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na úvod

SĽÚBILI SME SI
Juraj GRADOŠ
Jedna z najznámejších piesní spred tridsiatich
rokov, keď obyvatelia jedného štátu v srdci Európy
urobili čiaru za štyridsiatimi rokmi pokusu na ľudskej spoločnosti, má v sebe refrén plný prísľubu
lepšieho dňa. Tento sľub hovorí o vzájomnej
láske, o pravde, o vytrvalosti a o nádeji. Pesničkár
Ivan Hoffman zahral túto pieseň, ktorá sa stala
refrénom nežnej revolúcie, na mítingu v Bratislave
26. novembra 1989.
Ak sa dnes pozerám na Slovensko, musím povedať,
že sme tento sľub porušili. Všetci. Tridsať rokov
premárnených šancí nás priviedlo do stavu, keď
nevieme ako ďalej. A to vo všetkých oblastiach
spoločenského života. Počnúc morálkou, politikou, školstvom, zdravotníctvom, justíciou
i Cirkvou. Tie profesie, ktoré boli donedávna
pilierom spoločnosti a zdrojom hodnôt, praskajú
a v ich trhlinách sa ukazuje skazenosť, zlo. A to
v akejkoľvek podobe. Odkiaľ sa tam vzalo? Čo ho
spôsobilo? Moralista nasiaknutý predminulými
štyridsiatimi rokmi by povedal, že to je ovocie
prehnitého západu, semená kapitalizmu zasiate,
aby zničili našu spoločnosť. Iní by v tom celom
videli sprisahanie s cieľom ovládnuť celé ľudstvo.
A ďalší? No dalo by sa písať veľa.
Podľa mňa je to výsledok nášho sebectva, ktoré
s rastúcimi možnosťami dostalo nový rozmer.
Za štyridsať rokov socializmu sme kradli. Všetci.

Slovo oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk; ročník 51; periodicita vydávania: dvojtýždenník.
Adresa redakcie: SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 42, 0911 711 263.
Číslo účtu:
SK45 0200 0000 0032 1020 6959;
SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, VS: vaše PSČ.
Vydavatelia:
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Hlavná 1, 081 35 Prešov, IČO 51311917.
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622.
Cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:
PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (sefredaktor@casopisslovo.sk)
Výkonný redaktor: Mgr. Drahomíra Kolesárová (redakcia@casopisslovo.sk)
Redaktori:
ThLic. Jaroslav Girovský (spravodajstvo@casopisslovo.sk)
PaedDr. Helena Krenická (inzercia@casopisslovo.sk)
Mgr. Jozef Petričko (grafik@casopisslovo.sk)
Richard Fučko (distribucia@casopisslovo.sk)
Jazyková úprava: PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. (adriana.matolakova@gmail.com)
Cenzori:
ThDr. Miroslav Dancák, PhD., ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.
Redakčná rada: vl. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., vl. Milan Chautur CSsR,
vl. Peter Rusnák, vl. ThLic. Marián Andrej Pacák CSsR,
Mgr. Ján Hreško, Mgr. Marek Baran, Mgr. Daniel Dzurovčin,
Richard Fučko, Mgr. Stanislav Gábor, PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD.,
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., Mgr. Petra Jakubová,
PhDr. Valéria Juríčková, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.

A vyhovárali sa. Kradnutie a pozornosti sa stali
bežnou súčasťou nášho života. Boli sme takpovediac leniví a využívali sme na získanie lepšieho
života tú kratšiu cestu. I keď nemorálnu. A to
v nás november 1989 nevykynožil. Naopak. Polial.
Mnohí za svoje skutky museli trpieť, ale väčšine
sa to prepieklo. Našli si cesty a cestičky. Od babky na dedine po mladých v meste. Každý svojím
spôsobom chcel vybabrať so systémom. A znovu si
to posvätil nezáujmom o neho a nespravodlivosťou
systému.
Na každej vlne občianskej nespokojnosti sa tak
prirodzene vyniesli tí, ktorí chceli zmeniť systém,
aby bol na ich obraz. Dnes sa zdá, že ide cunami.
Obrovská vlna prináša mnohé príležitosti. Strany
vznikajú ako huby po daždi. Sily sa preskupujú,
názory obyvateľov sa menia z hodiny na hodinu.
Stačí kauza v médiách. Ba dokonca iba jej tieň,
náznak, podozrenie. Nečudo. Médiá začali suplovať vyšetrovateľov. Ale nielen ich. Aj prokurátorov
a sudcov. Už suplujú učiteľov, zdravotníkov. Dokonca na internete už nájdete aj virtuálne kaplnky.
Médiá sa stávajú pilierom spoločnosti. Virtuálnym
pilierom. Zdrojom jej hodnôt. Toho, čomu ľudia
veria. No tento pilier je podľa mňa prehnitejší oveľa viac, než si myslíme, a je len otázkou času, kedy
niekto iný v ňom nájde trhliny. A čo potom?
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ŽIVOT JE
VZÁCNOU MISIOU
Marek BARAN

„Nenarodili sme sa na to, aby sme zostali
na zemi a uspokojili sa s prízemnými vecami. Narodili sme sa preto, aby sme dosiahli výšiny, aby sme sa stretli s Bohom
a bratmi. No kvôli tomu treba vystupovať
nahor: treba zanechať horizontálny život,
bojovať proti gravitačnej sile egoizmu,
uskutočniť exodus von z vlastného ja.
Vystupovať vyžaduje námahu, no je to
jediný spôsob, ako možno vidieť všetko
lepšie. Je to, ako keď ideme do hôr a iba
na samom vrchu spozorujeme tú najkrajšiu panorámu a pochopíme, že
bez tej cesty stúpajúcej nahor by sme
ju nikdy neuvideli. A tak ako v horách
nemôžeme dobre vystupovať, ak sme
príliš zaťažení vecami, aj v živote sa treba
odľahčiť od toho, čo nepotrebujeme. Je to
tiež tajomstvo misie: na to, aby sme vyrazili, potrebujeme niečo zanechať. Kvôli
ohlasovaniu sa treba zriekať. Vierohodné
ohlasovanie nespočíva v pekných slovách, ale v dobrom živote: v živote služby, ktorý sa dokáže zrieknuť mnohých
materiálnych vecí. Tie spôsobujú zakrpatenie srdca, robia nás ľahostajnými
a uzatvárajú nás do seba samých. Spočíva
v živote, ktorý sa vzďaľuje od zbytočností zahlcujúcich srdce a ktorý nachádza
čas pre Boha a pre druhých. Vystupovať
a zostupovať. Kresťan je teda neustále
v pohybe. Stále vychádza. Choďte – to je
aj Ježišov príkaz v evanjeliu. Každý deň
stretávame veľa ľudí. No kráčame v ústrety ľuďom, ktorých stretáme? Vzťahujeme na seba Ježišovo pozvanie alebo
si robíme po svojom? Všetci očakávajú
niečo od ostatných, kresťan však ide smerom k ostatným. Ježišov svedok nikdy nie
je tým, komu majú byť ostatní dlžní svoje
uznania. Sám je dlžníkom lásky voči
tomu, kto ešte nepozná Pána. Ježišov

do znečistenia sveta; prinášať na zem pokoj, ktorý nás naplní radosťou zakaždým,
keď stretávame Ježiša na vrchu, v modlitbe; ukazovať svojím životom aj slovami,
že Boh miluje všetkých a nikdy sa nikým
neunaví.
wikimedia.org

Svätý Otec František počas homílie na Misijnú nedeľu
povzbudil kresťanov k tomu, aby s odvahou ohlasovali
evanjelium životom a vyšli v ústrety bratom.

„Toto je misia: darovať veľkou mierou čistý vzduch tomu,
kto žije ponorený do znečistenia sveta; prinášať na zem
ten pokoj, ktorý nás naplní radosťou zakaždým, keď
stretávame Ježiša na vrchu, v modlitbe.“
(Svätý Otec František)

svedok kráča v ústrety všetkým. Nielen
tým svojim, tým zo svojej skupinky. Ježiš
hovorí aj tebe: „Choď, nepremárni príležitosť svedčiť!“
Brat, sestra, Pán od teba očakáva to
svedectvo, ktoré namiesto teba nemôže
vydať nikto iný. Cirkev ohlasuje správne,
len ak žije ako učeníčka. A učeník každý
deň nasleduje svojho Majstra a zdieľa
spolu s ostatnými radosť z toho, že je
učeníkom. Nie podmaňovaním, nanucovaním, získavaním prozelytov, ale svedectvom. Tým, že si sú učeníci navzájom
rovní a s láskou ponúkajú lásku, ktorú
prijali. Toto je misia: darovať veľkou mierou čistý vzduch tomu, kto žije ponorený

Drahí bratia a sestry, každý z nás má
misiu, každý z nás ,je misiou na tejto
zemi‘ (Evangelii gaudium, 273). Sme
tu, aby sme svedčili, žehnali, utešovali,
pozdvihovali, odovzdávali Ježišovu krásu.
A tak do toho! Ježiš od teba veľa očakáva.
Pán je istým spôsobom dychtivý po tých,
ktorí ešte nevedia, že sú milovanými
deťmi nebeského Otca, bratmi, za ktorých dal život, a Svätého Ducha. Chceš
utíšiť Ježišovu dychtivosť? Kráčaj s láskou
v ústrety všetkým, lebo tvoj život je vzácnou misiou. Nie je príťažou, ktorú treba
strpieť, ale darom, ktorý treba ponúkať.
Do toho! Bez strachu kráčajme v ústrety všetkým!“ (úryvok homílie z 20. októbra 2019)
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SEDEM ROKOV
OBNOVY (1989 – 1995)
Jaroslav CORANIČ

Pád komunistického totalitného režimu v Československu
v novembri 1989 priniesol priaznivé zmeny aj pre Gréckokatolícku cirkev. Pre ňu sa de facto skončilo takmer
štyridsaťročné prenasledovanie a konečne mohlo prísť
k jej úplnej rehabilitácii a rozvinutiu jej činnosti vo všetkých
sférach.
Už mesiac po udalostiach zo 17. novembra 1989 bol 21. decembra 1989 pápežom
Jánom Pavlom II. vymenovaný za siedmeho sídelného prešovského biskupa
s pôsobnosťou pre celé územie Československa jeho dovtedajší ordinár Mons. Ján
Hirka (1989 – 2002). Biskupskú vysviacku
prijal od kardinála Mons. Jozefa Tomka
v Prešove v sobotu 17. februára 1990
v prešovskej mestskej hale za veľkej
účasti biskupov z celého sveta, kňazov
i veriacich. Na druhý deň sa v prešovskej
Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala jeho
slávnostná intronizácia. Nového biskupa
čakalo dosiahnutie plnej rehabilitácie cirkvi, prinavrátenie biskupskej rezidencie,
farských chrámov, kňazského seminára či
bohosloveckej fakulty.
Postupne sa od roku 1990 Gréckokatolíckej cirkvi podarilo získať naspäť svoju
rezidenciu v Prešove a takmer všetky
svoje chrámy a farské budovy. Uvoľnená
biskupská rezidencia však ostala po odchode pravoslávnych vo veľmi zlom stave.
Všetky priestory zívali prázdnotou, keďže
zovšadiaľ bol odnesený nábytok. V budove zostali iba holé veraje dverí a prahov,
bola zničená celá elektrická inštalácia
i rozvody, dokonca boli odmontované
vypínače a všetky svietidlá, taktiež boli
zničené všetky zariadenia sanitárnej
techniky. Vzácny krištáľový luster ležal
na podlahe jednej z miestností. Biskupská
rezidencia v stave, v akom sa nachádzala,
nebola v tom čase obývateľná. Rozsiahla

rekonštrukcia sa vykonávala za dobrovoľnej brigádnickej pomoci veriacich a boNEŽNÁ REVOLÚCIA,
ktorá spôsobila pád socialistického režimu v bývalom Československu, sa začala 16. novembra
1989 v Bratislave, kde vo večerných hodinách zorganizovali vysokoškolskí a stredoškolskí študenti
protestnú demonštráciu a položili
kvety na mieste, kde bola v auguste 1968 zastrelená študentka
Danka Košanová. Oficiálnym
cieľom bol protest proti vtedajšiemu návrhu vysokoškolského
zákona a za akademické slobody.
Nasledujúci deň 17. novembra sa
v Prahe na Albertove zišli českí
aj slovenskí študenti vysokých
škôl pri oficiálnom pietnom akte
pri príležitosti 50. výročia smrti
Jana Opletala a zatvorenia českých vysokých škôl nacistickým
Nemeckom v roku 1939. Žiadali
odstúpenie skompromitovaných
komunistických politikov, dodržiavanie ľudských a občianskych
slobôd a prepustenie politických
väzňov. Po 20. hodine voči nim
tvrdo zakročili príslušníci ZNB
a oddielu osobitného určenia
ministerstva vnútra, čo vyvolalo
brutálnu bitku.

hoslovcov, za finančnej podpory viacerých
zahraničných nadácií a štátu.

OBNOVA VZDELÁVANIA
Budova bývalej bohosloveckej vysokej
školy po roku 1950 pripadla viacerým majiteľom. Začiatkom 70. rokov MsNV v Prešove rozhodol, že na tomto mieste „treba“
postaviť novú budovu divadla. Na základe
tohto rozhodnutia bola v rokoch 1973 –
1974 budova gréckokatolíckeho seminára
a akadémie zbúraná a na tomto mieste sa
začalo stavať nové divadlo.
Federálne zhromaždenie ČSFR prijalo
3. mája 1990 zákon č. 163/1990 o bohosloveckých fakultách, ktorým bola,
okrem iného, zriadená aj Gréckokatolícka
bohoslovecká fakulta. Súčasne bola začlenená do Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Keďže pôvodná budova bola
zbúraná, fakulta i seminár mali sídliť
v bývalej budove sirotinca. Tú však Pravoslávna cirkev užívala až do 10. augusta
1990. Otvorenie akademického roka sa
preto uskutočnilo až 3. novembra 1990.
Prvým dekanom obnovenej fakulty sa stal
doc. Vladimír Poláček a prvým rektorom
seminára Vasiľ Kormaník. Do Prešova sa
po zriadení fakulty postupne premiestnili
aj bohoslovci, ktorí dovtedy študovali
na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Počas prvého akademického roka bolo
na fakulte prvýkrát na území bývalého
Československa štúdium sprístupnené aj
laikom, mužom aj ženám. V nasledujúcom roku časť štúdia prebiehala v areáli
biskupského paláca. O rok neskôr biskup
Ján Hirka poskytol fakulte budovu, v ktorej pred rokom 1989 sídlila Pedagogická
fakulta UPJŠ. Tieto priestory boli pred
rokom 1950 využívané Gréckokatolíckou
cirkvou na vzdelávanie mládeže. Od roku
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sv. Bazila Veľkého v Prešove a o dva roky
neskôr Cirkevná základná škola sv. Juraja
vo Svidníku.
archív redakcie

1992 sa budova stala domovom súčasnej
Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá sa

5

čiatky pôvodných mužských a ženských
reholí sa viažu už k roku 1990, oficiálne
však svoju činnosť začali až po registrácii
Cirkevným odborom Ministerstva kultúry
SR. Do roku 1994 obnovilo svoje pôsobenie na Slovensku týchto päť reholí: Rád
svätého Bazila Veľkého (od 1. septembra 1991), Kongregácia Najsvätejšieho
Vykupiteľa (od 30. júna 1994), Rád
sestier svätého Bazila Veľkého (Provincia
bolestnej Matky Božej na Slovensku,
od 1. septembra 1991), Kongregácia sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
(od 1. septembra 1991) a Viceprovincia
svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu
svätého Bazila Veľkého na Slovensku
(od 29. júla 1994).

archív ABÚ

HISTORICKÁ NÁVŠTEVA

rozhodujúcou mierou zaslúžila o doplnenie veľkého nedostatku gréckokatolíckych kňazov po roku 1989.
Budova bývalého sirotinca ostala po odchode fakulty plne k dispozícii kňazskému semináru. Pre potreby moderného seminára v súvislosti s narastajúcim počtom
bohoslovcov však čoskoro ani táto budova
kapacitne nevyhovovala. V roku 1994 sa
preto začala generálna rekonštrukcia,
ktorá bola ukončená 21. novembra 1996.
Na posviacke a slávnostnom otváracom
ceremoniáli sa zúčastnil aj vtedajší
prezident Slovenskej republiky Michal
Kováč. Od toho času kňazský seminár
sídli v týchto priestoroch a nesie meno
blahoslaveného biskupa Pavla Petra
Gojdiča. Na území Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva začali po roku 1989
pôsobiť aj niektoré materské, základné
a stredné školy. 1. septembra 1990 otvorila
svoju činnosť Stredná zdravotnícka škola

ROZVOJ CIRKVI
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo sa
rozprestieralo na celom území Československa. Správa takého rozsiahleho územia bola spojená s mnohými ťažkosťami,
preto Svätá stolica 11. januára 1992 pre
biskupstvo vymenovala pomocného biskupa, ktorým sa stal vtedajší viceprovinciál redemptoristov na Slovensku Mons.
Milan Chautur CSsR. Biskupskú chirotóniu prijal v sobotu 29. februára 1992
z rúk Mons. Jána Hirku opäť v priestoroch
prešovskej mestskej haly za veľkej účasti
duchovenstva a veriacich. Slávnostné
uvedenie do biskupskej služby prebehlo
na druhý deň v Chráme Zoslania Svätého
Ducha otcov redemptoristov v Michalovciach. Významné postavenie v Gréckokatolíckej cirkvi mali už od dávnej histórie
rehoľné rády. Počas komunistickej vlády
však gréckokatolícke rehole na Slovensku
oficiálne nemohli pôsobiť. Opätovné po-

Najväčšou historickou udalosťou pre
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
v jeho dejinách bola návšteva vtedajšieho
pápeža Jána Pavla II. v Prešove 2. júla
1995. Ján Pavol II. navštívil Katedrálu sv.
Jána Krstiteľa a potom sa presunul pred
mestskú halu, kde sa spolu s približne
dvestotisíc veriacimi modlil Akatist
k Presvätej Bohorodičke. V príhovore
ocenil hrdinstvo Gréckokatolíckej cirkvi,
jej hodnotu, krásu a hĺbku. Zdôraznil, že
jej prítomnosť je výrečným svedectvom
toho, ako možno byť po stáročia, aj napriek všetkým ťažkostiam, verní pôvodnému cyrilo-metodskému odkazu.
Ján Pavol II. počas svojej návštevy Prešova
dal nepriamo impulz k pokračovaniu beatifikačného procesu biskupa Pavla Petra
Gojdiča a biskupa ThDr. Vasiľa Hopka
(proces sa začal ešte v roku 1986 v USA),
resp. k začatiu tohto procesu na eparchiálnej úrovni. Kongregácia pre kauzy
svätých potom 19. októbra 1995 zverejnila
dekrét, v ktorom oznámila, že v kauze beatifikácie biskupov P. Gojdiča a V. Hopka
má pokračovať Prešovské gréckokatolícke
biskupstvo.

