a šatky alebo aj ocenenia 
a medaily. Tieto súčasti odevov plnia 
rôznu funkciu, zdobia nás, dotvárajú 
imidž, ochraňujú a prinášajú pohodlie 
alebo niečo ostatným oznamujú, napr. 
významné postavenie človeka.

1. Nie gitara

2. Božia Matka

3. Stratí dôveru

4. Vstup

5. Pokrov

6. Strachopud

A Nedostatok

B Presklený otvor

C Suchá tráva

D Dvojča Jakuba

E Víťazstvo

F Určitý

G Malá Eva

1. 
2.
3. 
4. 
5.
6. 

A 
B
C 
D
E 
F 
G

Akoby sa 
prepadol pod 

zem.

Pred svätou liturgiou. Po liturgii.
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Kalendár 2020 s názvom V brázde Metodovej 
a podielová kniha autorky Márie Potočáro-
vej o etike rodinných vzťahov je už v tlači. 
Prosíme duchovných správcov, aby poslali 
aktualizácie členstva vo svojich farnostiach, 
aby sa lepšie zvládla distribúciu členských 
podielov.

výbor spolku

POĎAKOVANIE

Drahý náš duchovný otec Marián Steran-
čák, strávili sme spolu dlhý čas – 12 rokov, 
za ktorý by sme sa vám a vašej rodine chceli 
zo srdca poďakovať. Prajeme vám, aby ste 
prinášali Božie svetlo všade, kam pôjdete, 
a na novej farnosti zakúsili lásku nášho ne-
beského Otca aj farníkov. Veríme, že na nás 
budete s láskou spomínať a zahrniete nás 
do svojich modlitieb. 

Veľa Božieho požehnania vám vyprosujú 
veriaci Repašania a Torysania.

SPOMÍNAME

Naša drahá mama Zuzana Gačová z Vlače pre-
šla včasráno v nedeľu 1. septembra zo smrti 
do života vo veku 94 rokov. Milovala náš krás-
ny byzantský obrad, cez neho Boha aj blížnych. 
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku a modlitby. Večná jej pamiatka!

s úctou a láskou dcéra Anna a synovia Emil 
a Ján s rodinami

OZNAMY

Liturgie v Brne

Gréckokatolícka farnosť svätej Márie Magda-
lény v Brne, Chrám svätého Leopolda v Brne
Nedeľa 09.45 Spoveď; 10.15 Svätá liturgia 
(slov.; tretia nedeľa v mesiaci – csl.)
Streda: 17.30 spovedanie; 18.00 Svätá litur-
gia slovenská
Sviatky: podľa aktuálneho rozpisu na webe
Kontakty: 775 342 393, 734 362 154 (otec 
Ján Bilý); mejl: janko.bily@gmail.com / grkat.
spolocenstvo.brno@gmail.com; web: grkat-
brno.cz; Facebook: Gréckokatolícka farnosť 
u sv. Márie Magdalény v Brne

Vedecká konferencia v Maďarsku

Gréckokatolícky teologický inštitút svätého 
Atanása v Nyíregyháze 17. – 19. októbra po-
zýva na konferenciu Telo a duša, patristické 
posolstvo pastoračnej teológie.  
Viac informácií: Athénius Gréckokatolícky 
teologický inštitút H-4400 Nyíregyháza, 
Bethlen 13 – 19, Maďarsko  
Tel. + 36/42 / 597-600; www.szentatanaz.hu; 
szentatanaz@szentatanaz.hu

Poznávací zájazd do Krakova pre slobodných

Pozvánka na duchovno-poznávací zájazd 
do Krakova v termíne od 1 - 3. novembra. 
Navšteva rodného domu J. P. II. vo Wadowi-
ciach, pútnického poľského miesta - Kalvárie 
Zebrzydowskej, centra mesta Kraków, hradu 
Wawel, židovskej štvrte Kazimierz a Soľnej 
bane vo Wieliczke. Prostredníctvom priro-
dzene tráveného voľného času chceme dať 
možnosť pre vznik nových priateľstiev a zo-
známení sa s novými ľuďmi. Zažite oddych 
v príjemnej a dobrej spoločnosti.

