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Pomaly sa končí rok 2019. Ešte stále cítime dynami-
ku . V prírode, v spoločnosti. Namiesto toho, aby 
sme sa jej postavili, naivne si myslíme, že ak sa jej 
poddáme, prežijeme. Postaviť sa jej dnes je oveľa 
ťažšie ako pred desiatimi rokmi. Svet sa začal meniť 
rýchlejšie. Stromy miznú, s nimi zvieratá. Vrabcov je 
možno menej než sliepok. A to nehovorím o hmyze, 
i keď niektoré druhy neobľubujem. Ale dnes nie sú. 
Akoby sa príroda zatvárala a pripravovala na hlbo-
ký spánok. Na zimu trvajúcu veľmi dlho. Tempo, 
ktorým smrť účinkuje okolo nás, je vysoké.

Podobný proces badať i v spoločnosti. Chamtivosť 
niektorých ľudí nepozná hranice. O bezočivosti ani 
nepíšem. Zákony sú často spravodlivé iba navonok, 
lebo umožňujú beztrestne konať bezprávie. Prečo? 
Už viackrát som napísal, že sú iba plodom stavu 
spoločnosti, ktorú vytvárame sami. Sú z nás. Ako 
my. Len majú viac možností. Zbúrali ako Trójania 
svoju bránu a voviedli nám do života nepriateľov. 
A dnes sa čudujú, že spoločnosť kolabuje. Že ľudia 
volia strany, ktorých morálne zázemie, skutky a slo-
vá sú v príkrom rozpore s Božím poriadkom, s ním 
samým. To, čo bolo nenormálne pred pár desaťro-
čiami, dnes sa stáva vzorom života. Prirodzený Boží 
poriadok panujúci v celej prírode pomaly dostáva 
v ľudskej spoločnosti ranu za ranou a zomiera. 
Doslova vymiera v svedomiach ľudí. A nahrádza ho 
chlad, zima a mráz sebectva, ktorý rodí iba smrť.

Dá sa to zmeniť? Alebo aspoň zastaviť? Neviem. 
Dúfam, že áno. Možno ešte máme pár sekúnd na to, 
aby sme po zime zažili jar. Aby po nej nenasledovala 
ďalšia zima. Aby kauza podvodu nerodila iba ďalšiu 
kauzu. Aby jedna nenasledovala za druhou. Zraňo-
vanie za zraňovaním. A na konci toho smrť. Možno 
je ešte nádej na jar. Ale ak sa poddáme zime, ak sa 
jej zľakneme alebo ju prijmeme, jari sa nedožijeme. 
Robme, čo vieme. Čo môžeme. Pre prírodu: šetrime 
vodu, separujme odpad, dávajme druhý život použi-
tým veciam. Ale aj saďme stromy, budujme búdky. 
Neznečisťujme vzduch, využívajme, kde sa dá, vlast-
né nohy (a predídeme chorobám srdca) a hromadnú 
dopravu... Nie sme bezmocní. Ale ak budeme čakať 
na zázrak, na iných, zahynieme. Urobme, čo vieme. 
Učme to naše deti. Alebo ak to potrebujeme, učme 
sa to sami nanovo. Chce to zmenu srdca. Nepozerať 
sa na seba, ale na ľudstvu zverený svet. A až bude 
moje i vaše nové ekologické auto (kiež by bolo čo 
najskôr) poznačené od množstva hmyzu ako kedysi 
môj starý favorit, tak sa príroda prebudila.

Podobne je to aj v spoločnosti. I tu existuje nádej. 
Začnime byť smační. Chutní ako prví kresťania. 
Buďme vzormi hodnými nasledovania. V tom, čoho 
je v tomto sebeckom svete málo – v láske. Milujme 
a odpúšťajme. Veľmi ma bolí, ale chápem to, že ani 
v Cirkvi si nevieme odpúšťať. Nevládzeme. Máme 
strach, že prídeme o svoj život. A možno áno. Aj prví 
kresťania zomierali a z ich svätej mučeníckej krvi 
sa zrodili ďalší. Boli skutočným kvasom a prekvasili 
svet. Nebojme sa. Nielen ísť do ulíc a voliť, ale aj 
žehnať. Seba pred chrámom i dieťa v kočíku. Obed 
na stole i stromček v lese. V rukách kresťanov vždy 
bol a je osud celého ľudstva. Ak prestanú byť soľou, 
život stratí chuť.

ANTISYSTÉM
Juraj GRADOŠ

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

vl. Peter Rusnák, vl. ThLic. Marián Andrej Pacák CSsR,  
Mgr. 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.

Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto grafia 
alebo rámček 3 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redak cia si vyhra dzuje právo 
na úpravu prís pev  kov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvede-
né každoročne v prvom čísle na strane 25. Celý text je dostupný 
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní 
príspevkov použite jeden z týchto špecifických symbolov: 700 
(zasielanie časopisu), 1700 (zverejnenie príspevku), 555 (inzercia), 
777 (priatelia časopisu Slovo) a 999 (eSlovo). Ak je váš príspevok 
anonymný, neuvádzajte žiadny špecifický symbol. 
Tlač: VMV, Prešov
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 1/2020: 06.12.2019

Titulná strana: Chrám sv. Mikuláša s minaretom v susedstve (Staré 
Mesto v Chanii na ostrove Kréta v Grécku. Zdroj: fr.aleteia.org.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

2www.casopisslovo.sk na úvod



SVÄTOSŤ – DAR  
A POVOLANIE ČLOVEKA

Marek BARAN

Svätý Otec František na slávnosť Všetkých svätých 
vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána 
pripomenul Božiemu ľudu, že k svätosti, ktorá je darom 
i povolaním zároveň, sme povolaní všetci.

„Drahí bratia a sestry!

Dnešná slávnosť Všetkých svätých 
nám pripomína, že sme všetci povolaní 
k svätosti. Svätí mužovia a ženy každej 
doby, ktorých dnes oslavujeme, nie sú 
len nejakými symbolmi ľudských bytostí, 
pre nás vzdialených a nedosiahnuteľných. 
Naopak. Sú to ľudia, ktorí žili s nohami 
na zemi. Zažívali námahu každodenné-
ho života s jeho úspechmi i zlyhaniami, 
nachádzali v Pánovi silu stále znovu vstať 
a pokračovať v kráčaní. Z toho možno 
vidieť, že svätosť je cieľom, do ktorého 
sa nedá dôjsť iba vlastnými silami, ale je 
to ovocie Božej milosti a našej slobodnej 
odpovede na ňu. Svätosť je teda zároveň 
darom i povolaním. Keďže je Božou mi-
losťou, čiže jeho darom, je to niečo, čo si 
nemôžeme kúpiť či zadovážiť výmenou, 
ale iba prijať, a takto mať účasť na samot-
nom Božom živote skrze Svätého Ducha, 
ktorý prebýva v nás odo dňa nášho krstu. 
Semiačkom svätosti je práve krst. Ide o to, 
aby sme stále viac dozrievali v uvedomo-
vaní si, že sme vštepení do Krista, tak 
ako je ratolesť súčasťou viniča, a preto 
môžeme a aj musíme žiť s ním a v ňom 
ako Božie deti. Svätosť teda znamená žiť 
v plnom spoločenstve s Bohom už teraz, 
počas nášho pozemského putovania. 
Ale svätosť, okrem toho, že je darom, 
je tiež povolaním, je spoločným posla-
ním všetkých nás kresťanov, učeníkov 
Krista; je to cesta plnosti, ktorou je každý 
kresťan povolaný vo viere prejsť a dosiah-
nuť konečný cieľ: definitívne spoločen-
stvo s Bohom vo večnom živote. Svätosť 
sa tak stáva odpoveďou na Boží dar, lebo 
sa prejavuje ako prijatie zodpovednosti. 

Z tohto pohľadu je dôležité usilovať sa 
o každodenné posväcovanie sa v pod-
mienkach, povinnostiach a okolnostiach 
nášho života a snažiť sa prežívať všetko 
s láskou a dobročinnosťou. Svätí, ktorých 
dnes v liturgii oslavujeme, sú bratmi 
a sestrami, ktorí vo svojom živote uznali, 
že potrebujú toto Božie svetlo a v dôvere 
sa mu oddali. Preto teraz, pred Božím 
trónom (porov. Zjv 7, 15) mu vo večnosti 
spievajú na jeho slávu. Oni tvoria to sväté 
mesto, na ktoré s nádejou pozeráme ako 
na náš konečný cieľ, zatiaľ čo ešte putuje-
me v tomto pozemskom meste. Kráčajme 
teda smerom k svätému mestu, kde nás 

očakávajú títo bratia a sestry. Svätí. Je 
pravda, že sa cítime unavení z namáhavej 
cesty, ale nádej nám dáva silu ísť ďalej. 
Keď hľadíme na život svätých, povzbu-
dzuje nás to k ich napodobňovaniu. 
Medzi nimi je veľa svedkov tzv. ,svätosti 

vedľajších dverí, tých, ktorí žijú medzi 
nami a sú odrazom Božej prítomnosti‘ 
(Apoštolská exhortácia Gaudete et exsul-
tate, 7).

Bratia a sestry, pripomienka svätých 
nás vedie k tomu, aby sme zdvihli zrak 
smerom k nebu. Nie preto, aby sme 
zabudli na pozemskú realitu, ale aby 
sme jej mohli čeliť s väčšou odvahou, 
s väčšou nádejou. Nech nás v tom svojím 
materským príhovorom sprevádza Panna 
Mária, naša najsvätejšia Matka, znamenie 
útechy a bezpečnej nádeje.“ (príhovor 
z 1. novembra 2019)
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„Svätosť je cesta plnosti, ktorou je každý kresťan povolaný 
vo viere prejsť a dosiahnuť konečný cieľ: definitívne 
spoločenstvo s Bohom vo večnom živote.“

(Svätý Otec František)
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MUHAMMAD (MOHAMED) IBN ABDULLÁH 

Narodil sa v Mekke v roku 570. Vo veku štyridsať rokov vraj dostal prvé zjavenie 
od Boha prostredníctvom anjela Gabriela. Toto zjavenie, ktoré potom pokračovalo 
ďalších dvadsaťtri rokov, je známe ako Korán. Jeho pôvodné učenie sa zameria-
valo na podriadenie jedinému transcendentnému Alahovi, na zmyslové pôžitky 
raja pre verných a na pekelné muky pre hriešnikov. Spočiatku sa zjavenie nieslo 
skôr v duchu varovania a apelovania než hrozieb. Keď sa v Mekke prenasledovanie 
jeho nasledovníkov stalo neúnosným, Boh im v roku 622 prikázal, aby emigrovali. 
Touto emigráciou, tzv. hidžrou, počas ktorej prorok so svojimi nasledovníkmi odišli 
do Mediny, sa začína islamský letopočet. Mohamed zomrel vo veku 63 rokov ako 
duchovný a politický vodca. Za menej ako sto rokov po jeho smrti sa islam rozšíril 
na západ až do Španielska a na východ do Číny.

Kamil KARDIS

Neľahkou úlohou dnešných dní je klásť otvorené otázky 
a odpovedať na ne vierohodne a trpezlivo po predošlom 
skúmaní. Hlavný problém je však v tom, že naše znalosti 
o druhých (okrem odborníkov) sú len veľmi obmedzené. 
Samozrejme, prekročiť tento prah vlastnej dobrovoľnej 
izolácie a nevedomosti znamená úprimnú snahu porozu-
mieť druhému a naučiť sa mu načúvať. Ak teda chceme 
porozumieť islamu a utvoriť si voči nemu vlastný postoj, 
musíme ho najprv „spoznať“.

Islam (arab. odovzdanie sa do Božej vôle) 
je najmladšie monoteistické náboženstvo 
a zároveň druhé najväčšie svetové nábožen-
stvo. Moslimovia (odborne muslimovia) 
islam považujú za pokračovateľa judaizmu 
a kresťanstva, s ktorými zdieľa väčšinu 
prorokov a vyznáva „rovnakého“ Boha. 
Zakladateľom islamu je prorok Mohamed. 
Učenie zdôrazňuje strohé jednobožstvo 
(Alah) a jeho vyznávač sa nazýva moslim, 
čiže človek podriadený Božej vôli. Na 
počiatku 7. storočia po Kristovi sa na území 
Arabského polostrova vytvorilo spoločen-
stvo ľudí, ktoré túžilo viesť život v úplnom 
podriadení sa vôli jediného Boha. Toto 

podriadenie sa (islam) zahŕňalo všetky as-
pekty a sféry života. Treba preto zdôrazniť, 
že islam nie je len doktrína, kult a organi-
zácia, ale tiež právo, zákony, spôsob uspo-
riadania štátu a spoločnosti, hospodárska 
činnosť, politika. Moslimovia veria, že 
islam je pravdivou, pravou a prvou relígiou 
ľudstva. Z tohto dôvodu je islam nimi pova-
žovaný za najdokonalejšie náboženstvo.

KORÁN
Iniciátorom moslimskej aktivity bola viera, 
že iba oni sú vlastníkmi pravého Božieho 

ISLAM  
A KRESŤANSTVO
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zjavenia a sú pravým Abrahámovým nábo-
ženstvom, lebo Židia sa previnili tým, že 
náboženstvo chceli vyvlastniť iba pre seba, 
a kresťania tým, že sa stali polyteistami 
(majú nie jedného, ale troch bohov, v mos-
limskej interpretácii tzv. „svätú rodinu“, 
tzn. Otca, Syna a Máriu ako Matku). Arab-
ská expanzia v 7. storočí bola teda vyvolaná 
z vedomia, že sú vlastníkmi jedinečného 
Božieho zjavenia, ktoré majú za povinnosť 
obhajovať a rozširovať aj za cenu obetova-
nia svojho majetku i života. Moslimovia 
túto povinnosť nazývajú džihádom, tzn. 
úsilím ísť po Alahovej (teda Božej) ceste.

Posvätnou knihou pre moslimov je Korán, 
ktorý obsahuje slová jediného Boha. Tie 
vraj boli zjavené Mohamedovi a cez neho 
podané ľudstvu. Arabský názov qur´an 
znamená recitácia, čítanie. Korán bol 
„zjavený“ v arabskom jazyku a len v tejto 
forme bol podávaný ďalším generáciám. 
Moslimské preklady svätej knihy na lokál-
ne jazyky sú neskoršie a obsahujú obyčajne 
aj arabský text. Korán je jedinou svätou 
knihou moslimov obsahujúcou „Božie 
zjavenie“, ktoré sa skončilo spolu so smrťou 
Muhammada. Moslimovia okrem Koránu 
vyznávajú aj päť základných článkov viery, 
ktorými sú: viera v jedného Boha, ktorý 
je najvyšší, večný, sebestačný, milosrdný 
a milostivý; viera vo všetkých Božích poslov 
počnúc Noemom, Abrahámom, Mojžišom, 
Ježišom a Mohamedom; viera vo všetky 
pôvodné nebeské knihy; viera v Božích 
anjelov a viera v posledný súdny deň.

Každý moslim musí dodržiavať nábožen-
ské povinnosti voči Bohu známe ako päť 
pilierov islamu.

1. Šaháda (vierovyznanie). Je to vyhlá-
senie, že existuje jedna najvyššia bytosť, 
Boh, a Mohamed je jeho posol. Opakuje 
sa niekoľkokrát denne a predstavuje pod-
statu moslimského spôsobu života.

2. Salát (modlitba). Moslimovia sa povinne 
modlia päťkrát denne – pri východe slnka, 
ráno, na obed, poobede a pri západe slnka. 
Pred každou modlitbou je predpísaná ritu-
álna očista. Modlia sa na koberčekoch, oto-
čení k Mekke. Modlitbu sprevádzajú rôzne 
úkony a postoje, napr. klaňanie sa. Čas 
modlitby ohlasuje muezín spievaním azánu 
z vysokej veže mešity (tzv. minaretu). Dob-
rovoľné modlitby sa vykonávajú mimo času 
stanoveného na povinné modlitby, zvyčajne 
s istým cieľom alebo pri nejakej príležitosti 
(narodenie, úmrtie, choroba).

3. Saúm je pôst počas mesiaca ramadán. 
Počas denných hodín sa musia zdržať 

akéhokoľvek jedenia, pitia, fajčenia, 
pohlavného styku a iných pozemských ra-
dostí. Pôst dodržiavajú moslimovia počas 
deviateho mesiaca (ramadán) lunárneho 
kalendára 29 až 30 dní. Saúm má naučiť 
moslimov trpezlivosti a zdržanlivosti. 
Existujú výnimky. Napríklad deti, tehotné 
ženy, chorí a cestujúci sa nemusia postiť, 
prípadne sa postia rovnaký počet dní 
neskôr.

4. Zakát je dávanie almužny chudobným. 
Moslimovia sú povinní podporovať ľudí, 
ktorí sú v núdzi, či už sú to siroty, vdovy, 
chorí, alebo žobráci. Každý moslim si 
počíta veľkosť almužny, ktorú poskytuje, 
individuálne. Z jeho príjmov po odrátaní 
všetkých životných nákladov svojej rodiny 
odovzdáva zo zvyšku 2,5 %. Okrem toho 
môžeme v islame vymedziť sadaku, čo je 
dobrovoľný dar.

5. Hadž. Posledným pilierom islamu je 
púť do Mekky, ktorú by mal každý správ-
ny moslim absolvovať aspoň raz za život. 
Je spojená s množstvom rituálov, ale asi 
najznámejším z nich je obchádzanie 
okolo svätyne Ka‘aba.