CIRKEVNÁ ŠTRUKTÚRA
Prešovská eparchia sa jurisdikčne rozprestierala na celom území Československa.
Administratívno-správne bolo len na území Slovenska v roku 1994 rozdelených 259
farností do trinástich dekanátov. V sčítaní
obyvateľstva v roku 1991 sa ku Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prihlásilo 178
733 obyvateľov. Územie Čiech a Moravy
spravovala do roku 1989 pražská farnosť.
V roku 1991 sa prihlásilo 7 030 obyvateľov
ku Gréckokatolíckej cirkvi v Čechách

a na Morave. Po roku 1989 boli obnovené tri gréckokatolícke farnosti – v Brne,
Ostrave a Liberci, neskôr boli erigované
ďalšie farnosti v Chomutove, Bruntáli
a Plzni. Prešovský biskup Ján Hirka 1. mája

1992 zriadil Moravsko-sliezsky dekanát
so sídlom v Brne a Liberecký dekanát so
sídlom v Liberci. Po rozdelení Československa na samostatnú Českú a Slovenskú
republiku (1. januára 1993) zriadil biskup
Ján Hirka pre gréckokatolíkov v Českej republike biskupský vikariát a za jeho vikára
vymenoval pražského farára Ivana Ljavinca a za kancelára Jána Eugena Kočiša.

VRÁTENIE MAJETKU
Významnou, aj keď nadmieru komplikovanou záležitosťou v 90. rokoch 20.
storočia bol pre Gréckokatolícku cirkev
proces majetkovo-právneho vyrovnania sa
s Pravoslávnou cirkvou. To, že riešenie tejto otázky malo celospoločenskú vážnosť,
svedčí aj to, že sa táto problematika dostala
aj do programových vyhlásení slovenských
vlád od roku 1990 až do roku 1998.
Základný smer riešenia tejto problematiky malo dať zákonné opatrenie predsedníctva Slovenskej národnej rady č.
211/90 Zb. z 29. mája 1990 o usporiadaní
majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou, v ktorom
bolo stanovené, že všetok majetok, ktorý
bol pred 28. aprílom 1950 vo vlastníctve
Gréckokatolíckej cirkvi a následne bol
prevedený do vlastníctva Pravoslávnej
cirkvi, je teraz majetkom vo vlastníctve
Gréckokatolíckej cirkvi. Odovzdanie
majetku sa malo uskutočniť do troch
mesiacov od účinnosti opatrenia. Ak by
do spomínanej lehoty neprišlo k odovzdaniu nehnuteľného majetku alebo sa
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obe cirkvi nedohodli o spôsobe užívania,
o jeho užívaní mal rozhodnúť splnomocnenec vlády Slovenskej republiky
s prihliadnutím na počty veriacich oboch
cirkví v konkrétnych obciach.
Hoci v zmysle opatrenia boli všetky nehnuteľnosti v priebehu
stanovených troch
mesiacov na katastrálnych úradoch prepísané na Gréckokatolícku
cirkev, k fyzickému
odovzdaniu, resp. k dohode o spoluužívaní
nedošlo ani v jednom
takomto prípade.
Následne preto došlo
k vzniku vládnej komisie, ktorá mala prerokovať sporné farnosti.
V zmysle § 3 zákonnéarchív ABÚ
ho opatrenia po troch
mesiacoch od začiatku jeho platnosti
začal svoju činnosť vládny zmocnenec,
za ktorého bol 24. júla 1990 vymenovaný
JUDr. Ing. Adolf Smolík.
Často však ani po rozhodnutí splnomocnenca, resp. komisie nedošlo k definitívnemu vyriešeniu medzináboženskej
situácie v niektorých obciach. V rokoch
1990 až 1998 sa slovenská vláda zaoberala
problematikou riešenia vzťahov medzi
Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou
na 27 rokovaniach, v rámci nej prijala 25
uznesení. K samotnému zákonnému opatreniu bolo v rokoch 1990 – 2000 vydaných

120 rozhodnutí a 8 dodatkov k rozhodnutiam na nehnuteľný majetok v 120 obciach.
V prvej etape, do mája 1992, Gréckokatolícka cirkev prevzala od Pravoslávnej
cirkvi bez poskytnutia dotácie vlády SR
sakrálne objekty v 48 obciach. V druhej
etape vláda hľadala možnosť na eliminovanie napätých vzťahov medzi cirkvami
a znižovanie zaťaženia súdov na urýchlené riešenie formou dohôd. Postupne boli
podpísané viaceré dohody medzi slovenskou vládou a Pravoslávnou cirkvou.
Do konca júna 1993 ostalo ešte 21 chrámov
nedoriešených. Najkritickejšia situácia
bola v ôsmich obciach, kde pravoslávni
veriaci aj napriek rozhodnutiu vládneho
splnomocnenca a dohodám uzatvoreným
medzi vládou SR a predstaviteľmi Pravoslávnej cirkvi o dobrovoľnom odovzdaní
chrámov pri poskytnutí dotácie vlády SR
odopierali odovzdať chrámy.
Preto bola 15. júna 1995 v Prešove slávnostne podpísaná ďalšia, tzv. rámcová dohoda
medzi Gréckokatolíckym biskupstvom
v Prešove, Pravoslávnou eparchiou
v Prešove a vládou SR o usporiadaní
majetkových a užívacích vzťahov v zmysle
zákonného opatrenia predsedníctva SNR
č. 211/1990 Zb. Táto dohoda nadobudla
účinnosť dňom prijatia uznesenia vlády SR
č. 507 zo 4. júla 1995. Ani po tejto dohode
sa však tento problém nepodarilo úplne
vyriešiť. Majetkovo-právny problém medzi
Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou
sa tak podarilo definitívne doriešiť až tzv.
veľkou dohodou, ktorú schválila vláda
Slovenskej republiky 15. decembra 2000.

JÁN ŠIMON,
TIT. KANONIK (1919 – 2004)
Ján Šimon sa narodil 26. apríla 1919 v Mukačeve, v časti
Podmonastyr na Podkarpatskej Rusi v roľníckej rodine ako
predposledné z ôsmich detí. Od piateho roku bol úplnou
sirotou. Starali sa o neho staršie sestry. Po ľudovej škole
v Mukačeve tu absolvoval aj gymnázium. V roku 1941 začal
študovať teológiu v Užhorode a v Prahe. Kňazskú vysviacku prijal ako ženatý
v prešovskej katedrále 28. septembra 1947 z rúk vladyku Pavla. Ako novokňaz
nastúpil do farnosti Zvala, neskôr do Torysiek. 28. apríla 1950 ho násilne odviezli
do Prešova na tzv. Prešovský sobor. Potom sa skrýval v Košiciach. Do Čiech neodišiel, ale pracoval ako robotník v Žiari nad Hronom, neskôr vo VSŽ v Košiciach.
V júni 1969 dostal dekrét do Torysiek, kde pôsobil do augusta 1988, keď zo zdravotných dôvodov odišiel na dôchodok do Košíc. V rokoch 1992 – 1995 bol správcom farnosti Cigeľka. Po odchode z farnosti žil na dôchodku v Košiciach a pravidelne vypomáhal v Chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach a vo farnosti
Košice-Nad jazerom. Zomrel 23. augusta 2004 vo veku 85 rokov. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ
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ALTERNATÍVNA MEDICÍNA
Jozef GLASA

Dnes sú v móde všelijaké alternatívy. Alternatívna
hudba, kultúra či móda. Alternatívne filozofie či teológie.
Alternatívne médiá. Alternatívna pravda. Tak prečo
nie alternatívna medicína?! Veď tej obyčajnej máme
už akosi všetci dosť. Aj tých jej škandálov. Strašenia
krachujúcim zdravotníctvom. Stratifikáciou nemocníc.
Ďalšími doplatkami na lieky.

lia vzdialenej mimozemskej civilizácie,
keď sa tu zastavili na lietajúcich tanieroch. Alebo ide o zázračné vedomosti zo
starých príručiek alchýmie, astrológie,
tajných spolkov či temných rituálov.
Niekedy sú až také tajné, že ich ešte ani
nikto nevidel. Niektoré sa vraj tradujú
stáročia, ba tisícročia. Napríklad takzvaná
(nie historická) tradičná čínska medicína – v skutočnosti „vynález“ čínskeho
komunistického vodcu Mao Ce-tunga
(1893 – 1976). Alebo homeopatia – pseu-

Alternatívna medicína sa dnes tvári sebavedome. Ako medicína. Ako nová spása
človeka, chorého či umierajúceho. Najmä
vtedy, keď vedecká medicína je akoby
bezmocná a nedokáže pomôcť. Alebo je
nedostupná, vyzerá nepohodlne, príliš
chemicky či málo prírodne. Alternatívna
sľubuje chorému nádej, ktorú len málokto môže splniť. To nič, aspoň na chvíľku
mu je lepšie...
Možno sa teda ľuďom čudovať, že
od lekárov a zdravotníkov prechádzajú
k rôznym, často samozvaným liečiteľom?
Myslím si, že možno. Musia totiž kvôli
tomu aspoň na chvíľu opustiť kritické
uvažovanie a známe fakty. Musia uveriť
v niektorú z metód alebo v niektorého
z predstaviteľov alternatívnej medicíny.
Takáto viera už nie je celkom v poriadku.
Ak sa teda berie ako viera. Je to modloslužba.
Čo to tá alternatívna medicína vlastne
je? Ľahká a krátka definícia neexistuje.
Ide totiž o veľký počet rôznych postupov
či praktík, ktoré na pohľad vyzerajú ako
medicínske či zdravotnícke. V skutočnosti však majú s medicínou pramálo spoloč-

pexels.com

Radšej asi pôjdeme k tomu liečiteľovi.
Alebo k šamanovi. Bude mať na nás čas.
Zaplatíme – a istotne pomôže. Má mocné
talizmany, napráva bioenergiu, lieči karmu, má virgule. Aj kyvadielka a zázračné
kamienky. Aj tuto našej susede pomohli,
hoci jej predtým nič nebolo... Podobné
vyjadrenia sú dnes časté. Pýtame sa, či je
to len móda, či niečo viac.

ného. Azda okrem toho nespokojného či
zúfalého pacienta, ktorý práve teraz hľadá
niečo „iné“. Nedávna kritická publikácia
o alternatívnej medicíne uvádza jej viac
než 150 rôznych príkladov.
Praktiky alternatívnej medicíny sú
svojou podstatou mimo oblasti vedeckej medicíny a neraz aj racionálneho či
vedeckého poznania. Sú proti nim – ako
ich alternatíva. Aj keď to len zriedka priznajú otvorene. Odvolávajú sa na rôzne
špekulatívne znalosti či skúsenosti, ktoré
už z princípu nemožno vedecky overiť.
Predstavujú iracionálne chápanie fungovania ľudského tela a jeho chorôb. Niektoré pochádzajú z dávneho, predvedeckého obdobia vývoja ľudskej civilizácie.
Iné vraj z rôznych tajných kozmických či
armádnych programov súčasnosti. A zasa
iné zjavili ich zakladateľom predstavite-

dovedecký liečiteľský systém z prelomu
18. a 19. storočia, ktorý navrhol vtedajší
lekár Samuel Hahnemann (1755 – 1843).
Od alternatívnej medicíny však musíme
odlíšiť komplementárnu, doplnkovú
medicínu. Ide o užitočné praktické
poznatky o liečbe bežných ochorení či
poranení. Tradujú sa v rodinách a bežnej
kultúre (lekárnička či liečebné postupy
našich babičiek). Nevystupuje proti
postupom vedeckej medicíny, ktoré sa
snaží vhodným spôsobom dopĺňať –
horúci čaj s citrónom pri prechladnutí,
repíkový odvar na rôzne poranenia,
vlhké studené zábaly pri horúčke a mnohé iné. Etické hodnotenie alternatívnej
medicíny je negatívne. Jej účinnosť je nanajvýš na úrovni placeba, bezpečnosť či
neškodnosť nebýva zaručená. Ale o tom
nabudúce.

www.casopisslovo.sk
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KOMUNIKOVAŤ
Juraj GRADOŠ

Kríza spoločnosti sa najviac ukazuje v kríze rodiny. Nedôvera, nevera, odcudzenie... Tieto
zranenia sa stávajú aj súčasťou kresťanských rodín. Ako ich odstrániť? Ako ich uzdraviť?
Tieto otázky trápia mnohých manželov.
Nebojíte sa hovoriť o sebe, o svojom živote
na verejnosti?

archív Fuchsovcov

J

Oto: Nie, nebojím sa.
Eva: Nemám problém hovoriť o sebe, ale je to
veľmi ťažké, lebo mi to znova pripomína minulosť
a všetko, čím som si prešla. Spomínanie na tieto
udalosti je pre mňa bolestivé.

J

Ako sa môže z dobrého vzťahu dvoch milujúcich sa osôb stať mínové pole?

Eva: Je to jednoduché. Na začiatku je človek zaľúbený, veľa veci prehliada. Keď však príde skutočný
život so svojimi problémami, vtedy zlyháva. Keď
napríklad prídu deti, ukazuje sa rozdielnosť manželov, z akého prostredia vyšli, aké majú názory.
Oto: Ja vidím ako dôvod nedostatok správnej
komunikácie, keď sa málo alebo zle v manželstve
komunikuje. Niektoré veci ostávajú nevysvetlené.
Nasledujú zranenia a presadzovanie seba samého.

J

V kríze sú manželia často spolu kvôli
deťom a hľadajú pochopenie a lásku mimo
manželstva. Neubližujú im tým nakoniec?

Eva: Určite nie je dobré zostať spolu iba kvôli deťom a neriešiť problémy v manželstve. Stále existuje riešenie. A ak manželia riešia svoje problémy, tak
ich vzťah k deťom musí ísť bokom. Nie preto, že
ich nemilujú, ale naopak. Najviac im pomôžu, ak
uzdravia svoj vzťah. Často si až po rokoch, keď deti
vyrastú, uvedomia, ako im pri „záchrane“ svojho
manželstva ublížili. Ako veľmi zasiahla manželská
kríza do života detí.
Oto: Otvorené manželstvo nepomáha ani rodičom,
ani deťom. Naopak, spôsobí iba ďalšie zranenia. Jediné plus vidím v tom, že ak manželia zostanú spolu, získajú čas niečo riešiť. Nehovorím, že rozvod
je lepší, ale ani jedno, ani druhé nie je dobrá cesta.
Často sa tento spôsob života manželov stane „štandardom“ a snaha o skutočnú záchranu manželstva
ide bokom. Poznáme to z vlastnej skúsenosti.

Oto a Eva
Fuchsovci
sú manželmi
sedemnásť rokov.
Vychovávajú päť
detí. Počas svojho
manželstva
si prešli ťažkým
obdobím. S Božou
pomocou ho
zvládli a dnes
svojím vlastným
príkladom
pomáhajú
na Kurze Rút
iným manželom.

J

Často pomoc vo forme poradní, psychológov a terapeutov zlyháva. Čo môže naozaj
pomôcť pri záchrane vzťahu?

