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Asi každý z nás by chcel poznať budúcnosť. 
Možno by bolo dobré vyvarovať sa chýb a omylov 
či zlyhaní. Aj ich následkov. Vybrať si, ako bude 
zajtra. Preto aj dnes, v čase inteligentných bytostí, 
kde je jedným z práv človeka právo na vzdelanie, 
množstvo ľudí hľadá odpoveď na otázku vlastnej 
budúcnosti u veštcov či čarodejníkov. Alebo iba 
v „neškodných“ horoskopoch.

Môžeme však poznať budúcnosť? Myslím si, že nie. 
Môžeme ju však predvídať. Kameň, ktorý sme vy-
hodili dohora, zákonito dopadne na zem. Vo vode 
klesne na dno, aj keby sme ho položili ako páperie. 
Človek bez kyslíka začne po pár minútach umierať. 
Toto nie je predpoveď, veštenie. To je skúsenosť 
pretavená do poznania následku toho či onoho 
skutku. Keď Izrael opustil Boha, proroci zvestovali 
skazu. Ľudia to vnímali ako Boží trest. Nie, bol to 
následok hriechu, vzdialenia sa od Boha. Dnes po-
čúvame obdobné proroctvá. A pýtame sa – to nás 
Boh trestá za naše činy? Nedokážeme si ho nejako 
nakloniť modlením, pôstom, milodarmi? Postavme 
mu nové chrámy, opravme tie staré a možno sa ten 
čudný Boh zmiluje a následok našich činov nás 
a naše deti nepostihne. A keď sa sklameme, Boh je 
na vine. Je krutý. Je neláskavý. Veď my sme sa tak 
snažili.

Nie, on taký nie je. Ale ak následky svojich činov 
nedokážeme odstrániť, raz dopadnú späť na ľud-
stvo. Vo veľkom či v malom. Na spoločnosť i na jed-
notlivca. Týka sa to všetkého. Mať jedno, nanajvýš 
dve deti a neuvažovať o tom, že dôjde k starnutiu 

populácie a k jej poklesu, je bláznivé. Predlžovať 
vek človeka a nezamerať sa pritom na jeho aktívnu 
časť, ale na dôchodok a nemyslieť na to, že títo 
ľudia budú potrebovať hmotné zabezpečenie, je 
zasa nerozumné. Nestarať sa o prírodu alebo ju 
nešetriť, bude viesť k jej narušeniu a následky 
budú, ba už sú, hrozné. Čerpať nerastné bohatstvo 
s naivnou myšlienkou, že nálezisko nemá dno, je 
pochabé. Odvrátiť sa od Boha, zavrhnúť ho, povýšiť 
seba, človeka, na jeho miesto, je nepredstaviteľne 
opovážlivé a šialené.

Lenže my, jednotlivci i spoločnosť, robíme presne 
toto. Máme jedno, dve deti. Dožívame sa vyso-
kého veku bez toho, aby sme naň boli pripravení 
– hmotne i mentálne. Prírodu nivočíme horšie ako 
tornádo. Berieme si z vnútra Zeme, čo chceme. 
A Boha, ktorý nám hovorí o následkoch nášho ko-
nania, i so svedomím, sme postavili mimo života, 
mimo zákona. Vytesnili sme ho zo srdca rovnako 
ako myšlienky o následkoch našich činov.

Proroci v Starom zákone neohlasovali iba ťažké 
časy. Hovorili, že ak sa ľud obráti späť k Bohu, 
nastanú požehnané dni. Nie hneď, nie zajtra. Ale 
prídu. S Bohom príde aj jeho ochrana. Presnejšie 
povedané, my v ňom nájdeme bezpečie. A pri-
jať Boha do srdca znamená prijať lásku. Žiť ju. 
Tú lásku, ktorá je trpezlivá, dobrotivá; nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie 
je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa 
z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Tak akú budúc-
nosť si dnes vyberieš?

BUDÚCNOSŤ
Juraj GRADOŠ
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ZRODENÝ ZO ŽENY
Marek BARAN

Svätý Otec František vo svojej novoročnej homílii 
upriamil pozornosť na Máriu, Presvätú Bohorodičku – 
ženu a matku, cez ktorú prišla spása na tento svet. 

„Podľa rozprávania Biblie žena prichá-
dza pri zavŕšení stvorenia ako súhrn 
všetkého, čo bolo stvorené. Ona vskutku 
v sebe zahŕňa cieľ samotného stvorenia: 
plodenie a uchovávanie života, spoločen-
stvo so všetkým, starostlivosť o všetko. To 
je to, čo Panna Mária dnes robí v evanje-
liu: Mária ,zachovávala vo svojom srdci 
všetky tieto veci a premýšľala o nich‘ 
(Lk 2, 19). Uchovávala všetko: radosť 
z narodenia Ježiša a smútok z toho, že im 
v Betleheme odopreli pohostinnosť; Jo-
zefovu lásku a úžas pastierov; prísľuby 
i neistoty z budúcnosti. Všetko vkladala 
do svojho srdca a všetko v ňom kládla 
na správne miesto, aj nepriazeň. Pretože 
v srdci každú vec opatrovala s láskou 
a všetko zverovala Bohu. 

V evanjeliu sa toto Máriino správanie ešte 
raz opakuje: na konci Ježišovho skrytého 
života sa hovorí, že ,jeho Matka zachová-
vala všetky slová vo svojom srdci‘ (Lk 2, 
51). Toto opakovanie nám pomáha po-
chopiť, že uchovávanie v srdci nie je len 
pekným gestom, ktoré Mária robievala tu 
a tam, ale jej zvykom. 

Žene je vlastné brať si život k srdcu. 
Žena ukazuje, že zmyslom žitia nie je 
neprestajne produkovať veci, ale brať si 
k srdcu veci, ktoré existujú. Len ten, kto 
hľadí srdcom, dobre vidí, pretože dokáže 
vidieť dovnútra: vidieť osobu, nielen jej 
chyby, vidieť brata, nielen jeho slabosti, 
vidieť nádej v ťažkostiach, vidieť Boha vo 
všetkom. 

Keď začíname nový rok, pýtajme sa: 
Viem sa pozerať srdcom? Viem na ľudí 
hľadieť srdcom? Mám na srdci ľudí, 
s ktorými žijem, alebo ich ničím ohová-
raním? A predovšetkým, mám v strede 
srdca Pána? Alebo iné hodnoty? Či iné 
záujmy? Môj imidž, bohatstvá, moc? Len 

ak nám život leží na srdci, dokážeme sa 
ho starostlivo ujať a prekonať ľahostaj-
nosť, ktorá nás obklopuje. Prosme o túto 
milosť: aby sme rok prežili s túžbou brať 
si druhých k srdcu, starostlivo sa ich 
ujímať. 

A ak chceme lepší svet, ktorý by bol 
domom pokoja a nie nádvorím vojny, 
nech nám leží na srdci dôstojnosť každej 
ženy. Zo ženy sa narodilo Knieža pokoja. 
Žena je darkyňou a prostredníčkou 
pokoja, a preto musí byť naplno spojená 

s rozhodovacími procesmi. Lebo keď 
ženy môžu odovzdávať svoje dary, je vo 
svete zrazu viac jednoty a pokoja. A preto 
víťazstvo pre ženu je víťazstvom pre celé 
ľudstvo. Keď sa Cirkev približuje k Márii, 
nachádza samu seba, nachádza svoje 
centrum, svoju jednotu. Nepriateľ ľud-
skej prirodzenosti diabol sa ju, naopak, 
snaží rozdeliť, takže na prvé miesto stavia 
odlišnosti, ideológie, partajné myslenie 
a strany. 

Nepochopíme Cirkev, ak na ňu budeme 
hľadieť na základe štruktúr, programov, 
tendencií, ideológií, funkcií. Čosi z nej 
budeme vnímať, nie však jej srdce. Lebo 
Cirkev má srdce matky. A my jej deti dnes 
vzývame Božiu Matku, ktorá nás spája 
ako veriaci ľud: Ó, Mária, vzbuď nám 
nádej, prines nám jednotu. Žena spásy, 
zverujeme ti tento rok. Opatruj ho vo 
svojom srdci. K tebe voláme: Svätá Matka 
Božia!“ (úryvok homílie z 1. januára 2020)
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„Len ten, kto hľadí srdcom, dobre vidí, pretože dokáže 
vidieť dovnútra: vidieť osobu, nielen jej chyby, vidieť brata, 
nielen jeho slabosti, vidieť nádej v ťažkostiach, vidieť Boha 
vo všetkom.“

 (Svätý Otec František)
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V Starom zákone sú dve skupiny 
prorokov. Kým po jedných sa 
zachovali knihy s ich výrokmi, 
po druhých nie. Celkovo pozná 
židovská tradícia štyridsaťosem 
prorokov a sedem prorokýň. 
O mnohých prorokoch sa zachova-
li iba správy alebo opis ich života 
v rôznych biblických knihách, 
najmä v  Samuelových knihách 
a knihách kráľov. Niektorí proroci 
však po sebe zanechali literárne 
skvosty – prorocké knihy. Sú to: 
Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Ozeáš, 
Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Miche-
áš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, 
Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Kres-
ťania zaraďujú medzi prorokov aj 
Daniela. Ten je spolu s Izaiášom, 
Jeremiášom a Ezechielom považo-
vaný za veľkého proroka.

SKUTOČNÉ  
POSLANIE PROROKA

Milan DIHENEŠČÍK

Prorokom patrí v Biblii veľmi významné miesto. V hebrej-
skej Biblii, ktorá sa označuje ako Tanach (akronym zložený 
z T – Tóra, teda Zákon, N – Nevi‘im, teda Proroci a K – Ke-
tubim, teda Spisy), tvoria proroci jednu z jej troch častí. 
Taktiež aj Starý zákon ako súčasť kresťanskej Biblie zo-
skupuje prorocké spisy do jednej z jej troch hlavných častí 
(historické, prorocké a múdroslovné knihy).

Toto miesto prorokov v biblických kni-
hách vychádza z ich celkového významu 
v procese zjavenia sa Boha človeku v de-
jinách spásy. Hneď v prvom verši Listu 
Hebrejom čítame: „Mnoho ráz a rozlič-
ným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom 
skrze prorokov.“ (Hebr 1, 1) V tejto vete je 
vyjadrená podstata prorockého poslania 
– hovoriť k ľudu v Božom mene, čo naz-
načuje aj tzv. prorocká formula, ktorou sa 
uvádzajú prorocké výroky: „Toto hovorí 
Pán“ (napr. Jer 31, 2; Ez 36, 2; Zach 1, 3). 

Prorok teda nie je v prvom rade ten, kto 
predpovedá budúcnosť, ako sa to často 
zvykne chápať, ale niekto, kto hovorí Bo-
žie slovo do konkrétnej situácie človeka. 
Toto slovo sa teda týka predovšetkým 
prítomnosti, ale zahŕňa aj pohľad do mi-
nulosti či budúcnosti.

Z biblických kníh Starého zákona 
poznáme prorokov, ktorí nám zanecha-
li alebo ktorým sa pripisuje autorstvo 
prorockých kníh, no aj v iných knihách 
Starého zákona, ktoré kresťanská Biblia 
zvyčajne označuje ako historické knihy, 
sa dozvedáme o pôsobení prorokov, ktorí 
síce nezanechali spisy, no ich pôsobenie 
je rovnako dôležité. Hebrejská Biblia tieto 
historické knihy, ktoré obsahujú aj state 
o pôsobení prorokov, dokonca nazýva 
skoršími prorokmi. Z týchto kníh sa teda 
dozvedáme o pôsobení prorokov Eliáša 

a Elizea (1 Kr a 2 Kr), Nátana (2 Sam,  
1 Kr) a ďalších, a to nielen mužov, ale aj 
žien. Dokonca aj Samuel je považovaný 
za proroka (1 Sam 3, 20), hoci plní vo 
svojom pôsobení viacero úloh, z ktorých 
najvýraznejšia je úloha sudcu. Aj Mojžiš, 
veľký vodca vyvoleného národa a spro-
stredkovateľ Zákona, sa sám označuje ako 
prorok (Dt 18, 15) a aj po svojej smrti je 
takto označený (Dt 34, 10).

BOHOM POVOLANÍ 
PROROCI
Hoci v časoch Starého zákona existo-
vali rôzne prorocké zoskupenia či školy 
a proroci boli aj súčasťou kráľovského 
dvora, často sa tieto skupiny alebo jed-
notlivci odlišujú od tých, ktorých sku-
točne povolal Pán a poveril ich hovoriť 
v jeho mene. 

Už v Knihe Deuteronómium hovorí Boh 
cez Mojžiša: „Proroka, ako som ja, vzbudí 
ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich 
bratov; jeho počúvaj! ... svoje slová vložím 
do jeho úst a bude im hovoriť všetko, 
čo mu prikážem.“ (Dt 18, 15.18) Zároveň 
je v tomto texte obsiahnuté aj dôležité 
rozlíšenie medzi pravým a falošným pro-
rokom, uvedené otázkou: „Akože môžem 
poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?“  
(Dt 18, 21), na ktorú Boh odpovedá: „Toto 
ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie 
prorok v Pánovom mene, nesplní, to ne-
hovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej 
pýche, preto pred ním nemaj strach!“  
(Dt 18, 22) 

Teda začiatok prorockého účinkovania je 
v biblických knihách často spojený s krát-
kym opisom povolania proroka, ktoré má 
za cieľ legitimizovať jeho poslanie k Bo-
žiemu ľudu. Tak Izaiáš najprv vidí Pána 
sediaceho na vysokom a vznešenom tróne 
a serafínov, ktorí ho ospevovali, a potom 
sa jeden z nich uhlíkom z oltára dotkne 
prorokových úst. Potom zaznie Pánova 
otázka: „Koho mám poslať, kto nám 
pôjde?“, na ktorú prorok odpovedá: „Hľa, 
tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8) Jeremiášovi 
Pán vyjavuje, že jeho prorocké poslanie 
bolo dávno vopred stanovené: „Skôr, než 
som ťa utvoril v matkinom živote, poznal 
som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil 
som ťa, za proroka pre pohanov som ťa 
ustanovil.“ (Jer 1, 5)
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TÉMY V PROROCKOM 
ÚČINKOVANÍ
V časoch Starého zákona je základným 
vyjadrením vzťahu medzi Bohom a jeho 
ľudom pojem zmluva, ktorej podstata je 
takáto: „Dnes si vyhlásil, že Pán je tvoj 
Boh, že budeš kráčať po jeho cestách, že 
budeš zachovávať jeho ustanovenia, pred-
pisy a príkazy a že budeš poslúchať jeho 
rozkazy. Aj Pán dnes vyhlásil, že budeš 
jeho zvláštnym ľudom, ako ti povedal.“  
(Dt 26, 17 – 18a) Vernosť zmluve zo strany 
ľudu je teda podstatne spojená so zacho-
vávaním prikázaní, ktoré Boh dal, a prvé 
z nich sa týka toho, že ľud nikdy nesmie 
uctievať iných bohov, okrem jediného 
Boha, ktorý ich vyviedol z Egypta, z domu 
otroctva. Zmluvu Boha a ľudu predstavujú 
proroci aj ako manželskú zmluvu a jej po-
rušenie, keď národ uctieva cudzích bohov, 
označujú ako smilstvo či cudzoložstvo. 
Paradoxne však práve prvé prikázanie ľud 
najčastejšie porušoval, a tak poslaním pro-
rokov bolo v prvom rade prinavracať ľud 
k vernosti Pánovi, Bohu Izraela. Preto sa aj 
Eliáš pýta ľudu, ktorý nechal zhromaždiť 
na vrchu Karmel: „Dokedy budete kuľhať 
na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte 
za ním, ak Bál, choďte za tým!“ (1 Kr 18, 21) 
A tesne pred vykonaním veľkého proroc-
kého gesta – zvolania ohňa z neba, ktorý 
mal stráviť pripravenú obetu –, ktorým 
chcel ukázať, kto je jediným skutočným 

Bohom v Izraeli, sa Eliáš modlí: „Pane, 
Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes 
ukáž, že ty si Boh v Izraeli a ja som tvoj slu-
žobník a že som toto všetko urobil na tvoje 
slovo! Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, nech sa 
tento ľud dozvie, že ty si Pán, Boh, a že ty 
si obrátil ich srdce späť!“ (1 Kr 18, 36b – 37)

Okrem tejto základnej témy prorockých 
výrokov a rečí sa v poslaní prorokov obja-
vujú aj ďalšie témy, podľa času, v ktorom 
konkrétni proroci pôsobili. Ezechiel, ktorý 
pôsobil v čase exilu, teda babylonského 
zajatia, upriamuje zajatcov vo veľkolepom 
videní o suchých kostiach, ktoré znova 
ožijú (Ez 37, 1 – 14), na dôveru v Boha, ktorý 
sa zmiluje, znova zhromaždí a obnoví svoj 
ľud, Jeruzalem i chrám. Toto radostné 
posolstvo zaznieva aj v druhej časti Izaiá-
šovej knihy (tzv. Deutero-Izaiáš), kde sa 
vyslobodenie zo zajatia opisuje ako „nový 
exodus“. Ďalšou témou, ktorú nachádzame 
napr. u proroka Joela, je téma Pánovho dňa, 
ktorý v budúcnosti zjaví Božiu moc a slávu 
a ktorý sa u prorokov stáva akýmsi technic-
kým termínom na vyjadrenie Božieho súdu 
spojeného s posledným spasiteľským činom 
Jahveho. Prorocké výzvy sa preto v tejto 
súvislosti týkajú obrátenia, pokánia, mod-
litby a pôstu. Proroci sa venujú aj sociálnym 
témam súvisiacim so vzťahom k slabým, 
biednym, vdovám a sirotám. V nepo-
slednom rade nachádzame v prorockých 
knihách aj texty obsahujúce tému mesia-

nizmu, teda tému o Pánovom pomazanom, 
ktorý príde ako definitívny vysloboditeľ Bo-
žieho ľudu. Kresťanská tradícia vidí v Knihe 
proroka Izaiáša proroctvo o panenskom 
zrodení Emanuela: „Hľa, panna počne 
a porodí syna, a dá mu meno Emanuel!“ 
(Iz 7, 14), ktoré pri narodení Krista cituje 
evanjelista Matúš. Miestom jeho zrodu 
je malé, navonok bezvýznamné judské 
mestečko Betlehem, ktorého význam však 
bol zjavený prorokovi Micheášovi: „A ty, 
Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami 
Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť 
v Izraeli, a jeho pôvod je odpradávna, odo 
dní večnosti.“ (Mich 5, 1) Dokonca ani 
utrpenie mesiáša nie je skryté prorockým 
videniam. Už spomínaný Deutero-Izaiáš 
ho opisuje v štyroch spevoch o Pánovom 
trpiacom služobníkovi a hlbšie zamyslenie 
sa nad Jeremiášom samotným, bezmoc-
ným a vydaným do rúk svojich nepriateľov, 
vedie k chápaniu jeho osoby a poslania ako 
predobrazu trpiaceho Krista.

