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na úvod

MATKA SÚCITU
vladyka Milan CHAUTUR CSsR
Sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána nám
pripomína, že v zmysle Mojžišovho zákona bolo
treba splniť povinnosť po ôsmich dňoch od narodenia obrezať každého chlapca vyvoleného národa.
Splnením zákona svätý Jozef s Pannou Máriou
dávajú najavo svoju spolupatričnosť s vyvoleným
národom. Túto spolupatričnosť s Božím ľuďom
dávala Bohorodička najavo po celý svoj pozemský
život, ba aj po svojom nanebovzatí. Preto spolu
s ňou začíname nový rok, ktorý je pre nás zároveň
jubilejným rokom zázračného slzenia jej ikony
v Klokočove. Dekrét Apoštolského stolca udeľuje
odpustky veriacim, ktorí počas nastávajúceho roka
navštívia naše pútnické miesto v Klokočove.
Tak ako Presvätá Bohorodička, aj my by sme mali
vyjadriť náš jasný postoj spolupatričnosti k novozákonnému Božiemu ľudu, ktorým je Cirkev. Stačí,
ak vstúpi do nášho vedomia jej vážny postoj súcitu
a počas celého roka sa premietne do našich vzťahov
s každým človekom, ktorý potrebuje našu blízkosť.
Preniknúť do psychológie súcitu znamená uvedomiť si, že každý opravdivý súcit je závislý od úprimných medziľudských vzťahov a k ich budovaniu
je povolaný každý človek. Diabol a svet chce v nás
potrebu súcitu zničiť už v zárodku tým, že nášmu
vedomiu podsúva mnohé nemorálne vzťahy, ktoré
deformujú ľudskosť a prirodzenú túžbu človeka
po súcite a ľudskej blízkosti.
To, že sa do popredia dostáva viac kultúra smrti a tzv. nové ľudské práva zamerané na LGBTI
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a genderovú ideológiu, svedčí, že mnohým ide
viac o absolutizovanie vlastného ja než o láskavý
a súcitný vzťah k druhému. Pre človeka je však
dôležité, aby budoval svoju ľudskosť vcítením sa
do problému a bolesti druhého a chápaním lásky
ako obety sebadarovania pre druhého. Ak sa láska
stane iba sebaláskou zameranou na chvíľkový pôžitok, človek i spoločnosť prestanú byť citliví na súcit
a lásku k druhému.
Vtedy, keď Máriin Syn zomieral na kríži, ona stála
pod krížom, a vtedy, keď ľud Zemplína strádal pre
údery vojenských hôrd, ona znova plakala, aby
plačom vzbudila súcit a zahnala hrubosť vojakov.
Prejavy súcitu a lásky nie sú zložitou úlohou,
ale jednoduchou účasťou na bolesti iných. Toto
sa učme od Panny Márie a po celý jubilejný rok
vnímajme svoju úlohu byť súcitnými v rozličných
okolnostiach života rodiny, v kolegiálnom súcite
a v spoločenskej empatii.
Mária neprezentovala pred svetom veľa, len
súcitne stála pri svojom Synovi až po kríž. A túto
blízkosť s ním udržiava svojou spolupatričnosťou
s Cirkvou, ktorá je Kristovým mystickým telom.
Preto sa aj my k nej utiekame a v rozličných
situáciách svojho života chceme zostať dôstojnými
ľuďmi so súcitom, rešpektujúc prirodzený i morálny Boží zákon. Panna Mária zostala pri Kristovom
kríži, zostala pri trpiacom ľude Zemplína a zostáva pri človeku aj dnes, keď vstupuje do biedy
a nešťastia.
Nech Presvätá Bohorodička, ktorej slzy na ikone
v Klokočove hovoria o láske a súcite Matky, vyprosí
všetkým jej ctiteľom mnohé milosti od Krista – jej
Syna, a k tomu hojnosť Božieho požehnania do nastávajúceho jubilejného roka našej plačúcej ikony.
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slovo Svätého Otca

ÚSILIE O BDELOSŤ
Marek BARAN

Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána zameral
svoje slová povzbudenia na prípravu pred sviatkami
Narodenia Pána.
úsilie o bdelosť. Ide najmä o schopnosť
údivu nad Božím konaním, nad jeho
prekvapeniami, ako aj o to, aby sme mu

Premiér SR Peter Pellegrini na stretnutí s pápežom Františkom vo Vatikáne. Zdroj: Úrad vlády SR

„Ježiš Kristus k nám prichádza každý deň nášho života a vráti sa v sláve
na konci časov. Táto istota nás privádza
hľadieť na budúcnosť s nádejou, tak ako
nás k tomu vyzýva prorok Izaiáš, ktorého slová inšpirované Svätým Duchom
nás budú sprevádzať počas celého Adventu. V prvom dnešnom čítaní prorok
Izaiáš predpovedá, že v ostatných dňoch
vrch s Pánovým domom bude stáť pevne
na temene hôr a bude vyčnievať nad
pahorky‘ (Iz 2, 2). Pánov chrám v Jeruzaleme je znázornený ako miesto, na ktoré
sa budú zbiehať a na ktorom sa stretnú
všetky národy. Po vtelení Božieho Syna
sa Ježiš Kristus sám zjavil ako pravý
chrám. Izaiášova grandiózna vízia je teda
Božím prísľubom a núti nás osvojiť si
konanie pútnika kráčajúceho za Kristom,
ktorý je zmyslom a koncom celých dejín.
Tí, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, ju môžu nájsť iba vtedy, keď
pôjdu cestami Pána. Na druhej stane
však zlo a hriech pochádzajú z toho,
že jednotlivci a spoločenské skupiny
uprednostňujú cesty nadiktované ich
egoistickými záujmami, ktoré vyvolávajú
konflikty a vojny. Advent je vhodným
časom prijať príchod Ježiša, ktorý prichádza ako ohlasovateľ pokoja, aby nám
ukázal Božie cesty. V dnešnom evanjeliu
nás Ježiš vyzýva, aby sme boli pripravení
na jeho príchod: ,Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán‘ (Mt 24, 42).
Bdieť neznamená mať otvorené fyzické
oči, ale mať srdce, ktoré je slobodné
a nasmerované tým správnym smerom,
čiže pohotové darovať sa a slúžiť. Toto
znamená bdieť. Sen, z ktorého sa musíme zobudiť, má meno ľahostajnosť, márnivosť, neschopnosť vytvárať skutočné
medziľudské vzťahy, neschopnosť ujať sa
osamelého, opusteného alebo chorého
brata, či sestry. Očakávanie príchodu
Ježiša Krista teda možno preložiť ako

v našom živote dali prvé miesto. Bdieť
tiež konkrétne znamená byť pozorným
voči našim blížnym v ťažkostiach, všímať
si ich potreby, nečakať na to, kým nás
dotyčný alebo dotyčná požiada o pomoc,
ale naučiť sa predvídať, konať vopred,
tak ako to Boh neustále robí voči nám.
Nech nás Mária, bdejúca Panna a Matka
nádeje, vedie na tejto ceste, nech nám
pomáha obrátiť náš pohľad na ,Pánov
vrch‘, na obraz Ježiša Krista, ktorý k sebe
priťahuje všetkých ľudí a všetky národy.“
(príhovor z 1. decembra 2019)

„Sen, z ktorého sa musíme zobudiť, má meno ľahostajnosť,
márnivosť, neschopnosť vytvárať skutočné medziľudské
vzťahy, neschopnosť ujať sa osamelého, opusteného alebo
chorého brata, či sestry.“
(Svätý Otec František)
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PROFESOR
MICHAL LACKO SJ
Ján BABJAK SJ

19. januára 2020 si Spoločnosť Ježišova a gréckokatolíci na Slovensku pripomenú storočnicu od narodenia významného rímskeho profesora pátra Michala Lacka SJ.
Pochádzal z východného Slovenska, z obce Krásna nad
Hornádom pri Košiciach. Napriek tomu, že bol pokrstený
v rímskokatolíckom obrade, stále sa odvolával na deda, ktorý bol gréckokatolík, a hovoril: „Ja jak dzedo.“ Jeho študijná
cesta viedla cez Košice, Záhreb, Ružomberok až do Ríma.

sv. Antona Pustovníka pri Pápežskom kolégiu (Rusiku). Vysviacka bola vo východnom
byzantsko-slovanskom obrade, ktorému
zostal verný celý svoj kňazský život. Jezuita
prof. Felix Litva SJ o ňom napísal: „Keď sa
rozhodol prijať gréckokatolícky obrad, vzal
na seba aj ostatné jeho formy a záväzky,
takže možno právom tvrdiť, že vnútorne
aj navonok bol gréckokatolík.“ Pred vysviackou si školastik Michal Lacko nechal
narásť bradu, ktorá sa stala v jeho ďalšom
živote charakteristickým a neodmysliteľným znakom svojráznej osobnosti a prís-

ŽIVOT PÁTRA MICHALA

V roku 1945 dostal nové poslanie absolvovať teologické štúdiá v Ríme. Do Večného
mesta sa vydal spolu s rehoľným spolubratom Františkom Osuským SJ autobusom
hneď po skončení vojny. Cesty boli rozbité
a v Alpách na autobuse zlyhali brzdy. Len
vďaka duchaprítomnosti vodiča unikli
študenti veľkému nešťastiu. A tak v rokoch
1945 – 1950 študoval na slávnej pápežskej
Gregorovej univerzite. Súčasne študoval
na Filozofickej fakulte Štátnej rímskej
univerzity La Sapienza dejiny so špecializáciou slovanský odbor. Potom do roku 1964
pokračoval vo vyšších štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte a na pápežskej
Gregorovej univerzite.
Diakonskú vysviacku prijal 21. marca 1948
a za kňaza bol vysvätený na sviatok Nanebovstúpenia Pána 6. mája 1948 v Chráme

archív vladyku Jána Babjaka SJ

Čerstvý maturant Michal sa rozhodol
v roku 1938 vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej. Predstavení ho poslali do dvojročného
noviciátu v Záhrebe, ktorý ukončil v roku
1940. Po jeho skončení tam pokračoval aj
v štúdiu filozofie. Tu spoznal svoju veľkú
celoživotnú lásku, keď sa oboznámil s dedičstvom svätých solúnskych bratov Cyrila
a Metoda. Výskumu ich misie sa venoval
prakticky celý svoj život.

CENTRUM SPIRITUALITY VÝCHOD – ZÁPAD MICHALA LACKA
Počiatky centra sú spojené s menom pátra Michala Fedora SJ, ktorý bol jeho duchovným otcom. Stredisko v Košiciach sa vyprofilovalo koncom roku 1992 na Centrum
štúdia a výskumu Východ – Západ. Od 1. januára 1997 bol vedením centra poverený
ThDr. Ján Babjak SJ. Za štyri roky jeho pôsobenia sa skatalogizovala a sprístupnila
špecializovaná východná knižnica. Išlo o dvanásť tisíc titulov kníh zaoberajúcich sa
kresťanským Východom pôvodne z Univerzity v Scrantone, ktoré pre centrum so
súhlasom vedenia univerzity a generálneho predstaveného jezuitov získal práve Ján
Babjak SJ. Na návrh provinciála Emila Vániho SJ bolo Centrum štúdia a výskumu Východ – Západ premenované na Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka.

lušnosti k východnému obradu. Podľa nej
dostal neskôr aj meno Miško s bradou alebo
Lacko s bradou na rozdiel od jeho spolubrata Viliama Lacka bez brady. Po kňazskej
vysviacke ho predstavení poslali na rok
na tretiu probáciu do Belgicka, do jezuitského probačného domu vo Wempione.
V roku 1953 na Filozofickej fakulte Štátnej
rímskej univerzity La Sapienza obhájil
svoju doktorskú prácu v odbore dejín
Pápeži a Veľká Morava v 9. storočí vo svetle
dokumentov Rímskej kúrie. Napísal ju v taliančine a v rukopise mala 220 strán. V roku
1972 vyšla v angličtine v ročenke Slovak
Studies. V Ríme sa Lacko začal zaujímať
o Užhorodskú úniu. Robil rôzne výskumy
v tejto otázke a napísal knihu Užhorodská
únia karpatských Ruténov s Katolíckou
cirkvou. Originál dokumentu o únii bol
prednedávnom identifikovaný v prešovskom štátnom archíve otcom Jurajom
Gradošom. Posledné jezuitské sľuby zložil
prof. Michal Lacko spolu so slovenským
spolubratom Jozefom Javorkom 15. augusta
1955 vo vile Pápežského kolégia (Rusika)
Fontane Fredde v Alpách nad Tridentom.
Bol prvým slovenským jezuitom, ktorý
skladal sľuby úplne východným spôsobom.
Generálny predstavený Spoločnosti
Ježišovej Ján Krstiteľ Janssens uvádza, že
hoci bol Michal Lacko pokrstený v latinskom obrade, podľa všetkého ho možno
pokladať za príslušníka byzantsko-slovanského obradu. No pre každý prípad,
aby sa v budúcnosti vyhlo nepochopeniu
či nedorozumeniu, dal mu fakultu prejsť
na východný obrad.

ODKAZ SOLÚNSKYCH
BRATOV
Profesor Lacko bol mimoriadne horlivý
a pracovitý. Neúnavne sledoval dianie
v Cirkvi a keď natrafil na niečo východné,
už o tom písal články do mnohých časopisov (Mária, Duchovný pastier, Echo, Hlasy
z Ríma, Horizont, Most, Posol Božského
Srdca, Slovak Studies, Slovák v Amerike, Slovenský kňaz, neskôr Diakonia)
a do slovenských zahraničných kalendárov.
Rozdával sa svojim študentom a všetkým
emigrantom, ktorí sa na neho obracali
s prosbou o pomoc. Vedecký svet informoval o Slovensku vo vedeckom magazíne
Slovak Studies, z ktorého vyšlo devätnásť
ročníkov.
Páter Michal Lacko sa zaujímal o všetko,
čo súviselo so sv. Cyrilom a Metodom.
Písal o hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Kle-
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V kaplnke Východnej kongregácie v Ríme. Zdroj: archív vladyku Jána Babjaka SJ
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menta v Ríme a zúčastňoval sa na všetkých slávnostiach, ktoré sa týkali týchto
svätcov. V roku 1959 uverejnil v časopise
Most rozsiahly článok s názvom Výskum
cyrilo-metodského obdobia v rokoch 1946
– 1958. V tom istom roku začal v časopise
Mária uverejňovať články v rubrike Z našej
minulosti. Prvý mal názov Sme dedičmi
cyrilo-metodského závetu a druhý Zatlačenie cyrilo-metodského odkazu. Zaujímavé
sú aj články z roku 1960 v časopise Most
s názvami Nové objavy z cyrilo-metodskej
doby na Morave a Nový významný objav
cyrilo-metodského kresťanstva v Poľsku.
V rokoch 1960 – 1963 bola uverejnená séria
článkov na pokračovanie s názvom Životopis sv. Cyrila a Metoda. Napokon v roku
1963 už vyšla ucelená kniha s názvom Sv.
Cyril a Metod. Do roku 1993 vyšlo osem
slovenských vydaní tejto knihy. V roku
1963 vyšla kniha aj po anglicky (neskôr ešte
dve vydania) a v roku 1982 aj po taliansky.
Páter Lacko je autorom pápežskej úradnej publikácie o východných cirkvách
s názvom Oriente Cattolico. Cenni storici
e statistiche. Vydal aj dva zväzky Slovenskej bibliografie v zahraničí, prvý za roky
1945 – 1965 a druhý za roky 1965 – 1975.
Napísal viaceré vedecké práce a mnohé
populárne články, encyklopedické heslá
a mnohé knižné recenzie uverejňované
v najrozličnejších časopisoch. Okrem toho
redakčne pripravil do tlače viaceré knižné
publikácie.
Bol veľmi komunikatívnym človekom
a vo Vatikáne zvlášť známym. Mal čulé
kontakty s pápežmi Jánom XXIII., Pavlom

