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na úvod

TICHÉ
ZMIERENIE
Juraj GRADOŠ
O chvíľu sa najnavštevovanejším miestom na Slovensku a asi aj vo všetkých kresťanských krajinách stanú
cintoríny. Paradoxne miesta, ktorým sa v konečnom
dôsledku snažíme čo najdlhšie vyhnúť. No tí, ktorí
tam už odpočívajú, nám svedčia o márnosti našej
snahy. Neexistuje recept na dlhovekosť. Zomierajú
mladí i starí, zdraví aj chorí. Dokonca aj keď istotne
zdravé stravovanie a športovo založený životný štýl
majú svoje výhody, i mladí športovci, ba deti, zomierajú. Niekedy náhle, inokedy pomaly či tragicky.
Čo vo chvíli smrti víri v hlave človeka, to na tomto
svete nezistíme. Môžeme sa iba domnievať, že má
strach pred neznámom či o milovaných. Lebo láska
zväzuje. A zaväzuje. Láska prekonáva aj okamih
smrti a robí ho iba prechodom z jedného stavu bytia
do druhého. Prechodom možno dramatickým, ale
pre mnohých lahodným. Stačí sa iba pozrieť na tvár
v okamihu smrti boháča, ktorý stráca všetko, čo
zbudoval, a chorého starého človeka sýteho svojich
dní, ktorý s radosťou opúšťa ubolené utrápené staré
telo, aby si obliekol nové. Smrť je pravdepodobne tou
najspravodlivejšou vecou, ktorú na zemi máme. Nie
jej čas ani okolnosti, ale samotná smrť.
A tak z lásky a úcty k tým, ktorých telá už odpočívajú
v objatí zeme, hoci oni sami sú už zbavení pozem-
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ských starostí, každý z nás prináša veniec, kvety,
sviečku alebo krátku tichú modlitbu na cintorín.
V objatí ticha, dôstojnosti a pokoja zapálime plameň
symbolizujúci svetlo. Malý plamienok v objatí chryzantém a v tieni náhrobného pomníka takmer nevidno. Ale večer, keď pohasnú všetky svetlá a čierna tma
pokryje cintorín, stovky týchto plamienkov jej bránia
dosadnúť na hroby a sú ako žiarivé kvety na lúke
plnej teplých farieb. Svetlo zaháňa tmu a teplo chlad.
I keď to robíme pre zosnulých, tento čas, atmosféra a všetko navôkol sú časom pre nás. Aby sme sa
zastavili. Aby sme počúvali ticho. Aby sme zatvorili
uvravené ústa. Aby sme si našli čas objať milovaného.
Čas pre nás. Mnohí to pochopili a cintoríny sú pre
nich oázou pokoja, kde čerpajú silu i v priebehu roka
na svoje vlastné boje. Ale nadovšetko prichádza čas,
ba už je tu, keď mŕtvi v hroboch vyslovujú v tichu
slová odpustenia. A slová vrúcnej prosby, ktorou si
žiadajú naše odpustenie. V tichu nemými ústami hovoria: „Odpusť mi, prosím. Nevedel som, čo robím.
Nevidel som všetky dôsledky. A možno som nechcel
vidieť, lebo som videl iba seba a svoje ja. Svoje záujmy, svoje plány, svoje predstavy, svoj život...“
No my nemusíme čakať na túto „príležitosť“. Môžeme tieto slová vysloviť do ucha tomu, komu sme
ublížili. Teraz. V tomto čase. Ale možno si myslíme,
že máme čas. Že neskôr. Zajtra. O týždeň. Keď
pôjdeme na hroby, poobzerajme sa. Všetci, ktorí tam
nemo ležia, by nám povedali, že teraz a tu je ten čas.
Že je ľahšie povedať slová živému, ako mŕtvy čakať
na slová odpustenia. Že je ľahšie objať so slzami znovu nájdeného blízkeho, ako vidieť pustnúť svoj hrob
v samote zabudnutý od všetkých. A tak i ja využívam
tu a teraz tento čas a priestor a prosím o odpustenie.
Z hĺbky srdca, s túžbou objať každého z vás.
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VIERA AKO
HORČIČNÉ ZRNKO
Marek BARAN

„Témou dnešnej evanjeliovej state
(porov. Lk 17, 5 – 10) je viera, ako to hneď
na začiatku uvádza prosba apoštolov: ,Daj
nám väčšiu vieru!‘ (Lk 17, 6). Je to krásna
modlitba, ktorú by sme sa mali často
modliť počas dňa: ,Pane, daj mi väčšiu
vieru!‘ Ježiš odpovedá dvoma obrazmi.
Sú nimi horčičné zrnko a ochotný sluha.
,Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko
a povedali by ste tejto moruši: – Vytrhni
sa aj s koreňom a presaď sa do mora, –
poslúchla by vás.‘ Moruša je robustný
strom, dobre zakorenený v zemi a odolný
voči vetru. Ježiš chce teda povedať, že
viera – hoci aj malá – môže mať silu
vytrhnúť z koreňov dokonca i morušu.
A potom ju zasadiť do mora, čo je niečo
ešte menej pravdepodobné. Ale nič nie
je nemožné tomu, kto má vieru, pretože
sa nespolieha na svoje sily, ale na Boha,
ktorý môže všetko. Viera porovnateľná
s horčičným zrnkom je taká viera, ktorá
nie je pyšná a istá si sama sebou; nehrá sa
na akéhosi veľkého veriaceho, ktorý neraz
predvedie mrzké veci. Je to viera, ktorá
vo svojej pokore cíti veľkú potrebu Boha
a vo svojej nepatrnosti sa mu odovzdáva
s plnou dôverou. Je to tá viera, ktorá nám
dáva schopnosť hľadieť na vrtkavé udalosti života s nádejou, ktorá nám pomáha
prijímať aj prehry, utrpenia s vedomím, že
zlo nikdy nemá posledné slovo a nebude
ho mať. Ako môžeme poznať, či skutočne
máme vieru, čiže či naša viera, hoci malá,
je rýdza, čistá, úprimná? Ježiš  nám to vysvetľuje tak, že poukáže na meradlo viery:
službu. Robí to cez podobenstvo, ktoré
sprvu znie trocha zarážajúco, pretože
používa postavu panovačného a neohľaduplného hospodára. Ale práve takéto počínanie hospodára dáva vyniknúť tomu,
čo je pravým jadrom podobenstva, totiž

učí Ježiš: ,Keď urobíte všetko, čo sa vám
prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční
sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní
urobiť‘ (Lk 17, 10). Neužitoční sluhovia,
čiže bez nárokov na poďakovania, bez požiadaviek. ,Sme neužitoční sluhovia‘ – to
je vyjadrenie pokory, ochoty, ktorá je taDávid Rybovič

Pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec v prejave
vysvetlil veriacim, čo znamená mať vieru ako horčičné
zrnko.

„Svedok je kľúčové slovo, je to slovo, ktoré má rovnaký
významový koreň ako mučeník. A mučeníci sú prvými
svedkami viery: nie však prostredníctvom slov, ale
životom. Žijú tak, že šíria pokoj a radosť, milujú všetkých, aj
nepriateľov, z lásky k Ježišovi.“
(Svätý Otec František)

postoju ochoty u sluhu. Ježiš chce povedať, že práve takýmto je zoči-voči Bohu
človek viery: plne sa dáva k dispozícii jeho
vôli, bez vypočítavosti či nárokov. Takýto
postoj voči Bohu sa odráža aj v spôsobe
správania sa v spoločenstve: odráža sa
v radosti z toho, že si jeden druhému
môžeme slúžiť a že už v tomto samotnom
nachádzame svoju odmenu, nie v chválach či ziskoch, ktoré z toho môžu plynúť.
Práve to nás na konci tohto rozprávania

kým veľkým dobrodením pre Cirkev, a je
to poukázanie na správny postoj, ako v nej
konať: na pokornú službu, ktorej príklad
nám dal Ježiš, keď umyl učeníkom nohy
(porov. Jn 13, 3 – 17). Panna Mária, žena
viery, nech nám pomáha kráčať touto
cestou. Obráťme sa na ňu v predvečer
sviatku Panny Márie Ružencovej v spojení s veriacimi zídenými v Pompejach
na tradičnej modlitbovej pobožnosti.“
(príhovor zo 6. októbra 2019)
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SVÄTÝ DUCH
ZNÁMY, NEZNÁMY
Marko DURLÁK

V predchádzajúcom článku sme popísali charizmu – dar
jazykov s vysvetlením, že podľa udalosti opísanej v Skutkoch apoštolov, ako sa stala v deň Turíc v Jeruzaleme, pri
zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, tí začali hovoriť
rozličnými jazykmi, takže ich rozumeli aj národy nežidovského pôvodu. Cirkevní otcovia tento dar videli ako nevyhnutný na rozšírenie evanjelia po celom vtedy známom
svete, aby sa radostná zvesť evanjelia mohla rýchlo rozšíriť do všetkých končín a aby sa tak naplnili slová žalmu:
„Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny
sveta“ (Ž 18, 6).
CHARIZMA JAZYKY
VYSVETĽOVAŤ

SVIATOSŤ MYROPOMAZANIA

Keď evanjelium preniklo do všetkých
kútov ríše i za jej hranice, Cirkev začala
žiť a rozvíjať sa samostatne, takže táto
charizma sa z kresťanských spoločenstiev
vytráca. S týmto darom však úzko súvisí
ďalší dar, a síce charizma tieto jazyky
vysvetľovať. Prečo? Keď dotyčný apoštol
alebo niektorý jeho žiak došiel do kraja,
ktorého reč nepoznal, ak sa uňho v tej
chvíli prejavil dar jazykov, a on sa prihováral cudziemu ľudu, takže mu mohol
rozumieť, neznamená to automaticky, že
aj sám hlásateľ rozumel tomu, čo hovorí,
veď hovoril nadprirodzeným spôsobom.
To by však znamenalo, že na službu ohlasovania boli potrební najmenej dvaja:
jeden, kto hlása evanjelium pohanom,
a druhý, ktorý povedané slovo vysvetlí
samému hlásateľovi, keďže tento si sám
nebol vedomý obsahu hovoreného slova.
Mohlo to byť aj tak, že ohlasovateľ hlásal
vo svojom jazyku, kým niekto iný vysvetlil poslucháčom slovo v ich reči. Boli však
aj prípady, keď nositeľ daru jazykov mal
zároveň aj dar vysvetľovať.

Ide o druhú z iniciačných sviatostí. Kým v krste sa stávame
deťmi Otca a Eucharistia nás
zjednocuje s Kristom, v sviatosti myropomazania prijímame plnosť darov Presvätého
Ducha. Ide o trvalú pečať na duši
človeka. Svätý Duch je vzývaný
a pôsobí pri všetkých sviatostiach, ale v tejto je jeho pôsobenie osobité. Aj keď časom
naša cirkev upustila od spoločného slávenia všetkých troch
sviatostí (čo sa dnes navracia),
zachovala si na rozdiel od latinskej tradície spoločné slávenie
krstu a myropomazania. Na túto
sviatosť sa používa špecifický,
veľmi voňavý olej – myro, ktoré
svätí vo Veľký štvrtok dopoludnia na svätej Liturgii sv. Jána
Zlatoústeho miestny hierarcha.
Jeho pôsobenie naznačuje vôňu,
ktorú má kresťan svojím životom
šíriť okolo seba.

NAJLEPŠIA CESTA
Kresťanská komunita v Korinte bola
výnimočná nielen tým, že výskyt chariziem v nej bol intenzívnejší než v iných
komunitách, ale aj tým, že korintskí
kresťania práve vďaka charizmám mali
o sebe vyššiu mienku a považovali sa
za akúsi kresťanskú elitu. Charizmy
Božieho pôvodu pripisovali sebe a pokladali sa za lepších. Apoštol Pavol to rýchlo
postrehol a pokladal si za povinnosť dať
týmto kresťanom primeranú lekciu. Tak
sa zrodil Pavlov Hymnus na lásku (1 Kor
13, 1 – 13). Vôbec nevraví, že charizmy sú
zlé, veď slúžia na budovanie Cirkvi. Ale
hlavným meradlom ich pravosti je láska,
bez ktorej sú ničím. „Túžte po vyšších
daroch. A ja vám ešte ukážem cestu,
ktorá ich všetky prevyšuje... Keby som
hovoril jazykmi ľudskými a anjelskými,
ale nemal by som lásku, bol by som ako
cvendžiaci kov, zuniaci cimbal.“ Hovoriť jazykmi ľudskými znamená hovoriť
rozličnými jazykmi cudzích národov. Je
to veľká vec, lebo človek vďaka znalosti
jazykov sa aj v cudzom svete necíti cudzo
a stiesnene. A predsa najväčšiu vnútornú
slobodu nám dáva láska, bez ktorej aj
znalosť jazykov vyznie tupo ako cvendžiaci kov. Ba nielen znalosť ľudských, ale aj
anjelských jazykov Pavol pokladá za nič,
pokiaľ nám chýba láska. Výraz „anjelské
jazyky“ je ľudský výraz na označenie
toho, ako sa anjeli dorozumievajú medzi
sebou. Nemajú telo, preto ani nemôžu
komunikovať spôsobom, ako to robíme
my. Anjelské spevy počuli proroci Izaiáš,
Daniel, Ezechiel či Zachariáš. No dokonca
keby mal človek schopnosť komunikovať
aj anjelským spôsobom, bez lásky bude
ťažkopádny, ba priam neznesiteľný.
Pred láskou musia ustúpiť aj také veľké
dary ako proroctvá, poznanie, ba aj
silná viera. „Keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
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Pavlína Alžbeta Kuličová OSF

vedu, a mal takú silnú vieru, že by som
vrchy prenášal, ale nemal by som lásku,
ničím by som nebol.“ Ako dôkaz toho, že
ani schopnosť prorokovať negarantuje
ľuďom spásu, slúžia nám príklady zo
Svätého písma. V Starom zákone vidíme
prorokovať Balaama, v Novom zákone
proroctvo vyslovuje veľkňaz Kajfáš,
keď hovorí, že je lepšie, ak jeden človek
zomrie za ľud, než by mal zahynúť celý
národ (Jn 11, 51). Bolo to veľké a pravdivé proroctvo, ale Kajfáša to neurobilo
lepším. „A keby som aj poznal všetky
tajomstvá,“ pokračuje Pavol. Judáš, jeden
z Dvanástich, poznal veľké tajomstvá.
Patril k malému kruhu Ježišových najbližších. Videl viac než iní ľudia. Počul
od Ježiša viac než iní ľudia. Napriek
tomu, že bol zasvätený do veľkých Pánových tajomstiev, vyslúžil si označenie
„syn zatratenia“.