NÁROČNOSŤ 
PROROCKÉHO 
POSLANIA
Prorocké poslanie však vôbec nebolo ľah-
ké. Eliáš po veľkolepom prorockom geste 
na Karmeli a pozabíjaní falošných proro-
kov uteká pred Jezabel, ktorá sa zaprisaha-

flickr.com

POSIELAL K NIM PROROKOV,  
ABY ICH OBRÁTILI K PÁNOVI  
A NAPOMÍNALI ICH, LENŽE  
NEPOČÚVALI. (2 KRN 24, 19)
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la zabiť ho, žiada sa mu zomrieť a na Páno-
vu otázku: „Čo tu robíš, Eliáš?“ odpovedá: 
„Plný som horlivosti za Pána Boha 
zástupov! Veď synovia Izraela opustili 
tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich 
prorokov pobili mečom? Ja sám som ostal, 
za mojím životom však sliedia, chcú mi ho 
vziať.“ (1 Kr 19, 9 – 10) Aj Jeremiáš, ktorý 
veľmi trpí rôznym spôsobom od tých, ku 
ktorým bol poslaný hovoriť, v jednej chvíli 
zronený hovorí: „Veď Pánovo slovo mi slúži 
na hanbu a výsmech celý deň! I myslel 
som: Nespomeniem si naň a nebudem viac 
hovoriť v jeho mene.“ (Jer 20, 8 – 9)

Plniť poslanie ohlasovateľa Božieho slova 
často znamenalo, že toto slovo ľudí usved-
čovalo z pravdy, ktorú väčšinou nie je ľah-
ké prijať. A tak reakciou bola mnohokrát 
vzbura zo strany tých, ktorým bolo slovo 
určené, a táto vzbura sa väčšinou obrátila 
proti prorokovi, sprostredkovateľovi tejto 
pravdy. Preto z úst prvomučeníka Štefana 
zaznieva otázka: „Ktorého proroka nepre-
nasledovali vaši otcovia?“ (Sk 7, 52) A sám 
Kristus na adresu farizejov a zákonníkov 
hovorí: „A tak si sami svedčíte, že ste syn-
mi tých, čo zabíjali prorokov.“ (Mt 23, 31)

PROROCI V RANEJ CIRKVI 
A DNES
Hoci sa po návrate z babylonského zajatia 
prorocké hnutie pomaly vytrácalo a po-
stupne zanikalo, a jeho miesto preberal 
nový fenomén, tzv. apokalyptika, predsa 
aj v prvotnej Cirkvi boli prítomní proroci. 
V Prvom liste Korinťanom apoštol Pavol 
píše: „A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil 
po prvé za apoštolov, po druhé za proro-
kov...“ (1 Kor 12, 28) A v Skutkoch apoš-

tolov čítame: „V antiochijskej cirkvi boli 
prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, 
ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Ma-
naen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom 
Herodesom, a Šavol.“ (Sk 13, 1) Prvotná 
Cirkev hneď na Turíce pochopila, že sa 
splnilo Joelovo proroctvo, ktoré sa cituje 
v Skutkoch apoštolov: „Potom vylejem 
svojho ducha na každé telo a budú 
prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši 
starci budú mávať sny a vaši mládenci 
budú mať videnia.“ (Joel 3, 1) Preto je 
v Cirkvi charizma proroctva vnímaná ako 
jedna z chariziem Svätého Ducha: „Máme 
rozličné dary podľa milosti, ktorú sme do-
stali: či už dar prorokovať v súlade s vierou 
...“ (Rim 12, 6) Táto charizma, prítomná 

v Cirkvi, je charizmou spoločenstva, 
predovšetkým hierarchie, ale aj niekto-
rých jednotlivcov a skrze ňu majú veriaci 
v Krista účasť na samotnom Kristovom 
prorockom úrade: „Kristus vykonáva svoj 
prorocký úrad nielen prostredníctvom 
hierarchie, ale aj prostredníctvom laikov, 
a preto ich ustanovuje za svedkov a vy-
bavuje ich zmyslom pre vieru a milosťou 
slova.“ (KKC 904)

Keďže Bohu rovnako ako kedykoľvek 
predtým záleží na spáse každého človeka, 
dáva aj nám, ľuďom dneška, svoje slovo, 
a to pre nás znamená predovšetkým tri 
veci. Tou prvou je ochota prijímať Božie 
slovo, nech už nás Boh naň upriami cez 
kohokoľvek, čo neraz vyžaduje veľkú po-
koru. Druhou skutočnosťou je, že si Boh 
niekedy chce poslúžiť aj nami samými, 
aby sme jeho slovo niesli k tým druhým, 
hoci je to často veľmi ťažké a vyžaduje 
to odvahu. A preto v prvom rade my 
sami musíme dobre poznať Božie slovo, 
k čomu nech nám ako impulz poslúži aj 
práve prebiehajúci Rok Božieho slova. 
A napokon treba vždy zostať v spolo-
čenstve Cirkvi, aby sme sa nenechali 
zviesť tými, pred ktorými nás Kristus 
varoval, keď povedal: „Vystúpia falošní 
mesiáši a falošní proroci a budú robiť 
veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, 
ak je to možné, aj vyvolených.“ (Mt 24, 
24) V spoločenstve Cirkvi rozoznávame, 
čo je a čo nie je pravé proroctvo v súlade 
so zjaveným Božím slovom, ktorým nás 
Boh chce viesť predovšetkým k obráteniu 
a k spáse.

JÁN VILIAM MALINIČ  
(1883 – 1969)
Ján Viliam Malinič sa narodil 17. júna 1883 v Choňkov-
ciach, v kantorskej rodine. Všetky školy absolvoval 
v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal 18. februára 1909 
v užhorodskej katedrále z rúk vladyku Júliusa Fircáka. 
Ako kňaz slúžil v Kňahini na Podkarpatskej Rusi, v Úbre-
ži a Veľkom Ruskove. Keďže jeho otec bol autorom irmologiona, viedol ho k láske 
k spevu. Mal pekný hlas, ale bol na seba i ostatných veľmi prísny.

V roku 1950 na tzv. malom sobore vo Vyšných Ružbachoch podpísal prestup 
do Pravoslávnej cirkvi. Po príchode domov svoj podpis odvolal. Koncom roka 1951 
bol aj s manželkou deportovaný do Pezinka a neskôr do Báču, kde bol do roku 
1961. Potom si kúpil byt v Šamoríne. V jeseni 1961 mu zomrela manželka. O otca 
sa starala jeho najstaršia dcéra Alžbeta a vnuk Gabriel Székely. Zomrel 28. januára 
1969 v Šamoríne. Pohrebné obrady vykonal 30. januára tit. kanonik otec Jozef 
Haľko, správca gréckokatolíckej farnosti v Bratislave. Telesné ostatky otca Jána 
Viliama boli pochované na miestnom cintoríne v Šamoríne. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ
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BIOETIKA A DOBRO 
Jozef GLASA

V dnešnej veľmi rozšírenej nespokojnosti so stavom 
slovenského zdravotníctva, v kritike každodennej 
práce lekárov a sestier ako pokrivenej súčasti chybne 
nastaveného a zlyhávajúceho systému, v ponosách 
na nedostatok zdrojov akoby sa strácalo zo zreteľa 
čosi podstatné. To, čo je či malo by byť prvoradým, 
skutočným poslaním, určením i cieľom medicíny, 
ošetrovateľstva aj celého systému zdravotnej 
starostlivosti. Nejde o nič menej ako o mnohostranné 
a vytrvalé konanie, podporu a poskytovanie dobra.

Akoby sme dnes už zabudli, čo to dobro 
vlastne je. Ako ho spoznať. Ako ho za-
chytiť. Nie do pekných slov, aAle do kon-
krétnych činov. Do konania  a správania 
zdravotníkov. Do fungovania celého systé-
mu. Provokujúca pilátovská otázka, čo je 
dobro, akoby dnes ostávala bez zmyslu-
plnej odpovede. Takej, ktorá by obnovila 
skutočnú odbornú, profesijnú i mravnú 
integritu zdravotnej starostlivosti. Práce 
zdravotníkov. Ale aj mravnú integritu 
praktického uvažovania, rozhodovania 
a nutne potrebného konania či správania 
celej spoločnosti. Lebo zodpovednosť 
za zdravotnú starostlivosť, za systém 
zdravotníctva je jednou zo základných 
mravných úloh nás všetkých.

Starostlivosť o zdravie a zdravotníctvo je 
prvoradou úlohou každého spravodlivého 
štátu. Musia byť prioritou. Spolu s adek-
vátnym sociálnym zabezpečením, kvalit-
ným školstvom a starostlivosťou o zdravú 
kultúru a životné prostredie. Prvoradou 
vecou každej rozumnej vlády. Všetkých 
jej ministerstiev. Rozumných zákonov, 
predpisov, opatrení, odborných usmerne-
ní. Ale aj všetkých rozumných občanov. 
Lebo toto zdieľané spoločné dobro vytvára 
nevyhnutné priaznivé podmienky na život. 
Každého a všetkých. Je skutočnou, neok-
lieštenou, vskutku kresťanskou požiadav-
kou pro-life – za život. Dnešný stav sloven-
skej skutočnosti je desivým obrazom toho, 
keď sa koná a deje pravý opak. 

Provokujúca bioetická otázka o ozajst-
nom dobre v zdravotnej starostlivosti má 
viaceré vyrušujúce aspekty. Tým prvým je 
pýtať sa, komu má byť vlastne to žiaduce 
dobro určené. Pre koho sa má diať, konať 
či poskytovať, aby mohlo byť tým ústred-
ným mravným kritériom, hlavnou hodno-
tou, o ktorú pri tom všetkom pôjde. Lebo 
veď stará pravda učí, že každý takmer 

vždy hľadá dobro. Samozrejme, ako to 
už býva, predovšetkým to svoje. Výrob-
covia aj dodávatelia. Riadiaci pracovníci 
na všetkých úrovniach. Politici a politič-
ky. Malí aj veľkí. Zdravotníci. Zdravotné 
poisťovne a ich pracovníci. Inštitúcie. 

Firmy. Lobisti. Žurnalisti. A napokon – 
iste aj pacienti. A ich blízki. Všetci majú 
záujem na nejakom nimi definovanom 
dobre. Majú svoje záujmy. Oprávnené. 
Aj tie neoprávnené. A čože má definovať 
tú oprávnenosť? Nárok pacienta. Nároky 
zdravotníkov. Nároky všetkých. Komu 
a čomu dať prednosť? Najmä keď zdroje 
na konanie, zabezpečenie, poskytovanie 
dobra, dobrých vecí, výkonov zdravotnej 
či sociálnej starostlivosti, pomoci sú vždy 
a všade obmedzené. Je teda dobré plniť 
každú túžbu človeka a ľudí? Predstavuje 
každá túžba dobro? Ako rozoznať ozajst-
né dobro v súčasnom babylone rečí, názo-
rov, postojov a presvedčení? Medzi málo 
komunikujúcimi virtuálnymi bublinami, 
v ktorých žijú svoje životy dnešní ľudia, 
spoločenstvá, možno aj celé národy? Od-
trhnutí od znepokojujúcej reality? 

Filozof by možno povedal, že dobro je to, 
čo teší a uspokojuje človeka, čo zodpove-
dá jeho dobrým túžbam a čo ich napĺňa, 
čo prispieva k jeho blahu, čo sa pokladá 
za hodné nasledovania, čo zodpovedá 
mravnému ideálu. Starogrécky filozof 
a polyhistor Aristoteles by povedal, že 
dobro je to, čo je primerané danej veci.  

Čo je jej prirodzené, čo ju završuje a zdo-
konaľuje. Kresťan by možno dodal, že 
dobro je vyjadrením Božej vôle a múd-
rosti. O veciach, o svete a ľuďoch: ako 
a akými majú byť. O tom však možno 
viacej nabudúce.
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DÔSTOJNÁ STAROBA
Helena KRENICKÁ

Slovensko výrazne starne. Pôrodnosť klesá, ľudí staršej generácie pribúda. Vzťah medzi 
počtom detí a seniorov v spoločnosti zachytáva takzvaný index starnutia. V roku 
2018 tento index prvýkrát prekročil hraničnú hodnotu sto. Na Slovensku tak na sto 
detí pripadlo stodva seniorov. Ako reagovať na tento jav v spoločnosti, aké kroky 
štát v rámci sociálnej starostlivosti o občana poskytuje, nám priblížila Ing. Daniela 
Romanová, vedúca Denného stacionára sv. Simeona v Sačurove.

J	 V minulosti prežíval človek jeseň života 
v kruhu svojej rodiny. Dnes sú starší ľudia 
neraz osamotení. Kde vidíte dôvody tohto 
javu a ako sa to dá zvrátiť?

Dôvodov môže byť viacero. Dlhodobo sa vytráca 
model viacgeneračnej rodiny pod jednou stre-
chou. Lepšie pracovné príležitosti sú často ďalej 
od pôvodného domova. Paradoxne sa to týka 
celého Slovenska. Ambície a úspechy študujúcich 
vnúčat predurčujú smerovanie za lepšími pracov-
nými podmienkami a záväzkami. Starší ľudia sa 
sami izolujú a podliehajú individualizmu vo vlast-
nej rodine a blízkom okolí. Veľkým bremenom 
bývajú rôzne zdravotné problémy, ktoré si vyža-
dujú náročnú odbornú starostlivosť. Žiaľ, dnešné 
pomery nedovoľujú a nezabezpečujú takú pomoc 
rodinám s dlhodobo chorým seniorom, aby mohol 
ostať v domácom prostredí čo najdlhšie. Hľadanie 
spoločných príležitostí byť spolu vytvára priestor 
na záujem, rozhovor, vzájomnú pomoc, prípadne 
fyzické spolužitie generácií.

J	 Každý raz zostarne, sú dnes ľudia podľa 
vás na to pripravení?

Myslím si, že v prevažnej väčšine príprava na sta-
robu spočíva vo finančnom zabezpečení. Dlho-
dobo sa na trhu predbiehajú rôzne spoločnosti 
s ponukami, ako sa o človeka postarať od narode-
nia až po smrť. Horšie je to s psychickou prípra-
vou na starnutie. Málokto si uvedomí, kedy sa ten 
proces u človeka začne. Ticho a individuálne sa 
najprv prejavia fyzické limity už počas aktívneho 
života. Zo skúseností vieme, že chorobný proces 
urýchľuje starnutie a celkový dosah na kvalitu 
života. Čomu sa v živote nepostavíme a nevyrie-
šime, nás neskôr počká v určitom oslabení. Mož-
nosti pomôcť, sprevádzať alebo riešiť problémy 
človeka počas života sú, ale nevyužívajú sa. Ľudia 

sa bránia hovoriť o tom a riešiť veci. Tým chcem 
povedať, že ľudia kladú väčší dôraz na liečbu te-
lesných chorôb, ktoré doživotne riešia tabletkami. 
Podceňujú sa naštrbené vzťahy v rodine. Lipnutie 
na vlastných úsudkoch, uzatváranie sa do seba, dl-
hodobé odkladanie riešenia vlastných problémov 
vedú k rizikám staroby.

J	 Aj slovenská spoločnosť aktuálne starne. 
Zároveň sa menia potreby staršej generá-
cie. Čo vnímate ako najakútnejšiu potrebu 
starých ľudí?

Nebáť sa starnúť múdro. Mať dobré vzťahy 
s rodinou a svojím okolím. Neizolovať sa. Stá-
le pozorujeme zábrany medzi seniormi prijať 
pomoc, pustiť do svojho života zmenu. Napríklad 
využívať sociálne služby. Vnímame, že je správ-
ne, ak seniori chcú byť čo najviac sebestační, ale 
často odmietajú primeranú pomoc. Prípadne o ňu 
požiadajú, keď je potrebné už iné riešenie ako 
dovtedy ponúkané.

J	 Aká je v súčasnosti ponuka služieb pre 
starších občanov?