VI., a najviac s Jánom Pavlom II. Páter
Štefan Senčík SJ sa na jeho adresu vyjadril:
„Patril do skupiny mladých kňazov v Ríme
v časoch, keď ešte Slováci nemali vysokých cirkevných hodnostárov. Už vtedy
sa v našej spoločnosti s radosťou hovorilo
o M. Lackovi, že je jediný z nás, ktorý má
kedykoľvek prístup k Svätému Otcovi. Už
vtedy požíval plnú dôveru Svätého Otca,
ktorý si ho už v jeho mladosti musel vážiť.“
Bol spoluzakladateľom Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde
bol častým a vítaným hosťom. Žil pre
gréckokatolíkov doma i v zahraničí.
Podporoval ich duchovne, najmä svojimi
článkami, knihami, ale aj ich ilegálnym
dovozom na Slovensko cez Maďarsko,
Poľsko a Juhosláviu. Významne sa pričinil
o zviditeľnenie slovenských gréckokatolíkov na Kongregácii pre východné cirkvi.
Dostal do povedomia celosvetovej Katolíckej cirkvi neveľkú skupinu slovenských
veriacich byzantsko-slovanského obradu,
ktorým sa udialo toľko krívd, a nielen
od neprajného komunistického režimu,
ale ktorí sa stretali s nepochopením i v niektorých cirkevných kruhoch či národnostných skupinách. Mal veľmi dobré vzťahy
s predstaviteľmi pravoslávnych cirkví
po svete. Navštívil mnohých ortodoxných
patriarchov, arcibiskupov a biskupov a pri
rôznych návštevách Ríma im bol sprievodcom po historických pamiatkach. Vedel
sprostredkovať stretnutia s najvyššími
predstaviteľmi Svätej stolice. A čo bolo
u neho ešte veľmi vzácne, bol mimoriadne
horlivým objavovateľom a stmeľovateľom
Slovákov rozídených po celom svete.

www.casopisslovo.sk
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slovo na tému

priateľa a obetavého človeka, ktorý sa celý
život zastával gréckokatolíkov. Pohrebné
obrady vykonal 25. marca 1982 biskup
Michal Rusnák z Kanady v Chráme sv.
Antona pri Pápežskom kolégiu (Rusiku)
v Ríme.

treba, vedel reprezentovať. Treba s ľútosťou
konštatovať, že Michal Lacko sa uprostred
veľkej a všestrannej aktivity zabudol starať
o vlastné zdravie. V posledných rokoch
mal problémy s dýchaním. Všimli si to jeho
priatelia, keď prichádzal do Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Vtedy ho
nabádali, aby išiel k lekárovi, a on s úsmevom odpovedal: „A načo, veď som zdravý.“
Zabudol na odporúčania provinciála Srnu,
ktorý mu ešte v roku 1947 v liste napísal:
„Starajte sa o dve veci, o teológiu, aby ste sa
stali profesorom, a dbajte o zdravie, lebo aj
tak máme už dosť chorých.“

Jeho telesné ostatky boli uložené do jezuitskej hrobky na Campo Verano. Keďže
v nej môžu byť iba tridsať rokov a potom sa
zosypú do spoločného osária, požiadal som
vtedajšieho generálneho predstaveného
Petra Hansa Kolvenbacha, aby dovolil ich
exhumáciu a prevoz z Ríma na Slovensko.
Páter Kolvenbach odpovedal: „Ak je pre vás
gréckokatolíkov a jezuitov na Slovensku

Na liturgii v Kanade. Zroj: archív vladyku Jána Babjaka SJ

Je o ňom známe, že sám žil veľmi skromne,
ale cez jeho ruky prešlo veľa peňazí, ktorými podporoval mnohé kňazské rodiny. Nehanbil sa pre ne žobrať finančné prostriedky u svojich priateľov v Amerike i v Kanade.
Chodil v ošúchanej reverende, ale keď bolo

Profesor Michal Lacko pracoval s plným
nasadením až do poslednej chvíle. 19. marca 1982, na sviatok sv. Jozefa ho odviezla
rýchla zdravotná pomoc do nemocnice,
kde žiadal odklad operácie aspoň o týždeň, lebo študenti obhajovali svoje práce.
Operovaný bol 21. marca, ale už sa jeho
pozemský život nedal zachrániť. Mal veľmi
poškodenú hlavnú srdcovú tepnu – aortu.
Zomrel vo veku 62 rokov. Hoci mal ešte
veľa plánov, smrť urobila bodku za jeho
nevšednou aktivitou horlivého a príkladného kňaza, váženého profesora, dobrého

Prof. Michal Lacko je jednou z najvýznamnejších osobností Gréckokatolíckej cirkvi
a jeho pamiatka na Slovensku, hlavne
u gréckokatolíkov, žije a je pre nás stále
veľkou inšpiráciou.

EMIL ÓSZ (1919 – 1995)
archív vladyku Jána Babjaka SJ

SMRŤ A PREVOZ
OSTATKOV
NA SLOVENSKO

prof. Michal Lacko taký vzácny, súhlasím
s prevezením jeho telesných ostatkov
na Slovensko.“ Na prevoz najviac prispeli jeho verní priatelia – nebohý biskup
Pavol Hnilica s bratom Jánom. Bolo treba
vybaviť sedemnásť dokumentov z rôznych
rímskych úradov. Pri exhumácii 11. marca
2002 sa zišlo niekoľko ľudí, ktorí sa pomodlili za nebohého pátra Lacka panychídu. Biskup Hnilica bol v tom čase chorý
a nemohol prísť na cintorín, ale poprosil,
aby auto pohrebnej služby s telesnými
ostatkami pátra Lacka prišlo k jeho bytu
na Monte Santo. Tam sa pri rakve pomodlil
a požehnal priateľa i všetkých na cestu
na Slovensko. Na nej okrem mňa telesné
ostatky sprevádzal aj Ján Hnilica. Do jeho
rodnej dediny Krásna nad Hornádom sme
prišli 12. marca. Tu bola 14. marca v chráme slávená zádušná svätá liturgia, ktorú
so mnou celebrovalo desať kňazov oboch
obradov. Homíliu predniesol vladyka
Ladislav Hučko. Na druhý deň, 15. marca
2002 v Katedrálnom chráme Narodenia
Panny Márie v Košiciach zádušnú svätú
liturgiu a pohrebné obrady konali vladyka
Milan Chautur CSsR spolu s biskupom
Jánom Hirkom a arcibiskupom Alojzom
Tkáčom, a štyridsiatimi kňazmi. Potom
boli telesné ostatky prof. Michala Lacka
uložené do hrobu pátra Michala Fedora SJ
na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

Otec Emil sa narodil v Jasove 15. decembra 1919 ako
najmladší z troch detí. Otec bol pivničným majstrom
a starý otec lesníkom v kláštore premonštrátov. Hoci
bol rímskokatolík, počas detstva si odľúbil gréckokatolícke sväté liturgie. Po skončení miestnej školy študoval
na premonštrátskom gymnáziu v Košiciach. V nedeľu
často tajne utekal do gréckokatolíckeho chrámu v Košiciach. Počas druhej svetovej vojny pomáhal Židom. Pri
útoku Červenej armády na jeho jednotku dal prísľub:
„Ak ma dobrotivý Boh zachráni, stanem sa kňazom.“
A tak nastúpil do prešovského seminára a 19. februára 1950 prijal z rúk vladyku
Pavla kňazskú vysviacku.
Najprv pôsobil vo farnosti Zvala, kde sa po roku 1950 skrýval na povalách a tajne
pastoroval. Po roku 1951 pracoval v rôznych, i neľahkých profesiách. V roku 1968
sa vrátil do Zvaly a Veľkej Poľany, kde ako malého chlapca spoznal vladyku Milana
Chautura CSsR. Potom pôsobil v Poľanoch, kde na filiálke v Kráľovskom Chlmci
začal sláviť každú nedeľu svätú liturgiu. V roku 1992 odišiel do dôchodku. Zomrel
20. decembra 1995 v Trebišove. (Juraj Gradoš)
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bioetika

BIOETIKA A DOBRO
Jozef GLASA

Žijeme v dobe prevahy zlých správ. V dobe, ktorá
akoby valcovala človeka aj ľudské spoločenstvá
katastrofickými scenármi. Globálnym otepľovaním.
Nešťastiami. Katastrofami. Prírodnými aj tými, čo
spôsobuje človek. Zlyhaniami ľudí aj inštitúcií.
V našich časoch, keď medicína, nové
a stále novšie bio- či iné technológie a vedy
prinášajú do života mnohé, až revolučné
zmeny, ponára sa dnešná bioetika do nezmernej práce. Pokúša sa pomôcť, aby
sme sa v týchto komplikovaných, rýchlo sa

Jednou z možností je vidieť dobro ako
súhrn všetkého, čo zodpovedá ľudskej
prirodzenosti. Podstate človeka, živej osoby. Teda všetkému, čo v pravom a ušľachtilom zmysle slova robí človeka človekom.
Toto nádherné, bohaté hľadisko možno
pexels.com

V presile zla a každodenného temna sa
akoby strácal zmysel, dôvod a pravé poslanie života človeka a ľudí na tejto zemi.
Skutočným zmyslom, náplňou našich
snažení aj cieľom úsilia toľkých slušných,
dobrých ľudí je dobro. Ozajstné. A šťastie. Radosť. Dobrý, naplnený život. Náš,
v nás aj okolo nás.

natoľko bohaté, rozmerné a rozľahlé,
hoci aj v nepatrnosti, všestranné a prenikajúce, rastúce, zasahujúce a podporujúce svojím pôsobením a dôsledkami
život, vymaňujúce ho z biedy, z pokraja
desivej ničoty, že ho len ťažko možno
úplne vyjadriť. Vtesnať do slov. Je totiž
podstatnou, ozajstnou skutočnosťou.
Najvyššou mravnou kategóriou. Bytostne sa dotýka realít nekonečna. Nepochopiteľnej večnosti.

Venujme dnes preto pozornosť mravnej
kategórii dobra. Ako sa s ňou stretávame
v oblasti bioetiky. V našich odborných,
ale aj v tých zdanlivo každodenných,
všedných úvahách či rozhodovaniach
sa o živote a pre život. V otázkach, čo
prichádzajú na križovatkách našich životných ciest. Odkiaľ sme? Kam ideme?
Prečo? Aký to má zmysel? Máme vôbec
zmysel? Kým, kto vlastne sme? V otázkach, čo osobitne prichádzajú na myseľ
zoči-voči majestátu, tajomstvu smrti.
Ľudskej konečnosti. Ohraničenosti
a utrpenia.
Etika, praktická filozofia, sa už od svojho
vzniku pred mnohými tisícročiami takýmito čudesnými otázkami vážne zaoberala. Hlboko a systematicky. Prispievala tým
do zlatého dedičného pokladu ľudstva.
Jeho civilizácie. Dynamickej a hrdej.
Nezmernej i tragickej zároveň. Pokúša
sa o to isté aj v našej dobe. Komplikovanej, postmodernej. Pýta sa a uvažuje
spolu s rozmýšľajúcimi. Čo vlastne dnes
znamená žiť šťastný, naplnený život? Ako
má človek konať, aby dobre žil? Život,
ktorý obstojí pred bránami večnosti. Keď
sa s bázňou a pokorou prekračujú „prahy
nádeje“ (sv. Ján Pavol II.). Život, ktorý
dokáže prijať, prežiť aj vlastný neúspech.
Utrpenie. A smrť. Život dôstojný človeka.
A ľudí.

meniacich, dynamických otázkach života
(bioetika – etika života) a smrti lepšie
orientovali. Jej základnou otázkou však
ostáva aj dnes problém dobra.
Ako však máme definovať dobro? Ľahšie
totiž vnímame, pomenúvame jeho
nedostatok. Chýbanie dobra. Najmä dnes.
Keď sa zdá, akoby sa pôsobenie a drvivý
pretlak zla až neznesiteľne rozmnožili.
Definície dobra sú často neúplné a neuspokojivé. Čiastkové. Dobro je totiž

veľmi užitočne použiť aj na hodnotenie
ľudského konania a správania. Pravidlá
konania, ktoré sú v súlade s dobrom
človeka ako osoby, s jeho prirodzenosťou,
my dodajme, že s tou a takou, akú mu ju
chcel vo svojej nezmernej dobrote a láske
darovať jeho Stvoriteľ, sa niekedy označujú aj termínom prirodzený mravný zákon.
Keďže takéto rozlišovanie, rozpoznávanie
dobra je v istom zmysle spoločné všetkým
ľuďom, predstavuje zároveň výnimočný,
navzájom prijateľný základ riešenia bioetických problémov súčasnosti.

www.casopisslovo.sk
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SPOLOČNÝ ŽIVOT
Jozef PETRIČKO

Ako možno žiť na jednom území s Rómami? Otázka pramení z rôznych vzájomných
skúseností spolužitia Slovákov a Rómov. Negatívne skúsenosti vzbudzujú strach, obavy
o svoj život či majetok. A tak sa problémy mnohokrát snažíme riešiť úpravou štátnych
zákonov a rôznymi dotáciami, ktoré majú slúžiť ako náplasť na ranu spoločnosti. Nikdy sa
však nestanú skutočným riešením. To má v rukách iba Boh, ktorý aj cez Gréckokatolícku
rómsku misiu svojím dotykom chce premieňať srdce človeka.
Myslím, že každému gréckokatolíkovi je
známe, že v našej gréckokatolíckej metropolii prebieha pastorácia Rómov. Možno však
nevieme, kedy a ako sa to začalo.

V roku 2005 sme začali intenzívne hľadať priestory na vytvorenie pastoračného centra pre Rómov.
Pokúsili sme sa získať Kukorelliho chatu v Hermanovciach, ktorá bola vtedy na predaj. Neskôr bola
v ponuke Škola v prírode v Juskovej Voli. Taktiež
prebehli aj rokovania so zástupcami VÚC, no to bolo
priveľké sústo. Začiatkom roka 2005 mi Boh počas
modlitby povedal, že to bude dom v Čičave, ktorý
bude mať veľa okien a bude po ľavej strane cesty.
Vďaka otcovi Antonovi Pariľákovi sa nám podarilo
skontaktovať s pánom Alexandrom Jacukom, ktorý
bol ochotný dať do prenájmu pre potreby rómskeho
pastoračného centra dom v Čičave.
Nebolo to jednoduché rozhodnutie, pretože to bol
krok do neznáma, ktorý negatívne ovplyvňoval
finančnú situáciu v našej rodine a občania v Čičave
považovali vznik centra za ohrozenie. Báli sa, že
do obce prídu aj neprispôsobiví Rómovia, no vladyka
Ján Babjak toto rozhodnutie požehnal a jeho požehnanie cítime aj dnes.

J

Čo sa skrýva pod pojmom Gréckokatolícka
rómska misia?

Gréckokatolícka rómska misia, skrátene GRM, je
cirkevná organizácia a zároveň služba cirkvi pre
pozdvihnutie Rómov. Jej nositeľmi sú kňazi, ktorí sú
vyčlenení špeciálne na evanjelizačnú a pastoračnú
službu Rómom, a tiež laici, či Rómovia, alebo Slováci, ktorí sa na tejto službe podieľajú ako pastorační
asistenti.
Poslaním GRM je vyformovať aj uprostred rómskych
komunít zdravé jadrá veriacich a vyformovaných
Rómov, ktorí budú mať aj so svojou rodinou vplyv

youtube.com

J

Martin Mekel
(45) je gréckokatolícky kňaz,
manžel a otec
troch detí. V roku
2005 bol poverený duchovnou
službou v Centre
pre pastoráciu
Rómov v Čičave.
Neskôr v roku
2008 sa stal
predsedom Komisie pre Rómov.
Z jeho iniciatívy
vznikol skautský
zbor 133, gospelová skupina F6
a Fil3, divadelný
súbor DIK. Založil
chránenú dielňu,
organizuje tiež
rôzne vzdelávacie aktivity, je
jedným z hlavných iniciátorov
vzniku Gréckokatolíckej rómskej
misie, rómskeho
časopisu Rómska
Samária a platformy Savore.

na komunitu, v ktorej žijú. V obciach, kde pôsobíme, je ich momentálne šestnásť, pracujeme na diele
spásy ľudí paralelne s farskou pastoráciou. Momentálne sme šiesti kňazi a pôsobíme v štyroch okresoch
Prešovského kraja. Budujeme pastoračné centrá pre
Rómov, hľadáme domy na bývanie pre kňazov v tejto
službe, robíme rôzne aktivity pre komunitu, usilujeme sa financovať laických spolupracovníkov. Našou
prioritou je formovať ľudí v malých spoločenstvách,
organizovať pre deti, mladých aj dospelých pobytové
alebo vzdelávacie aktivity mimo miestnej komunity, formovať terajších aj budúcich pastoračných
spolupracovníkov a rómskych lídrov. Nakoniec sa
usilujeme ľudí angažovať v rôznych službách, najmä
pre miestne spoločenstvo a komunitu. Usilujeme sa
podnecovať aj spoločné podujatia s inými cirkevnými
spoločenstvami v obci.
Je to možno kontroverzný spôsob, lebo by sa očakávalo, že Slováci a Rómovia budú chodiť do chrámu
spoločne. Ale pre historicky a vzťahovo poznačenú
realitu sme zvolili nasledujúcu stratégiu, ktorá má
za úlohu dať rómskej misii a jej službe možnosť jej
realizácie a potrebnú stabilitu. V rámci stratégie bolo
treba mať kňazov dlhodobo pôsobiacich v misii,
nájsť priestory, s ktorými by sa vedeli Rómovia stotožniť, vo veciach sviatostí spolupracovať s farnosťou
a vo veciach rozvoja spolupracovať s rómskymi pastoračnými dielami.
Okrem toho sa usilujeme budovať kresťanskú rómsku kultúru. Formujeme kresťanské rómske kapely,
amatérske divadelné kluby, vydávame časopis Rómska Samária, pripravujeme reláciu v Rádiu Lumen
a svedectvá v Televízii Lux.
Ľudia majú často obavu, že ak niekde chceme vybudovať pastoračné centrum pre Rómov, bude to pre
obec ohrozenie. Domnievajú sa, že centrum prinesie
do obce ďalších neprispôsobivých Rómov. Z hľadiska
pätnásťročnej skúsenosti, v obciach, kde dlhodobo
pôsobíme, aj miestni Rómovia prispievajú svojím
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Radko Blichár
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dielom k rozvoju obce. Mnohí Rómovia sú naozaj
skvelí a obetaví ľudia.