Preprava: spoločnými/osobnými autami
Cena 55 eur v sebe zahŕňa: 2x ubytovanie 
s raňajkami a registračný poplatok. Ku cene 
treba prirátať príspevok na dopravu a ceny 
voliteľných vstupov.
Registrácia v prílohe, alebo na linku:  

Viac info po registrácii, kapacita 15 osôb 
Kontakt: slobodni28plus@gmail.com

Duchovné cvičenia Stropkov

Duchovné cvičenia pre aktívnych laikov 
(muži)
Termín: 15. – 17. november. Cena za stravu 
a ubytovanie je 30 eur.
Duchovné cvičenia pre aktívnych laikov 
(ženy)
Termín: 22. – 24. november. Cena za stravu 
a ubytovanie je 30 eur.
Duchovné cvičenia pre kňazov
Termín: 25. – 29. november. Cena za stravu 
a ubytovanie je 60 eur.
Vedie Pavol Tomko CSsR.

Začiatok je v prvý deň o 18.00 h a koniec 
na obed posledný deň. Prihlasovanie: naj-
neskôr tri dni pred začiatkom cvičení. Mejl: 

duchovnecssr@gmail.com, tel.: 0944 
322 150

Víkendová oáza pre bezdetných manželov

Pozývame bezdetných manželov do víken-
dovej oázy v Bardejovských Kúpeľoch. Bude 
sa konať od 18. do 20. októbra v penzióne 
Augustineum. Špecifické okolnosti vášho 
bezdetného manželstva chceme prežiariť sil-
ným príbehom bezdetného Abraháma, ktorý 
s vierou poslúchol, keď bol povolaný, išiel 
a ani nevedel, kam ide. (Hebr 11, 8) Počas 
víkendu privítame troch hostí prezentujúcich 
témy, ktoré sa dotýkajú bezdetnosti:  Ročné 
obdobia menštruačného cyklu (Ľudmila Dyd-
ňanská), Deväť rokov čakania (Jaro a Zuzka 
Chanasovci), Päť fáz smútenia (svedectvo). 
Cena: 120 eur/pár. Registrácia: mejl: vikend.
manzelia@gmail.com.

Adorácia rodín

Milí priatelia, pozývame vás aj vašu farnosť 
zapojiť sa do adorácie rodín za rodiny. Jej 
myšlienkou je, aby sa každý deň kalendárne-
ho roka 2019 v nejakej inej farnosti, reholi 
na Slovensku konala nepretržitá dvanásťho-
dinová modlitba pred vyloženou Eucharisti-
ou so spoločným úmyslom modliť sa za naše 
rodiny. Modlitba sa koná pod záštitou Fami-
liae Locum Rodinkovo, v spolupráci s farnos-
ťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými 
organizáciami na Slovensku. Informácie 
nájdete na stránke www.adoraciarodin.sk.

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

Viac o inzercii nájdete na
casopisslovo.sk /redakcia/.

PÚTNICKÝ DOM V ĽUTINE  
– DOM SV. JÁNA PAVLA II.
Dom bude otvorený celoročne a bude poskytovať ubytovanie pre jednotlivých pút-
nikov, ktorí prichádzajú do Ľutiny. Zároveň sa tu budú realizovať rôzne stretnutia 
a kurzy, napr. maliarske plenéry, ikonopisecké kurzy, exercície, formačné aktivity pre 
rodiny a marginalizované skupiny.  Súčasťou stavby bude Galéria Mikuláša Klimčáka

