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Ukrajinskí  
gréckokatolíci 

v Sovietskom zväze
JJ Ján Krupa
J� foto: wikipedia.org

Po smrti metropolitu Andreja Šeptyckého 
nastúpil do čela Ukrajinskej gréckokato-
líckej cirkvi Josyp Slipyj. Koncom augusta 
1944 došlo k opätovnému začleneniu Haliče 
do sovietskej Ukrajiny, ktorým sa začala 
ťažká existencia pre Gréckokatolícku cirkev. 
Už po niekoľkých mesiacoch – 11. apríla 1945 
– zatkli sovietske orgány metropolitu Slipého 
a všetkých jeho spolubratov v biskupskej 
službe a odsúdili ich na mnoho rokov väze-
nia a nútených prác. Hlavné obvinenia proti 
nim zneli: spolupráca s fašistickým Nemec-
kom, protisovietska propaganda, špionáž 
v prospech Vatikánu.

Ľvovský sobor 1946
Od 8. do 10. marca 1946 sa konal vo Ľvove 
sobor Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. 
Ako podobné cirkevné sobory, ktoré sa 
uskutočnili pod bezprostredným nátlakom 
ozbrojenej moci stalinského štátu, aj tento 
viedol k „samolikvidácii“. „V mene všetkého 
duchovenstva a veriacich“ tejto cirkvi na Ha-
liči bolo oznámené želanie „zrušiť uznesenia 
Brest-litovskej synody z roku 1596, zlikvido-
vať úniu, oddeliť sa od Vatikánu a vrátiť sa 
k našej otcovskej svätej pravoslávnej viere 
a do Pravoslávnej cirkvi Rusi“ (V. Sergijčuk: 
Neskorena cerkva). Následkom ľvovského 
pseudosoboru Ukrajinská gréckokatolícka 
cirkev ukončila svoju inštitucionálnu exis-
tenciu v rámci hraníc Sovietskeho zväzu. Jej 
duchovní a veriaci si zvolili buď existenciu 
v podzemnej cirkvi, uchýlili sa do Rímsko-
katolíckej cirkvi, alebo prestúpili v prevažnej 

väčšine na pravoslávie, ako sa to od nich 
vyžadovalo.

„Cirkev v cirkvi“ a podzemná cirkev 
Opätovné zjednotenie s Ruskou pravosláv-
nou cirkvou a proces pravoslavizácie neboli 
radostným a bezproblémovým „návratom 
do lona materskej cirkvi“. Gréckokatolícki 
veriaci boli pravoslávnymi len formálne 
a uchovávali si svoju nábožensko-národnú 
osobitosť. Tým vytvorili „cirkev v cirkvi“ 
a (popri podzemnej cirkvi) podmienky na in-
štitucionálne znovuzrodenie Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi, ku ktorému došlo 
na konci 80. rokov 20. storočia.

Ukrajinskí gréckokatolícki biskupi, 
kňazi, rehoľníci a laici, ktorí neboli ochotní 
prestúpiť na pravoslávie, sa organizovali 
v podzemí, pretože od okamihu soboru bola 
každá pastoračná činnosť gréckokatolíckych 
duchovných protizákonná. V rokoch 1946 
až 1989 bola Ukrajinská gréckokatolícka 
cirkev najväčšou ilegálnou cirkvou na svete. 
V 80. rokoch 20. storočia pôsobilo v ilegalite 
desať biskupov a niekoľko stoviek kňazov, 
mníchov a mníšok.

Ľvovský sobor 1990
Vzhľadom na vnútorný i vonkajší tlak 
musela sovietska vláda napokon Ukrajin-
skej gréckokatolíckej cirkvi vrátiť slobodu. 
28. novembra 1989 – tri dni pred stretnutím 
Jána Pavla II. s Michailom Gorbačovom vo 
Vatikáne – rada pre záležitosti náboženstiev 
pri Rade ministrov Ukrajinskej sovietskej 
socialistickej republiky povolila gréckokatolí-
kom zakladať a registrovať farnosti. To viedlo 
nielen k početným registráciám farností, ale 
aj k prestupu mnohých kňazov a farností 
Ruskej pravoslávnej cirkvi pod jurisdikciu 
gréckokatolíckych biskupov.

Ľvovský sobor, ktorý sa konal 23. januára 
1990 v Chráme Premenenia Pána, predsta-
voval istý druh ukončenia celkového procesu 
vystúpenia Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi z podzemia. Sobor vyhlásil za nelegál-
ne a neplatné všetky rozhodnutia Ľvovského 
soboru z roku 1946. Za jeden z vrcholných 
momentov legalizácie Ukrajinskej grécko-
katolíckej cirkvi možno označiť vrátenie 
ľvovskej Katedrály sv. Juraja, v ktorej sa konal 
ľvovský pseudosobor, gréckokatolíkom.

=Ľvov

=
Stanislavov

Przemyšl=

Ap. adm. Sanok=

Hranice eparchií
Hranice Poľska (1939)
Hranice Poľska (1945)

Rozdelenie Ľvovskej metropolie 
medzi Poľsko a Sovietsky zväz 
v roku 1945
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Sú čímsi výnimočným a zároveň čímsi 
takým zákonitým, ako je každá nedeľa či 
sviatok, lebo sú len dôsledkom normálneho 
plynutia času. Pri jubileách si však človek 
viac zaspomína, vráti sa k udalostiam, ktoré 
vstúpili do jeho života či života celého spolo-
čenstva. A toto spomínanie môže byť veľmi 
užitočné, ak nesie v sebe známku biblického 
pripomínania si udalostí, ktoré v dejinách 
spásy zohrali dôležitú úlohu. Vlastne aj 
každý liturgický sviatok nesie v sebe znám-
ku spomínania na dielo spásy, ktoré sa týka 
každého z ľudí. Či je to sviatok Zvestovania, 
alebo Narodenia Pána, či spomienka na jeho 
umučenie – Veľký piatok, alebo Pascha – 
sviatok Vzkriesenia... Vždy ide o pripomína-
nie si dôležitých udalostí tak, ako to bolo aj 
predtým v Starom zákone, čo má vždy veľký 
zmysel pre aktualizáciu deja a uvedomenie 
si jeho dôležitosti pre vlastný život. Osobné 
jubileá a lokálne výročia však majú trocha 
špecifickejší význam, lebo nám aj v konkrét-
nostiach nášho života pripomínajú dejiny 
našej osobnej spásy, ktoré každého z nás 
majú doviesť do večného cieľa. A tak, či už 
si pripomeniem narodeniny, alebo vstup 
do biskupskej služby, resp. vyhlásenie Mu-
kačevského vikariátu a o dve storočia neskôr 
Košického apoštolského exarchátu – vždy tu 
ide o skutočnosti, do ktorých ma vložil ktosi 
iný, komu ja verím, a je ním môj Boh. Keď 
teda Boh vstupuje do deja mojej existen-
cie, tak je to pozitívna udalosť, ktorá tvorí 
moje osobné dejiny spásy v súvislosti s tým 
spoločenstvom, do ktorého som vložený. 
Preto nepovažujem tieto jubileá za osobnú 
skutočnosť, ale za fakt, ktorým mi Boh chce 
pripomenúť moju zodpovednosť za ním 
prejavenú dôveru.

V tomto ohľade slávnostné jubileá akoby 
strácali jas výnimočnosti a stávali sa priesto-
rom na vážny pohľad do budúcnosti. Lebo 
žiadne jubileum nie je cieľovou stanicou, ale 
len medzníkom, ktorý má svoje pokračova-
nie v novom začiatku realizácie predošlých 
rozhodnutí. Ak by táto formulácia nebola 
dosť zrozumiteľná, tak chcem tým vyjadriť 
len toľko, že aj po slávení jubileí budem 
pokračovať v tom istom smerovaní, lenže 
už s viacerými skúsenosťami, než som ich 
mal pri svojich začiatkoch. A tiež s väčším 

vedomím toho, že najdôležitejšou skutoč-
nosťou v každom mojom diele nie je ľudský 
element, ale Boží vstup do môjho života. 
Preto ani tieto slávenia, ktoré mi v eparchii 
pripravili moji bratia v Kristovom kňazstve, 
nevnímam ako úžasnú slávnosť na zvýraz-
nenie faktov, ale ako príležitosť stretnúť sa 
v kruhu rodiny Cirkvi s Kristom, ktorý nám 
ukazuje smer. A táto rodina je úplná v tom, 
že na slávení sa zúčastňuje nielen cirkevná 
hierarchia, ale aj veriaci ľud a zástupcovia 
spoločenského života, ktorí rovnako patria 
do tejto rodiny cez krst, ktorým sú včlenení 
do mystického tela Cirkvi. Takéto spoločen-
stvo poskladané z rozličných kameňov je 
dôkazom toho, že staviteľom je ktosi iný ako 
človek. Tým staviteľom je Boh, ktorý spája 
svoju stavbu Cirkvi postavenej na základe, 
ktorého uholným kameňom je Kristus. 
Košická eparchia je len malou čiastkou 
všeobecnej Cirkvi, ale nesie v sebe tú istú 
dôležitosť pre spásu človeka, ako aj veľké 
diecézy a eparchie, pretože nesie v sebe tú 
istú silu evanjelia a božského ustanovenia 
cez rozhodnutie nástupcu apoštola Petra, 
ktorému bolo povedané: „Čokoľvek zviažeš 
na zemi, bude zviazané aj v nebi“ (Mt 16, 19). 
Preto dnes nie je dôležité, že ide o jubileum, 
ale to, že ním sa poukazuje na toho, kto robí 
veľké veci aj v našich životoch; kto je mocný 
(porov. Lk 1, 49). A urobil to cez muža, ktorý 
je už dnes na oltári svätých, cez sv. Jána Pavla 
II.

Preto s láskou i oddanosťou sa dnes nielen 
obzerám za rokmi, ktoré sú za nami, ale 
predovšetkým s dôverou pozerám do budúc-
nosti, ktorá je pred nami.

Teraz môžem len ďakovať a zároveň prosiť, 
aby ma toto pozastavenie sa pri viacerých ju-
bileách ešte viac vložilo do Božieho náručia, 
v ktorom sa uskutočňujú moje osobné dejiny 
v Božom náručí a udalosti mne zverené-
ho Božieho ľudu. To všetko túžim prekryť 
pokrovom Presvätej Bohorodičky, ktorej sté 
výročie zjavenia vo Fatime si všetci pripomí-
name.

Mons. Milan Chautur CSsR
košický eparchiálny biskup
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J▌Nový krakovský arcibiskup metropolita 
Marek Jędraszewski sa ujal úradu

V Katedrále sv. Stanislava a sv. Václava v Kra-
kove bol 28. januára inštalovaný nový krakov-
ský arcibiskup Mons. Marek Jędraszew ski. 
Inštalácia sa uskutočnila za účasti kardinálov 
Zenona Grocholewského a Stanislava Rylka, 
varšavského arcibiskupa kardinála Kazimierza 
Nycza, krakovského emeritného arcibiskupa 
Stanislava Dziwisza a približne 60 arcibisku-
pov a biskupov z Poľska. Z Čiech pricestoval 
kardinál Dominik Duka. Zo Slovenska žilin-
ský biskup Mons. Tomáš Galis a bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Prí-
tomní boli i poľský prezident Andrzej Duda 
s manželkou Agátou, poľská premiérka Beata 
Szydłová a zástupcovia parlamentu. Nový 
krakovský metropolita Marek Jędraszewski 

vo svojej homílii zdôraznil rad niekoľkých vý-
znamných predchodcov na stolci sv. Stanisla-
va, ktorý nahradil prvého patróna Malopoľska 
– sv. Václava, ktorému je zasvätená krakovská 
katedrála. Sedemdesiat rokov patrila táto 
oblasť do Diecézy sv. Vojtecha, ktorej kostolík 
(pôvodná románska rotunda) sa nachádza 
na hlavnom námestí starého mesta Krakov. 
Po skončení eucharistickej bohoslužby prijal 
kardinál Stanislav Dziwisz z rúk prezidenta 
Poľskej republiky najvyššie štátne vyzname-
nanie Rad bieleho orla. Prezident vo svojej 
reči pripomenul zvlášť verné služby kardinála 
Dziwisza svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II. 
a svojmu národu. (TS ČBK/diecezja.pl; foto: 
www.marekkuchcinski.pl)

J▌Rómski študenti zavítali  
do Múzea rómskej kultúry v Brne

Skupinka mladých študentov z Gréckoka-
tolíckeho centra pre Rómov z Čičavy sa pod 
vedením otca Nádvorníka vybrala 1. februára 
na náučný výlet do Brna. Študenti navští-
vili Múzeum rómskej kultúry, kde sa stretli 
s bývalým poslancom NRČR a rómskym 
aktivistom Karolom Holomkom, s ktorým 
diskutovali na tému rómskeho jazyka. Nav-
štívili aj najvýznamnejšiu architektonickú 

pamiatku južnej Moravy – Katedrálu svätého 
Petra a Pavla. Zoznámili sa s významnou 
osobnosťou rómskej hudobnej scény Gejzom 
Horváthom, ktorý sa s nimi podelil o svoje 
zážitky a skúsenosti. Pre mladých to bola 
možnosť spoznať históriu svojho národa, ale 
najmä príležitosť hlbšie spoznať svoj rómsky 
jazyk a byť naň právom hrdí. (Radko Blichár)

J▌Koptský episkopát  
navštívil Svätého Otca Františka 

Koptskí katolícki biskupi z Egypta absolvo-
vali návštevu ad limina apostolorum v Ríme. 
6. februára, v posledný deň návštevy, prijal 
Svätý Otec František v Apoštolskom pa-
láci ich delegáciu vedenú alexandrijským 
patriarchom Ibrahimom Isaacom Sidrakom. 
Patriarchálna koptská cirkev Alexandrie 
má šesť sufragánnych eparchií. Patrí medzi 

východné katolícke cirkvi, z ktorých sú 
v Egypte prítomné aj Melchitská, Chal-
dejská, Maronitská a Sýrsko-katolícka 
cirkev. V 94-miliónovej krajine sa odhaduje 
prítomnosť koptských kresťanov v počte asi 
8 miliónov. Väčšina z nich patrí k ortodoxnej 
cirkvi, katolíckych koptov je okolo 150- až 
200-tisíc. (RV)

�� V priestoroch Kongregácie služobní-
kov Božej Matky v meste Cochabambe 
v centrálnej Bolívii našli 24. januára 
nevládne telo 25-ročnej poľskej dobro-
voľníčky Heleny Kmiecovej. Mladá žena 
mala na tele početné bodné rany. Polícia 
zaistila dve osoby, ktoré čelia podozreniu 
z vraždy s úmyslom misionárku okradnúť 
alebo znásilniť. Mladá dobrovoľníčka sa 
aktívne zapájala do života Cirkvi. Uplynulý 
rok pomáhala pri organizovaní Svetových 
dní mládeže v Krakove. (RV/se.pl)

�� Stretnutie všetkých východných 
patriarchov pod vedením Svätého Otca 
Františka navrhuje Mar Gewargis III., pat-
riarcha Asýrskej ortodoxnej cirkvi. Práve 
rímsky biskup by podľa neho mal zvolať 
poradu všetkých patriarchov a predstavite-
ľov východných cirkví apoštolskej tradície, 
ktorá by sa zaoberala situáciou na Blízkom 
východe. „Nedávny vývoj situácie, najmä 
v Sýrii a Iraku, spôsobuje ešte naliehavejšiu 
požiadavku zísť sa ako bratia, modliť sa 
a zamýšľať sa spoločne,“ povedal 29. janu-
ára Mar Gewargis III. v rozhovore pre 
portál Vatican Insider. (RV/lastampa.it)

�� Sudánsky súd odsúdil českého misioná-
ra z Cirkvi bratskej Petra Jaška na dvadsať 
rokov väzenia okrem iného za špionáž 
a protištátnu činnosť. Podľa miestnych 
médií mu hrozil až trest smrti. O rozsudku 
informovalo 29. januára české minister-
stvo zahraničných vecí. Misionár, ktorého 
zadržala tajná sudánska polícia v decembri 
2015, prišiel do moslimskej krajiny, aby 
pomáhal miestnym kresťanom, ktorí čelia 
krutému prenasledovaniu. (TS ČBK)

�� Olomoucký svätiaci biskup Josef 
Hrdlička bol k 1. februáru uvoľnený zo 
svojej funkcie a odchádza na emeritúru. 
Podľa vyhlásenia tlačového strediska Svätej 
stolice prijal Svätý Otec František rezigná-
ciu biskupa Hrdličku z dôvodu dosiahnutia 
kánonického veku 75 rokov, ktoré otec bis-
kup oslávil 19. januára. Otec arcibiskup Ján 
Graubner hneď aj potvrdil, že do Vatikánu 
odoslal žiadosť o vymenovanie nového 
pomocného biskupa. (TS ČBK) 

�� Na summite o boji proti obchodovaniu 
s telesnými orgánmi a transplantačnému 
turizmu sa 7. – 8. februára zúčastnilo vo 
Vatikáne 78 odborníkov z celého sveta. 
Prítomní odsúdili tento zločin a vydali 
jedenásť doporučení, ako predísť jeho 
rozširovaniu. K predaju orgánov dochádza 
najmä v Ázii, Mexiku a v krajinách Latin-
skej Ameriky. Príjemcovia sú často ľudia 
z bohatých krajín ako USA, Kanady, krajín 
západnej Európy či Perzského zálivu. (pre-
ss.vatican.va) 
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slovo Svätého Otca

ZNaky  
Božej prítomnosti
JJ Marek Baran
J� foto: wikimedia.org

Angažovanosť v prospech chorých
Svätý Otec František v posolstve k Svetové-
mu dňu chorých povzbudzuje: „Tento deň 
je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť 
situácii chorých a trpiacich; zároveň vy-
zýva tých, ktorí sa im venujú, počnúc ich 
príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi 
a dobrovoľníkmi, aby ďakovali za povolanie, 
ktoré prijali od Pána: sprevádzať chorých 
bratov a sestry. Každý chorý vždy je a zostáva 
ľudskou bytosťou, a ako s takou s ním treba 
zaobchádzať. Chorí rovnako ako ľudia s čas-
to vážnym hendikepom majú svoju neod-
ňateľnú dôstojnosť a svoje poslanie v živote, 
a nikdy sa nestanú iba predmetmi. Hoci sa 
aj niekedy zdajú úplne pasívni, v skutočnosti 
takými nikdy nie sú. Prosme teda Nepoškvr-
nené Počatie o milosť, aby sme vždy dokázali 
nadviazať s chorým vzťah ako s osobou, 
ktorá síce potrebuje pomoc – a niekedy aj 
v tých najelementárnejších veciach, ale 
zároveň v sebe má svoj vlastný dar, o ktorý 
sa môže podeliť s druhými. Pohľad Márie, 
útechy zarmútených, osvecuje tvár Cirkvi 
v jej každodennom angažovaní sa v prospech 
núdznych a trpiacich. Cenné plody tejto sta-
rostlivosti Cirkvi vo svete utrpenia a choroby 

sú dôvodom na vďačnosť Pánovi Ježišovi, 
ktorý sa s nami stal solidárnym v poslušnosti 
Otcovej vôli až po smrť na kríži, aby bolo 
ľudstvo vykúpené. Solidarita Krista, Božieho 

Syna, narodeného z Márie, je prejavom Božej 
milosrdnej všemohúcnosti, ktorá sa prejavu-
je v našom živote predovšetkým vtedy, keď je 
krehký, zranený, pokorený, marginalizovaný 
či trpiaci, a vkladá do neho silu nádeje, ktorá 
nám umožňuje znovu vstať, a podopiera nás. 
Toľké bohatstvo ľudskosti a viery nemôže 
vyjsť nazmar, ale malo by nám skôr pomá-
hať čeliť našim ľudským slabostiam a tiež 
výzvam v oblasti zdravotníctva a technológií. 
Kiež pri príležitosti Svetového dňa chorých 
nájdeme novú motiváciu prispievať k ší-
reniu kultúry rešpektujúcej život, zdravie 
a životné prostredie; nech nás inšpirujú 
k zasadzovaniu sa za rešpektovanie integrity 
a dôstojnosti osôb, a to aj prostredníctvom 
správneho prístupu k bioetickým otázkam, 
k starostlivosti o tých najslabších i k ochrane 
prostredia. Pri príležitosti 25. svetového dňa 

chorých znova zdôrazňujem, že chcem byť 
svojou modlitbou a povzbudením nablízku 
lekárom, zdravotníkom, dobrovoľníkom 
i všetkým zasväteným osobám, ktoré sa ve-
nujú službe chorým a núdznym; cirkevným 
i svetským inštitúciám, ktoré v tejto oblasti 
pôsobia; a tiež rodinám, ktoré sa s láskou sta-
rajú o svojich chorých príbuzných. Všetkým 
želám, aby boli vždy radostnými znakmi 
Božej prítomnosti a lásky, nasledujúc žiarivé 
svedectvo toľkých Božích priateľov a pria-
teliek.“ (úryvok z posolstva k 25. svetovému 
dňu chorých)

Povolanie byť soľou i svetlom
Svätý Otec povzbudil veriacich k tomu, 
aby boli svetlom pre svet: „Ježiš nás pozýva 
byť odrazom jeho svetla prostredníctvom 
dobrých skutkov. A hovorí takto: ,Nech tak 
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli 
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach.‘ (Mt 5,16) Tieto slová 
zdôrazňujú, že sme rozpoznateľní ako praví 
učeníci toho, ktorý je svetlom sveta nie podľa 
slov, ale podľa našich skutkov. Skutočne je to 
predovšetkým naše správanie, ktoré – v dob-
rom i v zlom – zanecháva stopu v druhých. 
Máme teda úlohu a zodpovednosť za prijatý 
dar: svetlo viery, ktoré je v nás skrze Krista 
a účinkovanie Svätého Ducha; nemáme si ho 
držať tak, ako keby bolo naším vlastníctvom. 
Sme naopak povolaní dať mu zažiariť vo 
svete, darovať ho druhým prostredníctvom 
dobrých skutkov. A ako veľmi svet potrebuje 
svetlo evanjelia, ktoré premieňa, uzdravuje 
a zaisťuje spásu tomu, kto ho prijme! Svetlo 
našej viery sa rozdávaním neuháša, ale po-
silňuje. Ale môže sa vytratiť, ak ho neživíme 
láskou a skutkami lásky. Takto sa obraz svetla 
stretáva s obrazom soli. Evanjeliová stať nám 
totiž hovorí, že ako Kristovi učeníci sme tiež 
soľou zeme. Soľ je zložkou, ktorá zatiaľ čo 
dáva chuť, chráni jedlo pred jeho starnutím 
a pokazením – v Ježišových časoch neboli 
chladničky! A tak je poslaním kresťanov 
v spoločnosti dávať chuť životu vierou a lás-
kou, ktorú nám Kristus daroval, a zároveň 
držať v odstupe znečisťujúce zárodky ego-
izmu, závisti, neprajnosti a tak ďalej. Tieto 
zárodky ničia tkanivo našich spoločenstiev, 
ktoré sa musia naopak zaskvieť ako miesta 
prijatia, solidarity, zmierenia. Na naplnenie 
tohto poslania treba, aby sme sa najprv my 
sami oslobodili od skazonosnej degenerácie 
svetskými vplyvmi protiviacimi sa Kristovi 
a evanjeliu. ... Nech je nám vždy na pomoci 
Presvätá Mária, prvá učeníčka Ježiša a vzor 
kresťanov, ktorí žijú každý deň dejín svoje 
povolanie a poslanie. Naša Matka nech nám 
pomáha, aby sme sa nechali neustále očis-
ťovať a osvecovať Pánom, aby sme sa z našej 
strany stali soľou zeme a svetlom sveta.“ 
(úryvok príhovoru z 5. februára 2017)

„Reaguj! Ži! A pri pohľade na tvoj život,  
na tvoje svedectvo sa ťa niekto opýta: 
prečo tak žiješ?“ (twitter Svätého Otca 

Františka zo 4. februára 2017)
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Výročia  
košickej eparcHie
Rok 2017 je a navždy ostane pre gréckokatolíkov žijúcich na území Abova, Zemplína 
a Spiša jubilejným. V tejto časti Slovenska žije temer osemstotisíc ľudí, ktorí tvoria multi-
kultúrne a tiež multináboženské spoločenstvo. Z celkového počtu obyvateľov v súčasnosti 
tvorí komunita gréckokatolíkov okolo 10 %, vyjadrené v číslach podľa sčítania obyvateľov 
v roku 2011 bol celkový počet obyvateľov v Košickom kraji 791 723 a 75 231 hlásilo ku 
Gréckokatolíckej cirkvi.

JJ Marko Rozkoš
J� foto: A. Mesároš, archív KE, archív Slova

Na porovnanie, historický stav týchto počtov 
bol paradoxne priaznivejší pre gréckokatolí-
kov, ktorých na tomto území podľa sčítania 
obyvateľstva z roku 1880 žilo 65 521, čo bolo 
v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov 

352 717 priaznivejších 18,6 %. I tieto čísla po-
tvrdzujú, že gréckokatolíci na tomto území 
majú svoje historické miesto. Ich dejiny nie 
sú dejinami človeka z aspektu času či počtov, 
ale z pohľadu bytostne osobného, hľada-
júceho si vlastné miesto na rozvoj vlastnej 
identity. Ak teda chceme nahliadnuť do tejto 
histórie, nerobíme to s ohľadom na čas, ale 
skôr z úcty voči tým, ktorí svojimi rozhod-
nutiami pozitívne ovplyvnili osudy mnohých 

ľudí, ktorí vďaka nim mohli pozdvihnúť úro-
veň svojho spoločenského i náboženského 
života. Veríme, že tým oslovíme i nasledujú-
cu generáciu, ktorá vďaka poznanej histórii 
bude mať na čom budovať svoju budúcnosť.

Keď sa kanonik Ivan Kováč Pásteji ako 
vyslanec mukačevského biskupa Andreja Ba-
činského vydal v júli 1787 na cestu do mesta 
Košice s dôležitým poslaním nájsť miesto pre 
sídlo gréckokatolíckeho vikariátu, ktorý mal 
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byť tu zriadený, zaiste nečakal, že ústretový 
krok Cirkvi – uľahčenie spravovania rozsiah-
lej eparchie nebude hneď prijatý a pocho-
pený zo strany tých, ktorí spravovali košickú 
mestskú spoločnosť. Aj keď sa zdalo, že 
gréckokatolícka cirkevná správa tu nebude 
možná, pretože nemala žiadne materiálne 
zabezpečenie a potrebnú podporu, určite 
historicky potvrdila osvedčenú biblickú 
poučku: „Každý dobrý údel a každý dokonalý 
dar pochádza zhora od Otca svetiel...“ (Jak 
1, 17). Táto snaha našla svoje požehnanie 
v susednom Prešove, kde aj na základe tohto 
neprijatia mohlo vzniknúť v roku 1818 nové 
gréckokatolícke biskupstvo. Biskup Andrej 
Bačinský je nám nádherným príkladom 
človeka, ktorý vedel urobiť rozhodnutie pre 
rozvoj Božieho diela v dôvere, že Boh dobré 
dielo určite požehná, aj keď sa nerodí ľahko. 
A nebol v tom sám. Po týchto udalostiach 
sa snahy o budovanie spoločenstva grécko-
katolíkov ujali ďalší kňazi, presvedčení, že 
horlia za dobrý údel – erigovanie gréckoka-
tolíckej identity, ktorá našla svoju realizáciu 
v prvotnom spoločenstve, hľadajúcom 
v Košiciach svoje miesto viac ako šesťdesiat 
rokov. Samostatná cirkevnoprávna jednotka 
bola v Košiciach od roku 1851. Aj preto máme 
tento rok výročí, aby sme si spomenuli 
na kňazov: Michala Michaliča, Mateja Broje-
ra, Mikuláša Čomu, Júliusa Vislockého a tiež 
na tých 1 684 gréckokatolíkov v Košiciach 
v roku 1880, ktorí sa rozhodli stavať chrám, 
a zaiste nevedeli, že idú stavať katedrálu.