Ako tvrdí János Molnár, podľa predstáv 
moslimov sa svet delí na svet (dom) islamu 
a svet (dom) džihádu (dom úsilia alebo 
dom vojny). V dome islamu je všetko v po-
riadku: je pod kontrolou moslimov, uplat-
ňujú sa tam zákony islamu aj vtedy, keď 
v dome islamu môžu žiť aj nemoslimovia, 
ktorí však uznávajú majoritu moslimov 
a daň, tzv. džizju platia moslimskej vrch-
nosti. Ostatná časť sveta je oblasť džihádu, 
ktorú moslimovia majú za úlohu islamizo-
vať, v záujme čoho musia vynaložiť všetko 
úsilie. Islam vidí svet ako otvorený konflikt 
medzi domom mieru a domom vojny, 
ktorý musí byť porazený vo svätej vojne 
(džihád). Islam patrí k tým náboženstvám, 
ktoré sú veľmi málo ovplyvnené sekula-
rizáciou. Počas svojho vyše tisíc štyristo-
ročného trvania málo alebo takmer nič 
nestratil zo svojej pôvodnej „horlivosti“.

ISLAM A KRESŤANSTVO
Islam odmieta celé kresťanské učenie 
o Najsvätejšej Trojici, ktoré podľa neho 
odporuje Božej jedinosti, a pokladá to 
za formu polyteizmu. Podľa Koránu 
kresťanskú Trojicu tvorí Boh, Ježiš a Mária, 
a zavrhuje označenie Boha ako Otca, 
pretože Boh je vo vzťahu k ľuďom Pánom 
a nie Otcom. Pozná aj Ježiša, dokonca Ježiš 
v Koráne vystupuje pod menom Ísa alebo 
al-Masíh, t. j. Pomazaný. Je označovaný tiež 
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ako Božie Slovo, je synom Márie, ktorého 
počala priamym tvorivým Božím slovom 
podobne, ako Boh stvoril Adama. Máriino 
panenstvo sa v Koráne zdôrazňuje viackrát, 
rovnako aj fakt, že si ju Boh vyvolil, učinil 
čistou a vyznamenal medzi všetkými 
ženami. Moslimovia popierajú Ježišovo 
vykupiteľské poslanie aj jeho ukrižovanie. 
Podľa ich názoru namiesto Ježiša zomrel 
na kríži niekto iný, kto sa mu podobal. Ježiš 
bol podľa nich po smrti vzatý k Bohu a má 
prísť na konci vekov ako znamenie hodiny. 
Príde do Svätej zeme a zabije Antikrista, 
zlomí kríž a zbúra všetky kostoly a syna-
gógy. Bude žiť ešte štyridsať rokov, zomrie 
a bude pochovaný v Medine.

Čo sa týka kristológie, tu nie je možný 
dialóg. Dialóg je možný len v oblasti 
spoločnej viery v Boha – Stvoriteľa 
a zameraní sa na spoločné eticko-sociálne 
ciele. Korán a islamská vierouka pozná 
Ježišových apoštolov. Najviac zakorenení 
sú apoštoli Peter a Tomáš. Svätého Ducha 
chápe Korán ako pojem duch (ruh) 
v rôznych významoch. Ide o Boží dych 
života vdýchnutý Adamovi a neskôr Márii, 
o vnuknutie a vedenie dané prorokom. Aj 
Ježiš je niekedy označovaný ako ruh. Mosli-
movia hovoria o neporozumení kresťanské-
ho Písma. Korán ho označuje ako evanje-
lium (indžíl) a chápe ho ako knihu zjavenú 
Ježišovi tak ako Korán Mohamedovi. 
Neskôr vládlo povedomie, že kresťania toto 
evanjelium pokazili, pôvodné sa stratilo 
a vlastné spisy evanjelistov, a listy sú vlastne 
len kresťanské hádisi, sunna, teda opisy 
skutkov a jeho slová. Koránske povedomie 
o krste a Eucharistii je veľmi skreslené.

V praktických otázkach spolužitia mosli-
mov a kresťanov prijatých do islamského 
štátu boli uplatnené pravidlá. Kresťania 
ani Židia neboli nútení na konverziu. Boli 
uznávaní za „vlastníkov Písma“. Označenie 
pre kresťanov je masíhíjún, stúpenci Masí-
ha – Krista. Judaizmus, kresťanstvo a islam 
sa definujú ako zjavené a podľa islamskej 
formulácie „nebeské“ náboženstvá. Prob-
lém ostatného sveta vo vzťahu k islamu 
spočíva v neadekvátnom nároku na to, že 
je univerzálne platnou normou morálnosti 
pre všetky časy a pre všetkých ľudí.

KRESŤANSKO- 
-MOSLIMSKÝ DIALÓG
Rýchly vývoj arabistiky a islamistiky pri-
niesol vedecké poznanie svetového názoru 
a historických skutočností islamu, no aj 
napriek tomu sa staré myšlienkové stereo-
typy dlho udržiavali v povedomiach ľudí 

a určitá časť prežíva dodnes. Vatikán začal 
venovať zvýšenú pozornosť nekatolíckym 
cirkvám a mimokresťanským vyznaniam 
najmä od pontifikátu Jana XXIII. Jednou 
z myšlienok bolo zahrnúť do pojmu Boží 
ľud i vyznávačov iných náboženstiev. Bol 
zriadený aj sekretariát pre nekresťanov, 
ktorý je dnes premenovaný na Pápežskú 
radu pre kultúru a medzináboženský dia-
lóg. Druhý vatikánsky koncil prijal zásadu, 
že všetko, čo je v nekresťanských nábožen-
stvách pravé a dobré, pochádza od Boha, 
a že Boh si praje spasiť všetkých ľudí. Kon-
cil vydal aj deklaráciu Nostra Aetate (1965), 
ktorý priamo poukazuje na vzťah k islamu. 
Pavol VI. vydal encykliku Ecclesiam suam, 
kde vyslovuje uznanie morálnym a duchov-
ným hodnotám rôznych náboženstiev.

Benedikt XVI., ktorý vidí základ pre kres-
ťansko-moslimský dialóg zakotvený 
v Nostra Aetate a Lumen Gentium, prispel 
a povzbudil k pokroku v dialógu, ku kto-
rému môžeme dôjsť, len ak berieme islam 
vážne a snažíme sa mu porozumieť v jeho 
komplexnosti a realite, skúmať jeho pod-
statu a jeho pravdivé tvrdenia; povzbudzu-
jeme kresťanov aj moslimov, aby seriózne 
viedli medzináboženský dialóg, ktorý má 
byť vnútornou požiadavkou ich spoločné-
ho prejavu slúžiť ľudstvu, ktorá je založená 
na ich viere v jediného Boha; vyzývame 
kresťanov a moslimov, aby brali svoju 
vieru vážne; tým pre moslimov myslel, aby 
prevzali zodpovednosť za „skreslený is-
lam“, „zlých moslimov“ a odstránili všetky 
nejasnosti, aby na svete sa mohol objaviť 
len „vznešený islam“.

Svätý Otec František pokračuje v tomto 
snažení o dialóg a uplatňovanie kultúry 
stretnutia s islamom. V encyklike Evan-
gelii gaudium zdôrazňuje, že nemožno 
zabúdať na to, že moslimovia „sa pridŕžajú 
Abrahámovej viery a spolu s nami sa kla-
ňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý 
v posledný deň bude súdiť ľudí“. Sväté 
písma islamu obsahujú časti kresťanského 
učenia – Ježiš Kristus a Mária sú predme-
tom hlbokej úcty a je obdivuhodné vidieť, 
ako mladí i starí, ženy aj muži moslimskej 
viery dokážu denne venovať čas modlitbe 
a verne sa zúčastňovať na svojich nábožen-
ských obradoch.

Je zrejmé, že kresťansko-islamský dialóg 
nemôže odstrániť zásadné teologické roz-
pory. Ale môže dosiahnuť dobré výsledky 
tam, kde sa poukáže na spoločné hodnoty 
a záujmy, na globálne a ľudské ciele, 
akými sú mier, ľudské práva a vzťahy 
medzi ľuďmi. Spolužitie a spolupráca 
oboch náboženstiev je výzvou, ale 
aj šancou naučiť sa žiť v kultúrnom 
pluralizme s tými, ktorí veria inak, alebo 
aj v duchu tolerancie a dobrej vôle sa 
majú rozoznávať ako bratia povolaní 
v rôznych dobách a na rôznych miestach 
k dobrému dielu. V tomto kontexte ešte 
výstižnejšie vyznievajú slová Svätého 
Otca Františka, ktorý vyzýva kresťanov: 
„Ježiš Kristus stále čaká, že ho spoznáme 
v migrantoch a utečencoch, v odídencoch 
a vyhnancoch, a aj takto nás volá, aby 
sme sa delili o svoje zdroje a občas sa aj 
vzdali niektorých dobier z tých, čo sme 
nadobudli.“

ANDREJ TIMKOVIČ (1919 – 1987)
Andrej Timkovič sa narodil 13. decembra 1919 v Lazoch 
na Podkarpatskej Rusi. Pochádzal z viacdetnej rodiny. 
Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium 
v Mukačeve a tri ročníky teologického štúdia v Užhorode. 
Počas prechodu frontu sa prihlásil do prvého českoslo-
venského práporu, ktorému velil generál Ludvík Svo-
boda. Ten im sľúbil, že si budú môcť dokončiť teológiu 
a nebudú musieť narukovať do armády. Tak postupovali 
s generálom Svobodom až do Prahy. Po vojne sa otec 
Andrej vrátil do Užhorodu, kde ukončil štvrtý ročník 

teológie. Podkarpatská Rus mala byť pripojená k Rusku, a tak posledný ročník do-
končil v Prešove. Sviatosť manželstva uzavrel v Sečovciach v roku 1946 s Gizelou 
Havrillovou. Sobášil ich ThDr. Vasiľ Hopko. Kňazskú vysviacku prijal 25. augusta 
1946 v prešovskej katedrále z rúk vladyku Pavla. Pôsobil v zemplínskej Starine 
a Jasenove. V roku 1950 ho s celou rodinou vysťahovali do Čiech, kde pôsobil ako 
účtovník. V roku 1964 sa vrátil do Košíc, kde sa zamestnal ako sanitár. Po roku 
1968 pomáhal, kde mohol, ale v roku 1971 odišiel na dôchodok do Košíc. I neskôr 
pomáhal, kde potrebovali pomoc. Zomrel 8. marca 1987. (Juraj Gradoš)
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NEETIKA  
ALTERNATÍVNEJ  MEDICÍNY

Jozef GLASA

Alternatívna medicína predstavuje postupy a praktiky, 
ktoré síce na pohľad vyzerajú ako výkony lekára či iného 
zdravotníka, ale v skutočnosti sú svojou podstatou 
mimo medicíny a racionálneho a vedeckého poznania, 
či skôr proti nim. A to nielen proti poznaniu v oblasti 
medicíny, ale nezriedka aj iných vied – napríklad fyziky, 
chémie či biológie. 

Zakladajú sa na celkom inom – „alternatív-
nom“ chápaní sveta, ľudského tela, zdravia 
aj choroby. Stavajú na neinformovanosti 
alebo na nedostatočnom vzdelaní, či pou-
čení ľudí, ktorí vo svojej chorobe či iných 
ťažkostiach hľadajú pomoc. Až zúfalo. 
Lebo prirodzená ohraničenosť ľudského ži-
vota, smrť, nevyliečiteľná choroba, úbytok 
síl a schopností tela i mysle človeka v sta-
robe alebo chorobe, situácia odkázanosti 
na druhých, dlhodobé zdravotné ťažkosti, 
postihnutie či iné obmedzenia sa dnes 
javia ako čosi neprijateľné. Ako zlyhanie. 
Medicíny, vedy, spoločnosti. Ba niekedy aj 
ako zlyhanie človeka samého. Nevedel či 
nevedela si si to vybaviť? Nejako zariadiť?

Paradoxne sa toto všetko deje v čase, 
keď medicína a najnovšie technológie 
skutočne prinášajú nové, účinné mož-
nosti liečby chorôb a pomoci človeku 
v situácii zdravotného postihnutia. Také, 
o akých sa lekárom ani pacientom ešte 
pred pár rokmi ani nesnívalo. Alternatívna 
medicína tak úspešne parazituje na dnes 
veľmi rozšírenom, ale chybnom presved-
čení o všemohúcnosti súčasnej medicíny. 
Navonok sa pacientovi javí, ako by bola 
medicínou samou. Ale lepšou. Prírodnou, 
neškodnou. A účinnou aj tam, kde oby-
čajní lekári už pomôcť nevedia. Psychika 
chorého a jeho blízkych potom spôsobia, 
že sa u pacienta akýsi pozitívny efekt 
občas aj objaví. Nie je však zvyčajne o nič 
lepší ako účinok placeba (klinicky neúčin-
ného prostriedku). Keď to nefunguje, to 

nič. „Však aj lekári hovorili, že daná vec 
sa vyliečiť nedá.“ Alternatívna medicína 
má výborný marketing. Zarába na dôvere, 
nešťastí či zúfalstve človeka a ľudí. Zod-
povednosť je napokon na chorom. Alebo 
na tej kritizovanej normálnej medicíne. 
Ak sa na ňu pacient napokon obráti.

Ako teda hodnotiť etickú stránku alter-
natívnej medicíny? Zdanlivo nevinnou 
obeťou sa tu javia pacienti alebo ich 
blízki, ktorí „zázračné“ lieky, procedúry či 
praktiky kupujú, zháňajú alebo platia. Ich 
zjavnou chybou však je až naivná ľahko-
vernosť voči neodborníkom. (Navyše často 
ide o nelekárov, či dokonca o nezdravotní-
kov.) Nedostatočne kritické myslenie. Pri-
veľká dôverčivosť pri práci s informáciami, 
či už s tými internetovými, reklamnými 
(v populárnych časopisoch, televízii alebo 
u Dr. Googla), alebo aj s odporúčaniami 
„jedna pani povedala“. Poľahčujúcou okol-
nosťou je neúprosný tlak vlastnej choroby 
či utrpenia blízkeho človeka. Ochota 

pomôcť. Aj snaha domôcť sa v beznádejne 
vyzerajúcej situácii ľahko dostupného, 
ľudsky zabezpečeného zázraku.

Závažnejšiu morálnu zodpovednosť však 
majú tí, ktorí praktiky alebo produkty 
alternatívnej medicíny vykonávajú alebo 
ponúkajú, rozširujú, propagujú či predáva-
jú. Ak sú dokonca lekármi alebo zdravot-
níckymi pracovníkmi, prehrešujú sa veľmi 
vážne proti etike vlastného povolania. Tá 
im prikazuje konať odborne a zodpovedne. 

V najlepšom záujme pacienta. A používať 
pri tom svoje odborne kultivované schop-
nosti, spojené so znalosťami, poznatkami 
aj s pravým umením svojho povolania. To 
všetko sú povinní rozvíjať, aktualizovať 
v súlade s pokrokom odborného poznania. 
A zachovať čisté od všetkej hlúposti, bludu 
a skazenosti. Akokoľvek lákavo by sa 
azda javil finančný prospech z opačného, 
neetického konania.

Nemalá zodpovednosť padá aj na regu-
látorov zdravotníctva. V danej krajine aj 
v medzinárodnom priestore. Ide o mi-
nisterstvo zdravotníctva, jeho odborné 
a výkonné zložky, nariadenia a výnosy. 
O zodpovednú prácu parlamentu. Sú 
povinné vytvárať také právne, etické aj 
ekonomické prostredie, aby sa v danej 
krajine či na danom kontinente darilo 
dobrej, kvalitnej medicíne a zdravotnej 
starostlivosti – a neotváral sa široký 
priestor a živná pôda rôznym škodlivým 
alternatívam.
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KEĎ TREBA CHRÁNIŤ
Juraj GRADOŠ

Od 1. septembra 2014 patrí Slovenská republika k tým málo krajinám, ktoré vo svojej 
ústave chránia manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tento návrh ústavného zákona bol 
schválený za širokej podpory konzervatívnych poslancov 4. júna 2014.

J	 Pán Figeľ, pred piatimi rokmi Národná 
rada SR schválila zmenu v ústave a dostala 
sa do nej definícia manželstva. Zdalo sa to 
nemožné. Ako sa vám to podarilo?

Je to ovocie odvahy, náročného úsilia a rozumnej 
dohody, keď KDH po predložení návrhu na ús-
tavné ukotvenie definície, ochrany a podpory 
manželstva prijalo požiadavku strany Smer-SD 
na ústavné zmeny v justícii. Bolo to úsilie zame-
rané na zásadné potreby Slovenska. Je to základ, 
na ktorom sa dá a má stavať solidárna spoločnosť 
a spravodlivý štát. Zmeniť ústavu v takej zásadnej 
veci z opozície je výnimočné. Celý deväťmesačný 
proces je opísaný a zdokumentovaný v publikácii, 
ktorá je voľne dostupná na adrese www.janfigel.eu/
publikacie.

J	 V minulosti neboli potrebné politické zá-
kony potvrdzujúce prirodzený zákon. Prečo 
dnes áno?

Pred tridsiatimi rokmi nikomu nenapadlo, že man-
želstvo môže byť uzákonené aj pre osoby rovna-
kého pohlavia. Ale od roku 2001, keď s tým prišlo 
Holandsko, je to uznané už v dvadsiatich šiestich 
štátoch. Redefinoval sa obsah pojmov – napríklad 
rod (gender) namiesto pohlavia, rozdelilo sa právo 
na rodinu a právo na manželstvo a vytvorili sa 
vymožiteľné normy pre nové práva a vzťahy. Právo 
sa oddelilo od povinnosti, sloboda od zodpoved-
nosti. Rastie konzumizmus, etický relativizmus 
a individualizmus. Prirodzený zákon je tomuto 
štýlu života prekážkou. Preto je z výchovy, z médií, 
zo zákonov a celkovo zo spoločnosti vytláčaný.

J	 Ochránila táto ústavná zmena manželstvo 
a rodinu alebo môžu mať aj iné zväzky 
rovnaké práva ako manželia?