J

Máte v pláne zriadiť centrum pre Rómov
v priestoroch bývalej lesníckej školy na Sigorde, pri Centre pre rodinu. Ako vznikla
táto myšlienka?

Ako prirodzený následok rozvoja služby. Spočiatku
bolo centrum v obci Čičava. V oblasti pastorácie
Rómov bola Čičava „pupok sveta“. Akurát v obci
sa o to pramálo zaujímali. Dnes je to trocha inak.
Tu sme zriadili prvé centrum. Aj pre aktivity, aj pre
administratívu. Keď však vznikli centrá aj v iných
obciach a okresoch, vznikla potreba vytvorenia zázemia, ktoré bude neutrálnejšie a pre všetkých. A tiež
priestor na dlhodobejšie a pobytové aktivity. Osobne
som túto myšlienku nosil v srdci od roku 2017. Hľadali sme kde. Nakoniec, verím, že nás takto viedol
Svätý Duch, sme prišli ku kúpe budov na Sigorde.
Teda centrum pre rodinu a centrum pre Rómov budú
susedia. Možno je to pre našu cirkev prorocké.
Bude to veľa a rôznych vecí. Na to však treba mnoho
schopných a skromných ľudí. Jednou z hlavných
úloh bude ukazovať príklad spoločného života Rómov a Slovákov, že je to možné. Myslím tým v prvom
rade tím ľudí, ktorí budú priamo v centre žiť, no aj
ľudí, ktorí budú do centra prichádzať. Veď to je najdôležitejšie, žiť v láske. Či v rodine, či v komunite, či
v spoločenstve. Vedieť si odpúšťať a napriek rozdielnostiam spolupracovať.
Ďalšou úlohou bude zastrešovať službu jednotlivých
misijných centier v rámci Gréckokatolíckej cirkvi
a podporovať spoluprácu s inými, najmä katolíckymi
spoločenstvami. Tiež chceme vytvoriť administratívne centrum na podporu služby, prípravu a realizáciu rôznych projektov. Aby sa okresným centrám,
ktoré sú dcérskymi organizáciami GRM s vlastnou
právnou subjektivitou, ľahšie dýchalo. Formovať služobníkov v rómskej misii je dôležitým prvkom služby
od počiatku. Nejde len o laikov, ale aj o kňazov. Tiež
podporovať budúcich klerikov a zasvätené osoby
na spoluprácu či rozhodnutie sa pre misiu medzi
Rómami. Prehlbovať, rozširovať a zreálňovať úlohu
neformálnej platformy Savore.
Plánujeme misijnú službu posunúť aj do iných
okresov. Pomáhať kňazom, ktorí sa pre túto misiu
na Slovensku rozhodnú, získať pre nich bývanie
a podporovať ich službu – v začiatkoch aj finančne.
Budeme sa snažiť dlhodobo podporovať rómske deti
formou mentoringu. To znamená, že jeden dospelý
sa venuje jednému dieťaťu. Je to náročné na získanie dôvery, ale najefektívnejšie, čo sa týka rozvoja
a formácie dieťaťa.
V týchto oblastiach a tiež v oblasti zmierenia spolupracujeme s Umeleckým centrom F6 a kapelou
F6. Na tejto veci však musia pracovať obe strany.
Odpustenie môže byť vecou jedného, ale zmierenie
vyžaduje aktívny postoj oboch strán.

Chceme kresťanskej, najmä gréckokatolíckej
verejnosti dať viac nazrieť do našej práce a pozvať
bratov a sestry, Slovákov, Rusínov..., ktorí sú vo viere
dospelejšími, k misijnej angažovanosti pre Rómov.
Chceme misiu zviditeľniť a získať priazeň i podporu. Veď aj od toho, aké hodnoty budú v rómskych
rodinách zakorenené, závisí budúcnosť východného
Slovenska.

J

Motto Gréckokatolíckej
rómskej misie: Kristus
v srdciach Rómov,
Rómovia v srdci Cirkvi.

Plánujete v tomto centre aj stálu kňazskú
službu pre Rómov alebo iné nové aktivity?

Určite počítame s tým, že tam bude bývať kňaz,
možno aj viacerí. Tiež by som bol rád, keby tam
bývali aj laici, ktorí budú s kňazmi tvoriť evanjelizačný a formačný tím. Čo sa týka aktivít, keby som
ich mal teraz menovať, bolo by to trocha neseriózne, lebo sme na začiatku. Poučený minulosťou
viem, že snívať je príjemné, potrebné, ale niekedy aj
nebezpečné. Lepšie je nechať sa viesť. Naučil som
sa, že svoje nápady musím realizovať sám. Ale ak sa
pripojím k Božím nápadom, tak som len asistent. Už
len rozlíšiť, ktoré sú Božie a ktoré ľudské.
Najprv bude treba realizovať mnohé stavebné aktivity – urobiť rekonštrukciu priestorov. Tu budeme
potrebovať pomoc mnohých Rómov aj ľudí, ktorí
by nám pomohli s financiami aj materiálom. Radi
by sme vytvorili priestor, ktorý by slúžil pre Rómov
počas pobytových aktivít. Možno by na Sigorde
mohol byť aj internát pre Rómov – stredoškolákov,
ktorí by študovali v prešovských stredných školách
a pripravovali sa na seminárnu formáciu, prípadne
budúcu laickú službu.

J

Aký prínos bude mať zriadenie tohto centra
pre jednotlivcov a pre spoločnosť?

To sa uvidí o niekoľko rokov. O snahách som povedal, úspešnosť nech potom zhodnotia iní. Ide nám,
samozrejme, o to, aby sme ľudí, Rómov i Slovákov,
ovplyvnili. No viac ide o to, aby sme boli blízko
Bohu a aby sme k nemu priviedli ďalších ľudí. Božie
ovplyvnenie je určite kvalitnejšie ako ľudské. My
sa chceme usilovať to Bohu nekaziť, ale byť pri tom
a robiť celej veci zázemie. Veď bez neho nemôžeme
nič urobiť. A v tejto veci je to jednoznačné.

VIETE, ŽE...?
Na stretnutí kresťanských rádií Európy
CERC v portugalskom
Lisabone minulý rok
získalo Rádio Lumen
ocenenie pre najlepšiu
rozhlasovú iniciatívu
2018 za projekt Rómovia – Misia možná,
ktorý Rádio Lumen pripravuje s Umeleckým
centrom F6 v Čičave.

www.casopisslovo.sk
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HODNOTA MUŽA
A ŽENY VO VZŤAHU
Miloš a Danka NAMEŠPETROVCI

Jedna zo sviatostí, ktorá odzrkadľuje prítomnosť samého
Boha medzi mužom a ženou, je práve manželský zväzok.
Možno žiť aj v dnešnej dobe rozprávkové manželstvo,
až pokým nás smrť nerozdelí? Treba vkladať dôležitosť
aj do samotného chodenia?
CHODENIE
Odrazový mostík do manželstva?
Má doň zasahovať aj Boh?
,,A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich
stvoril.“ (Gn 1, 27) Boh nás stvoril, a preto
nám najlepšie rozumie. Osobná láska voči
Bohu v nás prebúdza túžbu po tejto dokonalej láske. Každý mladý človek stvorený
na obraz Boha dostal od neho do srdca
poklad – bohatstvo citov, s ktorými sa chce
podeliť. Môžeme to zovšeobecniť a povedať, že chodenie by malo byť vedomou snahou o vstup do manželstva. Láska, ktorá
ho determinuje, je akýmsi pestrofarebným
motýľom, ktorý ho farbí tromi odtieňmi
farieb – fáz.
Prvá fáza je červená – citová, ohnivá,
najintenzívnejšia a najnevyspelejšia láska.
Nebezpečenstvom tejto fázy je, že mladý
človek môže šnorchlovať na povrchu
(opantanie výzorom, dokonalosťou toho
druhého z prvých týždňov spoznávania)
a v čase vytriezvenia mu začne prekážať
prirodzenosť opačného pohlavia ukrytého
v hlbinách jeho osobnosti.
Druha fáza je oranžová – zjednotenie sa.
Po období nadšenia a očarenia prichádza
túžba po prispôsobovaní – pripodobňovaní sa človeku, ktorého sme stretli. Tu
dochádza k vzájomnému zjednocovaniu sa
v svetonázoroch, stanoviskách. Odhaľujú
sa spôsoby myslenia, reagovania a sprá-

vania. Nebezpečným sa môžu stať chvíle
osamote – v zmysle sexuálneho zjednotenia bez prijatia následkov svojho konania.
Treťou finálnou fázou je zelená – čas
budovania, vyklíčenia, dospelosti. Od ,,ja“
sa rodíme v ,,my“. Môžeme už hovoriť
o vyspelej láske, ktorá chce byť obidvomi
pohlaviami determinovaná Božou láskou.
Vzájomnou snahou je zatiahnuť na hlbinu
– objaviť slabosti, ktoré nemôžu podkopať
piliere, ale urobiť ich ešte pevnejšími. Je to
vyspelá láska hodná dávania sa, popierania
vlastného egoizmu.
Aby sme to zhrnuli, prvé dve fázy sú fázami
telesnej a duševnej príťažlivosti. Tretia fáza
je fázou duchovnej príťažlivosti – pokory,
čistoty a spravodlivosti. Charakterizuje
ju citová zrelosť, ,,snaha byť pre druhého
darom“.

BOŽIA ŽENA
Budúca manželka
Byť ženou je povolanie. Podľa talianskeho
filozofa Gentileho byť ženou znamená
dávať svoje telo Bohu, byť telom Boha. To
je skutočným povolaním ženy. Ako možno
rozvíjať a prehlbovať vlastnosti charakteristické pre ženu? Ich radostným žitím.
Radostnými prejavmi vlastností, ktorých
vzorom pre ženu je Presvätá Bohorodička.
Ona prežila uvedomenie si svojej zrelosti
prežitím Božieho pohľadu na ňu samu cez

pravé čnosti. Pravé čnosti, perly, ktoré jej
do srdca vložil Boh, predstavujú ozajstnú
krásu ženy. Spomenieme niektoré:
autentickosť – nech sa žena nebojí
prejaviť taká, aká je v zmysle prezentovania Božej identity v nej. Nech odhalí svoju
identitu, lebo až vtedy môže budovať
vzťah. Keď sa nepretvaruje, práve vtedy
burcuje aj muža k rovnakému konaniu;


miernosť – žena je vo svojej podstate
komunikatívnejšia ako muž, no je dobre,
ak sa učí tichu. To jej dá priestor zachytiť
Boží hlas, ktorý ju učí načúvať mu a byť
vnímavou na opačné pohlavie;


sebaovládanie – rodí sa z miernosti,
ktorá nedovoľuje neuvážene konať. Ak sa
dievča správa hrubo, nie je pravdivo príťažlivé, pretože bráni chlapcovi realizovať
svoju mužskosť;


priamosť – vedieť povedať nie klamlivým ponukám sveta;


čistota – jadro, okolo ktorého sa
upevňujú a zhromažďujú všetky ostatné
čnosti. Vyzývavosť v správaní a obliekaní
má, žiaľ, opačný efekt, ktorý v mužovi prebudí draka cez žiadostivosť a snahu využiť
ženu skrz egoizmus. Čistota prebúdza
smäd po nevinnosti, ktorá je v každom
chlapcovi, a vzbudzuje v ňom ochrancu;


Boh povoláva každú ženu, aby nezabúdala
na nenahraditeľné poslanie pre tento svet
a odovzdávala ho ďalším generáciám v jeho
mene.

BOŽÍ MUŽ
Budúci manžel
Odkiaľ čerpať životodarnú vodu, ktorá
by menila muža tohto sveta na Božieho

www.casopisslovo.sk
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V posledných rokoch sa na Slovensku počet rozvodov pohybuje okolo
40 % z počtu uzavretých manželstiev. Najhoršie to bolo v roku 2006.
Na 100 uzavretých manželstiev pripadlo až 49 rozvodov. Od roku 2006
počet rozvodov klesal do roku 2015. Aktívnejšie v tomto smere sú ženy,
ktoré podávajú návrh na rozvod dvakrát častejšie ako muži. Presné
dôvody Slovákov, ktorí sa rozvádzajú vo vyššom veku, ťažko pomenovať.
V oficiálnych štatistikách sa ako najčastejší dôvod krachu manželstva
bez ohľadu na vek uvádza rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.
V porovnaní s tým, koľko sa uzatvára manželstiev, vyhľadáva pomoc pred
rozpadom manželstva len málo ľudí.

manžela –bojovníka? Dokonalejší vzor, ako
je sám Kristus, neexistuje. Jedine on môže
pripraviť srdce muža na úlohu manžela. Už
pred vstupom do manželstva by mal muž
hľadať v Bohu vzor dokonalosti. Skúsme
odhaliť pravú tvár muža v zmysle trojakého
Kristovho poslania: prorockého, kňazského
a kráľovského.

Kňazské poslanie. Snom každej ženy je,
aby bola chránená rytierom, ktorý sa pre
ňu a ich spoločné dobro dokáže obetovať.
Pohľad skutočného muža by mal siahať
za horizont svojho ja v zmysle budovania
obety. Ježiš to mužom skrze svoju obetu
za nás všetkých ukazuje ako jasný dôkaz.
Prakticky môže žiť muž kňazstvo už počas
chodenia, a to tak, že sa bude v pokore
a poslušnosti snažiť budovať obetujúci sa
postoj k manželstvu. Mužnosť mu poskytuje tvorivosť a silu zmeniť svet k lepšiemu.
Kráľovské poslanie. Ako sa môže mladý
muž už počas chodenia pripraviť na úlohu
otca? Stane sa to vtedy, keď spozná svojho
nebeského Otca a naučí sa napodobňovať
ho. Čím viac času bude obetovať zotrvaniu
v Božej blízkosti, tým ľahšie získa otcovské
srdce, pretože porozumie Otcovmu srdcu.
,,A budem vám Otcom, a vy mi budete
synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“
(2 Kor 6, 18)
Muž ako hlava rodiny ju v spoločnosti
zastupuje a dáva jej svoje meno. Každé
otcovstvo na zemi má pôvod v nebeskom
otcovstve, preto by na to budúci manželia
nemali zabúdať.

pexels.com

Prorocké poslanie. Veľkí proroci ako Eliáš,
Izaiáš či Daniel počúvali a konali podľa
vôle Boha. Podobne ako títo Boží mužovia, ktorí ohlasovali Božie slovo, aj muž
je pozvaný konať spravodlivo a pravdivo
podľa Kristovho vzoru. Už počas chodenia
by mal muž prakticky Božie slovo aj žiť.
Ako? Svetlom pravdy odmietať lži, ako
sú prevrátené hodnoty či tlak upriamený
na moc, sex a peniaze.

BOŽÍ NÁVOD
Ako sa pripraviť na požehnané manželstvo?
Hybnou silou vstupu do manželstva
a správneho fungovania manželského
parníka je žiť pravú lásku (1 Kor 13, 4 –
8). Ježiš nám v Prvom liste Korinťanom
ukazuje, akú tvár má pravá láska, ktorú
máme žiť uprostred bezpečia a dôvernosti
vzájomného sľubu – v manželstve. Čím
viac sa budeme podobať na Ježiša, tým
bude naša príprava na manželstvo plnšia
a hlbšia. Musíme vás však upozorniť, že
byť v Ježišovom tíme si vyžaduje prijímať
návod odlišný od všetkých moderných
trendov v chodení, ktoré nás pripravia
na manželstvo.