Keďže nič v našom živote sa nezvykne 
rozvíjať naraz, skokmi, podobne si Boh 
pripravoval nových robotníkov vo vinici 
Košickej cirkvi. Už v roku 1957 dal možnosť 
narodiť sa najmladšiemu synovi Milanovi 
v rodine Chauturovcov, ktorá žila v rázovitej 

dedine pod Karpatmi na východe Sloven-
ska. Veľká Poľana vtedy iste netušila, že 
jej spoločenstvo pomôže pohnúť dejinami 
gréckokatolíkov v Košiciach. Jasné vedomie 
náboženskej identity, aktívny náboženský 
život spojený s prácou pri zabezpečení živo-
bytia boli vhodnou živnou pôdou pre tvorbu 
pevného charakteru kňaza i biskupa. Iba 35 
rokov života stačilo na to, aby mohlo zaznieť 
slávnostné axiós pre jeho biskupskú službu, 
a ďalších päť na to, aby si v košickom gréc-

kokatolíckom chráme mohol vypočuť v úst 
apoštolského nuncia dekrét pápeža sv. Jána 
Pavla II., v ktorom znejú slová: „... te, priori-
bus vinculis solutum Exarchum Košiciensem 
pro fidelibus ritus Byzantini nominamus“ – 
„... Teba zbaveného predošlých pút za exarchu 
košického pre veriacich byzantského obradu 
menujeme...“ ako prejav Božej starostlivosti.

Exarchát
Územie vyčlenené z istého celku však nevní-
mame iba ako 6 753 kilometrov štvorcových 
plochy zeme ani ako sociologicko-politický 
celok s názvom Košický samosprávny kraj, 
ba ani ako priestor, kde žilo v roku 1997 
asi sedemdesiattisíc gréckokatolíkov. Je to 
rodina bratov a sestier, ktoré pre prirodzený 
a zdravý ľudský i náboženský život potrebujú 
vytvoriť vzájomné osobné vzťahy, vytvoriť 
nevyhnutné štruktúry, erigovať úrady ako 
nástroje správy v službe všetkým členom 
rodiny veriacich, postaviť nevyhnutnú mate-
riálnu bázu, ktorá je s tým spojená. Nakoniec 
treba toto všetko zladiť do jedného celku, 
ktorý však nie je cieľom celého vyše dvesto-

Vitráž patrónov Košickej eparchie sv. Cyrila a Metoda 
na budove Biskupského úradu v Košicicach

Katedrálny chrám Narodenia  
Presvätej Bohorodičky v Košiciach

Biskupská vysviacka v Mestskej hale  
v Prešove 29. februára 1992
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ročného snaženia, ale prostriedkom na to, 
aby o každého člena tejto Božej rodiny bolo 
efektívne postarané. Toto už bola úloha pre 
prvého apoštolského exarchu vladyku Milana 
Chautura CSsR spolu s 98 kňazmi v pastorá-
cii, 12 rehoľnými kňazmi, 57 seminaristami 
a 12 novokňazmi, vysvätenými exarchom 
v tom roku. S radostným elánom v starostli-
vosti o rodinu 72 310 gréckokatolíckych duší, 
ktoré v tom roku tvorili spolu osemdesiat far-
ností, združených v šiestich novozriadených 
celkoch, ktoré dostali historicky nový názov: 
protopresbyteráty, sa pustil do práce. Pre 
túto rodinu jej otec – vladyka vybral svätých 
patrónov v nebi, slovanských vierozvestcov 
sv. Konštantína – Cyrila a sv. Metoda, keďže 
rodina košickej cirkvi je duchovným potom-

stvom ich misie, a vyhlásil ich na odpustovej 
slávnosti v Sečovciach 5. júla 1997. S týmto 
patronátom sa spája i osobné motto bis-
kupskej služby vladyku Milana: „Hľa, tvoja 
Matka“ (Jn 19, 27). Je výrazom synovského 
vzťahu k nebeskej Matke Márii človeka, 
ktorý sa vo svojom čase stal najmladším 
biskupom sveta. Ochranný materinský plášť 
Bohorodičky sa tak dostal aj do erbu prvého 
košického exarchu a od roku 2008 aj eparchu 
v podobe modrého poľa ozdobeného tromi 
mariánskymi hviezdami.

Aby prvý centrálny dom – domov pre 
košických gréckokatolíkov na Dominikán-
skom námestí 13 v Košiciach mohol poskyt-
núť aspoň základný priestor pre rodiace sa 
cirkevné úrady, ako aj byt biskupa, pomohlo 
celé exarchátne spoločenstvo finančnou 
zbierkou, ktorá bola prejavom súdržnosti 
a solidarity všetkých. Jeho posviacka sa 
konala presne päť mesiacov a tridsať dní 
od uvedenia exarchu do úradu. Spoločenstvo 
apoštolského exarchátu v diele upevňovania 
vlastných štruktúr pokračovalo v nasledujú-
cich rokoch, keď bolo treba systematizovať 
prácu na administratívnom aj pastoračnom 
poli. Potvrdením toho je i nová realita v Ko-
šiciach v podobe novej budovy biskupského 
úradu, posväteného 4. septembra 2005.

Pastoračné výzvy
Na pastoračnom poli bola tiež zaoraná 
hlboká brázda v podobe liturgickej reformy, 
ktorej úlohou bolo prinavrátiť byzantskému 
obradu jeho vlastnú tvár. Stalo sa to presne 

Mariánska úcta bola od počiatku jednou  
z charakteristík biskupského pôsobenia  

vladyku Milana Chautura CSsR

Klokočov sa stal hlavným pútnickým miestom  
Košického apoštolského exarchátu

Vysviacka prvých novokňazov  
Košického apoštolského exarchátu v roku 1997
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rok po ustanovení exarchátu, 21. februára 
1998, uvedením nového liturgického pre-
kladu Liturgie sv. Jána Zlatoústeho. V tejto 
súvislosti už od roku 1998 prebiehal historic-
ky prvý kantorský kurz pre kantorov v našich 
farnostiach.

Na pastoračnom poli sa charakteristickou 
črtou cirkevného duchovného života stali 
pravidelné fatimské soboty, ktorých obsah 
nebol iba modlitbový, ale i katechetický. 
Hádam každý gréckokatolík v košickej cirkvi 
pozná dialógy s vladykom Milanom. Boli 
aktívnym prostriedkom komunikácie medzi 
veriacimi a biskupom, cez ktorý sa kreoval 
charakter celého cirkevného spoločenstva.

Druhým prvkom, ktorý prispel k zjedno-
covaniu miestnych farských spoločenstiev, 
bolo vytvorenie cirkevných pútnických 
miest, kde každoročne môžeme zažívať, ako 
chutí duchovné spoločenstvo.

Katechetickú funkciu od počiatku 
plnilo Katecheticko-pastoračné centrum 
sv. prvomučeníka Štefana, ktoré vladyka 
posvätil 27. decembra 1997. O sedem rokov 
neskôr (1. marca 2004) bol zriadený cen-
trálny školský úrad, ktorý do svojej starost-
livosti prijal novovznikajúce cirkevné školy 
a školské zariadenia. V priebehu činnosti 
školského úradu bolo postupne zaradených 
do siete škôl 22 subjektov, ktoré každoročne 
poskytujú priestor na vzdelávanie a formá-
ciu v priemere 3 200 žiakom, o ktorých sa 
stará 260 pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov.

Dejiny spoločenstva košických grécko-
katolíkov začali písať svoju novú etapu 
30. januára 2008, keď emeritný pápež 
Benedikt XVI. povýšil Košický apoštolský 
exarchát na samostatnú Košickú eparchiu. 
Pápežská bula začínajúca sa slovami Qui 
successimus (Ako nástupcovia) už svojimi 
slovami naznačuje nástup niečoho nového: 
„Keďže Košický apoštolský exarchát pre 
kresťanov byzantského obradu žijúcich 
na Slovensku zaznamenal veľký rast, čo sa 
týka počtu veriacich, a zachovával duchovnú 
vernosť vlastnému cirkevnému dedičstvu,... 
pozdvihujeme spomenutý apoštolský exar-
chát do stupňa eparchie s názvom Košická 
eparchia, a to s vlastnými právami a povin-
nosťami.“ Gréckokatolícka eparchia Košice 
sa takto v roku 2008 stala spoločenstvom 
v súčasnosti okolo 80-tisíc bratov a sestier 
žijúcich v 95 farnostiach, 7 protopresbyte-
rátoch, 17 mestách, 440 obciach, o ktorých 
sa stará 175 kňazov. Košická gréckokatolícka 
cirkev tak po 221 rokoch dostala vlastného 
eparchiálneho biskupa so všetkými sídelný-
mi právami i povinnosťami.

Celých tých dnes už 230 rokov je vlastne 
jednou veľkou udalosťou prejavu Božej sta-
rostlivosti o človeka a my ho s vďakou prijí-
mame vyjadrujúc nádej, že ho naša generácia 
zveľadí pre tých, ktorí prídu po nás.

JJ Vladimír Tomko
J� protosynkel Košickej eparchie

Vznik Košického exarchátu vyčlenením 
z územia Prešovskej eparchie nebol 
v očakávaní ani kňazov, ani veriacich, hoci 
pokusy o vznik biskupstva v Košiciach 
alebo Michalovciach poznáme z histórie. 
Po rozdelení Československej republiky 
Prešovská eparchia zahŕňala územie celého 
Slovenska. Vznik exarchátu v roku 1997 
v Košiciach sa uskutočnil na výslovné pria-
nie Svätej stolice, ktorá vyčlenila územie 
Košického kraja a podriadila ho priamo 
pod svoju správu. Takýto nezvyčajný krok 
sa robí v čase, keď je nejaká prekážka, 
ktorá je známa iba Svätej stolici. Vznikom 
exarchátu sa však začala nová etapa du-
chovného života na tomto území.

Moje pôsobenie v novom exarcháte sa 
začalo tým, že ako farára farnosti Ďačov 
v okrese Sabinov ma vladyka Milan Chau-
tur oslovil s prosbou, aby som mu pomohol 
ako jeho zástupca, teda ako protosynkel, 
budovať nový cirkevný subjekt. Keďže 
sme sa poznali ešte zo seminárnych štúdií 
a spolupracovali sme aj na biskupskom 
úrade v Prešove, kde on bol pomocným 
biskupom a ja aktuárom, súhlasil som, 
a tak som bol exkardinovaný z Prešovskej 
diecézy a inkardinovaný do Košického 
exarchátu a 1. apríla som podpísal novú 
pracovnú zmluvu.

Keďže farský Chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky bol určený ako katedrálny, 
bolo treba vybrať aj miesto pre biskupa 
a jeho úrad. Začiatky úradu a účinkovania 
vladyku Milana v Košiciach sa sústredili 
do dvoch miestností, ktoré boli vyčlenené 
z farského úradu. Jedna slúžila ako byt 
nového biskupa a druhá ako úradná miest-
nosť, kde sa prijímali všetky rozhodnutia 
celého exarchátu. Malo to svoju výhodu, 
pretože všetci, ktorých vladyka povolal, 

boli v jednej miestnosti a vedeli o všetkom, 
čo sa deje. Takto si totiž každý vypočul 
všetky rozhovory, osobné aj telefónne, lebo 
na celý úrad bol iba jeden telefón. Bolo 
treba vybudovať štruktúru biskupského 
úradu, cirkevný súd, školský a katechetic-
ký úrad, mládežnícke a iné sekcie či iné 
nevyhnutné náležitosti. Skrátka, všetko 
sa budovalo ako na zelenej lúke – úplne 
od začiatku.

Po rokoch môžem povedať, že všetko to, 
čo vladyka Milan aj so svojimi spolupracov-
níkmi robil, sprevádzalo Božie požehnanie. 
Dôkazom toho je skutočnosť, že pomoc, 
ktorá bola potrebná, finančná, ale aj ma-
teriálna, neprichádzala ani zo strany štátu, 
ani z  cirkevných subjektov, ale zhora. Cítili 
sme, že to, čo sa buduje, sa nestavia na ľud-
skej závislosti, ale na Bohu. Dôkazom toho 
bola aj kúpa budovy na biskupský úrad. 
Jednoducho vyšiel inzerát, že zahraničný 
podnik v Prahe, ktorý sídlil na Domini-
kánskom námestí, dáva do predaja túto 
budovu. A bolo priam zázračné, že sa táto 
budova dostala do našich rúk, a to aj nap-
riek tomu, že mnohé iné, aj štátne subjek-
ty, túto budovu chceli kúpiť. Pri oznámení 
účelu využitia budovy nám vyšli v ústrety. 
I to bol jeden z viditeľných zásahov Boha 
do života nového exarchátu. Tá budova ne-
bola síce na tieto účely ideálna, keďže bola 
malá, takže v jednej kancelárii museli byť 
dvaja – traja, aby sa mohol zabezpečiť chod 
úradu, predsa však bola blízko katedrálne-
ho chrámu a v tých začiatkoch bola lepšia 
ako tá jedna miestnosť. Začalo sa uvažovať 
o výstavbe novej budovy pre biskupský 
úrad na priestore vedľa fary (bývalá farská 
záhrada). Začala sa projektová príprava 
a novopostavená budova biskupského 
úradu začala byť funkčná v roku 2006.

Vyčlenenie Košického exarchátu bol 
požehnaný krok pre kňazov a veriacich 
územia, ktorí teraz mohli mať bližší kon-
takt s vladykom a aktívnejší s biskupským 
úradom.
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J▌Vladyka Milan Chautur  
navštívil spišskú farnosť Závadka

Farnosť Závadka privítala 28. – 29. januára 
vladyku Milana Chautura CSsR, košického 
eparchu. Počas víkendu obohacoval veriacich 
homíliami a príhovormi, v ktorých upriamo-
val pozornosť na život v pravde, lásku k Bohu 
a blížnemu. V sobotu sa po svätej liturgii 
stretli veriaci všetkých farností Spišského 
protopresbyterátu na každoročnej lyžovač-
ke s vladykom, ktorá sa tohto roka konala 
v stredisku Mraznica na Hnilčíku. Závad-

skú mládež vladyka Milan potešil svojou 
prítomnosťou aj na klzisku, kde si neváhal 
s miništrantmi zahrať hokej. Neodmietol ani 
pozvanie otvoriť prestrihnutím pásky obecný 
ples.

Nedeľná svätá liturgia za spevu závadské-
ho Zboru sv. archanjela Michala sa niesla 
v duchu vďačnosti veriacich za požehnané 
chvíle prežité v prítomnosti vladyku Milana. 
(Juraj Baran, foto: Ivana Fabinyová)

J▌Vrecko sv. Mikuláša pre Ukrajinu  
naplnili deti zo Slovenska

V období sviatku sv. Mikuláša prebiehala 
na podnet rehoľných sestier z Kongregácie 
sestier služobníc nepoškvrnenej Panny 
Márie vo farnostiach Prešovskej metropolie 
pod heslom Vrecko sv. Mikuláša dobrovoľná 
zbierka sladkostí pre deti na Ukrajine, ktorá 
bola ukončená v januári 2017. Sestry služob-
nice dodali do prihlásených farností prázdne 
vrecká, ktoré si rozobrali veriaci jednotlivci 
i kolektívy či spoločenstvá pôsobiace pri 
farnosti na naplnenie, a plné priniesli späť 
do chrámu. Po zozbieraní balíčkov (viac ako 
tisíc kusov) ich sestry dopravili z východu 
Slovenska na východ Ukrajiny do Zaporožia, 
do miest Kryvij Roh, Lysyčansk, Melitopoľ, 

Berdansk, Primorsk, Tokmak, Snegurivka 
a Dnepro, kde ich miestni rozdávali deťom 
počas vianočného obdobia. Na Ukrajine, kde 
prežívajú vojnu a jej ruinujúcu silu, urobili 
malé sladkosti veľa radosti. (Katarína Marta 
Kozáková SNPM foto: Andrej Buchvak)

J▌Pri príležitosti Roka výročí Košická eparchia 
ocenila osobnosti na poli cirkevného školstva

Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie 
slávil 31. januára, na sviatok Troch svätých 
svätiteľov, Deň učiteľov v Katedrálnom chrá-
me Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ko-
šiciach. Pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Košickej eparchie boli vybraní zamestnanci 
ocenení za ich obetavú prácu.

Program sa začal svätou liturgiou, ktorej 
predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha. V úvode otec Peter Orenič, 
riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, 
v mene všetkých zamestnancov škôl ve-
noval vladykovi žezlo – biskupskú palicu. 
Svätú liturgiu spevom viedol tím pedagógov 

�� V nedeľu 29. januára sa v Športovej 
hale Hotelovej akadémie v Prešove konal 
koncert 80- členného rómskeho big 
bandu s názvom Bararas. Orchester je 
tvorený Rómami z  východného Slovenska, 
ktorých spája láska k hudbe a k Ježišovi. 
Na koncerte za prítomnosti vladyku Milana 
Lacha SJ a štátneho tajomníka Petra 
Krajňáka vystúpili s vlastným programom 
pred zaplnenou halou s cieľom zmieriť 
rómsky a slovenský národ.  Večerom 
zaznievali rómske piesne, scénky, chvály 
pod vedením otca Martina Mekela, ktorý 
bol hlavným dirigentom zboru, spevákov 
aj hudobníkov. Koncert sa začal chválami 
skupiny Marana tha, po ktorých nasledo-
val program Bararas. Večer bol ukončený 
eucharistickou pobožnosťou. Koncert 
zorganizovalo Gréckokatolícke formačné 
centrum pre Rómov v Čičave v spolupráci 
so spoločenstvom  Marana tha a rómskou 
skupinou F6. (Radko Blichár)

�� Počas polročných prázdnin sa 31. janu-
ára v Gréckokatolíckom centre pre Rómov 
v Čičave konalo celodenné stretnutie pre 
rómskych chlapcov. Rómske dievčatá mali 
svoje stretnutie v Gréckokatolíckom centre 
pre Rómov v Soli. Zúčastnilo sa na nich 
17 chlapcov a 15 dievčat. Cieľom práz-
dninovej akcie bolo nechať deti zakúsiť 
iné prežívanie voľného času; akcia ich 
chcela vytrhnúť z otroctva TV obrazoviek 
a sociálnych sietí. Pre  chlapcov a dievča-
tá  z Hlinného, Jastrabia, Čičavy a Soli bol 
pripravený zaujímavý program prepletený 
hrami, spoločnými aktivitami a modlitbou. 
(Radko Blichár)

�� Prvý polrok školského roka v Strednej 
zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého 
v Prešove zakončili 6. ročníkom plesu 
v Gatsby style, ktorý sa uskutočnil 1. febru-
ára. Večer spríjemnila ľudová hudba Brat-
ríkovci. Ples vyvrcholil tombolou a vyhláse-
ním kráľa a kráľovnej. (Lívia Šoltésová)

�� Fatimské zjavenia a ich význam pre 
dnešný svet bola téma prednášky a ná-
slednej besedy otca misionára Miroslava 
Čajku CSsR, ktorý navštívil 2. februára, 
na sviatok Stretnutia Pána, gréckokatolícky 
chrám v Lipanoch. Po svätej liturgii otec 
Miroslav priblížil veriacim najdôležitejšie 
udalosti, ktoré sa začali diať 13. mája 1917 
v portugalskej Fatime. Po zaujímavej pred-
náške mali veriaci možnosť položiť otázky 
otcovi Čajkovi, ktorý sa tejto téme venuje 
27 rokov. (Eva Hricíková)

�� V piatok 3. februára sa v rámci vzájom-
ného spoznávania a budovania medziľud-
ských vzťahov zišli deti, mládež a ich rodi-
čia z troch vranovských gréckokatolíckych 
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a študentov Katolíckej 
strednej pedagogickej 
školy sv. Cyrila a Metoda 
z Košíc.

Poukážuc na nepocho-
penie úlohy učiteľa zo 
strany dnešnej spoločnos-
ti i rodičov všetkým peda-
gógom a vychovávateľom adresoval vladyka 
Milan slová povzbudenia o veľkej hodnote 
roly učiteľa v živote každého človeka.

Po skončení otec Martin Mráz, duchovný 
správca pri UPJŠ, obohatil prítomných pred-
náškou o Roku výročí, ktoré tento rok prežíva 
Košická eparchia. O spestrenie programu 
sa hudobnými vstupmi zaslúžil otec Cyril 
Jančišin, duchovný správca Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Prejav 
predniesol aj štátny tajomník Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter 
Krajňák. Prítomným sa prihovoril aj otec Mar-
ko Rozkoš, kancelár Eparchiálneho úradu. 
Potom vladyka Milan odovzdal mimoriadne 
ocenenie 27 vybraným osobnostiam za ich 
vynikajúce výsledky v práci a pri rozvoji cir-
kevného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košickej eparchie. Za všetkých ocenených 
vladykovi poďakoval Slavomír Partila, riaditeľ 
Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta 
v Trebišove. (TSKE, foto: Peter Lazár)

J▌Na SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove  
si pripomenuli Deň katolíckych škôl

30. januára sa v Chráme bl. hieromučeníka 
P. P. Gojdiča v Prešove na Sídlisku 3 stretli 
pedagógovia, zamestnanci a študenti Stred-
nej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého 
v Prešove v znamení osláv Dňa katolíckych 
učiteľov a odpustovej slávnosti svojho pat-
róna.

Svätú liturgiu celebroval vladyka Milan 
Lach SJ, prešovský pomocný biskup, za účas-
ti duchovného správcu školy otca Milana 
Kuzmiaka a otca Petra Šturáka ml., kaplána 
farnosti. Vladyka apeloval na študentov, aby 
boli Božími hviezdami tam, kde vládne naj-
väčšia tma, a to v nemocniciach. Pedagógom 

zdôraznil, že sa majú stať otcami a matkami 
svojim študentom. V závere liturgickej sláv-
nosti, do ktorej sa spevom zapojilo i školské 
hudobné teleso Basileus, sa riaditeľka školy 
Mária Lopatová OSBM poďakovala vladykovi 
Milanovi za jeho podporu škole. Po svätej 
liturgii pripravilo vedenie školy v spolupráci 
so študentskou radou koncert Dominiky 
Gurbaľovej spojený so svedectvami mladých 
ľudí o ich ceste k Bohu. Slávnosť pokra-
čovala priateľským stretnutím pedagógov 
a zamestnancov na pôde Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča 
v Prešove. (Adriana Dolinská)

J▌Zamestnanci cirkevných škôl Prešovskej 
archieparchie sa stretli na Dni učiteľov

Pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov, 
patrónov gréckokatolíckych škôl Prešovskej 
archieparchie, zorganizoval Gréckokatolícky 
arcibiskupský školský úrad v Prešove v mene 
zriaďovateľa pre pedagogických a nepeda-
gogických zamestnancov Deň učiteľov. Sto 
prítomných sa 2. februára stretlo na svätej 
liturgii, ktorú v kaplnke kňazského semi-
nára celebroval spolu s viacerými kňazmi 
pôsobiacimi v školstve prešovský pomocný 
biskup Mons. 
Milan Lach 
SJ. V homílii 
vyzdvihol hod-
notu stretnutia 
človeka s Bohom 
aj s blížnymi 
navzájom a zá-

roveň sa poďakoval učiteľom za ich prácu pri 
výchove a formovaní mladých ľudí.

Program pokračoval spoločným obedom 
a posedením, pri ktorom mali učitelia možnosť 
vzájomne sa spoznať a utvoriť spoločenstvo.

Večer sa zúčastnili na divadelnom predsta-
vení Hostina dravcov, ktoré na malej scéne 
Divadla Jonáša Záborského zahrali výlučne 
pre nich herci prešovského divadla. (Adriana 
Matoľáková, foto: Dávid Rybovič)

farností: Vranov-Čemerné, Vranov-mesto 
a Vranov-Juh na spoločnom korčuľovaní 
na novom zimnom štadióne (STD aréne) 
vo Vranove nad Topľou. Iniciátorom myš-
lienky boli kňazi z farnosti Vranov-mesto 
otec Richard Harvilko a Ján Slobodník,  
ktorí prenajali štadión a v spolupráci 
so susednými kňazmi, otcom Petrom 
Gavaľom a Matúšom Čekanom, pozvali 
svojich veriacich na túto akciu. Po úvod-
nej spoločnej modlitbe sa zimný štadión 
vymedzil na zónu pre hokejistov a zónu 
pre korčuliarov, kde si za dve hodiny každý 
prišiel na svoje. (Matúš Čekan)

�� V sobotu 4. februára v popoludňajších 
hodinách sa v Michalovciach uskutočnil 
priateľský zápas medzi kňazmi, ktorí sa 
každoročne zúčastňujú na Majstrovstvách 
Európy kňazov v halovom futbale, a gréc-
kokatolíckymi bohoslovcami z Prešova. 
Futbal sa niesol v príjemnej a pokojnej 
atmosfére. Po nelichotivom výsledku pre 
bohoslovcov 0 : 6 v prvom polčase svietilo 
na konci druhého polčasu na ukazovateli 
skóre 7 : 7. Po penaltovom rozstrele sa 
z víťazstva tešilo mužstvo kňazov. Po zápa-
se nasledovala spoločná slávnostná večera. 
(Matúš Sejka)

�� V nedeľu 5. februára sa na hore Zvir 
uskutočnila malá púť. Jej program sa začal 
uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, 
pokračoval modlitbou akatistu a rozjíma-
vého ruženca. Hlavným bodom programu 
bola archijerejská svätá liturgia, ktorej 
hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii 
vysvetlil podobenstvo o mýtnikovi a farize-
jovi a zdôraznil modlitbu. V závere vyzval 
veriacich, že netreba klamať samých seba 
a žiť v pravde. Program púte sa zakončil 
modlitbou na úmysel Svätého Otca, požeh-
naním náboženských predmetov a mod-
litbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. 
(Martin Tokár)

�� Katechéti Košickej eparchie sa 7. feb-
ruára zúčastnili na metodickom seminári : 
na Eparchiálnom úrade v Košiciach, kde 
rozoberali tému Vyučovanie náboženskej 
výchovy v skupinách tvorených z viace-
rých ročníkov. Stretnutie začal modlitbou 
tretej hodinky vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha. Odborný výklad 
podal Ján Furman, učiteľ pre kontinuálne 
vzdelávanie pre náboženstvo a nábožen-
skú výchovu, a rozobral problematiku 
nielen na teoretickej úrovni, ale i prak-
ticky. Ponúkol možnosti, ako čo najlepšie 
nastaviť vyučovaciu jednotku v zmiešaných 
ročníkoch a povzbudil katechétov pri ich 
povolaní, keďže práca v takýchto triedach 
je náročná. (DKÚ KE)
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J▌Arcibiskup Ján Babjak sa stretol s kňazmi 
seniormi a ich manželkami

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ sa na sviatok Stretnutia Pána 2. februára 
stretol s kňazmi seniormi, ich manželkami 
a vdovami po zomrelých kňazoch. V arcibis-
kupskej Kaplnke sv. Jozefa v arcibiskupskej 
rezidencii v Prešove slávili svätú liturgiu, 
ktorej hlavným slúžiacim bol vladyka Ján 
Babjak. Koncelebroval emeritný biskup 
Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen 
Kočiš, šestnásť kňazov dôchodcov a kňazi 
z kúrie. Na stretnutí sa zúčastnilo aj osem-
násť manželiek kňazov a vdov po zomrelých 
kňazoch.