Na Slovensku v súčasnosti existuje sieť rôznoro-
dých služieb pre starších ľudí. V rámci sociálneho 
sektora existujú tri formy pomoci: terénna, ambu-
lantná a pobytová. Terénna je opatrovateľská služ-
ba v domácnosti občana. Navštevuje ho opatrova-
teľka, pomáha mu so sebaobsluhou, domácnosťou 
alebo poskytuje náležitý dohľad. Najčastejšia 
ambulantná forma sociálnej služby je denný staci-
onár. Počas dňa má senior v sídle zariadenia sociál-
nych služieb zabezpečené stravovanie, pomoc so 
sebaobsluhou, sociálnu rehabilitáciu a záujmovú 
činnosť. Sociálna služba je výhodná pre tých, ktorí 
sa potrebujú socializovať a majú radi kolektív. 

8www.casopisslovo.sk rozhovor

Ing. Daniela 
Romanová 
je vedúcou 
Denného 
stacionára 
sv. Simeona 
v Sačurove. 
Napriek tomu, 
že vyštudovala 
manažment 
životného 
prostredia, jej 
kroky viedli 
do sociálnej 
oblasti, kde sa 
snaží pomáhať 
starším 
ľuďom v ich 
každodenných 
potrebách.
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VIETE, ŽE...? 
Na Slovensku bolo 
podľa Štatistického 
úradu SR v roku 2018 
v poproduktívnom 
veku šestnásť zo sto 
občanov. Je to napriek 
vyššiemu veku pri 
odchodu do dôchodku 
o vyše 40 % viac ako 
v roku 1998.

Pobytové formy sociálnej služby máme viacero 
v závislosti od potrieb občana. Dočasné bývanie 
je poskytnuté v zariadení opatrovateľskej služby 
po návrate z nemocnice, keď je potrebná pomoc 
druhej osoby. V situácii, keď je potrebná pomoc 
viacerých odborníkov a senior je rozhodnutý bývať 
už trvale v zariadení sociálnych služieb, k dispozí-
cii sú mu sociálne služby v zariadení pre seniorov. 
V prípade vážnych zdravotných problémov, napr. 
Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby, 
sklerózy multiplex či iných vážnych zdravotných 
postihnutí alebo obmedzení, sú vhodné sociálne 
služby v špecializovanom zariadení.

J	 Akým spôsobom sa v sociálnych zariade-
niach rieši duchovná starostlivosť o star-
ších klientov?

V súčasnosti má byť duchovná starostlivosť 
zabezpečená v rámci dodržiavania základných 
ľudských práv poskytovateľom sociálnych služieb. 
To znamená podľa vierovyznania a presvedče-
nia prijímateľa sociálnych služieb a možností 
poskytovateľa sociálnych služieb. Skúsenosť 
nášho denného stacionára je prirodzene určená 
zriaďovateľom, ktorým je Gréckokatolícka charita 
Prešov. Veľmi dobré vzťahy máme nielen s miest-
nou gréckokatolíckou, ale aj rímskokatolíckou 
cirkvou. Pravidelne nás navštevujú kňazi, ktorí 
nám zabezpečujú katechézy a vysluhujú sviatosti. 
Sú veľkým prínosom a povzbudením. Duchov-
ný program, modlitby a piesne sú preferovanou 
súčasťou denného programu, ktoré si prijímatelia 
sociálnych služieb vyberajú.

J	 Aké sú trendy v starostlivosti o človeka 
na Slovensku?

Žiaľ, sociálne služby nie sú preferovanou témou 
v spoločnosti. Povedomie o sociálnych službách 
záujemcov o sociálne služby, ich rodinných prí-
slušníkov, ale aj odbornej verejnosti z rozličných 
sektorov nie je dostatočné. Vzhľadom na aktuálne 
starnutie populácie a vysokú chorobnosť občanov 
stále nie je dostatok sociálnych služieb na ich 
špecifické potreby. Preferujú sa prevažne pobyto-
vé formy sociálnych služieb vzhľadom na rýchle 
alebo ľahšie riešenie situácie.

J	 A ako je to so starostlivosťou v iných kra-
jinách?

Mala som možnosť žiť tri roky v Spojených štá-
toch amerických. Ľudia sú tam do vysokého veku 
veľmi aktívni a sebestační, pokiaľ sú mobilní. 
Bežne môžete vidieť, že deväťdesiatročný senior 
šoféruje auto, aj na dlhšie trasy, ak má povolenie 
od lekára. V ich mentalite je bežné, že mladí 
ľudia, deti sa už po skončení štúdia oddeľujú 
od rodičov. No napriek veľkým vzdialenostiam sa 
navštevujú. Seniori majú veľmi radi spoločnosť 

a spoločenstvo. U nich sú denné stacionáre (tzv. 
senior centers) akoby v každej dedine. Sú to často 
veľké komplexy budov, veľmi dobre materiálne 
vybavené. Majú tam spoločenské, oddychové, 
tanečné miestnosti, jedáleň a pod. Jednoducho 
radi trávia čas spolu, nadväzujú priateľstvá, hrajú 
spoločenské hry, kartové hry, tancujú, spoločne 
navštevujú rôzne miesta. Tieto centrá prevádzku-
jú súkromní podnikatelia. Zamestnávajú personál, 
ktorý im pomáha tráviť deň príjemne. Americkí 
seniori milujú život do posledného dychu. V ich 
mentalite je kód, ktorý im vraví, že majú byť 
aktívni, pokiaľ vládzu. Prípadne ak aj majú určitý 
hendikep, nemajú zábrany ísť s kompenzačnými 
pomôckami do spoločnosti.

9www.casopisslovo.sk rozhovor



pxhere.com

TRI KOMNATY 
RODIČOVSTVA

Alena MOLČANOVÁ

Môj syn je drzý, odvráva, dokonca je schopný ma udrieť, 
keď sa mu niečo nepáči... Neviem, či svojej dcére môžem 
niečo zakázať. Obávam sa, či nezlomím jej vôľu... Nezvlá-
dam svoje deti a neviem, čo si počať... 

Našli ste seba či svoje dieťa v predchádza-
júcich riadkoch? Tak vitajte v neľahkom 
povolaní rodiča 21. storočia, ktoré má 
mnoho komnát. Aj tých tajných. Ich 
postupným odhaľovaním sa môžeme stať 
lepšími rodičmi a vo výchove sa nám, ve-
rím, bude viac dariť. Do niekoľkých kom-
nát nádherne nahliadli Lenka Lacinová 
a Petra Škrdlíková vo svojej knihe Dost 
dobří rodiče aneb... Svoje úvahy začínajú 
citátom Carla G. Junga: „Ak existuje 
niečo, čo chcete zmeniť u svojho dieťaťa, 
zamyslite sa najprv, či to nie je niečo, čo 
by ste mali zmeniť u seba.“

PRVÁ KOMNATA
Touto myšlienkou otvárame prvú, najdô-
ležitejšiu komnatu rodičovstva – pevnú 
rodičovskú alianciu. Otec a matka tvoria 
funkčnú, vzájomne sa dopĺňajúcu dvojicu. 
V inakosti, ako dve strany tej istej mince, 
majú tvoriť jednotu, a to predovšetkým 
v rozhodnutiach vo vzťahu k deťom. Nie, 
neznamená to, že sa majú zhodnúť vo 

všetkom (som presvedčená, že také par-
tnerstvo ani nejestvuje, veď už samotný 
fakt, že rodičovský pár tvorí muž a žena, 
v sebe nesie rozdielnosť). Ide skôr o vzá-
jomné úsilie, úprimnú snahu oboch spieť 
pri rozhodovaní k dohode a k jej vzájom-
ne dôslednému uplatňovaniu (ak sa spolu 
dohodneme, že dieťa vonku nepôjde, tak 
to aj skutočne obaja dodržíme). Vráťme 
sa však k tomu, ako sa na tejto schop-
nosti podieľa naše detstvo, naši rodičia. 
Nepríjemné a bolestné zážitky z vlast-
ného detstva, ktoré sme nespracovali, 
majú tendenciu v podobných situáciách 
v dospelosti vyvolať obdobné pocity a re-
akcie. Potom sa stáva, že naša reakcia voči 
dieťaťu je oveľa silnejšia, než by to situácia 

V roku 2018 mala z 223 miliónov domácností Európskej únie až tretina 
(65 miliónov) nezaopatrené deti, ktoré s nimi žili. V porovnaní s rokom 
2017 ich počet mierne klesol. Súvisí to s postupným odkladaním 
materstva na neskôr. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat 
je Slovensko na popredných priečkach v počte rodín s deťmi. Najvyšší 
podiel má Írsko (39 %), nasleduje Cyprus, Poľsko a Slovensko (všetky 
36 %). Najviac je rodín s jedným dieťaťom. V rámci EÚ takmer polovica 
domácností s deťmi (30,6 milióna) má len jedno dieťa, 40 % týchto 
domácností (25,8 milióna) má dve deti a 13 % (8,5 milióna) má tri 
deti. Trendom je, že ženy odkladajú materstvo, čím sa automaticky 
posúva priemerný vek prvorodičiek. Na Slovensku je to v priemere 
27 rokov. Zaujímavé je, že v Európskej únii stále pribúda žien, ktoré 
svoje dieťa porodia okolo štyridsiatky, čo bolo v minulosti skôr 
raritou. Všeobecne však platí, že materstvo sa stáva pre ženy oveľa 
podstatnejším. Aj šťastné mamy troch, štyroch a viacerých detí sú 
príkladom toho, že sa dá vyvážiť rodinný a pracovný život.
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vyžadovala (oveľa vzťahovačnejšie na nie-
čo zareagujeme, oveľa prísnejšie dieťa 
potresceme, dlhšie nám trvá vyrovnanie 
sa s niečím, čo nám dieťa povedalo, a tak 
dlhšie mlčíme či sme urazení...).

Táto reakcia dieťa prekvapí, ba niekedy 
až zraní a ono spravidla nie je schopné 
túto reakciu pochopiť a prijať. Tak vznika-
jú prvé reakčné zauzlenia, ktoré majú 
následne tendenciu sa v opakovaných 
situáciách zosilňovať a narúšajú vzťah. 
Vzájomné poznanie detstva (a predovšet-
kým detských citových zranení) medzi 
partnermi je kľúčové. Napomáha to 
nielen vzájomné poznanie, ale ponúka 
to aj možnosť vlastné detstvo a skrivodli-
vosti, ktoré sa nám v ňom udiali, preliečiť 
a vyrovnať sa s nimi. Zároveň to rodičom 
umožňuje vzájomne „vykryť“ to, čo by 
z rôznych dôvodov (prameniacich v det-
stve) jeden či druhý nevedeli zvládnuť.

DRUHÁ KOMNATA
Ďalšou komnatou rodičovstva je bezpod-
mienečná láska, prijatie dieťaťa takého, 
aké je (v dospelosti to znamená aj prijatie 
svojich rodičov s ich chybami). Keď 
hovoríme o láske, k nej nerozlučne patria 
emócie. Život s deťmi prináša mnoho 

chvíľ, keď v nás emócie vzbĺknu. Niekedy 
ich v sebe udusíme, inokedy im necháme 
voľný priebeh. Otvoreným vyjadrovaním 
emócií má okolie možnosť vžiť sa do našej 
situácie a, ak treba, aj byť na pomoci. Platí 
to aj o negatívnych emóciách, ktoré sú 
rovnako prirodzené ako noc či zima. Len 
vďaka nim môžeme poznať deň a leto 
a tak poznávame a sme schopní dávať 
a prijímať radosť i lásku. Dôležité je však 
naučiť sa s emočným vyjadrením pracovať. 
Často nie sme schopní emócie ovplyvniť, 
ale mali by sme byť schopní ovplyvniť to, 
čo s emóciou urobíme či presnejšie, ako 
danú emóciu vyjadríme. Ako na to? Dôle-
žité je naučiť sa vyjadrovať vlastné pocity, 
nie obviňovať či súdiť druhého, tobôž nie 
dieťa. A to je podstatou bezpodmienečnej 
lásky, tá nepozná hodnotenie ani kritizo-
vanie, iba vzájomné zdieľanie a prijatie. 

TRETIA KOMNATA
Posledná komnata rodičovstva je objavova-
nie dieťaťa v jeho vývinových úlohách. V pr-
vom roku má dieťa získať dôveru v okolitý 
svet. Keď sa raz budete rozhodovať, či 
ponechať plačúce trojmesačné dieťa v pos-
tieľke, aby ste ho príliš nerozmaznávali, 
spomeňte si na dôveru. Tú budujete tým, 
že dieťaťu v prvom roku dáte všetkého 

dostatok (ponechaním v plači v postieľke 
sa v dieťati buduje skôr úzkosť a strach 
z toho, že ostalo samo – opustené).

S prvými krôčikmi dieťaťa sa začína 
obdobie, v ktorom sa učí osamostatňova-
niu a spoznávaniu sveta mimo rodičov-
skej náruče. Tu je úlohou rodičov nielen 
púšťať dieťa, ale aj zadávať mu hranice, 
učiť ho, čo je správne a čo nie. Od troch 
do šiestich rokov sa dieťa stáva iniciatív-
nym. Úlohou rodičov je rozvíjať v dieťati 
svedomie a naučiť ho prijímať zodpoved-
nosť za svoje činy. Školáci do dvanástich 
rokov idú do výkonu a prostredníctvom 
neho sa usilujú o uplatnenie a presadenie. 
V tomto čase je úlohou rodičov viesť dieťa 
k práci, povinnostiam a svedomitosti. 
S nástupom dospievania prichádza dôležitá 
výzva. Deti musia istým spôsobom od-
mietnuť rodičovské hodnoty, aby sa k nim 
v dospelosti mohli vrátiť a prijať seba aj svo-
jich rodičov so všetkými prednosťami aj ne-
dostatkami. Rodičia v tomto štádiu musia 
dokázať jediné − už veľa nevychovávať, no 
zároveň nerezignovať na predtým zavedené 
funkčné pravidlá aj napriek ofukom svojho 
dorastenca. A to veru nie je ľahké. 

To boli tri z komnát rodičovstva. Pri ich 
úspešnom objavovaní všetkým rodičom 
úprimne držím palce.

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
SEČOVSKÁ POLIANKA

V RÁMCI OSLÁV 350. VÝROČIA SLZENIA
IKONY PRESVÄTEJ BOHORODIČKY Z KLOKOČOVA
VÁM PONÚKA DUCHOVNÚ PÚŤ DO SVÄTÝCH MIEST:

LUCCA, LIVORNO, RÍM, SAN GIOVANNI ROTONDO, MONTE SANT ANGELO,  
PADOVA, MONTE CASINO, BENÁTKY

TERMÍN: OD 27. JÚNA DO 4. JÚLA 2020

1. deň: O 9:00 odchod z Bardejova a z Vranova nad Topľou cez Prešov, Košice, Michalovce do Budapešti (Bazilika sv. Štefana) a do Talianska.                                                                                  
2. deň: Prehliadka Lucce: Kláštor sv. Gemmy Galgani, božská liturgia, Livorno, prehliadka mesta. Pobyt pri mori. Večera v Ríme. Nocľah.    
3. deň: Po raňajkách Námestie sv. Petra, sv. omša s pápežom Františkom, Anjelský most, Panteon, Fontána di Trevi, Španielské námestie. Nocľah. 
4. deň: Po raňajkách Bazilika sv. Pavla, Lateránska bazilika. Sväté schody, Santa Maria Magiore: Božská liturgia, Koloseum, Kapitol. Nocľah.
5. deň: Monte Casino: Sv. Benedikt, Mungano: Sv. Filoména: božská liturgia, príchod do San Giovanni  Rotondo. Večera. Hrob sv. Pátra Pia. Nocľah. 
6. deň: Po raňajkách Bazilika Pátra Pia: božská liturgia, Monte Sant Angelo, sv. Michal Archanjel. Pobyt pri mori. Nočná jazda do Padovy. 
7. deň: Prehliadka bazilík: sv. Antona, sv. Lukáša, sv. Leopolda Mandiča. Presun do Benátok: Bazilika a Námestie sv. Marka, sv. Lucia, most lásky Rialto.           
8. deň: Nočná jazda domov. Návrat na Slovensko okolo poludnia.

CENA:  350 € 

V cene je zahrnuté: doprava s klímou, ubytovanie: 3 x v Ríme, 1 x v San Giovanni Rotondo, 4 x raňajky, 2 x večera, vstupy do svätých miest
Prihlášky: GKFÚ Sečovská Polianka, otec Ľubomír Novák
Nástupné miesta: Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou,  Košice, Trebišov

      057/4471 007, 0907 353 021
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ÚCTA K SLZÁM 
BOHORODIČKY

Peter ŽEŇUCH

Opis historických udalostí, ktoré sprevá-
dzajú slzenie klokočovskej ikony Božej 
Matky, zachytáva starodávna pieseň. 
Svedčí o túžbe človeka po pokoji a harmó-
nii a okrem opisu historických súvislostí 
prináša prvú zmienku o zázračnom slzení 
jej obrazu na Zemplíne a obrátení heretika 
na pravú vieru. 

V tejto udalosti sa viditeľne prejavuje ne-
beská záštita modliaceho sa národa, ktorý 
sa zhromaždil  na počesť Bohorodičky ako 
skutočnej ochrankyne pred nepriateľmi 
i od každého nešťastia, biedy, choroby či 
zatratenia. Aj iné miesta spojené s nadpri-
rodzenými dejmi v Gréckokatolíckej cirkvi 
pod Karpatmi často súvisia s mariánskou 

úctou. Z historického hľadiska udalosti 
nadprirodzenej povahy upevňujú kultúrne 
povedomie národa. Aj mariánska úcta 
na Slovensku sa vníma ako vnútorný prejav 
zbožnosti, ktorá je v našom prostredí živá 
od najstarších čias. 