Oto: My sme spočiatku nevyhľadávali pomoc
u iných. Chceli sme si to vyriešiť sami. Dnes je
taká doba. Ak niečo nefunguje, tak to vymením.
Keď sa pokazí televízor, kúpim druhý. Keď mi to
škrípe s manželkou, nájdem si „iný, lepší model“
s pokrokovými funkciami. Napriek tomu, že je
doba taká, dá sa fungovať aj inak. My sme našli
Kurz Rút v Centre pre rodinu na Sigorde a to nám
pomohlo.
Eva: Ani ja som na začiatku nevedela, čo robiť.
Modlila som sa a keď kríza vrcholila, vyhľadala som
kňaza, ktorý ma duchovne viedol. Jeho základná
otázka bola: „Chceš zostať vo vzťahu s manželom?“
Odpoveď som poznala, a dokonca som vedela, aj
kde boli chyby, ktoré nás doviedli do súčasného stavu. Aj keď som seba samu nepovažovala za ideálnu,
problém bol podľa mňa v manželovi. Lebo nebol
presne podľa mojich predstáv. Nerobil, čo som
chcela. Kňaz mi vtedy povedal, že v manželstve sa
nemá brať, ale dávať. Nemám čakať, že mňa manžel
urobí šťastnou, ale ja mám urobiť šťastným manžela. To som nepočula prvýkrát. Ale až teraz som
si povedala: „Skúsim to.“ A začala sa zmena môjho
života. Čím viac som sa snažila, tým viac som vnímala, koľko chýb som napáchala sama. A tak som
videla, čo mám naprávať. Keď som teda vstupovala
do pokory, Boh vstupoval do nášho vzťahu a naprával ho. Zároveň uzdravoval moje zranenia. A čo
teda pomáha? Modlitba, pokora a láska. Veľmi veľa
lásky. A v nej odpúšťať minulosť.

J

Čo znamená odpúšťať?

Oto: Uzdravovať samého seba. Odpútať sa od človeka, ktorý mi ublížil. A keď mu odpustím, vtedy
sa od neho skutočne oslobodím. Aj od toho, čo mi
urobil.
Eva: V prvom rade je to každodenná činnosť. Stále
príde konflikt či zranenie, ktoré treba odpustiť.
Mne osobne pomohlo poznanie, ako ja sama veľmi
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potrebujem odpustenie. Od Boha, od ľudí okolo
seba. A ak ho dostávam, mala by som aj ja odpúšťať. A milovať, lebo som milovaná. Bez odpustenia
to v manželstve nejde. Nie je to zabudnutie. Ale
ak dokážeme prekryť zranenie láskou, tak nám
spomínanie na tieto ťažké okamihy života nespôsobuje bolesť.
Oto: Odpustenie, ako aj láska, to nie je cit. Je to
rozhodnutie. A keď sa človek rozhodne odpustiť,
začína sa proces odpúšťania a zároveň uzdravovania. Samozrejme, trvá to nejaký čas. Ale na začiatku sa treba správne rozhodnúť. A Boh doplní, čo
na to potrebujeme.

J

Môže byť rozvod niekedy riešením?

Oto: Prirodzeným spôsobom sa dá zachrániť každé
manželstvo. Čo nie je možné človeku, je možné
Bohu. No niekedy pri ťažkých situáciách v rodine,
ako je týranie, alkoholizmus, drogová závislosť či
psychická porucha, je rozluka manželov riešením,
ktoré môže ochrániť partnera a deti, čo sa týka
zdravia alebo dokonca života. Najmä ak ten druhý
nechce spolupracovať. Niekedy niet ani čo rozlúčiť,
lebo manželstvo ani nevzniklo. Ostatné ťažkosti sa
dajú riešiť. Naozaj sa to dá.
Eva: Ak ten druhý nechce zmeniť svoj život a chce
naďalej ubližovať, prípadne nevie prestať ubližovať, treba hľadať iné riešenia ako rozvod, napríklad rozluku manželov.

J

Niekedy manželia hľadajú pomoc, inokedy
nie. Ako to vidíte vy?

Oto: Závisí to od úrovne manželského problému.
Treba však myslieť na to, že zakrývanie problému výletmi, sexom a podobne samotný problém
nerieši.
Eva: Treba hľadať cestu uzdravenia. Nechať uzdraviť svoje vnútro a vzťah. A to sa dá iba v Bohu.
Ak toto nenastane, tak malý problém spôsobí
cez staršie zranenia veľký konflikt. Znovu človek
prežíva staré bolesti.

J

Môžu si manželia uzdraviť zranenia sami?
Nepotrebujú pomoc iných?

Eva: Určite potrebujú.
Oto: Minimálne Svätého Ducha.
Eva: Treba sa na druhého pozerať Božími očami.
To človek prirodzene nevie. Ale napríklad Kurz
Rút či Manželské večery môžu byť veľmi nápomocné pri uzdravovaní manželov a manželstva
ako takého. Manželia síce mnohokrát počujú už
počuté, ale až tu pochopia význam slov a konečne
budú skutočne počuť. Toto nie je o vedomostiach,
ale o konkrétnom hľadaní a riešení všetkých
problémov.
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Oto: Na takýchto stretnutiach to prežijú. Táto
dynamika je ešte dôležitejšia ako teória.

J

Čiže tu pomáha Cirkev.

Oto: Áno. V dobrom manželstve majú byť traja –
muž, žena a Boh.
Eva: Kňaz často ponúkne iný pohľad, ktorý bežne
nevidíme. Modlitba, sviatosť zmierenia... To všetko vedie človeka k uzdravovaniu zranení.
Oto: V Cirkvi, medzi skutočne veriacimi, nenájde
zranený človek odsúdenie, ale priateľov.

J

Niekedy sa manželka upne na Boha. Ako to
vníma muž?

Oto: Zraňuje to. Stáva sa, že manželka je na púti,
na modlitbách, v spoločenstve, ale doma nie
je. Chýba tak spoločne strávený čas. Namiesto
uzdravovania to spôsobuje ďalšie zranenia a ešte
väčšie odcudzenie manželov. Niekedy manželka
vníma Ježiša ako svojho muža a všetko intímne, čo
prežíva so svojím manželom, jej i jemu ubližuje.
V podstate je to extrém.

J

Ako predísť všetkým týmto problémom?

Eva: Komunikovať. Vzájomne si hovoriť o problémoch. Ako ich cítime a vidíme. Počúvať a chápať
toho druhého, zaujímať sa o neho. Do manželstva
si prinášame rôzne zranenia, ktoré ho ovplyvňujú. A ak o nich nerozprávame, tak ten druhý
nechápe, prečo tak reagujeme a konáme, ako
konáme.
Oto: Nesúdiť. Nesekírovať. Často sa to deje bezdôvodne. Je nutné okrem vôľovej lásky nezanedbávať
ani tú citovú. Tráviť spolu čas. Prejavovať si lásku
navonok. Rozprávať sa a riešiť zranenia, lebo inak
sa prehlbujú. Zároveň je dôležité správne skĺbiť
batôžky s výchovou, poznaním, zvykmi, ktoré si
manželia prinášajú do spoločného života. A to
sa nedá bez komunikácie. Je to naozaj dôležité.
Od jedla až po výchovu detí.
Eva: Aj spôsob riešenia konfliktov môže byť
odlišný, ba priam protikladný. Jedni sa urazia
a majú tichú domácnosť, iní si to navzájom
vykričia. Ďalší to riešia pokojne. A ak v tomto
manželia nenájdu dohodu, tak sa nemôžu posunúť vpred.
Oto: Netreba si o sebe myslieť, že zmeníme toho
druhého. Musím sa meniť sám. A deje sa to vtedy,
ak dám do popredia vzťah a nie seba.
Eva: Netreba sa za každú cenu prispôsobovať. Treba komunikovať a hľadať niečo spoločné. A popritom sa učiť jazyku lásky svojho partnera a ním mu
ponúkať svoju lásku.

VIETE, ŽE...?
Centrum pre rodinu
na Sigorde ponúka
rôzne kurzy, ktorých
cieľom je skvalitnenie rodinného života.
Funguje od roku 2008
a spolupracuje s mnohými, aj zahraničnými lektormi. Kurzy,
ktoré ponúka, sa týkajú
prípravy na manželstvo, výchovy detí či
upevňovania manželského života. Zároveň
však ponúka aj kurzy,
ktoré nie sú zamerané
na manželské páry.
Ich cieľom je pomôcť
k skutočnému obráteniu, uzdraveniu zranení a životu v Božom
svetle.

www.casopisslovo.sk

10

rodina

LÁSKA MÔŽE RÁSŤ
Peter ŠTUPÁK, Gabriela ŠTUPÁKOVÁ

Občas dostávame otázky typu: Prešli ste si aj nejakou
manželskou krízou? Nezhody a konflikty sa, samozrejme,
vyskytnú v našom manželstve, ale veľkú krízu sme zatiaľ
nemali. No asi po piatich rokoch v manželstve prišla istá
rutina. To, čo nám pomohlo oživiť náš vzťah, boli Manželské
večery.
Treba si uvedomiť, že ani v manželstve si
nedokážeme naplniť všetky naše túžby. To
dokáže iba Boh. Preto ak vznikne medzi
manželmi nezhoda, treba ju vyriešiť vo
vhodnom čase rozhovorom a odpustením.
Odpustenie a uvedomenie si chyby je pre
manželstvo kľúčové. Bez toho nedokáže
vytrvať. Tiež sa potrebujeme modliť a učiť,
ako predchádzať konfliktom.

MANŽELSKÉ VEČERY
Vedeli sme, že Boh stvoril manželstvo
a všetko, čo stvoril, je dobré. A keď sme
v manželstve začali pociťovať, že nie je
také živé ako na začiatku, hľadali sme
niečo viac. Rôzne kurzy a duchovné
cvičenia... Boli to fajn veci, ale... Stále
nám niečo chýbalo. Až sme cez kurzy Alfa
(kurz o základoch kresťanskej viery) našli
aj kurz Manželské večery v Londýne. Veľmi nás zaujal a prešli sme ním aj s ďalšími
troma pármi z nášho spoločenstva. Tento
kurz odpovedá na množstvo otázok, ktoré
manželia majú, a pomáha v mnohých
oblastiach života v manželstve. Prinúti
hľadať odpovede aj na otázky, ktoré by
vám ani nenapadli v bežnom živote, a pritom sú veľmi dôležité.
Osobná skúsenosť bola veľmi dôležitá,
lebo vďaka nej prišlo rozhodnutie urobiť
Manželské večery pre známych. Po pozitívnom ohlase sa Manželské večery začali
organizovať na rôznych miestach Slovenska. Najprv to boli semináre o tom, ako
organizovať tieto stretnutia pre manželov,
preložili a vytlačili sa príručky v slovenskom jazyku, ku ktorým boli pripojené aj
prednášky v češtine na DVD.

PRE VERIACICH AJ
NEVERIACICH
Aj keď Manželské večery stoja na kresťanských základoch, sú určené všetkým
manželským párom. Veriacim aj neveriacim. Tým, ktoré majú dobré manželstvo, ponúkajú prehĺbenie a posunutie
na vyšší level. Manželom s problémami
zasa spôsob, ako ich riešiť alebo aspoň
ich vidieť a pokúsiť sa o nich rozprávať.
Ponúkajú množstvo nástrojov, ktoré
manželia potrebujú, ale, žiaľ, mnohí
o nich nevedia. Aj my sme si v nich
našli množstvo užitočných vecí a rád
o tom, ako riešiť konflikt, ako a kedy
komunikovať, ako vedieť vypočuť,
ako zaujať postoj voči svokrovcom
a rodičom...

TÉMY
Sedem tém – Budovanie základov pre
manželstvo, Dobrá komunikácia, Riešenie
konfliktov, Sila odpustenia, Rodičia
a svokrovci, Manželský sex, Láska v akcii
(Päť jazykov lásky) – manželia otvárajú
za svojím malým stolom pri dobrej večeri.
Manželskému páru nikto nevstupuje
do ich rozhovoru. Nie je tam ani žiadna skupinová diskusia alebo zdieľanie.
Každý pár má zabezpečenú diskrétnosť
a intimitu.
Napriek tomu, že Manželské večery ponúkajú riešenia problémov, nie sú vhodné
pre páry v hlbokej kríze, pre také, ktoré
nedokážu medzi sebou už ani komunikovať. Tieto páry potrebujú externú pomoc,
aby im pomohla naštartovať komuni-

káciu. No stalo sa, že aj rozvedený pár
po týchto stretnutiach obnovil svoj vzťah.

PREČO SA MANŽELSTVÁ
ROZPADÁVAJÚ?
Príčinu rozpadu vidíme jednoznačne v nedostatku komunikácie a priateľstva. Pod
priateľstvom myslíme to, či manželia prežívajú spoločné chvíle bez detí. Najlepšie
aspoň dve hodiny týždenne bez plánovania, rozhovorov o výchove detí či debaty
o rekonštrukcii bytu, či domu… Jednoducho, či vedia byť spolu a rozprávať sa
o tom, čo kto prežíva, ako sa mu darí. Ako
keď iba spolu chodili, keď vedeli stráviť
hodiny v spoločnom rozhovore a dokázali
sa jeden pred druhým otvoriť a odhaliť
svoje postoje, názory, prežívanie...
Veľmi častou príčinou rozpadu manželstiev sú aj financie. Správne hospodárenie
je dôležité. Spoločný účet, otvorenosť,
transparentnosť a komunikácia v tejto
oblasti sú kľúčové.
No aj keď sa človek akokoľvek snaží
a dodržiava tieto jednoduché zásady,
bez Boha a kresťanských princípov má
manželstvo malú šancu prežiť. Ľudsky je
nesmierne ťažké, ak nie nemožné uvedomiť zmysel obety, pochopiť a milovať bezpodmienečne. Potrebujeme Božiu posilu
a každý z nej čerpať. Vnímať, že jeho láska v nás rastie a vďaka tomu aj schopnosť
dávať si ju navzájom. Tento princíp je pre
manželstvo základný a najdôležitejší.

RIEŠENIA
Každé manželstvo si vyžaduje prácu.
Podobne ako záhrada. Aj keď ju máme
na začiatku krásnu, všetci vieme, že takto
pekná dlho nevydrží, ak sa o ňu nebudeme starať. Žiaľ, nefunguje to ako v rozprávke, keď princ zabije draka, potom
prekoná nesmierne množstvo prekážok,
získa si svoju princeznú a potom žijú
šťastne, až kým nezomrú.

www.casopisslovo.sk
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Komunikácia môže byť narušená rôznymi prekážkami:
•

Filtrovanie informácií – skresľovanie informácií

•

Selektívne vnímanie – ľudia interpretujú to, čo vnímali

•

Emócie – ovplyvňujú podanie i pochopenie informácie

•

Zahltenie informáciami – človek dostane viac informácií, ako môže
spracovať

•

Jazyk – slová môžu mať pre rôznych ľudí rozdielny význam

•

Hodnotové rozdiely – mnohé problémy vznikajú pre rozdielny
rebríček hodnôt vyplývajúci z rozdielneho rodinného zázemia,
vzdelania, životnej filozofie a pod.
(podľa epi.sk)

Do manželstva vstupujú dvaja ľudia
s rôznym zázemím, zvykmi, slabosťami
a začínajú sa učiť spolu žiť. Je to cesta,
na ktorej sa učíme rásť, vo vzťahu, v láske,
vo svätosti. Je to celoživotný proces, a dá
sa zvládnuť iba s Bohom. Úspešné je iba
vtedy, ak obaja vedia odpúšťať.
Predpokladom vyriešenia konfliktu je
konštruktívna komunikácia. Ak nefunguje, začína sa kríza. Neodpustenie sa hromadí a kríza sa každým dňom prehlbuje,
či si to niekto uvedomí, alebo nie. Preto
sa potrebujeme naučiť konflikt riešiť a komunikovať hneď na začiatku. Premlčané
prerastú do krízy, s ktorou si už manželia
nevedia poradiť. Vtedy potrebujú pomoc
zvonku. No niekedy je ťažké si problém
priznať, no bez poznania problému vyriešenie nepríde. Verte, že vaše manželstvo
za to stojí.
Ak prichádzajú za nami páry, ktoré majú
problém komunikovať a riešiť problémy,

zvykneme im poradiť, aby začali hovoriť, čo sa im na tom druhom páči. Aby
do svojich myslí vtiahli pozitívne veci
o partnerovi. Ak to nejde, môžu si spomenúť na čas pred manželstvom, na všetko
pekné, čo zažili. Alebo môžu hovoriť,
prečo si toho druhého vážia a za čo sú mu
vďační.
Potom treba problém konkrétne pomenovať. Jedno pivo denne môže pre manžela
znamenať málo, no manželku to vytočí.
Potrebujeme vedieť, čo ten druhý prežíva.
V treťom kroku je dôležité pomôcť
naštartovať komunikáciu. Určiť si aspoň
dve hodiny týždenne bez detí, keď sa
budú môcť rozprávať. Ak sa rozhodnú
poctivo dodržiavať toto pravidlo, je veľmi
pravdepodobné, že manželstvo dostane
novú iskru.
Či už bude riešenie krízy prebiehať
s vonkajšou pomocou, alebo nie,

pexels.com

každodenná modlitba a sviatostný život
sú nevyhnutné. Máme skúsenosť, že
s Bohom je všetko možné. On je Boh
zázrakov.