„Keby som rozdal chudobným celý svoj
majetok, keby som vydal svoje telo, aby
som bol spálený, ale nemal by som lásku,
nič by mi to neosožilo.“ Možno rozdať
celý svoj majetok, a pritom nemať lásku?
Dá sa to vôbec? Áno, dá sa. Deje sa to
vtedy, ak niekto pod rúškom charitatívnej dobročinnosti neponúka núdznym
(a nie vždy zo svojho) nejakú pomoc
preto, že ich má rád, ani preto, že v nich
vidí Krista, ale preto, že si na úbohých
ľuďoch buduje vlastnú reklamu. Pred
takými ľuďmi Ježiš dôrazne vystríha:
„Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré
skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali,
lebo nebudete mať odmenu u svojho
Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda
dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou,
ako to robia pokrytci v synagógach
a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru,
hovorím vám, už dostali svoju odmenu.“

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s. r. o.
PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží,
zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

(Mt 6, 1 – 2) Zdá sa, že apoštol Pavol celý
hymnus graduje a posúva až do nepochopiteľných rozmerov. Spomína obetovanie
vlastného tela pre Boha, čo môžeme
chápať ako mučeníctvo, a predsa z toho
nemusí plynúť žiaden osoh. Mučeníctvo sa považuje za najvyšší prejav lásky
k Bohu. O mučeníkovi sa hádam ani nepochybuje, či je v nebi. A predsa Pavol to
spochybňuje, keď vraví, že aj také vysoké
gesto, ako je obetovanie vlastného tela,
bez lásky vlastne neslúži ničomu. Istý
Saprikios, antiochijský kňaz, bol veľmi
dobrým priateľom laika menom Nikefor. Raz sa však rozišli v zlom. Nikefor
to rýchlo oľutoval a hľadal cestu, ako sa
so Saprikiom zmieriť, ale bezvýsledne.
V tom čase vypuklo prenasledovanie
kresťanov. Bolo to za vlády cisára Valeriána. Saprikios, keďže bol kňazom, bol
uväznený. Vo svojej viere stál neoblomne,
za čo mu hrozilo sťatie hlavy. Keď sa to
jeho niekdajší priateľ Nikefor dozvedel, ponáhľal sa za ním, aby sa zmierili
a zabudli na staré nezhody. Ale Saprikios
naďalej nemal záujem. A vtedy sa stala
zvláštna vec: Božia milosť akoby Saprikia
opustila a on sa zriekol Krista vo chvíli,
keď už mal víťazný veniec mučeníctva
na dosah. Trpel a bol ochotný všetko vytrpieť. Nemal však lásku, a tak nemal ani
žiaden osoh z utrpenia, ktoré podstúpil.
Preto nám neostáva nič iné, iba súhlasiť
s apoštolom Pavlom, že všetky duchovné
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Kritérium lásky je preto neklamným znakom pravosti
chariziem. Ak sa niekto
chváli tým, že je obdarovaný mimoriadnymi darmi
Ducha, stačí si preveriť jeho
lásku, ktorá má konkrétnu
podobu v konkrétnych skutkoch. Pokiaľ skutky chýbajú,
taký človek sa chváli iba lístím, ktoré je
možno pekné na okrasnom strome, ale
ovocie mu chýba. Spomeňme si, že Ježiš
sa zastavil pri figovníku, lebo hľadal
na ňom ovocie. Ale keďže na ňom našiel
iba lístie, preklial ho. Na toto upozorňuje
aj sv. Augustín v komentári na Prvý list
sv. apoštola Jána: „Ak sa dnes potvrdenie
prítomnosti Svätého Ducha nedeje cez
tieto (mimoriadne) znaky, na základe
čoho sa má človek presvedčiť, že prijal
Svätého Ducha? Skúmaj svoje srdce:
ak totiž miluje svojho brata, Boží Duch
v ňom ostáva. Nech sa skúma a preveruje
seba samého pred Bohom. Nech sa pozrie, či miluje pokoj a jednotu, či miluje
Cirkev rozšírenú po celom svete. Dopytuj
sa svojho srdca, aby si neriskoval, že
sviatosť síce prijmeš, ale bez jej účinkov.
Skúmaj svoje srdce a pokiaľ v ňom máš
lásku k bratovi, môžeš byť pokojný. Bez
Božieho Ducha nemožno mať lásku, lebo
Pavol volá: ,Božia láska sa vyliala v našich
srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám
bol daný‘ (Rim 5, 5).“
Keby kresťanstvu táto láska chýbala,
hoci by sa Cirkev hemžila nespočetnými
mimoriadnymi znakmi a charizmami,

slovo na tému

(aký vediete), na základe čoho by mali
(neveriaci) uveriť? Na základe zázrakov?
Ale veď tie prestali. Na základe kontaktu
s nami? Ale veď to ich zničí. Na základe lásky? Ale veď po nej už neostal ani
len malý znak. Pre tento dôvod sa raz
budeme zodpovedať za škody,
ktoré sme spôsobili nielen
vlastnými hriechmi, ale aj pre
hriechy iných.“
wikimedia.org

kresťanstvo bez lásky bude len soľou,
ktorá stratila chuť a nie je už súca na nič.
Bez lásky, ktorá sa prejavuje v konkrétnych skutkoch, nemožno získať nových
členov pre Cirkev, keďže chýba základný
motív, pre ktorý by sa mali stať kres-

ťanmi. Sv. Ján Zlatoústy už v 4. stor. so
smútkom konštatoval, že život mnohých
kresťanov pôsobí skôr odpudzujúco
než príťažlivo. Svojim poslucháčom
pripomínal: „Pri takom spôsobe života

Svätý Duch sa môže prejavovať
mnohorakým spôsobom. Veď
ho voláme darcom sedmorakých darov, čo je vyjadrenie
plnosti. Po týchto daroch je
dobré túžiť, ale aby sme sa
nenechali oklamať a nepodľahli márnosti, sám Ježiš, keď
umýval pri poslednej večeri
nohy svojim učeníkom, nám
ukázal, že kráľovská cesta,
ktorá je istá, je cesta lásky.
Tak to vyjadrila i sv. Matka
Terézia: „Ovocím lásky je služba.“ Preto ten, ktorý je tichý
a pokorný srdcom a ktorý nás
vyzval: „Učte sa odo mňa!“,
nepovedal to vtedy, keď kriesil
mŕtvych alebo vtedy, keď
kráčal po vode, nepovedal to
ani vtedy, keď vyháňal démonov. Naše učeníctvo, členstvo
v jeho škole, potvrdil slovami: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste
mojimi učeníkmi, ak sa budete navzájom
milovať.“ A to možno iba vďaka Božiemu
Duchu, ktorý nám bol daný. (dokončenie
z predchádzajúcich čísel)

VOJTECH MOLČAN (1901 – 1969)
archív vladyku Jána Babjaka SJ

dary, akokoľvek vznešené, akokoľvek
nádherné a hlboké, akokoľvek výnimočné a vymykajúce sa z bežného rámca, sú
kresťanovi nanič, ba čo viac, môžu mu
byť na záhubu, ak nie sú sprevádzané
láskou, ktorá je trpezlivá, ktorá je dobrotivá. Nezávidí, nevypína
sa, pýchou sa nenadúva.
Nie je nehanebná, nehľadá
vlastný záujem, nerozčuľuje
sa, nemyslí na zlo. Neteší
sa z nespravodlivosti, ale
v pravde nachádza radosť.
Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží.
Všetky mimoriadne prejavy
Ducha a jeho charizmy sú
len dočasné. Slúžia na budovanie Cirkvi po istý čas, no
potom prestanú. Raz dokonca prestane i viera a nádej,
lebo vo večnosti nájdu svoje
naplnenie. Len láska nikdy
nezanikne.
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Vojtech Molčan sa narodil 5. júla 1901 v Ďurďoši v učiteľskej rodine. Mal piatich súrodencov, z ktorých sa dvaja
bratia stali tiež kňazmi. Základnú školu vychodil v Ďačove, gymnázium v Prešove a posledný ročník v Košiciach.
V roku 1924 začal študovať teológiu v Prešove. 31. marca
1929 ho vladyka Pavel v prešovskej katedrále vysvätil
za kňaza. Jeho manželstvo bolo bezdetné. Do roku 1932
pôsobil ako správca farnosti Livov, potom Kružlov. Viackrát zachránil obyvateľov svojej farnosti pred Nemcami,
ktorí ich vinili z pomáhania partizánom.
Počas presviedčania na prestup vo väzení v roku 1950 Ivan Rohaľ-Iľkiv začal nadávať na biskupa Gojdiča, že je nemravník, a vulgárne sa o ňom vyjadroval. Vtedy
mu otec Vojtech dal facku. Odtiaľ ho internovali v Hlohovci, Pezinku a Podolínci.
V roku 1951 bol deportovaný s manželkou do Čiech, kde pracoval ako robotník až
do roku 1956. S podlomeným zdravím sa vrátil do Prešova-Solivara k príbuzným,
odkiaľ často prichádzal do Varhaňoviec potajme slúžiť sväté liturgie. Zomrel
doma v Solivare 20. februára 1969. (Juraj Gradoš)
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PÚTNICKÝ DOM V ĽUTINE
– DOM SV. JÁNA PAVLA II.
Dom sv. Mikuláša s pútnickým domom bude spájať
Galéria Mikuláša Klimčáka,
ktorá bude prezentovať expozície s tematikou dedičstva
sv. Cyrila a Metoda. Galéria
ponesie meno Mikuláša
Klimčáka aj z dôvodu, že v nej
bude trvalo prezentované celoživotné dielo tohto významného autora.
Vybudovaním Domu sv. Jána
Pavla II. v areáli pútnického
miesta v Ľutine sa vytvorí
potrebný priestor na početné
duchovné, formačné a prezentačné aktivity Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu
Slovo,
srdečne vás pozdravujem a žehnám vám. Chcem vás oboznámiť
s naším zámerom – so stavbou pútnického domu v Ľutine, ktorý
ponesie názov Dom sv. Jána Pavla II.
Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom
mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku
v Ľutine s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých
návštevníkov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréckokatolíckej cirkvi.
Cieľom je vybudovať dvojpodlažnú budovu s obytným podkrovím s kapacitou 55 lôžok. Dom bude otvorený celoročne a bude
poskytovať ubytovanie pre jednotlivých pútnikov, ktorí prichádzajú do Ľutiny, ako aj pre pútnikov v rámci pravidelných stavovských a tematických pútí a stretnutí, ako sú fatimské soboty, púť
mladých, púť detí, otcov, matiek, púť Rómov a podobne. Zároveň
sa tu budú realizovať rôzne stretnutia a kurzy, napr. maliarske
plenéry, ikonopisecké kurzy, zasadnutia rád a komisií arcibiskupstva a iné podujatia.
Dom bude slúžiť aj ako exercičný dom na duchovné obnovy
a cvičenia v pravidelných intervaloch pre kňazov, seminaristov,
rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj širokú verejnosť. V dome
chceme vytvoriť aj priestor na pravidelné formačné a vzdelávacie
aktivity pre mladých a pre rodiny, ktoré sú v dnešnej spoločnosti
najviac ohrozené. Zároveň chceme viac rozvinúť formáciu marginalizovaných skupín. Môžeme hmatateľne preukázať dlhoročné
a veľmi dobré výsledky v oblasti pastorácie rómskej komunity.
Máme skúsených odborníkov, ktorým chceme vytvoriť vhodné
podmienky na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov
v rómskej misii.

Stavbu tohto veľkého diela chceme začať ešte v tomto roku a dúfame, že o tri roky už bude slúžiť svojmu účelu.
Dúfam, že vás tento projekt oslovil a podporíte Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu v jej snahe o skvalitnenie pastoračnej
starostlivosti o pútnikov, najmä o mládež, rodiny i marginalizované skupiny.
Svoje milodary môžete posielať na účet
SK88 0900 0000 0050 2379 1282.
vladyka Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita
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OCHRANA DIEŤAŤA
CHRÁNI MATKU
Juraj GRADOŠ, preklad: Miroslav DANCÁK

Na Slovensku sa po Národnom pochode za život v Bratislave na chvíľu rozpútali silné
protiaktivity. V médiách je posolstvo pro life hnutia o živote a rodine vystavené rôznym
útokom. Ale dá sa to prekonať. Príkladom je susedné Poľsko, kde majú omnoho silnejšiu
ochranu života, aj života matky, než na Slovensku.
Poľsko väčšina ľudí vníma ako najkresťanskejšiu a najkatolíckejšiu krajinu Európy.
Platí to ešte?

ordoiuris.pl

J

Je to skutočne vážna otázka. Poľsko je krajinou, kde
sú kresťanstvo a katolicizmus ešte živé. Vidno to nielen v náboženskej sfére, ale aj v názoroch na spôsob
života. Aj keď je naša legislatíva neraz ďaleko od ideálu, napríklad v prípade ochrany života, pozitívne sa
líši od zákonodarstva v Európe.

J

Ako sa zmenila poľská spoločnosť v otázkach viery a vzťahu k Cirkvi za posledných
tridsať rokov?

Máme tu zaujímavé smerovanie, preto je ťažko
jednoznačne odpovedať. Na jednej strane vidíme
postoje týkajúce sa dôležitých etických otázok,
napríklad ochrany života, ktoré sa zmenili veľmi
pozitívne. To znamená vedomie toho, aký je život
v prvej fáze vývoja, je oveľa vyššie, ako to bolo pred
tridsiatimi rokmi. V 1993 roku bol zmenený zákon zakazujúci potrat. Vtedy to podporovalo okolo
20 % Poliakov. V súčasnosti, o 26 rokov neskôr, traja
zo štyroch Poliakov podporujú ochranu života pred
narodením. Ovplyvnila to nielen samotná zmena
zákona, ale aj sklamanie z marxizmu a skúsenosť
s komunizmom. V generácii po 89. roku sa mnohí
inak pozerajú na minulosť a na jednotlivé zlé skúsenosti a svedectvá. Podobne vidno generačný vplyv
vo výchove mladých Poliakov, aj čo sa týka manželstva a rodiny.
Čo sa týka otázky kresťanských hodnôt v ústave
ako dedičstva národa, stretávame sa so stabilným
vnímaním kresťanstva ako súčasti identity spoločenstva a s odovzdávaním týchto kresťanských
hodnôt novým spoločenstvám. Aká bude v budúcnosti náboženská prax?

Dr Tymoteusz
Zych je viceprezidentom správnej
rady Inštitútu pre
právnu kultúru
Ordo Iuris a viceprezidentom
Konfederácie
mimovládnych
iniciatív Poľskej
republiky, nezávislej organizácie
zastupujúcej občiansku spoločnosť. Pôsobí v poradných orgánoch,
ktoré sa zaoberajú
verejnou politikou v oblasti
ľudských práv,
spravodlivosti
a občianskej spoločnosti. Od roku
2015 je členom
tímu na ochranu
rodinnej autonómie a rodinného
života na poľskom
ministerstve spravodlivosti.

To je výzva pre samotnú Cirkev, ktorá môže nanovo
spoznať, objaviť vlastné dedičstvo. Ale v Poľsku
nie sú viditeľné iba pozitívne zmeny. Štatistiky
Katolíckej cirkvi hovoria, že v súčasnosti niečo
menej ako 40 % veriacich sa zúčastňuje na liturgii,
kým v deväťdesiatych a v osemdesiatych rokoch to
bolo okolo 50 %. Nie je to taký pokles ako v krajinách západnej Európy, ale je tu viditeľný negatívny
trend. Ešte viac je to v Poľsku zreteľné v prípade
náboženskej praxe mladej generácie. Na druhej
strane je práve mladá generácia napríklad
v ochrane života oproti staršej generácii konzervatívnejšou. Prečo? Dôvodov bude zaiste veľa. Postoje mladých Poliakov k etickým otázkam sú v súlade
s ich náboženstvom, ale prax o tom nesvedčí. Prečo
sa to deje? Je to dôležitá otázka. Poľsko je teda
krajinou, kde sa dve reality etiky a praxe do určitej
miery začali rozchádzať.

J

Nedávno ste prijali zákon, ktorý upravuje
vykonávanie potratov. O čo ide?

V Poľsku sa trestné právo v otázke ochrany života
vyvíja od 90. rokov. V roku 1993 nastala v tejto otázke
úprava ústavy, ale v roku 1996 nasledoval návrat komunistických zákonov. Následne v roku 1997 ústavný
tribunál vyhlásil, že ľudský život má byť chránený už
v prvej fáze vývoja. Dnes sa však vynorili rôzne názory, prečo to tak nemá byť. Ide o možné postihnutie
dieťaťa, jeho násilné počatie, ochranu zdravia matky
či iné názory, ktoré sú podopreté odbornou interpretáciou. A hoci lekárske názory ohľadom zdravia ženy
nie sú vždy eticky pozitívne, tieto výnimky zostali
v platnosti.
V ostatných rokoch sa stretávame s veľkými občianskymi iniciatívami, ktoré majú za cieľ zrušenie
všetkých výnimiek alebo aspoň časti z nich. Najväčšiu pochybnosť dnes vyvoláva otázka možného
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TK KBS / Peter Zimen
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postihnutia dieťaťa. Tá hovorí, že ak je podozrenie
invalidity (rôznych ochorení) dieťaťa už počas prenatálneho obdobia, môže sa vykonať potrat. Nedávno
sa u nás vyzbieralo tridsaťtisíc podpisov za zrušenie
tejto výnimky. Zatiaľ nemáme priestor na úpravu ústavy, aby sme mohli ovplyvniť napríklad túto otázku.
Čiastočne som odpovedal na otázku hnutia pro life,
ale iste to ešte nie je všetko.

J

Na Slovensku sa v médiách objavovali väčšinou zábery na demonštrantov proti tomuto
návrhu zákona.