 Napodobňovanie Boha v konaní
a život v láske, akou aj Kristus miluje nás
(Ef 5, 1 – 2).
 Zabúdať na plnenie svojich vlastných
plánov a túžob v zmysle podrobiť ich spoločným snaženiam (Ef 5, 21 – 24).
 Snažiť sa žiť čistotu pred vstupom
do manželstva a usilovať sa o ňu aj po vstupe do manželstva.

Byť Ježišovým učeníkom a žiť jeho usmernenia aj v partnerskom živote prináša veľa
požehnania a víťazný triumf. Preto zložme
v poslušnosti k jeho nohám naše snaženia
a plány, ktoré on v pravý moment premení
na sladké a lahodné ovocie vzájomnej lásky
muža a ženy.

350.
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NOVÝ
JUBILEJNÝ ROK
Marko ROZKOŠ
„Zastav sa a ponačúvaj, blízky
i ďaleký, znameniam Boha a divom
preveľkým...“ – týmito slovami začína
stará pútnická pieseň rozvíjať príbeh
ikony Božej Matky z klokočovského
chrámu. Je to príbeh o skaze, ktorá
postihla život ľudí na Zemplíne
v druhej polovici 17. storočia, keď sa
týmto krajom prehnalo povstalecké
besnenie kuruckých vojsk, prenasledovaných nemenej krutými cisárskymi vojakmi. Zároveň je to však
príbeh o hlbokom súcite Presvätej
Bohorodičky s doráňaným a ubitým
človekom. Plač a slzy ako vonkajší
prejav súcitu sú podnetom, ktorému
rozumie každý, útočník i utláčaný,
a prijíma ho zvlášť, ak ho prejaví
blízka osoba – mama. To upokojí zranenú dušu, povzbudí ubitého ducha
a dodá nových síl na zachovanie viery v lepšiu budúcnosť. Jednoduché,
človeku blízke, a predsa zázračné.
O to viac to platí v živote veriaceho človeka, pre ktorého je dobrý
vzťah s Bohom alfou a omegou. Boh
nemlčí, ozýva sa, vstupuje do ľudského života cez blízky, rodinný
vzťah, ktorý i sám zažil ako Syn
svojej Matky, Márie z Nazareta.
Nečudujme sa teda, že tento mocný
príbeh živí dušu človeka už 350 rokov
s rovnakou silou, i keď v súčasnosti
sa našimi životmi nevalia vojenské
hordy. Chlad egoizmu, sociálna
neistota, hodnotová dezorientácia sú
dostatočne silnými agresormi, aby
človek i dnes hľadal útechu a pochopenie. Bohu vďaka, že ju aj vskutku
nachádza.
Gréckokatolícka eparchia Košice
spolu so svojím eparchiálnym biskupom Milanom pozýva všetkých ľudí
k spoločnému prežívaniu jubilejného roka. Pozvánkou pre každého
pútnika i turistu je aj 18 billboardov
rozmiestnených na vonkajších

fasádach zemplínskych cerkví. Slovo
pozvania je vyjadrené obrazovou
formou. Tým, kto pozýva, je naša
Presvätá Bohorodička – patrónka
Zemplína. Súcit s našimi životnými
strasťami a záujem o naše duchovné
pozdvihnutie vyjadruje symbolická
slza, ktorá obopína jej postavu. Cieľ
tejto formy pozvania nie je reklamná
propagácia, ale príležitosť každým
pohľadom na štylizovanú ikonu
Božej Matky prehĺbiť si k nej vlastnú
úctu, priviesť k zamysleniu nad
vlastným životom a pozvať k strelnej
modlitbe: Presvjatája Bohoródice,
spasí nás.
Areál pútnického miesta v Klokočove
je ozdobený jubilejnou bránou, ktorá
bola otvorená na fatimskú sobotu
4. januára 2020 za hlaholu zvonov
chrámov Košickej eparchie. Tým
sa jej farské cirkevné spoločenstvá
duchovne prepojili spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Apoštolská
penitenciária vydala dekrét o udelení
duchovných dobier prislúchajúcich
tomuto miestu pre všetkých pútnikov počas jubilejného roka v Klokočove. Dôležitým podujatím bude
v jubilejnom roku púť košických
gréckokatolíkov do Ríma s ikonou
Presvätej Bohorodičky z Klokočova,
pri ktorej bude 29. júna, na sviatok
svätých apoštolov Petra a Pavla,
celebrovať Svätý Otec František
slávnostnú svätú omšu. Vrcholným
momentom jubilejného roka bude
klokočovská odpustová slávnosť
na sviatok Uspénija 15. – 16. augusta,
keď bude klokočovská ikona nanovo
korunovaná korunami, ktoré požehná Svätý Otec pri príležitosti púte
do Ríma. Tento rok budú sprevádzať
viaceré podujatia, ktorých cieľom je
čo najviac zblížiť človeka s Bohom,
zamerať ho na také riešenia ľudských
starostí, ktoré sú zaručené a historicky overené.
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vlastne diár. Začína sa štvrtým januárom,
bez udania roka. Nie, nie je storočný,
v našej rodine slúži iba 33 rokov. Stal sa
kronikou výrokov našich detí.

ZÁPISKY
Marta GROMOŠOVÁ
Upratovanie je síce prakticky iba prenášanie prachu z jedného miesta na druhé,
ale je pedagogicky absolútne nevhodné
oboznámiť s touto skúsenosťou deti, a už
vôbec nie vnúčatá. Dosť komplikované je
hlavne státie na rebríku a údržba mnohozväzkovej knižnice v našej obývačke.
Knihy treba v skupinkách povyberať,
police povytierať švédskou utierkou,
povysávať zvlášť klasikov, ktorých dnešná
mládež až tak veľmi neobľubuje, nad
niektorými dielami nostalgicky vzdychnúť, iné s láskou otvoriť alebo si len tak
spomenúť na krásny príbeh, či nebojácneho hlavného hrdinu. Knižnicu takto
dôkladne vyupratujem dvakrát do roka.
Autorov zoradím podľa abecedy, je to
prehľadnejšie.
Pri poslednom upratovaní som naďabila
na malý zápisníček. Už dlhšie som si nevedela spomenúť, kam som ho v jednom
z návalov poriadkumilovnosti odložila,
a odrazu bol medzi príručkami pre
záhradkárov. Červený notesík s čínskymi
hodvábnymi doskami patril medzi darčeky, po ktorých je lepšie túžiť, ako ich dostať. Oveľa viac som sa tešila, keď som sa
naň chodila pozerať do výkladu papiernictva, ako vtedy, keď som ho na nejaký
sviatok dostala. Na zapisovanie citátov

v nemčine som mala podobný modrý,
a na čo mi bude ten, za ktorým som pol
roka priam hynula, mi v danej chvíli
nebolo jasné. Založila som ho medzi
vzácnosti, čo ešte len čakali na svoje
použitie. Až teraz som si všimla, že je to

„Naskenuj a pošli, aby sa to nestratilo,“
nabádajú ma deti. „Pošli dačo smiešne,“
žiada ďalší. Rýchle prelistovanie ponúka
obraz vývoja myslenia partie piatich dospelých ľudí a jednej nedospelej osôbky,
ktorých nám Boh doprial do nášho života. Bez nostalgie sa usmievam, potom sa
smejem, nakoniec pri niektorých vetách
vybuchujem do smiechu spolu s nimi.
Nachádzam popis lovu bizóna, ako ho
mal premyslený syn, radosť najstaršej
dcéry, že dobre, že sme boli u babky
na oslave, lebo sme sa aspoň zadarmo
najedli, alebo túžbu ďalšej, ktorá chcela
byť odmala blondína, len to tajila...
Všímam si bohatstvo predponového
tvorenia slov v slovenčine, keď dieťa
„zavidelo“ kuriatko alebo logickú argumentáciu, že predsa nejde ako slimák,
lebo to by musela chodiť na jednej nohe.
Uvedomujem si, že už nebudem počúvať
z toalety výkrik: „Mamo, človečina smrdí!“ ani zistenie, že zemská príťažlivosť
funguje najviac vtedy, keď sa deti učia
bicyklovať.
Tak si teda listujem v tom nádhernom
červenom zápisníčku a som rada, že ho
bolo čím naplniť.

JEŽIŠ, SYN PREČISTEJ PANNY,
BUDE MOJÍM HOSŤOM (3)
SLOVO OTCOV █ Pokiaľ však prídu tie najťažšie dni, najprv sa tešme z týchto radostných dní v Nazarete. Zaklopme do nazaretského domu, kde žije Svätá rodina.
Dvere nám prichádza otvoriť Prečistá Panna Mária, Ježišova matka. Teší sa našej
návšteve, ochotne nám ukáže svojho Syna. Hráme sa s ním, vezmeme ho na ruky,
pobozkáme, pritúlime jeho najsvätejšiu hlavu na svoje srdce, vezmeme jeho rúčky
do svojich, pohladíme jeho líčka a pozeráme sa mu do očí.
Keď je už Ježiško väčší, pomáha, robí všetko, čo treba. Odnesie ručnú prácu,
ktorú urobila jeho matka, pomáha pri práci svätému Jozefovi. Po obede, keď
už Bohorodička skončí všetky domáce práce, prinesie kúdeľ do dielne svätého
Jozefa, sadne si, pradie a teší sa zo svojho Syna. Z toho, ako drží drevo, ako podáva
svätému Jozefovi kladivo, ako prináša klince, zbiera triesky a ako – ako to hovorí
legenda – robí z triesok malé krížiky. Iste tomu porozumela aj Bohorodička, ktorá
bola nevestou Svätého Ducha, ktorý mnoho objasnil.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
11. – 12.01. Ples dobrovoľníkov
17. – 19.01. AŠAD
24. – 26.01. Život v Kristovi. Príď, budeme
sa zaoberať témami, ako je modlitba, ako
a prečo čítať Božie slovo, ako byť vedený
Svätým Duchom. Zvlášť odporúčame tým,
ktorí absolvovali Kurz Filip ako následnú
formáciu. Kurz zabezpečuje Peter Lipták so
svojím tímom. Veková kategória účastníkov je
14 a viac 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)
13.01. Svätenie internátnych izieb
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 (Moyzesova 40)
17.00 Liturgia (katedrála)
18.00 Tematické Stretko
Facebook: UNIPAS KE
E-mail: unipas@grkatke.sk
Kontakt: otec Ján Fedorišin (0904 738 712),
fedorisin.jan@grkatke.sk
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informácií: grkatupece@gmail.com
S ÚSMEVOM
Príde Janíčko domov a mamka sa ho pýta:
„Opravil si si tú päťku z matematiky?“
„Nie, lebo učiteľ mal notes stále pri sebe.“
Predám len solventným rodinu včiel. Inak aj
jednotlivo.
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
„Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu
na hlave?“
„Ale, uštipla ma osa.“
„No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.“
„To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatkou.“
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Dada Kolesárová

Páči sa mi to
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Komentáre

Zdieľať

Antónia Jalčaková, animátorka a fyzioterapeutka
Máš túžbu zvíťaziť? Niekedy mám pocit, že my kresťania
strácame už aj túžbu po úplnom obklopení sa s Bohom
v nebi. Málo si uvedomujeme, že táto možnosť zvíťaziť
po prvom hriechu Adama a Evy dlhé stáročia ani nebola
možná. Dnes ti Boh hovorí: „Skrze mňa môžeš zvíťaziť nad
všetkým, nerob to sám. Veď aj tak to bezo mňa nemôžeš
dať.“ Čo pre nás znamená biele rúcho? Predsa mať čisté
srdce aj skrze svätú spoveď, i vtedy Boh dáva biele rúcho,
s ktorým robíme Božie veci. Pretože kto je môj blížny? Ten,
kto potrebuje moju lásku. A kto ju potrebuje? Každý. Teda
máš túžbu zvíťaziť?
Páči sa mi to . Odpovedať

Jozef Košč, kňaz, kaplán v Prešove
Inovať vzniká pri nepriaznivých podmienkach v hmle a mraze. Aj náš život je popretkávaný nepríjemnými situáciami,
ktoré nám vytvoria iní alebo aj my sami. Takto v našom
živote veľakrát prehrávame. Nedokážeme žiť plnohodnotný
život. Do tejto našej situácie vstupuje Boh, Ježiš Kristus, so
svojou láskou. On jediný má moc premeniť náš život. On už
na kríži zvíťazil nad každým zlom a nám ľuďom chce toto
víťazstvo darovať. Čo máme urobiť? Stačí ho prijať, dovoliť
mu v každom okamihu, aby nás miloval. Kristus prežiari
každú hmlu, v ktorej sme, očistí naše duše a pripočíta nás
k víťaznému tímu.
Páči sa mi to . Odpovedať

Martin Simko, bohoslovec v pastoračnom ročníku
Kto by nechcel byť víťazom? Ale ak chceme byť víťazmi,
znamená to, že musíme bojovať, veď bez boja niet víťaza.
Aj tento pozemský život je pre nás bojom. Na každom rohu
a každý deň na nás číha pokušenie a hriech. Ježiš – víťaz nad smrťou už pri svojom premenení na vrchu Tábor
ukázal apoštolom, čo nás čaká, ak vytrváme v tomto boji
až do konca. Mal na sebe odev „taký biely, že by ho nijaký
bielič na svete tak nevybielil“ (Mk 9, 3). A presne taký istý
odev čaká aj na nás. Nech je nám táto udalosť povzbudením
a posilou v našich každodenných zápasoch.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
veritasl.blogspot.com

PODUJATIA
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Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK
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pre mladých

BL. MARIA ROMEROVÁ
MENESESOVÁ
Rehoľníčka z Kongregácie dcér Panny Márie
Pomocnice pochádza
z Nikaraguy a takmer
päťdesiat rokov svojho
života (1902 – 1977)
venovala školstvu
a zdravotníctvu v Kostarike. Založila centrá
na distribúciu jedla,
zdravotné strediská pre
chudobných a zraniteľných, internátnu školu
pre dievčatá, ktoré
žili na ulici, a neskôr
chránenú dedinku pre
sociálne slabé rodiny.
Blahorečená bola sv.
Jánom Pavlom II. v roku
2002. Bola patrónkou
SDM v Paname.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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z kresťanského sveta

Úrad vlády SR

PREDSEDA VLÁDY
SO SVÄTÝM OTCOM
VATIKÁN g Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa 9. decembra stretol so Svätým Otcom
Františkom. Hovorili spolu o význame viery pre
slovenský národ. „Osobné stretnutie so Svätým
Otcom mi dalo veľa nádeje, inšpirácie, viery
a duchovnej sily. Ocenil som úsilie Svätého Otca
v jeho boji na ochranu ľudských práv, ľudskej
dôstojnosti, podporu solidarity, vzájomného
medzigeneračného porozumenia a medzináboženského dialógu. Tiež som vyzdvihol charitatívne aktivity Katolíckej cirkvi na Slovensku...“
povedal po audiencii predseda vlády SR. Počas
stretnutia Peter Pellegrini pozval Svätého Otca
na návštevu Slovenska. „Dúfam, že Svätý Otec
raz zavíta do našej krajiny.“

PÚŤ MUKAČEVSKEJ
EPARCHIE
VATIKÁN g Svätý Otec František prijal
11. decembra tisíc pútnikov z Mukačevskej
eparchie, ktorá slávila 30. výročie návratu
náboženskej slobody a vystúpenia cirkvi
z podzemia. Svätý Otec sa im prihovoril ako
pokračovateľom svedectva vernosti Kristovi,
preukázaného ich predkami v ťažkých
časoch prenasledovania za sovietskeho
režimu.

archív farnosti

Prijatie slovenského predsedu vlády u Svätého Otca sa uskutočnilo po dlhých devätnástich
rokoch. Premiér Svätému Otcovi odovzdal ako dar vyrezávaný betlehem z Oravy a sklenený kríž zobrazujúci Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. (Úrad vlády SR)

S ukrajinskými pútnikmi, ktorí prišli pod
vedením svojich biskupov mukačevského
eparchu Milana Šášika a vladyku Nila Jurija
Lučšaka, sa Svätý Otec stretol v Bazilike sv.
Petra. Pútnikom udelil požehnanie a modlil
sa za ochranu Mukačevskej eparchie od úkladov zla. Tisícka pútnikov počas dopoludnia
spoločne slávila v Bazilike sv. Petra pri oltári
katedry svätú liturgiu. (vaticannews.va)