NA VÝCHODE NIEČO JE
Od začiatku sme do manželstva vstupovali s tým, že Boh je na prvom mieste.
Manželmi sme už sedemnásť rokov
a máme štyri deti, napriek tomu sa stále
snažíme aktívne zapájať do života Cirkvi
a pracovať s manželmi, ktorí to potrebujú. Naša služba sa rozrástla – rôzne
stretnutie, kurzy, večery chvál a množstvo
akcií pre mužov, ženy, manželov, mladých
a deti. Keďže bolo náročné prenajímať
sály a haly, ktoré vo väčšine nevyhovujú, prišiel čas hľadať si vlastný priestor,
kde možno pomáhať iným stretnúť sa
s Bohom.
Projekt s názvom Na východe niečo je sme
vnímali ako Boží impulz, aby sa v Prešove
vytvorilo ďalšie miesto, kde sa môžu obnovovať manželstvá, rozbité vzťahy, kde
zlomení nájdu potechu a uzdravenie, kde
sa môžu stretávať mladí ľudia...

www.casopisslovo.sk
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SLZY
A ZÁCHRANA
Milan GÁBOR

Na pamiatku
udalosti prenesenia ikony
Bohorodičky
do Pskova bola
v Pskove v roku
1470 postavená
Znamenská cerkev (cerkev zasvätená Bohorodičke Znamenia)
v Staroznamenskom ženskom
monastieri.
Tento typ ikony
sa nazýva aj
panagia (gr.),
kde je Bohorodička zobrazená
na spôsob oranty
– Božej Matky
s pozdvihnutými
rukami v geste
modlitby, s tým
rozdielom,
že na hrudi
je zobrazený
v medailóne
Kristus ako dieťa
so žehnajúcou
pravicou, v niektorých prípadoch aj
oboma rukami. Ikony tohto typu patrili
v Rusku medzi najuctievanejšie. Panna
Znamenia alebo Znamenie – takéto ikony
sa vďaka divom takto nazývali, pretože
v starej ruštine to pomenovalo zjavenie
alebo znak.
simblago.com

Na budúci rok 15. – 16. augusta 2020,
počas slávenia chrámového sviatku
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, si nielen
farnosť Klokočov, ale celá Košická eparchia, a zároveň gréckokatolícka metropolia na Slovensku pripomenie významnú
udalosť v dejinách našej miestnej cirkvi,
a to 350. výročie od slzenia Klokočovskej
ikony Bohorodičky.

Vládkyňa, Bohorodička, neopúšťaj nás,
ale pomôž nám hriešnym a nedôstojným
tvojim služobníkom. Pomôž a zachráň
nás.“ Celý sprievod sa pomodlil moleben
a divotvornú ikonu vniesli do pskovského
Soboru Svätej Trojice, kde sa nachádza až
doteraz. V Pskovskej oblasti sa morová
epidémia skončila. Ikonu začali nazývať
Čerská alebo aj Pskovská.

ČERSKÁ (PSKOVSKÁ)
IKONA BOHORODIČKY
(RUS. ЧЕРСКАЯ/
ПСКОВСКАЯ)
Slzenia ikon neboli v dejinách ojedinelé.
V živote mnohých zbožných národov
boli svedectvom ochrany a starostlivosti Božej Matky o svoje duchovné deti.
Takouto ikonou je aj Čerská ikona Bohorodičky, nazývaná aj Pskovská, ktorá
v roku 2020 oslávi 600. výročie zázračného slzenia a záchrany pred morovou
epidémiou.
V čase zjavenia svojej divotvornej moci sa
nachádzala v Cerkvi Kristovho narodenia
v dedinke Čerskaja v Pskovskej oblasti
(30 km od Pskova) na severozápade Ruska, neďaleko hraníc s Estónskom.

v tom čase k slziacej ikone, aby jej vzdali
úctu, odchádzali uzdravení.

Písal sa rok 1420 a v tom čase v oblasti
Pskova zúrila morová epidémia. Chorí
a trpiaci hľadali nádej a záchranu na uzdravenie v modlitbách k Bohu a Božej
Matke. S požehnaním novgorodského
a pskovského arcibiskupa Simeona sa
za odstránenie epidémie ako následku
ľudského hriechu veriaci prísne postili. Čo sa stalo? 16. júla v čerskej cerkvi
na ikone hodigitrie z očí Bohorodičky
stekali slzy. Zvesť o zázraku sa veľmi rýchlo šírila. Slzy na ikone veriaci pochopili
ako znak toho, že Božia Matka počuje
modlitby a prosby svojich trpiacich detí
a že im posiela pomoc a nádej. Chorí,
ktorí s vierou a Božou bázňou prichádzali

Keď sa o tejto udalosti dozvedelo pskovské knieža Fiodor Alexandrovič, poslalo
do dediny duchovenstvo so zbožnými
a osvedčenými ľuďmi, aby zobrali z cerkvi
ikonu a preniesli ju do Pskova. Vyslanci
s veľkým oduševnením a bázňou splnili
poslanie kniežaťa. Keď sa obyvatelia
Pskova dozvedeli o prichádzajúcom
sprievode, samotné knieža sprevádzané
duchovenstvom a početným národom
vyšlo pred brány mesta, aby si uctili
a privítali divotvornú slziacu ikonu Božej
Matky. Slávnostná chvíľa bola sprevádzaná novým slzením ikony. Národ dotknutý
týmto videním sa v pokore prežehnával
so slovami: „Pane, zmiluj sa! Presvätá

Každoročne sa 16. júla, v deň výročia
slzenia divotvornej Čerskej ikony Bohorodičky, ktorý je zároveň aj jej liturgickým
sviatkom, robí s ikonou sprievod okolo
Pskova. Ikona zobrazuje Bohorodičku
hodigitriu po pás s dieťaťom Kristom,
ktorý sedí na jej ľavej ruke, a je pokrytá
striebornou pozlátenou rizou. Na zadnej
strane ikony sú zobrazení sv. evanjelista
Lukáš a prepodobný Teodóz Pečerský
(Kyjevský).
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SVEDECTVO
LÁSKY
STANKA
Vyrastala som v úplnej rodine, ale vieru
sme doma praktizovali iba na Vianoce, keď
sme sa pri štedrovečernom stole pomodlili
základné modlitby a to bolo všetko.
Ako dieťa som občas zašla do chrámu
so svojím otcom, ale aj to po nejakom
čase prestalo. Rodičia nás vychovali
dobre, asi najlepšie, ako sami vedeli. Ale
bez Boha. Otec bol typ, ktorý svoju lásku
neprejavoval, obzvlášť navonok. A ako
dievča som si k nemu nevybudovala
dôverný a blízky vzťah. V puberte som
si našla kamarátky, s ktorými som chodila po baroch a neskôr aj na diskotéky.
Rodičia najprv nesúhlasili, ale neskôr
sa s tým zmierili. Našla som si chalana

staršieho o dvanásť rokov. Tento muž
ma pripravil o to, čo som mala dať iba
jednému mužovi, ktorý ma bude ľúbiť.
Bola som taká mladá a dala som svoje
panenstvo tak lacno v nádeji, že to je ten
pravý a že aj on ma bude milovať. Tento
vzťah trval tri a pol roka a bol veľmi
búrlivý, dobrodružný. Na začiatku sa mi
to páčilo, pretože Noro bol v spoločnosti
pre svoju veselú povahu veľmi obľúbený .
Dokázal si rýchlo získať priazeň hlavne
žien. Taktiež ma často zahŕňal darčekmi.
No neskôr už bol len plný žiarlivostných
scén a nakoniec „láska“ prerástla do strachu. V mojich devätnástich rokoch
sme sa rozišli po nekonečných rozchodoch a opätovných zídeniach. V tomto

vzťahu som bola ako vtáčatko v zlatej
klietke, ktoré túži lietať, ale nemôže, pretože mu niekto odstrihol krídla. Po rozchode som sa mohla opäť nadýchnuť, ale
práve túto situáciu diabol využil na ďalšie
svoje plány. Začala som viac ako kedysi
chodiť na diskotéky, zabávať sa po baroch
a náhodné známosti tiež neboli výnimkou. Úplne som stratila sebaúctu a tvárila
som sa, že takto som slobodná a konečne
môžem robiť to, čo chcem. Ale opak bol
pravdou. Čoraz viac som sa zamotávala
do tŕnia hriechu a získavala som čoraz
viac zranení, ktoré ma robili tvrdšou,
a ja som si okolo seba vytvorila pancier,
cez ktorý som nevpúšťala nikoho bližšie,
aby mi nemohol ublížiť. Vnútri som však
cítila prázdno, ktoré som vypĺňala povrchnou zábavou s „kamarátmi“ a stále novými vzťahmi. Vedela som, že niekde
vnútri som niekto iný, ale to dievča vo
mne bolo uväznené za veľmi hrubým
pancierom. V septembri 2010 som spoznala istého muža, s ktorým som sa začala
stretávať. Zo začiatku ma ničím nezaujal,
ale vnútorný hlas mi našepkával, že je to
možno cesta k vyslobodeniu. Postupne
mi začal hovoriť o Bohu a dával mi tiež
katechézy na rôzne témy. Odpovedal
na otázky, ktoré sa tvorili v mojom srdci. Jeden a pol roka bol mojím učiteľom
a duchovným vodcom. Spočiatku som
si myslela, že on by mohol byť ten muž,
ktorého mi Boh poslal do blízkeho
dôverného vzťahu, ale za krátky čas som
zistila, že to tak nie je.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

BETLEHEMSKÝ JEŽIŠ MÁ ZO MŇA RADOSŤ (2)
SLOVO OTCOV █ Ó, Ježišu, ako sa len hanbím, že aj ja som
vinný, že aj ja som príčinou nemilosti, nežičlivosti k tebe...
Ježišu, ľutujem to, a sľubujem, že v budúcnosti ťa nikdy viac
nebudem urážať svojimi hriechmi. Ježišu, pouč ma. Tvoje jasle
sú katedrou Učiteľa. A čo sa naučím od betlehemského Ježiša?
Dieťa moje, buď čisté, ako je nevinné malé dieťa. Pozri, moja
matka, môj pestún, pastieri, akí sú čistí, a preto sú mi aj milí.
Dieťa, buď pokorné. Pozri, som Pánom sveta, a napriek tomu
som sa ponížil, prijal na seba podobu sluhu, stal sa dieťaťom,
aby som získal tvoju dôveru. Neboj sa ma. Ak sa bojíš Boha
Sudcu a nemôžeš ani pozrieť na nebo, nemôžeš ani hovoriť
s Bohom. Ty si pod vplyvom svojich hriechov. Ja ťa pozývam,
príď k betlehemskému dieťaťu a hraj sa s ním, hovor s ním
a buď si istý, že získaš lásku betlehemského dieťaťa, a získaš
aj lásku Sudcu.

Buď človekom „chudobného ducha“. Pozri, mohol som sa
narodiť v paláci, a narodil som sa v maštali, pretože som
chcel získať dôveru ľudí, lebo väčšina ľudí je chudobná. Maj
jednoduchý charakter ako pastieri; jednoduchý charakter
znamená čistý charakter – a takých milujem. Dôveruj v Boha
ako dieťa dôveruje svojmu otcovi. Nezabúdaj na spásu svojej
duše, pretože je to veľká vec, keď som zanechal bohatstvo
neba a prišiel do maštale, do blata, na slamu, medzi pavučinu
len preto, aby som ťa spasil.
Ďakujem ti, Ježišu, za poučenie. Poznal som betlehemský
duch, v tomto duchu chcem pracovať. Daj mi svoje požehnanie. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk
Láska nežije zo slov.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
15. – 17.11. Zbav nás zlého. Zámerom kurzu
je poukázať na najčastejšie ponuky zlého
a ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s jeho
záchranou a sprevádzaním na ceste večnej
radosti a pokoja. 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
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)
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru
pred a po svätých liturgiách, vo štvrtok večer
alebo podľa dohody.
12.11. (utorok) 18.00 Tematický večer otca
Petra Milenkyho: Tajomstvo nekonečného
života (DAD, Prešov)
19.11. (utorok) 18.00 Stretnutie s otcom
Jozefom Harvilkom. Téma: Modlitba
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk fedorisin.jan@grkatke.sk
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40)
17.00 Svätá liturgia (katedrála)
18.00 Stretko
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informácií: grkatupece@gmail.com
20.11. (streda) 20.00 (kaplnka Upece, Staré
Grunty) Svätá liturgia

Dada Kolesárová

Páči sa mi to
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Zdieľať

Ján Burda SJ, kňaz spoločenstva Archa v Ľvove
Niekedy mám pocit, že my kresťania sa často podceňujeme.
Akoby sme sa naladili na hľadanie vlastných chýb. Je nám
preto nepríjemné, keď nás chvália. Lebo veď – poznám sa
a viem, čo všetko som už vyviedol. Dobro z mojej strany
nebude mať hodnotu či trvanie. Byť hrdý na seba by ani
nebolo správne. Ale na Boha? Toho, ktorý to napriek všetkej
mojej malosti a slabosti prijatej vtelením dokázal? Nezradil,
nepochybil, zomrel, ale potom vstal z mŕtvych. Teším sa
z Boha a som naňho hrdý. A táto hrdosť ma nevedie k pýche.
Dokazuje, že som hriešnik. Ale dáva istotu, že to nie ja som
tu ten hlavný...
Páči sa mi to . Odpovedať

Monika Frišničová, animátorka
Ako by sme charakterizovali hrdosť? Keď si predstavím,
na čo všetko som bola v živote hrdá, vidím svoje dobré skutky, zdary detí, ktoré vediem, správne rozhodnutia mojich rodičov. Jednoducho dobro, ktoré sa okolo mňa udialo. Hrdosť
tiež môžeme definovať ako zdravé sebavedomie. Ak sme si
v živote povedali vetu: „Moja hrdosť mi to nedovoľuje,“ to
už nebola hrdosť, ktorú do nás vložil Boh, ale pýcha. Niekde
sa vo mne objavila a hrdosť zdeformovala na sebectvo. Čo
s tým? Plusom bude, ak si to vôbec uvedomím. A odpoveď
je jednoduchá. Pokora. Vymeň svoje ja z prvého miesta a daj
tam Boha. Potom bude všetko v poriadku.
Páči sa mi to . Odpovedať

Richard Fučko, seminarista
S ÚSMEVOM
Traja horolezci lezú na K2 a jeden z nich nešťastnou náhodou skĺzne a padne do trhliny.
Ostatní kričia: „Si v poriadku?“
„Áno!“ ozve sa zdola. “
„Nohy a ruky máš celé?“
„Áno!“
„Tak vylez hore!“
„Ja ešte padááám.“
Slovák na spovedi: „Celý mesiac som pil.
Ostatné hriechy si nepamätám...“

136

Ak niekoho za niečo pochválime a povieme mu, že sme
na neho hrdí, buď to s pokorou prijme, alebo spyšnie. Z takého človeka sa stáva horenos. Ak by sme ho stretli na ulici,
možno by hľadel hrdo hore ako vojak. No kým by on takto
zbožne upieral svoj zrak do neba, nevnímal by, čo sa deje
vôkol neho. Prechádzal by životom, ale nevidel by Krista
v tých najmenších, o ktorých Boh povedal, že „čokoľvek urobíte jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili“.
Nečudo, že pýcha je jedným zo siedmich hlavných hriechov.
Ako jej predísť? Tak, že všetku chválu, ktorá sa nám dostane,
odovzdáme Bohu.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
pinterest.com

PODUJATIA

56

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK

12

pre mladých

SV. DOROTA,
MUČENICA
Vyrástla v kresťanskej
rodine. Rozhodla sa žiť
v panenstve. Vyznačovala sa veľkou láskou,
múdrosťou a nevinnosťou. Sapricio,
predstaviteľ rímskej
moci, ju nútil obetovať
pohanským bohom.
Keďže odmietla,
nariadil, aby ju mučili
na škripci. Legenda
rozpráva, že počas
cesty na popravisko
sa na jej príhovor stal
zázrak a mladík Teofil,
ktorý nebol kresťanom, sa obrátil. Svätá
Dorota je vzývaná ako
pomocníčka v núdzi.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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z kresťanského sveta

archív GKS
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PÚŤ BOHOSLOVCOV NA VELEHRAD
VELEHRAD/ČESKO g Ústrednou témou púte bohoslovcov z Čiech, Moravy
a Slovenska na Velehrad, ktorá sa konala 12. októbra, bolo Pokrstení a poslaní.
Bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča
v Prešove počas víkendu bývali v rodinách farnosti Bílovce.