V homílii sa otec arcibiskup poďakoval 
kňazom a ich manželkám za ich príkladný 

život v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Vyzdvi-
hol aj veľké požehnanie, ktoré sa dostalo tej-
to generácii, ktorá mohla zakúsiť také veľké 
duchovné osobnosti, či to boli poslední pá-
peži, ale aj iní hrdinovia viery. Pred spoloč-
ným obedom si pozreli dokumentárny film 
o otcovi Jánovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR, 
gréckokatolíckom rehoľnom kňazovi. Proces 
o živote, hrdinských čnostiach, o povesti 
svätosti a znameniach tohto Božieho sluhu 
prebieha na archieparchiálnej úrovni v Pre-
šove. Pri obede bol priestor na rozhovory 
a stretnutie bolo zakončené opäť v kaplnke 
modlitbou časti Akatistu k bl. P. P. Gojdičovi. 
(Ľubomír Petrík, foto: Martin Roman)

J▌Vladyka Milan Chautur  
sa stretol s kňazmi na dôchodku

Na sviatok Stretnutia Pána 2. februára sa 
košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR 
stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí 
sú v dôchodkovom veku, aby slávili svätú 
liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Vladyka Milan v homílii povzbudil prítom-
ných k stretnutiu s Kristom, ktoré nie je len 
formálneho charakteru, ale stretnutím, ktoré 
má moc meniť život človeka a napĺňať ho 
radosťou a pokojom. Po svätej liturgii nasle-
dovalo stretnutie eparchu s kňazmi a pracov-
níkmi eparchiálneho úradu. (TSKE)

J▌Slovenská mládež sa na Svetové dní mládeže 
bude chystať v Prešove

Tím Národného stretnutia mládeže P18 
9. februára prvýkrát oficiálne prijala pri-
mátorka mesta Andrea Turčanová. Na pra-
covnom stretnutí jej zástupcovia priblížili 
prešovskej primátorke hlavné myšlienky 
podujatia a predstavili hlavné body vzájom-
nej spolupráce. Prešov teda privíta mládež 
z celého Slovenska v júli 2018. Na rokovaní 
sa zúčastnili predseda rady pre mládež 
a univerzity KBS, žilinský biskup Mons. 
Tomáš Galis, prešovský arcibiskup metro-

polita Mons. Ján Babjak, košický arcibiskup 
metropolita Mons. Bernard Bober, tajomník 
rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej 
Chrvala a dvaja členovia centrálneho tímu 
Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove 
Pavol Danko, ktorý je zodpovedný za prog-
ram, a Michal Lipiak z komunikačného tímu 
P18. Organizátori podujatia budú celú akciu 
pripravovať v spolupráci s prešovskou samo-
správou i domácim cirkevným zázemím.

�� 4. februára na hore Zvir v Litmanovej 
slávili pútnici fatimskú sobotu, ktorej 
program sa začal modlitbou radostného 
ruženca a pokračoval slávením svätej litur-
gie, ktorej slúžiteľom a kazateľom bol otec 
Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, 
modlitbou na úmysel Svätého Otca, požeh-
nania náboženských predmetov a Korunky 
Božieho milosrdenstva. (Martin Tokár)

�� V obci Jastrabie v rámci Gréckokato-
líckeho formačného centra pre Rómov 
v Čičave sa 4. februára konal kurz s názvom 
Zakúšam odmietnutie, čo ďalej?, v ktorom 
sa prednášajúci M. Jony a R. Blichár snažili 
dvadsiatim účastníkom ponúknuť praktické 
odpovede a riešenia na neprijatie a od-
mietnutie. (Radko Blichár)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ sa 6. februára v priestoroch 
arcibiskupskej rezidencie v Prešove stretol 
s prof. Jozefom Terekom. (ISPA)

�� V utorok 7. februára slávil Mons. Ján 
Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu 
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. 
biskupa P. P. Gojdiča. (ISPA)

�� Mons. Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, a prešovský pomocný biskup 
Mons. Milan Lach SJ sa 9. – 10. februára 
zúčastnili na zasadnutí rady pre rodinu 
a bioetickej subkomisie KBS v Bratislave. 
(TS KE, ISPA)

�� 10. februára zavítal na Slovensko 
prezident Centrálneho výboru nemeckých 
katolíkov Thomas Sternberg, kde sa stretol 
aj s europoslankyňou Annou Záborskou, 
poslankyňou NR SR Annou Verešovou, 
Zuzanou Brixovou, Renátou Ocilkovou a de-
legátmi rady pre laické a apoštolské hnutia 
KBS a Fóra kresťanských inštitúcií.

�� V Nitre 11. februára vo večerných 
hodinách zomrel emeritný biskup Mons. 
Jozef Zlatňanský, titulárny biskup diecézy 
Montefiascone, vo veku 89 rokov, v 66. 
roku kňazstva a 20. roku biskupskej služby.

�� Rádio Lumen bude mať každý týždeň 
vo štvrtok od 14.00 – 15.00 h duchovnú 
poradňu na sociálnej sieti Facebook, kde 
bude on-line odpovedať náboženský redak-
tor rádia, gréckokatolícky kňaz Ján Sabol.

�� 13. februára na mimoriadnej kapitule 
redemptoristov v Bratislave generálny 
predstavený kongregácie P. Michael Brehl 
slávnostne inaguroval novovzniknutú pro-
vinciu Bratislava – Praha, ktorá spadá pod 
viceprovinciu gréckokatolíckych redempto-
ristov v Michalovciach.

12 www.casopisslovo.sk
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J▌Zasvätení v Prešovskej archieparchii  
putovali do Ľutiny

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ a pomocný biskup Milan Lach SJ sa 4. feb-
ruára stretli s rehoľníkmi a rehoľníčkami 
na archieparchiálnej púti zasvätených osôb 
v Ľutine. Zároveň kňazi a veriaci z Prešov-
ského protopresbyterátu slávili fatimskú 
sobotu.

Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján, ktorý 
sa v homílii zameral na slová z Druhého listu 
sv. apoštola Pavla Timotejovi: „Spoľahlivé 
je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním 
budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme 
aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 

Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba 
samého zaprieť nemôže.“ Po svätej liturgii 
a po zverení sa pod ochranu fatimskej Panny 
Márie nasledovala v Dome sv. Mikuláša 
prednáška otca augustiniána Milana Herma-
novského OSA z Košíc na tému Zasvätený 
život dnes. Po spoločnom obede si zasvätení 
pozreli nový dokumentárny film o gréckoka-
tolíckom rehoľnom kňazovi Jánovi Ivanovi 
Mastiliakovi CSsR.

Na stretnutí sa zúčastnilo 60 rehoľníkov 
a rehoľných sestier. (Ľubomír Petrík, foto: 
Jozef Novický)

J▌Osoby zasväteného života Košickej eparchie  
sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

V bazilike minor v Michalovciach sa 
na februárovej fatimskej sobote 4. febru-
ára zúčastnili zasvätené osoby rehoľných 
komunít na území Košickej eparchie. Potom 
sa stretli s košickým eparchom vladykom 
Milanom Chauturom CSsR. Program sa začal 
modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli 
sestry služobnice z Michaloviec. Nasledovala 
modlitba tretej hodinky a po nej prednáška, 
ktorú pripravila sestra Naukracia Zavacká 
OSBM, viceprovinciálna predstavená sestier 
Rádu sv. Bazila Veľkého. Archijerejskej 
svätej liturgii predsedal vladyka Milan, ktorý 
v homílii podotkol, že zasvätenosť nie je len 
otázkou vonkajšieho vzhľadu, ale predovšet-
kým úplné vloženie sa do toho, čo človek žije. 
Pripomenul, že rehoľník musí sústrediť svoj 
život na to, čo sľuboval.

Po obede nasledovalo stretnutie vladyku 
Milana so zasvätenými osobami. Na stretnutí 
zaznelo svedectvo otca Pimena Medviďa, 
ktorý predstavil mníšsky spôsob života. Pri-
pomenul, že dôležitými prvkami mníšskeho 
života je spoločná modlitba a trapéza, čiže 
spoločné stolovanie.

Vladimír Seman, televízny producent, mo-
derátor, režisér a publicista, predstavil doku-
mentárny film o živote Jána Ivana Mastiliaka 
CSsR. Nasledoval priestor na osobné pode-
lenie sa o dojmy z tohto dokumentu alebo 
na výpovede a svedectvá tých, ktorí otca Ivana 
poznali osobne. Po prestávke dostali priestor 
rehoľníci, aby predstavili svoje komunity a ich 
plány do budúcnosti. Stretnutie zavŕšila mod-
litba Molebenu k bl. Dominikovi Metodovi 
Trčkovi CSsR v bazilike. (Maroš Dupnák)

J▌Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho  
v Humennom sa uskutočnili sväté misie

7. – 10. februára sa na Gymnáziu Jána Zla-
toústeho v Humennom uskutočnili misie 
pod vedením redemptoristov otca Miroslava 
Bujdoša a br. Gorazda Figuru a mladých 
dobrovoľníkov: Bibiány Liteckej, Viktórie 
Špavelkovej, Kristíny Kurillovovej a Stani-
slavy Markovej. Zmyslom bolo preukázať 

študentom úctu a pozornosť, tráviť s nimi čas 
a oznámiť im radostnú správu, dobrú zvesť. 
V programe nechýbali scénky a videá, osobné 
spovede, rozhovory a nové priateľstvá, ktoré 
dotvorili atmosféru a dopĺňali slová mladých 
misionárov. (Bibiána Litecká)

JJ Michal
J� Pavlišinovič

O možnostiach štúdia na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte v Prešove (GTF PU) 
sme sa porozprávali s jej dekanom Mons. 
prof. Petrom Šturákom.

�� Čo dnešnému mladému človeku ponú-
ka štúdium na GTF v Prešove?

V súčasnosti sme všetci konfrontovaní sku-
točnosťou, že v mnohých oblastiach života 
spoločnosti ponuka prevyšuje dopyt. Aj v ob-
lasti vzdelávania sa dnes javí na Slovensku 
bohatá ponuka vysokých škôl ponúkajúcich 
vzdelanie v mnohých smeroch. Pre mladého 
človeka, ktorý pri voľbe svojho štúdia robí 
jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré 
zásadne ovplyvní jeho ďalší život, ponúka 
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Pre-
šove jedinečnú možnosť vzdelania vyplýva-
júcu z jej špecifického poslania a zamerania. 
Je to vysokoškolská inštitúcia s vynikajúcimi 
výsledkami a s medzinárodnou akceptáciou, 
ktorá ponúka nielen bohatú škálu študijných 
programov, ale snaží sa aj o formáciu v du-
chu kresťanských a akademických tradícií, 
aby jej absolventi vedeli odpovedať na výzvy 
dneška a prispievali k šíreniu vzdelanosti, ale 
aj posolstva evanjelia lásky.

�� Aké študijné programy najviac lákajú 
študentov?

Čas, ktorý žijeme, vyžaduje od nás čoraz vyš-
šie nároky a my sa musíme snažiť flexibilne 
reagovať. V tomto zmysle fakulta ponúka 
jedinečné študijné programy. Osobitne by 
som vyzdvihol v bakalárskom stupni štúdia 
multikultúrne európske štúdiá, religionistiku 
a animáciu voľnočasových aktivít. V ma-
gisterskom stupni je jedinečným študijným 
programom, ktorý vlastne ponúka iba naša 
fakulta, probačná a mediačná práca.

�� V ktorom z programov vidíte perspek-
tívu pre pracovný trh na Slovensku?

Všetky ponúkané študijné programy, 
osobitne katolícka teológia, majú svoju 
osobitosť, ale zvlášť by som dal pozornosti 
posledný menovaný študijný program, 
pretože probačná a mediačná práca, ktorá 
kopíruje trendy v živote našej spoločnosti, 
sa javí ako jedna z alternatívnych foriem 
riešenia sporov a kríz.
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k HistorickýM 
koreňoM
Košická eparchia si v roku 2017 pripomína 20 rokov organizovaného fungovania. Dejiny 
Košickej eparchie a jej bezprostredného predchodcu – Košického apoštolského exarchátu 
začínajú písať svoju dvadsiatu stranu. Za týmito dvadsiatimi rokmi však nestojí prázdno, 
z ktorého sa v roku 1997 vynorila nová cirkevno-právna štruktúra, ale stáročná prítomnosť 
byzantského obradu na tomto území, udalosti a konkrétne osudy ľudí, ktoré kladú základy 
Košickej eparchie nielen desaťročia, ba až storočia dozadu.

JJ Martin Mráz
J� foto: archív Košickej eparchie

Byzantská misia
Hľadanie koreňov Gréckokatolíckej epar-
chie Košice je spojené s hľadaním počiatkov 
byzantského obradu na území Slovenska, 

s momentom, keď prvýkrát nad naším úze-
mím zaznelo grécke Kyrie eleison a staroslo-
vienske Hospodi, pomiluj. Toto zvolanie spája 
duchovne Košickú eparchiu s byzantskou 
misiou svätých solúnskych bratov Konštantí-
na – Cyrila a Metoda, jej patrónov, na našom 
území. Spája ju duchovne, zdôrazňujúc 
odkaz týchto byzantských svätcov na svojom 
teritóriu, ale spája ju aj historicky, cez mnohé 
menšie či väčšie dejinné momenty spojené 

s touto časťou Karpatského oblúka, svedčiace 
o prítomnosti kresťanov byzantskej tradície 
na našom území.

Aj keď misia svätých bratov na našom 
území sa mala skončiť pod nánosom dejín 
a mala ustúpiť iným náboženským a poli-
tickým záujmom, postupná obnova cyrilo-
metodského kultu a byzantsko-slovanskej 
tradície na pôvodných územiach Veľkej 
Moravy je momentom, ktorý potvrdzuje ži-
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votaschopnosť diela sv. Konštantína – Cyrila 
a Metoda. 

Logo
Mnohé dejinné fragmenty kresťanov byzant-
ského obradu na našom území začínajúce 
sa práve byzantskou misiou, vynárajúce sa 
sporadicky počas neskorších stáročí až po sú-
časnosť chce Košická eparchia spojiť, aby 
tak poukázala na to, že byzantsko-slovanská 
tradícia tvorí formujúcu súčasť kultúrnej 
a kresťanskej tradície celého Slovenska. Toto 
spájanie chce vyjadriť aj logo roka výročí 

Košickej eparchie. Základný tvar loga je 
vyjadrený štylizovanou cestou zo štyroch 
smerov. Sú to štyri cesty z minulosti do prí-
tomnosti, ktoré sa spájajú v jednom bode. 
Križovatkou týchto ciest a centrom dejín je 
Ježiš Kristus, ktorý vstupuje do tohto sveta 
skrze svoju matku Máriu a zostáva v ňom 
prítomný skrze Cirkev.

Mnohé fragmenty byzantského obradu sú 
dôležitým svedectvom stretu a prelínania sa 
dvoch obradových tradícií na území Košickej 
eparchie.

Najstaršími dokladmi o prítomnosti kres-
ťanov na území východného Slovenska sú ra-
dové pohrebiská z 9. – 10. storočia odhalené 
archeológmi v chotároch obcí Brehov, Barca, 
Bodrog, Hrčeľ a Somotor. Pri pochovávaní 
mŕtvych existovali rozdiely aj podľa obradu, 
v ktorom sa pohreb uskutočnil. Kým latinskí 
veriaci pochovávali svojich mŕtvych s rukami 
spustenými pozdĺž tela, východní veriaci ich 
pochovávali s prekríženými rukami. Najviac 
takýchto hrobov je v povodí Tisy, a to od prí-
toku Maroša až po oblasť dnešného Trebi-
šova. Ďalej sú to archeologicky doložené 
slovanské hradiská ako Zemplín alebo Kusín, 
ktoré sa spolu s ostatnými hradiskami stali 
strediskami kresťanstva na Veľkej Morave.

Duchovné centrá
Neodmysliteľnou súčasťou dejín kresťanstva 
na tomto území, vrátane toho byzantského, 
sú kláštory a mníšske komunity. Kým latin-
ská Cirkev existovala na farskom systéme 
a desiatkoch, byzantská sa opierala o mní-
chov a dobrovoľné dary pre kláštory. Kláštor 
bol akýmsi pastoračným centrom pre široké 
okolie a mnísi sa v nich nezaoberali len 
modlitbou, ale aj apoštolátom. O mníchoch 

ako šíriteľoch kresťanstva vydáva história 
svedectvo často len cez zachované zeme-
pisné názvy, ktoré sú svedkami prítomnosti 
kresťanstva na našom území. Stopy po väč-
ších mníšskych komunitách – soboroch – 
predpokladá pri Hrabkove (lokalita Zobor), 
pri Mirkovciach (Zobraná), v Zborove a Sob-
ranciach. Ďalej sú to mnohé lokality s ozna-
čením Mních, Mníšek, Pustovňa a hlavne 
Remety (od eremita – mních, pustovník). 
V Sobranciach pod Vihorlatom bolo veľké 
stredisko mníchov, keďže v okolí tohto mesta 
ešte dnes existujú obce s názvom Remety. 
Neďaleko slovensko-maďarskej hranice sa 
nachádza dedina Fáj, v ktorej blízkosti sa 
nachádzala veľmi stará dedina Popi. V nej 
stál v čase tatárskeho vpádu chrám zasväte-

ný sv. apoštolovi Petrovi, v ktorom zhoreli 
nejaké listiny. Severne od nej ležala ďalšia 
zaniknutá osada Popolc (zo slovanského 
Popovce). Niektorí historici sa nazdávajú, že 
v prípade názvu Popi (veľa popov – kňazov) 
išlo o kláštor, možno aj s biskupom východ-
ného obradu.

Na tomto mieste je dôležité spomenúť aj 
tzv. Michalovskú rotundu, postavenú medzi 
9. – 11. storočím, ktorej zvyšky sa dodnes 
nachádzajú v areáli Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach. Náhrobný kameň s cyril-
ským nápisom nájdený v Michalovciach pri 
rotunde s kultúrnymi podkladmi z 9. storo-
čia dokazuje, že okolo roku 1060 tu máme 
záznam o byzantsko-slovanskej kultúrnej 
tradícii a možno aj východnom kláštore. 
Jedna z posledných interpretácií cyrilského 
nápisu z Michaloviec hovorí o tom, že trónu 
pozbavený bulharský knieža Presian zomrel 
v Michalovciach ako byzantský mních vysla-
ný na misiu do tejto oblasti.

Ďaleko od hlavných ciest sa v dedinke 
Lesné v Michalovskom okrese zachoval 
gréckokatolícky chrám, ktorý patrí k najstar-
ším, dodnes funkčným sakrálnym stavbám 
na Zemplíne. Dejiny tohto nenápadného 
chrámu ukazujú, ako sa na tomto mieste 
striedala latinská, protestantská a byzantská 
tradícia. Historikmi uvádzané datovanie 
chrámu do roku 1254 sa opiera o písomnú 
zmienku o existencii chrámu, čo však vôbec 
nevylučuje možnosť, že chrám mohol byť 
postavený aj skôr, pretože pri poslednom 
archeologickom prieskume boli identifiko-
vané zvyšky románskych základov priamo 
pod podlahou chrámu. Z prvej polovice 15. 
storočia sa v závere povaly svätyne chrámu 
zachovali gotické nástenné maľby ukrižo-
vaného Krista a z polovice 17. storočia sú 

v chráme zachované byzantské renesančné 
fresky, ktoré patria k ojedinelým výtvarným 
prejavom a na Slovensku dosiaľ nemajú 
analógiu.

Písomníctvo
Svedectvom o vývine a formovaní byzantsko-
slovanskej kultúry a tradície na našom území 
sú aj cyrilské písomné pramene, ktoré z ja-
zykového hľadiska i z hľadiska miesta svojho 
vzniku tvoria súčasť slovenskej kultúry. 
V gréckokatolíckom chráme v Baškovciach 
sa dodnes zachoval rukopisný evanjeliár 
napísaný cyrilským unciálnym písmom, 
ktorý je datovaný do 15. storočia. Ide o jednu 
z najstarších bohoslužobných kníh byzant-
ského obradu na Slovensku, ktorá je zároveň 
odpisom z oveľa staršej rukopisnej predlohy. 
Začiatky evanjelií sú krásne farebne ilumino-
vané, na niektorých miestach boli písmená 
zrejme písané zlatom. Rukopis obsahuje aj 
mladšie marginálne zápisy, ktoré svedčia 
o používaní knihy aj v neskoršom období, 
a skrze jej text živé odovzdávanie viery cez 
byzantsko-slovanskú tradíciu.

Vikariát v Košiciach
Vďaka niekoľkým kolonizačným vlnám sa 
rozširuje a posilňuje prítomnosť byzantského 
obradu na našom území, ktorého prirodze-
ným centrom sa stáva kláštor na Černečej 
hore v Mukačeve na Zakarpatskej Ukrajine, 
necelých päťdesiat kilometrov od hraníc so 
Slovenskom. Biskup, ktorý v tom kláštore 
sídlil, v tom čase nebol v spoločenstve s rím-
skym pápežom. Až podpísaním Užhorodskej 
únie v roku 1646 bola obnovená cirkevná 
jednota veriacich Mukačevskej eparchie 
s rímskym pápežom. Táto obrovská eparchia 
– matka všetkých gréckokatolíckych eparchií 
od Karpatmi, ktorej mnohí veriaci etnicky 
patrili k Rusínom, Slovákom, Rumunom 
a Maďarom, sa rozliehala na území trinástich 
žúp severovýchodného Uhorska. Kvôli lepšej 
správe bola rozdelená na konci 18. storočia 
na tri biskupské vikariáty.

Rok 1787 spája Košickú eparchiu so 
zriadením vikariátu Mukačevskej eparchie 
so sídlom v Košiciach. Aj keď v Košiciach 
v tomto období neexistovala samostatná far-
nosť a Gréckokatolícka cirkev sa tu javila ako 
absolútne cudzí element, Košice sa už vtedy 
mali stať centrom západnej časti historickej 
Mukačevskej eparchie.

V Košiciach sa prví kresťania byzantského 
obradu spomínajú už v odpustkovej bule 
pápeža Bonifáca z roku 1402, a putovali sem 
z bližšieho i vzdialenejšieho okolia kvôli 
relikvii sv. krvi. V tejto súvislosti sa v Koši-
ciach zachovalo niekoľko reliktov východ-
ného kresťanstva, ktoré nemusia priamo 
súvisieť len s púťami kresťanov byzantského 

Rok 1787 spája Košickú eparchiu so zriadením vikariátu  
Mukačevskej eparchie so sídlom v Košiciach. 

Pohľad na košickú katedrálu  
z budovy Biskupského úradu v Košiciach
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obradu na toto miesto: freska sv. nezištníkov 
a divotvorcov Kozmu a Damiána na evanjeli-
ovej strane presbytéria v Kaplnke sv. Michala 
a (nedávno zaniknutý) krídlový Oltár Zo-
snutia Presvätej Bohorodičky. V Košiciach sa 
nachádza aj kus vzácnej liturgickej textílie – 
epitrachilu, ktorý sa datuje približne do roku 
1380. Na epitrachile sú vyšívané ikony tradič-
ných východných svätcov: archanjel Gabriel, 
sv. Cyril Alexandrijský, sv. Gregor Naziánsky, 
sv. Ján Zlatoústy a sv. Demeter Solúnsky.

Formovanie eparchie
Nepriaznivé spoločenské a náboženské 
okolnosti na území mesta Košice spôsobili, 
že sídlo vikariátu bolo prenesené do Prešova 
a na jeho základoch bola v roku 1818 zriade-
ná Prešovská eparchia, do ktorej náležalo aj 
mesto Košice a celá vtedajšia Abovsko-tur-
nianska župa. Gréckokatolíci na Zemplíne 
zostali pod správou biskupa v Mukačeve. 
Tento stav pretrval na Slovensku aj napriek 
neskorším zmenám hraníc de iure až do kon-
ca 20. storočia.

Územie Košickej eparchie a jej predchod-
cu Košického apoštolského exarchátu bolo 
v roku 1997 vyčlenené z dovtedy jedinej 
gréckokatolíckej eparchie na území Sloven-
skej republiky so sídlom v Prešove. Jej vznik 
a ohraničenie má však hlbšie historické 
pozadie. Gréckokatolíci na území dneš-
nej Košickej eparchie boli na začiatku 20. 
storočia pod správou troch biskupov. Prvým 
bol mukačevský eparcha, ktorý spravoval 
gréckokatolícke farnosti na území Zemplína, 
prešovský biskup spravoval farnosti na Abo-

ve vrátane Košíc a pod správou Hajdúdorož-
ského eparchu boli štyri farnosti.

Po pričlenení Podkarpatskej Rusi a mes-
ta Užhorod, sídla Mukačevskej eparchie, 
k Maďarsku a neskôr k Sovietskemu zväzu, 
sa časť farností tejto eparchie ocitla na území 
Slovenského štátu, resp. Československa. Pre 
týchto 47 a od roku 1944 do roku 1950 až 75 
farností bola Apoštolskou stolicou 13. apríla 
1939 zriadená Apoštolská administratúra 
Mukačevskej eparchie na Slovensku, zverená 
do správy prešovskému biskupovi Pavlovi 
P. Gojdičovi donec aliter provideatur, čiže 
kým sa nezariadi ináč. Prešovský biskup 
Pavol Peter Gojdič spravoval Apoštolskú 
mukačevskú administratúru na Slovensku 
presne podľa znenia ustanovujúceho dekrétu 
a direktív Posvätnej kongregácie pre východ-
né cirkvi prostredníctvom generálneho viká-

ra, ktorý úradoval v kláštore otcov redemp-
toristov v Michalovciach. Tento stav pokra-
čoval aj po roku 1968, keď prvý eparchiálny 
obežník po osemnástich rokoch neslobody 
bol adresovaný veriacim Prešovskej eparchie 
a pridružených administratúr. Roky politic-
kej normalizácie v Československu nedo-
volili definitívne organizačné usporiadanie 
Gréckokatolíckej cirkvi. Až nová spoločenská 
situácia po roku 1989 dovolila ďalšie zmeny 
v cirkevno-právnom usporiadaní.

V roku 1996 prešovský biskup Ján Hirka 
podal Apoštolskej stolici návrh na zmenu 
vnútorného usporiadania Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Navrhol zriadiť biskup-
stvá v Košiciach, Stropkove a Bratislave a po-
výšiť Prešovské biskupstvo na arcibiskup-
stvo. Zároveň zriadil na daných územiach 
vikariáty a začal ich obsadzovať vikármi. 
Ako prvý krok k definitívnemu usporiada-
niu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
bol pápežom Jánom Pavlom II. 21. februára 
1997 zriadený Košický apoštolský exarchát 
a na jeho čelo bol vymenovaný dovtedajší 
pomocný biskup Prešovskej eparchie vladyka 
Milan Chautur CSsR.

Zriadením gréckokatolíckeho apoštol-
ského exarchátu so sídlom v Košiciach bolo 
vytvorené osobitné cirkevno-právne po-
stavenie, ktoré aspoň v základných črtách 
zodpovedá špecifickému postaveniu Zem-
plína a Abova v dejinách Mukačevského 
biskupstva. Za sídlo novej cirkevno-právnej 
štruktúry bolo vybrané mesto Košice, ktoré 
sa už dávno predtým stalo prirodzeným 
centrom regiónu a Gréckokatolíckej cirkvi 
na tomto území.

Uvedenie do úradu novovymenovaného  
apoštolského exarchu Mons. Milana Chautura CSsR  

v roku 1997 apoštolským nunciom na Slovensku 
arcibiskupom Luigim Dossenom

Výstavba budovy Košického gréckokatolíckeho 
apoštolského exarchátu v Košiciach
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Pre úniu do väzenia
JJ Michal Glevaňák
J� foto: archív Mukačevskej eparchie

Vasiľ Tarasovič bol významný cirkevný 
činovník (Torosjan, ? Ľvov, † 1651 Kallovo, 
Maďarsko) v období protireformácie, biskup 
Mukačevskej eparchie. Pochádzal z boha-
tej arménskej ľvovskej rodiny. Na územie 
Podkarpatskej Rusi prišiel pravdepodobne 
s biskupom Petroniom (1623 – 1627). Ako 
mladý mních sprevádzal svojho predchod-
cu biskupa Jána Gregoroviča (1627 – 1633) 
na ceste na biskupskú chirotóniu (1627) 
do Moldavska, do mesta Iass. Po vysvätení sa 
obidvaja vo februári 1628 vybrali do Haliče, 
kde sa stretli s metropolitom Jozefom Venja-
mínom Rutským (1574 – 1637), aby sa bližšie 
oboznámili s úniovými ideami. Kňazskú chi-
rotóniu prijal Vasiľ Tarasovič z rúk biskupa 
Jána Gregoroviča v roku 1627.