Pokiaľ ide o zákony platné v Poľsku v tomto čase
či zákony z deväťdesiatych rokov o ochrane života,
sú podporované väčšinou Poliakov. V Poľsku boli
dva „čierne protesty“. Tie však nechceli zmeniť
zákon, ktorý je v platnosti, ale boli proti schváleným
obmedzeniam ohľadom potratov. Bola to defenzívna činnosť ľavicových aktivistov nereprezentujúca
poľský národ. Tieto pochody sa uskutočnili proti
novej ústave za účasti niekoľko tisíc demonštrantov.
Na pochodoch za život, pro life, za život a rodinu,
ktoré pred časom spomenul Svätý Otec František
vo svojich vyhláseniach, sa každoročne zúčastní
tristo až štyristotisíc Poliakov. Uskutočňujú sa vo
viac ako stošesťdesiat mestách v Poľsku. Je to naozaj
obrovský počet, a to je realita. Proabortívne hnutia
sú reaktívnou odpoveďou na pro life návrhy, ale sú
niekoľkonásobne menej početné. Napriek tomu, že
ohlas na tento zákon v Poľsku nebol veľký, médiá
si ho všímali v oveľa väčšej miere. Myslím si, že aj
na Slovensku došlo k podobným ohlasom výlučne
z toho dôvodu.

J

Nebojíte sa, že ženy pôjdu na potrat do zahraničia? Aj na Slovensko?

Ide o tzv. potratovú turistiku. Tá nie je taká veľká,
ako mnohí tvrdia – 130-tisíc prípadov ročne. Na Slovensku sú veľmi navštevované internetové stránky
propagujúce potraty. A tak paradoxne, hoci u vás je
veľmi silné hnutie za život, veľmi veľa Poliakov u vás
vyhľadáva potrat. Tak sa to z pozorovaní internetových fór zdá. Problémom je, že na Slovensku ani
v Poľsku neexistujú obmedzenia na vykonanie potratu občanov iných krajín. Ak by to bolo také masívne,
ako tvrdia médiá, tak by po úprave zákona u nás
došlo na Slovensku k takým zmenám počtu potratov,
ktoré by už boli zreteľné.

J

Potrat je hlboko morálnou traumou. Ako
ho vnímate ako veriaci? Čo je vlastne potrat
z hľadiska morálky a kedy ho Katolícka
cirkev pripúšťa?

Nie som teológ, ale právnik. Z môjho pohľadu potrat
nikdy nie je prijateľný. Ale ak neúmyselne dôjde
k strate dieťaťa v prípade ochrany života matky, nie
je to neprípustné. Ak je to však možné, stále musíme
chrániť zdravie matky tak, aby sme chránili aj dieťa.

V šesťdesiatych rokoch bola v Európe podmienka
registrácie pred potratom. Vždy bol neúmyselný potrat prípustný v prípade záchrany života matky. Teraz
je to niečo iné. Vo všeobecnosti sa tu už pripúšťa
tvrdenie, že potrat je potrebný na ochranu zdravia
matky. Naopak. Pre život matky je štatisticky dvakrát
nebezpečnejšie usmrtenie dieťaťa. Teda paradoxne
v krajinách ako Nemecko a Španielsko, kde sú potraty zákonom prípustné, je ochrana života matky nižšia
než v Poľsku alebo Írsku, kde funguje jej právna
ochrana. Existuje veľa príkladov, ktoré dokazujú, že
potrat je pre život a zdravie matky veľmi nebezpečný.

J

Prvého Národného
pochodu za život
22. septembra 2013
v Košiciach sa zúčastnilo okolo osedemdesiat
tisíc ľudí. Ďalší národný
pochod bol v roku 2015
v Bratislave.

Môže kňaz odporučiť vykonanie potratu?

Nie.

J

Prečo?

Z teologického pohľadu je to niečo absurdné. Ľudský
život je niečo základné. Keď si nebudeme vážiť ľudský život, akou hodnotou ho nahradíme? V kresťanstve v západnom svete prebieha množstvo diskusií
týkajúcich sa trestu smrti. Rovnako sú tu teologické
aj právnické diskusie na tému zákonnej ochrany
ľudského života, ale aj jeho zodpovednosti za svoje
činy. Nájdu sa aj názory, že to, čo dnes nazývame
potratom, potrat ani nie je.

J

Ako sa pozeráte na pro life aktivity na Slovensku? Napríklad na pochod veriacich
v Bratislave. Myslíte si, že aj u nás už dozrel
čas na úpravu tohto citlivého zákona?

Akcie za život na Slovensku mi imponujú. 50- až
-80tisíc demonštrujúcich v Bratislave svedčí
o ohromnej mobilizácii Slovákov. Tá ukazuje na potrebu zmeny zákona. Potrat je citlivou témou, ktorá,
ako to ukazuje poľský príklad, sa dá prekonať. Je to
etická pravda, ktorá môže zostať zatretá, ale stále je
jednoducho vo svedomí človeka. Poľsko so svojím
dobrým zákonodarstvom funguje 26 rokov v Európe.
Slovensko a Poľsko môžu byť príkladom pre celú
Európu, že zlé dedičstvo našich predkov, ktoré sme
dostali z obdobia komunizmu, môžeme naozaj
zvrhnúť.

VIETE, ŽE...?
Dve národné štúdie
z Fínska dokázali, že
ženy, ktoré podstúpili
umelý potrat, majú
šesťkrát vyššiu pravdepodobnosť pokusu
o samovraždu v roku
po potrate ako ženy
po pôrode.
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10

rodina

ZA HRANICAMI
ZMLUVY
Drahomíra KOLESÁROVÁ

Takmer všetci ľudia, ktorí zažili hlbší vzťah s iným človekom, do istej miery riešia alebo aspoň sa zamýšľajú nad
otázkou nevery. Prečo? Keď sa vytvára puto, prirodzene si
nárokujeme na život iného. Očakávame, že budeme na prvom mieste. Ale... O nevere iného človeka však môžeme
hovoriť až vtedy, keď do vzťahu dvoch ľudí vstupuje sľub,
zmluva – písomná alebo aj ústna.
Čo však so vzťahmi, ktoré nie sú založené
na zmluve? Myslím tým všetky mimomanželské spôsoby spolužitia dvoch ľudí. Nuž,
majú to ťažké, pretože vnútorne sa cítia
zviazaní istým druhom puta, no navonok
žiadny záväzok neurobili, nepotvrdili,
preto v istom zmysle ani nemožno hovoriť
o pravej nevere. Títo ľudia nemôžu vernosť
legitímne ani očakávať, ani vyžadovať.
Podobne to platí aj vo vzťahu s Bohom.
O nevere v duchovnom svete môžeme tiež
hovoriť až vtedy, keď urobíme vedomý
záväzok – zmluvu vo vzťahu k Bohu. A tým
je naše prijatie do Cirkvi, odovzdanie života
za prítomnosti svedkov. Vtedy je zmluva
platná a v prípade nedodržania dohodnutých pravidiel môžeme hovoriť o zrade,
nevere, cudzoložstve. Vernosť rozhodnutiu
je fenomén, ktorý srdce a život človeka
vedie k spokojnosti, istote, stálosti a pokoju. V mnohých prípadoch to však stojí
obrovské množstvo námahy a sebazapierania. Napriek tomu, že sa dnes vo svetských
kruhoch o vernosti radšej nehovorí, jej
protipól spôsobuje mnoho bolestí a utrpenia, o ktorých by nám vedeli rozprávať
spovedníci aj psychológovia a psychiatri.

ZA DVERAMI
Ak sa povie, že niekto bol niekomu neverný, automaticky sa nám vynorí scéna za zatvorenými dverami spálne. Síce oklieštený
pohľad na neveru, ale veľmi symbolický.

V istom zmysle neverou vo všeobecnosti
môžeme nazvať všetko to, čo sa deje za zatvorenými dverami (mimo pohľadu toho
druhého – Boha aj človeka). Sú to viacmenej veci, ktoré skrývame, lebo vieme,
„Manželstvo nech majú všetci v úcte
a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo
smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť
Boh.“ (Hebr 13, 4)

že sú zlé a vytvárajú v našich zmluvných
vzťahoch priepasť. Preto ak hovoríme o nevere, nejde iba o sexuálny styk s druhým
človekom mimo manželstva, ale o to, že sa
naše srdce, myseľ a duša odvracia od predchádzajúceho slobodného rozhodnutia
a hľadá naplnenie na inej ceste (akoby zišli
z hlavnej na cestu tretej triedy a ubolene
sa trmácajú po výmoľoch, až bezradne
skončia niekde v temnom lese).

VIRTUÁLNA NEVERA
Okrem priamej fyzickej nevery sa často
spomína virtuálna nevera. Do nej by
sme mohli zahrnúť napríklad závislosť
od porna, sebaukájanie, virtuálne vzťahy
cez sociálne siete rôzneho druhu, závislosť
od hier, ktoré nahrádzajú skutočný život
v rodine, vytváranie si virtuálnych svetov
s virtuálnymi postavami, ale aj rôzne
fantazírovanie a predstavy, a určite by sme
našli aj ďalšie odtiene. Korene náklonnosti
k virtuálnej nevere sú rôzne – od hlbokých

zranení z detstva cez pochybné priateľstvá,
nudu až po neschopnosť komunikovať.
Občas sa mi zdá, že takáto nevera je oveľa
hlbšia, ťažšie odhaliteľná a spôsobuje oveľa
väčšie škody ako fyzická.

SPOLOČENSKÁ NEVERA
Neviem, či by so mnou odborníci z oblasti
manželského poradenstva a psychológovia
súhlasili, ale pri premýšľaní nad neverou
som si uvedomila, že v spoločnosti pretrvávajú ďalšie fenomény, ktoré vytvárajú
zvláštny druh nezdravých vzťahov. Aj tie
majú znaky skrytej nevery. Možno by sme
sem mohli zahrnúť stretnutia s láskami
z detstva, vytváranie hlbokých priateľstiev,
ktoré sú povýšené nad vzťah s partnerom,
opičia láska k vlastným deťom, rozprávanie
o chybách partnera iným ľuďom alebo
aj obdivovanie celebrít a porovnávanie
partnera s nimi. V týchto vzťahoch totiž
vôbec nie je jasné, na čej strane stojíme – či
na strane nášho partnera, alebo na tej druhej, či sme partnermi a priateľmi, alebo nie.

FYZICKÁ NEVERA
Fyzická nevera je často vyvrcholením a dokonaním virtuálnej a spoločenskej nevery,
je ako bodka za vetou. Ide o dokázateľné
cudzoložstvo. Toto slovo vzniklo z dvoch
slov – cudzí a lôžko alebo ležať, líhať, teda
tráviť intímny čas s cudzím človekom.
Každá, aj neodhalená, nevera hlboko
naruší vzťah manželov, pretože do vzťahu
pribudol ďalší človek so svojimi postojmi,
názormi aj nárokmi (na pozornosť, čas,
financie...). Zároveň na sexuálnej úrovni
spôsobuje to, že neverný partner zákonite
porovnáva kvalitu ich intímneho spolužitia.

NÁKLONNOSŤ K NEVERE
Veľkí duchovní vodcovia a učitelia pri
akomkoľvek hriechu a náklonnosti k nemu
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neverný, a napriek tomu neustále prijímaný a ponáraný do Božieho milosrdenstva.  
S týmto vedomím nesmiernej milosrdnej
Božej lásky môže vstúpiť aj do odpustenia
nevernému partnerovi.

v prvom rade odporúčajú skrotiť cválajúceho koňa, ktorým sú naše myšlienky. Často
bláznivo v mysli človeka pobiehajú a ak
na ich chrbte nesedí skúsený jazdec, pustia
sa smerom, ktorý sa im práve zapáči. Ak
vyhráme bitku v mysli, podarí sa vyhrať
vojnu aj s náklonnosťou k nevere.

Nemôžeme stáť na pozícii spravodlivosti
– tú prenechávame Bohu. Ten, kto miluje,
zrieka sa svojho nároku na spravodlivosť.
Láska niekedy naozaj veľmi bolí.

Túžba po šťastí vyviera zo srdca každého
človeka. Ak nie je z nejakého dôvodu
v manželstve naplnená, prechádza vo
forme rozličných myšlienok do našej
mysle, premieňa sa na pokušenia a prerastá do nezriadenej túžby. A potom sa
už odoláva veľmi ťažko. Je to podobné
ako s burinou. Ak ju vypleješ, kým je
maličká, nenarobí veľkú škodu (no treba
priznať, že to síce nie ja až taká namáhavá práca, ale piplavá a zvládnu ju len
odhodlaní, pokorní, trpezliví a vytrvalí
ľudia). Ja často trhám na našom políčku
burinu, až keď je poriadne veľká. Viete,
čo to spôsobuje? Nestačí mi už malá
motyčka a vedro. Potrebujem vynaložiť
oveľa väčšiu fyzickú silu, lebo korene sú
poriadne hlboko, musím pristaviť fúrik,
aby som tie kopiská nejako premiestnila,
a vzniká aj ďalšie veľké riziko. Burina sa
môže vysemeniť a o krátku chvíľu mám
na hriadke trojnásobok malých nechcených rastliniek. Teda boj s neverou sa
začína v mysli. Potrebujeme našu myseľ
odburiniť, vypiplať, vychovať a vycvičiť
tak, aby rodila dobré myšlienky... No nie
sme na to sami. S nami je Boh.

RUKY PREČ
OD POKUŠENIA

ZRADA PRIKRYTÁ
MILOSRDENSTVOM
Nevera je vždy zradou a nie je ničím
ospravedlniteľná. Tým však nechcem
povedať, že ju nemožno odpustiť. Človek,
ktorý stojí v pravde pred Božou tvárou,
si nevyhnutne musí uvedomiť, že sám je

Čo je desať najčastejších príčin rozvodov?

pexels.com

Poznáte z Písma to známe „ak ťa zvádza
na hriech ruka, odtni ju“? Poriadne tvrdé.
V prípade nevery tiež potrebujeme niečo
odťať, odstrihnúť, pretrhnúť. To znamená,
že ak problém naozaj chceme vyriešiť,
musíme sa vzdať všetkého, čo k nevere
povzbudzuje a privádza – spoločenských
večierkov,  alkoholu, posedávania pri počítači, pornofilmov, plagátov superhrdinov,
bulváru aj dobrých a chápajúcich priateľov
či priateliek... A ak nejaká vhodná zábava,
tak čistá a vždy s partnerom.
Človek, ktorý naozaj miluje, stráca.
Láska bolí.

Anglickí rozvodoví právnici Slater a Gordon uskutočnili výskum,
na ktorom sa zúčastnilo vyše dvetisíc párov. Podarilo sa im odhaliť,
čo zapríčiňuje rozvod partnerov najčastejšie a s akými problémami
manželské páry často zápasia.
Dôvody: Finančná situácia – 22 %; stres v práci – 21%; domáce práce –
16%; málo spoločne stráveného času – 14% ; nedostatok sexu – 14 %;
hádky pre príbuzných – 12 %; chladný partner/partnerka – 11 %;
odlišné záujmy – 9 %; nezhody v rodičovstve – 7 %; nedostatok dôvery
– 4 %. K poslednému dôvodu sa uvádza, že príčinou rozvodu môže byť
i nevera jedného z partnerov, ale bolo zistené, že partneri si neveru
dokážu odpustiť. Oveľa viac je neverou zasiahnutá dôvera. A práve túto
skutočnosť veľa párov nevie zvládnuť a končia rozchodom. (eduworld.sk)
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SAMA
ROZHODUJE
Milan GÁBOR

ČIERNOHORSKÁ
(VLADIMÍRSKA) IKONA
BOHORODIČKY (RUS.
ЧЕРНОГОРСКАЯ)

Na Čiernu horu pre nepriazeň počasia
a množstvo snehu ísť nemohol.
Odo dňa, keď prišla ikona do dedinky,
začali sa diať zázraky a uzdravenia.
V dedinke Cymboly žila dievčina menom Marta, ktorá bola slepá. Raz vo sne

Jednou z takých ikon je aj kópia vladimírskej ikony Bohorodičky, ktorá dostala
meno podľa vrchu Čierna hora, ktorý
sa nachádza neďaleko obce Kevróla
v Pinežskom rajóne Archangeľskej oblasti
na severozápade Ruska.
Ikona pravdepodobne pochádza zo 16.
stor. a jej história sa spája so začiatkom
17. stor. (1603), keď pri Cerkvi Kristovho
vzkriesenia v Kerlóve žil igumen Varlaám,
ktorý mal pri sebe kópiu vladimírskej
ikony. Na staré kolená sa ikonu rozhodol
darovať Charitónovi, mužovi spravodlivého a bohumilého života. No Boh sa
rozhodol ináč. Keď sa istého dňa vrátil
z rannej bohoslužby do kélie, zdriemol
si. Snívalo sa mu, že sa otvorili dvere
a nejaká žena povedala: „Prečo chceš
darovať ikonu Bohorodičky neskúsenému
mužovi? Bude lepšie, ak ikonu daruješ
kňazovi Mironovi, pretože Boh chce prostredníctvom tejto ikony presláviť Čiernu
horu.“ Netušil, kto je ten kňaz, no Boh
mu dal odpoveď, keď Miron sám prišiel.
Bol kňazom v obci Jurola pár kilometrov
od Čiernej hory a do Kevróly prišiel kvôli
výberu cirkevnej dane. Varlaám sa ho
pýtal na Čiernu horu, a ten mu povedal:
„Áno, je taká hora, a nie je obývaná. Myslím si, že je to ideálne miesto na mníšsky
život.“ Varlaám mu vyrozprával svoj sen
s posolstvom a po spoločnej modlitbe
igumen daroval Mironovi ikonu s tým,
aby sa aj s ňou odobral na Čiernu horu.
Miron ikonu umiestnil v jurolskej cerkvi.