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

J11.10. (piatok)  08.55 Gréckokatolícky magazín 
(GkM)  16.55 PKP 20.15 PKP R 20.30 Na lane 
medzi nebom a zemou 2
J12.10. (sobota)  01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00 
Akatist 16.00 Svätá omša z Košíc 19.00 PKP R 
20.30 Lurdy – film (2) 2 
J13.10. (nedeľa)  08.40 GkM R 15.00 Svätá omša 
z Vatikánu 20.30 Quo vadis 21.45 Svätý Jozef 
Kupertínsky
J14.10. (pondelok)  08.20 Kráľovstvo bez hraníc 
13.55 Medzinár. kongres o nádeji 14.35 Láska 
a rodičovstvo 2 22.00 Kresťania v Pakistane 2
J15.10. (utorok)  16.30 Svätá zem – chrám nádeje 
20.25 V kontexte 20.55 Gréckokatolícky maga-
zín 21.15 Svätý Pio z Pietrelciny – dokument
J16.10. (streda)  03.20 Akatist R 16.30 Návrat 
domov 20.20 PKP R 20.30 Jediná pýcha našej 
padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia (4)
J17.10. (štvrtok)  08.10 PKP 08.20 Kráľovstvo 
bez hraníc 16.05 GkM R 17.15 PKP 21.10 
Poltón: Sima Martausová
J18.10. (piatok)  09.00 Milión detí sa modlí ruže-
nec 09.45 GkM R 16.55 PKP 17.00 Kulmenie: 
Chesterton 20.30 Indonézia: Páter Stef
J19.10. (sobota)  01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00 
Akatist 19.00 PKP R 20.30 Bitka pri Viedni:  
11. september 1683 – film 2
J20.10. (nedeľa)  08.00 Klbko a rodina: O ceste 
08.40 GkM R 10.30 Svätá omša z Vatikánu 
16.05 Spojení oceánom 19.00 Katechéza: 
Blahoslavenstvá
J21.10. (pondelok)  08.20 Kráľovstvo bez hraníc 
13.00 Slovo Božie podľa Jána 14.35 Láska 
a rodičovstvo: Antikoncepcia 2
J22.10. (utorok)  16.30 India – kráčame vpred 
20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Pozna-
čení Bohom: Svätá Anna Katarína Emmerichová
J23.10. (streda)  03.20 Akatist R 17.30 Liturgia 
sv. Jakuba z Chrámu Presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne v Košiciach-Nad Jazerom 20.20 
PKP R

J24.10. (štvrtok)  08.10 PKP 16.05 GkM R 17.15 
PKP 21.50 Láska a rodičovstvo: Manželská 
láska 2
J25.10. (piatok)  08.55 GkM R 16.55 PKP R 17.00 
Kulmenie: Detský plač 20.15 PKP R 20.30 
Benedikt XVI.: Človek, ktorý miluje pravdu
J26.10. (sobota)  01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00 
Akatist 16.00 Svätá omša z Manhattanu 18.55 
PKP R 20.30 Laura – veľká láska – film 2
J27.10. (nedeľa)  08.00 Klbko a rodina: O ľuďoch 
bez domova 08.40 GkM R 15.00 Svätá omša 
z Vatikánu

TV NOE

J11.10. (piatok)  08.25 Marina 14.55 Život a osud 
otce Alexandra Meně 18.40 Bible pro nejmenší: 
Petr ve vězení 00.05 Pan rektor
J12.10. (sobota)  12.00 Angelus Domini 14.30 
Buon giorno s Františkem 17.20 Cesta štědrosti 
– filmový dokument 18.35 Sedmihlásky (149)

J13.10. (nedeľa)  06.05 Sr. Marie Fidelis Šilerová 
06.50 Příběh o Žofii 10.10 Mše svatá z Baziliky 
sv. Petra z Vatikánu 18.55 Venezuela: Ženy 
nahoře
J14.10. (pondelok)  08.45 Pokřtění a poslaní 
12.50 Bible pro Severní Koreu 14.30 Náš dům 
v kosmu: Ekologie a bioetika (31)
J15.10. (utorok)  11.00 Mwebare Kaina: Klinika 
v buši 18.40 Hermie a neposlušná včela Buzby 
21.10 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J16.10. (streda)  09.20 Chléb náš vezdejší – do-
kument 10.45 Víc než chrám: Jednota různého 
14.55 K jádru věci s Ivetou Radičovou
J17.10. (štvrtok)  11.05 Abrahámova cesta 18.30 
Putování do Lurd s Luckou a Bárou 18.40 Předá-
ní proutěného řemesla
J18.10. (piatok)  06.25 Nededza 16.50 Výpravy 
do divočiny: Deštný les Papuy-Nové Guineje 
18.35 Sedmihlásky (157) 19.00 Josef a jeho 
bratři
J19.10. (sobota)  12.00 Angelus Domini 16.35 
Angola: Nepřestanu chodit ulicemi 21.05 
Poletuchy 23.50 ŘkM R