V roku 1633 ho duchovenstvo uhorských 
Rusínov zvolilo za biskupa. Voľbu potvrdil 
Juraj Rákoci, sedmohradské knieža, (1593 
– 1648) a vymenoval ho za mukačevského 
a marmarošského biskupa. Juraj Ráko-
ci o ňom píše, že je to kňaz, ktorý ovláda 
latinčinu a iné jazyky, je erudovaný v teológii, 
znalý slobodných umení a dobrými mravmi 
prevyšuje ostatných. V ten istý rok prijal 
z rúk pravoslávneho metropolitu v meste 
Iassi biskupskú chirotóniu. Biskup Vasiľ 

Tarasovič prijímal myšlienky zjednotenia sa 
Mukačevskej pravoslávnej eparchie s Kato-
líckou cirkvou a tajne pripravoval konania 
o zjednotení.

Počas slávenia liturgie v monastierskom 
Chráme sv. Mikuláša bol 13. decembra 1640 
zadržaný  kapitánom Mukačevského hradu 
Jánom Ballinghom. Pri oltári ho zviazali 
a v okovách vliekli ulicami mesta v bohoslu-
žobnom rúchu do zámku na výsluch. Juraj 
Rákoci nechal biskupa previesť do Sed-
mohradska. O jeho oslobodenie sa usiloval 
spolu s uhorskou katolíckou šľachtou aj 
cisár Ferdinand III. (1637 – 1657), jágerský 
biskup Juraj Lippay (1600 – 1666) a apoštol-
ský nuncius vo Viedni. V roku 1641 poslal 
cisár do Sedmohradska Žigmunda Eorzsyho, 
podžupana Šopronskej stolice, ktorý mal 
dosiahnuť biskupovo oslobodenie. Biskup 
bol prepustený s podmienkou, ktorú musel 
podpísať –  že nebude udržiavať kontakty 
s Haličou.

Odišiel do Jasova, dočasného sídla 
jágerského biskupa, kde sa chcel stretnúť 
s biskupom Jurajom Lippayom a predostrieť 
mu úmysel o zjednotení. Biskup bol v tom 
čase na cestách, preto mu odporučili, aby sa 
listom skontaktoval s viedenským nunciom. 
Akcia bola odhalená a list zadržaný. Biskup 
Tarasovič bol obžalovaný z nedodržania 
prísľubu, a tak sa opäť vo februári 1642 ocitol 
vo väzení. V apríli ho kniežací súd odsúdil, 
pozbavil biskupského stolca a musel opustiť 

Mukačevo. V máji 1642 odcestoval do Viedne. 
V kaplnke letného cisárskeho zámku Laxen-
burg zložil do rúk nuncia Gašpara Matteiho 
(1598 – 1650) a za prítomnosti cisárskej rodi-
ny vyznanie viery Katolíckej cirkvi. Dozvedel 
sa o tom Juraj Rákoci a zakázal mu zdržiavať 
sa na svojich územiach. Cisár dovolil bisku-
povi usídliť sa v meste Kallovo v Sabolčskej 
župe a poskytol mu finančný príspevok  200 
zlatých. Po príchode začal medzi ducho-
venstvom a veriacimi s rozširovaním idey 
únie. V roku 1643 vypuklo protihabsburské 
povstanie. Povstalci opäť biskupa zajali 
a uväznili. Bol prinútený zriecť sa únie a pod-
riadiť sa kniežaťu Rákocimu, čím by mu bola 
priznaná predchádzajúca biskupská moc. 
Zároveň tým chcel zabezpečiť mukačevský 
biskupský stolec pre Petra Partenia Petroviča 
(? – 1665 Užhorod) a uchrániť Mukačevskú 
eparchiu pred prebiehajúcou kalvinizáciou. 
Biskup Vasiľ Tarasovič zomrel formálne ako 
pravoslávny biskup, ale vnútorne stotožnený 
so zjednotením s Katolíckou cirkvou v roku 
1651 v Kallove.

Výročia Košickej eparchie

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Milí priatelia, čitatelia gréckokatolíckeho časopi-
su Slovo! Mesiac február je mesiacom viacerých 
výročí Košickej eparchie i osobne vladyku Mila-
na Chautura. Pri tejto príležitosti chcem vladyku 
Milana a jeho kňazské presbytérium i veriacich 
zo srdca pozdraviť a zablahoželať vladykovi 
k okrúhlemu životnému jubileu pevné zdravie 
a všetky potrebné Božie milosti a eparchii ďalší 
rozkvet pre dobro a spásu veriacich.

Tieto cirkevné výročia sú predovšetkým dô-
vodom poďakovať sa dobrotivému Pánu Bohu, 
ale aj všeobecnej Cirkvi za Božie dary, ktoré 
miestna Košická eparchia od Pána Boha prijala 

a rozvíja ich pre dobro jej zvereného duchovné-
ho stáda.

Košická eparchia sa rozvíja po každej strán-
ke. Má dostatok kňazských povolaní, dobre 
rozvinutú sieť cirkevných škôl, kde sa formujú 
mladí ľudia, ktorí sú perspektívnymi členmi 
pre jej ďalší rozvoj a rast. Venuje sa tiež ľuďom 
na okraji spoločnosti. Viacerí košickí kňazi 
posilnili vojenský ordinariát a venujú sa duchov-
nému životu vojakov, policajtov, väzňov a ich 
rodinám. Sú to kategórie ľudí našej spoločnosti, 
ktoré donedávna boli po duchovnej stránke 
veľmi opustené, lebo boli ako ovce bez pastiera 
a nik sa o nich nestaral. Vďaka, že sa úspešne 
pracuje aj v tejto oblasti života ľudí, ktorí sú vy-
stavení silnému psychickému i fyzickému tlaku.

Vladyka Milan ako mariánsky ctiteľ zhromaž-
ďuje mariánskych ctiteľov každú prvú sobotu 

na mariánske pútnické miesto do Klokočova 
a duchovne ich sýti svojimi homíliami, ale aj 
besedami s mládežou. V zimnom období zas 
prichádza k pútnikom do baziliky minor do Mi-
chaloviec, kde sa spolu s veriacimi modlí a kate-
chizuje ich. Tiež sa venuje svojim kňazom nielen 
po duchovnej stránke, ale chce, aby boli aj 
v dobrej telesnej kondícii. Preto s nimi športuje, 
pravidelne hrá futbal, usporadúva a absolvuje 
cyklotúry a koná iné športové aktivity. Mnohí 
kňazi i mládež sú mu za to vďační.

Za ostatných dvadsať rokov od vzniku 
Košického apoštolského exarchátu a sedem 
rokov od vzniku Košickej eparchie vybudoval 
životaschopnú cirkevnú jednotku, ktorá vedie 
ľudí po ceste spásy. Treba povedať, že vznik 
Košického apoštolského exarchátu a následne 
Košickej eparchie boli kroky správnym smerom. 
Prevolávajme všetci vladykovi Milanovi a Košic-
kej eparchii i jej členom mnohaja i blahaja lita!
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V službe 
evaNjelia
Rok 2017 je pre Košickú eparchiu významný tým, že 
v tomto roku si celá eparchia a jej eparchiálny biskup 
pripomínajú niekoľko výročí. O minulosti aj o pohľade 
do budúcnosti sme sa porozprávali s košickým eparchom 
Mons. Milanom Chauturom CSsR.

JJ Martin Mráz, Jaroslav Girovský
J� foto: archív Košickej eparchie a Slova

�� v roku 1992 ste nemali ani 35 
rokov, keď vás ján pavol ii. vyme-
noval za biskupa. ako si spätne 
spomínate na rozhodnutie pápe-
ža vymenovať takého mladého 
biskupa?

Nielen vek, ale aj fakt mnohých nenaplne-
ných plánov do budúcnosti v Kongregácii 
Najsvätejšieho Vykupiteľa ma istým spô-
sobom vyľakali. Nebol to strach z práce, 
ale neistota v novej situácii, do ktorej ma 
stavala biskupská služba. Moja desaťročná 
pastorácia a riešenie praktických prob-

lémov medzi ľuďmi bolo predsa čosi iné 
ako reprezentácia Cirkvi a zodpovednosť 
za správne organizovanie náboženské-
ho života v eparchii. Aj keď dominantná 
zodpovednosť bola na pleciach sídelného 
eparchiálneho biskupa, predsa som cítil, 
že na mnohé veci budem musieť reago-
vať aj ja. Pritom všade mi pripomínali, že 
som ešte mladý a mnohé veci s odstupom 
času uvidím ináč. Mnohokrát som si dával 
otázku, na čo je dobré, že som musel 
opustiť mnohé začaté aktivity, keď na taký 
dôležitý post v Cirkvi sú aj tak potrebné 
väčšie skúsenosti a kontakty, ako boli tie 
moje. Nebol to vôbec ľahký začiatok, aj 
keď mnohí prejavovali svoje prekvapenie 
i uznanie nad mladosťou biskupa.

�� spomínate si ešte na svoje prvé 
stretnutie už ako biskupa s jánom 
pavlom ii.?

Prvé stretnutie s Jánom Pavlom II. sa 
udialo veľmi skoro po biskupskej chiro-
tónii – vysviacke, lebo hneď v tom roku 
bola moja prvá návšteva ad limina. Všetko 
bolo pre mňa nové a veľmi silné, aj keď 
nie všetko zrozumiteľné. Ranná svätá 
omša s pápežom, osobné stretnutie pri 
rozhovore s Jánom Pavlom II., spoločný 
obed aj generálna audiencia s podaním si 
ruky – to všetko boli mimoriadne udalosti 
v živote mladého biskupa. Dojem z prvého 
stretnutia s Jánom Pavlom II, ktorý som si 
doniesol, je pre mňa až podnes príkladom 
jednoduchého správania sa biskupa voči 
ľuďom s vážnym záujmom o ich problémy.

�� čím boli naplnené prvé roky vašej 
biskupskej služby?

Okrem úradu a vizitácií vo farnostiach som 
ako pomocný biskup stále mal možnosť 
pokračovať v pastoračnej službe medzi 
ľuďmi. Pretože v tom čase bolo málo 
kňazov a vracali sa nám farnosti od pravo-
slávnych, bolo treba na nutný čas prevziať 
kľúče od cerkvi i „farárske“ povinnosti, 
ktoré som ako biskup zastával na mnohých 
miestach na rozlične dlhé obdobie. Takto 
som od jesene do leta obsluhoval farnosť 
Ulič, počas ďalšej zimy som zastupoval 
farnosť Becherov, ale aj Fulianku a Haburu 
a v neskorších obdobiach bolo potrebné 
aj zastupovanie chorých kňazov na kratší 
čas. Samozrejme, v priebehu týždňa som 
vybavoval poštu a stránky na biskupskom 
úrade. Toto obdobie ma naučilo chápať, že 
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biskupská služba nesmie 
byť iba úradníckou, ale sku-
točne pastoračnou. Preto 
ten prechod z kňazskej 
služby do biskupskej pre 
mňa nebol až taký citeľný, 
ale zato veľmi užitočný.

�� Návšteva jána pavla 
ii. v prešove bola 
určite ocenením 
a veľkým povzbude-
ním pre celú grécko-
katolícku cirkev. Už 
vtedy sa rozprávalo 
o potrebe zriadiť 
na slovensku nové 
gréckokatolícke 
biskupstvo?

Organizáciu príprav 
na návštevu Jána Pavla 
II. v Prešove som dostal 
na starosť spolu s tímom, 
ktorý bol zložený zo 
zástupcov mesta, polície 
a zdravotníkov. Veľmi 
neobvyklým bol záujem 
pápežského ceremoniára 
Mons. Mariniho o obleče-
nie pápeža do východnej 
mantije pri slúžení marián-
skeho akatistu v Prešove, 
od čoho neskôr upustil. 
Tento pre gréckokatolíkov 
na Slovensku historický akatist bol veľkou 
demonštráciou návratu Gréckokatolíckej 
cirkvi na scénu našich dejín. Myšlienka 
existencie nového gréckokatolíckeho 
biskupstva na Slovensku tu však bola už 
aj predtým, keďže tu boli aj kňazi, ktorí 
sa stále cítili byť kňazmi Mukačevskej 
eparchie. Tá sa totiž pred povojnovým roz-
delením hraníc rozprestierala aj na území 
Zemplína.

�� ako ste prijali správu, že práve ko-
šice sa stanú biskupským mestom 
a vy jeho biskupom?

Keďže som bol zainteresovaný do hľa-
dania modelu nového biskupstva, prijatá 
správa o ustanovení bola už len potvrde-
ním záujmu Svätého Otca o spravodlivé 
usporiadanie farností, ktoré boli po vojne 
dané iba do dočasnej správy Prešovské-
mu biskupstvu. Už spomínaní starší kňazi 
navrhovali, aby sa sídlom nového biskupa 
stali Michalovce a ako jeho rezidencia sa 
využil kláštor redemptoristov, ktorý bol 
predtým v rukách pravoslávnej Michalov-
skej eparchie. Keďže mňa samého ešte 
ako viceprovinciála redemptoristov stálo 
mnoho úsilia, aby som získal kláštor späť 

súdnou cestou na obnovu misionárskej 
činnosti, nechcel som zrušiť sídlo Mi-
chalovskej viceprovincie. Preto som bol 
veľmi rád, keď apoštolský nuncius navrhol 
za sídlo biskupa  Košice s odôvodnením, že 
ako metropola východu má aj všetky druhy 
spojenia a leží v strede medzi Spišskou 
Novou Vsou na západe a Sobrancami 
na východe.

�� Už v roku 1787 bol zriadený 
gréckokatolícky vikariát so sídlom 
v košiciach. rôzne nepriaznivé 
okolnosti spôsobili, že bol neskôr 
prenesený do prešova. vy ste sa 
sem ako hlava miestneho spolo-
čenstva gréckokatolíckej cirkvi 
po 210 rokoch z prešova vrátili 
v úrade apoštolského exarchu. čím 
gréckokatolíci za tie roky obohatili 
toto mesto?

Byť biskupom v meste, kde Katolícka 
cirkev má už svoje historické  biskupstvo 
západného obradu, je istou výzvou a po-
zvaním k väčšej spolupráci v rámci tej istej 
viery. Boh sa nevzdáva myšlienky, aj keď 
v roku 1787 ľudia neprijali toto rozhodnu-
tie Cirkvi a navrhnuté usporiadanie, hoci 

už vtedy to malo svoju 
logiku. Strašila ma len tá 
zelená lúka, na ktorej malo 
vzniknúť nové biskupstvo. 
Z akých prostriedkov ho 
vybudovať? Ale keď som 
už raz povedal: „Da budet 
voľa tvoja“, tak som to 
chcel hovoriť vždy znova 
a znova. Vravel som si: 
„Veď nebudujem svoju 
inštitúciu, je to Cirkev – 
Božie dielo.“ Fakt, že Cir-
kev na území Košíc „dýcha 
oboma stranami pľúc“, je 
obohatením vedomia ka-
tolicity, ktorá sa na tomto 
území prihovára ľuďom 
oboma obradmi. Pre ľudí 
prichádzajúcich sem z vý-
chodu i západu je veľkým 
prínosom, že v tomto 
meste sa môžu na svojho 
biskupa obrátiť rímsko-
katolícki i gréckokatolícki 
veriaci. Táto blízkosť ve-
riacich a kňazov má veľký 
význam obzvlášť, keď si 
uvedomíme, aké vzťahy 
prevládali predtým. To, že 
mesto je v „rukách“ dvoch 
katolíckych biskupov 
dvoch rozličných obradov, 
je veľkou skutočnosťou, 
ktorá je výzvou aj pre ve-

riacich týchto obradov, aby si boli vzájom-
ným obohatením.

�� v roku 2017 si pripomínate aj svo-
je osobné životné jubileum – šesť-
desiate narodeniny. čo by ste si 
priali do ďalších rokov súkromné-
ho života, ako aj do ďalších rokov 
biskupskej služby? a čo prajete 
košickej eparchii?

Neviem si priať konkrétne veci, ale chcel 
by som ostať človekom s patričnou ľud-
skosťou. No pritom ničím nezmenšiť to, 
na čo som povolaný, lebo sviatosť kňazstva 
ako tajomstvo Cirkvi je prostriedkom spá-
sy. A mojou túžbou je dôjsť k spáse skrze 
tento prostriedok ustanovený Kristom, 
ktorý ma povolal a ustanovil za svojho 
apoštola. Keďže k službe ohlasovateľa 
evanjelia patrí aj správne vedenie ľudí, 
prial by som si čím jasnejšie odpovedať 
ľuďom na zložité otázky ich života, aby 
ich nezmiatol myšlienkový chaos, ktorý 
odvádza človeka od večnej pravdy, ktorou 
je Boh. A Košickej eparchii želám dobrých 
a obetavých kňazov, ktorí správne pove-
dú veriacich a utužia silu rodiny, ktorá je 
domácou Cirkvou.
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cirkevNé školstvo 
v Košickej eparchii
V živote každého národa zohráva škola veľmi dôležitú úlohu. Cirkevná škola nie je len usta-
novizňou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže, ale aj žriedlom a oázou pokoja, 
radosti a Kristovej lásky.

JJ Peter Orenič
J� foto: archív redakcie Slovo

 „Spravodlivých oslobodí vedomosť. Pra-
meň života je poučenie. Ktorí sa vzdelávajú, 
skvieť sa budú jak jasnosť nebies a tí, ktorí 
k spravodlivosti mnohých poúčajú, budú 
ako hviezdy na večné veky...“ Toto sú slová 
zo zakladajúcej listiny Cirkevnej školy vo 
Vajnoroch.

Cirkev popri osobnom svedectve svojich 
členov ponúka osobitné inštitúcie, ktoré sa 
venujú rôznym činnostiam. Po dlhej nútenej 
prestávke sa na Slovensku začali znova otvá-
rať cirkevné školy.

Pri napĺňaní svojho spásonosného posla-
nia Cirkev zakladá v rôznych časoch svojej 
existencie vlastné cirkevné školy, pretože 
v nich vidí miesto, kde sa tvorí a sprostred-
kúva špecifické chápanie sveta, človeka a de-
jín. Je to výborný prostriedok na všestranný 
rozvoj a formáciu mladého človeka. Špecific-
ký charakter katolíckej cirkevnej školy je v jej 
náboženskom rozmere, ktorý sa prejavuje:

• vo výchovnom prostredí,
• v rozvoji ľudskej osobnosti mladého 

človeka,
• vo všestrannej formácii,
• v spojení medzi kultúrou a vierou,
• v prepojení viery a života.
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košic-

kej eparchie sa nezameriavajú iba na edukač-
nú činnosť, ale v duchu evanjelia ponúkajú 
odpoveď na zmysel života mladého človeka. 
V tomto duchu sú formované výchovné 
plány jednotlivých škôl.

Škola teda okrem základného vzdelania 
dáva i to, čo nám v ostatných desaťročiach 
uniklo – návrat k prirodzenej spiritualite člo-
veka, k jeho uvedomovaniu si zmyslu života, 

obrode duchovných hodnôt a komunikácii 
so Stvoriteľom.

Svojím špecifikom výchovného pôsobenia 
v duchu zásad kresťanskej výchovy tieto 
školy predstavujú alternatívu štátnym ško-
lám. Základný výchovný cieľ škôl Košickej 
eparchie je zameraný na udržiavanie a šírenie 
cyrilo-metodskej, byzantskej tradície medzi 
žiakmi a študentmi. Školy sú viditeľným 
pokračovaním tradícií, ktoré na území 
eparchie mali vždy silné korene a ktoré dnes 
treba obnoviť a pozdvihnúť ako hlas zvona 
do duchovného prázdna.

„Neviem, či viem, čo je zázrak!“ Tuto 
pamätnú vetu vyriekol svojho času prezident 
ČSFR Václav Havel pri privítaní Svätého Otca 
Jána Pavla II. na prvej návšteve našej vlasti.

Neviem, či viem, čo je zázrak! Aj mne 
sa v tejto chvíli natíska táto otázka, keď si 
uvedomujem, že už dvadsať rokov tu máme 
Košické biskupstvo a sedemnásť rokov bu-

dujeme aj naše cirkevné školstvo. Aj napriek 
ťažkým začiatkom sme tu – žijeme, stále viac 
sa vzmáhame a sme konkurencieschopní 
s inými školami. Prvú školu sme v našej zria-
ďovateľskej pôsobnosti zriadili v Jubilejnom 
roku 2000. Cirkevné gymnázium sv. Jána 
Krstiteľa v Trebišove bolo zriadené ešte pred 
vznikom Košického exarchátu. Za ten krátky 
čas existencie máme mnohých absolventov, 
ktorí reprezentujú vzdelanú katolícku inte-
ligenciu. Je milé, keď k nám naši absolventi 
prichádzajú na metodický deň, aby svojim 
učiteľom odovzdali svoje vedomosti a skúse-
nosti. Mnohí sa k nám vracajú do našich škôl 
už ako naši kolegovia – učitelia. Postupne 
sa napĺňa ideál vychovávať a vzdelávať deti 
od útleho detstva až po dospelosť v našich 
materských, základných a stredných ško-
lách. Asi už vieme, akú milosť sme dostali 
od nebeského Otca, a možno už vieme, čo je 
zázrak.
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Cirkevné gymnázium  
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 
v Trebišove začalo svoju činnosť 1. septembra 
1995 ako prvé gréckokatolícke gymnázi-
um na Slovensku. 22 rokov jeho existencie 
potvrdzuje, že úspešne nadväzuje na dobré 
tradície cirkevného školstva v meste Trebišov 
a jeho regióne.

Svojím zameraním výchovného pôsobenia 
v duchu zásad kresťanskej výchovy pred-
stavuje alternatívu štátnej školy. Škola je 
ekumenická, otvorená všetkým, ktorí sa chcú 
vzdelávať v rodinnom prostredí, kde sa stráca 
anonymita a jednotlivec je dôležitý pre celé 
spoločenstvo. Školský vzdelávací program 
sa nesie v duchu jeho názvu Moderná škola 
rodinného typu a v rámci neho je prioritnou 
snahou, aby inštitúcia bola v určitom zmysle 
nová a moderná, a zároveň starobylá a tradič-
ná. Škola už niekoľko rokov ponúka kvalifi-
kovanú výučbu piatich cudzích jazykov.

Cirkevná základná škola 
s materskou školou  
sv. Michala Archanjela v Stanči
1. septembra 2000 vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, posvätil novozriade-
nú Cirkevnú základnú školu sv. archanjela 
Michala v Stanči. Bola to prvá škola zriadená 
Košickou eparchiou. Škola vznikla v spo-
lupráci farára v Stanči otca Petra Oreniča 
a pedagóga Ladislava Beňa, ktorý sa stal jej 
prvým riaditeľom. Školský rok 2004 otvoril 
brány aj pre deti materskej školy, ktorá sa 
stala súčasťou cirkevnej základnej školy. 
Škola odvtedy nesie názov Cirkevná základ-
ná škola s materskou školou sv. Michala 
Archanjela. Za riaditeľku bola vymenovaná 
Ľubica Čerepová.

Škola našla svoje významné postavenie 
v rámci okolia, záujem o ňu postupne na-
rastá. Jej neustála modernizácia a pozitívna 
klíma v kresťanskom duchu prináša svoje 
ovocie, ktoré je badateľné na radostných 
tvárach detí a žiakov, ale aj na spokojnosti 
rodičov tejto školy.

Cirkevná stredná odborná škola 
sv. Jozafáta v Trebišove
Košická eparchia vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti už dvanásty rok spravuje cirkev-
nú strednú odbornú školu, ktorej patrónom 
je sv. Jozafát. Táto škola sa vypracovala 
za krátky čas existencie na jednu z najlepších 
škôl v oblasti stredoškolského odborného 
vzdelávania, ba dokonca sa v nezávislom 
prieskume stala najlepšou školou na Sloven-
sku v oblasti spolupráce s podnikmi. Svojou 
návštevou ju poctil prezident Slovenskej 
republiky aj premiér.

Škola sv. Jozafáta vznikla transformáciou 
stredného odborného učilišťa a dievčen-
skej odbornej školy. Svoju činnosť začala 
1. septembra 2004. Zmenou zriaďovateľa sa 
zmenil aj učebný plán vo všetkých študijných 
i učebných odboroch. Zaviedlo sa vyučovanie 
povinného všeobecnovzdelávacieho predme-
tu katolícke náboženstvo počas celého štúdia 
žiakov, slávenie cirkevných sviatkov účasťou 
na svätých liturgiách, ako aj na duchovných 
aktivitách a akciách v rámci školy a eparchie.

Prvoradým cieľom je formovať mladého 
človeka na základe kresťanských hodnôt 
na zrelú osobnosť, ktorá je pripravená do ži-
vota nielen po stránke odbornej – profesi-
onálnej, ale aj osobnostnej a charakterovej. 
Škola v súčasnosti ponúka pre žiakov štú-
dium v dvojročných, trojročných, štvorroč-
ných a päťročných študijných odboroch.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky 
sa absolvent učebného odboru môže uchá-

dzať o štúdium v nadstavbových študijných 
odboroch nadväzujúcich na predchádzajúcu 
prípravu a získať tak úplné stredné odborné 
vzdelanie s maturitou.

Študijný odbor (päťročný s maturitou): 
hotelová akadémia

Študijný odbor (štvorročný s maturitou): 
škola podnikania, služby v cestovnom ruchu

Učebné odbory (trojročné ): strojný 
mechanik, autoopravár mechanik, kaderník, 
cukrár, predavač, hostinský, hostinská

Učebné odbory s osobitne upravenými 
učebnými plánmi (dvojročné): strojárska 
výroba, výroba konfekcie, obrábanie kovov, 
spracúvanie dreva, stavebná výroba, technic-
ké služby v autoservise

Nadstavbové štúdium: strojárstvo – vý-
roba, montáž a opravy prístrojov, strojov 
a zariadení, prevádzka obchodu – vnútor-
ný obchod, spoločné stravovanie, vlasová 
kozmetika

V súvislosti so zmenou zriaďovateľa 
a s nastavením nového smerovania vzdeláva-
cieho procesu prešiel areál školy v priebehu 
ostatných rokov viacerými zmenami. Najviac 
sú viditeľné na vonkajšom vzhľade paviló-
nov, ale aj v zmenách dispozičného využitia 
priestorov.

Rekonštrukcia sa zrealizovala vo všetkých 
učebniach a v školskej reštaurácii Mladosť, 
ktorá je strediskom praktického vyučovania 
pre učebné a študijné odbory gastronomic-
kého zamerania. Táto zmena pracovného 
a študijného prostredia vytvorila žiakom 
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aj zamestnancom kvalitnejšie podmienky 
na vzdelávanie a praktické vyučovanie.

Škola sa zapája do rôznych projektov 
iniciovaním spolupráce s regionálnymi a za-
hraničnými partnermi. Žiakom sa umožňuje 
absolvovať vo svojich priestoroch barman-
ský, someliersky, baristický a zváračský 
kurz, ktoré sú prínosom pre odborný profil 
absolventa.

Získavaniu praktických skúsenosti 
študentov pomáha aj forma zahraničnej 
praxe v Poľsku, Grécku, Maďarsku, na Cypre 
a na Ukrajine. Je to veľká šanca zdokonaliť sa 
v jazykoch, spoznávať nové miesta a nových 
ľudí.

V rámci predsedníctva Slovenskej re-
publiky v Európskej únii mali naši študenti 
možnosť absolvovať týždňové stáže pri 
rôznych príležitostiach, ako bolo usporiada-

nie recepcií a zabezpečovanie starostlivosti 
o čelných predstaviteľov Európskej únie.

V rámci koncepčných zámerov školy 
sa do budúcnosti plánuje rekonštrukcia 
školských dielní a vytvorenie centra pre 
celoživotné vzdelávanie. Realizácia ďalších 
projektov umožní poskytovať plnohodnot-
né a príťažlivé podmienky na vzdelávanie 
a formáciu v kresťanskom duchu svojich 
budúcich študentov.