V tom čase mních Jonáš prišiel z Moskvy do prímorských severských oblastí.
Po rieke Pinege priplával do Kevróly a pýtal sa miestnych, či sa niekde nablízku
nenachádza vhodné
miesto na mníšsky
život. Jeden z nich
mu odporučil Čiernu
horu. Vybral sa teda
na sever, až došiel
do Juroly, kde sa stretol s Mironom. Božím
riadením prišiel aj
igumen Varlaám,
ktorý sa dozvedel
o uzdravení Marty.
Mirona podstrihol
za mnícha s menom
Makarij a povzbudil
ho, aby čím skôr začal
stavať chrám. Cerkev
bola dokončená v roku
1608 a vďaka úsiliu
igumena Makarija bol
pri nej postavený aj
mníšsky príbytok nazývaný Krásnohorský.
pravicon.com

Nie je ničím výnimočným, že Bohorodička si v priebehu dejín i v súčasnosti
sama vyberá miesta, kde si želá, aby sa jej
vzdávala úcta prostredníctvom ikon.

čo mu nariadil igumen, a odniesol ikonu
na určené miesto. A aj to, že na tom mieste bude postavená cerkev zasvätená jej
pamiatke a oslávené jej meno. Miron ešte
v ten deň zobral ikonu a odišiel na Čiernu
horu. Tam postavil kríž a umiestnil ikonu,
pred ktorou sa pomodlil a vrátil sa domov.
Od tej chvíle ho neustále prenasledovala
myšlienka usadiť sa na Čiernej hore.
Často sa tam chodieval modliť a pripravoval miesto pre svoj budúci príbytok.
Iba v zime pre záveje na Čiernu horu
nechodil.

uvidela, že kňaz Miron priniesol z Kevróly nejaký liek na oči. O tomto videní sa
Miron dozvedel a pochopil, že uzdravujúcim liekom je vladimírska ikona
Bohorodičky, ktorej kópiu dostal do daru.
Martu priviedli do cerkvi a všetci sa pred
ikonou pomodlili. Po nej slepá otvorila
oči. Po nejakom čase uvidela vo sne ikonu
Bohorodičky, ktorá jej povedala, aby
odkázala kňazovi, že je povinný splniť to,

V júni 1859 v lese
v okolí Krásnohorského monastiera
na Čiernej hore vypukol požiar. 21. júna
sa priblížil na dvesto
metrov od monastiera.
Mnísi zobrali divotvornú ikonu a obišli
monastier. Prosili Božiu Matku o príhovor
a pomoc. Po obídení vietor zázračne utíchol, spustil sa blahodarný dážď a požiar
postupne uhasol. Ako spomienka na túto
zázračnú udalosť sa 21. júna v krásnohorskom monastieri koná sprievod okolo
monastiera. Čiernohorská ikona Bohorodičky, nazývaná aj Krásnohorská, slávi
liturgickú pamiatku 21. mája.
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zo života

Mariana Petričková
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VŠETKO
SA POČÍTA
Marta GROMOŠOVÁ
Nie je mi vôbec jedno, keď v noci začujem detský plač. Niektoré bábätko narieka srdcervúco, iné zas usedavo. Proste:
sedí a plače... Škaredý sníček, plný noštek
alebo preplnené bruško dokážu zobudiť
dieťatko bez ohľadu na nočnú hodinu
a rodičovskú kondíciu. Zásah na odstránenie prekážky v spánku musí byť rýchly,
efektívny, bez komentára, múdrych rečí
a potme.
Po krátkom čase si ospalé rodičovské oko
navykne na zvyšky verejného osvetlenia, ktoré preniká z ulice aj na siedme

poschodie. Matka v ľubovoľnej dekáde
svojho života ocení pomoc manžela, lebo
nič nezvyšuje nemohúcnosť nad plačúcim dieťaťom viac ako pokojne spiaci
otec na vedľajšej posteli. Je vhodné, keď
otec dokáže asistovať pri bežnej údržbe
potomstva a každodennej starostlivosti
oň. Pravda, netýka sa to len nepredvídateľnej nočnej „žúrky“ nad novorodencom, mocné pomocné ruky sa zídu aj pri
obliekaní, uspávaní a kúpaní dieťatka.
Napríklad mne vždy veľmi pomáhalo
na zvýšenie krvného tlaku tandemové
obliekanie našej drahej ratolesti. Mávala

som pocit, že sa márne snažím do košieľky nasúkať chobotnicu: už oblečená
ručička sa odrazu objavovala na opačnej
časti tela, akoby práve vyrástla z miest,
kde chrbát stráca svoje poctivé meno,
alebo mi zrazu nožička preletela popred
ľavé oko a s milimetrovou presnosťou ma
trafila do stoličky vpravo hore. Vykúpané
dieťatko zväčša chytilo druhý dych a ja
som zúfalo usmerňovala svojho manžela: „Fixuj, Marián, fixuj!“ Boli to chvíle,
v ktorých nám obom po chrbtoch stekal
pot bezmocnosti bez ohľadu na poradové
číslo nášho potomka.
Najväčším trápením bolo nasadzovanie čiapky. Manžel vzal dieťa na ruky
a obrátil ho tvárou ku mne. Až potiaľ bol
jeho pracovný postup správny, v súlade
s mojimi predstavami a potrebami. Ibaže
potom s dieťatkom vstal zo stoličky
a mne neostávalo nič iné, ako pokúšať
sa nasadiť čiapku na detskú hlávku
s presným doskokom ako pod basketbalovým košom, keď sa nado mnou niekto
zľutoval a na hodine telesnej výchovy
mi prihral loptu aj napriek mojej výške
152 cm.
Napriek našej rodičovskej nedokonalosti
to naše deti s nami v relatívne dobrej
kondícii prežili. Vtedy sme to ešte tak
celkom nechápali, ale dnes vieme, že to
aj s nami Boh počítal.

BETLEHEMSKÝ JEŽIŠ MÁ ZO MŇA RADOSŤ (1)
SLOVO OTCOV █ Betlehemský Ježiš, ty si teraz vo mne,
moje srdce ti slúži namiesto jaslí. Teším sa, radujem sa, že ty,
milé dieťa Ježiš, si vo mne. Ale cítiš sa u mňa dobre? V betlehemskej jaskyni ti bolo chladno, a v mojom srdci? Ó, Ježišu,
aké je moje srdce? Verím, že moja horiaca krv ťa zohrieva.
V jasliach ti bolo tvrdo ležať, a v mojom srdci? Aké je moje
srdce? Nie je tvrdé k chudobnému, nie je samoľúbe, mám
súcit k druhým ľuďom? Obmäkči moje srdce pri pohľade
na chudobu blížneho. Ó, Ježišu, v jasliach bola slama tvrdá,
ja sa postarám, aby v mojom srdci boli kvety mojich dobrých
skutkov, aby ti v mojom srdci bolo príjemne. Ježišu, ty si
z Betlehema musel utekať, pretože Herodes ťa chcel zabiť.
Božechráň, aby si niekedy musel utekať z môjho srdca! Nechcem byť Herodesom. Nikdy neurobím ťažký hriech, pretože
iba ťažký hriech ťa vyženie z môjho srdca. Chcem však, aby
si stále ostal u mňa. Ježišu, vítam ťa, ďakujem ti, že si prišiel
do môjho srdca. Dovoľ, aby som pobozkal tvoje malé ruky.
Keď vidím tieto malé ruky, príde mi na um, že keď tieto malé
ruky vyrastú, budú každému robiť dobre. Budú žehnať, liečiť,

hladiť malé deti, a napriek tomu, tieto ruky budú pribité
klincami na kríž. A ja som tiež príčinou toho, aj pre mňa trpia
tieto ruky, ktoré aj mňa toľko požehnávali. Tieto malé nohy,
koľkokrát budú chodiť za zablúdenou ovcou. Po dolinách,
horách bude chodiť Ježiš ako dobrý pastier, stále na cestách,
aby učil, tešil, hojil ľudské rany, a predsa aj tieto nohy budú
nemilosrdne pribité na kríž, a ja mám na tom účasť. Aj pre
mňa, pre moje hriechy, pribili Kristove nohy. Pritúlim Ježiša
k svojmu srdcu a počujem tlkot jeho srdca, a hneď mi príde
na um, že každá bolesť je z lásky k človeku, a napriek tomu
toto srdce bolo pre nás kopijou prebodnuté. A možno sa to
stalo aj pre moje hriechy. Pritúlim nebeskou krásou ozdobenú Ježišovu hlavu k svojej hrudi a príde mi na um, že
v tejto hlave všetky myšlienky smerujú k láske Boha i k láske
človeka, a napriek tomu táto hlava bude tŕním korunovaná aj
vlasy krvou zafarbené.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Znalosť slov vedie k poznaniu vecí.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
08. – 10.11. AŠAD
15. – 17.11. Zbav nás zlého. Veková kategória
účastníkov je od 14 do 30 rokov. (otec Jozef
Maretta)
22. – 24.11. Víkend v Bárke na tému – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež
z protopresbyterátu Bardejov a Hrabské.
Veková kategória účastníkov je od 9 do 30
rokov.
29.11 – 01.12. AŠAD
Jaroslav Girovský

GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
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
05.11. Na ceste s trpiacou cirkvou – špeciálne
stretnutie, výlet na Kalváriu, panychída
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk fedorisin.jan@grkatke.sk
Program pre vysokoškolákov
15.30 – 16.30 Čas pre teba (duchovný rozhovor, príp. svätá spoveď)
17.00 Svätá liturgia za mladých
18.00 Tematické stretko

UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk hipikll@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informácií: grkatupece@gmail.com

Páči sa mi to
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Zdieľať

Mária Dudová-Bašistová, redaktorka Prešovských novín
Počuť, čo chcem, je lahodné. Uchu aj duši. Ale je to vždy
dobré? Prikyvovanie bez kritiky môže uškodiť. Rýchlo
nadobudnem pocit sebaistoty, ktorý ma stiahne do bahna
falošnej dokonalosti. Keď ma však druhý „bije slovom“, rastie môj duch a pomáha to pokore. Ťažko padnú slová kamarátky, šéfa či kňaza, ak sú tvrdé. No sú pre moje dobro. Ani
dobrý otec dieťa len nečičíka, ale vie i zdvihnúť hlas a byť
prísny. Prísny a zároveň dobrý. Podaná ruka nepustí do jamy
pýchy, ale vytiahne na správnu cestu. Kritika posúva. Ani
pokojné more nevychová dokonalého námorníka.

Samuel Kolesár, študent
„Choď spať! Choď sa učiť! Najneskôr o desiatej doma! Vypni
ten telefón!“ Zrejme si aj ty bol stále znechutený z neustáleho upozorňovania a zákazov, ale predstav si, že by ti tvoji
rodičia nič z toho nepovedali. Nie si za to komandovanie
s odstupom času celkom vďačný? Ako by bez výchovy
vyzeral tvoj život? A o koľko je dôležitejšie, aby sa dostalo
do nášho srdca slovo od nášho nebeského Ocka? Nie je
on tým najdokonalejším rodičom a nechce pre teba len to
najlepšie? Aj keď sa to občas ťažko počúva.

Peter Lipták, evanjelizátor

Dve veveričky lúskajú lieskové oriešky.
V prvom oriešku sú šaty strieborné, v druhom
zlaté a v treťom platinové. Jedna z veveričiek
si povzdychne:
„Keď to takto pôjde ďalej, tak v zime umrieme od hladu. Čo sme mole?“
Policajt stopne auto za rýchlosť a hovorí:
„Pán vodič, na vás tu čakám celý deň!“
Vodič mu na to odpovedá:
„Veď ja som sa snažil prísť čo najrýchlejšie.“
Príde zamestnanec za šéfom a hovorí mu:
„Ak mi nepridáte, poviem ostatným, že ste mi
pridali.“

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov

Páči sa mi to . Odpovedať

Páči sa mi to . Odpovedať

S ÚSMEVOM

133

wp.com

PODUJATIA

55

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK
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pre mladých

Vo svojej podstate sa každý človek topí, pretože „všetci
zhrešili“ (Rim 3, 23) a „mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6, 23).
Úlohou ohlasovateľa Božieho slova je viesť ľudí k uvedomeniu si tejto neradostnej skutočnosti, nielen ľudí povzbudzovať uhladenými kázňami. Ježiš povedal: „... poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8, 32) Tu sa však úloha ohlasovateľa nekončí. Potrebuje ľudí viesť k záchrancovi – Ježišovi.
Keď k nemu topiaci sa Peter zavolal: „Pane, zachráň ma!“, „...
hneď vystrel ruku, zachytil ho...“ (Mt 14, 31)
Páči sa mi to . Odpovedať

SV. FINA, PANNA
San Gimignano
(Toskánsko) si uctieva
dievčinu, ktorá s odovzdanosťou prijala
telesné utrpenie a znetvorujúcu chorobu. Šesť
rokov ležala na doske
v jednej polohe. Dozvedela sa o sv. Gregorovi
Veľkom a začala mu
prejavovať špeciálnu
úctu. Pred smrťou sa jej
Gregor zjavil a povedal,
že na jeho sviatok jej
Boh dá odpočinok.“
Zomrela 12. marca
1253, na výročie jeho
smrti. Na jej príhovor sa
stalo veľa zázrakov.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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z kresťanského sveta

M. Riník, M. Sigeti

PÚŤ FARNOSTÍ
BRATISLAVSKEJ
EPARCHIE

PARÍŽ/FRANCÚZSKO g Návrh novely zákona vo Francúzsku o bioetike umožní umelé
oplodnenie lesbickým párom a slobodným
matkám, teda in vitro bez otca. Proti návrhu
6. októbra protestovalo šesťstotisíc ľudí. Odborníci rovnako ako demonštranti upozorňujú,
že dieťa na zdravý rozvoj potrebuje otca.
Predseda francúzskej konferencie biskupov
arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort hovorí:
„Aj keď chápeme hlbokú bolesť tých, ktorí
nemôžu mať deti, musíme zopakovať, že
nemožno utíšiť túto bolesť tým, že sa plodenie
zmení na výrobu.“
Protestovalo sa taktiež proti náhradnému materstvu, o ktorom síce návrh zákona nehovorí,
ale všeobecne sa verí, že je to iba otázka času
a po lesbických pároch sa o právo na dieťa prihlásia aj mužské homosexuálne páry. (RV CZ)
archív Monastiera Krista Ženícha

SEVERNÉ MACEDÓNSKO – GRÉCKO
g Pod názvom Po stopách sv. sedmopočetníkov sa 28. augusta – 5. septembra konala spoločná púť farností Bratislavskej eparchie: Trenčín, Prievidza,
Trnava, Brezno, Zvolen a Bratislava.
V macedónskom meste Skopje navštívili Dom Matky Terézie a v Katedrále
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávili
svätú liturgiu. V Ochride navštívili hrob
sv. Klimenta, Chrám sv. Sofie, Chrám sv.
Jána Teológa, Chrám sv. Pantelejmona
a Plaošnik. V Albánsku v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Berate si uctili ostatky sv. Gorazda a Angelára. Po svätej
liturgii v Chráme sv. Cyrila a Metoda a sv. Benedikta v Ochride sa stretli s miestnym
eparchom Kirom Stojanovom. Navštívili Kláštor sv. Nauma pri Ochride a Solún v Grécku s Chrámom sv. Demetra Myromvonného. (-ic)