Mariánska úcta sa prirodzene vyvíjala 
s príchodom kresťanstva. Po príchode sv. 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa začala 
utvrdzovať v kontexte s cirkevnou správou. 
Svedčia o tom Moravsko-panónske legendy, 
ktoré lokalizujú hrob sv. Metoda († 885) 
do hlavného (soborného) chrámu na ľavej 
strane za oltárom presvätej Bohorodičky. 
Táto skutočnosť umožňuje predpokladať 
centrálnu pozíciu mariánskej úcty už u na-

šich predkov. Mariánska úcta je zdrojom 
zbožnosti aj v Uhorsku, ktoré fungujúce 
prejavy mariánskeho kultu prevzalo z Mo-
ravy a zachovalo v centrálnej pozícii.

S mariánskou úctou sa v dejinách našej 
cirkvi spája celý rad dôležitých udalostí 
a svätýň, ktoré patria k symbolom duchov-
nej tradície. S nimi sa národ a veriaci priro-
dzene identifikujú bez ohľadu na aktuálne 
politické či ideologické dianie. Vedomá 
a stáročiami pretrvávajúca živá úcta je 
preto nielen prejavom ľudovej zbožnosti 
či kolektívnej identity, ale potvrdením 
historickej pamäti spoločenstva a jasným 
svedectvom nepretržitej Božej prítomnosti 
a ochrany národa. Hlavným motívom, kto-
rý spája rozličné udalosti nadprirodzenej 
povahy v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi 
(napr. slzenie ikony, jej zázračná záchra-
na z ohňa, zjavenie sa pri prameni vody, 
ochrana pred útokom bezbožníkov a pred 
epidémiami a pod.), je tiež strach zo straty 
viery a identity. Tento motív dotvára obava 
z úpadku duchovného života, z ktorého 
plynú šarvátky, roztržky a nevraživosť. 

Motív stálej ochrany pred viditeľným 
i neviditeľným nepriateľom sa preto zvý-
razňuje v tradične uctievaných obrazoch 
Bohorodičky. V zachovaných legendách 
a duchovných piesňach o nich sa pou-
kazuje na teofanicko-historický aspekt 
viery sprítomnený aj v pretrvávajúcej úcte 
ku klokočovskému obrazu Božej Matky. 
Púte a procesie k obrazom Bohorodičky vy-
jadrujú túžbu sprítomniť udalosť spojenú 
s ochranou pred nepriateľmi. 

Mariánske svätyne sú centrom duchovnej 
a kultúrnej obnovy, kde ľudová nábožnosť 
a tradícia predstavuje súhrn hodnôt, ktoré 
na základe historickej skúsenosti a tradície 
odpovedajú na najvýznamnejšie existenčné 
otázky. Ľudová nábožnosť má schopnosť 
oživujúcej syntézy, ktorá v sebe zjednocuje 
božské a ľudské, spája ducha a telo, cit 
s rozumom, spoločenstvo s Cirkvou, osobu 
so spoločenstvom a vieru s vlasťou. Pre 
gréckokatolíkov sú takými mariánskymi 
svätyňami chrámy s milostivými obrazmi 
Bohorodičky. Patria k nim však aj pútnické 
miesta v obradovo západnej (latinskej) 
Cirkvi, napr. v Levoči alebo Šaštíne, kde sa 
k veriacim západného obradu uctievajúcim 
Božiu Matku pridávajú aj gréckokatolí-
ci slávením bohoslužieb v byzantskom 
obrade, aby tak svedčili o prítomnosti viery 
predkov a dedičstve otcov. 
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PREKVAPENIA
MM

Život našej rodiny prináša veľa veselých 
momentov. Kedysi som si rodičovstvo 
predstavovala všelijako, raz príliš ideálne, 
potom zasa tak zodpovedne, až som 
dostala strach. Realita však prekvapila 
celkom príjemne. 

Pre mňa bola z tohto celku najdôležitejšia 
otázka odovzdávania viery. Brávali sme 
deti od „kočiara“ do chrámu, modlili 
sme sa doma, ako je pre veriace rodiny 
prirodzené, ale prišli sme do veku, keď už 
deti chápali viac, vytvárali si prvé návyky 
a začínali rozumieť aj tomu, že my veríme 
v Boha, a začali sa na to prirodzene 

pýtať. Boli chvíle, keď som sa obávala, či 
sa v nich tá viera zapáli... No a tu prišlo 
veľmi milé prekvapenie. Spomínam si 
na dve situácie.

Naša dcéra chcela sestričku, keďže už 
mala troch bratov. My ako rodičia sme 
jej vraveli, nech sa za to modlí. Prešiel 
nejaký čas a keď som jej bola dať krížik 
a pusu na dobrú noc, pýtam sa jej, či sa 
modlí. Odpovedala, že áno. To bol taký 
prvý príjemne „prekvapujúci“ moment, 
že to vzala vážne. O to väčšie prekvapenie 
bolo, že aj Pán Boh to vzal vážne a o ne-
jaký čas sme zistili, že čakáme bábätko, 

a dokonca sa nám narodilo dievčatko. 
Dcérka sa sestričke veľmi potešila a vy-
jadrila to slovami: „Ale ja som sa modlila 
až za dve sestričky!“ Tak som zvedavá, čo 
nás v budúcnosti čaká. Človek rozumom 
chápe aj vie, že deti sú osobnosti a určite 
sa im Boh prihovára, a ony ho nejako tiež 
vnímajú, ale až takéto situácie vám to do-
volia aj zažiť a vychutnať si ten moment 
prekvapenia.

Druhá situácia sa nám stala pri spo-
ločnom obede. Bolo to v čase, keď som 
rozmýšľala, či si deti niečo pamätajú 
z tých „náboženských“ dialógov medzi 
nami, z kázní alebo nejakého času, ktorý 
s nami trávia na duchovných cvičeniach 
pre rodiny. Sedeli sme pri stole a strh-
la sa debata, čím bude jeden z našich 
synov. Vraví:„Ja budem Ježišov otec 
(úplne vážne)!“„Prosím?“„No, v škôlke 
sme vyfarbovali povolania a ja som farbil 
stolára.“ Tým myslel sv. Jozefa, ktorý bol 
tesárom. Starší syn sa opýtal: „A čo robila 
Ježišova mamka Mária?“ Padli rôzne 
možnosti, napr. tiež tesárka, krajčírka, 
žena v domácnosti, ktorá sa nám pozdá-
vala najviac. „Ale čím naozaj bola?“ pýta 
sa starší, šesťročný. Mladší (päťročný), čo 
chce byť ako sv. Jozef, sa na neho úplne 
vážne zahľadel a vraví: „Ty nevieš? Veď 
predsa Božia Matka!“ No, nezmohli sme 
sa od úžasu na slovo... Nám to vôbec 
nenapadlo, i keď o tom vieme. 

JEŽIŠ, SYN PREČISTEJ PANNY, BUDE MOJÍM HOSŤOM (4)
SLOVO OTCOV █ Ježiško aj vodu prinesie do kuchyne, 
pozametá, nehanbí sa pracovať. Tento milý Syn Bohorodičky 
má prísť teraz ku mne so svojou Matkou. Ten, ktorý na prí-
hovor svojej Matky urobil prvý zázrak v Káne Galilejskej..., 
ktorá sa veľmi tešila, ak počula o svojom Synovi, že všade, kde 
chodil, robil dobre, ktorá bola smutná v posledných dňoch 
Ježišovho života, ktorá počula: teraz ho zradil Judáš, teraz ho 
vedú od jedného sudcu k druhému, teraz ho bičovali, odsúdili 
na smrť, tŕním korunovali, kríž na plecia položili. A ona ho 
ide pozrieť, musí sa s ním stretnúť. A stretáva ho. Hovoria 
očami – aj Syn, aj Matka. Čo mohla hovoriť Matka, keď videla 
svojho Syna s krížom na pleciach? Syn môj, toto si si zaslúžil 
od ľudí? Za to, že si vyliečil rany, oni ťa bičovali, zranili; za to, 
že si tešil, každému robil dobre, za to ťa opľúvali; za to, že si 
kríže bolestí snímal z ľudských pliec, za to ti ľudia dali ťažký 
kríž na plecia!

Ó, Syn môj, prečo musíš vytrpieť toľko zla? Prečo ťa tak 
nespravodlivo súdia? Ó, Syn môj, tak spolucítim s tebou, 

nevýslovným spôsobom ťa milujem za tvoju veľkú lásku 
k ľudskému pokoleniu. Nech sa stane Božia vôľa, Pán Boh 
to dovolil, musím sa s tým uspokojiť. A na čo myslel Ježiš, 
keď videl svoju bledú matku? Ach, matka moja, ty jediná 
zo všetkých matiek, ktorá musí toľko trpieť aj pre Syna, aj 
pre ľudstvo spolu so Synom. Ty jediná na svete, ktorá môže 
vidieť svojho Syna, ako nesie svoju truhlu (šibenicu – kríž), 
v ktorej ho zaživa pochovajú. Ó, Matka, koľko si sa so mnou 
natrápila v živote, a ja ťa teraz nechávam samú. Neboj sa, 
nenechám vás sirotami, tým viac nenechám sirotou teba, ó, 
drahá Matka! Budeš mať ochranu nebeskú aj pozemskú. Ešte 
chvíľu budeš trpieť. Onedlho uvidíš vzkrieseného Syna, ešte 
chvíľu budeš žiť a budeš Kráľovnou neba...

Buď silná, ó, Kráľovná mučeníkov! Porozumeli si, poznali 
myšlienky, povzbudili sa.

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

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
21. – 23.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátov Giraltovce, Stropkov, Svidník. 
Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 
rokov.
28.02. – 01.03. AŠAD

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC) 
17.45 Modlitebné stretko 
(kaplnka GTF)
Ponuka spovede a duchovné-
ho rozhovoru pred liturgiou 
a po nej alebo vo štvrtok večer, 
resp. podľa dohody

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  fedorisin.jan@grkatke.
sk, unipas@grkatke.sk  Kontakt: otec Ján 
Fedorišin (0904 738 712)
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzeso-
va 40)
17.00 Liturgia (katedrála)
18.00 Stretko

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

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

 S ÚSMEVOM

Ale veď ten váš budík nie je vôbec pokazený. 
Iba s ním musíte pred zvonením zatriasť.

„Odkiaľ ideš, Jožko?“
„Z kon-kon-kon-kur-zu-zu.“
„A čo to bolo za konkurz?“
„Hľa-hľa-dali hlá-hlá-sa-te-te-ľa.“
„A čo, vzali ťa?“
„Nie. Vra-vraj škú-škú-lim.“

Aký je rozdiel medzi japonským a slovenským 
vlakom?
Podľa japonského si môžete nastaviť hodinky 
a podľa slovenského kalendár.

Historický záznam kronikára z Palestíny spred 
dvoch tisícročí: „Vlani nás prepadli kŕdle 
kobyliek. Bolo to naozaj hrozné. Všetko nám 
zožrali. Len prorok Ján Krstiteľ si pochvaľoval, 
že si ich zavaril vyše päťdesiat pohárov.”

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Miroslav Chorendžák, bohoslovec  
 
Poznáte proroka Daniela, človeka, ktorý odovzdával kaž-
dodenne svoj život Bohu? Jeho viera bola skúšaná ťažkou 
skúškou v jame tlamami hladných levov, no Boh tam vstúpil 
a ochránil Daniela, ktorý sa utiekal pod Pánovu ochranu. 
Táto udalosť je svedectvom existencie Božej pomoci, sily, 
pravdy a spravodlivosti. Ako si na tom ty? Veríš svojmu 
Bohu, ktorý má moc premôcť každé zlo, ktoré na teba 
dolieha? Spoliehaš sa na neho? On má moc premôcť aj tú 
najväčšiu prekážku v našich životoch. Kiežby sme aj my mali 
takú vieru, akú mal Daniel. Prosme teda nebeského Otca 
o dar živej viery. 

Páči sa mi to . Odpovedať

Ivett Janočková, animátorka a študentka vysokej školy 
 
Boh nás chráni v každom čase. Je dôležité, aby sme si to 
uvedomili. On nám chce dávať život, a to aj ten večný. Ak 
sa však Boha vzdávame hriechom, tak sa vzdávame života. 
Vzdávame sa milujúceho Otca, ktorý nás chráni pred zlým. 
No máme nádej a prostriedok znova nadobudnúť „ochranu 
nášho života“. A tým je svätá spoveď. Každý človek má pud 
sebazáchovy, v rizikovej situácii sa snaží zachrániť svoj 
život. Tak by to malo byť aj s naším večným životom. V riziku 
nebezpečenstva straty večnosti si ho zachrániť. Boh nás volá 
k sebe, aby sme mohli naveky žiť v ňom.

Páči sa mi to . Odpovedať

Michaela Jenčová, študentka psychológie 
 
Sneh chráni rastliny pred mrazom. Ale čo, respektíve kto 
chráni mňa? Tak ako rodičia chránia svoje deti, tak Boh 
chráni mňa. On ťa chráni, si jeho poklad, si stvorený na jeho 
obraz. Nejde tu iba o to, že bdie nad tvojím životom, ale stá-
le ťa chráni, hoci to nevidíš. Niekedy musíš spadnúť a rozbiť 
si kolená, a možno budeš nahnevaný na seba aj na neho, ako 
to mohol dopustiť. No zastav na minútku svoj hnev. Možno 
bola práve táto chvíľa pre teba dôležitá, aby si sa spamätal, 
otvoril oči a niečo urobil. Pán ťa chráni od zlého. Stačí mu 
iba dôverovať. On prišiel a dáva aj svoj život, aby chránil 
tvoj. 

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

BLAHOSLAVENÝ KAROL 
HABSBURSKÝ
Posledný rakúsko-
-uhorský cisár sa stal 
patrónom porazených, 
keďže v živote sa mu 
rozpadlo skoro všetko 
vrátane ríše; on však 
ostal verný Bohu až 
do konca. Tento muž 
veľmi dobre vedel, čo 
znamená zlyhávať – 
a tak je patrónom tých, 
ktorým to v živote 
nevychádza. So svojou 
manželkou mal dobrý 
vzťah (aj v tých naj-
ťažších časoch), osem 
detí a očividne sa im 
podarilo to, čo Karol 
pochopil ako ich úlohu, 
keď sa brali – pomôcť 
si spoločne do neba. 

62 148
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VIANOČNÉ 
OBLÁTKY
LONDÝN/VEĽKÁ BRI-
TÁNIA	J	Gréckokato-
lícki veriaci v Londýne 
prežili predvianočnú 
nedeľu 22. decembra 
slávením svätej liturgie 
a pečením vianočných 
oblátok. Zastupujúci 
kňaz otec Siargiej 
v kázni zdôraznil, že 
Boh poslal na svet svoj-
ho Syna v istom čase a na konkrétne miesto. Tak, ako má zmysel priestor 
a čas, v ktorom žije každý človek, aj Ježišov život v istom časopriestore mal 
zmysel z hľadiska naplnenia Božieho plánu.

Po svätej liturgii si farníci počas zvyčajného spoločného občerstvenia sami 
piekli vianočné oblátky. Oblátky, ktoré si sami napiekli krajania v Londýne, 
znázorňujú Presvätú Bohorodičku s Ježiškom. Nad nimi je prianie „Radost-
né Vianoce“. (-mv)

EPARCHIA PARMA CHCE 
PODPORIŤ ROZVOJ 
DUCHOVNÝCH POVOLANÍ
PARMA/USA	J	S cieľom podpory povolaní Eparchia Par-
ma v USA otvorila nový program pre mladých mužov, ktorí 
pociťujú povolanie do kňazstva. 1. januára štyria mladí 
muži začali spoločne bývať vo farskej budove pri miestnej 
Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Parme a budú zdieľať spoloč-
ný modlitebný a komunitný život. Medzi štyroch mladých, 
ktorí týmto spôsobom chcú spoznávať, k čomu ich Boh 
povoláva, patria aj dvaja Slováci − Benjamín Ančočik a Dá-
vid Rinik, ktorí počas zimného semestra študovali na John 
Carroll University v neďalekom Clevelande.

Podstatu programu na rozlišovanie povolania priblížil 
protosynkel Eparchie Parma otec Marek Višňovský: 
„Snažíme sa mladých učiť, ako sa starať o svoj duchovný 
život... Každý večer sa modlia večiereň, vladyka Milan Lach 
im každodenne dáva podnety na zamyslenie a každé ráno 
rozjímajú a spytujú si svedomie.“ (Laura Ieraci)

KOLEDNÍCI Z JAKUBIAN 
KOLEDOVALI VO VATIKÁNE
VATIKÁN	J	Slovenskí koledníci sa 28. decembra 2019 až 2. januára 2020 
pripojili ku koledníkom z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska a Maďar-
ska, aby sa zúčastnili na novoročnej svätej omši so Svätým Otcom Františkom 
v Bazilike sv. Petra. Toto stretnutie sa konalo v rámci koledníckej akcie Dobrá 
novina, ktorá na Slovensku tohto roka jubiluje svojím 25. ročníkom. V mene 
slovenských koledníkov si po požehnanie tohto roka išli koledníci z farnosti 
Jakubany.