VIRGINIA/USA g Pri príležitosti spomienky na Michala Strenka, rodáka z obce
Jarabina, ktorý je spolu so svojimi spolubojovníkmi zvečnený na ikonickej fotografii
vztyčovania vlajky na ostrove Iwo Jima, bola
10. novembra v kaplnke námornej pechoty
USA Semper Fidelis slávená svätá liturgia.
Na spomienke sa zúčastnil zástupca veliteľa
námornej pechoty USA, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Washingtone Ivan Korčok
i príbuzní Michala Strenka. (-ib)
PARÍŽ/FRANCÚZSKO g V rozhovore pre
švajčiarsky portál parížsky arcibiskup Michel Aupetit 5. decembra povedal: „Cenzúra
je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný
názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš
označený za reakcionára alebo homofóba.“
Týmito slovami reagoval na kauzu Sylviane
Agacinskiovej, francúzskej filozofky a feministky, manželky bývalého premiéra Lionela
Jospina, ktorá sa nedávno stala obeťou prenasledovania zo strany extrémistov LGBT.
Dôvodom bolo, že vystúpila proti zákonu
o oplodnení in vitro pre lesbické páry.
(TK KBS)
VATIKÁN g Svätý Otec František vymenoval 8. decembra filipínskeho kardinála Luisa
Antonia Tagleho, doterajšieho arcibiskupa
Manily, za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. 62-ročný filipínsky kardinál
v minulosti pôsobil ako prezident Medzinárodnej katolíckej charity a ako prezident
Katolíckej biblickej federácie. (TK KBS)

V ANGLICKU OSLÁVILI
SV. MIKULÁŠA
LONDÝN/VEĽKÁ BRITÁNIA g Veriaci Farnosti bl. Dominika Metoda Trčku
spolu s deťmi privítali 8. decembra sv. Mikuláša piesňou O, ktože ctí si Mikuláša, a to aj v cirkevnoslovanskom jazyku. Nedeľnú svätú liturgiu slávil košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak spolu s kancelárom Ukrajinskej
gréckokatolíckej eparchie vo Veľkej Británii otcom Dávidom Senykom. Obaja
sa prišli rozlúčiť s doterajším správcom slovenskej farnosti otcom Martinom
Demom, ktorý sa po ôsmich rokoch pôsobenia vo farnosti vracia do pastorácie
na Slovensku.
Archimandrita Jaroslav v homílii zdôraznil, že súčasťou prípravy na Vianoce nemôže byť len ozdoba vianočného stromčeka a nakupovanie darčekov.
Neoddeliteľnou je duchovná príprava na príchod Krista, ktorá zahŕňa aj súcit
a milosrdenstvo voči iným.
Archimandrita Jaroslav i kancelár otec Dávid sa otcovi Martinovi Demovi
poďakovali za doterajšiu obetu pri zveľaďovaní slovenskej farnosti v Londýne.
(veriaci v Anglicku)

www.casopisslovo.sk

16

udalosť

ĎALŠÍ ORODOVNÍK
NAŠEJ CIRKVI
ISPA

archív Jána Eugena Kočiša

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa 9. decembra
konali pohrebné obrady za zosnulého vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pomocného biskupa Apoštolského
exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike a titulárneho abrittského biskupa. Zomrel 4. decembra v nedožitom 94. roku života, v 69. roku kňazstva a v začatom 53.
roku tajnej, resp. v 16. roku verejnej biskupskej vysviacky.

Modlitbu panychídy za účasti jedenástich
biskupov, takmer dvoch stovák kňazov
a veľkého množstva ľudu viedol vladyka
Ladislav Hučko, exarcha Apoštolského
exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike, ktorého súčasťou kléru bol
aj nebohý vladyka Ján Eugen. Rozsiahly
nekrológ vladyku Jána Eugena prečítal
prešovský protosynkel otec Ľubomír Petrík, autor knihy rozhovorov s vladykom
Jánom Eugenom V nádeji vzkriesenia,
ktorá bola vydaná v júni 2019.
Zádušnej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ za účasti sekretára Kongregácie pre
východné cirkvi arcibiskupa Cyrila Vasiľa
SJ, ktorému na primičnej svätej liturgii
kázal práve zosnulý vladyka Ján Eugen.
Na obradoch sa zúčastnil aj hajdúdorožský arcibiskup metropolita Fülöp Kocsis,
rímskokatolícky arcibiskup metropolita
Bernard Bober z Košíc a ďalší biskupi.
Arcibiskup Ján Babjak v homílii poukázal na silu Božieho slova, ktoré má silu
večného života. A táto sila, ktorej pôvodcom je víťaz nad smrťou Ježiš Kristus,
chce spasiť každého človeka. Pokračoval
citátom z knihy V nádeji vzkriesenia, kde
nebohý vladyka Ján Eugen vraví: „Iba
s Kristom sa dá zvíťaziť. Všetka činnosť,
všetko, čo som robil, všetko, čo sa dialo
v mojom živote, bolo v nádeji vzkriesenia.
Všetko spočívalo v tom, že príde moment,
keď Kristus ukáže svoju moc a lásku.
Ja som v čase, keď sme boli zakázaní,
na vlastné uši počul: ,Gréckokatolíci
tu budú vtedy, keď potečie voda hore
potokom.‘ A voda tak netečie, a my sme
tu! V duchu toho som žil svoj život. Nech
je to povzbudením v rôznych situáciách
aj pre vás a pre každého, kto verí, že Ježiš
Kristus je mocnejší ako všetko zlo.“
Homíliu zakončil vladyka Ján slovami:
„Verím, že naša cirkev má v nebi ďalšieho
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orodovníka... Ďakujem ti, otec biskup Ján
Eugen Kočiš, za tvoje svedectvo, za vernosť Cirkvi, za to, že si svoju Gréckokatolícku cirkev stále miloval a do konca si sa
zaujímal o jej život.“
Po svätej liturgii nasledovali pohrebné
obrady. Na konci sa prihovoril vladyka
Ladislav Hučko, ktorý sa poďakoval arcibiskupovi Jánovi Babjakovi za to, že sa ujal
vladyku Jána Eugena počas jeho emeritúry, ktorý tak mohol svoju starobu prežívať
tam, odkiaľ vyšiel a kde dlho pôsobil.
Po ňom sa prihovoril Peter Sandtner,
predseda Konfederácie politických väzňov
Slovenska, ktorý zaspomínal na spoločné
stretnutia s vladykom Jánom Eugenom.
Boli ešte prečítané písomné kondolencie
prezidentky Slovenskej republiky Zuzany
Čaputovej, vladyku Milana Lacha, eparchu z Parmy v USA, a vladyku Rastislava,
pravoslávneho arcibiskupa prešovského
a metropolitu českých krajín a Slovenska.
Telesné ostatky vladyku Jána Eugena Ko-
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čiša boli uložené v krypte pod Katedrálou
sv. Jána Krstiteľa.

ZO ŽIVOTA
Vladyka Ján Eugen Kočiš sa narodil
25. júna 1926 v Pozdišovciach. Ako bohoslovec v kňazskom seminári v Prešove
zažil v roku 1950 jeho zrušenie i zákaz
Gréckokatolíckej cirkvi. Komunistickým
režimom bol zaradený do PTP v Čechách,
kde slúžil na rôznych stavbách a v lese.
1. januára 1951 bol tajne, na základe
skoršieho súhlasu biskupa bl. Pavla Petra
Gojdiča OSBM biskupom Róbertom
Pobožným vysvätený v nemocničnej
kaplnke v Rožňave za kňaza. Do civilu bol
prepustený 31. decembra 1953. Zamestnal
sa v pekárni vo Vranove nad Topľou.
Od leta 1955 do februára 1958 sa mu podarilo ukrývať u dobrých ľudí, ale napr. aj
v kukuričnom poli či v stodole a kňazsky
poslúžiť mnohým veriacim. Chytili ho
7. februára 1958 v Dúbravke, keď tajne vyučoval deti náboženstvo. Bol niekoľkokrát
súdený a nakoniec odsúdený na štyri roky
väzenia, stratu občianskych práv a k tomu
zákaz pobytu v Prešovskom a Košickom
kraji na päť rokov. Po prepustení z väzenia v roku 1960 nastúpil do zamestnania
v závode Plynostav v Pardubiciach, kde
pracoval až do 30. apríla 1968. Vo voľných
dňoch cestoval na Slovensko, kde tajne
vypomáhal medzi gréckokatolíckymi
veriacimi.
3. decembra 1967 tajne prijal biskupské
svätenie v Brne z rúk tajného biskupa Felixa Davídka. Hovoril však, že ak by to malo
byť raz zverejnené, bez podmienečného
svätenia by ani biskupskú službu neprijal. V roku 1968 bol tri mesiace osobným
sekretárom internovaného bl. biskupa
Vasiľa Hopka v Oseku. Následne necelý
rok pôsobil vo farnosti Klenov. Ďalších
dvadsaťjeden rokov bol ceremoniárom
a aktuárom na Gréckokatolíckom ordinariáte v Prešove. Zároveň vypomáhal vo
farnostiach Prešovskej eparchie. V rokoch
1990 – 1993 bol správcom farnosti Ďurďoš.
Po zriadení Gréckokatolíckeho biskupského vikariátu v Prahe v roku 1993 sa stal
jeho riaditeľom a v roku 1996 generálnym
vikárom novozriadeného Pražského apoštolského exarchátu.
24. apríla 2004 ho pápež sv. Ján Pavol II.
vymenoval za abrittského titulárneho biskupa a pomocného biskupa v Pražskom
apoštolskom exarcháte. 15. mája 2004
prijal verejne v Katedrále sv. Klementa

Mária Žarnayová

v Prahe biskupské svätenie sub conditione
(s podmienkou), keďže prvá vysviacka
bola neverejná v podzemnej cirkvi. Jeho
biskupským heslom bolo zvolanie: „Můj
Ježíši, Milosrdenství!“
V septembri 2010 sa vrátil na zaslúžený
odpočinok do Prešovskej archieparchie
a začal bývať v arcibiskupskej rezidencii
v Prešove. Od roku 2012 bol v opatere
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie v Dome sv. Kozmu a Damiána
v Prešove. Zomrel zaopatrený sviatosťami
4. decembra 2019.
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napíšte nám
spravodajstvo

Štefan Keruľ-Kmec ml.
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PREHLIADKA ZBOROV BL. METODA
merali mladí z farnosti Spišská Nová
Ves v Spišskonovoveskom protopresbyteráte a z farnosti Podhoroď v Sobraneckom protopresbyteráte. Najsilnejšie
zastúpenie mal Trebišovský protopresbyterát s farnosťami Trebišov, Stanča,
Novosad a Lastovce. Zo Sečovského
protopresbyterátu prišli zbory z farností Sečovce a Zemplínska Teplica
a z Michalovského protopresbyterátu zbor z kláštora redemptoristov
v Michalovciach a z farnosti Lastomír.
Z Košického protopresbyterátu sa

predstavil zbor z farnosti Košice-Ťahanovce. Jednotlivé zbory mohli medzi
sebou hlasovať o najsympatickejší
zbor. Najväčší počet hlasov a zároveň
možnosť obohatiť najväčšiu odpustovú
slávnosť Košickej eparchie v Klokočove
získal zbor z Lastomíra. Výnimočnosť
jubilejného ročníka dotvoril aj populárny spevák Tomáš Buranovský. Ten
svojimi piesňami rozhýbal publikum
a svojimi milými slovami s patričnou
dávkou humoru povzbudil jednotlivých účinkujúcich. (Milan Kmec)

Michal Fabian

TREBIŠOV g Týždeň Cirkvi pre
mládež v Košickej eparchii vyvrcholil
24. novembra Prehliadkou detských
a mládežníckych zborov bl. Metoda
Dominika Trčku, ktorý zorganizovala
rada pre mládež Košickej eparchie
za pomoci mesta Trebišov a vydavateľstva Misionár. Išlo o jubilejný
10. ročník prehliadky a už tradične sa
konala v Nedeľu Krista Kráľa v Mestskom kultúrnom stredisku. Predstavilo
sa trinásť zborov z rôznych farností
Košickej eparchie. Najdlhšiu cestu

DESAŤROČNICA CIRKEVNEJ ŠKOLY
SV. GORAZDA
KOŠICE-ŤAHANOVCE g Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda oslávila
6. decembra 10. výročie založenia. Oslava jubilea sa začala dopoludňajšou svätou liturgiou
v miestnom farskom Chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku.
Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde boli pre žiakov pripravené sladké
mikulášske balíčky.
Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre rodičov a pozvaných hostí si žiaci pripravili program, v ktorom ukázali svoje talenty a dary. Pozvanie
účinkovať v programe prijali i absolventi školy. Hovorené slovo striedal sólový i zborový
spev, moderné a folklórne tance. Súčasťou programu bola i prezentácia o histórii školy
a videozáznam, v ktorom sa prihovorili bývalí žiaci i pracovníci. Večer vyvrcholil hudobno-dramatickým pásmom o živote patróna školy – sv. Gorazda. Na záver sa všetkým zamestnancom školy prihovorila a poďakovala predsedníčka rady rodičov. Oslavu desaťročnice
zavŕšilo spoločné agapé pre všetkých hostí a rodičov. (Erika Klobošičová)

SVÄTÁ LITURGIA
ZA FRANTIŠKA
DANCÁKA
BARDEJOV g V Chráme sv. apoštolov
Petra a Pavla slávil 18. novembra otec
Ján Hromo, farár farnosti Bardejov,
ročnú zádušnú svätú liturgiu za nebohého otca Františka Dancáka.
Hlavným kazateľom bol synovec
zosnulého otec Miroslav Dancák.
V homílii vyzdvihol životnú cestu otca
Františka a poukázal, že cesta do Božieho kráľovstva nie je jednoduchá a je
plná vnútorných zápasov. Vysvetlil, že
Boh poslal svojho Syna, aby všetkých
spasil. Tento dar je veľmi ľahké prijať,
ale niesť ho pribúdajúcimi rokmi nie
je také jednoduché. Tento dar je vždy
živý, lebo nám ho dáva Boh každý
deň vo svätej eucharistii. Povzbudil
všetkých, aby aj v časoch skúšky
otvorili svoje srdce Bohu tak, ako sa
Bohu každý deň otváral otec František.
Po svätej liturgii nasledovala panychída za otca Františka za účasti všetkých
prítomných kňazov a laikov. (Tomáš
Molčan)

www.casopisslovo.sk
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KOŠICE g Humanita pre život Spišské Vlachy zorganizovala 8. decembra už 28. ročník
vianočného humanitného koncertu Šťastie,
zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám... V sále
Historickej radnice sa divákom predstavili
sólista Opery ŠD v Košiciach Jaroslav Dvorský, súbory Železiar, Železiarik a Jazierko,
spevácky zbor Vesna, folklórna skupina
Roňva, spevácka skupina Čriepky, ľudová
hudba Bobáňovci, folklórna skupina Heľpan,
držiteľka titulu Zlatý slávik Slovenska Sára
Varšová a ďalší Zlatý slávik Ľudmila Lukášová.

SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO MIKULÁŠA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ g Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, patróna farnosti,
slávil 8. decembra v miestnom farskom chráme svätú liturgiu bratislavský eparcha
Peter Rusnák. V homílii vladyka Peter pripomenul, že blaženejšie je dávať, ako prijímať, no vysvetlil, že dávanie má byť spojené s Božou láskou v srdci a nezištnosťou.
Povedal, že tento postoj, ktorý mal svätý Mikuláš, je možný pre každého kresťana.
Vladyka pripomenul tropár tohto svätého, v ktorom sa spieva, že Boh ho dáva ako
príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. Napokon vladyka povzbudil rodičov, aby odmala viedli svoje deti k svätosti a zdržanlivosti vo zväzku viery.
Oslava patróna pokračovala v Katolíckom dome spoločným agapé, ktoré pripravili
veriaci farnosti, a kultúrnym programom detí. (Igor Suchý)
Peter Gradoš

V závere predseda humanitnej spoločnosti Jozef Janikov odovzdal symbolické šeky
určené sociálne slabším rodinám vo farnosti
Kojšov a v Trebišovskom protopresbyteráte
a na zlepšenie klientskych služieb a služieb
pre deti Gréckokatolíckej charity Košice
i občianskeho združenia Zdravie Zemplína.
Počas koncertu sa konala aj zbierka pre postihnutých výbuchom plynu v Prešove. (-jj)

archív farnosti

KONCERT
NA POMOC DEŤOM

NOVÁ KNIHA
O BL. VASIĽOVI HOPKOVI
PREŠOV-SOĽNÁ BAŇA g Nová kniha z autorského pera Petra Krajňáka ml.,
štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, Jepiskop Vasilij vo fotografiách
bola 8. decembra verejne uvedená v rímskokatolíckom Kostole Narodenia
sv. Jána Krstiteľa. Svätú liturgiu slávil otec Vasiľ Kormaník, ktorý vo svojom
príhovore po evanjeliu zaspomínal na vladyku Vasiľa Hopka. Pripomenul jeho
láskavé srdce aj vtedy, keď ako asistencia biskupa nie vždy konali správne. Vladyka ich nikdy nekarhal, len sa na nich pozrel láskavým pohľadom. Liturgiu
svojím spevom sprevádzal zmiešaný spevácky chrámový zbor Stauros z farnosti Prešov-Sekčov.
Po svätej liturgii spolu so strýkom autora otcom Františkom Krajňákom posvätili knihu. Na slávnosti sa zúčastnili otcovia Jozef Novický a Juraj Gradoš, rodina autora a ďalší pozvaní hostia. Po posvätení knihy ju autor Peter Krajňák ml.
rozdal prítomným. Prítomní sa zároveň v liturgii modlili aj za obete tragického
nešťastia na Sídlisku 3 v Prešove. (Juraj Gradoš)

ĎAČOV g Pri príležitosti slávenia výročia
posvätenia miestnej Cerkvi sv. archanjela Michala sa 7. – 10. novembra konala
duchovná obnova pre gréckokatolíckych
aj rímskokatolíckych veriacich, ktorá bola
spojená so stretnutím zasvätených osôb pochádzajúcich z farnosti. Liturgické slávenia
sprevádzali osobné svedectvá kňazov, ich
manželiek, rehoľníkov, rehoľníčok a mníchov. (J. Krehlík, M. Mojzešová, M. Mojzeš
st.)
PREŠOV g V rámci metodického dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej archieparchie
sa 18. novembra konalo aj otvorenie stálej
expozície venovanej dejinám a súčasnosti
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Návštevníkom
na piatich banneroch umiestnených v zasadacej miestnosti fakulty ponúka prehľad jej
vývoja v rokoch 1880 – 2020. (J. Lukáčová)
PREŠOV-SEKČOV g Stretnutie detí a mládeže Prešovského protopresbyterátu Večer
mladých sa 22. novembra konalo v Cerkvi
Povýšenia sv. Kríža. Svätú liturgiu za mladých slávil prešovský protopresbyter otec
Rastislav Baka. Večer pokračoval v pastoračnom centre koncertom hudobnej skupiny
Onezim a katechézou otca Martina Tkáča,
duchovného správcu mládežníckeho a pastoračného centra v Prešove. (P. Palčo)

20

spravodajstvo

Stanislav Gábor

www.casopisslovo.sk

JUSKOVA VOĽA g Na tematickom víkende v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 22. – 24. novembra zúčastnili
deti z protopresbyterátov Bardejov, Hrabské
a Poprad. Prostredníctvom témy IT hrdina –
aj ty hrdina spoznali nebezpečenstvo závislosti od technológií a zistili, že práve oni sú
hrdinami vo svojich životoch. (E. Eštvan)

UVEDENIE KNIHY
POKOJNÍ V NEPOKOJI
BRATISLAVA g V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom sa
23. novembra v Katedrále Povýšenia svätého Kríža konalo uvedenie knihy Pokojní v nepokoji – Light in darkness. Podujatie sa za účasti sekretára Kongregácie
pre východné cirkvi arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ začalo príhovorom autora a fotografa Timoteja Križku. Následne sa prihovoril vladyka Cyril a knihu požehnal.

BEŇADIKOVCE g Poľovnícke združenie
Vlčie údolie vzdalo 24. novembra v Cerkvi
Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý je
v starostlivosti duchovného správcu farnosti
Šarišský Štiavnik, úctu svojmu patrónovi
sv. Hubertovi. Svätú liturgiu slávil miestny
správca otec František Barkóci a kázal otec
Vojtech Lakomý, správca farnosti Štefurov.
Obnovenie poľovníckeho sľubu a modlitbu
k sv. Hubertovi predniesol tajomník združenia otec Ľuboš Onderčin, rímskokatolícky
farár vo Vinnom. Predseda Milan Červeňák
poďakoval členom za celoročnú prácu. (M.
Barkóciová)

Svätú liturgiu slávil bratislavský eparcha Peter Rusnák za účasti biskupa Eparchie Nanebovzatej Panny Márie Strumica-Skopje zo Severného Macedónska
Kira Stojanova. Liturgiu spevom sprevádzal bratislavský katedrálny zbor Kyrillomethodeon. Nasledovala beseda s autorom v sále eparchiálneho úradu.

NITRA g Bratislavský
eparcha Peter Rusnák slávil 1. decembra, pri príležitosti sviatku sv. Andreja
Prvopovolaného, patróna
nitrianskej farnosti, svätú
liturgiu v miestnom chráme. Stalo sa to za účasti
bratislavského protosynkela otca Vladimíra Skybu, jeromonacha otca Pantelejmona Petra Gerberyho
a miestneho duchovného správcu pátra Martina Pavúka MSC.
Vladyka v homílii poukázal na pokoru sv. apoštola Andreja. Na konci slávnostnej liturgie sa v mene celej farnosti poďakovali vladykovi Petrovi manželia Dundovci. (grkatnr.sk)

archív farnosti

Timotej Križka zmapoval osudy dvadsiatich piatich ľudí, ktorí boli prenasledovaní počas komunizmu. Medzi nimi sú aj gréckokatolícki kňazi Jozef Tóth,
Michal Vasiľ, Jozef Mašlej a biskup Ján Eugen Kočiš. Súčasťou projektu je kniha
fotografií a svedectiev, inštalácia v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave
počas novembra a decembra, facebooková stránka a internetová stránka www.
pokojnivnepokoji.sk. (-sg)

V NITRE
OSLÁVILI
SVÄTÉHO
ANDREJA

VRANOV NAD TOPĽOU-LOMNICA g 
V kláštore sestier redemptoristiek sa 22.
– 23. novembra konali duchovné cvičenia
na tému Najlepšie strážené tajomstvo Katolíckej cirkvi – Ako evanjelizovať. Duchovný
program viedol otec Miloš Pikala, rímskokatolícky kňaz z Turčianskeho Petra.
Po úvodnom príhovore sačurovského farára
otca Andreja Šambronského slávil svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Duchovný program každého dňa
zakončila modlitba chvál pod vedením otca
Petra Milenkyho, farára farnosti Remeniny.
(-mg)

BRATISLAVA g Parlament SR schválil
28. novembra novelu zákona o potravinách,
na základe ktorej väčšie predajne budú
musieť darovať charite potraviny, ktorým
uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ale
sú stále bezpečné. (TASR)
JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka sa 29. novembra – 1. decembra konala Archieparchiálna
škola animátora dobrovoľníka. V Škole
učeníka stropkovský protopresbyter otec
Slavomír Tarasovič priblížil identitu Boha
ako Otca. V Škole služby duchovný správca
Bárky otec Patrik Maľarčík hovoril o intimite vo vzťahu s Bohom. V kreatívnom odbore
Eva Nemcová vysvetlila základy fotografie.
V mediálnom odbore Dominika Šimková
a Branislav Bačovčin učili tvoriť plagáty
a logá. (V. Žolnová)
BRATISLAVA g Subkomisia pre náuku
viery KBS vydala 4. decembra vyjadrenie
k používaniu slova krst. Ten znamená
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„kresťanský obrad prijatia dieťaťa alebo dospelého do Cirkvi“. Použitie slova na veci či
zvieratá nie je vhodné, lebo to nie sú osoby
a nemôžu byť pokrstené. (TK KBS)
TREBIŠOV g Na Cirkevnom gymnáziu sv.
Jána Krstiteľa sa 4. decembra uskutočnil
Deň otvorených dverí. Škola ako jediná v okrese ponúka okrem anglického, nemeckého
a ruského jazyka aj výučbu taliančiny.
(E. Šimková)

LEGNAVA g Veriaci farnosti Petrová putovali 7. decembra ku Kaplnke sv.
Mikuláša, ktorá sa nachádza na mieste niekdajšieho baziliánskeho monastiera. V miestnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Legnave slávil svätú liturgiu
miestny správca farnosti otec Martin Terkanič. V kázni povzbudil k pristupovaniu k sviatosti pokánia a eucharistie, lebo tie menia človeka na Boží obraz.
Miestni veriaci oboznámili pútnikov s históriou legnavskeho chrámu.

BRATISLAVA g Parlament SR 5. decembra odmietol novelu zákona o zdravotnej
starostlivosti, ktorá mala zlepšiť informovanosť žien pred potratmi a zakázať reklamy
umelého prerušenia tehotenstva s hrozbou
sankcií. (TASR)

V Kaplnke sv. Mikuláša otec Lukáš Šoltýs, správca farnosti Petrová, poukázal na osobu svätca ako na vzor viery, ale upozornil, že bez modlitby a pôstu
by Mikuláš nebol tým, čím dnes je. Napokon sa spoločne pomodlili akatist
k svätému. Púť zakončil teplý čaj, ktorý pripravil otec Martin na fare v Malom
Lipníku. (-lš)

STARÁ ĽUBOVŇA g Žiaci a zamestnanci
Špeciálnej základnej školy sv. Anny privítali
6. decembra sv. Mikuláša. (L. Maček)

Vanessa Tichá

MIKULÁŠSKA PÚŤ
FARNOSTI PETROVÁ

KOŠICE g V Steel aréne sa pre žiakov základných a stredných škôl 4. – 5. decembra
konal 13. ročník Medzinárodného veľtrhu
vzdelávania PRO EDUCO, na ktorom sa
zúčastnila aj košická Stredná odborná škola
pedagogická sv. Cyrila a Metoda. (M. Jeník)

BRATISLAVA g Poradňa Alexis, n. o.,
oslávila 6. decembra desať rokov svojej bezplatnej pomoci tehotným ženám v krízovej
situácii, a to formou sociálnych, psychologických a právnych služieb. (Z. Stohlová-Kiňová)
JUSKOVA VOĽA g Pod vedením tímu Petra Liptáka sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka 6. – 8. decembra konal
Kurz Filip. (E. Eštvan)
KUROV g Otec Jozef Jurčenko CSsR viedol
6. – 8. decembra duchovnú obnovu vo farnosti Kurov. (veriaci z Kurova)

BRITSKÝ VEĽVYSLANEC
NA CIRKEVNOM GYMNÁZIU
HUMENNÉ g Britský veľvyslanec Andrew Garth navštívil 26. novembra
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho. Škola ho zaujala svojou anglickou bilingválou
sekciou, ako aj faktom, že už štvrtý rok poskytuje Medzinárodnú cenu vojvodu
z Edinburghu, ktorá sa zrodila práve v Spojenom kráľovstve.
Veľvyslanec sa stretol s riaditeľom školy Emilom Jarošom, krátko pozdravil všetkých pedagógov a zoznámil sa so žiackou školskou radou. Vrcholom návštevy
bola beseda so študentmi, ktorých povzbudil k štúdiu jazyka a práci na sebazdokonaľovaní. Prezradil, aká bola jeho cesta do diplomatických služieb, ako
vyzerá jeho pracovný deň, ale i to, čo sa mu na Slovensku páči. (Ema Jarošová)

CERNINA g O putovný pohár protopresbytera Giraltoviec súťažili 7. decembra v halovom futbale družstvá do 15 rokov z farností Cernina, Mlynárovce, Šarišský Štiavnik,
Fijaš a Giraltovce. Víťazom sa stalo družstvo
z Mlynároviec, druhé miesto získali Giraltovce a tretie Cernina. (M. Verba)
LITMANOVÁ g Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky, ktorému
je zasvätená kaplnka na hore Zvir, slávil
svätú liturgiu otec Jozef Urvinitka, duchovný správca pútnického miesta. V rámci
Molebenu k Presvätej Bohorodičke sa konalo zasvätenie sa vtelenej Božej múdrosti
rukami Panny Márie podľa sv. Ľudovíta
Máriu Grignona z Monfortu. Dar z myrovania bol zaslaný pre postihnutých tragédiou
v Prešove. (M. Dlužanin)
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NEDEĽA
12. január

Nedeľa po Osvietení
Mučenica Tatiana
Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
kráľovstvo. (Mt 4, 17)
Jedna žena mi raz povedala: „Otče,
nerozumiem tomu. Do cerkvi chodím,
modlím sa, v piatok nejem mäso,
na prijímanie chodím a v našej rodine
niet Božieho požehnania, naopak,
akoby tam pôsobil diabol.“ Spýtal som
sa: „Kde žije vaša dcéra?“ „S priateľom
u nás,“ odpovedala. Povedal som jej: „Cez
ťažký hriech ste do svojho domu otvorili
dvere diablovi a čudujete sa? Nemôžete
slúžiť dvom pánom. Treba robiť pokánie
a zmeniť zmýšľanie. Ak chcete Božie
požehnanie, nemôžu žiť nezosobášení
pod jednou strechou.“ Každá obnova,
príchod Božieho kráľovstva do našich
sŕdc, rodín či farností sa začína pokáním
a odprosovaním Boha za naše hriechy.
Stačí si otvoriť prvú kapitolu Knihy
proroka Nehemiáša. Robte pokánie.
Liturgia: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4,
12 – 17, zač. 8; hlas 6; predobraz. antif.
a blažen. nedeľný vchod, tropár z hlasu
a zo sviatku; Sláva, kondak z hlasu, I teraz, kondak zo sviatku; ostatné z Nedele
po Bohozjavení a zo sviatku; namiesto
Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos
z utierne zo sviatku (HS: 148, 345; PZ: 103,
323; HP: 104, 336)
Slavomír Zahorjan

PONDELOK
13. január

Mučeníci Hermyl a Stratonik
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného
z týchto maličkých, čo veria vo mňa,
bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský
kameň na krk a hodili ho do mora.
(Mk 9, 42)
Môžeme sa pohoršiť nad niečím alebo
niekým, ale môžeme sa pohoršiť aj
v niečom, teda stať sa horším. Kristus
hovorí, že urobiť niekoho horším je
horšie, ako keby nás mali zabiť. Kresťan je
soľou zeme, ktorá vylepšuje chuť pokrmu.
Dnes skúsim niekoho polepšiť, dodať mu
chuť.
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9, 42 – 50; 10, 1, zač. 42; predobraz. antif. a blažen. (alebo prvá a druhá antif. zo
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo
sviatku); po vchode Poďte, pokloňme sa…
Ján ťa pokrstil v Jordáne…; tropár, Sláva,
I teraz, kondak Bohozjavenia; ostatné zo
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

22

na každý deň

UTOROK
14. január

Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí
svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja v jednom
tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno
telo. (Mk 10, 6 – 8)
Počiatočný Boží plán je jednota muža
a ženy. Je to viditeľný znak jednoty v Božej
Trojici. Jednota funguje jedine na princípe
Božej lásky – agapé: milujem ťa, preto
si pre mňa dôležitejší ako ja. Kristus sa
zriekol seba samého kvôli nám.
Kde niet tejto lásky, niet jednoty. Ani
v manželstve, ani v rodine, ani v Cirkvi.
Liturgia: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač.
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43; menlivé časti
ako 13. januára

STREDA
15. január

Prepodobní Pavol Tébsky
a Ján Chatrčník
Potom ich objímal, kládol na ne ruky
a požehnával ich. (Mk 10, 16)
Dnes by si to už nemohol na verejnosti
dovoliť. Dôsledky sexuálnej revolúcie
na našu spoločnosť a zmýšľanie sú
devastujúce. Za všetkým vidíme sexuálny
úmysel. Najmä kňazi s tým zápasia.
Objímeš dieťa – si pedofil, dievča – si
úchylný, chlapca – si gej. Akoby čistá
láska už neexistovala. Očistime si pohľad
na prirodzenú dobrotu a lásku. Nedajme
si ukradnúť čisté zmýšľanie.
Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 –
16, zač. 44; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
16. január

Poklona reťaziam apoštola Petra
Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je
dobrý, jedine Boh. (Mk 10, 18)
Mladý muž si je vedomý, že preukazuje
Ježišovi božskú úctu. Kľakne si pred
ním a nazýva ho dobrým. Tento titul sa
dával Bohu, ako to pripomína Ježiš. Pýta
sa najdôležitejšiu otázku, ako získať
nebo. Ježiš od neho požaduje absolútnu
lásku. To sa zdá nemožné, podobne
ako prepchať ťavu cez ucho ihly. Ježiš
neponúka cestu bez ťažkostí. Nebojme sa
ich, cieľ stojí za to.
Liturgia: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 –
27, zač. 45 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29;
Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár
zo štvrtka a z Poklony, Sláva, kondak
z Poklony, I teraz, podľa predpisu; ostatné

zo štvrtka, prípadne aj z Poklony (HS: 157,
351; PZ: 112, 328; HP: 113, 340)