ZÁKON VEDIE
K „VÝROBE“ DETÍ

VATIKÁN g Svätý Otec František pri
stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy
svätých kardinálom Angelom Becciom schválil 2. októbra dekréty potvrdzujúce v troch
prípadoch zázraky a v dvoch prípadoch
mučeníctvo. Kongregácia pre kauzy svätých
tak uznala zázrak na príhovor ctihodného
Božieho služobníka kardinála Stefana Wyszyňského, arcibiskupa metropolitu poľského
Hniezdna a Varšavy, ktorý bude vyhlásený
za blahoslaveného. (vaticannews.sk)
ČESKO g Česká biskupská konferencia
spustila koncom septembra internetový portál www.citovavychova.cz, ktorý napomáha
výchove k zrelej láske po citovej i sexuálnej
stránke. Ide o českú verziu materiálu, ktorú
pripravila Pápežská rada pre rodinu spolu
s Biskupskou konferenciou Španielska. Portál
je vhodný pre mladých od siedmeho ročníka
základnej školy po druhý ročník strednej
školy a je aj vhodnou pomôckou pre rodičov,
učiteľov, kňazov, animátorov či katechétov.
Pre šťastný a zodpovedný život je dôležité,
aby mladí boli vychovávaní k zrelosti po všetkých osobnostných stránkach a dokázali
odpovedať na povolanie lásky. (TK ČBK)
SÝRIA g Apoštolský nuncius v Damasku
kardinál Mario Zenari poskytol koncom
septembra rozhovor o situácii v Sýrii, ktorú
charakterizujú slová: chudoba, nezamestnanosť, narušené vzťahy a beznádejné vyhliadky. Kardinál Zenari uvádza, že pre nedostatok
zdravotnej starostlivosti zomrelo viac ľudí
ako počas vojny. (RV CZ)

V USA VZNIKOL NOVÝ MONASTIER
EPARCHIÁLNEHO PRÁVA
BURTON/USA g Pri príležitosti sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v súlade s Kódexom kánonov východných cirkví parmský eparcha Milan
Lach SJ zriadil Monastier Krista Ženícha ako monastier sui iuris eparchiálneho práva. Dekrét bol podpísaný 27. septembra a bol verejne vyhlásený
na záver archijerejskej svätej liturgie v kaplnke monastiera 30. septembra,
v predvečer sviatku. Zároveň prečítal dekrét, ktorým schválil monastiersky
typik – pravidlá monastierskeho života. Za igumenu bola zvolená matka
Theodora, ktorá bola počas slávnosti uvedená do úradu.
Vladyka Milan požiadal svojho predchodcu emeritného eparchu Johna Kudricka, aby sa stal duchovným správcom monastiera, keďže práve on urobil prvé
kánonické kroky na jeho zriadenie. Vladyka John túto službu s ochotou prijal.
Monastier eparchiálneho práva podlieha priamo miestnemu eparchovi,
ktorý schvaľuje typik, udeľuje dišpenzy a vizituje ho. (-jg)
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ZA NAJMENŠÍCH
Z NÁS...
TK KBS, Lukáš MAČEK, Marek KAĽATA, Milan KMEC, Viktória ŽOLNOVÁ

To bolo heslo tretieho Národného pochodu za život, ktorý
sa konal 22. septembra v Bratislave. Približne 50 000 ľudí
týmto spôsobom vyjadrilo potrebu chrániť ľudský život
od počatia po prirodzenú smrť.

Samuel Dávid Bombár

Richard Fučko

POCHOD ZA ŽIVOT

Pred hlavným programom sa konala svätá omša v Incheba Expo Bratislava, ktorú
slávil bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský, predseda Konferen-

cie biskupov Slovenska, a v homílii sa
prihovoril košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Hlavnú časť programu na Námestí slobody otvoril biskup Stanislav Zvolenský.
Spoluhovorkyňa národného pochodu
Anna-Mária Cerovská v príhovore zdôraznila aj potrebu konkrétnej pomoci.
Za dôležité považuje, aby žiadna žena
v zlej sociálnej situácii nezostala bez pomoci a pripomenula organizácie Poradňa
Alexis, Zachráňme životy alebo Áno pre
život, ktoré sa tejto pomoci venujú.
Národnému pochodu za život vyjadril
podporu Svätý Otec František. V liste,
ktorý zaslal arcibiskupovi Stanislavovi
Zvolenskému vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ocenil jeho
organizáciu a všetkým organizátorom
a účastníkom udelil svoje apoštolské
požehnanie. Z Vatikánu prišiel pochod
podporiť v súčasnosti najvyšší predstavený Slovák v Rímskej kúrii, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ.
Jedným zo zahraničných hostí tretieho Národného pochodu za život bola
pro-life aktivistka Obianuju Ekeochová
z Nigérie. Tá už absolvovala viacero
pochodov po celom svete. „Všetci sa zhodujeme na tom, že máme právo na život.
Pre mňa černošku je dôležité uznať právo nenarodených detí na život, pretože
mi to pripomína otroctvo. V minulosti
ľudia ako ja neboli uznávaní za ľudí. Je
to dôležité. Dnes som tu za ľudí v lone
matiek, ktorí majú právo na život, či
na Slovensku, alebo inde,“ vyhlásila.
Pridala sa k nej Sue Thayerová zo
Spojených štátov amerických, ktorá
pracovala pre Planned Parenthood a dnes
sa zasadzuje za ochranu života. Planned
Parenthood je poskytovateľom potratov
v USA.

www.casopisslovo.sk
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archív farnosti Košice – Nad jazerom

Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny
v Starej Ľubovni sa rozhodli pochod
za život podporiť duchovne – svojou
modlitbou, ako aj výtvarne. V rámci projektového vyučovania vytvorili niekoľko
výkresov a plagátov, ktoré následne
umiestnili do jednotlivých tried aj v spoločných priestoroch Domu sv. Anny.
Touto formou chceli prezentovali jedno
z hesiel pochodu: „Sme hlasom najmenších z nás.“ Na pochode aj sprievodnom
programe v Bratislave sa zúčastnili aj
mladí Prešovskej archieparchie i Košickej eparchie.
Lucia Halčišáková

Pochod sa začal na Námestí slobody,
prešiel popri Úrade vlády na Námestie
1. mája, popred Prezidentský palác cez
Hodžovo námestie, Štefánikovu, Leškovu, Čajkovského, Štefanovičovu ulicu
a skončil sa znova na Námestí slobody.
Na námestí odznel Manifest Národného
pochodu za život 2019. V ňom sa účastníci vyjadrili za bezpodmienečnú ochranu
ľudského života počas celej jeho dĺžky
– od počatia po prirodzenú smrť. Tiež
má byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť
každého človeka. „Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek
bez ohľadu na svoj pôvod, rasu, farbu
pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo
vek,“ uvádza sa v manifeste.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Národným pochodom za život vyvrcholila séria desiatok rozličných sprievodných
podujatí. Program pochodu sa začal
v piatok dvomi diskusiami BHD life. Ide
o špeciálne vydanie kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove
dni, ktoré sa konalo pri príležitosti
Národného pochodu za život. Piatok vyvrcholil hudobno-duchovným pásmom
v bratislavskej katedrále, koncertmi
na Hlavnom námestí a premietaním filmov Sexual revolution v Dome Quo vadis
a Niečo naviac v kine Mladosť.
V sobotu slávil arcibiskup Zvolenský
v Dóme sv. Martina ďakovnú omšu
za dar života, prihovoril sa žilinský
biskup Tomáš Galis. Pokračovala séria
diskusií BHD life, konali sa workshopy
v priestoroch Pápežských misijných diel,
koncerty na Hlavnom námestí a Veľtrh
života na Primaciálnom námestí. Nechýbal program pre deti, divadlá a futbalový
zápas pro-life politikov s iniciatívou Gól

za život. Hlavný večerný program ukončili v Incheba Expo aréne.

GRÉCKOKATOLÍCI
ZA ŽIVOT
Skutočnosť, že téma obrany života sa
týka všetkých, si uvedomili aj mnohí vo
farnostiach Prešovskej metropolie, ktorí
sa na pochode sami zúčastnili alebo sa
venovali projektom, ktoré podporujú obranu života. Z mnohých farností sa našli
laici, ktorí ako delegáti farností pomáhali v jednotlivých farnostiach príprave
na pochod. Šírili propagačné materiály
vo svojej farnosti a takto dostávali do povedomia samotnú udalosť.
Niektorí podporili pochod zakúpením
propagačných materiálov, z ktorých zisk
slúžil na výdavky spojené s organizovaním pochodu. Aj v školách sa vďaka
tejto príležitosti rozprávalo o ochrane
života od počatia až po prirodzenú smrť.

LEGISLATÍVNE
DÔSLEDKY
V nadväznosti na Národný pochod za život Aliancia za rodinu, Spoločenstvo
Ladislava Hanusa, Asociácia za život
a rodinu a Iniciatíva 40 dní za život
vyzvali 24. septembra pred rokovaním
Národnej rady Slovenskej republiky
poslancov a prezidentku, aby zastavili
bezdôvodné potraty, ktoré ubližujú
matkám a ich deťom. Poslanci však
25. septembra nepodporili väčšinou ani
jednu zo štyroch navrhovaných noviel
zákona o umelom prerušení tehotenstva.
Hovorca Národného pochodu za život
Patrik Daniška vyjadril sklamanie, ale
zároveň povedal: „Našou úlohou teraz
je, aby sme pracovali ďalej, nenechali sa
odradiť. Práve naopak, nech je to pre nás
výzva ďalej ponúkať politikom tú víziu
a predstavu, že vieme prísť s riešeniami,
ktoré zlepšia ochranu nenarodených
detí.“
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EKUMENICKÝ KONCERT SPÁJAL ĽUDÍ UŽ PÄTNÁSTY RAZ
obce na Slovensku, sa v tomto roku
uskutočnil v priestoroch Slovenskej
filharmónie v Bratislave 22. septembra.
Otvárací príhovor slávnostného večera
poskytol Mons. Ján Orosch, trnavský
arcibiskup a predseda rady Konferencie
biskupov Slovenska pre ekumenizmus,
ktorý na príklade viacerých katolíckych
svätcov vyzdvihol obetu vlastného
života ako formu jedinečného spôsobu
ekumenizmu.Na podujatí vystúpili
viacerí poprední slovenskí umelci: spevácky zbor Lúčnica, Marianna Gelene-

SLÁVNOSŤ
SV. APOŠTOLA
JÁNA TEOLÓGA
ZVOLEN g V priestoroch kaplnky
na Zvolenskom zámku oslávili
29. septembra patróna miestnej
farnosti sv. apoštola a evanjelistu
Jána Teológa. Archijerejskú svätú
liturgiu za účasti kancelára Bratislavskej eparchie otca Petra Sabola
a domáceho správcu farnosti otca
Jána Sabola slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Témou
vladykovej homílie bol blízky vzťah
srdca k Bohu, ktorý prirovnal k radosti srdca, ktorá naplní človeka,
keď v cudzine stretne niekoho zo
svojej krajiny.
Okrem domácich veriacich z okresov Zvolen, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica
prišli aj veriaci zo susednej farnosti Banská Bystrica s rodinou tamojšieho farára
otca Jána Krupu a väzenský kaplán z banskobystrickej personálnej farnosti otec
Tomáš Metyľ s rodinou. Na záver slávnosti farská rada poďakovala miestnemu
správcovi farnosti za desať rokov pôsobenia vo Zvolene. So vzácnymi hosťami sa
veriaci mohli porozprávať pri bohatom agapé. (-js)

Peter Korytár

BRATISLAVA g Letná kultúrna sezóna
vyvrcholila medzinárodným ekumenickým koncertom, ktorý organizoval
inštitút NAPS (Naše Aktivity Pre
Slovensko). Charitatívne a nekomerčné
podujatie, ktoré umením spája a prehlbuje dialóg medzi národmi a náboženstvami, podporilo v jeho doterajšej
histórii už mnoho domácich i zahraničných osobností.Ekumenický koncert,
ktorý sa tradične koná pod záštitou
hierarchov piatich najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej

kyová, Alena Kropáčková, Roman Krško
či Pavol Remenár. Spevy východných
kresťanov ponúkol Kvintet sv. Michala
Archanjela i Zbor sv. Efréma z Budapešti. Židovskými spevmi obohatila
koncert Karin Sarkisjanová, rodáčka
z Arménska. Večer sprevádzal orchester Sinfonietta. Záver podujatia patril
už tradične požehnaniu hierarchov
kresťanských cirkví a modlitbe zástupcu židovskej náboženskej obce. Záznam
koncertu odvysiela RTVS na Dvojke
1. novembra. (NAPS)

PÚŤ KRESŤANSKÝCH
PEDAGÓGOV
KOŠICKEJ EPARCHIE
KLOKOČOV g V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa 5. októbra v rámci
programu fatimskej soboty konalo stretnutie riaditeľov, učiteľov, žiakov, ich rodičov,
duchovných správcov a ostatných zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení
Košickej eparchie.
Archijerejskej svätej liturgii, ktorá bola centrom slávenia fatimskej soboty, predchádzala
modlitba posvätného ruženca a modlitba
tretej hodinky. V súvislosti s prebiehajúcim
rokom prípravy na oslavy 350. výročia slzenia
ikony Presvätej Bohorodičky na tomto pútnickom mieste sa konala prednáška o jednom
z mariánskych pútnických miest na svete
na tému Kibeho – Severná Afrika, Rwanda 1981, ktorú pripravil duchovný správca
Cirkevnej strednej odbornej školy svätého
Jozafáta v Trebišove otec Martin Pavúk.
Po svätej liturgii program pokračoval Molebenom k Presvätej Bohorodičke. (Adriana
Horňáková)

www.casopisslovo.sk
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ZOMREL OTEC PAVEL KOMPÉR
KOŠICE g V 90. roku života a v 51. roku
kňazstva si 4. októbra Pán povolal otca Pavla
Kompéra, titulárneho kanonika. Pohrebné
obrady slávil 9. októbra prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
Telesné ostatky boli uložené v Klenove.

FARNOSŤ ČEĽOVCE
NAVŠTÍVILA
LITMANOVÚ A ĽUTINU

Otec Pavel Kompér sa narodil 25. januára
1930 v Osoji v rodine gréckokatolíckeho
kňaza. V roku 1948 vstúpil do gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, neskôr
študoval na Teologickej fakulte Karlovej
Univerzity v Prahe. V roku 1950 bol povolaný
na základnú vojenskú službu. Vrátil sa do Ostravice na Morave k svojmu otcovi, ktorý tam bol vysťahovaný. Vyštudoval vyššiu priemyselnú školu stavebnú.
5. júla 1963 prijal sviatosť manželstva s Teodóziou Podhájeckou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Pracoval na Krajskom investorskom úrade v Košiciach.
Po roku 1968 dokončil teológiu v Bratislave. Kňazské svätenie prijal z rúk
biskupa Vasiľa Hopka 11. mája 1969 v katedrále v Prešove. Stal sa správcom
farnosti Klenov, kde pôsobil až do dôchodku. V roku 1998 bol vymenovaný
za titulárneho arcidekana a v roku 2002 za titulárneho kanonika. Od roku 1999
býval v Košiciach-Ťahanovciach, kde vypomáhal vo farnosti. (IS PA)

LITMANOVÁ – ĽUTINA g Veriaci z farnosti
Čeľovce a filiálnych obcí Egreš a Plechotice navštívili
28. septembra pútnické miesta Litmanová a Ľutina.
Duchovný program sa začal modlitbou posvätného
ruženca a svätou liturgiou na hore Zvir. V popoludňajších hodinách pútnici navštívili Baziliku Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine, kde po duchovnom
programe mohli spoznať aj históriu a súčasnosť pútnického miesta. Pútnikov sprevádzali čeľovský farár
otec Marek Kovaľ a otec Ľuboslav Petričko, správca
farnosti Nižný Žipov. (Marta Kľučárová)
-jg

Vičnaja jemu pamjať!