Cirkevná materská škola bl. biskupa 
Vasiľa Hopka v Michalovciach
8. septembra 2004, na sviatok Narode-
nia Presvätej Bohorodičky, vladyka Milan 
Chautur CSsR slávnostne otvoril a posvä-
til Cirkevnú materskú školu bl. biskupa 
Vasiľa Hopka (CMŠ) na Topolianskej ulici 
153 v Michalovciach. Po štyroch rokoch jej 

pôsobenia boli od 1. decembra 
2008 vytvorené tri elokované 
triedy v MŠ na Ulici Jána Švermu 
4 v Michalovciach, kam sa 
následne k 1. septembru 2009 
pôsobisko školy presťahovalo 
a materská škola na Topolianskej 
ulici zanikla.

CMŠ zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie deťom od dva a pol 
do šiestich rokov. Edukačný 
proces prebieha učením hrou, 
zážitkovým a projektovým uče-
ním so zameraním na pozitívne, 
morálne, kognitívne, estetické, 
emocionálne a sociálne formo-
vanie detí. Tento proces sa riadi 
školským vzdelávacím progra-
mom s názvom Na ceste rozvoja 
s Bambuľkou a jej anjelikom. 
Cieľom a snahou všetkých jej 
pracovníkov je vytvoriť deťom 
priaznivé prostredie na ich har-
monický celostný rozvoj v hravej 
a šťastnej atmosfére.

Keďže sa počet prihlásených 
detí každoročne zvyšoval, v škol-

skom roku 2011/12 sa škola rozšírila o štvrtú 
triedu a v súčasnosti školu navštevuje vyše 
90 detí. V súlade s týmto pôsobením sa škola 
snaží vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu 
a podnetné, láskavé a duchovné prostredie 
pre šťastné detstvo detí – malých „hopkáčov“, 
ako sa samy nazvali.

Cirkevná spojená škola v Sečovciach
Cirkevná spojená škola vznikla 1. septembra 
2009 spojením dvoch škôl – Základnej školy 
Svätej rodiny a Základnej umeleckej školy sv. 
Cecílie.

Základná škola Svätej rodiny
Dôležitým dňom v histórii Základnej školy 
Svätej rodiny bol 17. november 2004, keď 
sa uskutočnila posviacka priestorov, ktorú 
vykonal vladyka Milan Chautur CSsR.

Hlavným cieľom pôsobenia školy je posky-
tovanie primárneho a nižšieho sekundárne 
vzdelania, príprava žiakov na ďalšie štúdium, 
kresťanská výchova realizovaná v súlade so 
zásadami, ktoré sú obsiahnuté v deklarácii 
Gravissimus educationis. Výchova a vzde-
lávanie je orientované v katolíckom duchu 
v úzkej spolupráci s rodičmi – prvotnými 
vychovávateľmi detí.

Žiaci školu reprezentujú na mnohých 
vedomostných, speváckych, výtvarných, reci-
tačných a športových súťažiach.

Základná umelecká škola sv. Cecílie
Základná umelecká škola sv. Cecílie bola 
zriadená 1. septembra 2006. Zámerom tejto 
školy je poskytovanie primárneho a nižšieho 
sekundárneho umeleckého vzdelania.

V základnej umeleckej škole sv. Cecílie 
pracujú od školského roku 2012/2013 tri 
odbory – hudobný, výtvarný a literárno-dra-
matický.

Úspechy sa dostavili najmä vo výtvar-
ných a hudobných súťažiach. Má zriadené 
elokované triedy v školách po celom území 
Košickej eparchie.

Katolícka stredná pedagogická škola 
sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Katolícka stredná pedagogická škola sv. 
Cyrila a Metoda, sídliaca na Južnej triede 
48 v Košiciach, bola založená 2. septembra 
2005. Od svojho vzniku patrí pod zria-
ďovateľskú pôsobnosť Košickej eparchie. 
Dôležitosť cirkevného školstva zriaďovateľ 
prejavil aj tým, že poveril dvoch kňazov sta-
rostlivosťou o túto školu. Okrem duchovnej 
formácie škola vzdeláva a vychováva budúce 
učiteľky pre materské školy, vychovávateľky 
pre školské kluby detí, ale aj pracovníkov 
pre domovy sociálnych služieb, úrady práce, 
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terénnych sociálnych pracovníkov a tiež 
špeciálnych pedagógov v dennej i diaľkovej 
pomaturitnej forme.

Všetka táto snaha školy o kvalitu sa odra-
zila vo výsledkoch celoštátneho prieskumu 
agentúry INEKO, ktorá zaradila školu medzi 
osem najúspešnejších škôl v Košiciach.

Napriek krátkej histórii školy sa jej poda-
rilo nadviazať družobné kontakty so školami 
podobného zamerania v Čechách (Odry), 
Rumunsku (Budoi – Bodonoš) a Maďar-
sku (Budapešť). Z tejto spolupráce vznikla 
myšlienka zorganizovať celoštátnu prehliad-
ku záujmovej umeleckej činnosti katolíckych 
stredných škôl s medzinárodnou účasťou. 
Prvý ročník tejto prehliadky sa uskutočnil 
v apríli 2013 a zúčastnilo sa na ňom šest-
násť škôl zo Slovenska, Čiech a Rumunska. 
Myšlienka sa stretla s vysoko pozitívnym 
ohlasom, preto škola plánuje organizovať 
túto prehliadku každoročne. Škola má vlast-
nú kapelu, zbor a ponúka veľké množstvo 
mimoškolských aktivít a krúžkov.

Cirkevná základná škola 
s materskou školou sv. Gorazda 
v Košiciach-Ťahanovciach
Škola bola zriadená 1. septembra 2009 
a tvoria ju tri organizačné zložky – materská 
škola, základná škola a školský klub detí. 
Bola prvou školou tohto typu v meste Košice 
a blízkom okolí. Je školou rodinného typu 
s príjemným a rodinným prostredím – ško-
lou pre všetky deti. Poslaním školy je dopĺňať 
a rozvíjať rodinnú výchovu, spolupracovať 
s rodičmi, vytvárať v škole príjemné rodinné 
prostredie preniknuté evanjeliom.

Základ výchovno-vzdelávacieho procesu je 
aj v názve školského vzdelávacieho programu 
S vierou k múdrosti a poznaniu. Poslaním 
školy je okrem kvalitného výchovno-vzde-
lávacieho procesu aj duchovný rozmer 
vzdelávania. Škola vydáva aj vlastný časopis 
Gorko, ktorý vychádza ako občasník spravid-
la štyrikrát do roka.

Cirkevná základná škola sv. Juraja 
v Trebišove
Cirkevná základná škola svätého Juraja 
vznikla 1. septembra 2014 transformáciou 
Základnej školy na Gorkého ulici 55 v Trebi-
šove. Dostala meno po svätom Jurajovi, ktorý 
sa v kresťanskom svete ctí už od polovice 
3. storočia. Škola vytvára priaznivé pod-
mienky na psychický, fyzický a osobnostný 
rozvoj všetkých žiakov. Jej cieľom je zosú-
ladiť výchovný vplyv rodiny a školy, a tým 
umocniť výchovno-vzdelávací proces. Škola 
je otvorená pre žiakov nielen z katolíckych 
rodín, ale aj pre žiakov, ktorí majú záujem 

o vzdelávanie v duchu kresťanských tradícií 
a zásad. Zameranie na vyučovanie žiakov 
v triedach je rozšírené aj o športovú prípravu. 
V každom ročníku je jedna trieda športová, 
ktorú navštevujú chlapci aj dievčatá so zá-
ujmom o šport, hlavne futbal. Navštevujú ju 
aj žiaci, ktorí hrajú hokej, a pribudli aj nové 
športy, ako napríklad hokejbal, stolný tenis. 
Študenti – športovci majú na škole veľmi 
dobré podmienky a ich úspechy doteraz 
neboli prekonané žiadnou školou v meste 
a v okolí. Duch odvahy a bojovnosti patró-
na školy svätého Juraja má práve tu miesto 
na svoje uplatnenie. V súčasnosti prebieha aj 
proces zriadenia Cirkevnej materskej školy 
sv. Juraja.

Košická eprachia má vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti aj tri centrá voľného času 
v Strede nad Bodrogom, Veľkých Slemen-
ciach, Košiciach a jednu Školu v prírode 
sv. Lukáša v Strede nad Bodrogom, kde sa 

minulého roka organizovalo celoeparchiálne 
stretnutie gréckokatolíckej mládeže.

Na výkon správy v školách a školských 
zariadeniach pôsobiacich na území Košic-
kej eparchie bol 1. marca 2003 vladykom 
Milanom  Chauturom CSsR zriadený školský 
úrad, ktorý zabezpečuje a plní úlohy zriaďo-
vateľa v ekonomickej, pedagogickej, orga-
nizačnej, metodickej a personálnej oblasti. 
Práve pred desiatimi rokmi, 30. januára 2007, 
boli za patrónov cirkevného školstva vyhlá-
sení traja svätitelia, veľkí veľkňazi a učitelia 
Cirkvi sv. Ján Zlatoústy, Bazil Veľký a Gregor 
Teológ. Zároveň sa pri tejto príležitosti koná 
každý rok oslava Dňa učiteľov.

Pri pohľade na radosti a námahy našich 
škôl si musíme uvedomiť veľký prínos, ktorý 
cirkevná škola uskutočňuje pri formovaní 
mladej generácie. Pripravuje ju, aby si našla 
miesto v spoločnosti vybudované na kresťan-
ských základoch, lebo od nej závisí budúc-
nosť sveta a Cirkvi.

Internetový obchod  
,

 

www.svataikona.sk
(prevádzkovateľ: LAVERNA CAPITAL, s. r. o.)

 
ponúka na predaj reprodukcie  

byzantských ikon rôznych motívov.
Ikony sú vyrábané autorskou technikou 

v Ikonopiseckej dielni sv. Antona a v dielni Romaniv art.

Ponúkame

ikony Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky,  
ikony rôznych svätých a sviatkov.

Internetový obchod nájdete  
na webovej adrese: www.svataikona.sk.
Ikony si môžete zakúpiť aj v predajni  
Petra na Hlavnej 1 v Prešove.
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Miesta intenzívnej 
MoDlitby
Potreba putovať má svoj základ v srdci človeka. Potvrdzujú 
nám to aj dejiny ľudstva. Putovanie bolo vždy považované 
za dôležitú časť ľudského života, lebo putovanie vždy pri-
vádzalo človeka k stretnutiu s tajomstvom.

JJ Martin Mráz
J� foto: archív Košickej eparchie

Pre kresťana je putovanie zároveň návratom 
ku koreňom vlastnej viery a príchod do cieľa 
púte predobrazom toho, čo kresťan očakáva 
na konci svojej životnej púte – nebeskú vlasť, 
čiže Božie kráľovstvo. Preto aj vladyka Milan 
Chautur za dvadsať rokov existencie Košickej 
eparchie vyhlásil niekoľko eparchiálnych 
pútnických miest. Každé jedno z nich chce 
pútnika upozorniť na nejaký konkrétny 
rozmer kresťanského života, resp. ponúknuť 
miesto na zastavenie a pouvažovanie o rôz-
nych formách života v Cirkvi.

Klokočov (Sviatok Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky, 15. august)
Medzi najstaršie a najvýznamnejšie pútnické 
miesta Košickej eparchie a celej Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku patrí Klokočov. 

Svoju históriu pútnického miesta začal 
písať v roku 1670, keď sa pred očami miest-
nych obyvateľov udiala zázračná udalosť 
slzenia Božej Matky na ikone vo farskom 
chráme. Znamenie slzenia na ikone dalo 
podnet k vzniku pútnického miesta, kam 
každoročne prichádzajú veriaci zo široké-
ho okolia na uspenský odpust. Po vzniku 
Košického apoštolského exarchátu v roku 
1997 si vladyka Milan Chautur CSsR do svoj-
ho pastoračného plánu vybral Klokočov ako 
dôležité miesto pravidelných liturgických 
slávení. Okrem hlavnej eparchiálnej od-
pustovej slávnosti (druhá nedeľa v auguste) 
začal novú tradíciu konania fatimských 
sobôt v pútnickom areáli. Fatimské soboty 
sa dostali do širšieho povedomia, a tak sem 
prichádzajú ľudia nielen z Michalovského 
protopresbyterátu, ale aj zo vzdialenej-
ších častí východného Slovenska. Hlavný 
klokočovský odpust je tematicky zameraný 
na duchovnú obnovu mládeže. Práve počas 
tohto letného augustového víkendu môžu 
mať mladí osobnú skúsenosť stretnutia so 
svojím biskupom.

Sečovce (Sviatok sv. Cyrila 
a Metoda, učiteľov Slovanov, 5. júl)
Tradícia odpustových slávností celoepar-
chiálneho významu v Sečovciach bola 
založená dekrétom vladyku Milana Chau-
tura z roku 1997 pod názvom Pod ochranou 
solúnskych bratov, ktorým zároveň vyhlásil 
sv. Cyrila a Metoda za patrónov novovznik-
nutej cirkevno-právnej štruktúry. Svojou 
výhodnou geografickou polohou s kapacitne 
vhodným chrámom sa odpust v Sečovciach 
stal centrálnym miestom cyrilo-metodské-
ho kultu v Košickej eparchii. Tematicky je 
odpust v Sečovciach zameraný na obnovu 
života rehoľných komunít, pretože aj sv. 
Cyril a Metod boli mnísi.

Michalovce (Sviatok Päťdesiatnice – 
Zostúpenia Svätého Ducha)
Chrám Svätého Ducha je materským chrá-
mom redemptoristov východného obradu 
na Slovensku. Výhodná poloha v meste, 
horliví otcovia redemptoristi a gréckoka-
tolícke povedomie michalovského regiónu 
predurčovalo kláštorný komplex k tomu, 
že od počiatku svojej existencie slúžil ako 
významné pútnické miesto pre gréckokatolí-
kov zo Zemplína. Od roku 2001 sú v bočnom 
oltári uložené ostatky blahoslaveného hie-
romučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, 
prvého protoigumena gréckokatolíckych 
redemptoristov. Popri bežnom liturgickom 
živote sa v ňom uskutočňujú celoeparchiál-
ne slávnosti, vysviacky novokňazov a rôzne 
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duchovné obnovy. Eparchiálny odpust 
na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha je 
tematicky zameraný na obnovu kňazov epar-
chie, ktorým krásny príklad kňazstva môže 
ponúknuť práve bl. Metod Dominik Trčka. 
V roku 2012 bol Chrám Zostúpenia Svätého 
Ducha vyhlásený za baziliku minor.

Košice (Sviatok Narodenia Presvätej 
Bohorodičky, 8. september)
Eparchiálne pútnicke miesto v Košiciach sa 
prirodzene viaže na odpustovú slávnosť hlav-
ného chrámu Košickej eparchie – Katedrály 

Narodenia Presvätej Bohorodičky. Aj keď 
tento chrám nemá za sebou stáročné dejiny, 
od roku 1896, keď bol definitívne dokonče-
ný, bol svedkom niekoľkých významných 
udalostí. Práve v tomto chráme boli 2. marca 
1997 prečítané dekréty o zriadení Košického 
apoštolského exarchátu a povýšení farského 
chrámu na katedrálny chrám. Odvtedy je 
v jeho strede umiestnený biskupský stolec, 
okolo ktorého sa stretáva celá rodina košickej 
gréckokatolíckej cirkvi, aby si spolu so svojím 
biskupom, otcom a hlavou vyprosovala Božie 
požehnanie. Tematicky je košický odpust 
zameraný na obnovu rodín eparchie.

Slovinky (Sviatok svätého 
a slávneho veľkomučeníka, 
triumfátora a divotvorcu Juraja, 
23. apríl)
Farský chrám v Slovinkách na Spiši bol 
za pútnické miesto Košickej eparchie ustano-
vený vladykom Milanom Chauturom CSsR 
pri oslavách 200. výročia posvätenia tohto 
chrámu v roku 2009. Slovinský gréckokato-
lícky chrám je na to predurčený i tým, že je 
jedným z najväčších chrámov na území Ko-
šickej eparchie. Oslava chrámového sviatku 
je tematicky viazaná na utrpenie a mučeníc-
tvo pre vieru a vernosť Cirkvi, ktorej svedka-
mi sú aj gréckokatolícki mučeníci.

Pri tejto príležitosti vladyka Milan pove-
dal, že Slovinky sa stávajú celoeparchiálnym 
pútnickým miestom zasväteným mučení-
kom a ich obeti. Sv. Juraj, patrón slovinského 
chrámu, ale aj naši blahoslavení biskupi hie-
romučeníci Pavol Peter Gojdič OSBM, Vasiľ 
Hopko, Teodor Romža a rehoľný kňaz Metod 
Dominik Trčka CSsR sú silnými orodovníkmi 
vo chvíľach krížov, bolesti a utrpenia človeka.

Trebišov (Sviatok Krista Kráľa)
Jedným zo zriedkavých patrocínií chrámov 
Košickej eparchie je patrocínium Krista 
Kráľa. Práve tomuto sviatku je zasvätená aj 
verejná Kaplnka Krista Kráľa v trebišovskom 
monastieri otcov baziliánov. Baziliáni prišli 
do Trebišova v pohnutých časoch druhej sve-
tovej vojny a hneď tu rozvinuli svoje misijné 
pôsobenie. Vladyka Milan Chautur v roku 

2012 ustanovil kláštorný komplex za celoe-
parchiálne pútnické miesto.

Veľké Kapušany (Sviatok bl. biskupa 
a mučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
17. júl)
Farnosť vo Veľkých Kapušanoch bola 
zriadená v roku 2007. Chrám bol posvätený 
v roku 2009 a zasvätený bl. hieromučeníkovi 
Pavlovi Petrovi Gojdičovi, ktorý sa tu teší veľ-
kej úcte aj vďaka tomu, že ovládal maďarský 
jazyk. V roku 2014 bol tento chrám vyhlásený 
vladykom Milanom za eparchiálne pútnické 
miesto, na ktorom sa košický eparchiálny 
biskup stretáva s gréckokatolíkmi Maďarské-
ho protopresbyterátu.

JJ Marek Horňák, duchovný správca 
J� CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach

Ešte ako bohoslovec som pri vyhlásení Košic-
kého exarchátu prežíval očakávanie aj radosť. 
Očakávanie z toho, čo nastane a ako sa navzá-
jom budeme vnímať my ako kňazi z rozdiel-
nych biskupstiev. Radosť z toho, že sa začína 
niečo nové, trocha iné či iným spôsobom, 
a ja osobne mám rád zmeny, i keď pre mňa, 
ale aj pre veriacich aj mnohých neveriacich 
ľudí odčlenenie a ustanovenie exarchátu bolo 
veľkým prekvapením. Nekoná sa to každý deň 
či rok. Mnohí sa pýtali: Čo je to exarchát? Je 
exarcha aj biskup? Aké ma právomoci?

Ako prví novokňazi Košického exarchátu 
sme si uvedomovali, že sa do nás vkladajú 
veľké nádeje budovania nového celku. Budo-
vanie exarchátu v prvom rade bolo o budo-
vaní vzťahov a v našom novokňazskom živote 
v prvom rade o budovaní vzťahu so svojím 
biskupom. Po dvoch týždňoch od kňazskej 
vysviacky sme odišli do pastorácie našich 
farností, a tak sa zdalo, že budovanie vzťahu 

s biskupom ako otcom sa preruší. Ale nebolo 
to tak. Aj mne osobne sa stávalo, že vladyka 
nás v Kojšove často prekvapil a navštívil, ako 
otec navštevuje svoje deti. Povzbudil nás 
hlavne v prvých mesiacoch pastoračnej služ-
by, ale aj neskôr. A tak je to doteraz.

Keďže vždy bolo mojou pastoračnou túž-
bou venovať sa mládeži, vznik exarchátu ma 
veľmi potešil. Vedel som totiž, že vladyka Mi-
lan vkladá veľkú nádej do mladých ľudí, a tak 
som zo strany exarchátu predpokladal veľkú 
podporu v práci s mladými ľuďmi. Hneď v au-
guste 1997 som bol poslaný na Svetové dni 
mládeže do Paríža. Neskôr som bol vymeno-
vaný za člena komisie pre pastoráciu mládeže, 
a tak som aj s animátormi mohol pripravovať 
a viesť stretnutia vtedy ešte na Bystrej, teda 
dnešnom Campe.

Intenzívne vnímam fakt, že počas týchto 
dvadsiatich rokov bol a je dávaný priestor 
na život viery pre všetkých – deti, mládež, 
manželov, rodiny, starších – ale vyvinuli sa aj 
nové formy pastorácie – pastorácia v školstve, 
v nemocniciach atď. Dnes som Pánovi vďačný 
za to, že som jedným z prvých novokňazov Ko-
šického exarchátu, ktorý je dnes už eparchiou.

sv
eD

ec
tv

o

252017 / 5 – 6



Košická charita
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice je súčasťou 
Slovenskej katolíckej charity. Poskytuje charitatívne, sociál-
ne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby všetkým 
ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyzna-
nie na území Košickej eparchie. Košický apoštolský exarcha 
vladyka Milan Chautur CSsR, zriadil Gréckokatolícku apoš-
tolskú exarchátnu charitu 1. septembra 2001 podľa zákona 
č. 308/91 Zb. z a Kódexu kánonov východných cirkví. Svoju 
činnosť začala 1. apríla 2002. Po vzniku Košickej eparchie 
sa v roku 2011 premenovala na Gréckokatolícku eparchiál-
nu charitu Košice.

JJ Anna Ivanková
J� foto: archív Košickej charity

ADOS
Gréckokatolícka eparchiálna charita začínala 
svoju činnosť poskytovaním zdravotníckej 
starostlivosti agentúrou domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti v Michalovciach, kde 
pracovali zdravotné sestry, ktoré v domácom 
prostredí poskytovali ošetrenie klientom. 
Táto zdravotnícka agentúra vykonáva 
ošetrovateľskú činnosť dodnes. Využívajú 
ju klienti a pacienti po návrate z nemoc-
ničnej liečby, akútne chorí bez potreby 
hospitalizácie, chronicky chorí, pacienti 
v terminálnom štádiu aj sociálne a zdravotne 
rizikové skupiny obyvateľstva. Ošetrovateľ-
skú službu charita poskytuje poistencom 
všetkých poisťovní na základe zdravotného 
stavu pacienta na návrh ošetrujúceho lekára. 
Zdravotné sestry sa dopravujú ku klientom 
osobnými autami, keďže navštevujú klientov 
od Michaloviec až po Veľké Kapušany. Po-

žičovňa zdravotníckych pomôcok slúži ako 
prvá pomoc, kým klienti získajú potrebné 
zdravotnícke pomôcky.

V rámci požičovne Gréckokatolícka 
eparchiálna charita poskytuje kardio-kreslo, 
vozíky, palice, vaňový zdvihák a iné pomôc-
ky, ktoré uľahčujú mobilitu klienta.

V rámci sociálnych činností od roku 2002 
bola poskytovaná opatrovateľská služba v ro-
dinách pre seniorov v mestách Michalovce, 
Sobrance, Trebišov, Košice a neskôr Sečovce. 
Zmenou územných kompetencií miest a obcí 
a zmenou financovania bola táto služba 
v roku 2014 zrušená.

Sociálne centrá
Pomoc rodinám a jednotlivcom v núdzi 
pomáhajú riešiť sociálne centrá v Košiciach 
a Trebišove. Či už poskytovaním sociálneho 
poradenstva, alebo poskytovaním materiál-
nej pomoci a finančných príspevkov. V Tre-
bišove je to sklad solidarity na Gorkého ulici 
a v Košiciach Centrum pre dobré mamičky.

Sklad solidarity zabezpečuje výdaj a príjem 
oblečenia pre deti a dospelých, spotrebné 

veci do domácnosti, školské potreby, obuv. 
Zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, 
podporuje komunitné organizovanie.

Centrum pre dobré mamičky v Košiciach sa 
zaoberá organizovaním podpory mamičiek 
s deťmi, ktoré si môžu vymieňať veci pre 
deti. Centrum sa stalo v roku 2015 aj zber-
ným miestom pre materiálnu pomoc, ktorú 
sme v spolupráci s niektorými farnosťami 
a gréckokatolíckymi rehoľnými sestrami pri-
pravovali a pomáhali distribuovať na Ukraji-
nu rodinám postihnutým vojnovým konflik-
tom. Taktiež sa v roku 2016 stalo miestom, 
kde bola poskytovaná aj materiálna pomoc 
utečencom žijúcim v Košickom kraji.

Prepravná služba
Prepravná služba začala svoju činnosť v roku 
2013 ako doplnenie opatrovateľskej služby 
na skvalitnenie života starších a chorých 
ľudí. Z doplňujúcej služby sa za štyri roky 
stala táto preprava neodmysliteľnou súčas-
ťou pohybu pre sedemdesiat seniorov mesta 
Košice. Klienti sú prepravovaní tromi autami 
v priebehu dňa na lekárske vyšetrenia, 
do zariadení sociálnych služieb, na návštevy, 
na vybavovanie úradných záležitostí. Klienti 
využívajú túto službu hlavne v zimných me-
siacoch aj na dovoz stravy a nákup potravín.

Stacionár v Myslave
V októbri 2015 bol slávnostne otvorený 
Stacionár sv. Bazila Veľkého v mestskej časti 
Košice-Myslava. Toto denné zariadenie pre 
seniorov s kapacitou desať miest denne 
ponúka záujmové aktivity pre seniorov. 
Stretávajú sa tu v dobrej atmosfére rodinné-
ho domu a neraz zaznejú príbehy z obdobia 
prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi 
v päťdesiatyh rokoch. Prepravu z domu 
do stacionára a späť zabezpečuje prepravná 
služba.

Potravinová pomoc
V roku 2016 sa charita zapojila aj do projektu 
potravinovej pomoci, ktorá spočívala v distri-
búcii potravinových balíčkov ľuďom v núdzi 
v okrese Košice I. V mestských častiach Staré 
mesto, Košice-Sever, Kavečany, Džungľa, 
obec Ťahanovce a sídlisko Ťahanovce bolo 
vydaných tisícsto balíkov potravín a dve-
sto hygienických balíčkov. Tohto roka sú 
plánované štyri distribúcie od februára 
až do konca novembra. Napriek tomuto 
výdaju potravín je stále ešte dosť rodín, ktoré 
privítajú potravinovú pomoc. Týmto charita 
pomáha aktivitou Tesco potravinová pomoc, 
ktorá je organizovaná vždy raz ročne pre 
Vianocami.

V novembri 2016 bola organizovaná 
Slovenskou katolíckou charitou v spoluprá-
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ci s firmou Tesco aj v Košickej eparchii už 
po tretí raz. Za tri roky bolo v spolupráci 
s farnosťami Trebišov, Michalovce a Košice 
vyzbieraných niekoľko sto kíl trvanlivých 
potravín, ktoré boli rozdané rodinám v deka-
nátoch Michalovce, Trebišov a Košice.

Výchovno-vzdelávacie aktivity
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice 
sa zaoberá aj výchovno-vzdelávacími ak-
tivitami. V roku 2006 až 2008 prebiehalo 
vzdelávanie pre zamestnancov charity a dob-
rovoľníkov. V roku 2006 bolo poskytované 
vzdelávanie projektu Komunitné organizova-
nie. Od roku 2015 prebieha projekt vzdeláva-
nia na základných školách Sme kamaráti ako 
prevencia agresivity a šikanovania v rôznych 
podobách. Cieľom je poukázať na vplyv 
neprijateľného správania, na podporu jedi-
nečnosti dieťaťa a zároveň spolupatričnosti 
do komunity.

Podpora centier
Neodmysliteľnou súčasťou sa stala spolu-
práca s Humanitou pre život Spišské Vlachy 
a Košickým folklórnym štúdiom, ktoré 
pripravili vianočné koncerty pre priaznivcov 
a sympatizantov Gréckokatolíckej eparchiál-
nej charity v Košiciach. Výťažok z koncertov 
bol použitý na podporu činnosti sociálnych 
centier: skladu solidarity v Trebišove a Cen-
tra pre dobré mamičky v Košiciach. K via-
nočným aktivitám patril aj projekt Vianočné 
dieťa, ktorý priniesol v dekanátoch Košice, 
Trebišov, Spišská Nová Ves a Michalovce 
stovky darčekov pre deti.