Sprievodným programom tejto cesty bolo koledovanie v Ríme a vo Vatiká-
ne. Skupinka navštívila a svojím koledovaním potešila Slovenské pápežské 
kolégium, kardinála Jozefa Tomka, Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici, 
Pápežskú švajčiarsku gardu a Vatikánsky rozhlas.

Vyvrcholením bola novoročná svätá omša so Svätým Otcom Františkom, 
pri ktorej obetné dary spolu s dvomi nemeckými koledníčkami priniesol 
aj zástupca koledníkov zo Slovenska. Po skončení svätej omše sa koledníci 
spolu s ostatnými veriacimi zhromaždili na Námestí svätého Petra. Svätý 
Otec vystúpil do pápežskej pracovne v Apoštolskom paláci a z jej okna udelil 
požehnanie. (Andrea Vaľková)

VATIKÁN	J	Kardinál Marc Ouellet, prefekt 
Kongregácie pre biskupov, ktorá hľadá 
vhodných kandidátov na biskupské sväte-
nie, 5. decembra v rozhovore pre časopis 
Vida Nueva konštatoval, že až 30 % kňazov, 
ktorí sú Svätým Otcom vybraní na biskup-
ský úrad, toto vymenovanie odmieta. Časté 
dôvody sú, že sa dotyčný necíti dostatočne 
schopný, má nejakú životnú ťažkosť alebo sa 
obáva, že Cirkvi spôsobí škodu. (radiovati-
cana.cz)

BOSKOVICE/ČESKO	J	17. decembra uply-
nulo sto rokov od narodenia kardinála To-
máša Špidlíka SJ. Jeho obsiahla zbierka kníh 
sa venuje teológii a spiritualite kresťanského 
Východu, patria ku klasike duchovnej litera-
túry, ktorá formovala a obohatila mnohých 
gréckokatolíckych veriacich na Slovensku. 
(vaticannew.va)

VATIKÁN	J	Svätá stolica 17. decembra zve-
rejnila dva právne dokumenty, ktorými Svätý 
Otec František zrušil pápežské tajomstvo 
v prípadoch činov sexuálneho násilia a zne-
užívania maloletých spáchaných klerikmi. 
(TK KBS)

SHREWBURY/VEĽKÁ BRITÁNIA	J	Do Ka-
tolíckej cirkvi bol 22. decembra prijatý bývalý 
kaplán kráľovnej Alžbety, anglikánsky biskup 
Gavin Ashenden. „Pochopil som, že jedine 
Katolícka cirkev so svojím Magistériom má 
teologickú integrálnosť, teologickú zrelosť 
a duchovnú silu, aby bránila vieru, obnovila 
spoločnosť a zachránila duše v plnosti viery,“ 
povedal anglikánsky biskup. (TS ČBK)
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OCENENIE ZA SRDCE 
NA SPRÁVNOM MIESTE

Mária DUDOVÁ-BAŠISTOVÁ

Významné osobnosti a organizácie, ktoré pôsobia 
na území Prešovského kraja, si na sklonku uplynulého roka 
prevzali z rúk predsedu kraja Milana Majerského ocenenie. 
Siedmim laureátom boli odovzdané Ceny Prešovského 
samosprávneho kraja  a Ceny predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Medzi ocenených patril aj otec Vasil 
Kormaník. Udeľovanie ocenení sa uskutočnilo už po šest-
nástykrát. Tento ročník priniesol aj jedno mimoriadne 
ocenenie.

Už roky patrí k vianočnému koloritu odo-
vzdávanie krajských ocenení. Veľká scéna 
Divadla Jonáša Záborského v Prešove opäť 
patrila 18. decembra k tým najpovola-
nejším. Tentoraz to však neboli herecké 
osobnosti, ale osobnosti a inštitúcie, 
ktoré majú výrazný podiel na rozvoji 
regiónu i na jeho prezentácii – doma či 
v zahraničí.

„Je nám cťou, že aj tento rok môžeme oce-
niť také inšpiratívne osobnosti i kolektívy, 
ktorých úsilie a úspechy presahujú nielen 
hranice nášho regiónu, ale aj krajiny. 
Sme hrdí na každý jeden z nich. Sme 
vďační aj za osobné príklady statočnosti, 
odvahy a za neutíchajúcu túžbu pomá-
hať slabším. Pripomínajú nám totiž, že 
práve ľudskosť a duchovné hodnoty sú 
tým, na čom v živote skutočne záleží, a že 
nezlomnou vôľou dokážeme aj nemožné, 
a prekonáme najťažšie životné nástrahy,“ 
zdôraznil Milan Majerský.

ČO JE CENA PSK A CENA 
PREDSEDU PSK?
Myšlienka oceňovať inštitúcie i jednotliv-
cov za ich prínos v rozvoji regiónu vznikla 
v roku 2004. Cenu PSK zobrazuje umelec-
ké dielo v tvare gotickej brány s doširoka 
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otvorenými dverami. Ide o symbol prijí-
mania nových podnetov. Cenou predsedu 
PSK je objekt pripomínajúci ľudské srdce 
po stranách obomknuté krídlami, ktoré 
symbolizuje citovú spoluúčasť. Autorkou 
oboch diel je akademická sochárka Eva 
Fišerová.

CENY KRAJA 
DO RÔZNYCH OBLASTÍ
Udeľovanie krajských ocenení sa neviaže 
na jednu oblasť, naopak, všíma si osob-
nosti a organizácie v širokom spektre 
odvetví. V roku 2019 si Cenu Prešovského 
samosprávneho kraja odniesli traja laure-
áti. Výber je v kompetencii zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja. To 
rozhodlo, že za výnimočný prínos v oblas-
ti hudby a významné úspechy v tejto sfére 
ocení spevácku legendu, rodáčku z Turian 
nad Ondavou (okres Stropkov) Mariku 
Gombitovú. V oblasti športu si odnies-

la cenu jedna z najlepších športovkýň, 
zrakovo postihnutá Henrieta Farkašová 
a jej navádzačka z Kežmarku Natália 
Šubrtová. Na konte majú výnimočnú 
reprezentáciu Slovenska aj množstvo 
mimoriadnych športových výsledkov 
na medzinárodných podujatiach.

V sociálnom odvetví vykonáva zvlášť ná-
ročnú, ale nezanedbateľnú službu Hospic 
Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. 
Roky sa v ňom s láskou starajú o nevylie-
čiteľne chorých ľudí. Ponúkajú im nielen 
ústretový liečebný režim, ale nájdu tu aj 
láskavý prístup a psychickú oporu.

PREDSEDA OCENIL 
I MALIARA ČI REZBÁRA
Tri ocenenia udelil Milan Majerský ako 
Cenu predsedu PSK. Prevzal si ju pri 
príležitosti svojho životného jubilea 
i za osobný prínos v rozvoji výtvarné-

ho umenia maliar Slavomír Brezina. 
Oceneným bol tiež rezbár Milan Kraj-
ňák. Samouk, rodák z Nižného Hrušova 
(okr. Vranov nad Topľou) vytvoril veľké 
množstvo malých i veľkých plastík, nad-
rozmerných drevených súsoší. Svoj talent 
rozdáva ďalej aj medzi rómskou mlá-
dežou v Čičave. Ide o projekt Šľachetné 
srdce v rámci chránenej dielne Roma art. 
Ako sám Krajňák priznáva, pracuje s tými, 
voči ktorým mal kedysi predsudky. Svoju 
schopnosť vyrezávať však vníma ako „Boží 
dar, ktorý si nemôžem nechať len pre 
seba“. Aj preto sa angažuje v rámci cha-
ritatívnych akcií, počas ktorých pomáha 
deťom so svalovou dystrofiou či detskou 
mozgovou obrnou.

OCENENIE PRE 
GRÉCKOKATOLÍCKEHO 
DUCHOVNÉHO PASTIERA
Ocenenie si v 16. ročníku odovzdávania 
cien prevzala aj výrazná osobnosť medzi 
gréckokatolíkmi – otec Vasil Kormaník. 
Cenu predsedu PSK získal za šírenie myš-
lienok kresťanstva, budovanie ekume-
nických vzťahov, aktivitu v charitatívnej 
a sociálnej oblasti, ale aj za dlhoročnú 
prácu s mládežou. Jeho pečať tak ostala 
v Kojšove, Fulianke, ale i vo farnosti Sek-
čov v Prešove. Veľký podiel má na obnove 
gréckokatolíckeho cirkevného školstva 
v Prešove. Mimoriadne dôležitá a neza-
stupiteľná bola jeho úloha predovšetkým 
pri obnove kňazského seminára v roku 
1990. Posledné roky našiel svoje pôsobis-
ko ako duchovný správca Gréckokatolíc-
kej charity v Prešove, ktorá v minulosti 
tiež získala Cenu PSK.

MIMORIADNE OCENENIE 
ZA POMOC PRI TRAGÉDII
Slávnostný galavečer udeľovania oce-
není sa konal v prešovskom divadle len 
pár dní po tom, čo mestom aj Sloven-
skom otriasol výbuch bytového domu 
na Mukačevskej ulici. Predseda PSK 
Milan Majerský tak odovzdal ešte jedno 
mimoriadne ocenenie – Medailu pred-
sedu Prešovského samosprávneho kraja. 
Tú si odniesli zástupcovia Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Prešove za profesionálnu prácu, 
nasadenie a odvahu pri záchrane obyvate-
ľov obytného domu. Celý večer tak popri 
výnimočných príbehoch sprevádzali aj 
slzy a silné emócie.
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SVIATOK BOHOZJAVENIA V METROPOLII
PREŠOV – VEĽKÝ ŠARIŠ	J	V pred-
večer Bohozjavenia navštívil prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
farnosť Prešov-Sídlisko 3, aby viedol veľ-
kú večiereň a posvätil jordánsku vodu. 
Vo sviatok 6. januára slávil vladyka Ján 
svätú liturgiu vo Veľkom Šariši, filiálke 
farnosti Prešov-Sídlisko 3. V homílii 
vladyka vyzval k odvahe zjavovať živého 
Boha skrze manželstvá a rodiny. V záve-
re svätej liturgie vladyka prijal gratulá-
ciu k 17. výročiu biskupskej vysviacky. 
(Peter Kačur)

KOŠICE	J	Oslava sviatku v košickej 
katedrále sa začala 5. januára veľkou 
večierňou. Vo večerných hodinách sa 
konala modlitba veľkého povečeria s lí-
tiou a jordánske svätenie vody. Prítomní 
si tiež vypočuli slovo o Kristovom krste 
z rečí svätého biskupa Gregora Nazián-
skeho. V deň sviatku sa počas svätej 
liturgie prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. Zdôraznil, že Boh, ktorý 
sa v plnosti zjavil v Ježišovi Kristovi, sa 
zjavuje počas slávenia liturgie. (TSKE)

BRATISLAVA	J	V predvečer sviatku 
bratislavský eparcha Peter Rusnák v ka-
tedrále predsedal liturgickému sláveniu, 
ktoré sa začalo veľkou večierňou a po-
kračovalo veľkým jordánskym svätením 
vody a veľkým povečerím s lítiou. Vo 
sviatok vladyka slávil svätú liturgiu, 
ktorú vysielalo Rádio Regina. V homí-
lii zdôraznil, že Boh sa obnažil, aby si 
človek obliekol Ježiša Krista. Liturgiu 
spevom sprevádzal zbor Kyrillometho-
deon pod vedením Ladislava Sabolčáka.
(Stanislav Gábor)

V KOŠICKEJ 
EPARCHII OTVORILI 
JUBILEJNÝ ROK 
KLOKOČOVSKEJ 
IKONY
KOŠICE	J	Košická eparchia 1. januára 
otvorila prežívanie Jubilejného roka 350. vý-
ročia zázraku slzenia ikony Presvätej Boho-
rodičky v Klokočove. Pri tejto príležitosti bol 
vydaný aj pastiersky list, ktorý zdôrazňoval 
súcit Bohorodičky ako súcit matky, ktorá 
stojí pod krížom – stojí pri Cirkvi, posilňuje 
a trpí s trpiacimi.

Košická eparchia tiež pozýva všetkých 
k spoločnému prežívaniu jubilejného 
roka. Jedným z najväčších podujatí bude 
púť do Ríma, ktorá sa uskutoční 27. júna 
– 2. júla. Vo sviatok sv. Petra a Pavla bude 
klokočovská ikona umiestnená na oltári, 
na ktorom bude Svätý Otec sláviť svätú 
omšu. Vrcholom jubilejného roka bude 
eparchiálna slávnosť v Klokočove 14. – 
16. augusta. Informácie o všetkých poduja-
tiach jubilejného roka možno nájsť na webo-
vej stránke www.klokocov2020.sk. (TSKE) 

VLADYKA JÁN BABJAK POŽEHNAL 
KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
ĽUTINA	J	Pri príležitosti vyslania a požehnania koledníkov Dobrej noviny Prešovskej ar-
chieparchie sa 15. decembra konala svätá liturgia v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Na svätej liturgii, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, sa zúčastnilo 
okolo tristo koledníkov z takmer dvadsiatich farností.

Vladyka Ján v homílii koledníkov povzbudil, aby túto službu robili s láskou, pretože život 
bez lásky nemá zmysel. Vyzdvihol, že najväčším darom je sám Mesiáš. Taktiež ich vyzval 
k tomu, aby boli pozorní a vnímaví navzájom voči sebe.

V závere svätej liturgie nasledoval obrad požehnania a vyslania koledníkov. Svätú liturgiu 
spevom obohatil zbor mladých z Cerniny. Koledníckym pásmom vinšov a kolied sa predsta-
vili deti a mladí z farnosti Šarišské Jastrabie. Po krátkej prestávke program pokračoval sve-
dectvom hosťa Matúša Basandu, ktorý prítomným rozpovedal skúsenosti zo života v Keni, 
kde ako dobrovoľník pôsobil minulý rok tri mesiace. Po záverečnom poďakovaní bolo pre 
všetkých prítomných pripravené občerstvenie v Dome sv. Mikuláša. (Beáta Baranová)
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HUMENNÉ	J	Víťazka školského kola 
súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy 
... a slovo bolo u Boha, žiačka Cirkevnej 
základnej školy s materskou školou bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove Lucia Anderková 
sa 6. decembra zúčastnila na krajskom kole 
v Humennom. Vo svojej kategórii sa umiest-
nila na treťom mieste.  
(M. Zimovčáková)

VYŠNÝ ORLÍK	J	So spevom piesne k sv. 
Mikulášovi deti a mladí farnosti Vyšný Orlík 
rozniesli 7. decembra chorým a seniorom 
po dedinách farnosti Vyšný a Nižný Orlík, 
Jurkova Voľa mikulášske balíčky, aby zdô-
raznili Božiu lásku voči ľuďom. Deti sa vo 
sviatok sv. Mikuláša vzdali svojich balíčkov 
a vo farskom Chráme Nanebovstúpenia Pána 
sa tiež predstavili krátkym programom.  
(M. Fečko)

STARÁ ĽUBOVŇA	J	Pedagógovia Špeciál-
nej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni 
ponúkali 10. decembra v stánku na miest-
nych vianočných trhoch vianočné dekorácie, 
ktoré vyrobili žiaci i učitelia. Za dobrovoľný 
príspevok si mohol každý zakúpiť vianočnú 
ozdobu, čím prispel na kúpu rôznych pomô-
cok a materiálu, ktorý je potrebný na prácu 
so žiakmi. (S. Dziaková) 

STARÁ ĽUBOVŇA	J	K žiakom Špeciálnej 
základnej školy sv. Anny a mladým z Domu 
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FUTSALOVÝ TURNAJ 
KOŠICKEJ EPARCHIE
MICHALOVCE	J	Tímy z jednotlivých 
protopresbyterátov Košickej eparchie súpe-
rili 30. decembra o víťazný pohár a postup 
na Celoslovenský futsalový turnaj o pohár 
predsedu KBS 2020. Program turnaja sa začal 
slávením svätej liturgie v Bazilike Zostúpenia 
Svätého Ducha. V homílii bolo poukázané 
na to, že ponižovať niekoho, či už slovne, 
alebo fyzicky, je znakom slabosti muža. Preto 
i futbal môže preveriť charakter súťažia-
cich, aby správanie hráča riadil Kristus, nie 
emócie.

Po úvodných zápasoch v štyroch základ-
ných skupinách sa do finále dostali mužstvá 
z farností Poráč a Spišská Nová Ves. I tohto 
roka poputoval víťazný pohár do farnosti 
Poráč, ktorá bude Košickú eparchiu opäť 
reprezentovať na Celoslovenskom futsalovom 
turnaji o pohár predsedu KBS 2020. Na tre-
ťom mieste skončil tím kňazov, ktorý v boji 
o tretie miesto zvíťazil nad farnosťou Stanča. 
(Milan Kmec)

VIANOCE V BRATISLAVSKEJ 
KATEDRÁLE S NUNCIOM
BRATISLAVA	J	Na sviatok Narodenia Pána 25. decembra si deti z farnosti pri 
Katedrále Povýšenia sv. Kríža pripravili krátke vianočné predstavenie. Touto aktivi-
tou sa zapojili do koledovania Dobrej noviny. Jasličkovú pobožnosť svojou účasťou 
poctil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, ktorý 
následne s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom slávil archijerejskú liturgiu. 
Nuncius zároveň predniesol homíliu v slovenčine.