PIATOK
17. január

Prepodobný Anton Veľký
Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie.
Lebo Bohu je všetko možné. (Mk 10, 27)
Keď človek spozná svoju neschopnosť
milovať Boha absolútne, môže sa pýtať,
ako byť spasený. Kristus ma povzbudzuje
slovami: „Bohu je všetko možné.“ Spása
je Boží dar. Nič, čo dám Bohu, nestratím,
lebo on to nepotrebuje pre seba. Chce to
ako pomoc pre nás, aby sme sa vycvičili
v láske k nemu. Aby sme sa naučili, ako
sa žije v nebi, a mohli dostať v budúcom
veku večný život.
Liturgia: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24b
– 32, zač. 46 (radové); Hebr 13, 17 – 21,
zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepodobnému); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár prepodobnému, Sláva,
kondak prepodobnému, I teraz, podľa
predpisu; ostatné prepodobnému; voľnica
(HS: 352; PZ: 330; HP: 342)

SOBOTA
18. január

Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo
veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je
nepoctivý aj vo veľkom. (Lk 16, 10)
Pri vyznaní hriechov niekedy
bagatelizujeme svoje previnenia rôznymi
prívlastkami. Taký malý, bežný, ľahký,
všedný, každodenný hriech. Chceme
lepšie vyzerať pred kňazom či pred
Bohom. Boh však pozná naše srdcia
a každý hriech je pred ním ohavný.
V malých skúškach sa ukazuje, či sme
pripravení zvládať tie väčšie.
Liturgia: Kol 1, 1 – 6, zač. 349; Lk 16,
10 – 15, zač. 81; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár svätým, Sláva, kondak
svätým, I teraz, podľa predpisu; ostatné
svätým (HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

NEDEĽA
19. január

31. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Makarios Egyptský
„Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ (Lk 18, 41)
Traja stroskotanci na pustom ostrove
po niekoľkých rokoch chytili zlatú rybku.
Každému sľúbi splniť jedno želanie,
keď ju pustia. Prvý chce byť hneď doma
pri svojich deťoch. Druhý sa chce vrátiť
k svojej mladej žene. Tretí sa poobzerá
a povie: „Vieš ty čo, rybka? Priveď ich
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späť, už som si na nich za tie roky zvykol
a samému by mi tu bolo smutno.“ Keby sa
ťa počas modlitby opýtal Ježiš, čo vlastne
chceš, aké by bolo tvoje najväčšie želanie?
O čo vlastne prosíš Boha vo svojich
modlitbách? Sú to veci, ktoré pre tvoju
budúcnosť majú zmysel? Alebo niečo,
čo momentálne potrebuješ, aby si sa mal
na tejto zemi dobre? Bohu nie je jedno,
keď som zaslepený pozemskými túžbami.
Vo svojej láske posiela svojho Syna, aby
prešiel okolo mňa a mal som šancu volať
o pomoc. Možno ma chvíľu nechá kričať,
ale nakoniec sa zastaví a začne sa so mnou
rozprávať. Cez Božie slovo mi chce otvoriť
oči, aby som videl naozaj jasne. A to je
v mojom živote to najdôležitejšie. To je
naozaj rozumné žiadať od Boha.
Liturgia: 1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18,
35 – 43, zač. 93; hlas 7; predobraz. antif.
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondak
z hlasu, I teraz, podľa predpisu; ostatné
z hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

PONDELOK
20. január

Prepodobný Eutymios Veľký
On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. (Mk 10, 50)
Keď Bartimejovi povedali, že ho volá Ježiš,
vyskočil, odhodil plášť, nechal všetko
svoje nažobrané imanie a utekal k nemu.
Keď ja počujem Boží hlas, je mi niekedy
ťažko dvihnúť sa z pohodlia a nechať
svoje drobné potešenia. Akú vieru vtedy
prejavujem? Je hodná odmeny?
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10,
46 – 52, zač. 48 (radové); Hebr 13, 17 – 21,
zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepodobnému); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár prepodobnému,
Sláva, kondak prepodobnému, I teraz,
podľa predpisu; ostatné prepodobnému
(HS: 355; PZ: 332; HP: 345)

UTOROK
21. január

Prepodobný Maxim Vyznávač
Keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie;
nebol totiž čas fíg. (Mk 11, 13)
Hľadať figy na strome, keď nie je ich
čas, a ešte ho aj trestať nie je fér. Prečo to
Ježiš robí? Zdá sa mi, že v tom je niečo
viac. Hodno hlbšieho zamyslenia. Ježiš
aj na mne hľadá ovocie svojich milostí.
Ale nie vtedy, keď sa to mne hodí, ale má
právo žiadať ho vtedy, keď to potrebuje
on. Ak som neochotný, možno bude zo
mňa suchý strom.
Liturgia: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 –
23, zač. 50; každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)
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na každý deň

STREDA
22. január

Apoštol Timotej
Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni
sa a hoď sa do mora“ a vo svojom srdci
nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo
povedal, stane sa mu to. (Mk 11, 23)
Odpustiť zo srdca, ako mi odpúšťa Otec,
je veľmi ťažké. Previnenie blížneho
voči mne sa zdá veľké ako vrch. Je ako
nezdolateľná prekážka na ceste k spáse.
Jedine viera mi môže dať schopnosť
túto prekážku zdolať. Rodí sa z mojej
skúsenosti s Otcovou láskou, ktorá
hromadu mojich hriechov vždy hodí
do mora milosrdenstva.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 –
26, zač. 51; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní
urobiť.“ (Mk 12, 10)
Niekedy sa spolieham na svoje dobré
skutky, že sa nimi pred Bohom
ospravedlním. Myslím si, že nie som až
taký zlý, veď som pomohol, poslúžil,
pomodlil sa, dal almužnu... To nič, že som
všetko nedodržal. Ale čo z toho som nebol
povinný urobiť ako Boží služobník? Som
len neužitočný sluha, ktorý nesplnil vôľu
svojho pána na sto percent. A neurobil
som nič navyše. Pane, zmiluj sa!
Liturgia: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17,
3 – 10, zač. 84 (radové); 1 Kor 12, 7 – 11, zač.
151; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (arcibiskupovi);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva, kondak svätému, I teraz, podľa
predpisu; ostatné svätému; (HS: 356;
PZ: 334; HP: 346)

ŠTVRTOK
23. január

NEDEĽA
26. január

Hieromučeník Klement
Aj ja sa vás na niečo spýtam. (Mk 11,
29a)
Typický Žid odpovie na otázku otázkou.
Ježiš sa veľa pýta. Jeho otázky idú riadne
pod kožu. Najmä tomu, kto je pyšný. Keď
mi Ježiš odhalí, že vidí hlboko do môjho
srdca, potrebujem pokoru a ochotu
nechať sa formovať Božou pravdou.
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 –
33, zač. 52; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
24. január

Prepodobná Xénia Rímska
Ale vinohradníci si povedali: „To je dedič.
Poďte, zabime ho a dedičstvo bude
naše!“ (Mk 12, 7)
Boh mi zveril do správy môj život, rodinu,
farnosť, kúsok svojej zeme. Prichádza,
aby žiadal podiel, na ktorý má právo. Ak
som nepoctivý správca a myslím si, že som
majiteľ, budem to brať ako útok na svoje
vlastnícke právo. Ak sa nechám presvedčiť
pokušením: „Budeš ako Boh“, nebudem
mať problém svojím egoizmom zabiť
pravého dediča, ktorého ku mne pošle
Pán.
Liturgia: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač.
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
25. január

Arcibiskup Gregor Teológ
Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám
prikázalo, povedzte: „Sme neužitoční

Nedeľa o Zachejovi
Náš prepodobný otec Xenofont,
jeho manželka Mária a synovia
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa
hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo
dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom
dome!“ (Lk 19, 5)
Všetci poznáme rozprávku o troch
prasiatkach. Domčeky zo slamy a z dreva
vlk poľahky odfúkol a nemohli im
poskytnúť potrebný úkryt na záchranu
života. Vydržal iba domček poctivo
postavený z tehál. Zachej sa veľmi
namáhal, aby si zabezpečil život. Okrádal,
podvádzal, kolaboroval s rímskymi
okupantmi. Vystaval si svoj dom, plný
bohatstva, v ktorom chýbal večný život.
Vyliezol nad ostatných ľudí, ale sedel
na neplodnom figovníku. Ježiš chce vojsť
práve do jeho domu, aby mu ponúkol
svoju nepochopiteľnú lásku ako jediný
prostriedok záchrany. Keď ju Zachej zažil,
uveril, že to je tá pravá cesta. Hneď sa
po nej vydal a Ježiš mu povedal: „Dnes
prišla spása do tohto domu.“ Na čom
staviam svoj život? Čomu venujem najviac
času a námahy? Ježiš chce vojsť do centra
môjho každodenného života. Vie, aký
som stratený, a vyhľadáva ma, aby ma
zachránil. Miluje ma slabého, blúdiaceho,
hriešneho – takého, aký som. Vďaka tejto
láske mám nádej na záchranu. Ak mu
uverím a pôjdem jeho cestou.
Liturgia: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19,
1 – 10, zač. 94; hlas 8; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva,
kondak z hlasu, I teraz, podľa predpisu;
ostatné z hlasu (HS: 152; PZ: 106; HP: 107)
Dávid Zorvan
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pre deti

detská

Tak ako bolo
na púti?
Výborne. Predstav
si, ...

O čom premýšľaš, synku?
No,
o tom, čo vravel brat
poslušník.

Príbehy poslušníka
Škoda, že v našom chráme ...
... neprijal
krst niekto
výnimočný...

Prečo?
... že
v tom
chráme
...
... bol pokrstený
jeden významný mučeník a dodnes
tam preto chodí veľa ľudí.

Na
vlastné
...
... oči videl miesto, kde bol
ten veľký človek pokrstený.

Ahoj, deti, keď rodičia chcú svoje ratolesti zbaviť nečistoty (a niekedy zistiť, či sú
to naozaj ony), potrebujú v podstate
dve veci – čistú vodu a ruky. Samozrejme, ak to má byť pohodlnejšie alebo
chceme šetriť vodu, tak použijeme
sprchu alebo nejakú nádobu – vaňu,
žinku alebo hubku a voňavé mydlo.
No a z vane potom
vychádza nový, čistý človek.

Slovíčko
Baptistérium (z gréckeho baptizein – obmyť, ponoriť, vstúpiť,
krstiť) sa nazýva ešte jedným
dosť nezvyčajným slovíčkom.
Úloha: Ak chceš vedieť akým,
poukladaj písmenká v správnom poradí a vyrieš rébus.

Symbolika
Pôdorysy bazénov mali aj svoj
symbolický význam. Napríklad:
• Šesťuholník – symbol piatka –
Pánovej smrti na kríži (u Židov to
bol šiesty deň týždňa)
• Osemuholník – symbol vzkriesenia – nedele (u Židov to bol
ôsmy deň – teda prvý po siedmom dni – sobote)
Úloha: Urob si škatuľku v tvare
baptistéria. Vlož do nej svoju
fotku z krstu s jeho dátumom.
Vystrihovačku s návodom nájdeš na webe Slova.

Aj tu by prichádzalo
veľa pútnikov...

Výnimočnosť miesta krstu nie je
v tom, akí ľudia doň vstupujú,
ale v tom, čo sa v ňom
ponúka a akí...
...
veľkí
ľudia
z neho
vychádzajú.
Áno.
Tak.

Kúpeľne sú pre náš život už nevyhnutné.
Aj náš Boh si veľmi praje, aby sme
používali jeho „kúpeľňu“. Na úplnom
začiatku takú špeciálnu – krstiteľnicu
alebo baptistérium, kde sme očistení
od dedičného aj všetkých ostatných
hriechov, a potom stále nanovo
spovednicu – „kúpeľňu“ sviatosti
zmierenia na duchovné obmytie od
špiny hriechov, do ktorých sme upadli.

Bazény
• Spočiatku sa krst konal na miestach, kde bola tečúca voda – pri riekach alebo
jazerách, príp. mori, a ľudia sa úplne ponárali do vody.
Úloha: Vieš, kde bolo Ježišovo baptistérium? Odpoveď nájdeš v tretej kapitole
Matúšovho evanjelia.
• Neskôr to boli špeciálne bazény, ktoré boli umiestnené v budove hneď vedľa
chrámu alebo ako oddelená časť chrámu s bazénom. Pôvodne sa krst neudeľoval v chráme, keďže nepokrstení nemali úplný prístup do chrámu. Tieto bazény
mali rôzny tvar a veľkosť. Symbolizovali hrob, pretože krst sa chápe ako spojenie
s Kristom v smrti a vo vzkriesení.
Úloha: Priraď pomenovanie tvaru k pôdorysu bazéna.

OSEMUHOLNÍK ŠTVOREC OBDĹŽNIK KRUH ŠESŤUHOLNÍK ŠTVORLÍSTOK

• Do bazénov sa na jednej strane schádzalo (v bazéne sa človek ponoril a polial
vodou) a na druhej vychádzalo po schodoch. Zväčša boli po tri (niekde aj sedem).
Úloha: Vieš, kto má v svojom erbe
práve taký symbolický krstný bazén? Nie?
Pozri si erby slovenských gréckokatolíckych biskupov.
• Keď kresťanstvo prijímali aj ostatné národy v Európe, začal sa meniť aj spôsob
krstu. Keďže sa z jednoduchého obradu stal zložitejší a v severnejších krajinách
bolo chladnejšie, bazény sa zmenšovali, a keď sa začali krstiť už malé deti,
vytvorili sa menšie krstiteľnice (mali podobu korýt, kotlov alebo kadí, neskôr
polkruhovej misy na podstavci), ktoré boli umiestnené priamo v chrámoch.
Úloha: Vieš, kde sa nachádza najstaršie nájdené baptistérium na svete a kde na
Slovensku? Nájdi miesta na Google Maps podľa súradníc.
1. 34°44'41"N
2. 18°24'1"E

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Výnimočné miesto
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti − december
50 rokov: Eva Romanová, Sačurov
60 rokov: Ľudmila Gačová, Vlača; Helena Jachymová, Davidov; Anna Mastilaková, Nižný
Hrabovec
70 rokov: Dušan Beľuš, Sečovce; Michal
Dorič, Vranov-Lomnica; Jozefína Jachymová,
Davidov; Helena Lupjanová, Beňatina; Anna
Pagáčová, Chmeľová
75 rokov: Jozef Mlynarič, Malcov; Mária
Serafínová, Kamenná Poruba; Mária Šipulová,
Šumiac; Emília Vasilišinová, Sečovce; Johana
Vasiľová, Stanča; Anna Viňanská, Sobrance
80 rokov: Mária Lazoriková, Fulianka; Mária
Sakalová, Hlinné
85 rokov: Andrej Sinčák, Trebišov; Bartolomej Tomaščin, Klenov; Pavlína Voroňáková,
Brezina
Členský príspevok vo výške 5 eur sa platí
za ten rok, na ktorý je určený kalendár V brázde Metodovej a príslušná podielová kniha. To
znamená, že ak je niekto aktuálne na zozname členov, je potrebné, aby si po zaplatení
členského podiely vyzdvihol, a tak riešil
prípadnú zmenu členského, resp. odhlásenie.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Chceme popriať otcovi Jurijovi Popovičovi
k sviatku, ktorý oslávil, veľa Božích milostí,
pokoj a zdravie, nech sa mu darí v službe,
ktorú mu určil Pán, a aby ho táto cesta
napĺňala šťastím a radosťou. Za všetkých,
ktorí žijeme v Miklušovciach, prajeme všetko
najlepšie do ďalších dní života. Na mnohaja
i blahaja lita!
POĎAKOVANIE
Drahý duchovný otče Mário Cserép. Prijmite
moje úprimné poďakovanie za vaše modlitby, prosby, skutky milosrdenstva a duchovnú
podporu pred ťažkou operáciou, ktorú som
podstúpil, i po nej, ako aj v priebehu liečby.
Pán Boh zaplať!
Pevné zdravie a Božie požehnanie vyprosuje
Mikuláš Feldman
OZNAMY
Gréckokatolícka slovenská misia v Rakúsku
pozýva na sväté liturgie vo Viedni, ktoré sa
slávia vždy v druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci
o 14.00 hod v gréckokatolíckom chráme
Barbarakirche na Postgasse vo Viedni.
Liturgie v Brne
Gréckokatolícka farnosť svätej Márie Magdalény v Brne, Chrám svätého Leopolda v Brne
Nedeľa: 09.45 spovedanie; 10.15 svätá liturgia (slov.; tretia nedeľa v mesiaci – csl.)
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oznamy