V súčasnosti za charitu v Košickej eparchii 
zodpovedá otec Jozef Matejovský, farár far-
nosti Košice-Sídlisko Dargovských hrdinov, 
ktorý pokračuje v práci predošlých riadite-
ľov Mariána Tkáča, otca Vladimíra Tomka 
a Róberta Jágera. V košickej charite bolo 
doposiaľ zamestnaných viac ako päťdesiat 
zamestnancov na pracovné zmluvy a dohody 
a do rôznych projektov sa zapojilo viac ako 
sto dobrovoľníkov.

Činnosť charity dopĺňa miesto rodiny. Je 
pripravená počúvať, pomôcť, prejaviť spo-
lupatričnosť a podporu dôstojnosti človeka 
v rôznych životných situáciách.

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí 
ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Vďaka zriaďovateľovi Gréckokatolíc-
kej eparchii Košice a vladykovi Milanovi 
Chauturovi za zriadenie Gréckokatolíckej 
eparchiálnej charity Košice sa otvoril priestor 
a cesta pomoci ľuďom v núdzi, cesta na vy-
konanie dobrých skutkov a šírenia evanjelia 
či už v práci s deťmi, so seniormi, s rodinami 
i jednotlivcami, alebo aj utečencami.

JJ JUDr. Helena Goldírová, 
J� právnička Košickej eparchie

Po obradoch Veľ-
kého piatka v roku 
1997, ktoré slávil 
vladyka Milan len 
pár dní po svojom 
uvedení do úradu 
exarchu, ma vlady-
ka oslovil s prosbou 
o prijatie služby 
právničky nového 
cirkevno-právneho 
subjektu, pretože 
mnohé majetkovo-právne záležitosti nebo-
li doriešené. Bolo treba pokračovať v súd-
nych sporoch a preberaní budov farských 
úradov a chrámov. Vtedy sa začala moja 
práca a služba pre nový exarchát. Bola to 
pre mňa veľká výzva, ale aj zodpovednosť 
riešiť a vyrovnať majetkovo-právne vzťahy 
medzi štátom či Pravoslávnou cirkvou 
a Košickým exarchátom.

Začiatky boli veľmi náročné a stretá-
vala som sa s rôznymi prekážkami, ale 
na druhej strane som bola nadšená a plná 
optimizmu, lebo som si bola istá, že ak je 
to Božia vôľa, požehná moju horlivosť.

Vzťahy exarchátu ako nového cirkev-
no-právneho subjektu so štátom či inými 
právnymi subjektmi neboli spočiatku 
veľmi priaznivé. Boli problémy pri riešení 
aj tých najzákladnejších otázok existencie 
exarchátu. Mojou hlavnou činnosťou bolo 
vyrovnať majetkovo-právne vzťahy tak, 
aby vlastníctvo Gréckokatolíckej cirkvi 
spred roku 1950, keď bola Gréckokatolícka 
cirkev zlikvidovaná Prešovským soborom, 
bolo navrátené Košickému exarchátu. To 
sa podarilo do roku 2000 a v rámci celého 
územia Košického exarchátu sa všetko 
pôvodné vlastníctvo navrátilo jednotlivým 
gréckokatolíckym farnostiam. Teda sku-
točnosť, že sa tieto veci vyriešili do dvoch 
– troch rokov, len potvrdilo moju vieru, 
že ide o skutočné Božie dielo, ktorému on 
sám žehná.

Treba tiež povedať, že vznik Košické-
ho exarchátu a neskôr Košickej eparchie 
v roku 2008 v hraniciach Košického 
samosprávneho kraja priniesol veriacim 
duchovné nadšenie. V roku 1997 sa začala 
písať nová história Cirkvi na tomto území. 
A s veľkou radosťou mnohí títo veriaci 
pomáhali, aby sa nový subjekt uchytil a bol 
schopný života. Po dvadsiatich rokoch 
môžeme povedať, že to bolo Božie dielo, 
aby sme aj my mali vlastné biskupstvo 
v Košiciach.

JJ Marián Jambor, člen farskej rady
J� farnosti Košice-Staré Mesto

Už od chvíle, keď 
Prešov dostal 
v roku 1992 nového 
pomocného bis-
kupa, sa pošušká-
valo, že možno aj 
v Košiciach bude 
zriadené nové 
biskupstvo, keďže 
Košice boli v tom 
čase veľkou farnos-
ťou a celé Sloven-

sko sa zdalo priveľké na jednu eparchiu. Pri 
vyhlásení nového exarchátu však ľudia ani 
celkom nevedeli, čo to je. Pôvodný farský 
chrám sa stal katedrálnym a ja som to vní-
mal pozitívne. Bol som rád, že sme dostali 
biskupa, že už netreba chodiť veci vyba-
vovať do Prešova, a zároveň to bol aj pocit 
hrdosti. Bola to určitá pocta mať vlastné 
biskupstvo a vlastného biskupa.

Iste, aj pred ustanovením exarchátu člo-
vek vnímal biskupa. Vladyka Milan párkrát 
po svojej vysviacke Košice navštívil. Ešte 
ako mladého si ho človek možno trocha 
premeriaval. Keď bol vyhlásený za nového 
exarchu, ľudia mali akýsi prirodzený os-
tych, ako to zvykne byť pred kňazom, o to 
viac pred biskupom. Človek však prichá-
dzal s ním do kontaktu či už pri bežných 
veciach vo farnosti, či pri pastoračných 
akciách, alebo cez bežné stretnutia na far-
skom dvore. Osobne si spomínam na výlet 
do vojenského obvodu Valaškovce, kam sa 
išlo na túru k chrámu, ktorý sa zachoval 
ako jediná stavba pôvodnej dediny, a slávili 
sme tam liturgiu, či každoročné silvestrov-
ské večery na ľade s vladykom, ktoré sa 
organizujú od roku 1999. Počas takýchto 
príležitostí postupným zbližovaním sa cez 
rozhovory som mohol spoznať biskupa, 
ktorý sa prejavil ako skromný, priateľský 
človek prístupný všetkým. Ja sám, hoci 
som starší, vnímam vladyku ako otca, ktorý 
vie každému poradiť aj pomôcť. Je to stále 
duchom veľmi mladý človek, čo vidno aj 
v tom, že priťahuje k sebe mladých a mladé 
rodiny, ktorých je v nedeľu plná katedrála.

Myslím, že vznik exarchátu prospel našej 
farnosti aj celým Košiciam. Vzniklo tu 
postupne päť farností, čo je pre ľudí výhod-
nejšie, ale myslím, že katedrála vždy ostala 
vnímaná ako srdce celých Košíc. Biskup sa 
stal osobou blízkou svojim veriacim a pod 
jeho vplyvom sa rozvíjali kňazské povo-
lania. Postupne sa pozdvihlo povedomie 
gréckokatolíkov a veriaci si začali viac vážiť 
byzantský obrad, ktorý je vskutku výni-
močný a nádherný.
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JJ Tibor Labanič, člen farskej rady 
J� farnosti Košice-Staré Mesto

Vyhlásenie nového biskupstva bolo do urči-
tej miery prekvapením. Pre niektorých ne-
gatívnym, keďže niektorí zastávali názor, že 
je lepšie nedeliť jedno biskupstvo, pre iných 
pozitívnym. Myslím si, že môžem povedať, 
že pre košických veriacich šlo skôr o veľmi 
príjemné, lebo túžba mať vlastné biskupstvo 
bola vždy. Návštevy otca biskupa Jána Hirku, 
na ktorého sme neraz netrpezlivo čakali, 
neboli časté a cítili sme, že o čosi výnimočné 
sme boli ukrátení. A tak keď bol v roku 1997 
vyhlásený exarchát, mnohí to prijali s rados-
ťou ako veľké zadosťučinenie.

K vladykovi Milanovi sme mali akýsi blízky 
vzťah ešte ako k pomocnému biskupovi. 
Akoby sme vnímali, že patrí k nám. Vnímali 
sme ho ako mladého, ambiciózneho biskupa 
a športovca. Bol pre nás veľkou nádejou, že 
sa bude venovať veriacim naplno. A to sa aj 
stalo. Ako nový exarcha sa neraz zúčastňo-
val aj na rôznych farských akciách či iných 

príležitostiach, pri ktorých sa pri každom 
pristavil, podal ruku a prihovoril. Nezacho-
vával si nijaký odstup.

Došlo k istej zmene, ktorú ale hodnotím 
ako pozitívnu. Prišli veci, ktoré sme dovtedy nepoznali, ako napríklad lepšia organizácia 

v liturgii, ktorá sa mi dovtedy zdala trocha 
neusporiadaná a neraz sa aj menila. V obrade 
sa začali zavádzať veci, ktoré prispeli k jej 
kráse, a to predovšetkým v liturgii slávenej 
s biskupom, ako napr. spevy v gréčtine, 
použitie dikirionu a trikirionu a pod. To 
všetko malo veľký význam a silne to zapôso-
bilo na veriacich, ktorí mohli lepšie vnímať 
majestátnosť liturgie a Boha samotného.

Vladyka Milan sa začal venovať jednot-
livým skupinám veriacich. V prvom rade 
mládeži, ktorá, podľa môjho úsudku, bola 
trocha zanedbaná. Veľa sa urobilo na poli 
školstva, ktoré sa začalo rozrastať. Myslím, 
že aj vzťahy medzi Rímskokatolíckou a Gréc-
kokatolíckou cirkvou sa veľmi vylepšili. 
Začali vzájomné návštevy biskupov aj spo-
ločne organizované akcie, ktoré len podporili 
vo veriacich pocit jednoty Katolíckej cirkvi.

Z LISTU PRIATEĽOVI GREGOROVI Z NAZIANZU (4)

Naše úsilie sa má akiste zamerať predovšetkým na správne užívanie slov. Nesmieme nimi 
narábať nemúdro, ale máme klásť otázky bez prejavov škriepnosti a odpovedať bez túžby 
po slovách obdivu. ...

Najprv si však musím v duchu sám dobre ujasniť, čo vlastne poviem, a až tak verejne 
predniesť svoju reč. Treba byť prívetivý pri stretnutiach, milý pri rozhovoroch v spoločnos-
ti. Nenaháňať sa za priazňou pomocou vtipkovania, lež získavať si sympatie dobroprajným 
povzbudzovaním. V každom prípade treba vylúčiť drsnosť, a to aj vtedy, ak bude treba karhať. 
Veď svojou poníženosťou sa najprv sám pokoríš, a takto ťa ľahko prijme človek, ktorý potrebuje 
tvoju službu. Často nám osoží spôsob napomenutia, ktorý použil prorok voči Dávidovi hriešni-
kovi. Neuviedol sám od seba ortieľ, o akú pokutu pôjde, ale pomohol si vymyslenou postavou, 
aby hriešnika samého ustanovil za sudcu nad vlastným hriechom; ten po vynesení rozsudku 
nad sebou nemohol už vôbec nič vytknúť svojmu usvedčovateľovi.

(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))

Posviacka prvej budovy Košického  
gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu (hore)

Vysviacka v Sečovciach (dole)
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spoločenské zamyslenie

Vedeli ste?

JJ
Alena MolčanováJ�

... že naša schopnosť byť dobrým mužom či 
ženou má korene už v predškolskom veku – 
v období materskej školy, o ktorom profesor 
Matějček hovorí ako o období špecifickom 
pre vytváranie prosociálnych vlastností, ktoré 
rodina nie je schopná vyformovať?

Prostredie detí totiž generuje konkurenčný 
potenciál, formuje vlastnosti, ktoré konkurenciu 
kontrolujú, prekonávajú a následne navodzu-
jú spolužitie, kooperáciu a priateľstvo. Pán 
profesor vyzdvihuje formovanie pozitívneho 
vzťahu k „cudzím“ deťom, vzťahu priateľstva ku 

geneticky cudzím ľuďom, pretože ten pomá-
ha prekonať úzkostnú viazanosť na bezpečie 
vlastnej rodiny. Práve títo „cudzí“ ľudia vlastnej 
generácie sa neskôr stanú potenciálnymi par-
tnermi, spolupracovníkmi, priateľmi...

V predškolskom období sa chlapci a diev-
čatá spoznávajú a v tomto období sa zároveň 
formuje schopnosť trvalosti vzťahov formou 
priateľstva, ktoré je pre spolužitie muža a ženy 
v partnerskom zväzku dôležité. Vzťah priateľ-
stva sám o sebe ponúka množstvo príležitostí 
a podnetov, čo je podstatné pre napĺňanie prvej 
psychickej potreby – potreby stimulácie. Záväz-
nosť vzťahu pretkávaná zdieľaním a angažova-
ním sa jedného do osudu druhého predstavuje 
to, čo najviac napĺňa druhú základnú psychickú 
potrebu – potrebu životnej istoty. Priateľstvo 

však podporuje aj našu identitu a sebaprijatie 
prostredníctvom niekoho, kto je nám nablízku, 
na koho sa môžeme spoľahnúť. Tým si napĺ-
ňame ďalšiu z potrieb – potrebu sociálneho 
poriadku či zmysluplnosti sveta, ktorý nás ob-
klopuje, a potrebu pozitívnej identity. No nielen 
to. Stabilita takéhoto vzťahu umožňuje napĺňať 
aj potrebu otvorenej budúcnosti, pretože 
práve trvalosť vzťahu nám pomáha prekonávať 
sústredenie sa na aktuálny okamih (život iba tu 
a teraz) a zacielenie sa na budúcnosť sprevádza-
nú zdieľaním života s tým druhým. Prežívaním 
priateľstva v partnerskom zväzku vytvárame 
zázemie pre seba navzájom, no zároveň tým 
vytvárame prostredie citovo vrelé a stále, také 
dôležité pre zdravý vývin našich detí. A tak 
dovoľme deťom chodiť do materskej škôlky, aby 
sa toto všetko pre svoj budúci partnerský život 
naučili.

 No a?
JJ Juraj Gradoš
J� foto: wikimedia.org

Mladšia generácia si isto spomenie na zostri-
hanú verziu správy z rómskej osady Tu kabel 
Tukabel. Na internetovom videokanáli You-
tube má skoro dva a pol milióna zhliadnutí. 
Od februára tohto roka dostala konkurenciu 
v podobe obdobného diela Na východe Yeah. 

Ak sa na to pozriete očami človeka, čo hľa-
dá únik a uvoľnenie, zábavu a pikošky, tak je 
to zaujímavý počin, tvorivé dielo... Jednodu-
cho niečo super. Ale ak sa na to pozriete oča-
mi kresťana, tak tu niekto zosmiešňuje iného 
človeka, a to sa mi už nezdá byť normálne. 
Alebo na východe áno?

V ostatnom čase sa totiž s nenormalitami 
vydávanými za normálne veci pretrhlo vrece. 
Stačí spomenúť faktúry za desaťtisíce eur 
za elektrickú energiu, ktoré – a hoci to náš 
pán premiér Róbert Fico odmieta pripustiť – 
sú legálnym a platným daňovým dokladom 

a ak sa neuhradia, tak môžu pripraviť človeka 
i o strechu nad hlavou. Posvätil to jeho 
človek, ktorého si vybral, aby ceny energií 
strážil. Alebo to bolo pre niečo iné? Čo majú 
teraz ľudia robiť? Je to normálne? To je jed-
no. Je to zákonné a zákony platia. Aspoň vid-
no, ako sa dajú paragrafy poprekrúcať. A že je 
to proti človeku, neľudské voči obyčajnému 
robotníkovi, roľníkovi, matke v domácnosti. 
No a? Hlavne, že firmy dostanú slušný zisk. 
A ak nezaplatíte, aj exekútori, sudcovia... 
Mnohí sa na tomto neľudskom zákonnom 
obohatení sami obohatia. Iba ak by sa firmy 
rozhodli stornovať faktúry a vystaviť nové. 
Ale to by ich stálo veľa a najmä museli by to 
chcieť. Čas ukáže, či preváži zákonný spôsob 
zisku, alebo ľudský prístup k človeku.

Prípad lekárky a jej dcéry, ktorý stál 
na počiatku remixu Na východe yeah, pou-
kazuje na hlbšie korene celého problému. 
Isté príslovie hovorí: ak chceš zmeniť svet, 
zmeň sám seba. Ak chceme zmeniť takéto 
správanie veľkých spoločností, mocných 
žralokov v našom slovenskom mori, musí-

me zmeniť správanie seba. Na jednej strane 
prestať byť nevšímavý a nebáť sa povedať 
svoj názor a stáť za ním. Stačí sa v tieto dni 
pozrieť na „menej vyspelú“ demokraciu v Ru-
munsku. Ľudia vyšli do ulíc, lebo nesúhla-
sili s vládnym nariadením, ktorý zákonne 
dovoľoval obohacovať sa a poškodzovať štát 
v prípade politikov až do výšky 200 000 lei 
(44 440 eur). Nariadenie schválené vládou 
vedenou socialistami, ktorá sa ujala moci 
len na začiatku januára, vstúpilo okamžite 
do platnosti. Vydržalo iba pár dní, lebo už 
5. februára ho vláda zrušila. Ale aby odstúpi-
li, hoci ich k tomu vyzývali davy ľudí – na to 
nevidia dôvod. Nepáči sa vám to? No a? Zvo-
lili ste parlament, a ten ma podrží – povedal 
si istotne premiér, keď odkázal davu, že on 
neodstúpi.

I tak Rumuni ukázali, že sa vedia ozvať. 
Ale to nestačí. Ak chceme zmeniť svet, mali 
by sme zmeniť svoje vlastné správanie. Mali 
by sme byť zodpovední – vo všetkom. Nefaj-
čiť pri iných ľuďoch, najmä nefajčiaroch. Ne-
odhadzovať smeti a nepoškodzovať prírodu 
okolo seba. Neplytvať vodou ani elektrickou 
energiou či plynom. Nebyť ľahostajní voči 
potrebám iných ani voči ich prehreškom. 
Nekupovať si, čo skutočne nepotrebujem, 
hoci je to práve „v akcii“. Ale ušetrené zdroje 
minúť na dlhodobé projekty či na pomoc 
núdznym. ... Každý dobre vie, čo by bolo 
treba robiť. Len chceme, aby to robili iní 
a nie my. Alebo to budeme robiť zajtra. Dnes 
si však ešte chceme užívať. Dnes sa ešte 
nechceme zmeniť. A že zajtra to nemusí vyjsť 
či na to zabudneme? Možno stačí povedať: 
„No a?“
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Boh má starosť o rodinu
Už krátko po vysviacke v roku 1992 bol otec biskup Milan Chautur vymenovaný 
biskupskou konferenciou za predsedu komisie pre rodinu a mládež, neskôr rady KBS 
pre rodinu. Dnes, po dvadsiatich rokoch, môžeme s určitosťou povedať, že to bola Božia 
prozreteľnosť, že gréckokatolícky a vtedy najmladší biskup dostal na starosť rodiny 
na Slovensku.

JJ Pavol Hric
J� foto: archív Košickej eparchie

Gréckokatolícky biskup pozná život ženatých 
kňazov, ich rodín, rodín svojich veriacich aj 
mnohých ďalších rodín po celom Sloven-
sku. Manželstvá a rodiny gréckokatolíckych 
kňazov v minulosti priniesli veľké obety 
za Cirkev, pretože v päťdesiatych rokoch boli 
mnohé rodiny aj s malými deťmi poslané 
do vyhnanstva. V týchto ťažkých skúškach 
preukázali, že sviatosť kňazstva a manžels-
tva sú také mocné, že ani agresívna moc ich 
nepremohla.

A Gréckokatolícka cirkev, ktorej rodiny 
v minulosti znášali prenasledovanie a vy-
hnanstvo, dostala znova poslanie aj dnes 
preukázať silu sviatosti manželstva, s ktorou 

možno prekonať aj novodobé útoky na ro-
dinu.

Otec biskup Milan Chautur bol mnoho-
krát v blízkosti pápeža a pozorne počúval 
učenie o rodine svätého Jana Pavla II., pápeža 
rodiny, ktorý neustále zdôrazňoval sta-
rostlivosť o rodiny. Rok 1994 OSN vyhlásila 
za Svetový rok rodiny. V tom istom roku 
sa konalo aj prvé svetové stretnutie rodín so 
Svätým Otcom Jánom Pavlom II., ktorý pri 
tejto príležitosti napísal známy a krásny List 
rodinám. Na tomto prvom svetovom stret-
nutí rodín sa zúčastnil aj otec biskup Milan, 
ktorý nechýbal ani na druhom stretnutí 
v roku 1997 v Riu de Janeiro a v Jubilejnom 
roku 2000 znovu v Ríme. Otec biskup bol 
aj na ďalších svetových stretnutiach rodín, 
už nie iba sám, ale aj s manželmi a kňazmi, 
zástupcami zo Slovenska, ktorí mali mož-
nosť vidieť a počuť pápeža aj rodiny z celého 

sveta. Tieto stretnutia prinášali mnoho 
inšpirácií v tom, ako sa vykonáva pastorácia 
rodín v iných krajinách sveta. K svetovým 
stretnutiam rodín ponúkal pápež dôležité 
témy rozpracované v katechézach pre rodiny, 
ktoré boli prekladané do slovenčiny, šírili sa 
do všetkých farností na Slovensku a dostávali 
sa tak aj do rodín. Rovnako to bude aj pred 
nasledujúcim 9. svetovým stretnutím rodín 
v roku 2018, ktoré sa bude konať v Dubline. 
Aj emeritný pápež Benedikt XVI. a Svätý 
Otec František venujú rodinám veľkú pozor-
nosť a ponúkajú konkrétne podnety, ako má 
Cirkev v súčasnosti pomáhať rodinám.

Práca v rade pre rodinu
Rada KBS pre rodinu pod vedením otca 
biskupa Milana Chautura vytvorila kon-
cept pastorácie rodín, ktorý sa neskôr stal 
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súčasťou Pastoračného plánu Katolíckej 
cirkvi na Slovensku a pastorácia rodín sa 
stala v pastoračnom pláne prvou a najvyššou 
prioritou. Niekoľko rokov pracovala rada pre 
rodinu na tvorbe jednotnej prípravy na man-
želstvo a v roku 2010 vznikla metodika, ktorá 
odporúča všetkým biskupstvám Kurz príp-
ravy na manželstvo, ktoré vedú kňazi spolu 
s laickými manželskými pármi a odborníkmi 
– lekármi, psychológmi či pedagógmi. Dobrá 
príprava na manželstvo môže snúbencov 
zasvätiť do toho, čo je poslaním manželov 
a rodiny, ako rozvíjať lásku v manželstve, 
ako objaviť rozdiely medzi mužom a ženou 
nielen v telesnej oblasti, ale najmä v dušev-
nej oblasti a ako vytvárať jednotu manželov 
podľa Kristových princípov – bezvýhradnej 
lásky, zodpovednosti za svoje správanie 
a vzájomné odpúšťanie. Dnes tieto kurzy 
prebiehajú v mnohých mestách v rímskoka-
tolíckych aj gréckokatolíckych farnostiach. 
Rada pre rodinu KBS pripravila aj príručky 
pre rodičov pred krstom a pred slávnostným 
či prvým svätým prijímaním detí, aby rodičia 
prehlbovali svoje rodičovské schopnosti 
a učili sa byť prvými ohlasovateľmi evanjelia 
svojim deťom. Rada pre rodinu sa podieľala 
aj na príprave Pochodu za život v Košiciach 
v roku 2013 a v Bratislave v roku 2015, ako aj 
pri rozširovaní podpory rodiny v spoločnosti 
zavedením Dňa rodiny, ktorý sa slávi v mno-
hých mestách aj obciach Slovenska.

Príprava na manželstvo pre 
bohoslovcov
Po vzniku exarchátu/eparchie otec biskup 
zaviedol prípravu na manželstvo pre boho-
slovcov Košickej eparchie, ktorí pred prijatím 
sviatosti kňazstva chceli prijať sviatosť 
manželstva. Snúbenecká príprava sa konala 
najskôr pre bohoslovcov a ich snúbenice 
v budove exarchátu v Košiciach, neskôr sa 
táto príprava konala pre všetkých boho-
slovcov a ich snúbenice v seminári. Dnes 
je v seminári Kurz prípravy na manželstvo 
súčasťou prípravy bohoslovcov na manžels-
tvo. Príprava na kňazstvo trvá sedem rokov, 
príprava na manželstvo iba pár týždňov. 
Určite aj tento kurz snúbencom umožňuje 
oboznámiť sa so základmi manželského 
a rodinného spolužitia. Dnes, po dvadsiatich 
rokoch, by bolo treba diskutovať, ako ponúk-
nuť bohoslovcom či laikom napr. trojročný 
kurz zameraný iba na teológiu manželstva 
a rodiny, pretože sviatosť manželstva si v sú-
časnosti vyžaduje dôkladnejšiu prípravu.

Rada pre rodinu Košickej eparchie
Radu pre rodinu v exarcháte/eparchii zriadil 
otec biskup na pomoc pri pastorácií rodín 
a vymenoval jej predsedu aj členov rady. 
Prvým predsedom rady pre rodinu bol otec 

Dušan Seman, protopresbyter z Trebišova, 
a druhým predsedom sa v roku 2001 stal otec 
Peter Labanič. V rade je zastúpený jeden 
presbyter z každého protopresbyterátu a sú 
v nej zastúpení aj laici. Kňazi sú zodpovední 
za rodiny vo svojich farnostiach a usilujú sa 
o zlepšovanie pastorácie rodín v protopres-
byterátoch. Laici žijú v profánnom prostredí 
a poznajú súčasné starosti aj radosti života 
rodín. Aj keď dialóg medzi kňazmi a laikmi 
nie je vždy jednoduchý, je veľmi potrebný, 
lebo morálne a teologické otázky treba 
premieňať na riešenie praktických problé-
mov súčasných rodín. Tento dialóg priniesol 
veľa konkrétnych odporúčaní, ako zlepšovať 
pastoráciu rodín. Rada pre rodinu sa stretáva 
štyri až päťkrát do roka a pripravuje podnety 
pre pastoráciu rodín a pripravuje program 
pre rodiny v eparchii, napr. Deň rodiny či fa-
timskú sobota pre prvoprijímajúce deti.

Rada pre rodinu v eparchii pomáha pri 
organizovaní Kurzov prípravy na manžels-
tvo v Košiciach, Trebišove a Michalovciach. 
Niekoľko kurzov sa uskutočnilo aj v Spišskej 
Novej Vsi a v Helcmanovciach. Kurzami pre-
šli už stovky snúbeneckých párov a mnohí 
sú vďační, že dostávajú podnety na zlepšenie 
a rozvíjanie svojho vzťahu na Božích prin-
cípoch, pretože len tak sa dá vytvoriť pevný 
a trvalý manželský vzťah.

Duchovné cvičenia
V rokoch 2006 až 2008 rada zorganizovala 
spolu s Hnutím kresťanských rodín originál-
ne manželské rekolekcie pre kňazské a laické 
manželské páry. Manželské rekolekcie sú 
postavené na obnove manželského dialógu, 
na jeho zlepšení a zintenzívnení, lebo len 
vzájomná komunikácia manželov posúva 
ich vzťah dopredu a napĺňa túžbu „nebyť 
sám“ vo dvojici. Otvorený dialóg manželov 
je aj vhodnou prípravou na dialóg s Bohom 
v modlitbe. V súčasnosti sa konajú pre 
kňazské manželské páry duchovné obno-

vy s prednáškami členov rady pre rodinu 
a členmi spoločenstva Skala, ktoré združuje 
kňazské a laické rodiny.

V druhej polovici roka 2016 sa uskutočnilo 
mapovanie pastorácie rodín na celom Slo-
vensku a aj keď sa z celého Slovenska vrátilo 
len asi 12 % odpovedí, z Košickej eparchie to 
bolo 40 %. V tom je určitý signál, že o pasto-
rácii rodín sa iba nerozpráva, ale veľa kňazov 
v eparchii sa naozaj snaží venovať rodinám 
určitú starostlivosť. Asi by nebolo celkom 
správne, keby sa pastorácia rodín posudzo-
vala len cez zorganizované aktivity, aj keď sú, 
samozrejme, dôležité. To najpodstatnejšie je, 
že rodina je vnímaná vážne, že jej poslanie 
v Cirkvi aj spoločnosti je nenahraditeľné a že 
jej patrí skutočná priorita.