Je to hrádza proti rodovej ideológii. Napríklad 
na jar tohto roka sa parlament pri odmietnutí 
ratifikácie Istanbulského dohovoru opakovane 
odvolával na novelu ústavy. Jedinečnosť manžels-

tva podľa ústavného textu sa týka len vzťahu muža 
a ženy. Preto sa na iné zväzky oprávnenia man-
želstva nevzťahujú. Ale v budúcnosti sa parlament 
môže odhodlať prijať inú zákonnú úpravu, naprík-
lad pod názvom registrovaných alebo životných 
partnerstiev. Také návrhy tu už boli a znovu prídu. 
A potom na základe medzinárodných justič-
ných rozhodnutí môže dôjsť aj k prideleniu práv 
na adopcie detí pre takéto partnerstvá. Aj preto 
je dôležité, ako sa k tejto téme postavia občania 
vo voľbách.

J	 Väčšina útokov na prirodzené zákony v spo-
ločnosti súvisí s novými „právami“ človeka. 
Nechce človek prevziať miesto Boha a určo-
vať, čo je dobré a zlé?

Pokušenie „byť ako Boh“ je staré ako ľudstvo. Jeho 
intenzita stúpa, keď sa nám daria nové objavy, keď 
človek preniká do hĺbky stvorenstva, spoznáva 
DNA a genetiku, keď chce povýšiť kvalitu života 
nad život samotný alebo manipulovať s jeho pod-
statou. Pravý pokrok je tam, kde dve mohutné ci-
vilizačné sily – veda a náboženstvo, rozum a viera – 
sú zamerané na pravdu a dobro. Sú ako dve krídla, 
na ktorých sa môžeme vznášať vyššie a spoznávať 
lepšie zmysel svojho bytia a vzťahov. Ak sú v kon-
flikte, spoločnosť stráca, ba trpí. Život, dieťa, slobo-
da – to sú dary, ktoré dostávame do správy. Nie 
sme ich majiteľmi.  Preto treba hovoriť o právach 
spolu s povinnosťami. Ideológia relativizmu realitu 
falšuje, produkuje jednostranné životné postoje, 
redukuje zmysel pre zodpovednosť.

J	 Prečo sa podľa vás mení postoj k Bohu, 
k Cirkvi, k tomuto prirodzenému aj v dote-
raz kresťanských krajinách?

Viera buď žije, rastie a prináša ovocie, alebo upadá 
a hynie. Je to záležitosť osobná, ale nie súkromná. 
Dôvodom jej úpadku nemôžu byť škandály v Cir-
kvi, aj keď ku kríze významne prispievajú. Ako 
Judáš nie je kritériom nášho nazerania na Cirkev, 
ba ani nedokonalí apoštoli, ale Kristus je ten, 
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Ján Figeľ (59), 
rodák z Čaklova, 
je od 6. mája 
2016 osobitným 
vyslancom 
pre podporu 
slobody 
náboženstva 
alebo viery 
mimo Európskej 
únie. Bol prvým 
slovenským 
komisárom 
Európskej únie. 
V rokoch 2012 
až 2016 bol 
podpredsedom 
Národnej rady 
Slovenskej 
republiky.
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v ktorého sme uverili. On je ten istý včera, dnes 
a naveky. Materializmus a nové ideológie, pohodlie 
a ľahostajnosť nahrádzajú v mnohých ekonomicky 
bohatších krajinách oheň viery chladnúcim popo-
lom symbolizmu. Cirkev má osvedčené učenie, ale 
potrebuje zároveň viac svedkov viery, viac príkla-
dov svätosti. No sú aj regióny, kde sa náboženstvo 
vzmáha. Stretávam statočných kresťanov vo svete, 
mnohí sú mučeníkmi tejto doby. Kým oni sú v ju-
hovýchodnej Ázii, na Blízkom východe, v Afrike 
krvavo skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske 
– v solidarite s trpiacimi. Ako obstojíme? Takmer 
250 miliónov kresťanov je prenasledovaných. Je to 
najšokujúcejšie porušovanie ľudských práv. Mali 
by sme o tom viac hovoriť a viac pomáhať. Toto 
poznanie by oživilo aj vieru ľudí v západných kraji-
nách. Ľahostajnosť a strach ubližujú násobne  – aj 
obetiam, aj ich nositeľom.

J	 Inšpiroval tento slovenský ústavný zákon aj 
iné krajiny?

Slovenská novela ústavy zaujala aj vo svete. Veľmi 
to zarezonovalo počas referend v Slovinsku a Chor-
vátsku, kde som aj osobne vystúpil na verejných 
podujatiach. Obe dopadli pozitívne pre ochranu 
manželstva a práv rodiny. Naša inšpirácia poslúžila 
napríklad prorodinným hnutiam aj v Rumunsku 
a v Severnom Macedónsku.

J	 Po prijatí zákona ste očakávali prijatie pro-
rodinných opatrení. Aké opatrenia na pod-
poru rodiny boli prijaté?

Do Ústavy SR pribudli vety: „Manželstvo je jedi-
nečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská 
republika manželstvo všestranne chráni a napo-
máha jeho dobro.“ To znamená ústavnú povinnosť 
pre všetkých nositeľov verejnej moci, od hlavy 
štátu, parlamentu, vlády, súdov, prokuratúry 
až po regionálnu a miestnu samosprávu. Prvou 
v poradí opatrení bola tzv. prorodinná doložka, 
ktorá znamená povinnosť NR SR zohľadňovať 
vplyvy na rodinu pri každej novej legislatíve. Ale, 
žiaľ, nateraz sa v tejto oblasti urobilo skôr málo. 
Podstatné zmeny prinesú až aktívne prorodinné 
opatrenia. Podpora rodín je pre štát výhodnou 
sociálnou politikou. Lebo čo je dobré pre rodinu, 
je dobré aj pre celú spoločnosť. Treba rozumne 
(daňovo, odvodovo, sociálnymi dávkami) podporiť 
medzigeneračnú solidaritu, rodinné podnika-
nie, podmienky na výchovu a vzdelávanie detí, 
dostupné bývanie a podobne. Je veľa inšpiratívnych 
príkladov v susedných krajinách.

J	 Ak by ste mali vplyv na parlament, aký 
z morálnych zákonov by ste ako prvý chceli 
presadiť?

Solidaritu, ku ktorej nás vedie rodina, treba spre-
vádzať úsilím o spravodlivosť. Ak uprednostníme 

populizmus sociálnych balíčkov na úkor spravod-
livosti, budú slušní ľudia trpieť rôznymi krivdami 
a zločinu sa bude dariť ako burine. Čo je spravodli-
vé, to je aj morálne. Prvá povinnosť štátu je bezpeč-
nosť a spravodlivosť pre každého. Základ spravodli-
vosti je dať každému šancu narodiť sa, rešpektovať 
právo každej osoby na jej život. Ak fungujeme už 
tridsať rokov bez vykonávania trestu smrti pre naj-
väčších zločincov, nie je čas na účinnú ochranu tých 
najnevinnejších? Slovensko potrebuje balík legisla-
tívnych zmien na ochranu a podporu života už pred 
narodením. Ľudský život je najcennejší a je hodný 
tejto ochrany, ako to pripomína aj ústava. Tu by som 
začal, tu by mala budúca vláda a parlament ukázať 
svoju politickú zrelosť a spoločenskú zodpovednosť. 
Dôstojnosť každej ľudskej osoby má byť základom, 
cieľom i kritériom každej politiky, zákonov a opat-
rení, ak chceme mať spravodlivý štát, solidárnu 
spoločnosť a rozvinutú krajinu.

J	 Pravdepodobne musíte ako politik robiť aj 
kompromisy. Nebojíte sa, že to ovplyvňuje 
váš vzťah s Bohom?

Kompromis je súčasťou demokratických nástrojov 
hľadania dohody, riešenia problémov a politickej 
kultúry, ak nemajú prevládnuť konflikty alebo 
anarchia a neschopnosť viesť pluralitnú spoločnosť 
dopredu, k rozvoju. Kompromis znamená menší, 
ale potrebný krok dopredu oproti stavu bez zmeny. 
Ale sú veci, kde kresťan či skutočný humanista ne-
môže ustúpiť, respektíve vajatať. To sú principiálne 
záležitosti, na ktorých stojí ľudská existencia. Patrí 
k nim ochrana života a prírody, úcta k dôstojnosti 
každej osoby, manželstvo a rodina s primárnym 
postavením rodičov pri výchove detí, rešpektova-
nie slobody myslenia, svedomia a náboženstva. 
Pre mňa je neprijateľným kompromis, ktorý by 
zasahoval do dôstojnosti človeka. Sloboda a moc 
sa musia držať pravdy a slúžiť spravodlivosti, ak sa 
nemajú stať nositeľkami korupcie a zločinu, ako to 
dnes naplno vidíme.

VIETE, ŽE...? 
Európsky súdny dvor 
v roku 2018 priká-
zal členským štátom 
Európskej únie uznávať 
manželstvá osôb 
rovnakého pohlavia 
uzatvorené v cudzine 
na účely ich pobytu 
v danej krajine. Terajší 
zástupcovia Slovenska, 
ktoré ústavne definuje 
manželstvo ako zväzok 
muža a ženy, nevyužili 
možnosť oponovať 
návrhu na Európskom 
súdnom dvore.
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POMOC VERIACIM 
V ROZVEDENÝCH 
MANŽELSTVÁCH

Jozef MIŇO

Jedným z mnohých svedectiev dobrého kresťanského 
života je šťastné manželstvo a rodina, ktorá je dôkazom 
Božej dobroty v tomto svete. Cez takéto rodiny Boh pre-
javuje svoju starostlivosť. Samozrejme, nemôžeme zatvá-
rať oči pred realitou dnešnej doby.

Štatistiky hovoria o manželstvách, ktoré 
sa rozvádzajú, o voľných zväzkoch, v kto-
rých žijú muž a žena na spôsob man-
želstva (konkubinát). V roku 2017 na sto 
uzavretých manželstiev pripadlo tridsať-
jeden rozvodov. Sme svedkami toho, že 
čoraz viac detí sa rodí mimo manželstva. 
Kým do 90. rokov počet detí narodených 
mimo manželstva nepresahoval desať 
percent celkového počtu narodených detí, 
podľa posledných dostupných štatistík je 
to až štyridsať percent.

V týchto štatistikách sú zahrnutí aj veriaci 
ľudia. Určite by bolo veľavravné percento 
sviatostných manželstiev, ktoré boli roz-
vedené civilným súdom. Tieto štatistiky 
rozvodovosti hovoria o realite dnešných 
„moderných“ trendov v našej spoločnosti. 
Sekularizmus zasiahol naše rodiny. Preto 
sa mnohokrát stretávame s otázkami, ako 
môže sviatostne prežívať svoj život veriaci 
katolík po rozvode. Keďže manželská 
zmluva ustanovená Stvoriteľom a vyba-
vená jeho zákonmi, ktorou muž a žena 
neodvolateľným osobným súhlasom 
ustanovujú medzi sebou spoločenstvo 
celého života, je svojou prirodzenou po-
vahou zameraná na dobro manželov a na 
plodenie a výchovu detí (porov. Kódex 
kánonov východných cirkví – CCEO, kán. 
776 – § 1), manželia sú pred Bohom a vo 
svedomí viazaní svojím manželským 
sľubom. Z Kristovho ustanovenia platné 

manželstvo medzi pokrstenými je tým 
samým sviatosťou, ktorou sa manželia 
na obraz dokonalej jednoty Krista a Cirkvi 
spájajú s Bohom a sviatostnou milosťou 
akoby zasväcujú a posilňujú. Podstatný-
mi vlastnosťami manželstva sú jednota 
a nerozlučiteľnosť, ktoré v manželstve 
medzi pokrstenými z dôvodu sviatosti 
nadobúdajú osobitnú pevnosť. (porov. 
CCEO, kán. 776 – § 2 a 3)

ODLÚČENIE 
PRI PLATNOSTI 
MANŽELSTVA
Cirkev pamätá na dobro svojich detí aj 
vtedy, keď síce majú platné manželstvo, 
ale nemôžu svoje manželstvo reálne žiť, 
či už je rozvedené civilným súdom, alebo 
jednoducho manželia spolu nežijú v jed-
nej domácnosti aj bez rozsudku o rozvo-
de. Ide o prípady, keď sú odlúčení a ich 
manželstvo pred Bohom a pred Cirkvou 
je platné aj napriek civilnému rozvodu. 
Teda platí aj záväzok spoločného života 
v jednej domácnosti. Zväčša civilný súd 
všeobecne konštatuje, že manželstvo je 
trvalo rozvrátené a neplní svoju spoločen-
skú funkciu. V týchto prípadoch veriaci 
katolíci, ak túžia žiť sviatostným životom, 
môžu žiadať svojho eparchiálneho bisku-
pa cez svojho farára o povolenie osobné-

ho odlúčenia počas trvania manželstva 
a o povolenie pristupovať k sviatostiam.

Jeden z dôvodov na povolenie odlúčenia 
je nevera jedného z manželov. Samo-
zrejme, veľmi sa odporúča, aby prišlo 
k odpusteniu medzi manželmi pre dobro 
manželstva a rodiny. V kánone 863 § 3 sa 
hovorí: „Ak nevinná manželská strán-
ka dobrovoľne prerušila spoločenstvo 
manželského života, musí do šiestich 
mesiacov predložiť kauzu odlúčenia 
kompetentnej autorite, ktorá prihliadajúc 
na všetky okolnosti má zvážiť, či nevinnú 
manželskú stránku nemožno priviesť 
k tomu, aby vinu odpustila a odlúčenie 
nepredlžovala.“

Ďalším dôvodom na povolenie odlúčenia 
je, keď niektorý z manželov činí spoločný 
manželský život manželovi alebo deťom 
nebezpečným alebo príliš ťažkým. Môže 
ísť o rôzne dôvody, napr. alkoholizmus, 
rodinné násilie, týranie, drogy, rôzne 
druhy závislostí... Tým poskytuje druhej 
stránke legitímny dôvod na odlúčenie. 
(porov. CCEO, kán. 864)

AKO TREBA 
POSTUPOVAŤ
Veriaci cez svojho farára dáva žiadosť 
o povolenie osobného odlúčenia. Žiadosť 
je písomná a je v nej uvedený žiadateľ, 
dátum a miesto uzatvorenia manžels-
tva a iniciály spolumanžela. V žiadosti 
treba stručne opísať faktický stav, prečo 
manželia žijú odlúčene, či už manželstvo 
bolo rozvedené, akým súdom a kedy. 
K žiadosti treba doložiť cirkevný sobášny 
list a keď je manželstvo rozvedené, tak aj 
kópiu rozsudku o rozvode. Príslušný farár 
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k tejto žiadosti pripojí svoje odporúčanie 
a žiadosť predloží miestnemu hierarcho-
vi, ktorý rozhodne o dovolení osobného 
odlúčenia a povolenie pristupovať k svia-
tostiam.

Žiadateľ sa zaviaže, že bude žiť naďalej 
v manželskej vernosti (teda nemá žiad-
neho trvalého partnera vo svojej domác-
nosti) a ak pominú dôvody na osobné 
odlúčenie, má ochotu prijať naspäť svojho 
manželského partnera. Ak by žiadateľ 
uzatvoril nové civilné manželstvo alebo 
si našiel iného životného partnera, už ne-
môže pristupovať k sviatostiam pre blíz-
ku a dobrovoľnú príležitosť na hriech, 
ktorým je nevera. Povolenie sa zvyčajne 
dáva najprv na určitý čas, aby sa postupne 
prehodnotila životná situácia žiadateľa.

SKÚMANIE PLATNOSTI 
MANŽELSTVA
Ak sa manželia rozvedú a rozpadne sa 
cirkevne platné manželstvo, môže jeden 
z manželov alebo obaja podať žiadosť 
na príslušný cirkevný súd o preskúmanie 
platnosti manželstva. Nie je to cirkev-
ný rozvod, ako to poniektorí vnímajú 
a prezentujú. Cirkevný súd, ktorý prijme 
podanie na preskúmanie manželstva, 
z určitého titulu, ktorý je zadefinovaný 
v žalobnom spise, skúma, či manželstvo 
bolo platne uzavreté – či vôbec manžels-
tvo vzniklo.

Kánonické právo pozná tri okruhy – ak 
neboli dodržané, tak manželstvo nemoh-
lo vzniknúť. Prvým okruhom sú zneplat-
ňujúce manželské prekážky, napríklad 

príslušný vek snúbencov, prekážka 
existujúceho manželstva, predchádzajúca 
a trvalá impotencia, pokrvenstvo... Tieto 
prekážky sú presne definované káno-
nickým právom. Preto sa má v príprave 
pred sobášom urobiť všetko preto, aby sa 
vylúčila prítomnosť manželskej prekážky, 
napríklad aj cez ohlášky.

Druhým okruhom je forma slávenia 
manželstva. Iba tie manželstvá sú platné, 
ktoré sa slávia podľa posvätného obra-
du pred miestnym hierarchom alebo 
miestnym farárom, alebo pred kňazom, 
ktorého delegoval jeden z nich a aspoň 
dvoma svedkami. Za posvätný je tento 
obrad považovaný samotnou účasťou 
kňaza požehnávajúceho a asistujúceho 
(porov. CCEO, kán. 828). Ak táto forma 
uzatvárania manželstva nie je dodrža-
ná, tak sa slávi manželstvo neplatne. Sú 
to manželstvá katolíkov uzatvárané iba 
civilnou formou bez príslušného dišpen-
zu, manželstvá, ktoré požehná aj kňaz, 
ale nemá právomoc požehnať konkrétne 
manželstvo bez delegácie.

Tretím okruhom, ktorý môže spôsobiť 
nulitu manželstva, je oblasť manžel-
ského súhlasu. Manželský súhlas je akt 
vôle, ktorým sa muž a žena neodvola-
teľným zväzkom navzájom odovzdávajú 
a prijímajú, aby ustanovili manželstvo. 
Manželský súhlas nemôže nahradiť nijaká 
ľudská moc (porov. CCEO, kán. 817). Tak-

to môže byť neplatne slávené manželstvo, 
ak napríklad niekto uzatvára manželstvo 
pod nátlakom alebo z veľkého strachu, 
alebo je uvedený do omylu ohľadom 
osoby, alebo má psychickú chorobu a nie 
je schopný uzavrieť manželstvo. Toto 
všetko cirkevný súd na základe žaloby 
presne stanoveným postupom podrobne 
preskúma. Ak sudcovia počas procesu 
nadobudnú morálnu istotu, že pri slávení 
manželstva buď mali snúbenci prekážku, 
ktorá robí manželstvo neplatným, alebo 
bola chyba formy slávenia manželstva, 
alebo nebol daný manželský súhlas, kto-
rým manželstvo vzniká, vyhlásia rozsud-
kom manželstvo za neplatne uzavreté.