VYSOKÁ NAD UHOM g Študenti prvého
a druhého ročníka Cirkevného gymnázia sv.
Jána Krstiteľa v Trebišove spolu so svojimi
triednymi učiteľmi, sr. Šebastiánou a duchovným správcom školy otcom Milanom Diheneščíkom navštívili 18. septembra Domček
blahoslavenej Anky Kolesárovej. Po svätej
liturgii otec Pavol Hudák, rektor domčeka,
predstavil študentom témy dôležité pre
správne životné smerovanie mladých. Potom
navštívili miestny chrám a uctili si ostatky
blahoslavenej. (M. Diheneščík)

ZASADALA REDAKČNÁ RADA
ČASOPISU SLOVO
PREŠOV g Na arcibiskupskom úrade sa 7. októbra uskutočnilo zasadnutie
redakčnej rady časopisu Slovo. Za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a košického protosynkela Jaroslava Lajčiaka program
viedol podpredseda rady otec Ján Hreško. Po privítaní nových členov redakcie, ktorými sa stali otec Miroslav Dancák a otec Jozef Petričko, bol za člena
redakčnej rady zvolený otec Marek Baran. Po voľbe vedenia redakčnej rady
sa predsedom stal otec Ján Hreško a za podpredsedu bol zvolený otec Marek
Baran. V rámci programu riešila redakčná rada otázky obsahu časopisu
vzhľadom na budúcoročné udalosti, zvlášť so zreteľom na 350. výročie slzenia
klokočovskej ikony. Dôležitým bodom bola diskusia ohľadne tlače časopisu
i tematika Kalendára Slova na rok 2021, ktorou bude 250. výročie Mukačevskej
eparchie. (redakcia)

STARÁ ĽUBOVŇA g Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa v Špeciálnej základnej
škole sv. Anny 25. septembra uskutočnilo
projektové vyučovanie o mliečnych výrobkoch, pripravovali vafľové cesto a upiekli
si vafle. Súčasťou vyučovania boli aj rôzne
aktivity ako vystrihovanie, lepenie, vyfarbovanie, poskladali 3D model kravičky aj model
zo separovaného odpadu. (S. Dziaková)
LITMANOVÁ g Študenti 2. A a 3. B triedy
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom putovali 25. septembra na najmladšie
pútnické miesto Prešovskej archieparchie,
na horu Zvir, aby si od nebeskej Matky
vyprosili požehnanie. Obohatením celej púte
bolo stretnutie s prešovským arcibiskupom
metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktorý ich
po svätej liturgii osobne sprevádzal po celom
pútnickom areáli. (L. Švecová)
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V ULIČI POSVÄTILI
OBNOVENÝ CHRÁM
ULIČ g Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, slávil
6. októbra svätú liturgiu pri príležitosti sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky. Vladyku privítal starosta obce Ján Holinka, ktorý prirovnal návštevu
arcibiskupa k pastierovi, ktorý sa stará aj o vzdialené a počtom ovečiek malé
stádo. Potom vladyka posvätil obnovený exteriér a interiér chrámu.
V homílii vladyka Ján pripomenul zdroj života a radosti, ktorým je Kristus.
Vysvetlil, že on jediný dokáže kriesiť fyzicky či duchovne mŕtvych. Zdôraznil však, že je povolaním kresťana zvestovať ho tým, ktorí žijú v temnotách.
Na slávnosti sa tiež zúčastnil súdny synkel Jaroslav Pasok, sninský protopresbyter Maroš Prejsa, predchádzajúci správcovia farnosti i viacerí kňazi
Sninského protopresbyterátu. Slávnosť bola zavŕšená myrovaním. (Ján Zubko)

STARÁ ĽUBOVŇA g Do Európskeho týždňa
športu sa 27. septembra zapojila aj Špeciálna
základná škola sv. Anny. Program dňa žiaci
začali hudobnou rozcvičkou a potom rozdelení do skupín súťažili v disciplínach: kolky,
hod na terč, štafeta, štafeta spojená s prenosom loptičky, skok na trampolíne, bicyklovanie a kop na bránu. (L. Maček)
ĽUTINA g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý je zároveň predsedom
environmentálnej subkomisie KBS, viedol
27. – 28. septembra jej zasadnutie. Environmentálna subkomisia chce upozorniť
na klimatické zmeny a vyzvať k riešeniu aj
v každodennom živote uprednostňovaním
nízko-emisnej dopravy, obnoviteľných
zdrojov energií, či predchádzaním vzniku
odpadov. (ES KBS)
KOŠICE g V priebehu októbra pokračovala
v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia
kultúry života a požehnania pre manželstvá
a rodiny Košická eparchia. Sväté liturgie
za život sa slávili v jednotlivých farnostiach
po celom území eparchie. (TSKE)
JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka sa 4. – 6. októbra

Katedrálny chrám
sv. Jána Krstiteľa
v Prešove
Sväté božské liturgie
počas týždňa
(okrem víkendu)

aj o

GRÉCKOKATOLÍCKE
SPOLOČENSTVO
V SEČOVSKEJ POLIANKE
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA

SLÁVNOSTNÚ SVÄTÚ LITURGIU
SPOJENÚ S UCTIEVANÍM RELIKVIÍ SV. VINCENTA DE PAUL

30. NOVEMBER 2019 (SOBOTA)
08.00 PRIVÍTANIE RELIKVIÍ V
CHRÁME PROROKA ELIÁŠA
V SEČOVSKEJ POLIANKE,
ŽIVOTOPIS SV. VINCENTA
DE PAUL

08.10 AKADÉMIA SKUPINY JONAH
09.00 BOŽSKÁ LITURGIA, HOMÍLIA:
OTEC ĽUBOSLAV PETRIČKO
10.45 ODCHOD RELIKVIÍ DO
NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ

12.00
hod.

21

spravodajstvo

Michal Petriľák

www.casopisslovo.sk

ŽIACI A KLIENTI Z DOMU SV. ANNY
PRIJALI MYROPOMAZANIE
A EUCHARISTIU
STARÁ ĽUBOVŇA g V Chráme Matky ustavičnej pomoci sa 5. októbra
uskutočnila slávnosť udelenia sviatostí zmierenia a Eucharistie. Tieto sviatosti
prijalo sedem žiakov miestnej Špeciálnej základnej školy sv. Anny a dvaja
klienti Domu sv. Anny v Starej Ľubovni. Súčasťou slávnosti bolo aj udelenie
sviatosti myropomazania, ktorú vysluhoval prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Na znak svojej vďaky mu žiaci podarovali vlastnoručne
vytvorený obraz anjela. Svätú liturgiu spevom sprevádzal zbor Domu sv. Anny.
(Miroslava Demčáková)

konal prvý víkend Archieparchiálnej školy
animátora dobrovoľníka (AŠAD). V Škole učeníka otec Rastislav Baka, prešovský
protopresbyter, priblížil kerygmu. V Škole
služby, v odbore animátor skupinky Ivana
Strelcová povzbudila k efektívnej komunikácii. V kreatívnom a mediálnom odbore Eva
Nemcová sa zaoberala témou prinášať ľuďom
Boha cez kreativitu či médiá. (V. Žolnová)
LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 6. októbra,
na sviatok sv. apoštola Tomáša, aj napriek
chladnému a daždivému počasiu konala malá
púť. Duchovný program viedol otec Jozef
Urvinitka, duchovný správca hory. Svätú
liturgiu slávil otec Matúš Marcin, exorcista
Košickej eparchie, ktorý pôsobí v Klokočove.
Výnimočnosťou programu bolo pomazanie
olejom sv. Šarbela. (M. Dudok)
RUSKÁ VOĽA g Pri príležitosti chrámového sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky
v Ruskej Voli, filiálnej obci farnosti Matiaška,
posvätil 29. septembra prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ nový priestor domu
nádeje a v chráme nový ikonostas a obnovený
interiér. V homílii vladyka povzbudil k láske
podľa Kristovho príkladu. (P. Šturák ml.)

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019:
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte
záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2020, jeho cena je 1,50 eur/ks.
ČASOPIS
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

SIPO-SLOVO – Príspevok na časopis
môžete uhrádzať aj mesačne (min.
2 eurá) formou SIPO. Viac informácií
dostanete telefonicky či e-mailom.
E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky
cez našu webovú stránku. Treba kontaktovať redakciu
na distribucia@casopisslovo.sk alebo 051/756 26 42
a uviesť dátum úhrady príspevku, resp. pri platbe v poznámke
uveďte svoj e-mail a ŠS 999. Príspevok je minimálne 10 eur.

MAREC
Ladislav
Hodný
st. (Česká republika): Krížová cesta v Ľutine, zlátený akryl,
Benjamína
Ondovčáková

3

SLOVO NA ROK 2020

Všetkým čitateľom časopisu Slovo ponúkame možnosť dať si vyrobiť personalizovaný gréckokatolícky kalendár na rok 2020. Kalendár bude obsahovať
gréckokatolícke kalendárium a vami zaslaných 13 fotografií. Cena kalendára:
9 eur/ks. Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, grafik@casopisslovo.sk.

NE
PO
UT
ST
WWW.CASOPISSLOVO.SK

Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom
na účet: SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 700, VS: vaše PSČ.
Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov.
Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, distribucia@casopisslovo.sk.

ŠT
PI
SO
NE
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
PO

1 Albín
Prvá pôstna – Ortodoxie; 5. hlas
2 Anežka
3 Bohumil, Bohumila
4 Kazimír
5 Fridrich
6 Radoslav, Radoslava
7 Tomáš
8 Alan, Alana Druhá pôstna – Gregora Palamu; 6. hlas
9 Františka
10 Branislav, Bronislav, Bruno
11 Angela, Angelika
12 Gregor
13 Vlastimil
14 Matilda
15 Svetlana
Tretia pôstna – Krížupoklonná; 7. hlas
16 Boleslav

17 Ľubica
18 Eduard
Jozef
ŠT 19
Víťazoslav, Klaudius
PI 20
Blahoslav
SO 21
Beňadik, Benedikt
NE 22
Štvrtá pôstna – Jána Klimaka; 8. hlas
Adrián
PO 23
Gabriel
UT 24
Marián
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
ST 25
Emanuel
ŠT 26
Alena
PI 27
Soňa
SO 28
Miroslav
NE 29
Piata pôstna – Márie Egyptskej; 1. hlas
Vieroslava
PO 30
Benjamín
UT 31

prep. muč. Eudokia

UT

prep. Alexej

hieromuč. Teodot

ST

arcib. Cyril Jeruzalemský

muč. Eutropios, Kleonik a Bazilisk

prep. Gerasim od Jordána
muč. Konón

muč. z Amoria

hieromuč. z Chersonu: Bazil a spol.

Zádušná sobota

prep. vyzn. Teofylakt

štyridsiati muč. zo Sebastey

muč. Kodrat a spol.

patriarcha Sofronios

prep. vyzn. Teofan Sigriansky

Prenesenie ostatkov Nikefora, konštant. patriarchu
prep. Benedikt

Zádušná sobota

muč. Agapios a spol.

muč. Sabinus a Papas

KALENDÁR ČASOPISU
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

muč. Chryzant a Dária

muč. z Kláštora svätého Sávu
prep. Jakub Vyznávač

Zádušná sobota

hieromuč. Bazil

prep. muč. Nikón a jeho učeníci

prep. Zachariáš

Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

prep. Matróna

prep. Hilarión Nový a Štefan Divotvorca

Akatistová sobota
prep. Marek

prep. Ján, autor spisu Rebrík

prep. Hypatios

+ skratky: ap./prep. ....

www.casopisslovo.sk

PONDELOK
28. október

Mučenica Paraskeva z Ikónia
... a poslali sme Timoteja, nášho brata
a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere... (1 Sol 3, 2)
Povzbudenie. Potrebujeme ho. Hlavne
keď sa nám nedarí, keď veci idú ťažko,
keď sa nám nechce. Aj nám Pán posiela
Timotejov – našich bratov a sestry, aby
sme sa ich dobrým slovom, skutkom
a príkladom nechali povzbudiť, a tak
rástli vo viere a láske. Nehľadajme
na svojich blížnych ich nedostatky, ale
povzbudenie.
Liturgia: 1 Sol 2, 20 – 3,8, zač. 267; Lk 11,
29 – 33, zač. 59 (radové); 2 Kor 6, 1 – 10,
zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (muč.);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti mučenici (HS: 294;
PZ: 267; HP: 280)

UTOROK
29. október

Prepodobná mučenica Anastázia
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu
lásku navzájom i voči všetkým... (1 Sol
3, 12)
Nad všetkým v našom živote nech stojí
Pán Ježiš. Ak chceme milovať, prijímať
druhých, prijímať svoje kríže, sami to
nedokážeme. Pán je ten, kto posilňuje
a zveľaďuje naše vzájomné vzťahy, či
v rodinách, práci, alebo v spoločenstve.
Preto ho nezabúdajme o to prosiť každý
deň.
Liturgia: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11,
34 – 41, zač. 60; každodenné antifóny;
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109;
HP: 110)

STREDA
30. október

Mučeníci Zénobios
a jeho sestra Zénobia
Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom
čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne... (1 Sol 4, 10 – 11a)
Viera a láska idú spolu ruka v ruke. Jeden
pustovník učil svojho žiaka takto: „Viera
závisí od toho, ako niekto miluje Boha.
Koľko miluješ, toľko veríš a koľko veríš,
toľko miluješ.“ Božie slovo hovorí, že
máme rásť v láske. Pane, posilňuj nás,
aby sme rástli v láske a s ňou rástla aj
naša viera.
Liturgia: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11,
42 – 46, zač. 61; každodenné antifóny;
menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111;
HP: 112)
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ŠTVRTOK
31. október

Blažený hieromučeník Teodor
Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás
ten deň prekvapil ako zlodej. (1 Sol 5, 4)
Istý svätec hral s priateľmi karty. Vtom
k nim prišiel nejaký človek a položil
im otázku: „Páni, čo by ste robili, keby
ste vedeli, že o hodinu zomriete?“ Prvý
povedal: „Vykonal by som si generálnu
spoveď.“ Druhý povedal: „Šiel by som sa
zmieriť so susedom.“ A svätec odpovedal:
„Ja by som hral ďalej karty.“ Kto žije vo
svetle Božej milosti, je pripravený postaviť
sa pred Pána. To je výzva aj pre nás.
Liturgia: 1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 –
12,1, zač. 62 (radové); Hebr 13, 17 – 21, zač.
335; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromuč.);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti hieromučeníkovi (HS: 296;
PZ: 269; HP: 284)

PIATOK
1. november

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián
Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých,
čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi... (1 Sol 5, 12)
Hovorí sa, že pracovať s ľuďmi je to
najťažšie. Vedeli by sme o tom dlho
rozprávať. Ale aj my sme „objektom“
práce s človekom. Božie slovo nás
dnes pozýva k tomu, aby sme svojim
nadriadeným uľahčovali ich prácu.
Vážme si ich, počúvajme a modlime sa
za nich.
Liturgia: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272;
Lk 12, 2 – 12, zač. 63 (radové); 1 Kor 12, 27
– 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b
(nezištníkom); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z piatka a nezištníkom, kondák z piatka, Sláva, kondák
divotvorcom, I teraz, podľa predpisu; ostatné z piatka; voľnica (HS: 159, 296/297;
PZ: 114, 271; HP: 114, 286)

SOBOTA
2. november

Mučeníci Akindyn a spol.
... a dal im silu i moc nad všetkými zlými
duchmi a liečiť neduhy. (Lk 9, 1)
Ježiš svojich učeníkov najprv „vyzbrojil“,
a potom ich poslal hlásať evanjelium.
Život kresťana sa prirovnáva k „piatemu
evanjeliu“. No nestačí iba dobrý život.
Je potrebné, aby sme ho žili vyzbrojení
milosťou od Boha. Túto milosť prijímame
cez prostriedky, ktoré nám ponúka
Cirkev. Nezabúdajme na to. Najprv sa
vyzbrojiť, potom ohlasovať.