Základ slovenských dejín tvorili silné 
a pevné rodiny, ktoré dokázali prežiť menia-
ce sa hranice na našom území aj časté zmeny 
spoločenských systémov. Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku je toho dôkazom a dú-
fajme, že bude aj naďalej. Boh sa stará o naše 
rodiny, ak mu zostaneme verní, nemusíme sa 
obávať o našu budúcnosť.

312017 / 5 – 6



Správa o prasacích embryách, ktoré sa vyvíjali ako chiméra 
s ľudskými kmeňovými bunkami, na chvíľu vzbudila verejnú 
pozornosť. Rozbúrila internetové aj mediálne diskusie. 
Budeme mať prasacích ľudí – alebo ľudské orgány, či 
tkanivá z prasiec?

JJ Jozef Glasa
J� foto: wikimedia.org

Ako vznikla prasacia chiméra
Na začiatku bolo rané prasacie embryo v štá-
diu blastuly. Čiže mnohobunkového mechú-
rika, naplneného tekutinou. Medzinárodný 
tím výskumníkov vedený profesorom Junom 
Wu zo Salkovho inštitútu biologických vied 
v La Jolla v Kalifornii vložil do tohto prasa-
cieho embrya ľudské pluripotentné kme-
ňové bunky. Pochádzali z bežných buniek 
ľudského tela, nie z usmrtených ľudských 
zárodkov. Výskumníci tak vytvorili chimé-
ru, čiže organizmus, v ktorom sa súčasne 
nachádzajú bunky dvoch rozličných druhov. 
Existujú aj chiméry, v ktorých sa nachádza-
jú len bunky jedného živočíšneho druhu, 
ale s rozdielnou genetickou informáciou. 
Chimérické prasacie embryá potom vložili 
do prasnice, kde sa ďalej vyvíjali. Po 28 
dňoch ich odobrali na bunkovú a genetickú 
analýzu. Výsledky ukázali, že ľudské kme-
ňové bunky sa vyvíjali spoločne prakticky 
vo všetkých tkanivách raného prasacieho 
embrya – vytvorili teda ozajstnú chiméru. 
Hoci použitý proces vytvárania chimér nebol 
veľmi efektívny – z temer dvetisíc prasacích 
embryí použitých na pokusy sa ďalej vyvíjalo 

len 186 – vedci považujú výsledky pokusov 
za úspech. Prečo?

Ľudské orgány z prasiatka alebo 
teliatka?
Hoci skutočné použitie u človeka je ešte 
veľmi, veľmi vzdialené, pokusy naznačili 
možnosť vytvoriť v prasiatku alebo v teliatku, 
ktoré sa v súčasnosti zdajú na tieto účely 
najvhodnejšie, ľudské tkanivá alebo dokonca 
orgány na transplantáciu. Mohlo by sa to 
azda podariť zdokonalením postupu tzv. 
kompletizácie zvieracej blastocysty. Najskôr 
by sa v jej bunkách umelo vyradili gény, 

ktoré sú potrebné na vytvorenie nejakého 
tkaniva alebo orgánu. Napríklad buniek 
Langerhansových ostrovčekov pankreasu 
produkujúcich inzulín. Alebo na vytvorenie 
obličiek či pečene. Do takto poškodené-
ho zárodku by sa pridali kmeňové bunky 
človeka, ktorý by ten-ktorý orgán či tkanivo 
potreboval. Tie by však mali potrebné gény 
kompletné – „zastúpili“ by vo vývoji tkaniva 
alebo orgánu geneticky predtým zámerne 
poškodené bunky zvieracieho embrya. Po-
mohli by vytvoriť inzulínové bunky, pečeň či 
obličku. Pretože by však išlo o ľudské bunky, 
dokonca o bunky pacienta, vytvorený orgán 
by bol ľudský, resp. pacientov. A mohlo by sa 
transplantovať. Podotýkame, že v ideálnom 
prípade by zvieracie embryo i narodené pra-
siatko či teliatko boli kompletne prasiatkom 
alebo teliatkom, ľudský by bol len konkrétny 
žiadaný orgán či tkanivo.

Ani v takomto ideálnom prípade by 
však ešte nebolo celkom vyhraté: prasiat-
ka majú vo svojich bunkách nebezpečné 
retrovírusy. Zatiaľ nevieme, ako zabrániť 
ich prenosu na človeka. Riziko infekcie a jej 
následkov sa považuje za také závažné, že 
dosiaľ platí všeobecný zákaz (moratórium) 
takýchto transplantácií. Pochopiteľne, 

CHIMéRA
s ľudskými bunkami?
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tento len zjednodušene načrtnutý postup 
by bol v praxi oveľa zložitejší. Museli by sa 
tiež prekonať a vyriešiť mnohé technické 
a technologické prekážky. Sám osebe by 
však nepredstavoval eticky neprijateľnú 
možnosť. Aj keď by sa iste našli aktivisti 
bojujúci za takzvané práva zvierat, ktorí by 
mohli proti tomu protestovať. Ako však po-
vedal jeden súčasný bioetik: „Pokiaľ môžeme 
jesť slaninu, môžeme azda použiť aj ľudské 
orgány či tkanivá pripravené v zvieracom 
organizme.“

Etické úskalia ľudsko-zvieracích 
chimér
Najskôr treba povedať, že chiméra nepred-
stavuje kríženca (hybrid) medzi človekom 
a zvieraťom, ako sa nesprávne uvádzalo. 
Nedochádza tu totiž k miešaniu (rekombi-
nácii) ľudskej a zvieracej genetickej infor-
mácie. Toto teda nie je zásadným etickým 
problémom.

Závažnú etickú otázku ale predstavuje 
skutočnosť, že pri vzniku chiméry sa môžu 
ľudské kmeňové bunky pravdepodobne za-
pojiť do vývinu všetkých orgánov zvieracieho 
zárodku a plodu – a stať sa teda súčasťou 
temer všetkých tkanív nového prasiatka či 
teliatka – alebo aj iného použitého živočícha. 
Problémom je najmä účasť ľudských buniek 
v tkanivách, ktoré sa považujú za dôležité 
pre biologickú a funkčnú identitu človeka. 
Ide predovšetkým o tkanivo mozgu – najmä 
o nervové bunky (neuróny). A tiež o tkanivo 
pohlavných žliaz – najmä o bunky, ktoré by 
sa mohli stať pohlavnými bunkami (gaméta-
mi). Pokiaľ by sa totiž ľudské kmeňové bun-
ky stali v tele zvieraťa ľudskými nervovými 
bunkami – alebo ľudskými gamétami, vzni-
kol by problém. Je skrytý v otázke, aký podiel 
ľudských neurónov by už tvoril mozog blízky 
mozgu človeka. Alebo v otázke, aký tvor by 
vznikol, keby v prasnici alebo v krave vznikli 
geneticky ľudské vajíčka a v kancovi alebo 

býkovi geneticky ľudské spermie. A došlo by 
k oplodneniu...

Preto sa vo výskume chimér musia prísne 
rozlišovať a zaručiť nutné hranice, ktoré by 
podobným bizarným situáciám zabránili. Je 
ich nutné stanoviť i brániť v záujme zachova-
nia identity a integrity samotného ľudského 
rodu. Výskum chimér musí preto byť pod 
pozorným dohľadom nielen odborníkov 
na bioetiku a právo, etických komisií, vlád 
a parlamentov, ale aj celej spoločnosti. Keďže 
rozlišovanie dobrého od zlého je vzhľadom 
na komplikovanosť biologickej a genetickej 
problematiky výskumu neľahké – a účelo-
vo podávané bombastické informácie by 

mohli na chvíľu oklamať aj odborníkov – je 
potrebné, aby sa pri hodnotení jeho etických 
aspektov rešpektovalo skutočné dobro jed-
notlivého človeka i celej ľudskej spoločnosti. 
Neodňateľná dôstojnosť človeka ako Božieho 
priateľa, ktorá presahuje vesmír i všetky divy 
prírody, vedy aj najmodernejších technológií. 
Aj my všetci by sme sa mali snažiť porozu-
mieť a vedieť čo najviac. Aby sme sa nene-
chali pomýliť, keď pôjde napríklad o podpo-
ru alebo o zákaz istých vedecko-výskumných 
programov alebo politických zoskupení. 
Pôjde totiž nielen o naše dobro a dobro 
našich najbližších, ale doslova o budúcnosť 
a životy tých, čo tu budú žiť mnoho a mnoho 
rokov po nás.

Ide totiž nielen o naše dobro a dobro našich najbližších,  

ale doslova o budúcnosť a životy tých,  

čo tu budú žiť mnoho a mnoho rokov po nás.
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bUDúcNosť Cirkvi
Hovorí sa, že mladí sú budúcnosťou Cirkvi. Dnes tento vý-
rok otočme a namiesto budúcnosti sa pozrime do minulosti. 
Na ostatných dvadsať rokov. A pozornosť sústreďme na to, 
čo za tých dvadsať rokov priniesla do života mladých Košic-
ká eparchia. Aby bol pohľad čo najautentickejší, obzrime sa 
späť aspoň s niekoľkými, ktorí za tých dvadsať rokov našu 
mládež sprevádzali.

JJ Milan Kmec
J� foto: archív Košickej eparchie

Musíme začať od Adama
Týmito slovami svoje spomínanie uviedol 
otec Milan Mojžiš, ktorý stál pri začiatkoch 
pastorácie mladých. O tom čase hovorí 
takto:

„V roku 1992, niekedy na jar, sa pri speve 
a športe v Košiciach stretla naša gréckoka-
tolícka mládež. Tu sme spolu s vtedajším 
pomocným biskupom Milanom Chauturom, 
dnes už s nebohým otcom Emilom Zorva-
nom, Štefanom Keruľom-Kmecom, Micha-
lom Hospodárom a ďalšími kňazmi rozmýš-
ľali, čo ponúknuť mládeži cez leto. Vymysleli 
sme stretnutie gréckokatolíckej mládeže.

Vtedy mi ako predsedovi pastoračnej ko-
misie Prešovského biskupstva pripadla jeho 
príprava. Začali sme zháňať miesto. Dostali 
sme návrh na ubytovňu pri obci Opátka, 
kde sa napokon 18. – 20. augusta 1992 aj prvé 
stretnutie uskutočnilo. V priebehu asi jed-

ného mesiaca sme dokázali všetko pripraviť 
a podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom. Zišlo 
sa tam asi 350 účastníkov. Veľký dôraz sme 
kládli na to, aby samí mladí mohli rozprávať 
o svojom živote či dávať otázky. Preto sa 
každý večer konali tzv. ozveny. Patrili medzi 

najkrajšie chvíle stretnutí mládeže. Do stret-
nutia sa zapojili kňazi, rehoľné sestry, bo-
hoslovci aj laici. Navštívil nás aj otec biskup 
Ján Hirka, ktorý nás podporil v rozhodnutí 
organizovať tieto stretnutia pravidelne.

Pre druhý ročník stretnutia sme pre nepos-
tačujúce kapacity začali hľadať nové miesto. 
Našli sme ho v Juskovej Voli, kde bola vtedy 
škola v prírode. Tu sa 26. – 30. júla 1993 zišlo 
okolo 700 mladých. Spomínam si, že počas 
tohto stretnutia boli na tamojšom ihrisku 
postavené veľké vojenské stany. V jeden deň 
nečakane prišla veľká búrka a všetky veci 
v stanoch namokli. Boli to ťažké chvíle, lebo 
mnohí si nemali čo obliecť. Bola tam však 
prítomná vzájomná láska a obetavosť. Tí, 
ktorí mali niečo suché, ponúkli to tým, ktorí 
to potrebovali. Bolo to nádherné kresťanské 
gesto.

Tretie a štvrté stretnutie sa uskutočnili 
znova v Juskovej Voli, ale už v dvoch turnu-
soch, rozdelili sme to na mladších a starších.

Ministerstvo školstva, ktorému v tom 
období patrila Škola v prírode v Juskovej Voli, 
malo výhrady voči stretnutiam gréckoka-
tolíckej mládeže, čo nás nútilo hľadať nové 
miesto. S otcom Štefanom Keruľom-Kme-
com, ktorý bol veľmi dobrý spolupracovník, 
sme ponavštevovali rôzne školy v prírode, 
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bývalé pionierske tábory. Napokon sme svoje 
miesto našli v rekreačnom zariadení Bystrá 
pri Humennom. A tak sa v auguste 1996 
uskutočnilo už piate stretnutie gréckoka-
tolíckej mládeže. V roku 1997 bol zriadený 
Košický apoštolský exarchát a ja som bol 
preložený do Rakovca nad Ondavou. Odtiaľ 
som organizoval už šieste stretnutie grécko-
katolíckej mládeže.

Po každom stretnutí som sa cítil fyzicky 
vyčerpaný, ale v srdci som mal veľkú radosť. 
A keďže vo farnosti bolo treba stavať nový 
chrám a, chvála Bohu, mladých kňazov 
pribúdalo, rozhodol som sa odovzdať organi-
zovanie stretnutí otcovi Štefanovi Keruľovi-
Kmecovi a ďalším mladým kňazom.

Veľmi rád si spomínam na toto obdobie 
svojho kňazského života. Ďakujem všetkým, 
ktorí mi boli v tých rokoch na pomoci. Nech 
Pán Ježiš, pre ktorého sme to robili, všet-
kých bohato požehnáva a nech spomienka 
na stretnutie pomôže každému účastníkovi 
premáhať zlo a šíriť dobro.“

Na počiatku bolo slovo
Po otcovi Milanovi sa ujal kormidla sprevá-
dzania mladých otec Štefan Keruľ-Kmec. 
O tom, že práca s mladými naberala na ob-
rátkach, svedčí aj fakt, že čoraz viac sa 
do činnosti s mládežou zapájali horliví laici. 
Medzi najznámejšie tváre z laických radov 
patrí Dominika Bašárová. Tá v rokoch 2001 
– 2008 stála po boku otca Štefana a tento 
tandem priniesol nový vietor. Dominika 
na to spomína takto:

„Na počiatku mojej služby pre mladých 
bolo slovo – pozvanie otca Štefana Keruľa-
Kmeca, aby som zreorganizovala stretnutia 
mladých – vtedajšie Bystré. Z dnešného poh-
ľadu obdivujem jeho rozhodnutie zveriť takú 
veľkú úlohu Dominike zo Sečoviec. Verím, že 
to bolo vedenie Svätého Ducha, ktorý mocne 
pôsobil a napokon aj spôsobil obrovské veci, 
nad ktorými sme len žasli.

Prvotnou túžbou, od ktorej sa všetko 
odvíjalo, bolo odovzdať mladým skúsenosť 
so živým Bohom. Tomu bolo všetko podria-
dené. V roku 2002 sa konal nultý ročník tzv. 
anima škôl, ktoré sa postupne stali nevy-
hnutnou samozrejmosťou. Spočiatku to boli 
neformálne víkendové stretnutia pri Božom 
slove a eucharistii. Neskôr prešli transformá-
ciou podľa odporúčaných celoslovenských 
akreditačných pravidiel. V Klokočove sa 
zaviedla tradícia pred zrakmi rodiny veria-
cich predstavovať „čerstvých“ absolventov 
anima škôl. K anima školám sa pridali kvetné 
víkendy. Postupne sa vybudovala vnútor-
ná štruktúra pracovníkov s mládežou, tzv. 
sekcia pre mládež, ktorú tvorili zástupcovia 
za jednotlivé protopresbyteráty – kňaz a laik.

V roku 2001, keď som vstupovala do tej-
to služby, pápež Ján Pavol II. v posolstve 

mladým pri príležitosti 16. svetového dňa 
mládeže okrem iného odkázal: ,Ak sa 
v živote nasledovanie Pána stáva najvyššou 
hodnotou, potom všetky ostatné hodnoty 
dostanú vzhľadom naň svoje správne miesto 
a význam.‘ Vtedy som ešte netušila, aké 
prorocké sa stanú jeho slová pre nasmero-
vanie práce s mládežou v Košickej eparchii. 
Dôkazom toho, že sme túžili ostatných i seba 
samých primäť k nasledovaniu Pána, je ovo-

cie v podobe mnohých duchovných povolaní 
i životných metanoí.

V roku 2008, keď som odchádzala z tejto 
služby, ma Pán Boh nádherne obdaroval. 
Mala som milosť zúčastniť sa na Svetových 
dňoch mládeže so Svätým Otcom v Austrálii. 
Tie sa niesli v duchu: ,Keď zostúpi na vás 
Svätý Duch, dostanete silu a budete mi 
svedkami‘ (Sk 1, 8) Som Pánu Bohu vďačná 
za to, že som mohla byť očitým svedkom 
mnohých jeho zázračných pôsobení a jeho 
veľkej moci.“

Nehovor mladučký som
V službe zástupcu laikov vystriedala v roku 
2009 Dominiku ďalšia horlivá dievčina, Šte-
fánia Čepová. Nastúpila v čase, keď sa zdalo, 
že všetko je už zabehnuté a v týchto šľapa-
jach stačí pokračovať. Či to bolo skutočne 
tak, rozpovie Števka:

„V roku 2009 ma predseda Rady pre 
mládež otec Martin Mati oslovil, či spolu 
s otcom Martinom Mikulom nebudeme po-
kračovať vo vedení animátorskej školy. Vtedy 
som naplno začala prežívať slová z animátor-
ského certifikátu: ,Nehovor: Mladučký som, 
lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš 
všetko, čo ti prikážem‘ (Jer 1, 7). S veľkou 
bázňou a modlitbou som vtedy nastúpila 
do tohto vlaku a cestujem ním doteraz. 
Obdobie od roku 2009 v Rade pre mládež 

vnímam ako obdobie hľadania a obdobie 
zmien. Dovtedy zabehnuté veci sa vplyvom 
mnohých faktorov začali meniť. V roku 2010 
sa poslednýkrát konalo stretnutie mládeže 
v Bystrej. Začali sme hľadať nové priestory 
a nový názov, ktorý sa mladým rovnako 
dostane pod kožu. Tak sa stretnutia mláde-
že presťahovali na päť rokov na Zemplín-
sku šíravu a dostali názov Camp eparchie. 
Druhou zmenou, ktorú rok 2010 priniesol, 

bolo rozšírenie animátorskej školy na dva 
roky. Vnímali sme potrebu viac sa s mladými 
modliť, vzdelávať ich a budovať vzťahy. Aj 
rok 2011 priniesol zmenu. Rada pre mládež 
predložila vladykovi Milanovi myšlienku, 
aby kvetný víkend putoval po jednotlivých 
protopresbyterátoch Košickej eparchie, tak 
ako Svätý Otec putuje za mladými po celom 
svete. Po celý čas sa rada pre mládež snažila 
byť blízko mladých, modliť sa s nimi, načú-
vať im, ale hlavne im priblížiť Boha.“

... a dnes
Dnes, obzerajúc sa späť, je dôležité ďa-
kovať Bohu za mnohých kňazov a laikov, 
vďaka ktorým sa rada pre mládež so svojou 
činnosťou stala neodmysliteľnou súčasťou 
života Košickej eparchie a pre mnohých 
ľudí prostriedkom Božieho dotyku či aspoň 
štuchnutia. Dvadsaťročná história práce 
s mládežou je obsahom bohatá. Možno sa 
ňou inšpirovať, chváliť, poučiť... No napriek 
tomu dnes znova stojíme akoby na začiatku 
pred jednou a tou istou otázkou, pred ktorou 
bolo treba stáť včera a bude treba stáť zajtra: 
Ako mladému človeku dnes sprostredkovať 
Boha. Dúfam, že i naše úsilia dnes prinesú 
toľko požehnania, ako priniesla pastorácia 
mladých v našej eparchii doteraz. A teda, 
že i dnes sa dobre postaráme o budúcnosť 
Cirkvi.
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UdALOSTI

 
Bárka   gmcbarka.sk   057/449 02 90 

 Juskova Voľa   skolacentrum@centrum.sk 
03. – 05.03. AŠAd – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka
10. – 12.03. Život v Kristovi. Evanjelizačný 
kurz, ktorý nadväzuje na základy viery vštepe-
né skrze Kurz Filip. Veková kategória účastní-
kov je od 14 rokov. (Peter Lipták & tím)
17. – 19.03. Víkend v Bárke – vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Prešov a Hanušovce. Veková 
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
24. – 26.03. Víkend v Bárke – pre deti a mlá-
dež z kňazských rodín. Veková kategória účast-
níkov je od 8 do 30 rokov.

 
GMPC   gmpc.grkatpo.sk   gmpc@grkat-
po.sk  Prešov, Hurbanistov 3

Pondelok 20.00 Svätá liturgia na VŠ internáte 
(kaplnka, Ul. 17. novembra ) 
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá 
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 
Streda 18.45 Animátorské stretnutie (Šarišan-
ka, Hurbanistov 3) 
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredo-
školákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)
28.02. Ako spravovať peniaze – prednáš-
ka Ľudky Koščovej o tom, ako čo najlepšie 
spravovať peniaze, a pritom pamätať na Božie 
zásady (17.45, Šarišanka, Hurbanistov 3)

 
UNIPAS   unipas.grkatke.sk   057/449 02 90 

 Košice, Dominikánske nám. 2/A  
 mraz.martin@grkatke.sk

Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(Katedrálny chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky)

 
UPeCe   upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com 

 Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
24. – 26.03 duchovná obnova v pôste – usku-
toční sa v Piešťanoch; viac informácií a nahla-
sovanie mejlom. Téma: Ježišov učeník 
Utorok 19.30 Greko stretko (Mlynská dolina) 
Sobota 19.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina) 
 

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 28. júl 2016

V evanjeliu (Lk 10, 38 – 42) sme počuli, že Ježiš sa kráčajúc do Jeru-
zalema zastavuje v jednom dome – u Marty, Márie a Lazára, kde ho 
prijímajú. Keď ide okolo, vchádza do ich domu, aby s nimi pobudol. 
Dve ženy prijímajú toho, o kom vedia, že je schopný dojatia. Mnohé 
zaneprázdnenosti z nás robia takých, ako je Marta: aktívnych, nepo-
zorných, neustále v behu sem a tam... Ale často sme aj ako Mária: 
pred krásnou krajinkou alebo videom, ktoré nám pošle kamarát 
na mobil, sa zastavíme, aby sme pouvažovali, započúvali sa. V týchto 
dňoch chce Ježiš vstúpiť do nášho domu – do srdca každého z nás. 
Všimne si naše starosti, našu uponáhľanosť, tak ako si to všimol 
u Marty... a vyčká, až mu budeme načúvať ako Mária, aby sme upro-
stred všetkej práce mali odvahu zveriť sa mu. Nech sú to dni pre 
Ježiša, aby sme mu načúvali, prijali ho v tých, s ktorými sa delíme 
o domov, cestu, skupinu alebo školu.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Ján Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mlá-
deže (ZKSM) 
Páči sa mi to . Odpovedať

Ježiš je ten, kto nás neustále hľadá, pretože chce dať náš-
mu životu plnosť. Škoda, že túto plnosť hľadáme inde. Ak 
to zbadáme a pochopíme, že to, čím sa napĺňame, nie je to 
pravé, a dokonca si to v pravde priznáme, môže to byť dobrým 
začiatkom – novým začiatkom. Možno sme už vyskúšali hocičo, 
a nič neprinieslo trvalé a hlboké uspokojenie. Možno prežívame 
sklamanie zo života a zdá sa nám, že nám čas tečie pomedzi 
prsty a zatiaľ sme nenašli život. Zastavme sa a tak, ako hovorí 
pápež František, nechajme vstúpiť Ježiša do nášho srdca. On 
prinesie pokoj, radosť, silu, nádej, odvahu...

Lukáš Vojčík, podpredseda rady pre mládež Košickej eparchie 
Páči sa mi to . Odpovedať

Marta aj Mária túžili po stretnutí s Ježišom, ale každá z nich to 
vnímala inak. V postoji Marty vidíme často aj náš postoj. Zháňa-
me sa po rôznych veciach, o ktorých si myslíme, že sú úžasné, 
že nimi pomôžeme sebe, ale aj iným, možno aj samému Ježišo-
vi. Pri tom všetkom horlivom zhone pre Ježiša však zabúdame 
práve na Ježiša. Mária si sadla Ježišovi k nohám. V tej chvíli pre 
ňu nebolo nič dôležitejšie, ako sedieť v jeho blízkosti a počú-
vať. Dnes Ježiš prichádza aj do tvojho domu. Pozýva ťa, aby si 
aspoň na chvíľku zanechal svoj každodenný zhon. Stačí, keď sa 
prestaneš zaoberať svojimi problémami a uvedomíš si blízkosť 
Boha. Boha, ktorý ťa tak veľmi miluje. Boha, ktorý chce, aby si 
si oddýchol pri jeho nohách.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVENÝ FRANTIŠEK KESY
Počas okupácie Poľska pracoval v priemyselnej továr-
ni a vo voľnom čase pôsobil ako animátor. Bol citlivý 
a zároveň veselý, pokojný a vždy ochotný poslúžiť 
iným.

Ako spravovať peniaze
Aj pre mnohých z nás 
kresťanov nie je ľahké 
vybudovať most medzi 
Božím slovom a naším 
finančným životom. V Biblii 
je však dvakrát viac veršov 
o peniazoch ako o viere 
a modlitbe dohroma-
dy. Vedeli ste to? Súvis-
lostí medzi Božím slovom 
a našimi financiami je viac, 
ako si často myslíme. Boh 
nám nepovie, koľko máme 
investovať do sporiace-
ho účtu a do akciových 
trhov, ale podáva nám 
Božie zásady, ktoré budú 
usmerňovať náš finančný 
manažment vrátane krát-
kodobých, strednodobých 
a dlhodobých investícií. Ak 
chcete viac spoznať Božie 
zásady, ktoré môžu usmer-
niť vaše finančné hospo-
dárenie, táto prednáška je 
tu aj pre vás – v Šarišanke 
28. februára o 17.45 hod. 
To, ako spravujeme svoje 
peniaze, odhaľuje to, kde 
sa duchovne nachádzame.

Esejistická súťaž SOFIA
A má vôbec zmysel meniť 
svoj život a spoločnosť, 
keď nemáme istotu, že 
sa nám to podarí? Nie je 
vlastne lepšie chcieť si 
život čo najviac užiť? Veď 
aký zmysel má pracovať 
na sebe a namáhať sa, ak 
vieme, že aj tak raz zomrie-
me… Na tieto aj iné otázky 
môžeš vytvoriť vlastnú esej 
a zúčastniť sa na súťaži 
o zaujímavé ceny. Viac na: 
www.kolegium.org/sofia/.
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Strach väčší ako my
JJ Pavol Burda
J� foto: static.wixstatic.com

Mladík učupený na zemi s hlavou medzi 
kolenami, ktorému sa v mysli preháňajú tie 
najčernejšie myšlienky: „Ako to poviem rodi-
čom? Čo som komu urobil? Nezvládnem to. 
Určite to pokazím. Nedokážem sa im pozrieť 
do očí. Na toto nemám. Bojím sa.“

Starosti kráľa Dávida v 57. žalme vyze-
rajú neprekonateľne. A niet sa čo diviť. Je 
v jaskyni s malou družinou a zvonku k nemu 
doliehajú zvuky približujúceho sa vojska 
na čele s kráľom Šaulom, ktorý je priprave-
ný zabiť ho. Situácia sa vyhrocuje a Dávid 
akoby priamo pred sebou videl mohutného 
nahnevaného kráľa rozhodnutého nenechať 
si vziať kráľovstvo, po zuby ozbrojených 
vojakov s naleštenými štítmi a nabrúsenými 

mečmi. Ako ich však môže vidieť, keď sa 
skrýva v jaskyni? Oko a srdce majú v tomto 
žalme veľmi blízko. Srdce zažíva strach, sú-
ženie, obavu, hrôzu, a preto sa Dávidovi zdá, 
akoby nepriatelia boli priamo pred ním. Aj 
Boha vidí ako toho vysoko na nebesiach: „On 
zošle pomoc z neba a zachráni ma“ (v. 4a). 
Obavy ho doslova pritlačili k zemi a on nemá 
odvahu ani zdvihnúť hlavu.