J20.10. (nedeľa)  08.05 Papua Nová Guinea 
10.30 Mše svatá z Kostela Narození Panny 
Marie 15.05 Venezuela: Ženy nahoře 19.00 
Jezuitské redukce v Paraguayi
J21.10. (pondelok)  06.45 Trinidad a Tobago: 
Všichni vy žízniví, pojďte 12.50 Ve spojení 
s Všemohoucím 23.40 Adopce srdce
J22.10. (utorok)  11.05 V pohorách po horách 
(63) 18.40 Hermie a Stanley na táboře 19.15 
Vzdělanost: Otec Miroslav 21.00 ŘkM
J23.10. (streda)  10.40 V srdci Bolívie 12.50 
Deštný les Papuy-Nové Guineje 14.50 Kde kon-
čí Evropa II.: Balkán 18.45 Povolání: Sestra Olga
J24.10. (štvrtok)  08.20 Terra Santa News 16.20 
ŘkM R 18.35 Sedmihlásky (153) 21.10 Sloven-
ský Černobyl
J25.10. (piatok)  08.25 Po stopách apoštola Pavla 
(5) 12.50 Povolání žít spolu 14.55 Ve službě 
Šuárů 16.20 Myanmar: Na stejné cestě
J26.10. (sobota)  07.15 Nárožní kámen 08.15 
Hermie a Stanley na táboře 16.10 Dedičstvo 
národov 23.05 Křesťané v Pákistánu

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J12.10. (sobota)  10.00 Slávnosť svätých 
košických mučeníkov. Pontifikálna svätá omša 
z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Celeb-
ruje: trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, 
ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup metro-
polita, prímas Maďarska kardinál Péter Erdő
J13.10. (nedeľa)  13.00 Jesenné slnko: Fragment 
zo života Michelangela Buonarrotiho
J16.10. (streda)  21.00 Fujarôčka moja: Mimo-
riadna osobnosť hornogemerského folklóru 
Mária Brdárska-Janoška z Rejdovej a pohľad 
na LP platňu FF Východná
J19.10. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život: 
Rozmery misijného chápania sv. Vincenta de 
Paul 10.00 Viera do vrecka: Keď Boh pomáha 
s rodinným rozpočtom (3) 15.15 Literárna 

kaviareň: Spisovateľ, misionár a učiteľ Štefan 
Patrik Kováč. Svedectvá i duchovná literatúra 
z misií
J20.10. (nedeľa)  13.00 Podivuhodné manželstvo 
– spomienky na život J. G. Tajovského
J23.10. (streda)  20.00 Lupa: Rímskokatolícka 
farnosť Martin-Sever
J26.10. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život: 
Poslanie misionárov podľa sv. Vincenta de 
Paul 10.00 Viera do vrecka: Keď Boh pomáha 
s rodinným rozpočtom (4) 18.00 Emauzy – 
gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

RTVS

JEDNOTKA

J14.10. (pondelok)  15.05 Svetové dedičstvo 
UNESCO na Slovensku: Drevené kostoly Karpat-
ského oblúka R

J15.10. (utorok)  15.10 Kultúrne dedičstvo: Nová 
synagóga v Žiline R

J17.10. (štvrtok)  15.05 Svetové dedičstvo UNES-
CO na Slovensku: Levoča R

J18.10. (piatok)  15.10 Kultúrne dedičstvo: Kláš-
tor benediktínov v Hronskom Beňadiku R

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J13.10. (nedeľa)  06.00 Ľudová kultúra na Slo-
vensku: Dotyky s drevom – dokum. film R 06.30 
Ľudová kultúra na Slovensku: Výšivky R 06.55 
Národné kultúrne pamiatky IV. : Karlov most R 
07.15 Encyklopédia slovenských obcí: Lendak R 
11.50 Príbehy spod Karpát: Srdce ako zvon R 
13.30 Orientácie 19.40 Slovo 01.25 Slovo R