Výťažok z myrovania po svätých liturgiách bol zaslaný do zbierky Dobrej noviny, 
ktorá je určená katolíckej diecéze Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene.  
(Stanislav Gábor) 

NIŽŠIE SVÄTENIA  
V BRATISLAVSKEJ EPARCHII
BRATISLAVA	J	V Nedeľu svätých otcov 22. decembra vladyka Peter Rusnák 
udelil v bratislavskej katedrále nižšie svätenia Michalovi Janočkovi a Petrovi 
Sahajdovi, bohoslovcom Bratislavskej eparchie.

Slávnosť sa začala predstavením kandidátov. Ich krátke životopisy prečítal 
miestny farár otec Rastislav Čižik. Súčasťou obradu boli modlitby, ktoré svätiteľ 
prednášal nad svätencami, a odovzdanie sviece, apoštolára a sticharionu. Vo 
svojej homílii vladyka poukázal na to, že Boh stvoril svet ako harmóniu, ktorú 
však hriech narušil, a človek ju vlastnými silami nedokázal obnoviť. Preto pri-
šiel na svet Boží Syn, aby obnovil v človeku hriechom zničený Boží obraz.

V závere liturgie svätenci vyjadrili svoje odhodlanie byť Kristovými svedkami vo 
svojom živote a vladykovi poďakovali za jeho dôveru a udelenie nižších svätení.

Vladyka svätencov Michala a Petra povzbudil a privítal v spoločenstve tých, 
ktorí konajú službu pri prestole, službu svieconosičov a službu čitateľov, a za-
želal im, aby žili v harmónii s Božou vôľou. (-sg)
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PREHLIADKA VIANOČNÉHO 
FOLKLÓRU
NACINA VES	J	V nedeľu po Narodení Pána 29. decembra sa uskutočnil 
13. ročník regionálnej duchovnej prehliadky vinšov, kolied, duchovných piesní 
a vianočných hier pod názvom Christos raždajetsja. Podujatie organizačne 
zastrešili Spolok sv. Cyrila a Metoda, farnosť Nacina Ves a miestna obec.

Prítomných na úvod pozdravili starosta obce Anton Šandor a predseda spolku 
otec Michal Hospodár. Podujatie moderovala Alžbeta Záhorská. Prehliadku 
otvorila domáca ženská folklórna skupina Radosť cirkevnoslovanskými kole-
dami. Spestrením boli chorály v latinčine v podaní Zboru sv. Michala z Micha-
loviec. Nasledovalo vystúpenie Zboru sv. archanjela Michala spolu s detským 
zborom Cherubín z Trebišova. Vianočné pásmo spevov a tieňohry predviedla 
folklórna skupina Rokyca z Petroviec nad Laborcom. Nasledovalo ženské spe-
vácke trio z Pavloviec nad Uhom. Tradične program obohatili ženská folklór-
na skupina Moravančan a spevácka folklórna skupina Čemerňanka z Pustého 
Čemerného. V závere miestny farár otec Radoslav Záhorský odovzdal vedúcim 
zborov pamätné listy a spomienkové publikácie. (-mh)

sv. Anny zavítalo 11. decembra Divadlo Portál 
s Vianočnou rozprávkou o psíčkovi a mačičke, 
ktorí svojou usilovnosťou, láskavosťou a od-
hodlaním napravili svoje zlé skutky.  
(L. Halčišáková)

SVIDNÍK	J	V duchu myšlienky Boh tak mi-
loval svet, že dal svojho Syna... sa 11. decem-
bra na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja 
konalo vianočné predstavenie Hody lásky. 
V programe zazneli rusínske koledy s hudob-
ným sprievodom žiakov školy, texty v sloven-
skom, rusínskom i anglickom jazyku a diváci 
si mohli pripomenúť pravú podstatu Vianoc. 
(M. Jančišinová)

KOŠICE	J	Stredná odborná pedagogická 
škola sv. Cyrila a Metoda otvorila 12. decem-
bra svoje priestory pre záujemcov o štúdium 
a ich rodičov. Otvorené vyučovacie hodiny, 
počas ktorých budúci stredoškoláci mohli 
zakúsiť atmosféru vyučovania odborných 
predmetov, metodík výchov i cudzích jazy-
kov, sa stretli s veľkým záujmom návštevní-
kov. (M. Jeník)

PREŠOV	J	Žiaci Cirkevnej základnej školy 
s materskou školou blahoslaveného Pavla 
Petra Gojdiča pripravili 12. decembra vianoč-
ný program, súčasťou ktorého bola burza. Jej 
výťažok bol venovaný manželom, ktorí prišli 
pri tragédii výbuchu plynu v bytovom dome 
v Prešove o bývanie. (J. Valaliková)

JUSKOVA VOĽA	J	V Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka sa 13. 
– 15. decembra konala vianočná Archie-
parchiálna škola animátora dobrovoľníka. 
V Škole učeníka otec Martin Tkáč priblížil 
témy Božie kráľovstvo, Svätý Duch, dary, cha-
rizmy, prejavy a ovocie Ducha. V Škole služby 
v odbore animátor skupinky otec Milan 
Zaleha hovoril o hnutiach, reholiach a spolo-
čenstvách. V kreatívnom odbore sa účastníci 
pod vedením Evy Nemcovej venovali estetike, 
plánovaniu výzdoby, výrobe ozdôb a vianoč-
nému zdobeniu priestorov. V mediálnom 
odbore, ktorý viedla Dominika Šimková, 
si mladí vysvetlili základy práce s kamerou 
a druhy kamerových záberov. (V. Žolnová)

STARÁ ĽUBOVŇA	J	Žiaci Špeciálnej 
základnej školy sv. Anny pod vedením pe-
dagógov v spolupráci s Domom sv. Anny si 
18. decembra pre rodičov pripravili vianočné 
predstavenie. Napiekli chutné perníky a za-
hrali rozprávku O myške hrdopýške. Samoz-
rejmosťou boli vianočné vinše a básne.  
(M. Demčáková)

TREBIŠOV	J	Na Cirkevnom gymnáziu sv. 
Jána Krstiteľa sa 19. decembra konalo hudob-
no-dramatické pásmo o pokore, chudobe, 
vzájomnom obdarovaní, ktoré pre rodičov 

ZIMNÝ EPARCHIÁLNY TÁBOR
SKALKA NAD VÁHOM	J	Mládež Bratislavskej eparchie sa 27. – 30. decem-
bra už po piatykrát stretla na zimnom eparchiálnom tábore, teraz na pútnic-
kom mieste Skalka pri Trenčíne. Na tábore sa zúčastnilo sedemnásť mladých 
vo veku od štrnásť rokov. Tábor pod heslom Ku komu prirovnám toto pokole-
nie (Mt 11, 17) sa niesol v duchu témy Kresťan a jeho identita.

V sobotu viedol súbor prednášok saleziánsky kňaz otec Peter Ondrej zo 
Žiliny. Nedeľnú liturgiu slávil sekretár bratislavského eparchu otec Peter Sabol 
v Kostole sv. Anny v Trenčíne a predchádzala jej krátka pešia púť zo Skalky 
do mesta Trenčín. (Marianna Ivanková)
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ZIMNÝ TÁBOR V BÁRKE
JUSKOVA VOĽA	J	2. – 5. januára 2020 sa v Gréckokatolíckom mládežníc-
kom centre Bárka konal Zimný tábor Prešovskej archieparchie. Tábor viedol 
animátor Timotej Pulščák a otec Erik Hrabčák. Príkladmi svätých boli Mária 
Gorettiová a Dominik Savio. Celý tábor sprevádzala hrdinka Mulan, ktorá 
ukazovala, čo znamená byť skutočne odvážnym. Účastníci tábora sa tak učili 
odvahe k životu v poslušnosti, pokore, čistote, službe, odvahe plávať proti 
prúdu doby a nasledovať Krista. (Timotej Pulščák) 

a priateľov školy pripravili študenti. Stretnu-
tie sa začalo duchovnou katechézou duchov-
ného správcu školy otca Milana Diheneščíka 
a ponukou na sviatosť zmierenia. Nasledoval 
program študentov 2. A triedy. (E. Šimková)

KOŠICE	J	V sídle vydavateľstva BYZANT 
sa 22. decembra uskutočnil predvianočný 
večierok Spolku sv. Cyrila a Metoda. Podu-
jatie malo za cieľ prezentovať nový program 
zahraničnej spolupráce pri výmene študen-
tov s názvom United in values – Zjednotení 
v hodnotách. Študenti Gymnázia sv. Edity 
Steinovej v Košiciach Terézia Füleová a Matúš 
Hančikovský predstavili svoje skúsenosti 
z polročného študijného pobytu v Bavorsku. 
Na záver košický protosynkel archimandrita 
Jaroslav Lajčiak odovzdal úspešným študen-
tom záverečné certifikáty. (-mh)

BOROV	J	Deti z obce Borov si pripravili 
vianočné predstavenie s názvom Radostná 
zvesť. Rozprávaný príbeh o narodení Ježiša 
deti doplnili básňami, piesňami, ale zazneli 
aj koledy v rusínskom jazyku, ktoré zaspieva-
li všetci zúčastnení. (V. Ragan)

STROPKOV	J	Krajské múzeum v Prešove 
27. decembra slávnostne otvorilo v Kaštieli 
Stropkov prvú stálu expozíciu sakrálneho 
umenia. Vystavené exponáty dokumentujú 
aktivitu Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej 
a Pravoslávnej cirkvi v regióne Stropkova. 
Najcennejším dielom z umeleckohistorické-
ho hľadiska je neskorogotická monštrancia 
z roku 1527. Výtvarnú a liturgickú svojbytnosť 
Gréckokatolíckej cirkvi zasa dokladá takmer 
kompletný ikonostas z Valkoviec v rokoko-
vom štýle z 2. polovice 18. storočia. (R. Žitný)

DVORIANKY	J	Rada pre mládež Košickej 
eparchie ako poďakovanie za skvelú a obeta-
vú prácu animátorov počas celého roka 2019 
zorganizovala 28. decembra Ples animátorov 
Košickej eparchie. Po svätej liturgii v miest-
nom farskom Chráme Nanebovstúpenia Pána 
program v miestnom dome kultúry otvorili 
spoločné tance Venga a Belgický tanec. Ples 
animátorov Košickej eparchie bol zavŕšený 
v nasledujúci deň slávením svätej liturgie. 
(M. Kmec)

PREŠOV-SEKČOV	J	V Chráme Povýšenia 
sv. Kríža sa 29. decembra uskutočnil vianočný 
koncert. Predstavili sa tri prešovské grécko-
katolícke spevácke zbory: domáci zbor Stau-
ros, katedrálny zbor a zbor Hlahol zo Sídliska 
3. Zazneli koledy, vianočné známe i menej 
známe  piesne, vinše a priania. Podujatie 
zorganizovali členovia zboru Stauros pod 
vedením vedúceho zboru pána Štefana Danča 
a správcu farnosti otca Jozefa Novického.  
(A. Tabačáková)
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ROŽDESTVENNÝ KONCERT 
V ŠAMBRONE
ŠAMBRON	J	V Cerkvi Ochrany Presvätej Bohorodičky sa 29. decembra 
uskutočnil už šiesty ročník roždestvenného koncertu My pastyre prichodime, 
ktorý organizuje Rusínska obroda z oblastného strediska Stará Ľubovňa. 
Réžiu koncertu zastrešoval Milan Ščigulinský. Na úvod zaspievala mužská 
spevácka skupina Šambriňci Spodoby, Hospody, vo večer sej. Všetkých privítal 
miestny správca farnosti otec Pavol Székely. Na koncerte vystúpili mužský 
spevácky súbor Šambriňci, ženská spevácka skupina Jednoty dôchodcov 
Slovenska Šambron, folklórne skupiny Bajerovčan a Tichopotočan, sestry 
Uhlarové z Blažova, folklórne skupiny Javorina z Torysiek a Kečera z Jakubian, 
súrodenci Klaudia a Kristián Kormošovci a hrou na saxofóne Patrik Žemba. 
Na záver všetci zaspievali tropár Narodenia Ježiša Krista. Výťažok z dobrovoľ-
ného vstupného bol venovaný na Dobrú novinu 2019 a postihnutým tragédiou 
výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove. (Pavol Székely)
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PONDELOK
27. január
Prenesenie ostatkov  
sv. Jána Zlatoústeho
„Čí je tento obraz a nápis?“ (Mk 12, 16)
My sme tou mincou, na ktorej je 
vyobrazená Božia tvár, a Boh chce späť 
to, čo je jeho – teba. Boh ťa nechce len 
zvýrazniť novou razbou a novým čistením, 
nechce ťa použiť a vymeniť. Naopak. To, 
čo je v tebe len naznačené, chce urobiť 
reálnym. Chce dať pravú hodnotu tvojmu 
životu. A tu prichádza pasca diabla – 
hovorí, že máš hodnotu len vtedy, keď si 
produktívny, keď niečo vyrábaš. Nenechaj 
sa oklamať. My patríme Bohu a nie práci. 
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 
– 17, zač. 54 (radové); Hebr 7, 26 – 28. 8, 1 – 
2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
tropár svätému, Sláva, kondak svätému, 
I teraz, podľa predpisu; ostatné svätému 
(HS: 301; PZ: 275; HP: 348)

UTOROK
28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
„A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 
Veľmi sa mýlite.“ (Mk 12, 27)
V živote sú dve otázky, na ktoré potrebuješ 
nájsť odpoveď: Si spokojný s tým, kam 
speje tento svet? Si spokojný so svojím 
životom? Vždy, keď si pozrieš správy, si 
rozhorčený. Požaduješ okamžitú zmenu. 
No tento svet nepotrebuje zmenu, 
potrebuje svätosť. Potrebuje sväté chvíle. 
Ako vznikajú? Tým, že každodennú 
udalosť naplníš Božou prítomnosťou. 
Tento svet nepotrebuje papagájov zákona, 
potrebuje teba, aby si ho oživil skutkom 
Božej lásky. Nemýľ sa, len Boh dáva život, 
človek len dane a smrť. 
Liturgia: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 
27, zač. 55; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
29. január
Prenesenie ostatkov  
Ignáca Bohonositeľa
„Milovať budeš Pána, svojho Boha...“ 
(Mk 12, 30) 
Človek dostal úžasnú ponuku milovať 
Boha. My môžeme milovať Boha. Boh 
sa nespráva ako žena vedomá si svojej 
krásy, ktorá odkáže svojmu ctiteľovi: „Ani 
na mňa nepomysli!“ Boh chce, aby sme 
na neho stále mysleli a po ňom túžili. My 
by sme nemali byť tí, ktorí hovoria: „Dajte 
nám všetci pokoj!“ Naopak, naše heslo by 
malo byť: „Pozerajte sa na nás. Pozerajte 
sa, lebo z nás vychádza Boží pokoj.“

Liturgia: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 
37, zač. 56; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
30. január
Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Ba-
zil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi...“ 
(Mt 5, 16)
Horíš? Si sviecou v Božích rukách, ale bez 
plameňa je svieca nanič. Je len okrasou. 
Svieca môže horieť len vtedy, keď udržuje 
v sebe plameň, keď dovolí, aby ju ten 
plameň umenšoval. K tomu ťa dnes 
pozýva Ježiš − byť sviecou, ktorá sa nesnaží 
niekam skryť, uchovať čo najdlhšie svoj 
život, ale sviecou, ktorá ukazuje cestu, 
ktorú niekto drží v ruke, používa. Nezáleží 
na tom, či je svieca veľká, alebo malá, vždy 
je určená pre plameň – ten je dôležitý. 
Nenechaj sa udusiť starosťami. Hor!
Liturgia: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 
38 – 44, zač. 57 (radové); Hebr 13, 7 – 16, 
zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (svätiteľom); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tro-
pár svätiteľom, Sláva, kondak svätiteľom, 
I teraz, podľa predpisu; ostatné svätiteľom 
(HS: 358; PZ: 335; HP: 349)

PIATOK
31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
„Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!“ 
Ježiš mu vravel: „... všetko bude zborené.“ 
(Mk 13, 1 – 2)
Veľkoleposť nespočíva v budovách a kráse, 
ale v odvahe milovať. Svätému Františkovi 
sa sťažoval jeden človek, že má problém 
milovať Boha. Ako spolu šli, stretli slepého 
a malomocného človeka. František sa ho 
spýtal: „Mal by si ma rád, keby som ti vrátil 
zrak a už by si nebol malomocný?“ „Pane, 
niežeby som vás miloval, ale bol by som 
vaším otrokom!“ „Vidíš,“ hovorí František, 
„tento by ma miloval, keby som mu vrátil 
zdravie. Prečo ty nemiluješ Pána Boha 
za to, že si zdravý, že nie si sám?“ 
Liturgia: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, 
zač. 58; každodenné antifóny; menlivé čas-
ti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; 
PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
1. február
Obdobie pred Stretnutím Pána 
Mučeník Tryfón
„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď 
príde?“ (Lk 18, 8)
Vytvorili sme systém súdov, prokuratúry, 
ale spravodlivosť nám akosi uniká. 