ALEPPO/SÝRIA g Pre Vatican News poskytol 14. októbra apoštolský vikár Aleppa
Georges Abour Kazen rozhovor, v ktorou
uvádza, že Kurdi nie sú jedinými obeťami
tureckého útoku v Sýrii: „Turecká ofenzíva
nás veľmi znepokojuje. V oblasti nie sú iba
Kurdi, ale tiež iní, hlavne kresťania, ktorých
zastupujú menšiny: Asýrčania, Chaldejci
a Arméni, na ktorých sa od konca 19. storočia
do prvej svetovej vojny Turecko dopúšťalo
masakier. Sú tam synovia a mučeníci tohto
národa, ktorým sa podarilo uniknúť. A teraz
sú svedkami toho, ako tí istí ľudia napádajú
ich územie.“ Ohľadne tureckých plánov oslobodiť toto sýrske území od Kurdov a osídliť
ho Sýrčanmi vikár hovorí: „Aký má zmysel
posielať na ich miesto iných ľudí? ... A je
tu ešte ďalšia vec: hovoria, že v kurdských väzeniach je desaťtisíc príslušníkov Islamského
štátu. Čo s nimi Turecko urobí? Prepustí
ich?“ Napokon poprosil o modlitby za situáciu v Sýrii. (RV CZ)
VATIKÁN – TOKIO/JAPONSKO g Svätý
Otec František vymenoval kardinála Francesca Monterisiho za svojho zástupcu na intronizácii nového japonského cisára, ktorá sa
konala 22. októbra. V liste, ktorý Svätý Otec
zaslal pri tejto príležitosti, sa píše: „Modlím
sa, aby Japonsko bolo zemou lásky, blahobytu a pokoja, ktorý je darom Všemohúceho.“ Nový japonský cisár Naruhito nastúpil
po svojom otcovi Akihitovi, ktorému Svätý
Otec poďakoval za pričinenie sa o rozvoj krajiny, ako aj za oživenie diplomatický vzťahov
s Vatikánom. (RV CZ)

ELVA – TARTU/ESTÓNSKO g Štyri študentky
Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 5. –
12. októbra v sprievode dvoch pedagógov zúčastnili na štvrtom projektovom stretnutí From the
classrooms to the real world – Z tried do skutočného sveta, ktoré sa konalo v Estónsku. Projektové
aktivity boli zamerané na prírodovedné predmety.
Porozumieť chémii sa snažili cez viaceré zaujímavé a zábavné chemické pokusy. V Ahaa! centre si
mohli vyskúšať prírodné zákonitosti a fungovanie
ľudského mozgu. Pri splavovaní rieky, prechádzke močariskom a pobyte v prírode si zas mohli
overiť aj svoje vedomosti. Spoznali tiež centrum
hlavného mesta Tallinn, oboznámili sa s kultúrou
a tradíciami. Podstatou projektu je rozšíriť vedomostné poznanie a nadobudnúť nové priateľstvá
s partnermi projektu, ktorí pochádzajú z Estónska, Poľska, Portugalska, Talianska a Turecka.
(Jana Miháľová)
vaticannews.va

Program na Velehrade sa začal krátkou katechézou. Svätú omšu slávil olomoucký arcibiskup Ján Graubner. V homílii bratislavský eparcha Peter Rusnák
zdôraznil nevyhnutnosť života v Kristovej láske, vo viere v jeho smrť a vzkriesenie. Ďalší program ponúkal diskusiu s ostatnými bohoslovcami, zaujímavé
prednášky a Akatist k Presvätej Bohorodičke, ktorý viedli prešovskí bohoslovci.
Víkendová púť skončila nedeľnou omšou v Bílovciach. (Miroslav Baran)

Z PREŠOVA
DO ESTÓNSKA

NOVÁ EPARCHIA V BULHARSKU
VATIKÁN g Na sviatok sv. pápeža Jána XXIII. 11. októbra bolo zverejnené
rozhodnutie Svätého Otca Františka, ktorým povýšil doterajší Apoštolský
exarchát Sofie pre veriacich byzantského obradu v Bulharsku na stupeň
eparchie, ktorá dostala meno Sofijská eparchia sv. Jána XXIII. pre katolíkov
byzantsko-slovanského obradu v Bulharsku. Katedrálou eparchie je Katedrála
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Sofii. Svätý Otec vymenoval za prvého eparchu doterajšieho apoštolského exarchu vladyku Christa Proikova.
Apoštolský exarchát v Sofii vznikol v roku 1926, keď došlo k zrušeniu Apoštolského vikariátu Trácka, Apoštolského vikariátu Macedónska a biskupstva
pre gréckokatolíckych Bulharov v Konštantínopole. O zriadenie apoštolského
exarchátu sa zaslúžil vtedajší nuncius Angelo Giuseppe Roncalli, neskorší pápež svätý Ján XXIII. Vladyka Christo Proikov sa narodil 11. marca 1946 v Sofii
a za kňaza bol vysvätený 23. mája 1971. V rokoch 1980 – 1982 študoval východné kánonické právo na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. 18. decembra
1993 bol vymenovaný za titulárneho biskupa sídla Briula. Biskupskú vysviacku prijal z rúk svätého Jána Pavla II v Ríme 6. januára 1994. Apoštolským exarchom Sofie sa stal 5. septembra 1995. V súčasnosti je predsedom bulharskej
medziobradovej konferencie katolíckych biskupov. (Daniel Černý)

www.casopisslovo.sk
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NEZNALOSŤ PÍSMA
JE NEZNALOSŤ KRISTA
TK KBS, VATICANNEWS.VA

Konferencia biskupov Slovenska informovala 9. októbra, že na internetovej stránke
www.kbs.sk je dostupný slovenský
preklad apoštolského listu Aperuit illis
vo forme motu proprio. Ten 30. septembra podpísal Svätý Otec František,
čím ustanovil slávenie Nedele Božieho
slova na 3. nedeľu cezročného obdobia
podľa liturgického kalendára latinskej
Cirkvi, čo pripadá na jednu z posledných
nedelieľ mesiaca január. Z talianskeho
originálu Aperuit illis. Lettera apostolica
in forma di motu proprio con la quale
viene istituita la Domenica della Parola di
Dio dokument preložila Mária Spišiaková.

ÚMYSEL TEMATICKEJ
NEDELE
Názov dokumentu Aperuit illis tvoria
úvodné slová z Evanjelia sv. Lukáša, kde
evanjelista opisuje, ako sa vzkriesený
Ježiš zjavil svojim učeníkom a ako „im
otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“.
Svätý Otec František pripomína, že Druhý vatikánsky koncil pripisuje dôležitosť
znovuobjaveniu Svätého písma pre život
Cirkvi. „Týmto listom by som chcel odpovedať na mnohé žiadosti, ktoré mi prišli
od Božieho ľudu, aby sa v celej Cirkvi
jednotne slávili úmysly Nedele Božieho
slova; a aby sa stalo spoločnou praxou

prežívanie momentov, v ktorých sa
kresťanská komunita sústreďuje na veľkú
hodnotu, ktorú Božie slovo zaujíma v jej

každodennom živote,“ prihovára sa v liste
Svätý Otec.

CESTA K JEDNOTE
V motu proprio Svätý Otec František
vyhlasuje, „aby Tretia nedeľa cezročného
obdobia bola venovaná sláveniu, uvažovaniu o Božom slove a jeho rozširovaniu...,
keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy
so Židmi a modliť sa za jednotu kresťanov. Nejde len o časovú zhodu: slávenie
Nedele Božieho slova má ekumenický
význam, pretože Sväté písmo naznačí
tým, čo ho počúvajú, cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty.“
vaticannews.va

V deň, keď latinská Cirkev slávi liturgickú spomienku na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, autora prvého prekladu Svätého
písma do latinčiny – Vulgáty, ustanovil Svätý Otec slávenie
Nedele Božieho slova. Výber sviatku sv. Hieronyma, ktorý
pripadá na 30. september, nebol náhodný, pretože práve
tento svätec povedal: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista.“ Tohtoročný sviatok bol zároveň oslavou 1 600. výročia
smrti sv. Hieronyma.

www.casopisslovo.sk
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DÔLEŽITOSŤ HOMÍLIE
Svätý Otec pripomína, že veľkú zodpovednosť majú „predovšetkým kňazi, aby
vysvetľovali Sväté písmo a všetkým umožnili mu porozumieť, pretože je to kniha
ľudu, tí, čo sú povolaní byť služobníkmi
Slova, musia cítiť silnú potrebu spraviť
ju dostupnou pre vlastné spoločenstvo“.
Celkom špecifickú funkciu pritom zohráva homília, pretože má „temer sviatostný
charakter“. „To je pastoračná príležitosť,
ktorá sa nesmie premrhať... Je preto
nevyhnutné, aby sa jej príprave venoval
primeraný čas.“

SVÄTÉ PÍSMO
A SVIATOSTI
Scénou zmŕtvychvstalého Pána, ktorý
sa zjavuje učeníkom v Emauzoch, Svätý
Otec poukazuje na nerozlučné puto
medzi Svätým písmom a Eucharistiou. „Pretože Písma hovoria o Kristovi,
umožňujú veriť v jeho smrť a vzkriesenie.
Nepatria totiž k mytológii, ale k dejinám
a stoja v centre viery jeho učeníkov... Keď
sú sviatosti uvedené a objasnené slovom,
jasnejšie sa javia ako cieľ cesty, na ktorej
sám Kristus otvára myseľ a srdce pre
spoznanie jeho spásneho diela.“

ÚLOHA SVÄTÉHO DUCHA
„Úloha Svätého Ducha v Písme je prvotná,“ píše Svätý Otec. „Bez práce Ducha by
vždy existovalo riziko, že (výklad) zostane
obmedzený iba na písaný text.“ Svätý
Otec pokračuje: „Toto by otvorilo cestu
k fundamentalistickému čítaniu, ktorému
sa treba vyhnúť, aby sme nezradili inšpirovaný, dynamický a duchovný charakter
posvätného textu.“ Je to Svätý Duch,
ktorý „robí zo Svätého písma živé slovo
Božie, prežívané a odovzdávané vo viere
jeho svätého ľudu... Je nevyhnutné nikdy
si neprivyknúť na Božie slovo, ale živiť sa
ním, aby sme do hĺbky odhalili a prežívali
náš vzťah s Bohom a bratmi“.

avaticannews.va

Na záver apoštolského listu zdôrazňuje:
„Výzva pochádzajúca zo Svätého písma
sa týka lásky. Božie slovo nám neustále
pripomína milosrdnú lásku Otca, ktorý
od svojich detí žiada, aby žili v láske... Božie slovo je schopné otvoriť naše oči, aby
nám umožnilo vyjsť z individualizmu,
ktorý vedie k uduseniu a sterilite, a otvára
cestu pre zdieľanie a solidaritu.“

Jaroslav Girovský

VÝZVA LÁSKY

napíšte nám
spravodajstvo

archív redakcie
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BL. TRČKA SA STAL MICHALOVČANOM STOROČIA
ľudia svoj hlas. Kandidátmi boli Ferdinand Alexa, Pavol Horov, Juraj Králik,
Štefan Kukura, Teodor Jozef Mousson,
Vladimír Seruga, Michal Slávik, gróf
Alexander Sztáray, Metod Dominik
Trčka a Jaroslav Vizdal. Osobnosti boli
predstavené v krátkych TV reportážach.
Do hlasovania sa zapojilo 1 482 hlasujúcich. Prvenstvo so 654 získanými
hlasmi získal blahoslavený redemptorista mučeník Metod Dominik Trčka.
Bl. Metod prišiel do Michaloviec v roku
1931. Pričinil sa o výstavbu prvého

-sg

MICHALOVCE g Pri príležitosti 100.
výročia založenia československej Zemplínskej župy bola vyhlásená anketa
o najvýznamnejšieho Michalovčana
storočnice. Kandidáti museli spĺňať
kritériá: mať v rokoch 1919 až 2019 pôvod alebo pôsobenie v Michalovciach;
mať trvalý pobyt či domovské právo
v Michalovciach; mať nespochybniteľný
prínos pre Michalovce, a cena môže byť
udelená iba in memoriam. Spomedzi
kandidátov historici vybrali finálnu
desiatku osobností, ktorým mohli dať

IUPAX EUROPE
BRATISLAVA g Pri príležitosti otvorenia valného zhromaždenia Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj Justice & Peace Europe,
ktorá prebiehala 11. – 14. októbra, sa v Katedrále Povýšenia svätého Kríža
slávila slávnostná archijerejská liturgia, ktorej predsedal bratislavský eparcha Peter Rusnák, ktorý v rámci Konferencie biskupov Slovenska zastáva
funkciu predsedu rady KBS Iustitia et Pax. Okrem bratislavského eparchu
liturgiu spolu slávili biskup Noel Treanor z írskej diecézy Down & Connor,
ktorý je predsedom konferencie, arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda
KBS, a biskup Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Slávenie liturgie sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta
Ladislava Sabolčáka.
Organizácia Justice & Peace Europe so sídlom v Bruseli združuje 31 národných komisií alebo rád Iustitia et Pax. Tie pôsobia pri príslušných biskupských konferenciách a usilujú sa o odstránenie chudoby, presadzovanie ľudských práv, mieru, zmierenia, ako aj o rozvoj a zachovanie stvorenia. (-sg)

gréckokatolíckeho kláštora na Slovensku aj kláštorného chrámu. Mučenícku
smrť podstúpil vo väzení v Leopoldove
23. marca 1959. Predovšetkým však
zanechal svedectvo života o vernosti, vytrvalosti, odpustení a láske.
Na slávnostnom galavečere 21. októbra
primátor Michaloviec Viliam Zahorčák
odovzdal pamätný list o víťazovi ankety
Michalovčan storočnice otcovi Metodovi Marcelovi Lukačikovi CSsR, vyššiemu
predstavenému gréckokatolíckych
redemptoristov. (-mml)

STANOVISKO
PREDSTAVITEĽOV
CIRKVÍ K ZMENE
FINANCOVANIA CIRKVÍ
PREŠOV g Najvyšší predstavitelia kresťanských
cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských
obcí na Slovensku vydali 17. októbra spoločné stanovisko k schváleniu zákona o finančnej podpore cirkví
a náboženských spoločností, v ktorom uvádzajú,
že vítajú schválenie tohto zákona. „Ak zákon vstúpi do platnosti, nahradí komunistickú legislatívu,
ktorá sa snažila cirkvi kontrolovať. Schválený zákon
sa k cirkvám a náboženským spoločnostiam stavia
s rešpektom a zohľadňuje aktuálne okolnosti ich pôsobenia,“ uvádza sa vo vyhlásení. Za jednotlivé cirkvi
ho podpísali Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, Slavomír Sabol, biskup východného
dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku, Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita, Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, László Fazekas, biskup
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Igor
Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí v SR, Štefan Evin, predseda Rady
Cirkvi bratskej v SR, Ján Szöllös, podpredseda Rady
Bratskej jednoty baptistov v SR. (TK KBS)

www.casopisslovo.sk
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archív farnosti

SLÁVNOSŤ
SVÄTÉHO LUKÁŠA
TRNAVA g Pri príležitosti sviatku patróna trnavskej farnosti svätého apoštola
a evanjelistu Lukáša slávil 20. októbra
v Kostole sv. Heleny bratislavský eparcha Peter Rusnák archijerejskú svätú
liturgiu.
V homílii poukázal na budovanie vzťahu k Bohu, ktoré je základnou úlohou
kresťana. Láska k Bohu je viac ako len
robenie charity. Poukázal na skutočnosť,
že Ježiš nám prišiel ukázať a otvoriť
cestu k Otcovi, ktorý je zdrojom života.
Vysvetlil, že evanjelium o boháčovi a Lazárovi vedie k láske k Bohu a cez rozvíjanie tohto vzťahu kresťan uvidí potreby
blížneho: „Boh chce dať človeku Ducha Svätého, ducha Ježiša Krista, ducha lásky,
a tak vytvárať spoločenstvo, ktoré sa volá Cirkev.“

Martin Antuš

Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Okrem miestneho farára otca Františka Fedorišina sa na slávnosti
zúčastnili aj väzenský duchovný otec Rastislav Firment a otec Gabriel Dzvoňár so
svojimi rodinami, rektor Kostola sv. Heleny otec Anton Ziolkovský a otec Štefan
Peľo s manželkou. (-ff)

NOVÝ CHRÁM V BYSTROM
BYSTRÉ g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ posvätil
20. októbra nový chrám pre veriacich obce Bystré, ktorá patrí do farnosti Hanušovce nad Topľou. V úvode slávnosti vladyku privítal starosta obce Ľubomír
Hreha. Vo svojej homílii vladyka Ján veriacim pripomenul, že chrám je miestom stretania sa s Bohom a budovania vzájomných vzťahov. Ocenil námahu
pri stavbe diela a povzbudil veriacich, aby tam čerpali mnohé milosti, ktoré
im Boh ponúka. Slávnosť spevom sprevádzal miestny mládežnícky zbor.
Výstavba chrámu trvala štyri roky. Stavbu realizovalo viacero firiem, živnostníkov, ale aj samotní veriaci z Bystrého. Vďaka mnohým obetám miestnych
veriacich, dobrodincov, darcov, sponzorov, vďaka vláde SR, Ministerstvu
financií SR a obci Bystré sa Bystrania dočkali novej cerkvi.
V závere slávnosti sa miestny farár otec Pavol Seman poďakoval vladykovi
Jánovi, svojmu predchodcovi vo farnosti otcovi Miroslavovi Iľkovi, starostovi
obce Ľubomírovi Hrehovi, obecnému zastupiteľstvu v Bystrom aj všetkým
prítomným. Nový chrám je zasvätený sv. Jánovi Pavlovi II. (-ps)