Ak je rozsudok právoplatný a vykonateľ-
ný, môže takýto veriaci, ktorého man-
želstvo cirkevný súd vyhlási za neplatné, 
uzavrieť nové cirkevné manželstvo. 
Dôležité je povedať, že pred podaním 
žaloby na cirkevný súd treba vyhľadať od-
bornú pomoc, aby žalobný spis obsahoval 
všetko, čo je nutné na začatie procesu 
o neplatnosti manželstva aj so všetkými 
prílohami.

Cirkev sa stará o všetkých veriacich, aby 
mali prístup k mnohorakej Božej milosti, 
aj tej sviatostnej. Boh je ten, kto uzdravu-
je vzťahy a lieči bolesti našich duší. Mod-
lime sa za naše manželstvá a rodiny, aby 
boli miestom prežívania viery a svetlom 
pre tento svet.

V roku 2017 bolo uzavretých 31 309 manželstiev. Podľa generálnej 
riaditeľky sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmily 
Ivančíkovej najvyššia sobášnosť bola v Bratislavskom a Prešovskom kraji. 
V danom roku sa rozviedlo 9 618 párov. V porovnaní s rokom 2016 bol 
počet sobášov vyšší o 1 412, rovnako sa zvýšil aj počet rozvodov, o 322. 
Na sto uzavretých manželstiev pripadlo 31 rozvodov. V tomto prípade 
bol zaznamenaný rast po dlhodobejšom poklese, ktorý trval do roku 
2008. Najvyššia rozvodovosť bola podľa Ivančíkovej zaznamenaná 
v Bratislavskom a Trnavskom kraji. (ta3.com)
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PUSTOVNÍKOVA 
IKONA

Milan GÁBOR

Už sme sa v predchádzajúcich článkoch 
zmienili o tom, že Bohorodička si často 
sama vyberala miesta, kde si želala, aby 
sa jej vzdávala úcta aj prostredníctvom 
jej divotvorných ikon. Mnohokrát na to 
použila Bohu zasvätené osoby, či už bis-
kupov, alebo kňazov, ale najmä mníchov. 
A takouto je aj ďalšia ikona.

ČUCHLOMSKÁ 
(GALIČSKÁ) IKONA 
BOHORODIČKY – 
RUS. ЧУХЛОМСКАЯ 
(ГАЛИЧСКАЯ)
Ikona sa zázračným spôsobom zjavila 
v roku 1350 sv. Abrahámovi Čuchlomské-
mu (Galičskému), divotvorcovi (liturgická 
pamiatka 20. júla). Za mnícha ho pod-
strihol prepodobný Sergej Radonežský. 
Abrahám túžil po prísnom asketickom 
živote, preto sa s požehnaním Sergeja 
Radonežského odobral do Čuchlomské-
ho kraja v okolí miest Čuchloma a Galič 
v Kostromskej oblasti na západe vtedajšej 
Rusi. Tu si na úpätí vrchu postavil skrom-
ný príbytok, kde prežíval svoj duchovný 
život. Často sa modlil: „Bohorodička, spre-
vádzaj mňa hriešneho svojím príhovorom 
u svojho Syna a Boha, kvôli ktorému som 
odišiel na toto pusté miesto. Tebe, Božia 
Matka, predkladám tieto prosby, lebo ty 
si útechou pre nás všetkých.“ Istého dňa 
začul po modlitbe neznámy hlas, ktorý 
ho nabádal, aby vystúpil na vrch. Keď 
vystúpil na vrchol, na strome uvidel ikonu 
Bohorodičky s dieťaťom Kristom typu 
milujúcej, nežnej Božej Matky (eleusa, 
umilenije), ku ktorej sa túlil a ktorej sa 
lícom dotýkal Kristus. Užasnutý starec ne-
bol schopný dívať sa na ňu, pretože z nej 
vyžarovalo oslepujúce svetlo. Prežehnal 
sa a padol na kolená. Dlho plakal dot-
knutý Božou milosťou. Vtom sa mu hlas 
prihovoril: „Abrahám, vstaň a vzchop sa!“ 
Ikona sama zostúpila zo stromu do náruče 

starca, ktorý citoval slová evanjelia: „Čím 
som si zaslúžil, že matka môjho Pána pri-
chádza ku mne?“ Potom vrátil ikonu späť 
na strom a celú noc sa tam modlil. 

Starec chcel odísť s ikonou na miesto, 
ktoré si Bohorodička sama vyberie. Keď 
zaspal, v sne počul hlas: „Abrahám, 
zostaň, kde si, lebo tu nájdeš spásu nielen 
ty, ale aj tí, ktorí tu na toto miesto kvôli 
duchovnému životu prídu. Postavíš tu 
príbytok, ktorý zasvätíš môjmu menu, 
kde budeš nachádzať duchovnú útechu 
ty aj tvoji učeníci. Neopustím vás a bu-
dem pri vás celý čas so všetkým, čo bude-
te potrebovať.“ Prepodobný sa poďakoval 
Božej Matke za prísľub a na hore postavil 
drevenú kaplnku a kéliu, kde v mlčaní 
a duchovnej námahe prežíval svoj život.

Netrvalo dlho a ľudia sa dozvedeli o di-
votvornej ikone i starcovi, ktorý tam žije. 

Galičské knieža Demeter Feodorovič sa 
obrátil na starca s prosbou, aby aj s iko-
nou prišiel do mesta. Neodvážil sa opo-
novať kniežaťu, preto na loďke preplával 
Galičské jazero. Pred bránou mesta ho už 
očakávalo duchovenstvo, národ i knieža 
s rodinou. S veľkou bázňou prebral z rúk 
starca divotvornú ikonu a v sprievode 
ju vniesli do soboru, kde ju umiestnili 

na čestnom mieste. Pred 
ikonou sa prepodobný 
Abrahám  pomodlil, 
posvätil vodu a pokropil 
ňou knieža i ostatných. 
Chorí, ktorých z celého 
mesta priniesli do cerkvi, 
sa po pokropení svätenou 
vodou a dotyku s ikonou 
uzdravovali. Abrahám 
vyrozprával kniežaťu 
o zjavení i o túžbe, aby 
sa na tom mieste postavil 
monastier. Knieža na ten-
to zámer daroval peniaze. 
Najprv bola postavená 
Cerkev Zosnutia Boho-
rodičky a v 60. rokoch 
14. storočia na brehu 
Čuchlomského jazera aj 
abrahámovský pokrov-
ský mestský (Avraamijev 
Pokrovskij Gorodeckij) 
mužský monastier, ktoré-
ho prvým igumenom bol 
prepodobný Abrahám. 
Preto sa divotvorná ikona 
nazývala aj Gorodecká. 

Abrahám zomrel v roku 1375 a jeho ostat-
ky sú uložené v monastieri.

V 2. polovici 17. storočia bola ikona 
prenesená do kamennej cerkvi postavenej 
na mieste starej kaplnky. V roku 1773 ju 
ozdobili pozlátenou striebornou rizou. 
V roku 1932 ikonu zobral k sebe posledný 
pôsobiaci kňaz otec Alexej  Strigaľov, kto-
rý zomrel mučeníckou smrťou. Nevedno, 
kde sa ikona v súčasnosti nachádza.

Ikona zobrazuje Božiu Matku po hruď 
s dieťaťom Kristom na ľavej ruke, ktorou 
si ho túli k sebe, pričom pravicou sa jem-
ne dotýka jeho ľavej ruky.

19. júla 1991, v predvečer sviatku prepo-
dobného Abraháma, bola po dlhých 60 
rokoch slávená liturgia v novoobnovenom 
monastieri. Ikona slávi liturgickú pamiat-
ku 28. mája a 20 júla.
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SVEDECTVO  SVEDECTVO  
LÁSKYLÁSKY

STANKASTANKA

Niektorí ľudia sú nám poslaní na určitý 
čas, aby nám otvorili oči a aby nám uká-
zali pravdu o nás samých. Človek, s kto-
rým som sa v tom čase stretávala, ma 
veľmi veľa naučil. Aj vďaka nemu som 
sa začala zamýšľať nad svojím životom 
a postupne som sa začala meniť. Opustila 
som svojich starých priateľov a starý ži-
vot, hoci to bol veľmi ťažký a intenzívny 
boj. Vnímala som, ako sa o mňa zvádza 
veľká bitka, ale Ježiš to nakoniec vyhral 
a ja som dostala nový život. Spoločne 
sme sa rozhodli, že pôjdeme na svetové 
stretnutia mladých, ktoré sa konali v 
roku 2011 v Madride. Všetko vybavil a do 
Madridu sme šli ako dobrovoľníci. Po prí-
chode do Madridu sme sa zoznámili 
s ďalšími Slovákmi – dobrovoľníkmi. Me-
dzi nimi bol aj Jaro. Bol to mladý muž, 
na pohľad pekný, ale nič viac ani menej. 
Musím sa však priznať, že už od začiatku 
sa mi s ním veľmi dobre rozprávalo a keď 
sme sa náhodne stretli, hneď sme sa dali 
do reči. V jeden deň som mala veľmi 
ťažký čas a bola som veľmi smutná. Vtedy 
som stretla Jara pred Kostolom sv. Anny 
a Nádeje v Madride, v ktorom počas 
svetového stretnutia mávali Slováci ka-
techézy. Hneď som sa mu bezmyšlien-
kovite vrhla do náručia. On nič netušiac 
mi svoju náruč otvoril a na nič sa ma 

nepýtal. Dodnes neviem, prečo som to 
urobila, ale pravdepodobne moje srdce 
už niečo tušilo... :-)

SDM sa skončili a my sme opäť prišli do-
mov. Všetci dobrovoľníci si medzi sebou 
navzájom vymenili kontakty. Hneď o týž-
deň sme si zavolali a zorganizovali stretko 

dobrovoľníkov v Košiciach. Na ďalšom 
stretku sme boli už iba ja a Jaro. Jaro 
bol veľmi vnímavý a citlivý, a hlavne bol 
ochotný ma počúvať a ja som mu od za-
čiatku akosi intuitívne dôverovala.

Hovorila som mu o svojej minulosti 
a on o sebe. Naše svety boli také rozdiel-
ne. On chalan, čo vyrastal od detstva 
v kresťanskej rodine, kde modlitba bola 
každodennou súčasťou. Od malička bol 
miništrantom, chodieval na kresťanské tá-
bory, duchovné cvičenia, do spoločenstva, 
na púte. Zatiaľ čo ja som chodila po ba-
roch, chatách a diskotékach. Po nejakom 
čase stretávania sme sa dali dokopy. Bolo 
to na Veľkonočný pondelok v roku 2012. 
Spočiatku to bolo veľmi pekné, aj keď sme 
si uvedomovali, že sme obaja vyšli z úplne 
iných rodín. Niekedy som však mala veľké 
pochybnosti, či sa to dá zvládnuť. Aj on mi 
viackrát opakoval, či sa dokáže vyrovnať 
s tým všetkým, čo som prežila. Pýtal sa 
hlavne sám seba, či sa dokáže povzniesť 
nad všetky situácie, ktorými som pre-
šla. Hoci som už bola novým stvorením, 
moja minulosť sa vždy nesie a bude niesť 
so mnou. Nedokážem ju vymazať. Bude 
stále so mnou ako môj tieň. Najviac sa bál 
toho, aby mi nikdy nevyhodil na oči moju 
minulosť. V týchto myšlienkach zotrvával 
dlhší čas a ja som videla, že sa niečo deje. 
Keď sme sa stretli, bol veľmi mlčanlivý 
a odmeraný. Nechápala som prečo.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

JEŽIŠ, SYN PREČISTEJ PANNY, BUDE 
MOJÍM HOSŤOM (1)
SLOVO OTCOV █ Čakám hosťa, veľmi milého hosťa, Ježiša, Syna Prečistej Panny 
Márie. Ježišu, dovoľ mi, aby som si vo svojej fantázii predstavil nielen teba, ale aj 
tvoju Matku. Hoci prijímam Ježišovo telo a krv, predsa si môžem predstaviť, že 
na hostinu ku mne prichádza aj nebeská Matka. Aj ona je veľmi blízko pri kaž-
dom svätom prijímaní, veď keď prijímam najsvätejšie telo a krv Ježiša Krista, 
viem, že telo a krv Ježiša Krista pochádza z tela a krvi Prečistej Panny Márie, 
pretože bola svätým, živým svätostánkom, z ktorej sa narodil Spasiteľ.

Prijal na seba ľudské telo. Zázračným spôsobom, pôsobením Svätého Ducha, 
prijal Ježiš svoje telo od najsvätejšej osoby, Panny Márie. Preto nie sme ďaleko 
od skutočnosti, keď povieme, že keď sa vo svätom prijímaní zjednocujeme s Kris-
tom, jeho najsvätejším telom, je to zásluhou Presvätej Bohorodičky. Akú radosť 
mám z toho, že pri drahom Spasiteľovi budem mať ako hosťa aj jeho Matku.

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

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
29.11 – 01.12. AŠAD
06. – 08.12. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták & 
tím. Veková kategória účastníkov je od 14 
rokov.
13. – 15.12. AŠAD
02. – 05.01. Zimný detský tábor. Štvordňový  
pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov

 
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.

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  fedorisin.jan@grkatke.sk
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzeso-
va 40)
17.00 Svätá liturgia (katedrála)
18.00 Stretko
27.11. (streda) 18.00 Formačný večer: Ako 
plávať v mori bioetických problémov dneška? 
(DKC Veritas Košice)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov 
(mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informá-
cií: grkatupece@gmail.com

 S ÚSMEVOM

Muž zdvihne telefón: „Áno, prosím.“
„Haló, tu je tajná služba!“
„Áno, viem,“ odpovedá muž.
„Ako to môžete vedieť?“ ozve sa.
„Voláte mi na vypnutý telefón.“

Autobus sa rozbieha z kopca dole a za ním beží 
muž. Jeden cestujúci ho vidí, vykloní sa z okna 
a kričí: „Asi nás už nedohoníte!“
„Musím, ja som šofér!“

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

Zaujímalo by ma, či my leňosi pôjdeme 
do neba pešo alebo po nás niekoho pošlú.

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Aneta Rabadová, učiteľka 
 
Kiež by som počúvala. Hneď na prvé slovo. Kiežby som 
s nadšením vybehla, neváhala, nešpekulovala, či som 
dobre počula, či to volal moje meno, či naozaj volal: ,,Poď 
za mnou!” Na jednej strane ma ženie zvedavosť, čo nové má 
pre mňa Boh pripravené, na druhej strane ma skúša moja 
sloboda, že môžem odmietnuť. On ma miluje za každých 
okolností. Najťažšie je uveriť práve tomu − bezpodmieneč-
nej Láske.

Páči sa mi to . Odpovedať

Štefánia Čepová, koordinátorka laikov v rade pre mládež 
Košickej eparchie 
 
Počujem hlas Pána, ktorý na mňa volá? Bežím k nemu, 
nepremýšľam veľa? Mám len jeden cieľ − byť s ním? Možno 
nie som anglický chrt, ktorý sa považuje za jedno z naj-
rýchlejších plemien, určite sú rýchlejší odo mňa. Hlavou mi 
niekedy prejde tisíc argumentov, prečo nie ja, ale Pán volá 
mňa. O psoch je známe, že sú vernými priateľmi človeka, 
dôverujú svojmu majiteľovi, keď ho vidia, tešia sa z jeho 
prítomnosti a utekajú k nemu. Radosť zo stretnutia je nákaz-
livá pre všetkých naokolo. Prajem nám všetkým, aby sme sa 
vedeli úprimne tešiť z Pánovej prítomnosti a vždy k nemu 
s dôverou utekali.