Snažíme sa ju zobrať do vlastných rúk, 
ale obracia sa proti nám. Tu prichádza 
Boh a dáva jej zmysel. Božia spravodlivosť 
sa začína príkazom ohľadom otrokov. 
Otrok je niekto, kto nemá žiadne práva. 
Inými slovami, spravodlivosť je pravá, 
ak ochraňuje neschopných brániť sa 
(otrokov, nenarodené deti). My žijeme 
v diktatúre supermarketovej mentality, 
kde si vyberáme a kupujeme vlastnú 
spravodlivosť. Strácame vieru v pravdu 
a nahrádzame ju tovarom. 
Liturgia: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 
2 – 8a, zač. 88; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z obdobia pred sviat-
kom, Sláva, I teraz, kondak z obdobia pred 
sviatkom; ostatné zo soboty (HS: 359, 160; 
PZ: 337, 115; HP: 351, 115)

NEDEĽA
2. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi 
Stretnutie Pána
Vzal ho aj on do svojho náručia a velebil 
Boha... (Lk 2, 28)
Starec Simeon nepočuje, už nedokáže 
vidieť, jeho ruky sa trasú, nedokážu 
zovrieť dieťa v náručí. Ale keď prichádza 
Ježiš, pozná ho a dvíha. Keď prijmeš 
Ježiša, vtedy ťa zdvihne, ale je čas, keď 
musíš dvíhať Ježiša ty sám. Je čas, keď 
v Ježišovi nevidíš veľkého Boha, keď ti 
Boh pripadá bezbranný a zabitý na kríži. 
Vtedy potrebuješ urobiť to, čo Simeon. 
Jemne a nežne zobral Ježiška do rúk 
a začať chváliť Boha. Je prirodzené chváliť 
niekoho, kto nám robí dobre, ale chváliť 
toho, kto nám prináša smrť? V našom 
živote je veľa ľudí a okolností, ktoré nám 
prinášajú smrť. Potrebujeme urobiť to 
isté čo Simeon, jemne a nežne pristúpiť 
k manželovi/-ke a začať ho/ju chváliť. 
Mnohí povedia: „Ale otče, keď nie je 
za čo chváliť, keď on je taký...“ Simeon 
je starec, jeho ruky nie sú najjemnejšie, 
jeho vôňa nie je najpríjemnejšia, 
výzor nie najkrajší, jeho správanie je 
poburujúce, ale Boh si ho vyberá a nechá 
sa ním niesť. Nebuď chladničkovým 
človekom, ktorý všetko schladzuje 
a konzervuje, buď kresťanom, ktorý dáva 
život cez chválu. 
Liturgia: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22 – 
40, zač. 7; hlas 1; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; vchod zo sviatku; tropár 
z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondak z trió-
dy, I teraz, kondak zo sviatku, prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviatku; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská 
Bohorodička a 9. irmos z utierne zo sviat-
ku; požehnanie sviec; myrovanie (HS: 143, 
360; PZ: 96, 338; HP: 97, 352)
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PONDELOK
3. február
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
„... nestarajte sa dopredu, čo budete ho-
voriť, ale hovorte, čo vám bude dané...“ 
(Mk 13, 11)
Ježiš hovorí, že máme byť pasívni. 
Podstatou pasivity nie je ničnerobenie, 
lenivosť, ale očakávanie, že príde niekto, 
s kým spoločne zmeníme situáciu. 
Modlitba, pôst a pokánie sú očakávaniami 
zásahu zhora. Svätý Pavol prežil mnoho 
utrpení. Sám Ježiš mu povedal, že musí 
stáť pred cisárom. Mohol si predstavovať 
a očakávať zdvorilú audienciu a veľkoleposť 
dvora, ale Ježiš to urobil úplne inak. 
Prekvapil ho. Táto pasivita nie je ničím 
iným ako čakaním na prekvapenie od Boha. 
Nechaj sa prekvapiť jeho plánom pre teba. 
Liturgia: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 
9 – 13, zač. 59 (radové); Hebr 9, 11 – 14, zač. 
321b; Lk 2, 25 – 38, zač. 8 (spravodlivým); 
predobraz. antif. a blaženstvá; tropár zo 
sviatku a spravodlivým, Sláva, kondak spra-
vodlivým, I teraz, kondak zo sviatku; proki-
men, Aleluja a pričasten zo sviatku a spra-
vodlivým; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Panenská Bohorodička a 9. irmos z utierne 
zo sviatku (HS: 361; PZ: 340; HP: 354)

UTOROK
4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský
„Keď uvidíte ohavnosť spustošenia...“ 
(Mk 13, 14)
Kovč bol gréckokatolícky kňaz v tábore 
smrti. Keď sa rozhodli prepustiť ho 
na slobodu, povedal: „Sú len dve miesta, 
kde by som chcel byť: nebo a koncentrák. 
Ak by som tu nebol, kto by odsúdených 
odprevadil, kto by im dal istotu? Išli by 
na smrť úplne porazení, ale takto môžu ísť 
s hrdosťou, že ich čaká láskavý Otec.“ Ježiš 
ti opisuje všetko, čo bude zúriť v tvojom 
živote, hovorí ti to preto, aby si sa rozhodol 
ostať a čeliť všetkému s dôverou, že on je pri 
tebe. Odváž sa postaviť spustošeniu.
Liturgia: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 
23, zač. 60; predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; menlivé časti zo sviatku (prípadne 
aj svätým); namiesto Dôstojné je sa spieva 
Panenská Bohorodička a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

STREDA
5. február
Mučenica Agáta
„... slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj 
jas... Vtedy uvidia Syna človeka...“  
(Mk 13, 24, 26)
Čo si predstavíš pod pojmom koniec sveta? 
Koniec sveta prichádza, keď sa všetko vôkol 

teba sa rúca. Keď to, čo ti dáva istotu, sa 
stane nástrojom smrti. Keď Ježiša strhneš 
z kríža, priskrutkuješ k firemnému štítu 
ako logo, keď ho oberieš o komunikáciu 
s Otcom a namiesto toho ho usadíš 
k monitoru medzi burzových maklérov, 
aby ti zaistil ekonomickú budúcnosť. Ale 
Ježiš prichádza s mocou, nie ako virálna 
správa na facebooku s miliónmi lajkov, ale 
ako Boh, ktorý dáva nový život a zmysel. 
Liturgia: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 
– 31, zač. 61; menlivé časti ako 4. februára 
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

ŠTVRTOK
6. február
Biskup Bukol 
Hieromučeník Silván a spoločníci
„A čo hovorím vám, hovorím všetkým: 
Bdejte!“ (Mk 13, 37)
Kúpte si dva výrobky a tretí dostanete 
zadarmo. Ani sa nenazdáme a už si 
do nákupného košíka vkladáme vec, ktorú 
sme vôbec neplánovali kúpiť a ktorú 
možno ani nemáme šancu minúť. Slovíčko 
zadarmo je totiž čarovné a obchodníci to 
dobre vedia. Stačí s ním vyrukovať a ľudia 
strácajú sebakontrolu, sácajú sa, vznikajú 
bitky. Ježiš nehovorí, aby sme boli ostražití 
na cenové akcie obchodných reťazcov, 
ale ostražití na stav našich sŕdc. Nebili sa 
o najvýhodnejšie maslo, ale o svoju dušu. 
Liturgia: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 
14, 2, zač. 62; menlivé časti ako 4. februára 
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

PIATOK
7. február
Biskup Partenios 
Prepodobný Lukáš z Ellady
Keď bol v Betánii v dome Šimona Malo-
mocného... (Mk 14, 3)
Prišiel do domu Šimona Malomocného 
– to je tvoj dom, plný malomocenstva, 
kde sa všetko rozpadá. Ježiš prichádza 
ako hosť a hosťa potrebuješ v prvom rade 
prijať a hostiť – dať mu to, čo je vzácne. Ale 
malomocenstvo tvojich vzťahov ti ukradlo 
lásku a city. Potrebuješ trvalosť lásky. 
A tak robíš všetko možné a nemožné, 
aby si vytrval. Začínaš zaobaľovať svoje 
srdce tvrdosťou – alabastrom. Ako byť 
uzdravený? Potrebuješ rozbiť alabaster 
svojho srdca a vyliať ho na Pánove nohy.
Liturgia: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 
9, zač. 63; menlivé časti ako 4. februára; 
voľnica (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

SOBOTA
8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát

„Lebo títo všetci dávali dary zo svojho 
nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala 
všetko...“ (Lk 21, 4)
My neriskujeme, hráme na istotu, ale to 
Ježiš kritizuje. Nemôžeš hrať na istotu vo 
viere. Viera je risk, cesta plná strát. Keď 
začneš brať vážne duchovné záležitosti, 
odvrátiš svoje oči od všetkých vecí tohto 
sveta, tak sa náhle pre mnohých staneš 
fanatikom. Keď budeš vlažný, budeš 
mať formu zbožnosti, ale bez moci. 
Nebudeš ani príliš hriešny, ani príliš 
svätý. Nebudeš mať s nikým problémy, 
dokonca ani s diablom. Budeš len ďalším 
z polovičatých veriacich, ktorí nežijú, len 
prežívajú.
Liturgia: 2 Tim 3,1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45b 
– 47. 21, 1 – 4, zač. 103; menlivé časti ako 4. 
februára (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

NEDEĽA
9. február
Nedeľa o márnotratnom synovi 
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána
„O niekoľko dní si mladší syn všetko 
zobral, odcestoval do ďalekého kraja...“ 
(Lk 15, 13)
Mnohí z nás sme ako mladší syn. Všetko 
nás obmedzuje, nudí a ubíja. Potrebujeme 
zažiť vzrušenie. A tak siahame po slobode, 
úteku z rodiny, z práce. Zažívame pocit 
domnelej slobody, neobmedzených 
možností. Ale pravda je tá, že sa meníme 
na cudzincov. Byť cudzincom znamená 
žiť v tichom zúfalstve, v pocite neprijatia. 
Cudzinec nemá pocit domova, nemá 
blízkych, ktorí by mu rozumeli, a tak žije 
v minulosti a nereálnych predstavách 
o budúcnosti. Mnohí z nás sme staršími 
synmi. Zdá sa nám, že len otročíme 
a niekto nás len využíva. Bojíme sa 
opustiť to, čo sme si vybudovali. Starší 
syn bol každý deň s Otcom, ale vždy 
len otročil. Mladší syn sa vzbúril tomu, 
čo videl u svojho brata, tak ako sa naše 
deti búria voči nám a našim názorom. 
Starší syn si však nahovára, že je lepší ako 
mladší. Na ňom je bremeno domácnosti 
a zodpovednosti. No žije len svoje otroctvo 
práce a povinností. Toto sú prípady 
nezrelých vzťahov, ktoré chce Otec naplniť 
a oživiť. Nebuď cudzincom, staň sa Božím 
synom!
Liturgia: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 
32, zač. 79; hlas 2; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu a zo sviatku. 
Sláva, kondak z triódy, I teraz, kondak 
zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten 
z hlasu a zo sviatku (HS: 144, 360, 202; 
PZ: 97, 338, 165; HP: 98, 352, 161)

Radko Blichár
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Do slovníčka nám pribudlo slovo agapé. 
Starovekí Gréci ním pomenovali taký 

druh lásky, ktorá sa dáva, je nezištná, 
nehľadá seba, svoje uspokojenie 
a šťastie, ale sa stará o toho druhého. 
Kresťania prijali toto slovo za svoje na 
vyjadrenie božskej lásky, ku ktorej 
máme smerovať. Zároveň sa slovo stalo 
aj pomenovaním pre hostinu, ktorá 

medzi prvými kresťanmi nasledovala po 
eucharistickej hostine.

Ahoj, deti, keď sa povie slovo láska, každý 
si predstaví niečo iné. Niektorí sa uškrnú, 
niekto sa zasníva, iný pokrčí plecami 
a niekto zasa spozornie... Všetko závisí 
od toho, akú skúsenosť s láskou 
máme. Prvou najdôležitejšou prav-
dou je, že láska je Boh, alebo lepšie 
povedané Boh je láska. Fantastické na 
láske je to, že je tu rovnako pre 
všetkých (ako slnko, ako dážď). Stačí ju 
len hľadať.

       Dones aj 
z tej dobrej 

klobásky, čo je 
tam vzadu.
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Tak 
treba pre nich 

pripraviť nejaké 
rýchle pohostenie.

... zo
sused-
ného 

monastie-
ra...

detská   

Slovíčko

Príbehy poslušníkaSrdcová komora
A nemáme bratom 

preukazovať lásku tak, 
že im dáme ... 

Toto by mohlo stačiť. A ešte 
nejaké koláčiky.

...
to 

najlep-
šie?

Zájdem do komory 
a niečo im nachystám.

A nezabudni, 
synku, ani na dob-
ré víno.

Ako to?

Veľmi múdry pápež Benedikt XVI. napí-
sal všetkým veriacim list a dal mu názov 
Boh je láska. V ňom hovorí o tom, že 
človek túži po láske, potrebuje ju 
prijímať. Ale nemôže ostať iba pri tom. 
Musí sa naučiť lásku aj dávať. Najštedrej-
ší ľudia si uvedomujú, že všetko, čo 
majú, dostali z lásky ako dar. Kto chce 
dávať lásku, musí ju sám ako dar prijať. 
Je to ako chodenie anjelov po Jakubo-
vom rebríku – hore a dole (Božia láska 
zostupuje a my ju prijímame, a potom aj 
naša láska vystupuje k ľuďom a k Bohu).
Úloha: Priraď jedlo v strede obrázka 
k správnym dvojiciam.

Košík štedrosti

Kto?
No,

mnísi...

Už idú!

Z tej? A to 
už prečo?

... na horšie časy.

Od JA k TY

Aby sme od slov prešli k skutkom (láska v srdci prešla do 
našich rúk), urob si s nami malé prekvapenie pre kama-
ráta alebo kamarátku (alebo pre niekoho iného).
Úloha: : Na webe Slova nájdeš papierový košík, ktorý si 
môžeš vytlačiť na farebnej tlačiarni na tvrdší papier. 
Vystrihni ho, zlep a vlož doň niečo dobré pod zub.

Veď ja som 
ju dostal 

a nechal som 
si ju...

Iba vtedy bude naša 
hostina hostinou lásky.

Jedlo je známkou pohostinnosti, zdvorilosti, veselosti, láskavosti 
a štedrosti. Pri dávaní jedla sa človek pripodobňuje Bohu, ktorý samého 
seba rozdáva – dáva za pokrm všetkým hladným dušiam. Človek sa zasa 
zrieka svojho živobytia, od ktorého závisí jeho pozemský život. Preja-
vom lásky, jednoty, dávania sa a pomoci po spoločných liturgiách sa 
uskutočňovali hody lásky – agapé alebo agapy, kde za jedným stolom 
spolu jedli bohatí aj chudobní kresťania. Do dnešných dní sa vo východ-
nej tradícii zachoval zvyk rozdávať po myrovaní všetkým prítomným 
prosfory – chlieb, ktorý sa zvýšil pri príprave chleba určeného na preme-
nenie počas eucharistickej slávnosti. Slovo agapé sa používalo pri 
gréckom preklade Starého zákona namiesto pôvodného slova  ?????
Úloha: : Ak chceš vedieť, o aké slovo ide, vyrieš obrázkový rébus. Musíš 
nájsť päť písmen ukrytých v obrázku.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Peter Horňák, výpomocný duchovný pre 
veriacich maďarskej národnosti – 1. januára – 
70 rokov života; Marek Pulščák, farár farnosti 
Malcov – 28. január – 50 rokov života

Nech Pán žehná vaše kroky 
a udelí vám svoj pokoj.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Na spolok darovali: 
Farnosť Košice-Terasa: Alžbeta Bodnárová – 
15 eur; Tatiana Jurčová – 15 eur; Ing. Zuzana 
Kráľová – 15 eur; Michal Rešetár – 10 eur; 
Mária Varholíková – 10 eur; Erika Bodrucká 
– 5 eur; Halina Brenkusová – 5 eur; Mikuláš 
Bugis – 5 eur; Ing. Ján Čverčko – 5 eur; Mária 
Luteránová – 5 eur; Eva Semanová – 5 eur; 
Mária Vodarčíková – 5 eur; Farnosť Bratislava: 
Justína Hospodárová – 15 eur; prof. Mária 
Potočárová – 10 eur; Ing. Andrej Brejka – 5 
eur; PhDr. Mária Ďurišinová – 5 eur; JUDr. An-
drej Huorka – 5 eur; Andrej Jancura – 5 eur; 
Štefan Krajňak – 5 eur; Ing. Pavol Lunter – 5 
eur; Ing. Juraj Mantič – 5 eur; ThLic. Andrej 
Škoviera, PhD – 5 eur; prof. PhDr. Daniel 
Škoviera – 5 eur; prof. RNDr. Martin Škoviera 
– 5 eur.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Naša drahá mamka 
a babka Magdaléna Hlo-
hinová sa 17. decembra 
dožila krásnych 70 rokov. 
Do ďalších rokov jej 
vyprosujeme veľa lásky, 
darov Svätého Ducha, 

zdravie a Božie požehnanie. 
To jej zo srdca prajú dcéra Dana,  

syn Martin a vnúčatá Sofia  
Natália a Martin Matej

Drahý duchovný otec Marián Feckanič, 
25. januára ste oslávili krásnych 40 rokov. 
Do ďalšieho života vám vyprosujeme hojnosť 
Božích milostí, pevné zdravie, plnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohoro-
dičky. 

S vďakou a úctou veriaci filiálky Trnkov
Na mnohaja, blahaja lita!

Náš manžel, otec a dedko 
Vladimír Komanický  
4. februára oslávi krásnych 
80 rokov. Do ďalších rokov 
vyprosujeme veľa lásky, 
radosti, pokoja, zdravia 
i Božieho požehnania 

na príhovor Presvätej Bohorodičky. 
Vyprosujú manželka Helena, syn Peter,  

dcéra Alena, dcéra Slavomíra  
a syn Vladimír s rodinami.