Liturgia: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 –
6, zač. 40; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
3. november

21. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci biskup Akepsimas,
presbyter Jozef a diakon Aitalas
Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov
celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. (Lk 8, 43)
Žena minula na lekárov celý majetok.
Dvanásť rokov liečby bez úspechu. Už
keď nemala nič, poslednou nádejou
bol Ježiš. Možno by niekto ohodnotil
jej správanie ako vypočítavé, no nebolo
to tak. Ona úprimne hľadala pomoc.
To skôr dnes mnohí kresťania hľadajú
najprv pomoc hocikde inde, u všelijakých
liečiteľov, uzdravovateľov a keď už im
nikto nedokáže pomôcť, tak až potom
idú za Ježišom. No Pán Ježiš prijíma
každého, každého chce objať, uzdraviť
a potešiť. Umožňuje nám dotknúť sa
ho vo sviatosti zmierenia, Eucharistii,
modlitbe. Jediné, čo potrebujeme, je
viera. Veriť v jeho ozajstnú prítomnosť
a moc. Emeritný pápež Benedikt XVI. raz
povedal, že „problémom dneška je to, že
ľudia neveria tomu, čo vedia“. Pán Ježiš
ustanovil Eucharistiu, dal apoštolom moc
odpúšťať hriechy, učil nás modlitbe. No
my akoby sme mnohokrát neverili sile
týchto prostriedkov. Pozrime sa na ženu
z dnešného evanjelia. Dotyk viery
priniesol uzdravenie. Poď aj ty k Ježišovi,
dotkni sa ho s vierou. On chce uzdraviť
aj teba.
Liturgia: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41
– 56, zač. 39; hlas 4; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu,
ostatné z hlasu (HS: 147; PZ: 100; HP: 101)

PONDELOK
4. november

Prepodobný Joannikios Veľký
Nebuďte ustarostení o život, čo budete
jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život
je viac ako jedlo a telo viac ako odev.
(Lk 12, 22 – 23)
Za svätým Teodosijom raz prišli jeho
učeníci, lebo nemali chleba a blížila sa
Pascha. Teodosij im povedal: „Bratia, vari
sa sila nášho Boha oslabila? Majte vieru.
Ako sa Boh postaral o izraelský ľud, ako
nasýtil zástupy piatimi chlebami, tak sa
postará aj o nás.“ A skutočne. V predvečer
Paschy pred monastierom zastavil človek
s nákladom potravín. Všetok tovar
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UTOROK
5. november

Mučeníci Galaktión a Epistéma
Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou,
aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom
príchode nájde tak robiť. (Lk 12, 42 – 43)
Dávať načas určený pokrm. Pravidelné
činnosti sa časom stanú rutinou. Ale
rutina je potrebná pre našu duchovnú
stálosť. Pribíja nás k prítomnosti.
A s Bohom sa stretávame v prítomnosti.
Pamätajme na to pri našej každodennej
práci, našej každodennej modlitbe,
liturgii…
Liturgia: 2 Sol 1, 10b – 2,2, zač. 274b;
Lk 12, 42 – 48, zač. 68; každodenné
antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA
6. november

Arcibiskup Pavol Vyznávač
Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo
chcem? Len aby už vzplanul! (Lk 12, 49)
Exegéti vykladajú slovo oheň v tomto
verši ako oheň lásky k Bohu. Oheň
horí a šíri sa, ak je „živený“ vzduchom
a horľavou matériou. Ak to nemá, hasne.
Aj naša láska k Bohu a blížnemu rastie,
ak je živená Božím slovom, modlitbou,
sviatosťami. Druhých môžeme „zapáliť“
pre Boha vtedy, ak sami budeme horieť
láskou k nemu.
Liturgia: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12,
48b – 59, zač. 69 (radové); každodenné
antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156;
PZ: 111; HP: 112)

na každý deň

to pokánie? Zmena zmýšľania, obrátenie
sa k Bohu, odvrátenie sa od hriechu.
Liturgia: 2 Sol 2, 13 – 3,5, zač. 276; Lk 13,
1 – 9, zač. 70; každodenné antifóny;
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112;
HP: 113)

PIATOK
8. november

Zhromaždenie k archanjelovi
Michalovi
No neradujte sa z toho, že sa vám
poddávajú duchovia, ale radujte sa, že
sú vaše mená zapísané v nebi. (Lk 10,
19 – 20)
Apoštoli sa tešili, keď videli ako sa
im poddávajú zlí duchovia. Aj my sa
tešíme, keď sa nám darí v práci, alebo
sa nám niečo podarilo. Napriek tomu,
že každý musíme niečo robiť, zoberme
si k srdcu radu starých mníchov
a nepripútavajme k práci svoje srdce.
Ona je len prostriedkom, nie cieľom. Pán
Ježiš usmerňuje svojich apoštolov aj nás
a upriamuje na správny cieľ, ktorým je
nebo, večný život s Bohom, zbožštenie –
teosis.
Liturgia: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13,
31 – 35, zač. 73 (radové); Hebr 2, 2 – 10,
zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (archanjelovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti archanjelovi; voľnica
(HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

ŠTVRTOK
7. november

Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší
hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď
tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak
nebudete robiť pokánie, všetci podobne
zahyniete. (Lk 13, 2 – 3)
Tragické udalosti priťahujú pozornosť
človeka. Máme ich dennodenne
v televízii. Pán Ježiš nám dáva
ponaučenie, aby nás tragédie, ktoré
vidíme okolo seba, viedli k pokániu. Čo je

Svätý Ján Mária Vianney mal vo svojej
farnosti sedliaka, ktorý každé ráno šiel
do kostola a tam v tichosti sedel v lavici,
a pozeral sa na bohostánok. Keď sa ho
raz otec Vianney opýtal, čo tam robí, tak
mu tento sedliak odpovedal: „Pozerám
sa na Ježiša a Ježiš sa pozerá na mňa.“
Dnešné evanjelium nám hovorí, že
Ježiš je mocný Boh. Prichádzajme preto
s vierou pred Eucharistiu, dajme mu svoj
čas, aby sme vo svojom živote mohli zažiť
jeho moc.
Liturgia: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9,
37 – 43a, zač. 46; každodenné antifóny;
menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115;
HP: 115)

NEDEĽA
10. november

Jozef Petričko

nechal v monastieri mníchom. Boh sa
postaral a stará sa aj dnes o toho, kto ho
hľadá.
Liturgia: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13
– 15. 22 – 31, zač. 65; každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)
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SOBOTA
9. november

Prepodobná Matróna
A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou.
(Lk 9, 43)

22. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión
a spol.
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca... (Lk 10, 27)
Obuvník poslal syna s opravenými
topánkami, aby ich odniesol bačovi
na salaš. Povedal mu: „Pýtaj za opravu
dvadsať korún.“ Syn dobehol na salaš
celý zadychčaný a hovorí bačovi: „Bača,
priniesol som vám topánky. Otec pýtal
za opravu dvadsať korún, ale dajte iba
desať, lebo som cestou jednu stratil.“
Nedostal určite ani tých desať. Veď čo
je človeku, ktorý má dve nohy, z jednej
topánky? Nič, iba ju vyhodiť. V evanjeliu
nám Ježiš pripomína hlavné prikázanie:
milovať Boha a blížneho. To sú dve
topánky nášho života. Ak jednu stratíme,
ak chýba, tá druhá nám je nanič. Ak
človek nemá lásku k blížnemu, nemiluje
ani Boha. Ba môžeme povedať, že to,
ako milujeme Boha, závisí od toho, ako
milujeme svojich blížnych. Len vtedy
nájde človek skutočné šťastie, ak sa
o to usiluje. Zoberme si príklad z nášho
blahoslaveného biskupa Pavla Petra
Gojdiča. Keď zomieral, tak na otázku
spoluväzňov, kto mu ublížil, odpovedal:
„Chlapci, mne nikto v živote neublížil.“
Otec Pavol miloval aj svojich nepriateľov,
čím ukázal, ako veľmi miluje Pána.
Nech je povzbudením a príkladom aj
pre každého jedného z nás, aby s našou
láskou k blížnym rástla aj naša láska
k Bohu.
Liturgia: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25
– 37, zač. 53; hlas 5; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu,
ostatné z hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)
Marek Valenčík
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pre deti

detská

Spolu s anjelmi
A ešte raz si to
prespievame.

Ale my ľudia máme k anjelom
dosť ďaleko. A tie menlivé
časti...

Zasa?

Neviem,
na čo je
to dobré...

... sú
poriadne
náročné.

Áno, zasa.
Spev je veľmi dôležitý.
Veď sa pripájame k chórom
anjelov v nebeskej sláve.

Anjeli určite
neriešia toľko rozličných
hlasov a nápevov.

... pripodobňujeme Stvoriteľovi.

Už sme si hovorili, že väčšina modlitieb sa
skladá zo stálych aj menlivých častí. Tie
menlivé, ktoré spievame na rôznych
bohoslužbách počas jedného týždňa,
sú rozdelené do ôsmich hlasov –
nápevov. Všetky tieto časti – texty –
nájdete v knihe, ktorá dostala názov
oktoich. Najčastejšie sa s postupným
striedaním hlasov stretnete na nedeľných svätých liturgiách pri spievaní tropárov a kondákov.

Ahoj, deti, určite ste si všimli, že v byzantskej
tradícii a liturgii sa veľa spieva. Týmto spevom sa veriaci ľudia, Cirkev tu na Zemi
pripája k anjelom a ostatným duchovným bytostiam, ktoré radostne oslavujú
Boží majestát v nebeskom kráľovstve.
Tieto spevy vytvorili duchovní autori
počas mnohých storočí a postupne boli
začlenené do liturgického modlitebného života Cirkvi. Nápevy aj texty majú
každého človeka privádzať k hlbšiemu
chápaniu a prežívaniu svojej viery.

Dobrý hlas
Pri tvojom hrobe

Spev otvára dušu
človeka na modlitbu.
Je akoby kľúčom.
A hlasy sú prejavom
ľudskej tvorivosti
a cez ňu sa...

Autor
Oktoich sa do dnešnej podoby zostavoval počas niekoľkých
storočí. Prvé kánony napísal prepodobný J. D.
Úloha: Ak chceš vedieť jeho celé meno, doplň písmenko
správnej farby.

Veriaci, oslavujme
Keď si zostúpil
Keď sa učenice

KAÉCNJSNÁDYAMS

Z výšin nebies
Svojím krížom
Hoc aj Židia
Veseľte sa

Každý týždeň má pridelený svoj hlas so špeciálnym
a jedinečným nápevom.
Niekedy sa však hlasy pomiešajú, preto je dobré
pamätať si začiatky základných tropárov.
Úloha: Správne
priraď číslo hlasu
k tropáru.

D
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R

J

I
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Slovíčka

V oktoichu nájdete veľmi
veľa spevov a hymnov,
ktoré sa ako menlivé časM P
P
Á
Y
F
Ž
ti rozdelené do hlasov
spievajú počas týždňa
C
É
H
B
L
na večierni, povečerí,
U
Ň
utierni a polnočnici, ako
aj pri nedeľnej svätej liY
N
B
Č
R
É
D
turgii. Obsahujú morálne
pravidlá kresťanského
C
G
É
A
K
Z
Á
života vyjadrené poetickým spôsobom.
P
J
U
S
B
N
Y
Úloha: Slovo oktoich
pochádza z gréčtiny
a skladá sa z dvoch slov – okto a echos. Vieš, čo znamenajú?
Červenou vyfarbi políčka s krúžkom a dozvieš sa ich význam.
S

C

D

N

K

E

DZ

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Na nácviku spevu. Nie, nie,
takto to nepôjde. Stále je to
falošné, nejednotné.

Príbehy poslušníka
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JUBILEÁ KŇAZOV
Valér Čonka, právo nosiť nábederník, na odpočinku v Košiciach – 13. november – 85 rokov života; Michal Hulaj, titulárny arcidekan,
výpomocný duchovný farnosti Vranov nad
Topľou-Čemerné – 14. november – 65 rokov
kňazstva
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Z ústredia spolku informujeme, že kalendár
2020 s názvom V brázde Metodovej a podielová kniha autorky Márie Potočárovej o etike
rodinných vzťahov sú už v tlači. Prosíme
duchovných správcov, aby nám poslali aktualizácie členstva vo svojich farnostiach. Takto
môžeme lepšie zvládnuť distribúciu členských podielov.
Prosíme otcov protopresbyterov o objednanie kalendárov na rok 2020 na voľný predaj
po 3 eurá za kus a o súčinnosť pri distribúcii
členských podielov pre členov spolku. Podielovú knihu s názvom Rodina a rodinné vzťahy
dnes – etické súvislosti si možno objednať za 6
eur vo vydavateľstve Byzant Košice, s. r. o.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Lebo tvoje počínanie,
Pane, ma napĺňa radosťou
a plesám nad dielami
tvojich rúk.
Drahá naša jubilantka
Anna Gulová, z Božej milosti sa 4. novembra dožívate obdivuhodných 100 rokov vášho života.
Vašou každodennou vytrvalosťou v modlitbe
nám ukazujete, ako žiť Božiu prítomnosť vo
chvíľach radostí i starostí. Pri tejto významnej životnej udalosti vám vyprosujeme
hojnosť Božích milostí a požehnania, aby vás
radosť z každodennej modlitby sprevádzala
aj naďalej. Presvätá Bohorodička nech vás
ochraňuje svojím plášťom a vyprosuje vám
zdravie, silu a pokoj do ďalších dní vášho
života. Na mnohaja i blahaja lita
vám to zo srdca vyprosujú dcéra Anna
s manželom Vladimírom, vnúčatá s rodinami,
duchovní otcovia a veriaci z obce Gribov.
SPOMÍNAME
Môjmu srdcu dal si väčšiu
potechu, než majú tí, čo
oplývajú vínom a obilím. V pokoji sa ukladám
a usínam, lebo ty, Pane, ma
necháš odpočívať v bezpečí. (Žalm 4, 8 – 9)
Len nedávno nás do večnosti vo veku 50 rokov predišla naša milovaná sestra, manželka
Gabriela Kundová, rod. Mašlejová. Ďakujeme
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oznamy

všetkým, ktorí ste našu Gabiku prišli odprevadiť, aj tým, ktorí si na ňu v láske a modlitbe
spomínate. Blaženyj pokoj, vičnaja jej pamjať!
Manžel Michal, deti Maťko, Adamko, Anička,
Benjamín, sestra Janka a brat Jozef
OZNAMY
Liturgie v Brne
Gréckokatolícka farnosť svätej Márie Magdalény v Brne, Chrám svätého Leopolda v Brne
Nedeľa: 09.45 spovedanie; 10.15 svätá liturgia (slov.; tretia nedeľa v mesiaci – csl.)
Streda: 17.30 spovedanie;18.00 svätá liturgia 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
Kurz Zbav nás zlého (3. časť)
Tretia časť seminára Zbav nás zlého s otcom
Jozefom Marettom.
Termín: 17. – 19. novembra
Miesto: Hotel Javorná v Drienici
Cena seminára s ubytovaním: apartmány (pre
rodiny, 2 – 3 osoby): 79 eur; v jedno-, dvoj-,
troj-, štvorposteľových izbách (bunkách) (pre
jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu);
dvojposteľové izby prednostne pre manželov: 79 eur; v päť- a šesťposteľových izbách
(začlenenie k cudzím osobám, samostatne
ženy a muži): 69 eur za osobu
Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne.
V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového
typu a plná penzia. Na seminár si treba priniesť Bibliu. Na konci seminára sa požehnávajú predmety.
Bližšie informácie: Erik Zbiňovský, 0905 635
380, 0907 932 400, zksilurus@gmail.com
Duchovné cvičenia v Stropkove
• Duchovné cvičenia pre aktívnych laikov,
mužov
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.
Všetky duchovné cvičenia vedie otec Pavol
Tomko CSsR. Začínajú sa vždy v prvý deň
o 18.00 hod. a v posledný deň sa končia
obedom. Prihlásiť sa môžete najneskôr tri dni
pred začiatkom.
Mejl: duchovnecssr@gmail.com alebo
tel. č.: 0944 322 150
Farské evanjelizačné bunky
Farské evanjelizačné bunky a farnosť Sačurov
vás pozývajú do kláštora sestier redemptoristiek vo Vranove-Lomnici na duchovnú
obnovu pod vedením otca Miloša Pikalu.
Termín: 22. – 23. novembra
Téma obnovy: Najlepšie strážené tajomstvo
Katolíckej cirkvi, ako evanjelizovať?
Poplatok: 10 eur
Viac informácií: sambronskyandrej@gmail.
com
Pozvánka na adoráciu rodín
Milí priatelia, pozývame vás aj vašu farnosť
zapojiť sa do adorácie rodín za rodiny. Jej
myšlienkou je, aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 v nejakej inej farnosti, reholi
na Slovensku konala nepretržitá dvanásťhodinová modlitba pred vyloženou Eucharistiou so spoločným úmyslom modliť sa za naše
rodiny. Modlitba sa koná pod záštitou Familiae Locum Rodinkovo, v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými
organizáciami na Slovensku.
Viac informácii: 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. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344
Viac o inzercii nájdete na
casopisslovo.sk /redakcia/.

Hľadáme priateľa Slova – PARTNERA
(podnikateľa či firmu),
ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu
o reklamnom partnerstve a bude
pravidelne mesačne prispievať.