Páči sa mi to . Odpovedať

Miroslav Dargaj, kňaz 
 
Dnes je akási móda mať psíka doma v byte alebo dome. 
Vôbec ma neprekvapuje, keď už deti hovoria o psíkovi 
ako o najlepšom priateľovi človeka. Je to preto, lebo sa 
so zvieratkami hráme, kŕmime ich, dokonca ich obliekame 
do chladného počasia. No tento psík nám ukazuje, že najlep-
ší priateľ človeka nie je zvieratko, ale Ježiš. Pes nás nemi-
luje, neumrel na kríži a nevstal z mŕtvych, ale Ježiš Kristus 
áno. On nám prejavil opravdivé priateľstvo. Priateľstvo je 
totiž vzťah medzi dvoma osobami disponujúcimi rozumom 
a slobodnou vôľou. Zvieratká ich nemajú, lebo nie sú stvore-
ní na Boží obraz a podobu.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

BENJAMÍN, 
DIAKON, MUČENÍK
Patrí k  mučeníkom, 
ktorí boli okolo roku 
424 zavraždení v Per-
zii počas prenasledo-
vania kresťanov, ktoré 
sa začalo za vlády 
Jazdkarta I. a skončilo 
za čias jeho nástup-
cu Báhráma V. Góra. 
O mladom Benjamíno-
vi Rímske martyroló-
gium uvádza: „V Ergole 
v Perzii diakon svätý 
Benjamín neochvejne 
učil pravdám viery 
počas panovania kráľa 
Báhráma-Góra. Prijal 
mučeníctvo, uctieva-
júc tieto pravdy...“

56 139
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HUMENSKÍ GYMNAZISTI 
SPOZNÁVALI TALIANSKO
LUCCA – FLORENCIA/TALIANSKO	J	Pre 43 študentov Gymnázia sv. Jána 
Zlatoústeho v Humennom sa 6. – 11. októbra konala exkurzia do talianskych 
miest. Prvým navštíveným mestom bola Lucca, kde si prezreli najvýznamnej-
šie pamiatky. Vrcholom zájazdu bolo mesto Rím, kde mohli vidieť Koloseum, 
Anjelský hrad, fontánu di Trevi a Španielske schody. Vo Vatikáne zas navštívili 
Baziliku sv. Petra. Posledný deň venovali mestu Florencia s jej historickým 
námestím a starou tržnicou. (Natália Mattová)

MONOTEISTICKÉ 
NÁBOŽENSTVÁ SA 
VYJADRILI K EUTANÁZII
VATIKÁN	J	Spoločnú deklaráciu abrahámov-
ských monoteistických náboženstiev o problema-
tike konca života podpísali 28. októbra zástupcovia 
kresťanov, židov a moslimov. Celkovo šestnásť 
podpisov zástupcov katolíkov, pravoslávnych, židov 
a moslimov vyjadruje spoločný postoj náboženstiev 
ohľadom hodnôt a praxe vo vzťahu k chorým v ter-
minálnom štádiu. Cieľom deklarácie je napomôcť 
zlepšenie schopnosti zdravotníckych pracovníkov 
chápať, rešpektovať, viesť, pomáhať a potešovať 
veriaceho a jeho rodinu v momente konca života. 
Iniciátorom myšlienky spoločnej deklarácie je rabín 
Avraham Steinberg z Izraela, ktorý je pediatric-
kým neurológom a odborníkom na lekársku etiku. 
Skupinu na záver slávnostného aktu prijal Svätý 
Otec František, ktorému odovzdali prvý exemplár 
podpísanej listiny. (Jozef Bartkovjak SJ)

KONFERENCIA 
O PRENASLEDOVANÍ KRESŤANOV
BUDAPEŠŤ	J	Hlavní predstavitelia štyroch cirkví v Sýrii Ignác Efrém II., 
patriarcha Sýrskej pravoslávnej cirkvi, Ján X., grécky patriarcha Antiochijskej 
cirkvi, Josif Absi I., patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, a Ignác 
Jozef III., patriarcha Sýrskej katolíckej cirkvi, sa na pozvanie maďarskej vlády 
zúčastnili 29. októbra na konferencii o prenasledovaní kresťanov. Organi-
zátormi konferencie bola Maďarská republika v spolupráci s maďarskými 
biskupmi a organizáciou Hungary Helps. Konferenciu otvoril maďarský 
minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Zúčastnili sa na nej aj grécko-
katolícki vladykovia hajdúdorožský arcibiskup metropolita Fülöp Kocsis, 
miškovecký eparcha Atanáz Orosz a nyíregyházsky eparcha Ábel Szocska.

Maďarská vláda spoločne s Hungary Helps sa usilujú zlepšovať situáciu pre-
nasledovaných kresťanov a pomôcť im vrátiť sa domov a žiť pokojným živo-
tom. Počas posledných rokov sa uskutočnili finančné zbierky, vďaka ktorým 
boli opravené príbytky, chrámy, nemocnice a školy v Sýrii. Túto ochotu, ako 
aj blízky vzťah Maďarska ocenili aj patriarchovia počas stretnutia. (Roland 
Nosov)

PARÍŽ	J	V rozhovore pre denník 
L´Osservatore Romano Bernard de Mas Lat-
rie, predseda Združenia priateľov kláštorov 
benediktínskej rehole, 17. októbra upozornil 
na skutočnosť, že zatiaľ čo mníšsky život 
podľa beneditínskej rehole, podobne ako 
mníšsky život v Európe ako taký, má problé-
my s povolaniami, v mimoeurópskych kraji-
nách možno hovoriť o skutočnom rozmachu 
mníšstva. Rôzne po svete sa vytvárajú dcér-
ske komunity, pričom nejde iba o kresťanské 
krajiny. Ako príklad uvádza Vietnam, ktorý 
sa oficiálne považuje za komunistickú kraji-
nu, no sídli v nej takmer polovica cisterciá-
nov celého sveta. Benediktínske komunity 
sú predovšetkým útočiskom pre ľudí, ktorí 
túžia po duchovnej obnove. (RV CZ)

JANOV	J	Pápežský almužník kardinál 
Konrad Krajewski predniesol pozdrav 
od Svätého Otca Františka pri otvorení 
Práčovne pápeža Františka, ktoré sa konalo 
25. októbra. Práčovňa je spojená s posky-
tovaním spŕch a vznikla vďaka spolupráci 
Komunity sv. Egídia a Pápežskej charity. 
Inšpiráciou pre túto iniciatívu bolo pozva-
nie Svätého Otca konkretizovať prežívanie 
milosti Jubilejného roka milosrdenstva. 
Práčovňa a sprchy sú bezplatne prístupné 
pre najchudobnejších ľudí, najmä pre ľudí 
bez strechy nad hlavou. V rámci práčovne 
a spŕch bude Komunita sv. Egídia ponúkať aj 
služby sušiarne a žehliarne. Zároveň to bude 
i centrum prijatia a osobnej pomoci, čím 
chcú mnohým ľuďom navrátiť dôstojnosť 
života. (TK KBS)
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SYNODA  
PRE AMAZÓNIU

VATICANNEWS.VA

Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil Svätý Otec Fran-
tišek, sprevádzala aj synoda v Ríme na tému Amazónia: 
Nové cesty pre Cirkev a pre celostnú ekológiu. Jej cieľom 
bolo riešiť efektívnu evanjelizáciu so zvláštnym zreteľom 
na domorodé kmene Amazónie. Účastníci synody vyjadrili, 
že to, čo sa odohráva v Amazónii, sa týka celého sveta, 
a preto nemožno zužovať špeciálnu synodu len na regio-
nálnu úroveň, ale má univerzálny dosah.

Synodu otvorila 6. októbra svätá omša 
v Bazilike sv. Petra, ktorú slávil Svätý Otec 
za účasti 185 synodálnych otcov a ďalších 
účastníkov synody. Medzi nimi boli aj 
viacerí príslušníci pôvodných národov, 
ktorí sa na synode zúčastnili ako audítori. 
V homílii Svätý Otec zdôraznil potrebu 
udržiavať v Cirkvi oheň, ktorý predstavuje 
dar Svätého Ducha. Synodálnym otcom 
pripomenul, že k týmto darom patrí aj 
odvážna rozvážnosť, ktorú treba v sebe 
oživovať. V kontexte témy synody Svätý 
Otec pripomenul aj otázku správneho 
postoja ku kultúram a závažné ekologické 
a sociálne akcenty.

PRIEBEH SYNODY
Prvé dni synody sprevádzali predovšet-
kým príspevky synodálnych otcov, pričom 
vždy po štyroch vystúpeniach, z ktorých 
každé trvalo štyri minúty, nasledovala 
chvíľa ticha. Do fázy diskusie v menších 
skupinách vstúpila synoda 10. októbra. 
Vytvorilo sa celkovo dvanásť skupín: päť 
diskutovalo v španielčine, štyri v portu-
galčine, dve v taliančine a jedna v angličti-
ne v kombinácii s francúzštinou.

Po dvoch dňoch práce malých skupín sa 
účastníci synody opäť vrátili do synodálnej 
auly. Denne tu vystúpilo okolo päťdesiat 
rečníkov. V sále bol prítomný aj Svätý 

Otec, ktorý si z času na čas vzal slovo a vy-
jadril sa k niektorej preberanej otázke.

Nasledovalo ďalšie dvojdnie diskusií v sku-
pinách, ktorých závery boli verejne prečí-
tané v synodálnej aule. Spájalo ich prianie, 
aby sa amazonský spôsob, ako „dobre žiť“, 
stretol so skúsenosťou blahoslavenstiev: 
totiž vo svetle Božieho slova tento spôsob 
dospieva k svojej plnej realizácii.

Komisia na vypracovanie záverečného 
dokumentu bola ustanovená 15. októbra. 

Mala trinásť členov. Predsedom sa stal 
prezident Celoamazonskej cirkevnej siete 
REPAM, ďalší štyria boli funkcionári syno-
dy, tretinu zvolili spomedzi seba synodálni 
otcovia a tretinu vymenoval Svätý Otec.

Diskusie o navrhnutom texte závereč-
ného dokumentu sa začali 22. októbra. 
Záverom práce synody bolo 26. októbra 
hlasovanie o záverečnom dokumente. 
Zároveň synodálni otcovia zvolili trinásť-
člennú posynodálnu komisiu, ktorá má 

za cieľ uplatniť v praxi výsledky synody 
o Amazónii. Synoda vyvrcholila slávením 
svätej omše v Bazilike sv. Petra 27. októb-
ra, ktorej predsedal Svätý Otec.

ZÁVERY SYNODY
Záverečný dokument synody sa venuje 
niekoľkým témam. Obzvlášť veľký dôraz 
kladie na úlohu laikov v živote Cirkvi, či 
už pri konzultácii, alebo aj v rozhodova-
com procese. Synoda obzvlášť žiada, aby 

m
ed

ia
.v

ol
tr

on
.v

oa
ne

w
s.

co
m

16www.casopisslovo.sk



udalosť

v tomto rozhodovacom procese mali väčší 
priestor ženy a aby mohli vykonávať služ-
by lektoriek a akolytiek. V kontexte tých 
katolíckych komunít, ktoré vedie žena, sa 
požaduje vytvoriť „službu ženy, ktorá by 
viedla komunitu“.

Synoda vidí ako veľmi naliehavú formáciu 
trvalých diakonov, ktorí by sa zapájali 
do integrálnej ekológie, ľudského rozvoja, 
sociálnej pastoračnej starostlivosti, a slú-
žili tým, ktorí sa ocitli v situácii zraniteľ-
nosti a chudoby. Do formácie by mala byť 
zahrnutá aj manželka a deti kandidáta 
na trvalého diakona.

Podobne sa synoda vyjadruje aj o for-
mácii kňazov pre Amazóniu, do ktorej 
treba začleniť disciplíny ako integrálna 
ekológia, ekoteológia, teológia stvorenia, 
indická teológia, ekologická spiritualita či 
amazonská kultúrna antropológia.

Záverečný dokument navrhuje, aby pre ne-
dostatok kňazov v Amazónii boli svätení aj 
vhodní muži, ktorí už sú trvalými diakon-
mi, prinášajú ovocie, prešli zodpovednou 
kňazskou formáciou a sú schopní mať sta-
bilnú rodinu. Takto by mohli podporovať 
udržanie kresťanskej komunity hlásaním 
slova a vysluhovaním sviatostí v najodľah-
lejších oblastiach Amazónie.

Synoda navrhuje zmeniť organizáciu 
miestnej cirkvi, zmenšiť oblasti diecéz, 
zjednotiť partikulárne cirkvi v jednom regi-
óne a vytvoriť Amazonský fond na podporu 
evanjelizácie. Navrhuje vytvoriť „perma-
nentný a reprezentatívny orgán biskupov, 
koordinovaný Celoamazonskou cirkevnou 
sieťou REPAM, na podporovanie synoda-

lity v Amazónii“. Takýto orgán, začlenený 
do Latinskoamerickej biskupskej rady 
CELAM, by slúžil aj na konkretizovanie 
usmernení, ktoré Svätý Otec František 
po synode sformuluje. Rovnako by sa veno-
val aj ochrane práv domorodých kmeňov, 
celostnej formácii pastoračných pracovní-
kov a vytváraniu amazonských seminárov.

Odporúča sa zriadiť Amazonskú kato-
lícku univerzitu. Kompetentná študijná 
a dialogická komisia by mohla podľa 
ľudových zvykov a zvyklostí vypracovať 
amazonský rítus, ktorý vyjadrí liturgic-
ký, teologický, disciplinárny a duchovný 
odkaz Amazónie. Ten by sa pridal k 23 už 
existujúcim obradom Katolíckej cirkvi. 
Synoda tiež vyjadruje naliehavosť sformo-
vať komisiu pre preklad a vypracovanie 
biblických a liturgických textov do jazy-
kov rôznych oblastí.
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EXHUMÁCIA TELESNÝCH OSTATKOV OTCA MASTILIAKA
MICHALOVCE – STROPKOV	J	Po zís-
kaní potrebných povolení z Posvätnej 
kongregácie pre kauzy svätých v Ríme 
a kompetentných úradov na Slovensku 
sa 18. septembra uskutočnila exhumácia 
telesných ostatkov Božieho služobníka 
Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Vykonanie 
exhumácie a súdnoznaleckej expertízy 
vykonali prednosta Ústavu súdneho 
lekárstva a medicínskych expertíz 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
a Univerzitnej nemocnice Martin 
prof. František Novomeský a primár 

súdnolekárskeho pracoviska Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou František Štuller. Po modlitbe 
a zložení prísahy v kaplnke michalov-
ského kláštora redemptoristov sa čle-
novia tribunálu, redemptoristi a ostatní 
prítomní presunuli na verejný cintorín. 
Exhumované telesné ostatky boli 
prevezené na špecializované pracovisko 
do Martina, kde prebehlo ich odborné 
skúmanie a konzervácia. Do klášto-
ra redemptoristov v Stropkove boli 
telesné ostatky Božieho služobníka 

prevezené 4. novembra a v nasledujúci 
deň v súlade s kánonickými predpismi 
zapečatené a uložené do priprave-
nej urny. Následne boli prenesené 
do Chrámu svätých Cyrila a Metoda 
a vložené do pripraveného hrobu, 
pri ktorom sa prítomní pomodlili 
panychídu. Keďže 5. november je aj 
dňom narodenia Božieho služobníka, 
bola za neho slúžená svätá liturgia. 
Na bohoslužbe sa zúčastnili aj miestni 
veriaci a príbuzní otca Mastiliaka. 
(Daniel Atanáz Mandzák CSsR)

AŠAD 
O PRAKTICKOM 
VEDENÍ STRETIEK 
ČI O KREATIVITE
JUSKOVA VOĽA	J	V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 25. – 
27. októbra konala Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej 
sa stretlo šesťdesiat účastníkov Školy uče-
níka a štyridsať účastníkov Školy služby.

V Škole učeníka otec Slavomír Zahorjan, 
správca farnosti Snakov, priblížil mladým 
tému služby v Cirkvi a vysvetlil podstatu 
učeníctva.

V Škole služby v rámci odboru animátor 
skupinky Ivana Strelcová predstavila 
praktické vedenie stretnutí mladých. 
V kreatívnom odbore pod vedením Evy 
Nemcovej účastníci nadobúdali zruč-
nosť v tvorbe hier, aktivít či modlitieb. 
V mediálnom odbore Dominika Šimková 
prezentovala základy marketingu so za-
meraním na tvorbu marketingového cieľa, 
nástrojov a plánu pre centrum na školský 
rok 2019/2020. (Viktória Žolnová)

POLSTOROČNICA MONASTIERA 
BAZILIÁNOK V BARDEJOVE
BARDEJOV	J	Vo farskom  Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla slávil 12. októbra pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 
polstoročnice od príchodu sestier Rádu svätého Bazila Veľkého do Bardejova.

V úvode slávnosti predstavená miestneho monastiera sr. Atanázia Holubová OSBM pri-
blížila jeho históriu, ktorá sa začala rokom 1969. V homílii vladyka Ján vyzdvihol odvahu 
a svedectvo, ktoré, ako vysvetlil, je pre dnešný svet ešte potrebnejšie, ako to bolo v minu-
losti. Ďalej objasnil, že tak ako svetlo evanjelia nemožno ukryť, nemožno ukryť ani svetlo 
rehoľných sestier, ktoré žiaria svojím životom, svojou láskou k službe iným a zároveň 
modlitbou.

V závere sa v mene všetkých sestier vladykovi poďakovala provinciálna predstavená sr. 
Daniela Jaroslava Štefková OSBM a predstavená miestneho monastiera. (Tomáš Molčan)
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ZÁVADKA	J	Počas mimoriadneho misij-
ného mesiaca 11. – 13. októbra otcovia Jozef 
Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR vykonali 
obnovu misií v obci Závadka. (J. Troja)

KEŽMAROK – ĽUBICA	J	Redemptoristi 
západného a východného obradu viedli 19. – 
27. októbra ľudové misie v Kežmarku a Ľubici. 
Medzi gréckokatolíckymi veriacimi misie 
viedli otcovia Jozef Jurčenko CSsR a Jozef 
Kišák CSsR. Program svätých misií sa začal už 
18. októbra večernou krížovou cestou muče-
níkov misií a svedkov viery v Ľubici. Program 
svätých misií bol obohatený o ranné molebe-
ny či akatist s krátkymi katechézami na tému 
modlitby, stretnutím s deťmi a mládežou, 
stavovskými stretnutiami so ženami a muž-
mi, liturgickým slávením, obnovou krstných 
a manželských sľubov, pomazaním chorých 
a osobnými rozhovormi s veriacimi. (-jk)

STARÁ ĽUBOVŇA	J	Pri príležitosti mesiaca 
október ako mesiaca úcty k starším deti 
zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny navští-
vili 22. októbra dôchodcov v Domove pre se-
niorov v Starej Ľubovni. Deti sa predstavili 
kultúrnym programom, ktorý zahŕňal detské 
tance a básne. (L. Maček)

TREBIŠOV	J	Na Cirkevnom gymnáziu sv. 
Jána Krstiteľa sa 25. októbra uskutočnila jedna 
z najvýznamnejších slávnosti školského roka 
– posväcovanie maturitných krížikov so zele-
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MEDZINÁRODNÉ 
STRETNUTIE 
REDEMPTORISTOV
MICHALOVCE – STROPKOV	J	V Michalovskej vi-
ceprovincii redemptoristov sa 25. – 27. októbra konalo 
medzinárodné stretnutie rehoľných bratov. Zúčastnili 
sa na ňom bratia z provincií redemptoristov Bratislava, 
Praha, Ľvov a Varšava, ako aj brat Jeffrey Rolle, gene-
rálny konzultor, a otec Johannes Romelt, koordinátor 
Konferencie redemptoristov Európy (KRE). 