J14.10. (pondelok)  12.55 Orientácie R 15.50 
Majstri včiel – dokumentárna séria
J16.10. (streda)  13.15 Na počiatku bola pieseň 
14.50 Žalospev nad dedinou – dokumentárny 
film R 17.50 Slovenské rody – dokument R

J19.10. (sobota)  06.00 Ľudová kultúra na Slo-
vensku: Čipky 06.25 Ľudová kultúra na Sloven-
sku: Textil
J20.10. (nedeľa)  06.00 Ľudová kultúra na Slo-
vensku: Hrnčiarstvo 13.30 Orientácie 19.40 
Slovo 01.15 Slovo R

J21.10. (pondelok)  13.00 Orientácie R

J22.10. (utorok)  21.05 Som Martin Luther King
J26.10. (sobota)  06.00 Ľudová kultúra na Slo-
vensku: Umelecké remeslá 08.45 Encyklopédia 
slovenských obcí: Oľšavica
J27.10. (nedeľa)  13.20 Televízny posol 19.40 
Slovo 01.35 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána
J13.10. (nedeľa)  09.05 Kresťanská nedeľa
J20.10. (nedeľa)  09.05 Kresťanská nedeľa
J27.10. (nedeľa)  09.05 Kresťanská nedeľa
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená
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MARTINA GROCHÁLOVÁ: 
KRÍŽOVÁ CESTA MUČENÍKOV 
MISIÍ A SVEDKOV VIERY 

KNIHA	J	Na mimoriadny misijný 
mesiac október 2019 pripravil Spolok 
svätého Vojtecha v spolupráci s Pápež-
skými misijnými dielami misijnú krížovú 
cestu, ktorú PMD odporúčajú pomodliť 
sa spoločne vo farnosti na Misijnú nedeľu 
20. októbra. Pobožnosť približuje osudy 
ľudí, ktorí sa v 20. a 21. storočí vložili 
do služby chudobným alebo sa postavili 
proti autoritárskym režimom a za tra-
gických okolností prišli o život. Okrem 
známych tvárí ako Oscar Romero či brat 
Roger z Taizé nechýbajú štyri osobnosti 
zo Slovenska – rehoľná sestra Veronika 
Rácková, páter Ján Hermanovský, rozvo-
jová pracovníčka Danica Olexová a etno-
logička Emília Bihariová. (Ivan Kňaze)

POMAĽOVANÉ VTÁČA

FILM	J	Znepokojivá metafora natoče-
ná podľa svetového bestselleru Jerzyho 
Kosińského prináša sugestívnu výpoveď 
o tom, ako vojna plodí zlo, ktoré sa 
v človeku objavuje a ostáva bez ohľadu 
na to, kto na akej strane barikády stojí. 
Zasahuje všetko a všetkých bez roz-
dielu. Čierno-biela snímka nakrútená 
na 35-milimetrový film hovorí o bezpro-
strednom vzťahu medzi hrôzou a kru-
tosťou na jednej strane a nevinnosťou 
a láskou na druhej strane. Ide o príbeh 
desaťročného chlapca, ktorého rodičia 
posielajú k tete na ukrajinský vidiek, aby 
ho tým ochránili pred nástrahami vojny. 
Teta však nečakane umiera a chlapec sa 
musí vydať na cestu a pretĺkať sa cudzím 
a nepriateľským svetom... (kino-lumie-
re.sk)

PREKLADY NAJZNÁMEJŠÍCH 
SKLADIEB

HUDBA	J	Preklady najznámejších 
skladieb tradičnej kultúry do slovenského 
posunkového jazyka bol dlho očakáva-
ným projektom občianskeho združenia 
Myslím – centrum kultúry nepočujú-
cich. DVD vzniklo so zámerom priblížiť 
nepočujúcim používateľom slovenského 
posunkového jazyka skladby, ktoré sa 
objavujú na kultúrnych, vzdelávacích 
a iných spoločenských udalostiach. Medzi 
ne nepochybne patrí aj slovenská hymna 
a Gaudeamus igitur. Málo z nás, dokonca 
aj z radov počujúcich vie, akú myšlienku 
nesú tieto skladby. DVD poskytuje bezba-
riérový pôžitok estetického a náučného 
charakteru nielen pre nepočujúcich, ale aj 
tých, ktorí sa vzdelávajú v oblasti sloven-
ského posunkového jazyka. (martinus.sk)

LEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiána
  PREŠOV, Hlavná 1
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Legenda: ALIBI, ALKÍN, ATLAS, BANKA, BEDĽA, BLESK, BUBLINA, 
ČISTIČ, DOMOV, DUKÁT, FARÁR, FIRMY, IKONY, INDOL, KAČKA, 
KAPITOLA, KLAMÁR, KLARINET, KLUBY, KOALA, KOTOL, KRABY, 
KULMA, LOPATKA, MAKAK, NEVERA, NOVELA, OBETE, ODSEK, 
OLIVY, OSIVO, OSNOVY, PARALÝZA, PODOBA, POKUS, POUČENIE, 
PSOTA, SELENID, SILOMER, SKLON, SODÍK, SOPKA, STAROSŤ, 
STOPA, SÚKNO, SVETLO, ŤAŽBY, TENIS, UDICE, VEDEC, VINIČ.

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 16: Krížovka: Otvorte dvere ducha 
svojho pozorne. Osemsmerovka: Pokoj je plodom milosr-
denstva. Výherca: Mária Lisoňová z Nižných Repáš

Riešenia zasielajte na adresu:  
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
02.11. Fatimská sobota (10.00 h)
03.11. Mariánske večeradlo (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
12. – 13.10. Odpustová slávnosť ASR
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: 
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá 
liturgia s modlitbami za uzdrav. (09.30 h); 
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá li-
turgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
02.11. Fatimská sobota (09.30 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
11.10. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
16.10. Modlitby za uzdr. a oslob.  (17.30 h)
20.10. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.10. Modlitby za uzdr. a oslob.  (17.00 h)
27.10. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 h)

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
17. – 20.10. Kurz prípravy na manželstvo. 
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu. Príspevok 
za osobu je 65 eur.
25.10. – 27.10. Kurz Samuel pomáha 
plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu 
viery deťom na princípoch Božieho slova. 
Podmienkou je absolvovanie Kurzu Rút. 
Príspevok je 99 eur za manželský pár.
22. – 24.11. Kurz Rút je evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, 
oživiť a uzdraviť vzťah manželov. Príspevok 
je 99 eur za manželský pár.
28.11. – 01.12. Kurz prípravy na manželstvo.
13. – 15.12. MMM3. Ide o kurz pre manželské 
páry pod vedením tímu Spoločenstva novej 
evanjelizácie z Dolného Kubína zameraný 
na výchovu detí. Je pokračovaním prvého 
a druhého kurzu MMM a zúčastniť sa na ňom 
môžu tí, ktorí absolvovali aspoň jeden z nich. 
Príspevok na kurz je 99 eur za manželský pár.

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)
22. – 23.10. Líderská škola, Sigord Centrum 
pre rodinu

koinoniapo.sk, 
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské 
16.10. Stretnutie pre deti (17.30 h)
23.10. Večer chvál s témou pre manželov 
(18.00 h)
06.11. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h) 
13.11. Večer chvál s témou pre podnikate-
ľov (18.00 h)

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

14.08. Svätá omša a adorácia v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
rade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)
18.09. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi 
v Prešove-Sekčove (17.00 h) 

 

Cez portál darujme.sk
Prevodom na
IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295. 
Virtuálnu sviečku môžete zapáliť
na webe www.sviecka.forumzivota.sk   

 

Kúpou sviečky podporíte 
tieto projekty Fóra života:

Spomienka na všetky
deti, ktoré sa nemohli 
narodiť 

www.sviecka.forumzivota.sk

2. november

 
 

 

 

 

  SVIečKA za
nenarodené
deti

Projekt
Tlakový
hrniec
rýchle
a výživné
debaty so
stredoškolskými
študentmi

Poradňa
Alexis
priestor
pre ženy
zaskočené
tehotenstvom
alebo
potratom

SMS s textom DMS SVIECKA
na číslo 877 (cena 2 EUR)

Femina
v Leviciach
a Prešove
komplexné
riešenie
ťažkostí
žien a ich
rodín

Zachráňme
životy
projekt
pomoci
tehotným
ženám
v náročnej
situácii