Streda: 17.30 spovedanie;18.00 svätá liturgia slovenská
Sviatky: podľa aktuálneho rozpisu na webe
Kontakty: 775 342 393, 734 362 154 (otec
Ján Bilý);
mejl: janko.bily@gmail.com / grkat.spolocenstvo.brno@gmail.com;
web: grkat-brno.cz;
Facebook: Gréckokatolícka farnosť u sv. Márie
Magdalény v Brne
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 večerných hodinách v kine Scala v Prešove.
Stretnutia budú vždy zamerané na inú tému,
pričom témy večerov budú na seba nadväzovať. Jednotlivé témy bude vždy rozoberať
pozvaný hosť večera v rozhovoroch, ktoré
budú sprevádzané piesňami so skupinou
Peter Milenky & band.
Najbližší termín: 15. január o 18.00 hod.
Kurz vnútorného uzdravenia
Uzdravenie je proces hľadania cesty k sebe
samému. Nemôžeme túto cestu prejsť za vás,
ale môžeme vám napomáhať pri odstraňovaní prekážok, ktoré vás na nej blokujú. Počas
pobytu v pokojnom prostredí Duchovného
centra Lukov Dvor sa dá oddýchnuť a načerpať duchovnú silu s možnosťou rozhovoru
s psychologičkou i s kňazom.
Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho
v Nitre vás pozývajú na kurz Cesta k sebe,
cesta k láske. Duchovné cvičenia povedie
kňaz ThLic. Jozef Hegglin MSC v spolupráci
so psychologičkou Mgr. Elenou Lamačkovou.
Termín: 03. – 06. február
Viac informácií: 037/6930031,
www.misionari.sk
Kresťanská konferencia pre podnikateľov
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina organizuje ďalší ročník kresťanskej konferencie pre
podnikateľov.
Termín konferencie: 12. – 13. február
Téma: Zjednodušovanie, ktoré je jedným
z hlavných trendov v podnikaní v súčasnosti
Miesto: Kúpele Nimnica
Prednášatelia: Ján Košturiak, zakladateľ
Podnikateľskej univerzity a autor viacerých
kníh, certifikovaný lektor a klient partner vo
FranklinCovey Marián Kolník, Mário Tomášik,
vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina,
Mária Podhradská, umelkyňa a zakladateľka
úspešného projektu Spievankovo, František
Halmeš, riaditeľ Kúpeľov Nimnica, a. s.
Špeciálny hosť na konferencii bude Jeremy
Harbinson, ktorý patrí medzi top biznis
poradcov v Severnom Írsku.
Súčasťou programu bude wellness osvieženie s večerou, diskusia a neformálny program
s možnosťou networkingu.
Viac informácií: www.rozvijame.sk

Kurz o komunikácii
Misionári MSC srdečne pozývajú na kurz
o nenásilnej komunikácii.
Lektori kurzu: Eva Račková, PhD., ACC;
ThLic. Jozef Hegglin MSC
Termín: 7. – 9. február
Miesto konania: Komunitný dom MSC,
Partizánska 56, 949 01 Nitra
Tel. č.: 037/693 00 31
ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ
- Vydávateľ zverejňuje zaslané fotografie spravodajského charakteru z verejne
prístupných udalostí, ako je záber do davu
vrátane detí bez potreby zabezpečenia
súhlasu všetkých osôb na fotografii.
- Prevádzkovateľ zverejňuje zaslané fotografie spravodajského charakteru z verejne
prístupných udalostí v prípade zaostrenia
na konkrétnu osobu v dave iba vtedy, ak dodávateľ fotografie písomne vyhlási, že dotknutá osoba dala súhlas na fotografovanie
a na zverejnenie fotografie buď všeobecne,
alebo konkrétne v časopise. Tento súhlas sa
udeľuje na neurčitý čas alebo do odvolania
u prevádzkovateľa.
- Zaslaním príspevku do inzercie objednávateľ vyhlasuje, že má súhlas na zverejnenie
fotografie určenej na inzerciu, ako aj osobných údajov v maximálnom rozsahu meno
a priezvisko, vek, výročie a bydlisko. Tento
súhlas sa nevyžaduje v prípade klerikov,
zasvätených osôb, bohoslovcov a v prípade
už zosnulých osôb.
- V prípade zverejňovania fotografií detí
(napr. zo sviatostí) treba rešpektovať
rozhodnutie zákonných zástupcov. Preto
dodávateľ fotografie je povinný písomne
vyhlásiť, že má od zákonných zástupcov súhlas na takéto zverejnenie. Vzor súhlasu zákonných zástupcov použiteľný pre cirkevné
subjekty je na webovej stránke gdpr.kbs.sk.
V prípade, že dodávateľom fotografie je sám
zákonný zástupca, svojím zaslaním dáva
najavo, že súhlasí so zverejnením fotografie
svojho dieťaťa.
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344
Viac o inzercii nájdete na
casopisslovo.sk /redakcia/.

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J12.01. (nedeľa) 01.20 Pražské Jezuliatko
03.50 Bangladéš: Týždenné ľúbostné listy
05.05 Biblia: Život Ježiša (4) 08.00 Klbko
08.25 Slovo v obraze: Krst Ježiša Krista 09.30
Svätá omša z Vatikánu 14.25 Spolu: Pastier
14.40 A teraz čo? 16.05 Spojení oceánom
19.00 Katechéza 20.30 Duchovná poradňa:
Ján Buc: Ohrozenie na ceste života (11) 21.00
Medzi nebom a zemou 21.45 Pražské Jezuliatko – dokument
J13.01. (pondelok) 01.25 V škole Ducha: Max
Kašparů 02.30 Eucharistické zázraky 03.20
Katolicizmus: Jediná pýcha našej padnutej
prirodzenosti: Mária, Matka Božia (4) 08.20
Brat František: Vstal z mŕtvych 10.10 Z prameňa 13.08 Kulmenie 13.55 Večerná univerzita
16.05 V škole Ducha: Max Kašparů 16.55
Vaticano 17.30 Doma je doma 20.15 Prečo,
Otče 20.30 V Samárii pri studni 22.30 Ukrajina:
Skutky apoštolov 2 23.15 V kontexte
J14.01. (utorok) 07.00 Svätá omša 08.20 Brat
František 10.10 Z prameňa 13.30 Poltónklub
16.05 Správy zo Svätej zeme 16.30 Serra: Stále
vpred, nikdy späť (5) 17.00 Peter medzi nami
17.30 Doma je doma 18.35 Brat František
20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Kríž či
meč? Dokument 2 23.00 Eucharistické zázraky
J15.01. (streda) 03.20 Akatist 07.00 Svätá omša
08.20 Brat František 13.00 Kríž či meč? 16.05
Eucharistické zázraky 16.30 Sierra Leona:
Odpustenie – dokument 2 20.20 PKP R 20.30
Fundamenty 21.30 Jeden na jedného – publicistika 22.05 Taizé
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J16.01. (štvrtok) 07.00 Svätá omša 08.10 PKP
08.20 Brat František 10.10 Z prameňa 16.05
GkM R 16.30 Večera u Slováka 17.15 PKP R
17.30 Doma je doma 20.20 Adorácia 21.10
Hudobné pódium: Zbor Všetkých svätých
z Užhorodu 21.50 Jim Caviezel: Pavol, apoštol
Krista 22.10 Jeden na jedného 22.55 Nová
kvalita života
J17.01. (piatok) 07.00 Svätá omša 08.20 Brat
František 09.00 GkM R 10.10 Z prameňa 16.25
Vzťahy (10) 17.30 Moja misia 20.15 PKP R
20.30 Dôkaz viery: Páter Pio – film 2
J18.01. (sobota) 01.50 PKP R 03.20 Zbor Všetkých svätých z Užhorodu 04.00 Jim Caviezel:
Pavol, apoštol Krista 08.05 Klbko 08.30 PKP
11.00 Kríž a meč? Dokument 2 14.00 Akatist
17.30 Dôkaz viery: Páter Pio – film 2 19.00
PKP R 20.30 Návrat dona Camilla (2) 22.30
Sierra Leona: Odpustenie – dokument 2
J19.01. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.25 Slovo v obraze: Evanjelisti 08.40 GkM R 10.00 Svätá omša
16.05 Z javora 19.00 Katechéza 20.30 Quo
vadis 21.00 Medzi nebom a zemou
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J11.01. (sobota) 18.00 Emauzy - gréckokatolícka
svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slávi
protosynkel otec Jaroslav Lajčiak
J12.01. (nedeľa) 15.30 Jana Matejíčková: Viera a
veda sa dopĺňajú

J22.01. (streda) 20.00 Lupa: Rímskokatolícka
farnosť Malatiná
J25.01. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
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 náboženskom a kultúrnom živote rómskej národnostnej
menšiny aj príklady dobrej praxe sociálnej
zmeny v rómskych komunitách.
RTVS
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána
J12.01. (nedeľa) 09.00 Kresťanská nedeľa
J19.01. (nedeľa) 09.05 / 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z kňazského seminára v Prešove;
slávi otec Jozef Harvilko
J26.01. (nedeľa) 09.00 Kresťanská nedeľa
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
JPondelok až Piatok 07.24 Zimné zimomriavky:
Cyklus 16 autorov, 16 zimných príbehov
Zmena programu vyhradená
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POŽEHNANÝ NOVÝ ROK

Nad vodami zaznieva hlas Pánov: Príďte, všetci, a prijmite Ducha múdrosti,
Ducha rozumu a Ducha Božej bázne, Krista, ktorý sa nám zjavil.
(stichira sviatku Bohozjavenia)

Plnosť Božieho požehnania v novom roku 2020
praje redakcia časopisu Slovo

www.casopisslovo.sk

YOUCAT PRE DETI
KNIHA g Netradičný katolícky katechizmus pre deti a rodičov vznikol spoluprácou rodičov, učiteľov, kňazov a vedúcich
detských spoločenstiev z Rakúska, Nemecka aj Slovenska. Je to radostná a moderná
kniha, určená deťom vo veku od osem
do dvanásť rokov. Vrchná časť každej
strany určená deťom je písaná väčším písmom, dolná ponúka zaujímavé doplňujúce
informácie pre rodičov, starých a krstných
rodičov či katechétov. Kniha sa začína
inšpiratívnym predhovorom Svätého Otca
a sprevádzajú ju fotografie, veselé obrázky,
pútavé myšlienky aj vtipy. Je vhodná ako
príprava na prvé sväté prijímanie, pretože
predstavuje piliere katolíckej náuky –
sviatosti, Desatoro, Otče náš aj dôležité
udalosti zo života Ježiša Krista. (Martina
Grochálová)
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Obliala

Japonská
míľa

Čln
na Rýne

DVANÁSŤ ROZHNEVANÝCH
MUŽOV

ŠTEFAN ŠTEC & FAJTA: DUJE
VITOR

FILM g Brilantná ukážka filmárskeho
umenia 60. rokov 20. storočia sa odohráva prevažne v jedinej miestnosti.
Rozpráva príbeh dvanástich mužov
povolaných do súdnej poroty. Ich úlohou je jednomyselne rozhodnúť o vine
alebo nevine, živote alebo smrti mladého
chlapca obvineného z vraždy vlastného
otca. Aj keď sa rozhodnutie zdá jasné,
názor jedného z mužov vedie k prehodnoteniu celého prípadu. Film nekladie
dôraz na samotnú vinu a nevinu, ale
zaoberá sa skôr obhajobou ľudského
názoru a presvedčenia, zodpovednosťou
za vlastné výroky a tým, čo môže človek
dokázať, ak sa odhodlá postaviť väčšine.
Nie nadarmo je podľa databázy ČSFD
tento film desiatym najlepším filmom
na svete. (Slavomír Gereg ml.)

HUDBA g V novembri 2019 vydal
úspešný finalista projektu Zem spieva
Štefan Štec svoj druhý album s názvom
Duje vitor. Nachádza sa na ňom šestnásť
skladieb. Na svoje si prídu milovníci
tradičnej ľudovej rusínskej hudby, spestrením je aj v netradičnom aranžmáne
produkovaná skladba skupiny IMT Smile
Vyvedený z miery. Album je zakončený
nádhernou kompiláciou dvoch rusínskych vianočných kolied Raj rozviv sia
a Prečistaja Ďiva. Za Štefanom je už
ukončené turné, ktoré bude mať pre svoju
úspešnosť a vypredanosť pokračovanie
aj v roku 2020. Podľa slov speváka album
chce vniesť nový vietor do ľudovej tvorby.
Venuje ho všetkým, ktorí milujú tradície.
(Dominik Petrík)

Prvok
chôdze

2
q

LEKÁREŇ

Základ
dedičného
znaku

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

A S P A N N A P Č I A R Y O CH V R

Nežný cit

E T Ď O Á Á J

Výtvarné
techniky

Druh
palmy

Ť K O A E E U A N R O A E A Ž A N
S O A Ľ M R I S B A K R L T L I B

Izolovaný
vodič
Loco
sigelli

Letec

CH A B N E Ž N O S Ť I B O H A V A
O A A D Z U H Í A E S Z J B E H H

Vrstva
zeme
Udrieť
po hlave

Rezal
pílou

B O R O B Á N S K Ä M D O P A Ô K
S Á O T R U B A O R I N M V A L K

Podstavce

Obec pri
Komárne

Pás ku
kimonu

Černiem

Časť
rastliny

Voltampér

Predložka

Rímske
číslo 6

Personál
lietadla

Čistí
na site

u

Alžbeta
v Maďarsku
Jedna
i druhá

Kód
Angličtiny
Vrh

Irak,
po česky
Španielská
vychováv.

Označenie
citlivosti
filmov
Choroba
kĺbov
Chem. zn.
antimónu

Zohriať

B A N O K I A Z A N CH P E R U T E
R É D A K S A K Ť S O K O L I A R

Plúž

4

B O R N S T L Á A R E P O S E O Y
Y K Č A K J Y V T CH A R I Z M A A

On Our
Backs, sk

Tam

I E A L T S I V Á I

Y A L P P D N T R CH A Ň L O N S D

Trep
Otrok

Somálske
územie

Zvábil

Ťažné
zviera

Maľujúci
umelec

u

Autor:
Vladimír
Komanický
Testosterónový
stimulant

Športové
oblečenie

3

kultúra a relax

Legenda: ABONENT, AORTA, AVARI, BAČA, BANÁN, BLANÁR, ČIARY,
DEĽBA, HLAD, CHARIZMA, CHOROBA, IKONA, KAČKY, KALICH, KALIKA,
KASKADÉR, KLERIK, KOALA, KORÁB, MALTA, MENIČ, MRAZY, NÁBOR,
NEŽNOSŤ, NORMA, OBALY, OBRATY, ODMÄK, OHAVA, OPERA, PANNA,
PERNÍK, PERUTE, POVAHA, RIEKA, SÍNUS, SKLON, SMIECH, SOKOLIAR,
STRACH, ŤARCHA, UZDA, ZBRAŇ, ZEMEPÁN, ZNAKY, ŽENBA, ŽIARA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 53 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Sprobuj

Správne riešenia z čísla 22: Krížovka: Otec je naozaj bohatý
na milosrdenstvo. Osemsmerovka: Práca patrí k základom
dôstojnosti človeka. Výherca: Jaroslav Mytník z Jarabiny

Bývalý
predajca
obuvi

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

5%

ZĽAVA

#

Pomôcky: Japonská
ZMA, Aki, lovkyňa
Adama

27

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
15.01. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
22.01. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)
26.01. Liturgia s Akatistom požehnania
rodín (10.30 h)
07.02. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.01. 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)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
01.02. Fatimská sobota; Púť zasvätených
(10.00 h)
09.02. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
13. 01. Liturgia (10.30, 14.00 h)
20. 01. Liturgia (10.30, 14.00 h)
27. 01. Liturgia (10.30, 14.00 h)

KOMUNITA

CENACOLO

www.klokocovgrkat.sk

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

KOINONIA

SK57 0200 0000 0030 2148 6453

JÁN KRSTITEĽ

Ďakujeme vám za podporu tohtoprojektu.
Svoj príspevok môžete zaslať na účet:

koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
15.01. Stretnutie pre deti (17.30 h)
22.01. Večer chvál s témou pre manželov
(18.00 h)
29.01. Večer chvál s témou pre podnikateľov (18.00 h)
31.01 – 01.02. Kurz Izaiáš
12.02. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)

RÓMSKA

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslávi 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice
sa rozhodla na tomto miestevybudovať pútnické centrum, aby tu všetci našli primerané zázemiea pastoračnú starostlivosť.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h),
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
17. – 18.01. Kurz základov kresťanského
života
21. – 22.01. Líderská škola (Sigord)
25.01. Ples spoločenstva (Jastrabie nad
Topľou)

MISIA

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

PÚTNICKÉ CENTRUM

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

KLOKOČOV

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
17. – 19.01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je
99 eur za manželský pár.
30.01. – 02.02. Kurz prípravy na manželstvo. Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok za osobu je 75 eur.
06. – 11.02. Seminár Otcovo srdce. Tieto
stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu
k Bohu. Bližšie informácie: centrum.
rodina@gmail.com. Príspevok je 145 eur
za osobu.