Prvý deň stretnutia v Michalovciach na tému aktuál-
nej i budúcej situácie rehoľných bratov na základe 
dokumentov generálnej komisie zavŕšil modlitebný 
program na počesť bl. Metoda Dominika Trčku CSsR 
v bazilike minor. V programe druhého dňa v strop-
kovskom kláštore účastníci predstavili svoje aktuálne 
i predošlé služby, ktoré v kongregácii vykonávali. Na-
sledovala prednáška brata Jeffreya o rehoľných bratoch. 
Na tému apoštolského a rekonfiguračného plánu KRE 
popoludní prednášal otec Johannes. Záverečný deň 
stretnutia vyplnila návšteva mesta Bardejov, kláštora 
v Starej Ľubovni, pútnického miesta Litmanová a kláš-
tora v Kežmarku. (Metod Marcel Lukačik CSsR)

POSVIACKA 
BOHOSTÁNKU 
V DORKE
PREŠOV	J	V Centre pre obnovu 
rodiny Dorka sa 25. októbra usku-
točnila v miestnej Kaplnke Panny 
Márie Guadalupskej posviacka 
kivotu – bohostánku. Posviacku 
pred začiatkom svätej liturgie 
vykonal prešovský arcibiskup met-
ropolita Ján Babjak SJ. Spolu s ním 
svätú liturgiu slávili otec Rastislav 
Baka, prešovský protopresbyter 
otec Jozef Novický, farár farnosti Prešov-Sekčov a otec Peter Jambor, duchov-
ný správca centra Dorka. Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia Dorky 
z Košíc, nadácie Úsmev ako dar, nadácie DeDo a ostatní podporovatelia.

Vladyka Ján v kázni vyzdvihol, že posviacka bohostánku je príležitosť pre všet-
kých klientov centra stretnúť sa so živým Kristom. V homílii spomenul aj 
osobnosť arského farára Jána Vianneya, ktorý cez adoráciu po mnohých rokoch 
dokázal premeniť farnosť, a dal ho za príklad skutočnej viery a horlivosti. Vladyka 
zdôraznil, že tam, kde sa vytratil rozhovor s Bohom, prestali aj ľudia spolu komu-
nikovať. Zaželal, aby sa miesto kaplnky od tejto chvíle stalo miestom rozhovoru 
s Bohom. (-pj)

VO VYŠNOM KAZIMÍRE POSVÄTILI 
NOVÚ FARSKÚ BUDOVU
VYŠNÝ KAZIMÍR	J	Počas slávnosti chrámového sviatku sv. Paraskevy z Ikó-
nie posvätil 27. októbra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ novú 
farskú budovu. V úvode vladyku privítal starosta obce Michal Duda. Po po-
svätení nasledovala archijerejská svätá liturgia za účasti kňazov z okolitých 
farností a kňazov, ktorí tu v minulosti pôsobili. Na záver sa miestny správca 
farnosti otec Marcel Iľko poďakoval všetkým bohumilým darcom, ktorí pris-
peli k realizácii tohto diela.

Prvá zmienka o farnosti Vyšný Kazimír je z roku 1363. Od roku 1985 bola spra-
vovaná excurrendo z farnosti Sedliská. V júli 2016 vladyka Ján Babjak usta-
novil otca Marcela Iľka za správcu znovuobnovenej farnosti Vyšný Kazimír 
s filiálnou obcou Tovarnianska Polianka. Na jar 2017 sa začala výstavba novej 
farskej budovy. Budova je jednoposchodová stavba s pôdorysom obdĺžnika. 
Objekt je rozdelený do obytnej a pastoračnej časti. (-mi)
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DVESTO ROKOV CHRÁMU 
V PETROVEJ
PETROVÁ	J	Farnosť Petro-
vá 20. októbra oslávila 200. 
výročie Chrámu prepodob-
nej Paraskevy. V zastúpení 
prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ 
slávil svätú liturgiu otec Peter 
Šturák, dekan Gréckokato-
líckej teologickej fakulty Pre-
šovskej univerzity, za účasti 
miestneho správcu farnosti 
otca Lukáša Šoltýsa, hrabské-
ho protopresbytera otca Mi-
chal Kuruca, bývalých kňazov 
i ďalších hostí. V úvode bol 
posvätený nový kríž. Otec Pe-
ter Šturák v kázni vyzdvihol 
ochotu predkov postaviť chrám a povzbudil i terajších veriacich k horlivosti.

Súčasťou osláv boli aj ďalšie aktivity. Od septembra po rodinách putoval kríž 
s relikviou svätého Kríža. Vo sviatok patrónky chrámu 14. októbra sa veriaci 
pomodlili utiereň a večer slávil svätú liturgiu otec Róbert Krolák, správca far-
nosti Renčišov. Povzbudil veriacich, aby si podľa vzoru prepodobnej navzájom 
udeľovali znamenie kríža a boli si navzájom vďační. V piatok pred slávnosťou sa 
konalo pomazanie chorých a v predvečer slávnosti celonočné bdenie. Pri tejto 
príležitosti bola vydaná aj brožúrka o histórii farnosti a chrámu spolu s príhovor-
mi arcibiskupa a bývalých kňazov. (-lš)

nými stužkami. Toto požehnanie zdôrazňuje 
a podporuje význam vzdelania po odbornej 
aj duchovnej stránke pre budúcnosť žiakov. 
Dve štvrtácke triedy pod vedením triednej 
učiteľky Márie Vansačovej takto začali obdo-
bie prípravy na ukončenie štúdia na strednej 
škole, ktoré už tradične vrcholí v mesiaci 
máj ústnou formou internej časti maturitnej 
skúšky. (E. Šimková)

STARÁ ĽUBOVŇA – MICHALOVCE	J	Žiaci 
Špeciálnej základnej školy sv. Anny a klienti 
Domu sv. Anny spoločne so zamestnancami 
zariadení putovali 25. októbra do Baziliky 
Zostúpenia Svätého Ducha, aby si uctili relik-
vie blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. 
Témou púte bol biblický verš: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja 
vás posilním“. Pútnikov duchovne a modli-
tebne viedol otec Ondrej Pacák CSsR. Svätú 
liturgiu slávil otec Jozef Paraska CSsR. Pútnici 
sa tiež pomodlili pobožnosť pre chorých 
na príhovor blahoslaveného Metoda Domini-
ka Trčku a uctili si jeho relikvie. (L. Maček)

ZBOROV	J	Veriaci farnosti Vyšný Orlík sa 
26. októbra pod vedením správcu farnosti 
otca Mateja Fečka zúčastnili na turistickom 
výstupe na Zborovský hrad. (M. Bešenyiová)

PREŠOV	J	V Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 
26. – 27. októbra konalo jesenné formačné 
stretnutie sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie. Pod vedením otca Jaroslava 
Štelbaského CSsR sa zamýšľali nad témou 
Povolanie k zasvätenému životu z pohľadu 
blaženej Jozafaty a Svätého písma. Nedeľná 
svätá liturgia bola slávená za sestru Benignu 
Annu Drábovú, ktorá oslávila päťdesiat rokov 
zasväteného života. (A. Chovanová SNPM)

BADÍN	J	Bratislavský eparcha Peter Rusnák 
sa 28. októbra zúčastnil kolokvia na tému 
Nové komunity v Katolíckej cirkvi, ktoré sa 
konalo v Kňazskom seminári sv. Františka 
Xaverského. (-sg)

PREŠOV	J	Vladyka Ján Babjak SJ, prešov-
ský arcibiskup metropolita, sa 29. októbra 
zúčastnil na vedeckej rade Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove. (IS PA)

ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK	J	Deti a mládež Gi-
raltovského protopresbyterátu sa 30. októbra 
spolu s kňazmi vybrali na spoločnú túru. 
Po spoločnej modlitbe vystúpili na Baňu, kde 
sa nachádza turistická útulňa. Deti počas 
výstupu absolvovali v skupinkách aktivity 
a vyskúšali si svoje zručnosti. Na konci si všet-
ci turisti mali možnosť pochutnať na kotlíko-
vom guľáši, ktorý uvaril otec František Barkó-
ci, a zatancovať si eRko tance. (M. Verba)

V STAKČÍNSKEJ ROZTOKE 
OBNOVILI CHRÁM
STAKČÍNSKA ROZTOKA	J	Vo filiálnej obci farnosti Stakčín slávil 3. novem-
bra prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú litur-
giu, pri ktorej posvätil obnovený Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky. 
Posviackou chrámu sa zavŕšilo dielo náročných prác, obnovy miestneho chrá-
mu. Po privítaní vladyku Jána starostom obce Jánom Stošekom sa za prítom-
nosti sninského protopresbytera otca Maroša Prejsu a ďalších kňazov začal 
obrad posvätenia a archijerejská svätá liturgia.

Vladyka Ján zdôraznil v homílii veriacim, aby sa tak, ako sa starajú o budovu 
chrámu, starali aj o chrám svojho tela a o rast svojej viery. V závere miestny 
správca farnosti otec Peter Demjanovič poďakoval vladykovi za posviacku 
a slová povzbudenia. (-pd)
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BRATISLAVA	J	Národná rada Slovenskej 
republiky 31. októbra posunula do druhého čí-
tania novelu zákona o zdravotnej starostlivos-
ti, ktorá okrem iného zavádza pravidlo, aby 
matka pred potratom videla na ultrazvuku 
svoje dieťa a počula tlkot jeho srdca. Návrhom 
sa má tiež zakázať reklama na potraty. Orga-
nizátori Národného pochodu za život to vítajú 
a berú ako schválenie lepšej informovanosti 
matiek pred potratom. (P. Daniška)

MICHALOVCE	J	Mariánski ctitelia sa 
2. novembra zúčastnili na programe fatimskej 
soboty v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha. 
Po ruženci nasledovala panychída za zosnu-
lých. Katechézu na tému pútnického miesta 
Aparecida pripravil otec Adam Mackovjak, 
správca farnosti Gelnica. Po svätej liturgii 
program zakončila modlitba Molebenu k Pre-
svätej Bohorodičke a modlitba k bl. mučení-
kovi Metodovi. (M. Dupnák CSsR)

LITMANOVÁ	J	Viac ako sedemsto pútni-
kov zavítalo 3. novembra na horu Zvir. Svätú 
liturgiu slávil otec Ján Murgaš, rektor kaplnky 
na hore Zvir. V kázni sa prihovoril otec Jozef 
Voskár a poukázal na skutočnosť, že Bohoro-
dička neustále oroduje za všetkých u svojho 
Syna. (M. Dudok)
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omPATRÓNKOU 
KOŠÍC BUDE 
SVÄTÁ 
ALŽBETA 
UHORSKÁ
KOŠICE	J	Kongregácia 
pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí schválila svätú Alž-
betu Uhorskú ako nebeskú 
patrónku Košíc. Dekrét 
zverejnil košický arcibiskup 
metropolita Bernard Bober 
4. novembra. Návrh na vy-
hlásenie sv. Alžbety za pat-
rónku mesta bol podaný ešte 
v apríli. Vyhlásenie môže 
pozitívne ovplyvniť činnosť 
a pôsobenie dobrovoľníkov v meste a môže dostať život sv. Alžbety Uhorskej 
a dejiny mesta viac do povedomia Košičanov i návštevníkov.

Svätá Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207 ako dcéra uhorského kráľa 
Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Známa je ako patrónka žobrákov, vdov 
a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov a charitatív-
nych organizácií. (Jaroslav Fabian)

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.

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.

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

ČASOPIS 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

SLOVO NA ROK 2020
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.
Všetkým čitateľom časopisu Slovo ponúkame možnosť dať si vyrobiť perso-

nalizovaný 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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KALENDÁR ČASOPISU
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
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 1 Edmund prorok Nahum 

 2 Bibiána, Viviana prorok Habakuk 

 3 Oldrich prorok Sofoniáš 

 4 Barbora, Barbara veľkomuč. Barbora 

 5 Oto prep. Sáva Posvätený  

 6 Mikuláš, Nikolas arcibiskup Mikuláš Divotvorca  

 7 Ambróz biskup Ambróz 

 8 Marína Počatie Presvätej Bo ho rodičky sv. Annou 

 9 Izabela prep. Patapios 

 10 Radúz muč. Ménas, Hermogenés a Eugraf 

 11 Hilda prep. Daniel Stĺpnik 

 12 Otília prep. Spiridon Divotvorca 

 13 Lucia muč. Eustratios a spol. 

 14 Branislava, Bronislava muč. Tyrsos a spol. 
 

 15 Ivica arcibiskup Štefan Vyznávač 

 16 Albína prorok Aggeus 
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 17 Kornélia prorok Daniel 

 18 Slávka, Sláva muč. Sebastián a jeho spol. 

 19 Judita muč. Bonifác 

 20 Dagmara hieromuč. Ignác Bohonositeľ 

 21 Bohdan, Noel muč. Juliána 

 22 Adela veľkomuč. Anastázia 

 23 Nadežda, Naďa desať krétskych mučeníkov 

 24 Adam, Eva  muč. Eugénia; Predvečer Narodenia Pána  
  Štedrý deň  

 25  Narodenie nášho Pána Ježiša Krista 
  1. sviatok vianočný

 26 Štefan Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke 
  2. sviatok vianočný

 27 Filoména apoštol, prvomuč. a archidiakon Štefan 

 28 Ivana, Ivona 20 tisíc nikomédskych mučeníkov 

 29 Milada, Nátan sväté deti povraždené v Betleheme 

 30 Dávid muč. Anýzia 

 31 Silvester prep. Melánia Rímska 

 
 
 
     

 
    27. po Päťdesiatnici; 2. hlas

 
 
 
 
     

 
    Svätých praotcov; 28. po Päťdesiatnici; 3. hlas

 
 
 

 
     

 
    Svätých otcov; 29. po Päťdesiatnici; 4. hlas

 
 
 
 
 
 
    Po Kristovom narodení; 5. hlas

21www.casopisslovo.sk



PONDELOK
25. november
Ukončuje sa sviatok  
Vstupu Presvätej Bohorodičky 
Hieromučeník Klement Rímsky
Učiteľ, napomeň svojich učeníkov.  
(Lk 19, 39)
Neraz by sme chceli povedať, že liberálny 
spôsob života sa pomaly vkráda do našich 
rodín a farností. Žiaľ, pravda je taká, že 
on sa už vkradol, a my si stále chceme 
nahovoriť, že to ešte tak nie je. Denne 
sme konfrontovaní s otázkami, aká je 
doba, akí sú ľudia, aký je svet okolo nás. 
A Kristus od nás očakáva rozhodnutie, 
kam sa ako kresťania pridáme. Na stranu 
sveta alebo Boha? Učeníci jasne prevolávali 
na Božiu slávu, aj keď sa to farizejom 
nepáčilo. Nájdem aj ja odvahu v tomto svete 
prevolávať na slávu Božiu? Pane, pripomínaj 
sa svojim učeníkom. Nech vedia, kde je ich 
miesto v živote, rodine a v tejto spoločnosti.
Liturgia: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 
37 – 44, zač. 97; predobraz. antif. a blažen.; 
menlivé časti zo sviatku, namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
zo sviatku (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

UTOROK
26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. 
(Lk 19, 46)
Aj dnešnému človeku to sú veľmi 
nepríjemne znejúce slová. Farizeji si urobili 
lotrovský pelech z Jeruzalemského chrámu, 
my si ho neraz robíme z chrámov našich 
sŕdc. Namiesto lásky a odpustenia máme 
v srdciach nenávisť a zlobu. Nedokážeme 
sa povzniesť nad malichernosti 
každodenného života, a pritom sa bijeme 
do pŕs, akí sme to kresťania. Ježiš by 
namiesto našich „veľkých“ slov radšej 
prijal každodenné malé skutky lásky 
a odpustenia voči tým, ktorí sú okolo nás.
Liturgia: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 
45 – 48, zač. 98; každoden. antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
27. november
Mučeník Jakub Perzský
Akou mocou toto robíš alebo kto je ten, 
čo ti dal túto moc? (Lk 20, 2)
Po nepríjemných Ježišových slovách 
o fungovaní Jeruzalemského chrámu 
prichádza zo strany farizejov protiútok 
v podobe otázky: „Kto ti dal túto moc?“ 
Takýto útok prichádza vždy, keď človek 
stojí proti pravde a nedokáže jej odporovať. 
Dnešný človek sa vo svojom živote čoraz 
viac ocitá v takejto situácii. A predsa Bohu 

nejde o to, aby nás zahanbil či zosmiešnil, 
ale vedie nás zamyslieť sa nad svojou 
životnou cestou. Nad tým, či sme sa azda 
nevybrali nesprávnym smerom. Lebo 
pokiaľ máme silu, zmeňme to, čo treba, 
aby sme raz nemuseli niečo ľutovať.
Liturgia: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 
– 8, zač. 99; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
... v stanovenom čase poslal k vinohrad-
níkom sluhu, aby mu dali podiel úrody 
z vinice. (Lk 20, 10)
Ak nám toto podobenstvo o vinici 
pripomína našu vlastnú dušu, tak 
si môžeme byť istí, že Boh pre nás 
urobil všetko, aby sme dobrú úrodu 
prinášali. Vo svojej starostlivosti ide 
ďalej a pripomína nám potrebu našej 
spolupráce na úrode vo vinici. Ak to tak 
nie je, problém nie je v Bohu, ale v nás. 
Až príliš sme si zvykli na to, že vlastníme 
jeho vinicu a zabúdame na podiel z úrody 
– dobré skutky. Práve takto by sme mali 
využiť čas Filipovky, premýšľať o svojom 
živote a uvedomovať si nielen časnosť, ale 
aj večnosť stojacu na našich skutkoch.
Liturgia: Tít 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 
18, zač. 100; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
29. november
Mučeník Paramon
Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
a čo je Božie, Bohu! (Lk 20, 25)
Ako keby sme si už zvykli na to, že 
po každej Ježišovej výčitke prichádza 
ostrá reakcia zo strany farizejov: „Smieme 
platiť cisárovi daň či nie?“ A milostivý 
Kristus aj túto zlomyseľnosť zákonníkov 
využíva na dobro, keď hovorí, že nech 
aj Bohu dávajú to, čo je Božie. Každý vie 
podpichnúť toho, kto nekoná presne 
podľa jeho predstáv. Vie však byť takisto 
milujúcim a odpúšťajúcim? Zvykol som si 
aj ja na spôsoby tohto sveta a zabudol na to, 
kým som? Pane, pomôž mi nezabúdať, že 
som Božím, a svoj život obetovať pre teba.
Liturgia: Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 
– 26, zač. 101; každodenné antifóny; men-
livé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Aj vy buďte pripravení... (Lk 12, 40)