STAROSTLIVOSŤ
O RÓMOV PRINÁŠA
OVOCIE
PREŠOV g Najvyšší predstavitelia kresťanských
cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku prijali 17. októbra
v Prešove spoločné vyhlásenie k duchovnej službe a starostlivosti o spoločenstvá Rómov. Túto
duchovnú službu im prezentovali katolícki kňazi
Martin Mekel a Peter Beseneyi. Vo vyhlásení
uvádzajú, že duchovnej službe a starostlivosti
o spoločenstvá Rómov treba venovať intenzívnu
pozornosť, pretože uvádzanie do života viery
v spoločenstvách cirkví pozitívne a komplexne
mení život Rómov. Vyjadrili vďaku tým, ktorí
sa usilujú o zlepšenie vzájomného spolužitia
a integrácie Rómov. Zároveň odmietli akékoľvek
radikálne a extrémistické riešenia a postoje,
pričom k snahe o rešpekt a porozumenie povzbudzujú aj veriacich. Vyhlásenie podpísali prítomní
zástupcovia kresťanských cirkví a Ústredného
zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. (TK KBS)

HAVAJ g Misionári otec Jozef Jurčenko
CSsR a otec Jozef Kišák CSsR viedli 4. –
6. októbra obnovu misií vo farnosti Havaj.
Tá sa niesla v téme mimoriadneho misijného
mesiaca október, ktorý vyhlásil Svätý Otec
František. Otcovia v tomto duchu povzbudzovali veriacich ku neustálej misii, hlavne
v prostredí, kde žijú. (J. Troja CSsR)
TRNAVA g Veriaci v Katedrále svätého Jána
Krstiteľa si 8. októbra pripomenuli trináste
výročie odchodu biskupa Pavla Hnilicu k Pánovi. Na úvod svätej omše prítomných privítal trnavský arcibiskup Ján Orosch. Hlavným
celebrantom na spomienkovej svätej omši
bol prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ, ktorý v homílii priblížil osobnosť
biskupa Hnilicu. Prirovnal ho k majáku živej
viery a k príkladu lásky k Ježišovi Kristovi
a k jeho Presvätej Matke. (TK KBS)
DOLNÝ SMOKOVEC g Členovia výboru
Spolku svätých Cyrila a Metoda sa 12. –
13. októbra zúčastnili na duchovnej obnove
v charitnom domove. (M. Hospodár)
ULIČ g Na základnej škole sa 12. októbra
stretlo desať futbalových tímov na turnaji farností Sninského protopresbyterátu. Úvodnú
modlitbu viedol otec Peter Demjanovič. V kategórií mladších zvíťazil tím farnosti Ulič
a v staršej kategórii premožiteľa nenašla farnosť Stakčín. Duchovní otcovia zúčastnených
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farností na záver víťazom odovzdali pamätné
diplomy, medaily a víťazné poháre. (-mk)
STARÁ ĽUBOVŇA g V Špeciálnej základnej škole sv. Anny sa 16. októbra uskutočnilo
projektové vyučovanie o zdravej výžive.
Zámerom bolo povzbudiť deti k dodržiavaniu
zásad zdravej výživy. (S. Dziaková)
HAVAJ g Šesťdesiat mladých sa 18. októbra zúčastnilo na prvom stretnutí mládeže
Stropkovského protopresbyterátu. Súčasťou
programu bola spoločná modlitba, liturgické
slávenie i koncert skupiny Onezim, ktorý
sprevádzalo duchovné slovo otca Martina
Tkáča, vyučujúceho na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove. Cieľom podobných stretnutí je
vytvárať reťaz spoločenstva medzi mladými,
budovať, spájať a upevňovať vzťahy s Bohom
i navzájom. (Š. Gajan)

MOSTY CHARITY
PREŠOV g V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra
Gojdiča sa 18. októbra uskutočnilo fórum Mosty charity, ktoré zorganizovala
Gréckokatolícka charita v Prešove a komisia pre charitatívnu činnosť Prešovskej archieparchie. Na tomto fóre sa zúčastnil prešovský arcibiskup metropolita Ján Bajbak SJ, protopresbyteri Prešovskej archieparchie a ďalší kňazi,
dobrovoľníci a pracovníci charity. Po modlitbe Molebenu k Presvätej Bohorodičke a duchovnom slove otca Radoslava Kuzmiaka sa prihovoril vladyka Ján,
ktorý povzbudil prítomných k otvoreniu sa pomoci ľuďom v núdzi a k zakladaniu farských charít.

RUŽOMBEROK g Mládež Košického protopresbyterátu Košickej eparchie sa v rámci
stretnutí Tematické večery – TéVé vybrala
19. októbra spoznávať minulosť historického mesta Ružomberok. So sprievodcom
Petrom Dvorským navštívili Kostol Povýšenia
svätého Kríža a Galériu Ľudovíta Fullu, významného slovenského maliara. Spoznávanie
Ružomberka ukončili v Liptovskom múzeu.
(G. Škumaničová)

Jednou z možností riešenia novodobej chudoby sú farské charity, na ktorých
prípravu sa zamerali počas tohto stretnutia. V pracovných skupinách pod
vedením členov komisie pre charitatívnu činnosť uvažovali o tom, ako začať
s farskými charitami, ako motivovať dobrovoľníkov a aká je v tom úloha komisie či charity. (Mária Rajňáková)

MICHALOVCE g V Bazilike
Zostúpenia Svätého Ducha sa
12. – 13. októbra konala odpustová slávnosť Arcibratstva posvätného ruženca. Po úvodnej
modlitbe posvätného ruženca
a katechéze nasledovala Veľká
večiereň, ktorú viedol otec Jaroslav Štelbaský CSsR, predstavený michalovského kláštora.
Spev archijerejskej svätej
liturgie viedol Zbor sv. Jozefa,
ktorý pôsobí pri michalovskom
kláštore. V závere dňa sa veriaci
pomodlili Akatist k Presvätej
Bohorodičke a panychídu za zomrelých členov arcibratstva.
Nedeľný program pokračoval utierňou, svätou liturgiou, modlitbou molebenu a posvätného ruženca. Slávnostnú svätú liturgiu celebroval otec Metod
Marcel Lukačik CSsR, viceprovinciálny predstavený. Na tému modlitby kázal
Fr. Damián Juraj Mačura OP, provinciál dominikánov na Slovensku. (Jozef
Troja CSsR)

Maroš Dupnák

SLÁVNOSŤ ARCIBRATSTVA
POSVÄTNÉHO RUŽENCA

BANSKÁ BYSTRICA g Slovenská biblická
spoločnosť vydala v októbri knihu Inšpiruj
sa – Biblia pre tvorivé chvíle. Vydanie knihy
umožňuje poznámkovanie, teda vytváranie
poznámok a kresieb po okrajoch Biblie, pričom tieto zápisky sú výsledkom rozjímania
nad Božím slovom. Text tejto poznámkovej
Biblie je v slovenskom ekumenickom preklade bez deuterokánonických kníh. (SBS)
KOŠICE g Na úrade Košickej eparchie sa
22. októbra konal formačný deň pre kňazov
Košickej eparchie. Témou bolo Mučeníctvo –
svedectvo viery a pravdy, ktoré z historického
hľadiska rozobral otec Martin Mráz, cirkevný
historik, a z filozofického hľadiska otec Marko Rozkoš, kancelár Košickej eparchie. Otec
Metod Marcel Lukačik CSsR, viceprovinciál
Michalovskej viceprovincie redemptoristov,
predstavil život otca Jána Ivana Mastiliaka
CSsR, kandidáta na blahorečenie. V rámci
programu otec Juraj Gradoš, šéfredaktor
časopisu Slovo, predstavil prínos časopisu pre
veriaceho, ako aj sprievodnú tému časopisu,
ktorá sa bude niesť budúcoročnými číslami
a bude predstavovať 350. výročie slzenia
Klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky.
Rehoľník Karl Udo Pemsl OT z Nemecka,
priblížil na základe reálnych príkladov a skúseností situáciu cirkvi v Nemecku. (TSKE)
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K PRAMEŇU LITURGIE
PREŠOV g Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity sa
23. – 24. októbra uskutočnila medzinárodná konferencia Ad fontes liturgicos X.
Venovala sa metodológii liturgického výskumu. Na konferencii vystúpili mnohí
zahraniční hostia z univerzít v Krakove, Ľvove, Nyíregyháze. Poslednou prednáškou prvého dňa konferencie Michal Glevaňák predstavil slávenie Božskej
liturgie sv. Jakuba, ktorú v tento deň sviatku sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata,
slávil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa profesor Vojtech Boháč. Zároveň to bolo 25
rokov, čo bola táto liturgia slávená na Slovensku práve otcom Boháčom.
V závere konferencie docent fakulty Marcel Mojzeš predstavil dve knihy Cyril
Korolevskij: Kniga Bytija Moego a Hieratikon Makaria, ktoré pochádzajú zo začiatku 16. storočia, a ktoré sa stali súčasťou fakultnej knižnice. (Richard Fučko)

KOŠICE g Pri príležitosti mesiaca úcty
k starším žiaci piateho ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda
v Košiciach-Ťahanovciach pozvali 22. októbra
svojich starých rodičov na otvorenú hodinu
dejepisu. Po úvodnom privítaní vedením
školy starí rodiča opisovali žiakom, ako vyzeralo vyučovanie, keď do školy chodili oni.
Program zakončila spoločná hodina telesnej
výchovy a obed v školskej jedálni. (-ek)
PREŠOV g Nezisková organizácia Petra si
v tomto roku pripomína pätnásť rokov svojho
pôsobenia. Pri tejto príležitosti sa členovia
správnej rady a súčasní aj bývalí zamestnanci
stretli 22. októbra na ďakovnej svätej liturgii
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú
slávil otec Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie. Homíliu
predniesol otec Juraj Gradoš, šéfredaktor
časopisu Slovo, ktorého vydávanie zastrešuje
táto nezisková organizácia. Program zakončilo priateľské posedenie. (D. Kolesárová)
PREŠOV g Žiaci Základnej školy v Giraltovciach navštívili 23. októbra redakciu časopisu
Slovo. Redaktori časopisu im priblížili svoju
prácu, aby spoznali, čo všetko súvisí s prípravou a vydávaním časopisu. (J. Čubirková)

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.

NOVEMBER

11

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.
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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.

Benjamína Ondovčáková

SLOVO NA ROK 2020

ŠT
PI
SO
NE
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE

Denis, Denisa
1 Všetkých
22. po Päťdesiatnici; 5. hlas
svätých
2 Pamiatka zosnulých
3 Hubert
4 Karol
5 Imrich
6 Renáta
7 René
Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi
8 Bohumír
23. po Päťdesiatnici; 6. hlas
9 Teodor, Teo
10 Tibor
11 Martin, Maroš
hieromuč. Jozafát Kuncevič
12 Svätopluk, Jonáš
arcibiskup Ján Zlatoústy
13 Stanislav
Irma
14
15 Leopold
24. po Päťdesiatnici; 7. hlas
nez. a divotv. Kozma a Damián

16 Agnesa
Klaudia
17 Deň
študentstva
18 Eugen
Alžbeta, Liliana
ŠT 19
Félix
PI 20
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
Elvíra
SO 21
Cecília
NE 22
Krista Kráľa; 25. po Päťdesiatnici; 8. hlas
Klement
PO 23
Emília
UT 24
Katarína
ST 25
Kornel
ŠT 26
Milan
PI 27
Henrieta
SO 28
Vratko
NE 29
26. po Päťdesiatnici; 1. hlas
Ondrej, Andrej
PO 30
PO

ap. a evanj. Matúš

muč. Akindyn a spol.

UT

biskup Gregor Divotvorca

muč. biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

ST

muč. Platón a Roman

prep. Joannikios Veľký

muč. Galaktión a Epistéma
arcibiskup Pavol Vyznávač

tridsiati traja muč. z Melitíny

prep. Matróna

ap. Erast, Olympas, Rodión a spol.
muč. Ménas, Viktor a Vincent

ap. Filip

muč. Gurias, Samónas a Habib

KALENDÁR ČASOPISU
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

prorok Abdiáš

bl. prep. Jozafáta Hordaševská

ap. Filemon a spol.

biskupi Amfilochios a Gregor
veľkomuč. Katarína

hieromuč. Klement Rímsky

prep. Alypios Stĺpnik
muč. Jakub Perzský

prep. muč. Štefan Nový
muč. Paramon

ap. Andrej Prvopovolaný

+ skratky: ap./prep. ....
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PONDELOK
11. november

Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Cieľom prikázania je láska vychádzajúca
z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. (1 Tim 1, 5)
Možno lásku prikázať? Pavol to píše
ako príkaz nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Teda ako môžeme tento príkaz naplniť?
Timotejovi však píše, že láska musí
vychádzať z čistého srdca, dobrého
svedomia a úprimnej viery. Pracujme
preto najprv na očistení svojho srdca
od všetkého, čo ho poškvrňuje. Potom
s vierou prosme o odpustenie hriechov
a zmierenie s Bohom. Tak pre nás už
nebude láska prikázaním, ale čímsi celkom
prirodzeným.
Liturgia: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 –
15, zač. 75; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
12. november

Hieromučeník Jozafát
Pristupujme teda s dôverou k trónu
milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo
a našli milosť a pomoc v pravom čase.
(Heb 4, 16)
Keď fandíme pri športovom zápase,
prežívame radosť z víťazstva svojho
favorita. Toto je jeden z nás. Z nášho
mesta, kraja, krajiny. K Ježišovi, Synovi
Božiemu a Synovi človeka, môžeme
mať absolútnu dôveru. Je nebeským
Veľkňazom, a zároveň je nám podobný
vo všetkom, okrem hriechu. On našu
dôveru neodmení pukom, loptou či
dresom so svojím podpisom, ale milosťou,
milosrdenstvom a pomocou v našich
potrebách.
Liturgia: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14,
25 – 35, zač. 77 (radové); Hebr 4, 14 – 5, 10,
zač. 311; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (hieromuč.);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti hieromučeníkovi (HS: 300;
PZ: 274; HP: 289)

STREDA
13. november

Arcibiskup Ján Zlatoústy
Ak má žena desať drachiem a jednu
drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju
nenájde? (Lk 15, 8)
Predstavme si človeka stojaceho
na rebríku, ako zatĺka klince. Ak mu
klinec vypadne, nezíde, ale vezme ďalší.
Klinec nemá veľkú cenu, ale drachma bol
celý majetok. Jedna ovca nemá síce takú
hodnotu pre toho, kto ich má sto, no je to
živý tvor, ku ktorému má pastier vzťah.
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Akú hodnotu má človek pre Boha a jeho
anjelov? Sme iba dielom jeho rúk, a predsa
mu na nás tak záleží. Ďakujme Bohu
za jeho lásku.
Liturgia: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač.
281; Lk 15, 1 – 10, zač. 78 (radové); Hebr
7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36
(arcibiskupovi); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti arcibiskupovi
(HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

ŠTVRTOK
14. november

Apoštol Filip
Synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
(Lk 16, 8b)
Pochváliť človeka, ktorý ma okráda, to
je nepredstaviteľné. Iné je pochváliť
niekoho, kto myslí na „zadné vrátka“.
Ježiš nás neučí, ako máme okrádať
svojich zamestnávateľov či vytunelovať
firmu. Nejde tu o hmotné zabezpečenie
do budúcnosti, ale ako synovia svetla
máme myslieť na večnosť. No aj hmotné
dobrá môžeme použiť pri získavaní
tých duchovných. Keď hmotné dobrá
použijeme na konanie skutkov lásky
a milosrdenstva, získame večnú odmenu.
Liturgia: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 –
9, zač. 80 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131;
Jn 1, 43 – 51, zač. 5 (apoštolovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
apoštolovi (HS: 303; PZ: 277; HP: 293)

PIATOK
15. november

Mučeníci Gurias, Samónas a Habib
Keď sa tvoj brat aj sedem ráz za deň
prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti
k tebe a povie: „Ľutujem,“ odpusť mu!
(Lk 17, 4)
Trikrát a dosť. Od 1. septembra 2003 aj
na Slovensku máme zákon o tvrdom
postihu tých, ktorí sa opakovane
dopúšťajú závažných zločinov. Pre nás
kresťanov Ježišove slová o opakovanom
odpúšťaní platia neustále. Nie trikrát,
ale sedemkrát. „Nie sedem ráz, ale
sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 22) Nie
sedemdesiatsedem ráz, ale vždy. Aj náš
nebeský Otec nám odpúšťa stále, keď
svoje hriechy skutočne oľutujeme.
Liturgia: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16,
15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
16. november