SPOMÍNAME

Pred rokom 2. januá-
ra si dobrotivý Otec 
povolal k sebe nášho 
manžela, otca, dedka 
Mateja Hlohina. Blažený 
pokoj a večná pamiatka! 
Navždy ostávaš v našich 

srdciach a modlitbách. 
S úctou a láskou spomíname,  

manželka, deti a vnúčatá.

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 Magda-
lény v Brne, Chrám svätého Leopolda v Brne

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

Biblická obnova pre mužov

Pozývame mladých mužov vo veku od 18 
do 30 rokov na biblickú duchovnú obnovu.
Termín: 31. 01. – 02. 02. 2020
Kde: Misijný dom Arnolda Janssena v Brati-
slave
Svoju účasť môžeš nahlásiť na adrese:  
smisionarmi@gmail.com.
Cena: dobrovoľný príspevok. 
Viac informácií: verbisti.sk

Duchovné cvičenia pre mužov a ženy

Téma: Ježiš nám umýva nohy
Termín: 14. – 16. február
Cena za stravu a ubytovanie je 32 eur.
Duchovné cvičenia, ktoré vedie otec Pavol 
Tomko CSsR, sa začínajú v prvý deň o 18.00 
h a končia obedom posledný deň. Prihlásiť 
sa môžete najneskôr tri dni pred začiatkom 
cvičení.
Mejl: duchovnecssr@gmail.com alebo tel. č.: 
0944 322 150

Kresťanská konferencia pre podnikateľov

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina organi-
zuje 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 osvieže-
nie s večerou, diskusia a neformálny program 
s možnosťou networkingu.
Viac informácií: www.rozvijame.sk

Stretnutie biskupov s laikmi a zasvätenými

Biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz 
a inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, zasvätené 
osoby a aktívni laici sa stretnú v piatok a so-
botu 21. a 22. februára v Nimnici, aby spolu 
diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku 
cirkev na Slovensku počas roku 2020. Cieľom 
podujatia je prehĺbenie vzájomnej komu-
nikácie, výmena informácií a pohľadov, ako 
aj zbieranie pastoračných podnetov na rok 
2020 a ďalšie roky. Za hlavnú tému organi-
zátori zvolili pastoráciu mládeže. Stretnutie 
organizuje sekretariát Konferencie biskupov 
Slovenska.

Seminár s otcom Jozefom Marettom

Srdečne všetkých veriacich pozývame 
na prvú časť seminára Zbav nás zlého.
Kde: Hotel Javorná, Drienica 501
Kedy: 27. – 29. marec 2020
Bližšie informácie: Erik Zbyňovský, 0905 
635 380, 0907 932 400, zksilurus@gmail.
com
Na seminár si nezabudnite priniesť Bibliu. 
Na konci seminára sa požehnávajú predmety.
Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapacity 
zariadenia.

INZERCIA

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

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

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

Viac o inzercii nájdete na
casopisslovo.sk /redakcia/.
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Na ceste
k Bohu

26www.casopisslovo.sk program

TV LUX

J26.01. (nedeľa)  08.00 Klbko 08.25 Slovo v ob-
raze: Obrátenie Pavla 08.40 Gréckokatolícky 
magazín (GkM)  R 21.00 Medzi nebom a zemou
J27.01. (pondelok)  08.20 Dobrodružstvá chrobá-
čikov (5) 11.30 Sierra Leona: Ježiš na ulici – do-
kument 22.30 Požehnaný tvoj ľud v Egypte 2
J28.01. (utorok)  08.20 Dobrodružstvá chrobáči-
kov (6) 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 
Stalingradská Madona – dokument 2

J29.01. (streda)  03.20 Akatist 08.20 Dobro-
družstvá chrobáčikov (7) 16.05 Eucharistické 
zázraky 16.30 Nigéria: Aleluja – dokument 2 
20.20 PKP R

J30.01. (štvrtok)  16.05 GkM R 17.15 PKP R 21.10 
Hudobné pódium 21.50 Osobnosti: Vladimír 
Maslák 22.55 Nová kvalita života
J31.01. (piatok)  08.55 GkM R 16.25 Vnemy: 
Vydržať až do konca 16.55 PKP R 20.30 Dôkaz 
viery: Don Bosco – film 2
J01.02. (sobota)  01.50 PKP R 02.20 Max 
Kašparů: Vzťahy a hodnoty 08.30 PKP 14.00 
Akatist 20.30 Don Camillo Monsignor, ale nie 
príliš (4)
J02.02. (nedeľa)  08.40 GkM R 09.30 Na ceste 
k Bohu: Stretnutie Pána – séria video-katechéz, 
ktoré predstavujú významné sviatky a dni 
liturgického roka východnej cirkvi byzantskej 
tradície 19.00 Katechéza 20.30 Quo vadis

J03.02. (pondelok)  08.20 Dobrodružstvá chro-
báčikov (10) 14.30 Nádej pre Ugandu 16.05 
V škole Ducha 20.30 V Samárii pri studni
J04.02. (utorok)  08.20 Dobrodružstvá chrobá-
čikov (11) 16.30 India – dokument 2 20.55 
Gréckokatolícky magazín 21.15 Blázon z La 
Verny
J05.02. (streda)  03.20 Akatist 16.30 Ukrajina: 
Skutky apoštolov 2 20.20 PKP R 20.30 Druhý 
vatikánsky koncil: Boží ľud v priebehu dejín (2)
J06.02. (štvrtok)  08.20 Dobrodružstvá chrobá-
čikov (13) 09.25 Quo vadis 16.05 GkM R 16.30 
Večera u Slováka 17.15 PKP R 21.50 Všetko je 
Božie riadenie
J07.02. (piatok)  08.30 Gigi, Božia princeznička 
(1) 10.10 Z prameňa 16.55 PKP 17.15 Prečo, 
Otče? 20.15 PKP R 22.00 Luxáreň
J08.02. (sobota)  01.50 PKP R 02.20 Max 
Kašparů: Mať a byť 08.30 PKP 10.15 Godzone 
magazín 14.00 Akatist 19.00 PKP R

J09.02. (nedeľa)  05.05 Biblia: Život Ježiša (2) 
15.20 Svedectvo 16.40 Súdruh Don Camillo (5) 
19.00 Katechéza 23.00 Večerná univerzita

TV NOE

J26.01. (nedeľa)  07.55 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  R 08.40 Církev za oponou: Celibát 18.05 
Animované biblické příběhy: Ester 23.10 Indie: 
Jeden
J27.01. (pondelok)  09.20 Irák – Bagdád: Naslou-
chejte mučedníkům 19.30 Církev za oponou: 
Seminář 21.00 Ukrajina: Skutky apoštolů
J28.01. (utorok)  09.20 Expedice Rembaranka: 
Umění přežít 15.35 Opřu se o florbalovou hůl – 
dokument 21.10 Řeckokatolický magazín
J29.01. (streda)  10.25 Bohem zapomenuté 
kouty – dokument 21.10 Práce jako na kostele 
23.15 Mnišství – příběhy lidí a pouští: Jeruza-
lém a Gaza
J30.01. (štvrtok)  10.55 S Hubertem do lesa: 
Duch 16.20 ŘkM R 21.00 Sierra Leone: Ježíš 
v ulicích 23.45 Církev za oponou: Seminář
J31.01. (piatok)  13.35 Církev za oponou: Semi-
nář R 15.35 Stíny barbarské noci – dokument 
00.25 Fatima: Poselství Rusku

J01.02. (sobota)  17.00 Mše svatá z Vatikánu 
u příležitosti Světového dne zasvěceného živo-
ta 18.15 Mnišství – příběhy lidí a pouští
J02.02. (nedeľa)  07.20 Fatima: Poselství Rusku 
10.10 ŘkM R 18.05 Animované biblické pří-
běhy: Jan Křtitel
J03.02. (pondelok)  13.05 Mnišství – příběhy lidí 
a pouští 14.35 Tóny v tichu – dokument 15.05 
Slovo, místo setkání – dokument 00.25 Indoné-
sie: Povolání žít spolu
J04.02. (utorok)  07.40 Příroda kolem nás: Pes 
hyenový a havran polní 14.35 Misijní magazín 
(13) 17.10 Královna a matka Chorvatů 21.10 
Řeckokatolický magazín
J05.02. (streda)  08.25 Naslouchejte mučed-
níkům 17.25 Ceferino Jiménez Malla: Cikán 
v nebi 18.50 Se salesiány na jihu Madagaskaru
J06.02. (štvrtok)  09.30 Církev za oponou: Život 
kněze 09.50 Věrní Kristu 16.20 ŘkM R 00.25 
Bulharsko: Život ve skrytosti
J07.02. (piatok)  16.20 Irák – Bagdád: Naslouchej-
te mučedníkům 17.00 Buon giorno s Františ-
kem 22.20 Krásné slovo otce Špidlíka (9)
J08.02. (sobota)  06.35 Všechny mé děti – doku-
ment 18.00 Duchovní malby (1) 21.10 Ukrajina: 
Skutky apoštolů
J09.02. (nedeľa)  09.25 Církev za oponou: Život 
kněze 15.10 Jan Sarkander – film 18.30 Chiara 
Luce Badano – príbeh

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 

J26.01. (nedeľa)  10.00 Kláštory a rehoľný život: 
Formácia Misijnej spoločnosti svätého Vincenta 
de Paul v súčasnosti 13.00 Otec detí z ulice: 
svätý Ján Bosco – rozhlasová hra 14.00 Dostali 
vaše deti pod stromček smartfón alebo tablet? 
Ako správne používať smartfóny a tablety 
s deťmi? Hosť: Slávka Kubíková, autorka knihy 
Krotitelia displejov 15.30 Hrdinstvo hasičov aj 
starostlivosť o zomierajúcich – reportáž z udeľo-
vania cien Prešovského samosprávneho kraja
J27.01. (pondelok)  20.00 Študentské šapitó: 
Šach-mat. Hosť: úspešná slovenská šachistka 
Stella Sáňková
J28.01. (utorok)  20.00 Duchovný obzor: Život 
a dielo sv. Bazila Veľkého a jeho odkaz pre 
dnešnú dobu
J29.01. (streda)  20.00 Lupa: Gréckokatolícka 
farnosť Klokočov
J02.02. (nedeľa)  13.00 Údel matky: Obetovanie 
Pána – rozhlasová hra
J08.02. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokato-
lícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slávi otec Pavol Medviď

RTVS

JEDNOTKA

J26.01. (nedeľa)  17.55 Kultúrne dedičstvo: 
Štiavnické bane
J02.02. (nedeľa)  09.30 Inštalácia biskupa 
východného dištriktu 18.00 Kultúrne dedičstvo: 
Hrad Ľupča R

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J26.01. (nedeľa)  13.05 Slovo 13.10 Televízny 
posol
J27.01. (pondelok)  12.30 Televízny posol R

J31.01. (piatok)  14.45 Tatry, Spiš, Pieniny – 
dokument R

J02.02. (nedeľa)  14.30 Orientácie 19.40 Slovo

TROJKA

J26.01. (nedeľa)  04.55 Malé biblické príbehy
J27.01. (pondelok)  05.05 Malé biblické príbehy 
07.10 Hrady a povesti 11.15 Štítnický objav – 
dokument R 17.00 Obrazáreň – lyrické pásmo R

J28.01. (utorok)  07.00 Povesť o Svätoplukovi R

J29.01. (streda)  07.05 Povesť o sv. Cyrilovi 
a Metodovi R

J31.01. (piatok)  18.30 Sestra Bernadetta – tele-
vízny dokument R

J02.02. (nedeľa)  05.00 Malé biblické príbehy 
05.25 Piesne moje piesne – folklórny program 
11.00 Útek Izraelitov z Egypta 12.00 Fašiangy

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 
Kresťanská nedeľa
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená
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JAIME JO WRIGHT: ZÚČTOVANIE 
PRI GOSSAMERSKOM RYBNÍKU 

KNIHA	J	Gossamer Grove na stredozá-
pade USA už sto rokov pôsobí ako idylic-
ké mestečko. Lenže Annalise Forsythová 
vie, aké bolestné tajomstvá sa skrývajú 
za dokonalou fasádou. Sama jedno má. 
Za záhadných okolností odrazu zdedí po-
lorozpadnutý obytný príves plný fotogra-
fií, starých úmrtných oznámení a evan-
jelikálnych letákov. Ani náhodou však 
nečaká, že odhalí také temné a hrozivé 
záhady. O sto rokov skôr sa po príchode 
kontroverzných, no charizmatických bra-
tov kazateľov Gossamer Grove zmieta vo 
víre chaosu. Je jasné, že v meste nastalo 
zúčtovanie, no keď sa v redakcii miest-
nych novín objaví ďalšie parte, uvedomia 
si, ako hlboko až siaha nebezpečenstvo, 
ktorému sa rozhodli čeliť. (http://bit.ly/
Gossamersky)

TAGUJ!

FILM	J	„Neprestávame sa hrať, pretože 
starneme. Starneme, pretože sa prestá-
vame hrať.“ (George Bernard Shaw). Film 
rozprávajúci príbeh piatich priateľov, 
ktorí od detstva hrajú jeden mesiac v roku 
spolu naháňačku. Čo na tom, že už majú 
okolo štyridsiatky a že sa jeden z nich 
akurát žení. Aj keď sa tento príbeh zdá 
absurdný, rozpráva o veľmi nevšednom 
priateľstve, ktoré dokázalo prekonať čas 
a vzdialenosť, a poukazuje na to, čo je 
v živote podstatné. A tým nemusí byť prá-
ve výhra, ale čas strávený s priateľmi. Prí-
jemná oddychová komédia, pri ktorej sa 
zabaví každý, v závere núti k zamysleniu. 
A aj keď tomu neveríte, tá hra je naozaj 
podľa skutočnosti. (Slavomír Gereg ml.)

KANYE WEST: JESUS IS KING

HUDBA	J	Ten raper? Áno, nie je to vtip. 
Po pätnástich rokoch a ôsmich štúdi-
ových albumoch vydáva album Jesus is 
King, čo v preklade znamená Ježiš je Kráľ. 
West, ktorý sa svojho času nechal oslovo-
vať ako Yeezus, sa rozhodol kráčať inou, 
novou cestou. „Bol čas, keď som chcel 
povedať, čo pre mňa spravila móda, alko-
hol... Ale teraz chcem všetkým ohlásiť, čo 
pre mňa urobil Kristus.“ V albume hovorí 
o svojom obrátení. Prácu na albume bral 
tak vážne, že svojich spolupracovníkov, 
ktorí neboli zosobášení, žiadal, aby zane-
chali hriešne spolužitie. Album prináša 
jedenásť skladieb, ktoré sú prepojením 
černošských spirituálov a rapu. Album 
je prístupný na známych streamovacích 
platformách. (Dominik Petrík)
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Legenda: AMAVET, AUTORI, BLATO, BRLOH, DIAKON, DIALÓG, 
DIKANT, DLAHA, HADICA, HLAVA, IHLAN, IKONA, INDIA, INDIGO, 
INOTAJ, ISKRA, KAPOR, KATIÓN, KLASY, KOALA, KOMIK, KOTOL, 
MARKA, MISKY, MOLITAN, MRAVY, OBSAH, OHLAS, OLOVO, OPASOK, 
OŠTEPÁR, PALEC, PANAMA, PERLY, PLATINA, REALITA, SALTO, 
SAMOPAL, SAVANA, SLAMA, SMALT, SNAHA, SRDCE, STOKA, STRACH, 
STRUK, TIARA, TOLIARE, TULÁK, UDICA, ÚVAHY, VESLO, VLAHA, ŽUMPA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 23 – 24: Krížovka: Berme vážne to, že 
sme kresťania. Osemsmerovka: Vianoce nám pripomínajú,  
že Boh je s nami.

Riešenia zasielajte na adresu:  
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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PODPORTE TENTO PROJEKT
Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom ma-
riánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine 
s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých návštevní-
kov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréckokatolíckej 
cirkvi.

 � dvojpodlažná budova s podkrovím s kapacitou 55 lôžok
 � ubytovanie pre jednotlivých pútnikov
 � miesto na rôzne stretnutia, kurzy a na formáciu mladých a rodín
 � miesto na duchovné obnovy a cvičenia v pravidelných interva-

loch pre kňazov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj 
širokú verejnosť

 � miesto na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov v róm-
skej misii

 � súčasťou bude aj Galéria Mikuláša Klimčáka

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
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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, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)

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

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
30.01. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
07.02. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
14.02. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
16.02. Večeradlo MKH (16.30 h)
19.02. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
22.02. Modlitby za uzdravenie k sv. Char-
belovi (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
01.02. Fatimská sobota
09. 02. Malá púť (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
06. – 11.02. Seminár Otcovo srdce. Tieto 
stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske po-
núka 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.
27.02. – 01.03. Kurz prípravy na manžels-
tvo. Viac na www.domanzelstva.sk. Príspe-
vok za osobu je 75 eur.
13. – 15.03. 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.
27. – 29.03. Kurz Billingsovej ovulačnej 
metódy. Organizovaný spolu s Donum 
vitae. Kurz je určený záujemcom z radov 
snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, 
budúcim lektorom Billingsovej ovulačnej 
metódy. Príspevok je 50 eur za osobu.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastra-
bie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava 
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), 
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
31.01. Biblická súťaž (Čičava 16.00 h)

koinoniapo.sk, 
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
29.01. Večer chvál s témou pre podnikate-
ľov (18.00 h)
31.01. – 01.02. Kurz Izaiáš
12.02. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h)

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

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