Dá sa na urgente predpokladať príchod 
nejakého pacienta? Nie. Dá sa predpokladať 
príchod Pána? Tiež nie. A prečo tak veľa 
kresťanov neberie tieto slová vážne? Žijeme 
v dobe, ktorá nás chce uspať slovami, že 
na všetko je čas. Zvlášť na pokánie. Veď 
keď budem starý, tak potom... Boh sa však 
neriadi naším časom, preto nás vyzýva, 
aby sme boli pripravení na jeho príchod. 
Ktorýsi svätý raz povedal: „Smrť je istá, len 
hodina nie.“ Buďme aj my stále pripravení, 
aby sme nezostali zaskočení.
Liturgia: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 
40, zač. 67 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; 
Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (apoštolovi); predobraz. 
antif. a blažen.; menl. časti apoštolovi 
(HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

NEDEĽA
1. december
25. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Nahum
Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol 
dedičom večného života? (Lk 18, 18)
Dnes sa ľudia zaujímajú o mnohé 
veci. Ako byť in, čo dnes letí, kde sa dá 
dobre a výhodne nakúpiť, akú školu 
či zamestnanie si vybrať, aby to malo 
perspektívu do ďalšieho života. Dnes sa 
málokto pýta na večný život a podmienky 
na jeho dosiahnutie. Mladík síce prichádza 
za Ježišom s otázkou, ako dosiahnuť večný 
život, ale zároveň sa bojí urobiť prvý krok 
potrebný na jeho dosiahnutie. Tak radšej 
ostáva vo svojej komfortnej zóne, hoci aj 
sklamaný. A Boh nechce mať okolo seba 
sklamaných a znechutených kresťanov, 
ale ľudí, ktorí sa budú chcieť presvedčiť 
o jeho láskavej starostlivosti. Preto aj nám 
dnes hovorí, aby sme zanechali svoje istoty 
a presvedčili sa o Božej láske. Mladík 
z evanjelia nenašiel odvahu dôverovať 
Ježišovi. Ako sa rozhodnem ja? Ostanem 
vo svojom neistom komforte vlastnej 
ilúzie dokonalého života alebo prijmem 
isté dobrodružstvo s Kristom, aby som 
dosiahol večný život? Rozhodnutie je len 
na nás. Tak nech nezostaneme sklamaní, 
lebo u Boha je všetko možné.
Liturgia: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 18, 18 – 
27, zač. 91; hlas 8; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné 
z hlasu (HS: 152; PZ: 106; HP: 107)

PONDELOK
2. december
Prorok Habakuk
Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí 
popierajú zmŕtvychvstanie... (Lk 20, 27)
Aj keď tu saduceji prichádzajú s jasným 
cieľom zosmiešniť Ježiša, tak pre nich, 
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ako aj pre mňa, je to znova moment, keď 
sa môžem uistiť o Božej starostlivosti 
o človeka. Kristus im nevyčíta ich 
neznalosť, ale uisťuje ich v jednej dôležitej 
veci. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale 
živých. A ako sa modlíme: „Ja nezomriem, 
budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove“ 
(Ž 118, 17), tak sme aj my pozvaní 
k večnému životu a k tomu, aby sme 
chválili Pána navždy. Len mi, Pane, daj silu 
a rozum na to, aby som premáhal nástrahy 
života a prišiel k tebe.
Liturgia: Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; 
Lk 20, 27 – 44, zač. 102; každodenné an-
tifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
3. december
Prorok Sofoniáš
Ak vytrváte, zachováte si život.  
(Lk 21, 19)
Týmito slovami Kristus jednoznačne 
vyzýva svojich verných, aby o ňom vydávali 
svedectvo. Svedectvo svetonázorové, 
hodnotové, a keď to bude nutné, aj 
mučenícke. Ním preukážu veriaci 
vnútornú aj vonkajšiu vernosť Kristovi 
a jeho Cirkvi. Tých, ktorí to dokážu, 
ubezpečuje, že sa zachránia pre večný 
život. Ako sa to darí mne? Vidno z môjho 
života, zo skutkov, zo správania, že som 
veriaci? Zistia to ľudia z môjho okolia aj 
bez toho, aby som o tom musel rozprávať? 
Žijem svoju vieru?
Liturgia: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 
19, zač. 106; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
4. december
Veľkomučenica Barbora
... niektorí hovorili o chráme, že je vyzdo-
bený krásnymi kameňmi a pamätnými 
darmi... (Lk 21, 5)
Človeka neraz dokáže nadchnúť krása. 
Krása prírody, stavieb aj krása iného 
človeka. Ale všetko je pominuteľné. Aj 
krása. Kristus preto právom napomína 
učeníkov, že na tejto kráse sa nedá stavať. 
To, čo ostáva pre večnosť, je krása duše 
ozdobená Božou milosťou. A tak ako prišli 
dni, keď bol zborený Jeruzalemský chrám 
so svojou krásou, tak bude zborená aj 
pominuteľná krása. Preto hľadajme večnú 
krásu dobrých skutkov, ktorú nám nik 
vziať nemôže, a predsa ostáva pre večnosť, 
ku ktorej sme pozvaní.
Liturgia: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21, 
5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104; každodenné 
antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; 
PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa 
nepominú. (Lk 21, 33)
Ľudia sa zapodievajú poväčšine prvou 
časťou tejto Ježišovej predpovede. 
Pretriasa sa téma o konci sveta. Kedy 
sa to stane? Čo tomu bude prechádzať? 
Aké budú okolnosti a kto sa zachráni? 
Nie je však dôležité ani potrebné pre nás 
kresťanov poznať obdobie či dátum. 
Podstatné je, aby bol náš život prežitý 
v plnej zodpovednosti za svoju spásu 
a v očakávaní Božieho kráľovstva.
Liturgia: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 
28 – 33, zač. 107 (radové); Gal 5, 22 – 6, 
2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (pre-
podobnému); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti prepodobnému 
(HS: 314; PZ: 289; HP: 301)

PIATOK
6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Tu vošiel satan do Judáša...  
(Lk 21, 37 – 22, 8)
Nik nemôže povedať, že Božie slovo je 
dnes neaktuálne. Aj dnes je dosť judášov, 
ktorí denne zrádzajú Krista pre peniaze, 
kariéru, iní zas svojou pretvárkou. Aj 
ničnerobenie alebo ľahostajnosť je veľkou 
zradou, ktorou sa vzďaľujeme od Krista 
a hodnôt, ktoré nám dal. Tento proces 
zrady prichádza pomaly a nebadane. Treba 
sa neustále pýtať, či sa my nevzďaľujeme 
od Boha, nezrádzame bratov a...
Liturgia: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 
– 22, 8, zač. 108 (radové); Hebr 13, 17 – 21, 
zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (arcibisku-
povi); predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; menlivé časti Mikulášovi; voľnica 
(HS: 315; PZ: 290; HP: 303)

SOBOTA
7. december
Biskup Ambróz
Podobá sa kvasu... (Lk 13, 21)
Dnešná doba má mnoho pomenovaní 
a jedným z nich je to, že je zvláštna. 
Zvláštna preto, lebo nik nechce prevziať 
zodpovednosť na svoje plecia. Badáme 
to v politike, v práci, v rodine, ba aj 
v apoštoláte. Byť kvasom v tomto svete je 
nemoderné. Našou úlohou je prekvasiť 
tento svet láskou, ochotou či vierou, lebo ak 
to neurobíme my, prídu iní a tí „prekvasia“ 
tento svet svojou chorou náukou o Bohu, 
o človeku, ale aj o hodnotách. Nedajme im 
možnosť a vezmime túto úlohu na seba, 
lebo iba tak sa staneme skutočnými 
a zodpovednými kresťanmi.
Liturgia: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
8. december
26. nedeľa po Päťdesiatnici 
Počatie Presvätej Bohorodičky  
svätou Annou
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo 
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. 
(Lk 8, 21)
Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu 
Matku celá svätá – Panagia. Oslavujú ju 
ako „nedotknutú škvrnou hriechu, ako 
modelovanú Svätým Duchom a vytvorenú 
ako nové stvorenie“. Z Božej milosti zostala 
Mária po celý život nedotknutá akýmkoľvek 
osobným hriechom. Mária prijala Božiu 
vôľu, keď v jednej chvíli svojho života sa 
dokázala vzdať svojich plánov a povedala 
to krásne: „Hľa, služobnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 
Skrze Božie slovo a slová cirkevných otcov 
môžeme vidieť Máriu v celej jej kráse. Toto 
videnie Božej Matky môže mať každý z nás, 
lebo myseľ sa sýti Božím slovom a duch 
človeka nazerá na krásu Boha. Nazrime 
do Máriinej krásnej duše a zatúžme po tom 
istom. Mária je a stále bude pre nás lampou, 
ktorá svieti v tomto svete a povzbudzuje 
nás spolupracovať s Božou milosťou. Tak 
aj náš život bude odrazom Božieho svetla 
pre tento svet.
Liturgia: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 17, 
12 – 19, zač. 85 (rad.); Gal 4, 22b – 31, zač. 
210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Počatiu); hlas 1; 
predobraz. antif.a blažen.; tropár z hlasu 
a zo sviatku, Sláva, kondák z hl., I teraz, 
kondák zo sviatku, ostatné z hl. a zo sviat-
ku, namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne zo sviatku; prikázaný 
sviatok (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

Radoslav Záhorský
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Na uchovanie myra sa používajú aj 
vzácne nádobky z alabastra, čiastočne 
priesvitného jemnozrnného sadrovca 
bielej alebo ružovkastej farby.
Úloha: Priraď správnu nádobku k tieňu.

Olej  spolu s vínom a vodou tvorí trojicu naj-
dôležitejších tekutín pri náboženských ob-

radoch.  Najčastejšie  sa  používa  kvalitný
olivový, ktorý sa pripravuje lisovaním 
plodov olív. Takýmto olejom bol poma-
zaný a ustanovený do úradu veľkňaza 
Mojžišov brat Áron. Takýmto olejom 
pomazal prorok Samuel za izraelských 
kráľov Šaula a neskôr Dávida. Vďaka 

svojej mastnote vytvára nezmazateľnú 
stopu. Symbolizuje tak večný dotyk Boha.

Tak 
pekne 
vonia.Mo-
ja mamka 
takú 
nemá. 

P
íš

e 
a 

kr
es

lí 
D

ad
a 

K
ol

es
ár

ov
á.

No skôr by som ju nazval voňavkou 
kresťanov alebo Svätého Ducha.

To je 
...

detská   

Ahoj, deti, počas svojho života ste sa už 
určite stretli s rôznymi masťami, krémami 
a olejmi. Ak sa správne používajú, priná-
šajú nášmu telu mnohoraký úžitok, 
pretože obsahujú rôzne látky. A nie sú 
dôležité iba pre človeka, ale úžitok 
prinášajú aj veciam, napríklad sa nimi 
ošetrujú topánky, nábytok, podlahy 
alebo aj umelecké diela z dreva. Oleje 
sa pridávajú aj do rozličných farieb pre 
remeselníkov a umelcov.

Nádobky

Príbehy poslušníkaBožia voňavka
Aj ja som kres-
ťan. Môžeš mi 
dať z tej 
voňavky?

Voňavka 
pre 

mníchov?

No teraz už má krásna 
vôňa vychádzať z tvojho srdca.

Ha, ha! Že vraj 
kto!

... voňavka pre mníchov?

Už si 
ju ...

Základ myra tvorí olej, ktorý má už od najstarších čias 
významné postavenie nielen v kuchyni, ale aj v náboženskej 
praxi. Obsahuje vitamíny, minerálne látky a ďalšie zložky 
a podporuje aj uvoľňovanie vitamínov z iných potravín, ktoré 
sú dôležité pre zdravie človeka, preto sa stal symbolom zdra-
via a hojnosti. Mazali sa ním bojovníci, aby sa vedeli vyšmyk-
núť z nepriateľových rúk, a do úradov sa cez pomazanie 
olejom ustanovovali králi aj kňazi. Ochraňuje pred mrazom, 
chladom a starnutím. Napomáha hojenie rán.
Myro sa svätí iba jeden deň v roku. Vieš kedy? V roku 2020 to 
bude 9. apríla.
Úloha: Podľa dátumu zisti, aký je to deň.

Symbol

Vlastne 
máš tak 
trochu 
pravdu. 

Ujo, 
čo to tu tak 

pekne 
vonia?

Myro 
je voňavý 

posvätený olej.

Ha, ha
... 

... dostal, 
keď si bol 
malý  ako 
tvoj bra-

ček,... 

...
ktorý 

prijal my-
ropoma-

zanie. 

To je 
myro.

A kto je 
to ten 
Miro?

Pri myro-
pomazaní.

1 2 3 4 5

Voňavá kuchyňa
Výroba myra je hotová veda. Pripravuje sa z mnohých ingrediencií 
vo Veľkom týždni pred Paschou. Varí sa tri dni – od Veľkého pondelka do 
Veľkej stredy vo veľkých kadiach na miernom ohni. Počas varenia sa zmes 
ustavične mieša a vo vhodnom čase sa pridávajú voňavé zložky, naprí-
klad ružové kvety, �alkový koreň, klinčekový, muškátový, ružový a citró-
nový olej, ale aj víno. Pri príprave kňazom a diakonom môžu pomáhať aj 
laici – voňavkári alebo miešači. Po skončení sa myro ešte �ltruje a to, čo 
zostane, niekde ešte pridávajú ku kadidlovému prášku a pripravia tak 
nádherne voňajúce kadidlo. Prípravu sprevádza nepretržitá modlitba.

Úloha:  Z koľkých zložiek sa varí myro? Vypočítaj príklad a dostaneš približné 
číslo, pretože ich počet závisí od konkrétnej receptúry a možností danej 
krajiny. Symbolizuje tak bohatstvo a rôznorodosť milostí Svätého Ducha.

Použitie
Myro je vzácne a nepoužíva sa len tak 
hocikedy. Vieš, pri ktorých príležitos-
tiach ho používame?
Úloha: Vyber z viacerých možností 
dve správne.

    Pomazanie chorých    Sobáš
Svätá liturgia     Myropomazanie
   Posviacka prestola   Krst
 Svätenie vody    Posviacka domu

(13,5 + 25,9) x 2 + 0,2 - 19 = 
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JUBILEÁ KŇAZOV

Jurij Popovič, protojerej – 16. december – 50 
rokov života

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Knižné podiely pre členov Spolku sv. Cyrila 
a Metoda sú už vo farnostiach. Za nezmene-
né členské 5 eur si ich všetci členovia môžu 
vyzdvihnúť. Taktiež ponúkame kalendár 
V brázde Metodovej 2020 na voľný predaj. 
Jeden kus stojí 3 eurá. Ďakujeme všetkým, 
ktorí pomáhajú pri úspešnom priebehu 
distribúcie knižných podielov.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý otec Pavol Bačik, 
29. novembra oslávite 
krásnych 40 rokov. Vypro-
sujeme vám do ďalších ro-
kov veľa lásky, darov Svä-
tého Ducha, zdravie i Božie 
požehnanie na príhovor 
Presvätej Bohorodičky. Pri tejto príležitosti 
prijmite od detí zo stretka, veriacich z Petko-
viec a filiálky Zlatníka srdečné blahoželanie. 
Na mnoho rokov, šťastných rokov!

SPOMÍNAME

Pred rokom 18. novembra si dobrotivý Otec 
povolal k sebe kňaza, bývalého šéfredaktora 
Slova a predsedu redakčnej rady otca Fran-
tiška Dancáka, stavroforného protojereja 
a titulárneho kanonika. Ďakujeme všetkým, 
ktorí si v modlitbách naňho spomínajú. Navž-
dy ostáva v našich srdciach i modlitbách. 

Vičnaja jemu pamjať! 
redakcia

POĎAKOVANIE

Drahý náš duchovný otec František Kuz-
miak, strávili sme spolu dlhý čas – 10 rokov, 
za ktoré by sme sa vám a vašej rodine chceli 
zo srdca poďakovať. Prajeme vám, aby ste 
prinášali Božie svetlo všade, kam pôjdete, 
a aby ste v novej farnosti zakúsili lásku 
nášho nebeského Otca aj farníkov. Veríme, že 
na nás budete s láskou spomínať a zahrnie-
te nás do svojich modlitieb. Veľa Božieho 
požehnania vám vyprosujú veriaci z Cerniny 
a Kurimky.

OZNAMY

Liturgie v Brne

Gréckokatolícka farnosť svätej Márie Magda-
lény v Brne, Chrám svätého Leopolda v Brne

Nedeľa: 09.45 spovedanie; 10.15 svätá litur-
gia (slov.; tretia nedeľa v mesiaci – csl.)

Streda: 17.30 spovedanie;18.00 svätá litur-
gia slovenská
Sviatky: podľa aktuálneho rozpisu na webe
Kontakty: 775 342 393, 734 362 154 (otec 
Ján Bilý); 
mejl: janko.bily@gmail.com / grkat.spolo-
censtvo.brno@gmail.com; 
web: grkat-brno.cz; 
Facebook: Gréckokatolícka farnosť u sv. Márie 
Magdalény v Brne

Duchovné cvičenia pre kňazov

Termín: 25. – 29. november. Cena za stravu 
a ubytovanie je 60 eur.
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 
duchovných cvičení. 
Mejl: duchovnecssr@gmail.com alebo  
tel. č.: 0944 322 150

Prednáška o zdravom fungovaní

Pozývame vás na prednášku o tom, ako 
zdravo jesť aj v zime na základe prirodzených 
ciest k zdraviu. Prednáška bude zameraná 
na krátky životopis sv. Hildegardy z Bingenu 
a po nej budú konkrétne odporúčania ako 
v jeseni posilniť svoj organizmus.
Termín: 25. november o 18.00 hod.
Miesto: Bratislava, Dom Quo vadis, Veterná 1
Prednášateľka Petra Šramková absolvovala 
kurzy v Nemecku a Rakúsku, kde získala 
diplom. 