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J27.10. (nedeľa) 08.00 Klbko a rodina: O ľuďoch
bez domova 08.40 Gréckokatolícky magazín
(GkM) R 15.00 Svätá omša z Vatikánu
J28.10. (pondelok) 08.20 Kráľovstvo bez hraníc
13.00 Slovo Božie podľa Jána (9) 14.35 Láska
a rodičovstvo: Prirodzené metódy 2 20.15
A teraz čo?
J29.10. (utorok) 16.30 Izrael – zasľúbená zem
20.25 Slávia katolíci Halloween? 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Poznačení Bohom:
Svätá Katarína Sienska
J30.10. (streda) 03.20 Akatist 08.20 Fatima:
Deň, keď slnko tancovalo 16.30 Kosovo – skrytí
katolíci v Európe 20.20 PKP R 22.05 Taizé
J31.10. (štvrtok) 08.10 PKP 08.20 Ben Hur:
Preteky slávy 16.05 GkM R 17.00 Spolu 17.15
PKP R 22.55 Nová kvalita života (196)
J01.11. (piatok) 08.20 Bernadeta: Princezná
z Lúrd 08.55 GkM R 15.00 Tajomstvá Pátra Pia –
dok. 2 17.30 Pápežov sakristián 20.15 PKP R
J02.11. (sobota) 01.50 PKP R 02.20 Druhý
vatikánsky koncil: Cirkev v pohybe (1) 08.30
PKP 14.00 Akatist 19.00 PKP R 20.30 Krajina
tieňov – film 2
J03.11. (nedeľa) 08.00 Klbko a rodina: O maličkostiach 08.40 GkM R 10.45 Izrael – zasľúbená
zem 2 16.05 Spojení oceánom 21.00 Medzi
nebom a zemou
J04.11. (pondelok) 08.20 Starý zákon – detský
program 2 13.00 Slovo Božie podľa Jána (10)
14.35 Láska a rodičovstvo: Láskyplné odovzdanie 2 20.15 Prečo, Otče?
J05.11. (utorok) 08.20 Starý zákon – detský
program 2 16.30 V srdci Bolívie – dokument
20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Evanjelium podľa Giotta

J06.11. (streda) 03.20 Akatist 08.20 Starý zákon 2 16.05 Eucharis. zázraky 16.30 Svetoznámi slovenskí vedci: Rande v éteri 20.20 PKP R
J07.11. (štvrtok) 08.10 PKP R 16.05 GkM R 16.30
Večera u Slováka 17.15 PKP R 17.30 Doma je
doma 21.10 Poltón klub
J08.11. (piatok) 08.55 GkM R 10.10 Z prameňa
16.55 GkM R 17.00 Kulmenie 17.30 Moja misia
20.15 PKP R
J09.11. (sobota) 01.50 PKP 08.30 PKP 10.15 Godzone magazín 14.00 Akatist 16.00 Vojtaššák –
dok. 2 19.00 PKP R 20.30 Apokalypsa – film 2
J10.11. (nedeľa) 08.00 Klbko a rodina: O starostlivosti 08.40 GkM R 10.30 Svätá omša z Bratislavy 16.05 Z javora 20.30 Quo vadis
TV NOE

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
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J26.10. (sobota) 07.15 Nárožní kámen 08.15
Hermie a Stanley na táboře 16.10 Dedičstvo
národov 23.05 Křesťané v Pákistánu
J27.10. (nedeľa) 07.00 Milovat až do zapomnění
– dok. 07.50 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba v Trnavě
J28.10. (pondelok) 07.20 Tanzanie – Zanzibar:
Jsme odvážní 14.00 Po stopách apoštola Pavla
(6) 18.50 Víra do kapsy
J29.10. (utorok) 08.05 Papua Nová Guinea 09.20
Peru – Cesta slibu 13.00 Rok na Svatém Hostýně 21.10 Řeckokatolický magazín
J30.10. (streda) 06.25 Klinika v buši 10.40 V srdci Bolívie 14.30 Na pořadu rodina (2)
J31.10. (štvrtok) 08.05 Kříž je moje cesta 18.45
ŘkM R 20.05 Papež František: Můj život 20.55
Ukrajina – svedectvo
J01.11. (piatok) 14.30 Na pořadu rodina (5)
16.00 Neoblomný kardinál 18.30 Mašinky (5)
22.20 Dobrodružství před kamerou (2)
J02.11. (sobota) 15.00 Mše ze slavnosti Všech
svatých z římského hřibitova Verano 16.25
Země neočekávaného
J03.11. (nedeľa) 06.45 Tanzanie – Zanzibar: Jsme
odvážní 07.40 Bez hábitu: Pauláni 11.15 ŘkM R
16.15 Nádherné svědectví sester z Ukrajiny
J04.11. (pondelok) 07.00 Trinidad a Tobago:
Všichni vy žízniví, pojďte 11.30 Mše svatá z Vatikánu za zemřelé kardinály a biskupy
J05.11. (utorok) 09.20 Jak si mě našel Antonín
z Padovy 12.55 Missio magazín 21.10 Řeckokatolický magazín 23.35 Přežil jsem holocaust
J06.11. (streda) 10.45 S Noachem po Izraeli
16.30 Irák: Země světců a mučedníků 19.00
Harfa Noemova 23.20 Po stopách apoštola
Pavla (7)
J07.11. (štvrtok) 07.40 Ve spojení s Všemohoucím 17.40 ŘkM R 00.45 Být s naším lidem
J08.11. (piatok) 16.20 Hriňovský kostelík na Islandu 22.25 Večeře u Slováka
J09.11. (sobota) 06.55 Velehrad v době nesvobody 08.45 Guyanská Diana 18.00 Po stopách
Ježíše Krista
J10.11. (nedeľa) 07.50 ŘkM R 18.05 Animované
biblické příběhy: Abrahám a Izák 20.05 Pro
větší slávu – film
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J12.10. (sobota) 10.00 Slávnosť svätých 26.10.
(sobota) 09.30 Poslanie misionárov podľa sv.
Vincenta de Paul 10.00 Keď Boh pomáha s rodinným rozpočtom (4) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J27.10. (nedeľa) 13.00 Všetko za národ – rozhlasová hra 14.00 Rozvíjame duchovný život
na materskej dovolenke. Hosť: psychologička
Lucia Drábiková 20.30 Karmel: Ohlasujte evanjelium – myšlienky z príhovorov otcov biskupov
J29.10. (utorok) 20.00 Duchovný obzor: Život
a dielo sv. Ireneja z Lyonu. Hosť: otec Ján Krupa
J30.10. (streda) 20.00 Lupa: Gréckokatolícka
farnosť Osturňa

J31.10. (štvrtok) 20.00 Československo,
susediace štáty a zahraničie v závere 80. rokov
minulého storočia
J01.11. (piatok) 13.00 Drinské mučenice – rozhlas. hra 16.00 Za vzácnymi mystičkami Ríma
20.00 Krížová cesta novodobých mučeníkov
J02.11. (sobota) 15.15 Literárna kaviareň: Janko
Silan, Mikuláš Šprinc
J09.11. (sobota) 15.15 Svätý John Henry
Newman: Apologia pro vita sua 18.00 Emauzy
– gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach; slávi otec Vladimír Tomko
RTVS
JEDNOTKA

J29.10. (utorok) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Budatínsky hrad – dokument R
J30.10. (streda) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Katova bašta v Košiciach – dokument R
J01.11. (piatok) 15.35 Svätý Peter – biblický
príbeh 17.15 Svätý Peter R 20.30 Svätá Barbora
– biblický príbeh
J03.11. (nedeľa) 17.20 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Bardejov R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J27.10. (nedeľa) 05.55 Ľudová kultúra na Slovensku 07.15 Encyklopédia slovenských obcí:
Oľšavica R 13.30 Televízny posol 19.40 Slovo
01.35 Slovo R
J28.10. (pondelok) 13.00 Televízny posol R
J29.10. (utorok) 17.50 Martin Luther: Od reformácie po ekumenizmus – dokument R
J31.10. (štvrtok) 10.45 Luther verzus pápež
R 15.00 Genius loci: Partikulárny kostol vo
Svätom Kríži 17.30 Pamiatka reformácie 19.00
Sviatočné slovo
J01.11. (piatok) 12.55 Medzinárodný ekumenický koncert 19.40 Sviatočné slovo – príhovor
Mons. Milana Chautura, košického eparchu
J03.11. (nedeľa) 10.00 Pontifikálna svätá omša
z katedrály v Rožňave; celebruje Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup 13.35 Orientácie
19.40 Slovo – príhovor otca Ľubomíra Petríka,
protosynkela Prešovskej archieparchie 01.05
Slovo R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána
J01 .11. (piatok) 09.05 Svätá omša z Bratislavy
J03.11. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Bratislavy
J10. 11. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv.
Alžbety v Košiciach
J17.11. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
J24.11. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie/09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

JOZEF IVAN: 365 ZAMYSLENÍ
PRE POTEŠENIE DUŠE
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kultúra a relax

TOLKIEN (BLU-RAY)

KNIHA g Dielo so  zamysleniami
na každý deň v roku je vynikajúcim pre
tých, ktorí hľadajú odpoveď na rôzne
životné otázky. Autor, kňaz, cirkevný
sudca sa detailne zamýšľa a usiluje sa
odpovedať v súčinnosti s Božím slovom
na rôzne životné situácie svetského
i duchovného zamerania. Zamyslenia
majú svoju hĺbku a moc dotknúť sa srdca
čitateľa. Ako uvádza názov knihy, vedia
potešiť dušu. Prinášať jej povzbudenie
a úľavu počas celého roka.  Záujemcovia
o publikáciu nech kontaktujú
priamo autora na mailovej adrese
jozefgabikaivan@gmail.com. (Andrej
Šambronský)

FILM g Kto by nepoznal Pána
prsteňov? No možno už menej autora
tohto nadčasového bestselleru. Film
sleduje osudy J. R. R. Tolkiena, ktorého si
zahral Nicholas Hoult, ešte predtým, ako
sa stal slávnym spisovateľom a vytvoril
fantastický svet Stredozeme. Do jeho
mladého života, snov, priateľstiev a lások
tvrdo zasahuje prvá svetová vojna,
ktorá sa stáva súčasťou inšpirácie pre
jeho slávne romány. Na DVD nájdete
okrem filmu aj ďalšie bonusy: komentár
režiséra, upútavku, vynechané scény
a galériu. (pantarhei.sk)

PREKLADY ALŽBETA
Oparil

1
q

Otvorím
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Farebnosť

Ampérzávit,
skratka

Autor:
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Komanický

Tiež
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3
zo starých
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q

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

S K Y D A R H E Ď A L Y B O K N K
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I E T O Á U O

Y K Y N E L Č S T C O E R A K N S
V Ý S L E D K Y Y E A C D A R O P
Z M D O P R A V C A C Y N A M I L

Autor: Marek Pataky

Ono

u

K N A R C A I E A I

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.

Hracia
karta

Jemenské
mesto

Y O T C B P L O A L C O S K R B T
Letecké
opravovne

Legenda: AKANT, ALIBI, ALKÁN, ANANÁS, ATAMAN, ATLAS,
BRÁNA, CIELE, ČLENY, DEBNA, DIAKON, DOPRAVCA, HRADY, IKONY,
ISTOTA, KALAMITA, KNIHA, KOBYLA, KRÍZA, LETEC, LIMAN, MAREC,
NINIVE, OBLEK, OBSAH, OLOVO, ORBITÁL, OSRBLIE, PENNY, PILINY,
PLYNY, PODPISY, PORADCA, PORIADOK, PSOTA, SEJBA, SILICE,
SLINA, SLNKO, SNINA, STOLIČKA, STREDA, SUDCA, TEHLA, TEROR,
TRESTANEC, TUKAN, UHLÍK, VÝSLEDKY, VÝZOR, ZVYKY.

Obrad

Ženské
meno
Kazašské
mesto

u

Čln
na Rýne

N S V R D V O R B I T Á L I L E A

Predajný
stôl
Rimania
po anglicky

Kus poľa

2

A P Á O K U T R E S T A N E C Í T

Bežec na
5 a 10 km
Brazílske
mesto

Vytváral
iskry

5

LEKÁREŇ
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pohyb

Obrad
menovania
Roľnícke
družstvo

Kaná

Kilovolt,
skratka

HUDBA g Hity, koncerty, albumy,
sláva – je v nich miesto pre Boha? Hudba
ako Boží dotyk je zaujímavá maličká publikácia, ktorá rieši viaceré otázky: Stvoril
Boh hudbu? Platí, že hudba je Božia,
alebo je to výmysel človeka? Ako sa nás
hudba dotýka? Možno sa modliť hudbou
– piesňou či hrou na hudobnom nástroji?
Čo ak neviem spievať? Ondrej Kandráč
a Dominika Gurbaľová v štyridsaťstranovej publikácii z edície Viera do vrecka
vydavateľstva Don Bosco nám ukážu
svoj pohľad. Obaja sú veriaci, svoju vieru
sa snažia žiť naplno a ich hudba je plná
Boha, ktorý sa v nej obdivuje rozličnými
spôsobmi. Obaja svorne tvrdia, že keby to
nerobili pre Boha, nemalo by to zmysel.
(zachej.sk)

Žiješ

Správne riešenia z čísla 17 – 18: Krížovka: Naveky sláviac
milostivého Boha. Osemsmerovka: Láska znamená dať
srdce druhým.

Ťažká
nota

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

5%

ZĽAVA

#

Pomôcky:
Delon, Ripi,
Kuc, Lapa,
Jaik

HRUŠOVSKÁ: HUDBA AKO BOŽÍ
DOTYK

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Vás srdečne pozývajú na

28. ročník
Festivalu duchovných piesní
byzantského obradu
pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ

Sobota 9. novembra 2019 o 14.00 hod.

Festivalový koncert

Svätá liturgia – spieva gréckokatolícky zbor Hlahol (Prešov-Sídlisko 3)

Nedeľa 10. novembra 2019

Spevácke zbory spievajú na svätých liturgiách.

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
20.11. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi
v Prešove-Sekčove (17.00 h)

CENACOLO

Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Svätého Ducha (Michalovce)
Kňazský zbor sv. Jakuba
Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča (Vranov nad Topľou-Čemerné)
Zbor sv. Romana Sladkopevca (Prešov)
Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon (Bratislava)

koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
06.11. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)
13.11. Večer chvál s témou pre podnikateľov (18.00 h)
28.11. Stretnutie pre deti (17.30 h)
27.11. Večer chvál (18.00 h)

KOINONIA

ä ä ä

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie 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)
29. – 31.10. Tábor pre chlapcov s duchovným povolaním, Centrum pre rodinu Sigord

RÓMSKA

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa (Prešov)
Zbor sv. sedmopočetníkov (Sobrance)
Gréckokatolícky zbor Byzantion (Lipany)
Miešaný spevácky zbor Chrysostomos (Vranov nad Topľou)
Gréckokatolícky zbor Stauros (Prešov-Sekčov)
Gréckokatolícky katedrálny zbor Chrysostomos (Bratislava)

KOMUNITA

Otvorenie festivalu

JÁN KRSTITEĽ

Piatok 8. novembra 2019 o 16.30 hod.

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
08. – 10.11. Kurz Biblia a peniaze. Kurz
pomáha spoznať Božie zásady, ktoré môžu
usmerniť vaše finančné hospodárenie.
Príspevok je 55 eur za osobu.
14. – 19.11. Škola Otcovo srdce A. Tieto
stretnutia slúžia na posilnenie vzťahu k Otcovi. Príspevok je 140 eur za osobu.
22. – 24.11. Kurz Rút je evanjelizačný kurz
pre manželov. Príspevok je 99 eur za manželský pár.
28.11. – 01.12. Kurz prípravy na manželstvo.
06. – 08.12. Duchovná obnova pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Príspevok
je 50 eur za osobu.
13. – 15.12. MMM3. Je pokračovaním
prvého a druhého kurzu MMM a zúčastniť
sa na ňom môžu tí, ktorí absolvovali aspoň
jeden z nich. Príspevok je 99 eur za manželský pár.

MISIA

Program:

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

CENTRUM PRE RODINU

v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Prešove
8. – 10. novembra 2019

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
27.10. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)
01.11. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
08.11. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
13.11. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
17.11. Večeradlo MKH (16.30 h)
24.11. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

prešovského arcibiskupa metropolitu

PÚTNICKÉ MIESTA

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Združenie Sakrálne spevy Východu

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
02.11. Fatimská sobota (09.30 h)
25.11. 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 liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
02.11. Fatimská sobota (10.00 h)
03.11. Mariánske večeradlo (16.00 h)
10.11. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