Apoštol a evanjelista Matúš

Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku
na pluh a obzerá sa späť, nie je súci
pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9, 62)
Pochovať mŕtveho je skutkom
milosrdenstva, ako aj rozlúčiť sa s rodinou
je prejavom úcty a lásky. Prečo Ježiš
reaguje tak tvrdo? Má sa jeho učeník
správať „bezcitne“ k svojim najbližším?
Určite nie. Len chce zvýrazniť vážnosť
a naliehavosť povolania pre Božie
kráľovstvo. Kto sa úplne neodovzdá
Ježišovi a nevenuje sa mu celý, nie je súci
ani hodný toho, aby sa stal Ježišovým
učeníkom. Učme sa ich horlivosti
a odhodlaniu.
Liturgia: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9,
57 – 62, zač. 49 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16a,
zač. 131; Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (apoštolovi);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti apoštolovi (HS: 304; PZ: 279;
HP: 294)

NEDEĽA
17. november

23. nedeľa po Päťdesiatnici
Biskup Gregor Divotvorca
„Čo si si nahonobil, čie bude?“ Tak je to
s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý. (Lk 12, 21)
Mnoho ľudí túži po veciach tohto sveta.
Po bohatej úrode, po dobrom zárobku,
ako aj po zisku. Keby tieto veci Ježiš
zavrhoval, Cirkev by sa nemodlila za dobrú
úrodu a požehnanie hmotných vecí. Ježiš
aj v podobenstve o talentoch vyzdvihuje
sluhu, ktorý dobre obchodoval a jeho
peniaze priniesli dvojnásobný zisk. Aj
Abrahámovi Boh prejavoval svoju priazeň
množstvom oviec a majetku. Jakubovi
Boh dal získať ovce a veľký majetok. Aj
spravodlivý Jób bol za svoju trpezlivosť
a vernosť odmenený bohatstvom.
Problém je v tom, ak ľudské srdce
priľne k majetku – „hromadí poklady“,
a pritom zostáva chudobným pred
Bohom. Chudobným na dobré skutky,
na lásku a na milosrdenstvo. Čo mal teda
boháč z podobenstva robiť? Mal Bohu
poďakovať za úrodu a z bohatstva, ktoré
získal, mohol pomáhať mnohým ľuďom.
Nemal prepadnúť sebectvu a lenivosti:
„Duša, máš veľké zásoby na mnohé
roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj.“
Ježiš nás chce uchrániť pred pokušením
sebectva a lenivosti, a naučiť nás pravej
láske, milosrdenstvu, ako aj horlivosti
konať dobro.
Liturgia: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 12, 16 –
21, zač. 66; hlas 6; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné
z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)
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PONDELOK
18. november

Mučeníci Platón a Roman
Božie kráľovstvo je medzi vami. (Lk 17, 21)
Ľudí fascinujú veľké udalosti. Veria
v „proroctvá“, ktoré hovoria o nových
časoch. Nedočkavo čakajú veľké zmeny.
Veď aj tretie tisícročie sme začali o rok
skôr. V Ježišových časoch to nebolo ináč.
Jeho súčasníci očakávali, že mesiášske
kráľovstvo prinesie vonkajší, politický
prevrat. Ježiš hovorí o nadprirodzenom,
duchovnom, mystickom kráľovstve. Ono
neprinesie vonkajšiu, násilnú zmenu
v usporiadaní tohto sveta. Zmena musí
nastať najprv v dušiach. Potom prinesie
zmenu vonkajších pomerov.
Liturgia: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17,
20 – 25, zač. 86; každodenné antif.; menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
19. november

Prorok Abdiáš
Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj
orly. (Lk 17, 37)
Najväčšiu rýchlosť na našej planéte,
viac ako 300 km/h pri strmhlavom lete
dosiahne sokol sťahovavý. Tak aj supy, orly
a ostatné dravce sa obrovskou rýchlosťou
dokážu spustiť na korisť či mrcinu. Syn
človeka príde tiež rýchlo a nečakane, aby
rozsúdil ľudí podľa ich skutkov: „Ako
pastier oddeľuje ovce od capov.“ (Mt 25,
32) Aj v Lótových časoch Sodomčania, ako
mnohí ľudia dnešnej doby, mali záujem
len o telesné potreby. Keď sa naplnil čas,
nebolo už úniku.
Liturgia: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17,
26 – 37, zač. 87; každodenné antif.; menl.
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
20. november

Obdobie pred sviatkom Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu
Blažená Jozafata Hordaševská
Koreňom všetkého zla je láska k peniazom. (1 Tim 6, 10)
Hovorí sa, že nie je tak dobre mať peniaze,
ako je zle, keď ich nemáme. Každý človek
potrebuje uspokojiť aspoň svoje základné
životné potreby. Jesť, piť, niekde bývať. Bez
peňazí je to ťažké. Ak ich máme dostatok,
naskytnú sa nám rôzne možnosti využiť
ich. Práve to buduje našu túžbu po nich.
Napĺňanie tejto túžby môže mať aj hriešne
následky: závisť, lakomstvo, podvod,
krádež, lúpež... Náš vzťah k nim bude
len vtedy správny, keď sa budeme cvičiť
v skromnosti a štedrosti.
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Liturgia: 1 Tim 5, 22 – 16, 11a, zač. 287;
Lk 18, 15 – 17. 26 – 30, zač. 90 (radové); Gal
3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104
(Jozafate); predobraz. antif. a blaženstvá;
tropár z obdobia pred sviatkom a Jozafate,
Sláva, kondák Jozafate, I teraz, kondák
z obdobia pred sviatkom, ostatné zo stredy
(HS: 306, 156; PZ: 280, 111; HP: 294, 112)

ŠTVRTOK
21. november

Vstup Presvätej Bohorodičky
do chrámu
Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu
obsluhovať? (Lk 10,40)
Výčitka. Tak sme si zvykli používať ju
voči blížnym, že v ťažkých situáciách ju
neváhame použiť aj voči Bohu. Pane, prečo
dovolíš, prečo nevidíš, prečo nedbáš...
Niekedy by nám mohol odpovedať ako
Marte: „Veď to si si vybrala/vybral.“
Inokedy: „To je dôsledok ľudskej slobody
či hriechu“. Alebo: „To je skúška. Ak v nej
obstojíš, získaš večnú odmenu.“ Skôr ako
výčitku adresujme Bohu prosbu: „Pane,
pomôž mi, aby som vždy počúval Božie
slovo a zachovával ho.“
Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo
sviatku, namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku;
myrovanie (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

PIATOK
22. november

Apoštol Filemon a spol.
Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi
mestami. (Lk 19, 17)
Čo je málo a čo veľa? Je to relatívne. Musíme sa pýtať: „Veľa pre čo?“ Jedna mína
nebola maličkosťou vzhľadom na niekoľkomesačnú prácu, za ktorú ju človek
zarobil. No v porovnaní s vládou, ktorú dostal, to bola len maličkosť. Podobne je to aj
s naším životom. Hodnota našich skutkov
je maličkosťou v porovnaní s tým, čo nám
Pán chce dať. Veď naše terajšie ľahké súženie nám prinesie nesmierne veľkú váhu
večnej slávy. (2 Kor 4, 17)
Liturgia: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290;
Lk 19, 12 – 28, zač. 95; predobraz. antif.
a blaženstvá; menlivé časti zo sviatku, namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne zo sviatku; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

SOBOTA
23. november

Biskupi Amfilochios a Gregor

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6, 2)
Život prináša rôzne ťažkosti, ktoré musíme
znášať. Prináša však aj poklesky a pády.
Niekedy pomôže bratské napomenutie.
Apoštol nám radí, aby sme to urobili
v duchu miernosti a nie povýšeneckým
spôsobom. Ježiš sa znížil k hriešnikom.
Napomínal, ale neodsudzoval. „Ani ja ťa
neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,
11) Povstať z pokleskov nebýva vždy ľahké.
Aj hriech je bremenom. Pomôžme s ním aj
našim blížnym. Prosme o posilu a budeme
môcť naplniť Kristov zákon.
Liturgia: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19
– 21, zač. 51b; predobraz. antif. a blaženstvá;
menl. časti zo sviatku, namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo
sviatku (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

NEDEĽA
24. november

Nedeľa Krista Kráľa
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“
(Jn 18, 37)
Keď som absolvoval povinnú vojenskú
službu, zoznámil som sa s Kráľom. Jeden
z vojakov našej roty mal takéto priezvisko.
Vo svete je niekoľko kráľov – vládcov, aj
keď s dosť obmedzenou mocou. Boli aj
takí králi, ktorí nemali žiadnu právomoc.
Niekedy sa toto pomenovanie spája
s výnimočnosťou − v športe je kráľ futbalu,
v hudbe kráľ rokenrolu a podobne.
Za akého kráľa mohol Pilát považovať
Ježiša? Aj keď mu Ježiš hovorí, že jeho
kráľovstvo nie je z tohto sveta, asi ho
považuje skôr za kráľa náboženských
filozofov ako za kráľa neba a celého
vesmíru. Dal síce spraviť tabuľu s nápisom:
„Ježiš Nazaretský, židovský kráľ“, ktorú
pripevnili na kríž, no uznával len jedného
kráľa: rímskeho cisára. Aby nestratil jeho
priazeň, vyhovel davu a dal Ježiša
ukrižovať. Akým kráľom je však Ježiš pre
nás? Nie je len kráľom z ďalekej histórie?
Alebo kráľom z „iného“ sveta, takého
vzdialeného od nás? Ježiš je skutočný kráľ
všetkých kráľov a vládca celého vesmíru.
Z lásky k nám sa nechal pribiť na kríž.
Kajúci lotor ho priamo tam uznal za kráľa.
Tak musí byť aj vládcom nášho života
a nášho srdca.
Liturgia: Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 –
37, zač. 59b; hlas 7; antif. a vchod Kristovi
Kráľovi; tropár Kristovi Kráľovi a zo Vstupu, Sláva, kondák Kristovi Kráľovi, I teraz,
kondák zo Vstupu; ostatné Kristovi Kráľovi
a zo Vstupu; namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne; myrovanie
(HS: 311, 308; PZ: 286, 283; HP: 281, 298)
Michal Vasiľ
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detská

Príprava
Ale, zháňal
A ty čo nesieš
som huby
v košíku?
na štedrovečernú
hríbovicu. A bratovi
Andrejovi...

... samy skáču do košíka.

Musia sa veľmi tešiť.

Ahoj, deti, onedlho sa začne prípravné
liturgické obdobie pred sviatkami Narodenia Pána a Bohozjavenia, ktoré je tiež
spojené s pôstom. Voláme ho Filipovka.
Pôstne predpisy na Filipovku boli vždy
miernejšie ako na Veľký pôst pred Paschou a obdobie ani nemá špeciálne
vlastné liturgické predpisy. Toto prípravné obdobie sa zaviedlo do prežívania cirkevného roka až po zavedení
sviatku Narodenia Pána.

Štyridsiatnica

Úloha: Na webe Slova v sekcii Pre deti nájdeš
Filipovský kalendár. Vytlač si ho a poskladaj.
Na každý deň si urči nejaké predsavzatie
a pokús sa ho splniť. Potom si vyfarbi jeden
deň – jedno políčko s číslom.

1

A možno máš pravdu. Každý sa
pripravuje
na dôležitý
deň tak,
ako vie.

Priskoro?
Nechcem predsa
zabudnúť na nič
dôležité...

Tvoja sestra nákupmi potrebných
vecí pre dieťatko, ty hubami
do polievky a všetci spoločne
prežívaním Filipovky na sviatky...
...
Narodenia
Pána.

Hm. Len aby
sme sa...

... pripravili dobre.

Počas Filipovky sa pripojme k sv. Jozefovi,
pestúnovi, a k Presvätej Bohorodičke a spolu s nimi duchovne putujme do Betlehema, premáhajme prekážky a únavu, nenechajme sa vyrušiť a zamerajme sa na
to najdôležitejšie. Pripojíme sa tak k starozákonným prorokom, k celému Izraelu, ktorý očakával spásu. Vstupujme do
chudoby – zriekajme sa pohodlia aj jedla,
aby sme mohli uvidieť toho, ktorý zostúpil
medzi chudobných, aby ich obohatil.

Z histórie

Niekedy sa aj Filipovka nazýva Štyridsiatnica,
keďže trvá presne toľko dní ako Veľký pôst –
štyridsať. Počas tohto obdobia sa okrem
bežnej pôstnej disciplíny môžeme postiť
a sebazapierať aj iným spôsobom.

FILI
POV
KA

A nie je to
priskoro?

2

3

Okrem slova Filipovka sa v staroslovienčine
používa na pomenovanie obdobia pre Narodením Pána ďalší názov.
Úloha: Popresúvaj hlásky a vyrieš rébus, ktorý
skrýva starosloviensky názov tohto obdobia.

ROSTŽDESKYVEN
SITP

Názory vzdelaných ľudí, kedy sa
začalo v Cirkvi prežívať obdobie
Filipovky, sa rozchádzajú. Staré dokumenty potvrdzujú, že existovalo
už v 9. storočí. Napríklad už v 8. storočí Ján Pôstnik, patriarcha Carihradu, ustanovil pravidlo: „Patrí sa, aby
sa veriaci zdržiavali od mäsa po dve
štyridsiatnice, t. j. v čase Filipovky...“
Definitívne bolo toto liturgické obdobie
ustanovené na miestnom konštantínopolskom sneme
v roku 1166. Koncil sa uzniesol aj na čase jeho trvania.
Úloha: Prekresli oba obrázky na jednu priesvitku a odhalíš
čas trvania Filipovky. Nazýva sa podľa apoštola Filipa,
pretože sa začína po jeho sviatku.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Otče, moja sestra je iba dva mesiace
v požehnanom stave a už idú kupovať kočiar, postieľku, riešia meno...
Nie je priskoro naháňať sa
za týmito vecami?
Hm.

Príbehy poslušníka
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Gréckokatolícky kalendár V brázde Metodovej
2020 si môžete prevziať vo svojich farnostiach. Nečlenovia spolku si ho môžu zakúpiť
za 3 eurá vo farnostiach alebo náboženských
predajniach Ekumena, Petra a Prameň.
výbor spolku
Jubilanti – november
50 rokov: Mária Kovalská, Ľubica
60 rokov: Štefan Hriňák, Košice; Mária Migaľová, Sačurov
70 rokov: Ing. Miroslav Hreňo, MichalovceMočarany; Marta Prihodová, Košice
75 rokov: Anna Hoptová, Volica; Alexander
Kuchár, Moravany; MUDr. Mária Mikulová,
Košice; Jozef Semko, Nižný Hrabovec
80 rokov: Anna Kačmárová, Okružná; Mária
Legezová, Priekopa; Andrej Mihálik, Michalovce; Anna Šimková, Sobrance
85 rokov: otec Valér Čonka, Košice; Michal
Kunca, Nižný Hrabovec; Michal Maďoran,
Kuzmice; Ján Onuško, Lackovce; Imrich
Salaga, Zemplínske Jastrabie; Mária Stašová,
Hriadky; Anna Statniková, Ložín
BLAHOŽELÁME
Drahý duchovný otec
Leontín Lizák, 24. október
bol dňom vášho životného jubilea – 60 rokov
života. Prijmite srdečné
blahoželanie od veriacich
z Tichého Potoka. V lone
prekrásnej prírody tu s nami žijete od roku
2012. Úprimne vám aj vašej rodine ďakujeme za prácu, ktorú v našej farnosti vykonávate. Ďakujeme za snahu o vytváranie porozumenia medzi nami. Prajeme vám do ďalších
rokov života veľa pevného zdravia, lásky,
Božieho požehnania a ochranu Presvätej
Bohorodičky. V kňazskej službe vyprosujeme
plnosť darov Svätého Ducha a uisťujeme vás,
že naďalej spoločnou modlitbou ruženca
budeme viazať pre vás voňavú kyticu kvetov.
Na mnohaja i blahaja lita!
Náš drahý duchovný otec
Peter Kačur oslávil
1. novembra svoj sviatok.
Vyprosujeme vám, nech
ste milovaný, nech máte
dostatok vo všetkom,
žehnáme vám Božou
opaterou, nech vás Svätý Duch mocne vedie
a Presvätá Bohorodička ochraňuje. Na mnohaja i blahaja lita!
Spoločenstvo rodín Michael
a veriaci farnosti Prešov-Sídlisko 3
Drahý duchovný otec Janko Bilý, nedávno
ste slávili svoje narodeniny. Veriaci z gréckokatolíckej Farnosti Márie Magdalény v Brne
sa vám chcú poďakovať za vaše pôsobenie,
snahu i nemalé úsilie, ktoré ste vo farnosti
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vynaložili. Prajeme plnosť Božieho požehnania do každej oblasti vášho života a tiež
ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja
i blahaja lita!
POĎAKOVANIE
Drahý náš duchovný otec Štefan Pacák,
prišli ste do Giraltoviec v roku 2006 a so
svojou rodinou ste s nami strávili 13 rokov.
Po štyridsiatich rokoch ste priniesli veľkú
zmenu k lepšiemu. Nie vždy ste to mali u nás
ľahké, ale vy ste to dokázali. Naša cerkev sa
zmenila na krásny chrám. Bolo treba zmeniť
všetko od podlahy až po vežu. Za všetko vám
úprimne ďakujeme. Prajeme vám, aby ste so
svojou rodinou v novej farnosti zakúšali lásku od nášho nebeského Otca aj od veriacich.
Chýbate nám!
Veľa Božieho požehnania vám vyprosujú vaši
vďační veriaci z giraltovskej farnosti.
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
Stretnutie linky Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom Meste organizuje trojdňové stretnutie, ktoré je určené
ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov,
sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, ako aj inak sexuálne
cítiacim ľuďom. Ak si sám, je ti smutno a túžiš
po prijatí v spoločenstve, láske a budovaní
dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš
naplnenie svojho života na správnej ceste
smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná
obnova sa uskutoční od 5. – 8. decembra
v okolí mesta Žilina. Téma stretnutia: Vzťahy
v rodine. Bližšie informácie: Linka Valentín;
Gréckokatolícka cirkev; P. O. Box B – 43. 040
01 Košice 1; valentinskespolocenstvo@
centrum.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/.