Duchovná obnova pre rozvedených

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach 
v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvede-
ným kresťanom v Prešove ponúka duchovnú 
obnovu pre rozvedených.
Miesto: Penzión Augustineum v Bardejov-
ských Kúpeľoch 
Termín: 29. november – 1. december
Cena: 56 eur (2 x nocľah a dva dni plná 
penzia). 
Prihlásenie: tel. č. 0905 288 845, 0948 788 
068
Mejl: rodina@abuke.sk a slavka.kolesaro-
va1@gmail.com.

Pozvánka na evanjelizačný projekt

Srdečne pozývame mladých, ale aj všetkých 
veriacich na sériu evanjelizačných večerov.
Projekt s názvom Tajomstvo nekonečného 
života spočíva v pravidelných stretnutiach, 
ktoré sa budú konať raz v mesiaci vo večer-
ných hodinách v DAD v Prešove.  
Stretnutia budú vždy zamerané na inú tému, 
pričom témy večerov budú na seba nadvä-
zovať. Jednotlivé témy bude vždy rozoberať 
pozvaný hosť večera v rozhovoroch, ktoré 
budú sprevádzané piesňami so skupinou 
Peter Milenky & band.
Informácie: www.facebook.com/events/di-
vadlo-alexandra-duchnoviča-prešov/tajom-
stvo-nekonečného-života-hriech-a-peklo

Stretnutie linky Valentín

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíc-
kej cirkvi v Košiciach-Starom Meste orga-
nizuje 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. 
Termín: 5. – 8. decembra v okolí mesta Žilina. 
Téma stretnutia: Vzťahy v rodine. 
Informácie: Linka Valentín; Gréckokatolícka 
cirkev; P. O. Box B – 43. 040 01 Košice 1;  
Mejl: valentinskespolocenstvo@centrum.sk

Pozvánka na vianočný koncert

Pozývame všetkých priaznivcov dobrej hud-
by na vianočný koncert speváčky a skladateľ-
ky Janais.
Termín: 19.12. (štvrtok)
Miesto: Kino Scala Prešov, Masarykova 7
Vstupné: 12 eur
Viac informácií: www.ticketportal.sk

Výlet do Prahy

Srdečne ťa pozývame na výlet do vianočnej 
Prahy, kde môžeš spoznať nové priateľstvá 
a zoznámiť sa s novými ľuďmi.
Termín: 20. – 22. december
Program:
Piatok: Pražská hospůdka, Hradčany, Stra-
hovský klášter, Petřín, Malá strana
Sobota: Karlov most, Orloj, chrámy, Jezulát-
ko, vianočné trhy, vianočný punč, divadlo
Nedeľa: svätá omša v Katedrále svätého Víta, 
Pražský hrad, Loreta
Preprava: spoločné kupé vo vlaku spoločnos-
ti Regiojet
Cena v sebe zahŕňa: 55 eur (2 x ubytovanie 
s raňajkami, v cene nie je zahrnutá doprava 
vlakom spoločnosti Regiojet).  
Kontakt: +421 917 854 002, slobodni28p-
lus@gmail.com

INZERCIA

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

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

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

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

J23.11. (sobota)  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. (nedeľa)  08.00 Klbko a rodina: O svetle 
08.40 Gréckokatolícky magazín (GkM)  R 10.00 
Svätá omša 19.00 Katechéza 20.30 Quo vadis
J25.11. (pondelok)  07.00 Svätá omša 08.00 Svä-
tý Otec v Japonsku 14.35 Láska a rodičovstvo: 
Zvláštne prípady 22.00 Ukrajina: Svedectvo 
viery
J26.11. (utorok)  08.20 Starý zákon 16.30 Irak 
– Bagdad: Počúvajte mučeníkov – dokument 
20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Bene-
dikt XVI.: Z úcty k pravde

J27.11. (streda)  03.20 Akatist 08.20 Starý zákon 
16.05 Eucharistické zázraky 16.30 Rande 
s Belkou – dokument 20.20 PKP R

J28.11. (štvrtok)  08.20 Starý zákon 16.05 GkM R 
17.15 PKP R 17.30 Doma je doma 21.50 Spo-
mienky na návštevu Matky Terézie na Slovensku
J29.11. (piatok)  08.20 Starý zákon 08.55 GkM R 
10.10 Z prameňa 16.55 PKP 17.30 Moja misia: 
Vladyka Milan Šášik 20.15 PKP R

J30.11. (sobota)  01.50 PKP R 08.30 PKP 09.05 
Židovské otázky: Peter Borza 10.15 Godzone 
magazín 14.00 Akatist
J01.12. (nedeľa)  03.20 Moja misia: Vladyka Mi-
lan Šášik R 08.00 Klbko a rodina 08.40 GkM R 
16.05 Spojení oceánom 21.00 Medzi nebom 
a zemou
J02.12. (pondelok)  11.00 Moja misia: Vladyka 
Milan Šášik R 14.35 Egypt: Mesto smetí – do-
kument 16.05 V škole Ducha 20.30 V Samárii 
pri studni
J03.12. (utorok)  07.35 Televízny adventný kalen-
dár 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Až 
na kraj sveta: Cirkev pápeža Františka – doku-
ment
J04.12. (streda)  03.20 Akatist 08.20 Starý zákon 
16.05 Eucharistické zázraky 16.30 Zanzibar: 
Sme odvážni 2 20.20 PKP R

J05.12. (štvrtok)  08.10 PKP 10.10 Z prameňa 
16.30 Večera u Slováka 17.15 PKP R 21.10 
Hudobné pódium 23.10 V škole Ducha
J06.12. (piatok)  08.55 GkM R 16.25 Vzťahy: Gra-
fy duše 16.55 PKP 17.00 Kulmenie 17.30 Moja 
misia 20.15 PKP R 20.30 Dôkaz viery: Svätá 
Cecília – film 2
J07.12. (sobota)  01.50 PKP R 08.30 PKP 16.00 
Fatimská sobota 20.30 Blahoslavený Duns Sco-
tus: Obhajca nepoškvrneného počatia – film 2

TV NOE

J25.11. (pondelok)  10.05 Chceme se vrátit domů 
– dokument 12.05 Mše svatá v Tokyo Dome 

15.00 Setkání s lidmi postiženými katastrofa-
mi v Bellesalle Hanzomon v Tokiu: Návštěva 
papeže v Japonsku 23.20 Tanzanie – Zanzibar: 
Jsme odvážní
J26.11. (utorok)  11.35 Klaunský pohádkový 
kufřík (3) 13.00 Služebnice Boží Matka Vojtěcha 
15.00 Návštěva Univerzity Sophia v Tokiu 
21.25 V srdci Bolívie
J27.11. (streda)  10.20 Ars Vaticana 14.30 Na po-
řadu rodina (16) 19.30 Terra Santa News 22.55 
Koncert kapely Žalman a spol. 00.25 Po stopách 
Ježíše Krista (3)
J28.11. (štvrtok)  09.40 Kulatý stůl: Život v Ja-
ponsku 12.50 Cestujeme regionem Záhorie 
18.50 V pohorách po horách (68) 21.20 Odkaz 
předků (4)
J29.11. (piatok)  07.25 Vezmi a čti 08.25 Po sto-
pách Ježíše Krista (3) 10.30 Milosrdní bratři 
v Čechách a na Moravě 16.20 Srbsko: Semínko 
naděje
J30.11. (sobota)  06.45 Cesta k církvi: Život 
a osud otce Alexandra Meně 09.00 Animova-
né biblické příběhy: Josefovo setkání s bratry 
00.45 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J01.12. (nedeľa)  06.05 Pro vita mundi 06.45 
ŘkM R 08.25 Večeře u Slováka 10.30 Mše svatá 
16.25 Ať je požehnán tvůj lid v Egyptě
J02.12. (pondelok)  06.50 Příběh o Žofii – do-
kument 09.25 Dáváme lidem naději 13.00 
Na křídlech andělů 17.25 Egypt – Ať je požeh-
nán tvůj lid v Egyptě
J03.12. (utorok)  09.40 Missio magazín 12.50 Ži-
vot a osud otce Alexandra Meně 17.25 Lurdský 
příběh 20.55 Řeckokatolický magazín
J04.12. (streda)  08.35 Pomoc, která se točí – do-
kument 10.25 Kibeho 12.50 K jádru věci 18.45 
Sedmihlásky (137) 22.10 Noční univerzita
J05.12. (štvrtok)  06.05 Pro vita mundi 08.20 
P. Vojtěch Kodet: Adventní obnova 10.50 Ars 
Vaticana 14.35 Předání proutěného řemesla
J06.12. (piatok)  07.10 Po stopách Ježíše Krista 
(4) 11.00 Mše svatá s hnutím Na vlastních 
nohou 16.25 Krajané z Gerníku 18.45 Přešel 
jsem hranici
J07.12. (sobota) 07.50 Missio magazín 09.00 
Animované biblické příběhy: Mojžíš 12.00 
Angelus Domini 16.00 ŘkM R 22.35 Živě 
s Noe
J08.12. (nedeľa)  08.15 Jak potkávat svět (74) 
09.40 ŘkM R 10.00 Mše svatá z Baziliky Nane-
bevzetí Panny Marie 18.05 Animované biblické 
příběhy: Rút

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J24.11. (nedeľa) 13.00 Pieseň o svätej Cecí-
lii – rozhlasová hra 14.00 Naplánujte si silné 
manželstvo. Manželské kalendáre na rok 
2020. Hosť: Roman Seko 15.30 Svetlo nádeje: 
Mládež v zmenách a hodnotová orientácia bl. 
Sáry Salkaháziovej 19.00 7. ročník galakoncer-
tu, ktorý je súčasťou slávnostného ukončenia 
Gospel workshopu v Trstenej 22.30 Pohoda 
s klasikou: Do tichej jesennej noci s hudbou 
Ivana Paríka, Vladimíra Godára, Arvo Parta 
a Jany Bezekovej

J25.11. (pondelok)  20.00 Ako zistiť, čo ma baví, 
a podľa čoho si vyberať vysokú školu? Hostia 
z projektu Show your talent
J27.11. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolíc-
ka farnosť Vydrník 21.00 Fujarôčka moja: 
História Chorvátov na Slovensku. Hosť: Andrej 
Solar
J28.11. (štvrtok)  20.00 História a my: Nežná 
revolúcia 1989
J30.11. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život: 
Hlavné centrum a rozšírenie Misijnej spoločnos-
ti sv. Vincenta de Paul 10.00 Viera do vrecka: 
Krv a násilie v Biblii ( 3) 
 
Rómovia, misia možná:  
(každý druhý utorok o 21.00 hod)  
Magazín Umeleckého centra F6 v Čičave 
o rómskej misii na Slovensku ponúka svedectvá, 
evanjelizačnú hudbu a informácie o nábožen-
skom a kultúrnom živote rómskej národnostnej 
menšiny aj príklady dobrej praxe sociálnej 
zmeny v rómskych komunitách.

RTVS

JEDNOTKA

J26.11. (utorok)  04.10 Kultúrne hodnoty a pa-
miatky na území NP Poloniny a CHKO Vihorlat 
– dokumentárna prechádzka málo poznanými 
zákutiami tohto kraja

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J24.11. (nedeľa) 06.55 Národné kultúrne pa-
miatky: Hrad Beckov R 13.30 Televízny posol 
19.40 Slovo 21.45 Narodení pre nebo – do-
kument chce divákom priblížiť troch svätých 
košických mučeníkov ako ľudí svojej doby, 
ale aj samotné dôvody, prečo sú považovaní 
za svätých; dokument nie je len strohým 
historickým exkurzom do života týchto osob-
ností, ale odhaľuje najmä kľúčové udalosti ich 
života a kultu – teda úcty k nim po smrti; práve 
tieto momenty umocňujú hrané scény 00.30 
Slovo R

J25.11. (pondelok)  12.35 Tatry, Spiš, Pieniny 
– destinácia Tatry – Spiš – Pieniny ponúka turis-
tom množstvo nádherných miest; len máloktorý 
región sa môže pochváliť takým širokým zastú-
pením prírodných i historických krás R 13.05 
Televízny posol R 14.35 Na Zakarpatí s láskou 
– dokument o rehoľných sestrách pôsobiacich 
v Mukačeve R

J01.12. (nedeľa)  06.55 Národné kultúrne pa-
miatky: Oravský hrad R 11.35 Orientácie 12.05 
Slovo 01.05 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána
J24.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Bo-
žie/09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
J01.12. (nedeľa)  09.05 Kresťanská nedeľa
J08.12. (nedeľa)  09.05 Kresťanská nedeľa
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená
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JOZEF IVAN: METROPOLITNÉ 
CIRKVI V KÓDEXE...

KNIHA	J	Významným historickým 
medzníkom Slovenskej gréckokatolíckej 
cirkvi bol 30. január 2008, keď spoje-
ním troch eparchií na území Slovenska 
a Torontskej eparchie v Kanade bola 
naša cirkev povýšená na metropolitnú. 
Publikácia Metropolitné cirkvi v Kódexe 
kánonov východných cirkví zameriava po-
hľad na túto historickú inštitúciu v rámci 
univerzálnej Cirkvi. Na podrobný histo-
rický úvod nadväzuje analýza kánonov 
o metropolitných cirkvách. Záver prináša 
zoznam všetkých metropolií na svete 
a genézu ich vzniku i vývoja. Publiká-
cia dáva možnosť rozšíriť si vedomosti 
o inštitúcii metropolií v rámci Katolíckej 
cirkvi. Záujemcovia si ju môžu objednať 
na adrese jozefgabikaivan@gmail.com. 
(-ij)

S CHUŤOU TOSKÁNSKA

FILM	J	Arturo bol uznávaný miche-
linský šéfkuchár, až kým pre problémy 
s ovládaním hnevu neskončil vo väzení. 
Po prepustení musí robiť verejnopros-
pešné práce, a tak učí variť skupinku ľudí 
s Aspergerovým syndrómom. Hoci ich 
spôsob myslenia je mu vzdialený, v jed-
nom zo svojich študentov objaví kulinár-
skeho génia a rozhodne sa mu pomôcť 
vyhrať kuchársku súťaž. Temperamentný 
kuchár a jeho znevýhodnený študent tak 
vytvoria originálnu dvojicu, pre ktorú 
žiaden sen nie je nesplniteľný. (itafilm.sk)

MARTA KUBIŠOVÁ: PUTOVÁNÍ 
(1966 – 2017)

HUDBA	J	Tridsať rokov od zamato-
vej revolúcie je dostatočným dôvodom 
na vydanie albumu zozbieraných nahrá-
vok neopakovateľnej Marty Kubišovej. 
Komunistický režim  jej na začiatku roka 
1970 zakázal umeleckú činnosť, no vďaka 
udalostiam v novembri 1989 mohla opäť 
vstúpiť na pódiá a do nahrávacích štúdií. 
Piesne z rokov 1966 – 2017 zachytávajú 
speváčku v rôznych polohách. Ide o po-
myselné putovanie životom aj hudobnými 
žánrami v niekoľkých jazykoch. Okrem 
češtiny spieva po anglicky, francúzsky, 
hebrejsky a nemecky. (bontonland.cz)

LEKÁREŇLEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiánasv. Kozmu a Damiána
  PREŠOV, Hlavná 1  PREŠOV, Hlavná 1

#

5%
ZĽAVA

LEKÁREŇ 
 sv. Kozmu a Damiána

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

Legenda: ALTAJ, BAHAMY, BALADA, CESTO, CLONA, DIVOSŤ, 
DÔSTOJNOSŤ, EDÍCIA, ETANOL, ETAPA, EVITA, KLEPY, KOLENO, KOLKY, 
MATKA, MELASA, OLOVO, OMELETA, OSIVO, OSNOVA, OSUDY, 
OVOCIE, PANNA, PAROH, PILOT, PÍSMO, PITVA, PLAST, PODVOD, 
POSÚCH, POŠTA, POŤAH, PÔVOD, PROSO, PSOTA, SACHARID, SAUNA, 
SAVANA, SNINA, SOBOTA, STAVEBNICA, STOPÁR, ŠANCA, ŠKODA, 
ŠKOLA, ŠTICA, TAJNOSTI, UHORKA, VALACH, VREDY, ZELER, ZMESI.

Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 20: Krížovka: Tomu sám Kristus svoju 
múdrosť vyjaví. Osemsmerovka: Keď nás Boh trestá, trpí viac  
ako my.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

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

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

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

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

www.ivakzvony.sk
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
01.12. Mariánske večeradlo (16.00 h)
06.12. Malá púť k svätému Mikulášovi
07.12. Fatimská sobota (10.00 h)
08.12. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)

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

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
24.11. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 h)
06.12. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.00 h)
15.12. Večeradlo MKH (16.30 h)
18.12. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.00 h)
22.12. Modlitby za uzdravenie k sv. Char-
belovi (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Malá púť: Počatie Presvätej Boho-
rodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky 
(10.30 h)
24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
28.11. – 01.12. Kurz prípravy na manžels-
tvo. Viac na www.domanzelstva.sk. Príspe-
vok je 60 eur za osobu.
06. – 08.12. Duchovná obnova pre rozvede-
ných 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.
17. – 19.01. Kurz Rút je evanjelizačný kurz 
pre manželov. Príspevok je 99 eur za man-
želský pár.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastra-
bie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava 
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), 
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
30.11 LEHA: formačno-modlitebné stretnu-
tie (Soľ 16.00)
06. – 08.12. Tábor mladých umelcov (Sigord)

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

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

20.11. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi 
v Prešove-Sekčove (17.00 h) 