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J10.11. (nedeľa) 08.00 Klbko a rodina: O starostlivosti 08.40 Gréckokatolícky magazín (GkM)
10.30 Svätá omša z Bratislavy 16.05 Z javora
20.30 Quo vadis
J12.11. (pondelok) 08.20 Starý zákon 2 16.30
Akvinas – dokument 18.00 Peter medzi nami
20.55 GkM R 21.15 Matka Terézia: Svätá temnoty – dokument 2
J13.11. (utorok) 03.20 Akatist 16.05 Eucharistické zázraky 16.20 Rande s Relkom – dokument
20.20 PKP R 20.30 Boží ľud v priebehu dejín –
dokument 22.05 Taizé
J14.11. (streda) 08.10 PKP 08.20 Starý zákon R
16.05 GkM R 16.30 Večera u Slováka 21.50
Brainwashing: Vymývanie mozgov – dokument
22.55 Nová kvalita života (198)
J15.11. (štvrtok) 08.20 Starý zákon 2 08.55
GkM R 10.10 Z prameňa 16.25 Godzone
magazín 16.55 PKP 20.30 Nenápadní hrdinovia
v zápase s komunizmom – dokument 2
J16.11. (piatok) 01.50 PKP R 08.30 PKP 09.45
Láska a rodičovstvo: Túžba otehotnieť – dokument 2 14.00 Akatist 20.30 Babetina hostina
– film 2
J17.11. (sobota) 08.00 Klbko a rodina: O pomoci
08.40 GkM R 14.25 Spojení oceánom 21.00
Medzi nebom a zemou 23.00 Večerná univerzita
J18.11. (nedeľa) 08.20 Starý zákon 2 10.10
Z prameňa 13.00 Slovo Božie podľa Jána 14.35
Humanae vitae a učenie Cirkvi 16.05 Vatikano
20.30 V Samárii pri studni
J19.11. (pondelok) 08.20 Starý zákon 2 16.30
Viera do vrecka 17.00 Doma je doma 20.55
Gréckokatolícky magazín 21.15 Vojtaššák –
dokumentárny film 2

J20.11. (utorok) 08.55 Ukrajina – Svedectvo viery – dokument 2 16.05 Na ceste k Bohu: Vstup
Presvätej Bohorodičky do chrámu 20.20 PKP R
J21.11. (streda) 08.10 PKP 10.10 Z prameňa
16.30 Večera u Slováka 17.00 Doma je doma
22.55 Nová kvalita života (199)
J22.11. (štvrtok) 08.20 Starý zákon 2 08.55
GkM R 16.25 Vzťahy: Nerovnice života 16.55
PKP 17.00 Kulmenie 20.15 PKP R 20.30 František – ľudový pápež
J23.11. (piatok) 01.50 PKP R 08.30 PKP 10.45
Prečo, otče? 14.00 Akatist 16.00 Svätá omša
z Manhattanu 19.00 PKP R 20.30 Spasiteľ –
film 2
J24.11. (sobota) 08.00 Klbko a rodina: O svetle
08.40 GkM R 10.00 Svätá omša 19.00 Katechéza 20.30 Quo vadis

Na ceste
k Bohu
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TV NOE

J10.11. (nedeľa) 06.05 Pro vita mundi 06.55
Život ve vztahu 07.50 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) 08.35 Večeře u Slováka 10.30 Mše svatá
z Kostela sv. Martina 14.05 Pohyby 18.05 Animované biblické příběhy: Abrahám a Izák 18.30
Harfa Noemova 20.05 Pro větší slávu
J11.11. (pondelok) 06.50 Vstaň a choď, Angolo
09.05 Buon giorno s Františkem 12.05 Církev
a revoluce 14.00 Po stopách Ježíše Krista (1)
15.00 Mše svatá z baziliky Santa Maria Maggiore 17.25 Indonésie: Povolání žít spolu 19.05
Bangladéš: týdenní dopis lásky
J12.11. (utorok) 08.05 V souvislostech 10.00
Mše svatá z Baziliky sv. Petra 12.55 Přešel jsem
hranici 16.05 Smírčí kříž 18.05 Řeckokatolický
magazín 18.25 O koženém mostě 18.30 Můj
chrám 18.55 Svatá Anežka 22.35 Arbitráž
J13.11. (streda) 08.05 Ars Vaticana 08.25 Tóny
v tichu 10.35 Gojdič – láska nadevšecko 12.05
K jádru věci 15.00 Mše svatá z Baziliky sv. Jana
v Lateránu 17.00 Jak potkávat svět (73) 18.25
Sedmihlásky (155) 18.35 Zřím Řím 21.05 Píseň
o veliké pouti

J17.11. (nedeľa) 13.00 Karol Dučák: Americký
sen – príbeh
J18.11. (pondelok) 20.00 Ako môžeme jedným
semienkom zlepšiť životné prostredie? Hosť:
Filip Jaššo
J20.11. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolícka
farnosť Lukáčovce 21.00 Fujarôčka moja: Štefan
Štec a jeho turné s Fajtou 2019
J21.11. (štvrtok) 20.00 História a my: Ruská gréckokatolícka cirkev. Hosť: Ján Krupa
J23.11. (sobota) 10.00 Viera do vrecka: Krv
a násilie v Biblii (3) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J24.11. (nedeľa) 13.00 Pieseň o svätej Cecílii –
rozhlasová hra
J25.11. (pondelok) 20.00 Ako zistiť, čo ma baví
a podľa toho si vyberať vysokú školu? Hostia
z projektu Show your talent
J27.11. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolícka farnosť Vydrník 21.00 Fujarôčka moja:
História Chorvátov na Slovensku. Hosť: Andrej
Solar
J28.11. (štvrtok) 20.00 História a my: Nežná
revolúcia 1989
RTVS
JEDNOTKA

J14.11. (štvrtok) 06.05 Bangladéš: týdenní dopis
lásky 06.45 Svatá Anežka 12.50 Carol Ann
Manzi a dětský sbor z Kretonu 13.20 Opavská
inspirace 14.30 Na pořadu rodina (11) 16.40
ŘkM R 17.00 Hudba pod Rozsutcom 17.10 Pro
vita mundi (137) 18.30 Světlonoši
J15.11. (piatok) 06.25 Odkaz předků (2) 06.35
Stíny nad Libavou 07.20 Po stopách Ježíše
Krista (1) 09.15 Stopy ve sněhu 13.40 Víra
do kapsy 15.35 Bangladéš: týdenní dopis lásky
18.40 Církev a revoluce 00.35 Tanzanie – Zanzibar: Jsme odvážní
J16.11. (sobota) 06.05 Pro vita mundi 09.10 Animované biblické příběhy: Abrahám a Izák 11.10
Víra do kapsy 12.00 Angelus Domini 18.05
Po stopách Ježíše Krista (2) 19.15 Světlo pro
Evropu (15) 20.05 Anežka Česká – dokument
22.25 Stopy ve sněhu 00.55 ŘkM R
J17.11. (nedeľa) 06.45 U nás aneb Od cimbálu
o lidové kultuře (150) 09.55 Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce za dar svobody
15.15 Sedmihlásky (152) 15.20 Animované
biblické příběhy: Josef v Egyptě 22.00 K jádru
věci
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J10.11. (nedeľa) 13.00 Hájnikova žena – rozhlasová hra 14.00 Naše dieťa šikanujú: Nové
smernice v školách. Hosť: Zuzana Benková
J13.11. (streda) 21.00 Fujarôčka moja: Požitavské mlyny na juhu Slovenska. Hosť: Jozef Trubíni
J16.11. (sobota) 10.00 Viera do vrecka: Krv
a násilie v Biblii (2) 15.15 Literárna kaviareň:
Prozaik Anton Lauček

J10.11. (nedeľa) 05.20 Kultúrne dedičstvo:
Pisztoryho palác R 17.20 Svetové dedičstvo
UNESCO na Slovensku: Vlkolínec R
J13.11. (streda) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Štátne divadlo Košice
J15.11. (piatok) 15.15 Kultúrne dedičstvo: Vodný
mlyn Dunajský Klátov
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J10.11. (nedeľa) 06.25 Za siedmimi horami:
Kremnica R 13.20 Orientácie 19.40 Slovo
00.55 Slovo R
J11.11. (pondelok) 13.05 Orientácie R
J14.11. (štvrtok) 14.55 Historická panoráma R
J16.11. (sobota) 06.20 Za siedmimi horami:
V záprahu R 08.45 Encyklopédia slovenských
obcí: Šumiac
J17.11. (nedeľa) 06.35 Encyklopédia slovenských obcí: Šumiac R 11.45 Orientácie 19.40
Slovo
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána
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
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JOHN HENRY NEWMAN:
APOLOGIA PRO VITA SUA

Sídlo
zraku

Kilogram

Kyslosti
roztoku

FILM g Do kín mieri dokumentárny
film Petra Kerekesa BATAstories. Spoluautorom scenára je český scenárista Pavel
Hajný. Po júnovom uvedení na Art Film
Feste v Košiciach ho od 11. októbra majú
možnosť diváci vidieť v kinách po celom
Slovensku. Pohyb je život a nehybnosť je
smrť, to sú známe slová Tomáša Baťu, zakladateľa obuvníckeho impéria, ktorými
sa riadil celý život. Nevyrábal a nevyvážal
iba svoje produkty, spolu s nimi vyvážal
systém a filozofiu práce a života. Staval
továrne a spolu s nimi celé mestá. Film
BATAstories zisťuje, ako žijú jeho myšlienky dnes. Nakrúcal sa na štyroch kontinentoch, v Európe, Ázii, Afrike, Južnej
Amerike a sleduje miestnych ľudí, ktorí
sa živia výrobou a predajom topánok.
(telkac.zoznam.sk)

Predložka

LEKÁREŇ

Mravouka

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

T Ž L I P I D I T A N E C V O O P

Solmizačná
slabika

Okúsili
Národné
divadlo,
skratka

Vlani,
po česky

A E E P O CH A Z A I F A M D T A T

Horí

H T T N S R CH T L L N O Č O I E I
A V A N E E O N O E O L Z I K A F

Fínsky
prozaik

N A L H I S O N V B E I E L A N A
49 v Ríme

A V O R P R Á Z D N O T A N K E R

Bodavý
hmyz

Uzlový
tel. obvod
Štátna
arbitráž

K I M O K T C E N T Y B A T P O L

Odpad

Časť
lodnej
kostry
Vozidlá

6 v Ríme

2

Daromnica

q
Vyčiarknutia

B V H J L K O I O E B S I B D P G
O U Z A L R V K S N A O Á K M A N
Otec

Ý A D O J T D D E Á A D Y E K T S
V Á N O K C E M N D N N C E S T A

Rival

N Y V R E N Á V Y K Y R D Y V Ť Y

Popruhy
Vajce, po
nemecky

Vrchol
sťažňa
Otravné
látky

Malá os

Hľa
Sídlo
čuchu

Ničivý
víchor

10 x 10

Druh pera

4

Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 19: Krížovka: Tak ako radosť nezasvitne svetla. Osemsmerovka: Jazyk ovplyvňuje naše chápanie.
Výherca: Juraj Špak z Brezovice nad Torysou.

u

Meno
speváčky
Sumac

Tibetské
zviera

Legenda: BOLESŤ, CENTY, CESTA, ČLENOK, DEKAN, ELANA, ELITA,
EPOCHA, ETIKETA, GRAFIT, HRIECH, IHLAN, ISLAND, IZOTOP, JAZVA,
KAHAN, KOMIK, KORINT, KOSTI, KOZUB, LENDAK, LIPID, LOPTA, MAFIA,
MELASA, MLYNY, NÁKLAD, NÁVYKY, NERVY, OBDIV, OKTÁN, OPTIKA,
OZONID, OZVENA, PIESOK, POETA, PRÁZDNOTA, PROVA, PSOTA,
RIAVA, SAMBA, SOBOTA, SRDCE, STENY, TANEC, TANKER, TEKLA, TIENE,
VÁNOK, VAZAL, VETVA, VOLANT, VREDY, VYDRY, VÝROBA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.

Severské
zvery
Royal
Marines

Zoťala

R Z Z A V A I R T L I K L L E A K

Doska

Koreň. hľuzy rastlín

Arnold, po
domácky

Český
súhlas

3
q

Pera

Kačka

Popravca

Prosil

HUDBA g Šostakovič – to je výzva,
s ktorou sa každé kvarteto skôr či neskôr
musí popasovať. V prípade Pavel Haas
Quartet sa však zdá, že je to ich vlastné
územie. Ich nespútaná, impulzívna,
miestami frenetická energia, zmysel pre
extrémne kontrasty, schopnosť gradácie
a dych vyrážajúcej jemnosti a nehy až
po symfonickú dramatickosť – toto všetko
sú prostriedky vlastné Šostakovičovi
a jeho hudbe. Kvarteto prekračuje priepasť času i bariéru osobnej fyzickej existencie a vstupuje do samotného stredu
Šostakovičovej hudby v plnej škále emócií
a s bezprostrednosťou, akoby to bola ich
najvlastnejšia hudba. (bontonland.cz)

Žrť
na voze

Atlét

Symetrála

Autor:
Vladimír
Komanický

PAVEL HAAS QUARTET:
SHOSTAKOVICH

V poriadku

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

5%

ZĽAVA

#

1
q

kultúra a relax

BATASTORIES

KNIHA g Pri príležitosti svätorečenia
anglického kardinála, teológa a filozofa
Johna Henryho Newmana (1801 – 1890)
vydal Spolok svätého Vojtecha jeho
duchovnú autobiografiu. Newman ako
uznávaný duchovný Anglikánskej cirkvi
a univerzitný kazateľ v Oxforde dospel
poctivým štúdiom dejín starovekej cirkvi
k istote, že skutočnou nástupkyňou prvotnej cirkvi je Katolícka cirkev. Po siedmich rokoch ťažkých vnútorných bojov
konvertoval do Katolíckej cirkvi a prijal
kňazskú vysviacku z rúk pápeža Leva XIII.
V slovenčine bolo dielo prvýkrát publikované v roku 1943 pod názvom Obrana
svojho života. Súčasné vydanie vychádza v novom preklade Martina Kubuša
s poznámkami svetoznámeho anglického
teológa Iana Kera. (Martina Grochálová)
Pomôcky: Americká
Larni,
lasicovitá
Salep
šelma
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POZÝVA NA

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)

KOMUNITA

KOINONIA
CENACOLO

INFORMÁCIE: 057/44 90 290, 057/44 90 761
ALEBO U SVOJHO DUCHOVNÉHO OTCA

JÁN KRSTITEĽ

PLATÍ SA NA MIESTE PO PRÍCHODE NA TÁBOR.
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE PROSTREDNÍCTVOM
ONLINE FORMULÁRA WWW. GMCBARKA.SK.

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

RÓMSKA

REGISTRÁCIA: OD 14.30 HOD. DO 16.00 HOD.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 9 AŽ 12 ROKOV
CENA PRE ČLENA CVČ JUSKOVA VOĽA JE 38 EUR
PRE NEČLENA 40 EUR

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)
12. – 13.11. Líderská škola (Sigord)
16.11. Festival duchovnej hudby (Varhaňovce, 14.00 h)

MISIA

WWW.GMCBARKA.SK

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
14. – 19.11. Škola Otcovo srdce A. Tieto
stretnutia slúžia na posilnenie vzťahu k Otcovi. Bližšie informácie: centrum.rodina@
gmail.com. 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. Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 eur za osobu.
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.

CENTRUM PRE RODINU

2. – 5. JANUÁR 2020

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Malá púť: Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky
(10.30 h)
ZLATÁ BAŇA – SIGORD

ZIMNY´
DETSKY´
TÁBOR

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
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)
22.11. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)
24.11. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

GMC
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Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
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
10.11. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
01.12. Mariánske večeradlo (16.00 h)