Strach z nás robí menších, ako v skutoč-
nosti sme. Chce nás presvedčiť, že to, čoho 
sa bojíme, je väčšie, silnejšie, nebezpečnejšie 
ako my. A prekvapivo má pravdu! To, čoho sa 
desíme, nás naozaj presahuje, nedokážeme 
sa s tým popasovať sami. V tej chvíli na seba 
nehľadíme pravdivo, sme v tme strachu a uli-
te neistoty. Jeho slabosti však nie sú mies-
tom, ktorému by sa Boh vyhýbal, ba naopak. 
Myslím, že Boh obľubuje takéto situácie, aby 
nám ukázal svoju starostlivosť.

Dávidovo hrdinstvo sa neprejaví tak, že 
zúrivo vybehne z úkrytu s mečom v ruke. 
Rozhodne sa dôverovať nie svojej sile a od-
vahe, ale Božej veľkosti. Nebezpečenstvo 
nezmizne, keď sa v modlitbe obráti na Pána. 
Ešte vždy tu sú zuby ako oštepy a šípy a jazyk 
sťa nabrúsený meč  (v. 5). Dávid už nemá sk-
lopený zrak, hľadí na Boha, nie vzdialeného, 
ale prítomného priamo v zažívanej situácii. 
On jediný je väčší ako strach aj ako to, čo ho 
spôsobilo.

Žalmista popisuje Boha ako toho, kto 
vládne nielen nad zemou, ale kto sa vznesie 
dokonca nad samotné nebesia. A len tento 
pohľad mu umožňuje vyhrávať nad stra-
chom spevom (a to sa v tej jaskyni musel 
riadne ozývať). Len to, na koho hľadí, mu 
dáva silu povzbudzovať roztrasené srdce 
(v. 8), aby sa prebudilo zo sna obáv.

Strach je väčší ako my. Nemusíme čakať, 
kým sa staneme lepšími, poslušnejšími, 
silnejšími, múdrejšími a porazíme vlastné 
obavy a desivé predstavy. Boh nás neposiela 
do boja samých, navyše proti ozbrojenému 
nepriateľovi. Je pripravený bojovať za nás, 
a dokonca sa o svoje víťazstvo s nami podeliť. 
Už teraz môžeme spolu s Dávidom pozdvi-
hnúť hlas a vyspievať hoci osamote v jaskyni 
dôveru, že Boh dokáže poraziť akýkoľvek 
strach.

„Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi 
a zaspievam ti žalmy medzi národmi. Lebo 
až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo 
a tvoja vernosť až po oblaky. Bože, vznes sa 
nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou 
zemou.“ (v. 10 – 12)

Psychická manipulácia

JJ
Antónia HaľkováJ�

Psychická manipulácia je systém metód za-
obchádzania s človekom, ktorý rozkladá jeho 
identitu (názory, správanie, spôsob myslenia, 
city). Cieľom psychickej manipulácie je vypesto-
vať v človeku závislosť od danej skupiny, zmeniť 
jeho správanie, potlačiť samostatnosť rozmýš-
ľania a slobodu jeho vlastného rozhodovania. 
Psychická manipulácia sa sústreďuje na ovplyv-
ňovanie správania, myslenia a cítenia.

Ovplyvňovanie správania sa začína zmenou 
prostredia, v ktorom človek žije, ako aj zmenou 
odievania, stravy, režimu spánku a doterajších 
zvykov. Väčšina siekt a kultov určuje svojim 
členom presné pravidlá, ako majú žiť, s kým sa 
môžu stýkať, čo môžu čítať. Poveruje ich oso-

bitnými úlohami, napríklad predajom rôznych 
vecí, aby získali finančné prostriedky pre sektu.

Ovplyvňovanie myslenia znamená prevýcho-
vu členov prostredníctvom náuky sekty a osvo-
jenia si nového spôsobu vyjadrovania. Člen 
sekty nemusí myslieť, pretože ideológia sekty 
myslí za neho. Dookola sa opakujú rovnaké in-
formácie. Kritické výroky o sekte sú odmietané 
ako klamstvo, ktoré šíri diabol a nepriateľ sekty. 
Na usmerňovanie myslenia sa používajú rôzne 
metódy ako napríklad sústredené „modlitby“, 
hlasné aj tiché recitácie, rozjímanie, meditácia, 
spev, každodenné opakovanie si pravidiel sekty 
či odriekanie mantry.

Ovplyvňovaním cítenia sa sekta snaží ovládnuť 
a zúžiť rozsah ľudských citov. Najlepším pros-
triedkom manipulácie je vzbudzovanie pocitov 
viny a strachu, pretože človek ovládaný týmito 
pocitmi je poddajný a poslušný. V členoch sekty 
je vzbudzovaný strach z vonkajšieho nepriateľa, 

ktorý sektu prenasleduje. Väčšina siekt vyhlasu-
je, že kto žije mimo kultu, žije v ríši zla a ak sektu 
opustí, stane sa mu niečo zlé. Nepriateľmi sa 
stávajú všetci blízki ľudia, pokiaľ tiež nevstúpia 
do sekty, a preto sekta od manipulovaného člena 
vyžaduje prerušenie všetkých stykov s blízkymi, 
aby nemohol byť nimi ovplyvňovaný.

Človek ovládaný strachom nie je schop-
ný odísť zo sekty, aj keď vnútorne nesúhlasí 
s jej učením a spôsobmi. Predstavitelia sekty 
to zneužívajú a vyhlasujú, že každý môže zo 
sekty kedykoľvek odísť, čím vzbudzujú dojem, 
že členovia majú slobodnú vôľu a zostávajú 
v sekte dobrovoľne. Zhubné kulty a sekty menia 
psychickou manipuláciou vzťah človeka k svojej 
minulosti, ktorú má celú zavrhnúť, manipulujú 
jeho prežívanie prítomnosti tým, že mu presne 
naprogramujú život. Budúcnosť je väčšinou 
ohrozená apokalypsou, ktorej dátum určuje 
vodca sekty. Človek neustále žije v stave oča-
kávanej katastrofy a konečného vyslobodenia. 
Psychicky zmanipulovaný človek to sám na sebe 
nespozná, pokiaľ mu niekto iný nepomôže 
spoznať pravdu a dostať sa spod vplyvu sekty.
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Chrám 

JJ
Jozef MiňoJ�

Každé náboženstvo má svoje posvätné miesto 
slúžiace na oslavu Boha. Kódexy definujú ako 
posvätné miesto chrám, kostol, kaplnku, ktoré 
slúžia na Boží kult. Kódex kánonov východ-
ných cirkví (CCEO, kán. 869) hovorí: „Chrám je 
budova posvätením alebo požehnaním určená 
výlučne pre Boží kult.“ Kódex pre latinskú 
Cirkev hovorí, že „pod označením kostol sa 
rozumie posvätná budova určená na božský 
kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, 
aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult“ 
(CIC, kán. 1214). Na stavbu chrámu je nutné 

povolenie eparchiálneho biskupa. Posviacka je 
rezervovaná eparchiálnemu biskupovi, ktorý 
môže udeliť splnomocnenie posvätiť chrám 
inému biskupovi. O posvätení alebo požehnaní 
chrámu sa má vyhotoviť dokument, ktorý treba 
uchovať v archíve kúrie (porov. CCEO, kán. 871, 
§2). Každý chrám má svoje patrocínium.

„Všetci, ktorých sa to týka, majú dbať o to, 
aby sa v chrámoch udržiavala taká čistota, aká 
prislúcha Božiemu domu, a za použitia bez-
pečnostných prostriedkov chrániť veci cenné 
a posvätné.“ (CCEO, kán 872, §2) V chrámoch sa 
zakazuje konať čokoľvek, čo sa nezlučuje s po-
svätnosťou miesta. (porov. CCEO, kán 872, §1)

Chrámy slúžia spoločenstvu veriacich, ktoré 
sa v nich stretáva, na slávenie svätej liturgie 
a vysluhovanie sviatostí. Kódex pri jednotlivých 

sviatostiach ako o mieste ich vysluhovania vždy 
hovorí o chráme. Všetky posvätné úkony sa 
vysluhujú v chráme. Dnes sa stretávame hlavne 
pri sobášoch so žiadosťami sláviť sviatosť man-
želstva mimo chrámu (v prírode alebo iných 
exkluzívnych priestoroch). Kódex aj tu hovorí, 
že miestom vysluhovania sviatosti manželstva 
je farský chrám: „Manželstvo sa má sláviť vo 
farskom chráme alebo s dovolením miestneho 
hierarchu, alebo farára na inom posvätnom 
mieste; na iných miestach však nemôže byť slá-
vené bez dovolenia miestneho hierarchu.“ (kán. 
838, § 1) Za iné posvätné miesto sa považuje 
iný chrám, napr. filiálny alebo kaplnka. Mimo 
posvätného miesta sa manželstvo nesmie sláviť 
bez dovolenia eparchiálneho biskupa. V chrá-
moch máme pamätať na posvätnosť miesta aj 
svojím správaním a rešpektovať, že chrám slúži 
na Boží kult a modlitbu.

Pokrov Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: 2.bp.blogspot.com

V poradí druhým historickým prvkom, 
ktorý sa spája s ikonografiou sviatku Pokro-
va, je blachernský „zvyčajný div“. Storočie 
po videní sv. Andreja, blázna pre Krista 
(v roku 911), spomínajú byzantské kroniky 
príbeh o ďalšom plášti, ktorý priťahoval zá-
stupy do blachernského chrámu. Ako uvá-
dza E. Sendler, byzantský vojvodca Roman 
IV. Diogenes, ktorý bol v rokoch 1068 – 1071 
byzantským cisárom, našiel v roku 1061 iko-
nu Bohorodičky, ukrytej pred ikonoborcami 
pod omietkou steny blachernského chrámu. 
Každý týždeň v piatok počas večierne sa 
hodvábny závoj, ktorý ikonu Bohorodičky 
zakrýval, sám zodvihol a v sobotu popo-
ludní o pätnástej hodine sám klesol. Tento 
div sa pravidelne opakoval až do roku 1204, 
čo je obdobie, keď v dôsledku znesvätenia 
a zničenia blachernského chrámu upadol 
do zabudnutia.

Tretím historickým prvkom, ktorý má sú-
vis s ikonou Pokrova, je zázrak sv. Romana 
Sladkopevca. Je však dôležité poznamenať, 
že nijako nesúvisí s víziou sv. Andreja, 
pretože sa udial v 6. storočí za vlády cisára 
Justinána a nie v blachernskom chráme, ale 
v Chráme sv. Sofie v Konštantínopole.

Sv. Roman Sladkopevec
Vo väčšine ikon Pokrova je súčasťou tohto 
výjavu jeho prítomnosť motivovaná predo-
všetkým úlohou diakona, ktorú vykonával 
v blachernskom chráme. Možno predpokla-
dať, že sa na ikonách objavuje aj na základe 
toho, že jeho sviatok sa slávi v ten istý deň 
ako Pokrov, teda 1. októbra.

Zázračná udalosť
V životopise sv. Romana Sladkopevca sa 
uvádza, že pochádzal zo sýrskeho mesta 
Emes. Najprv bol v jednom chráme v Bejrúte 
ponomarom (členom chrámového personá-
lu – zodpovedal za čistotu chrámu, zvonil 
k bohoslužbám, zapaľoval sviece a podával 
kadidlo), potom odišiel do Konštantíno-
polu. I tu pôsobil ako ponomar v Chráme 
sv. Sofie. Pretože nedokázal plynule čítať 
po grécky (pochádzal zo Sýrie), nezúčastňo-
val sa na chrámovom speve. Od mladosti žil 
v zbožnosti, pôste a častej modlitbe. Pre jeho 
zbožný život si ho obľúbil patriarcha Eutymi-
os. Dával mu rovnaké odmeny ako všetkým 
klerikom (pod pojmom klerik sa tu myslia 
nositelia nižších svätení). Jeho kolegovia mu 
závideli, a tak v predvečer sviatku Kristov-
ho narodenia, keď bol v chráme prítomný 
samotný cisár, donútili klerici Romana počas 
slávnostných bohoslužieb vystúpiť na am-
bón a spievať. To ho veľmi ponížilo, pretože 
nevedel spievať. Po ukončení bohoslužieb 

zostal v chráme, dlho sa modlil a plakal pred 
ikonou Bohorodičky. Tá sa mu v noci zjavila 
vo videní, podala mu akýsi zvitok pergamenu 
(po gr. kontakion, teda kondák) a nariadila 
mu ho zjesť. Keď sa Roman prebudil, pocítil 
veľkú duchovnú radosť a osvietenie rozumu. 
Nasledujúceho dňa (na sviatok Narodenia 
Krista) šiel do chrámu a keď nastal čas za-
spievať chválospev sviatku, vystúpil Roman 
na ambón a krásnym hlasom začal spievať:

„Dnes Panna rodí večného Boha. Zem ako 
dar neprístupnému ponúkla jaskyňu. Anjeli 
s pastiermi ho oslavujú. Mudrci s hviezdou 
k nemu putujú, lebo večný Boh z lásky 
k nám sa narodil ako dieťa.“

Všetci, ktorí ho počuli, boli vo vytržení. 
Keď Roman dokončil pieseň, patriarcha sa 
ho pýtal, odkiaľ sa uňho vzala taká múd-
rosť. Roman nezatajil zázrak Bohorodičky, 
ale pokorne ho vyznal. Klerici v zahanbení 
prosili Romana o odpustenie. Patriarcha ho 
neskôr vysvätil za diakona. V tomto stave 
Roman zomrel v prvej polovici 6. storočia. 
Je autorom mnohých liturgických spevov 
a hymnu akatist.
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Topánky
JJ Marta Gromošová
J� foto: wikimedia.org

Nakupovanie nepatrí medzi moje obľúbené 
kratochvíle. Azda to bude tým, že v mi-
nulom režime znamenalo ísť nakupovať 
skoro to isté ako trestnú výpravu. Sieťovka, 
peňaženka a častý nesúlad medzi potrebami 
obyčajného človeka a ponukou plánovaného 
hospodárstva. Keď som raz videla v zelovoci 
banány, na ktoré nestál dlhokánsky rad, kú-
pila som tri kilá a s bratom sme sa ich najedli 
do sýtosti.

„Len si daj,“ povzbudzovali sme jeden 
druhého pri nečakanej banánovej žúrke. 
Rovnaké to bolo aj pri ostatných komodi-
tách, ešte aj trojuholníčky roztierateľného 
syra po protekcii...

Nebyť tvorivosti našej pedantnej mamy, 
ktorá dokázala napríklad pridaním pletenej 
osmičky do raglánového rukáva a tmavo-
modrého prúžka na predný diel upliesť 
z dvoch starých lyžiarskych pulóvrov nášho 
otca tri detské svetríky, nevedela by som 
sa vžiť do pocitu, keď mi dieťa tvrdí, že 
oblečenie „hryzie“. Veľmi dobre si pamä-
tám na chvíle, keď si bolo treba natiahnuť 
na hlavu ružovú pletenú čapicu, ktorá pri 
odkladaní na poličku tak strašne praskala, 
že večer z nej padali iskričky. Dotyk s vlasmi 
spôsoboval silné svrbenie hlavy, čím sa vnú-
torné napätie vo vzťahu dieťa – rodič iba zby-
točne zvyšovalo. Z detí, ktoré mali úpletovú 
čiapku, sa máloktorému podarilo vydržať 
bez jej sústavného poťahovania, škrabania 
hlavy a nervóznych pohybov. Ten pocit, že sa 
mi čiapka zahryzla do hlavy a postupuje stále 
bližšie a bližšie k mozgu, bol taký intenzívny, 
že som si chvíľami predstavovala samu seba 
o hlavu kratšiu, celkom ako v rozprávke, len 

s krkom ako definitívnym zakončením môj-
ho, aj tak len 150-centimetrového tela.

Dnes sa nedokážem bezcieľne túlať po ob-
chodoch. Nakúpiť a zmiznúť. Nemám radosť 
z toho, že na mňa hľadia ako na potenciálne-
ho zlodeja a nie ako na platiaceho zákazníka. 
Prekáža mi za pätami teta v mojom veku 
natlačená v nevkusnej uniforme alebo pánko 
s bajúzami v prepotenom tričku. Páchne tak 
intenzívne, až mi to do očí vháňa slzy. Po-
biehanie po obchodoch nie je dobré na srdce 
a ohrozuje aj peňaženku.

Pred pár rokmi som si kúpila hriešne dra-
hé topánky. Nádherné, kožené, jediné v ce-
lom meste. Od prvej chvíle mi bolo jasné, že 
sa ich cena prejaví aj v rodinnom rozpočte, 
ktorý bol v tom čase dosť napätý, ale boli 
neodolateľné! V rámci svojich možností som 
po príchode domov zušľachtila byt, obria-

dila deti a nachystala večeru. Po dlhom čase 
sme mali jesť príborom... Zaštrngali kľúče, 
otvorili sa dvere a v nich sa zjavil manžel. 
Musel cítiť vôňu dobrého jedla, isto sa potešil 
a prekvapil, ale... V ústrety mu bežala naša 
najstaršia dcéra s rečníckou otázkou:

„Vieš, aké drahé topánky si mamka kúpi-
la?“

Manžel zbledol ako pred infarktom, bez 
slova si umyl ruky a bol ešte mlčanlivejší 
ako obyčajne. Tuším ani nejedol. Smutne 
sa pozrel na škatuľu a vôbec nezdieľal moju 
radosť z kúpy. V byte bolo cítiť vôňu kvalitnej 
kože a strašný nepokoj.

„Chceš mi ho zabiť?“ opýtala som sa tento-
raz ja dcéry. Topánky som nosila do úplného 
rozpadnutia. Asi päť rokov. Stále držali tvar, 
boli veľmi pohodlné, nečakane kvalitné a vy-
držali azda aj preto, že si ich „údržbu“ vzal 
na starosť môj manžel. Vždy nakrémované, 
poumývané, pripravené vyraziť do ulíc.

Bola to veľmi dobrá kúpa, ale trvalo veľmi, 
veľmi dlho, kým manžel tieto moje nové 
topánky „rozchodil“.

„Prichádzam najprv k vám, biedni a chudobní, nie preto, že vás je najviac, ale preto, že zvlášť 
vy najviac milujete Spasiteľa... Neupadajte na duchu... Sväté písmo blaženými nazýva chu-
dobných duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské... Ježiš bol tiež chudobný. ,Líšky majú svoje 
skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť‘ (Mt 8, 20). Myslíte, 
že v palácoch boháčov nájdeme Bohu slúžiace pobožné duše? V našich chrámoch na svätých 
liturgiách, pri kazateľniciach a spovedniciach vidíme vari hrdých boháčov? Ó, nie! Hrdé paláce, 
parádne, bohaté kamenice veľmi málo duší vychovali pre Pána Boha! ... Prichádzam k vám, 
ktorým Pán Boh štedro udelil svetské blahá... Silným hlasom chcel by som prehovoriť k vám, 
aby ste nezamieňali bohatstvo s cieľom života. Váš majetok vám bol daný nie preto, aby ste žili 
v rozkoši, preň zabudli na Pána Boha, na svojho blížneho, na dušu či na večnosť, ale preto, aby 
ste ho užívali na Božiu slávu, podľa Božej vôle, z nadbytku vypomáhali chudobným a dobrými 
skutkami obohacovali svoju dušu...

Prijal som úrad byť lekárom na vaše rany. Mám byť aj vaším učiteľom pravdy a vykladačom 
radostného evanjelia, ale i duchovným otcom našej eparchie. Všetkých vás objímam, synov 
a dcéry našej veľkej duchovnej rodiny. Sme všetci deti Božieho národa, a preto medzi sebou 
musíme zachovať jednotu, vzájomnú lásku, úctu a plnú toleranciu, ako sa patrí v dobrej rodi-
ne. Budem sa snažiť podľa svätého Pavla byť pre vás všetkých všetkým.“

(z prvej kázne v Prešove v roku 1927, keď sa ujal vedenia Prešovskej eparchie)
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poNDelok 27. február
Začiatok Veľkého pôstu 
Prepodobný vyznávač Prokop Dekapolita
Čítania: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20
Dajte si pozor, aby vás nezviedli..., aby vaše srdcia neoťaželi ob-
žerstvom, opilstvom... (Lk 21, 8. 34)
Dnes vstupujeme do Veľkého pôstu – Svätej Štyridsiatnice, na ktorej 
konci je paschálne tajomstvo. Tento požehnaný čas si žiada pôstnu 
disciplínu – odriekanie, zdržanlivosť... Pravá podstata pôstu nie je 
len v zdržanlivosti od pokrmov, ale hlavne od hriechu. Boh už v raji 
ustanovil pôst, keď zakázal Adamovi a Eve jesť zo stromu poznania 
dobra a zla, čím ich vystríhal pred hriechom. Dôležitou súčasťou 
v duchovnom zápase je modlitba. Aby sme v tomto pôstnom čase 
vytrvali a aby nás nič nezviedlo.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, každ. 
antifóny, menl. časti zo služby za odpustenie hriechov. Čítania: 
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105. Zdržan-
livosť od mäsa, mlieka a vajec, a prísny pôst (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

Utorok 28. február
Prepodobný vyznávač Bazil
Čítania: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33
... keď ty dávaš,... nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá... Keď sa 
ty ideš modliť, vojdi do svojej izby. (Mt 6, 3. 6)
Odkazovali sme na Ježišovo odporúčanie modlitby v duchovnom 
zápase. O to viac je potrebná modlitba, pretože v tomto pôstnom čase 
pokušiteľ intenzívnejšie zbrojí. Nezabúdajme však na to, aby sme svoj 
pôst ukázali skutkom. Vidím potreby blížneho? Mám lásku a viem 
ju aj dávať? Nech sa postia nielen ústa, ale aj oko, noha, ruka a všetky 
naše údy práve rozdávaním sa pre druhého. Ústa úsmevom a dobrým 
slovom, oko milým pohľadom a videním potreby, ruka podaním 
pomoci...
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 27. februára. Čítania: Rim 8, 
14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, zač. 16 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

streDa 1. marec
Prepodobná mučenica Eudokia
Čítania: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22
... stvoril Boh človeka na svoj obraz (Gn 1, 27)
Veľkým bohatstvom východnej cirkvi v pôstnom čase je liturgia 
vopred posvätených darov, počas ktorej sa čítajú starozákonné 
čítania. Dnešné čítanie z Knihy Genezis hovorí o stvorení sveta 
za šesť dní a o siedmom, ktorý požehnal a zasvätil odpočinku. Týmto 
obrazom naznačuje prvotnú myšlienku Boha nájsť lásku, ktorá bude 
odpovedať na jeho lásku. A tak stvoril človeka na svoj obraz, ako 
muža a ženu. Nielen preto, aby panovali nad stvorenstvom, ale aby 
dokázali odpovedať na jeho lásku.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti 
zo stredy prvého týždňa Veľkého pôstu a hieromučeníkovi. Zdržanli-
vosť od mäsa (MM 16, 49)

štvrtok 2. marec
Hieromučeník Teodot
Čítania: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18
... vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr 
dá váš Otec... (Mt 7, 11)
Sám Ježiš nás pozýva, aby sme sa stali synmi, píše Benedikt XVI. 
v knihe Ježiš Nazaretský. Keďže pozemský otec vie dať to najlepšie 
svojim deťom, o čo skôr nebeský Otec, lebo každý kto prosí, dostane. 
Pozor! Modlitba nie je prosba o splnenie túžob, ale skôr vytrvanie 
v priateľstve s Bohom, lebo on sám je darom pre nás. Pri modlitbe 

v skutočnosti ide o to, že Boh sa nám chce darovať, a to je jediné, čo 
v živote potrebujeme.
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 27. februára. Čítania: Rim 15, 
30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 20b (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

piatok 3. marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Čítania: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34
Ostaňte vo mne. (Jn 15, 4)
Ježiš nás vyzýva ostať s ním spojení – prepojení láskou, tak ako je 
ratolesť s viničom. My sme neustále v ňom, lebo on nás neustále 
miluje. A aká je naša láska? Mame ho stále v sebe? Niekedy zvykneme 
strácať trpezlivosť. Nestačí len prijať Ježiša ako osobu, ale každé slovo, 
ktoré povedal. Prijať jeho spôsob myslenia a konania. Zostať v Bohu, 
aby sme nevyschli, neboli mŕtvi a prinášali ovocie vzájomnej lásky. 
Nestačí len počúvať slovo, ale ho aj uskutočňovať. Premieňať lásku 
na skutky.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti 
z piatka prvého týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom, 8. hlas. Svätí sa 
kolyva. Zdržanlivosť od mäsa (MM 17, 44)

sobota 4. marec
Prvá pôstna sobota – pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý 
veľkomučeník Teodor Tirón. Prepodobný Gerasim od Jordána
Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 3, 5, zač. 10 (rad.); 2 Tim 2, 
1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)
Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 
(Mk 2, 27)
Pri vykladaní tohto textu treba dávať pozor na moderné liberálne 
vykladanie. Svätý Gregor Veľký to vyjadril: „My pokladáme za pravú 
sobotu osobu nášho Vykupiteľa, Pána nášho Ježiša Krista“, lebo 
v ňom sa dokonale uskutočňuje duchovný význam soboty – to je čas 
duchovne a ľudsky sa rozvíjať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Teodo-
rovi (HS: 207; PZ: 170; HP: 166)

NeDeĽa 5. marec
Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon. Mučeník Konón
Čítania: Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, zač. 329b;  
Jn 1, 43 – 51, zač. 5
Môže byť z Nazareta niečo dobré? (Jn 1, 46)
Odkiaľ pochádza Ježiš? Môže byť z Nazareta niečo dobré? Odkiaľ 
pochádza ten či onen svätý? Môžem byť aj ja svätým vo svojej rodine, 
v práci, v obci, meste...? Aký je náš pôvod? Odkiaľ pochádzame? 
Vráťme sa postupne k prvej otázke: Odkiaľ pochádza Ježiš? 
Čítajúc synoptikov Matúša, ktorý začína svoje evanjelium Ježišovým 
rodokmeňom členeným do troch sérií po štrnásť pokolení, kde sú 
dôležité dve mená: Abrahám a Dávid, a evanjelistu Lukáša, ktorý 
predstavuje sedemdesiatšesť mien, kde cez Adama na začiatku chce 
na konci poukázať na nového Adama, teda Ježiša. My máme pred 
sebou text Jánovho prológu a povolania učeníkov, svedectvo Filipa, 
ktorý v rozhovore s Natanaelom hovorí: „Našli sme toho...“ Ján nedáva 
dôraz na rodokmeň, čím nás núti chápať význam nášho vlastného 
pôvodu. Odkiaľ pochádza Ježiš? Práve evanjelista Ján v prológu 
svojho evanjelia dáva dôraznú odpoveď. Zároveň je to aj identita 
tých, ktorí k nemu patria –nás. Človek Ježiš je prebývaním Slova, teda 
jeho telo je príbytkom Slova. Ježiš prichádza od Boha a tým, ktorí ho 
prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tými, čo sa narodili z Boha. Tí, 
čo uverili v Kristovo meno, prijali nový pôvod. Všetci sme sa zrodili 
z krvi a z vôle muža, ale viera nám udeľuje nový zrod. Vstupujeme 
do pôvodu Ježiša Krista a prostredníctvom viery sa teraz rodíme 
z Boha. Tak ako sa u Ježiša oba rodokmene prerušujú, keďže Jozef 
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nesplodil Ježiša, ale narodil sa z Panny Márie, tak aj náš rodokmeň – 
náš nový pôvod je viera v Ježiša, ktorý nás zrodil z Boha. Netreba sa 
teda pozerať na ľudský pôvod človeka ani sám sa odpisovať na ceste 
k svätosti a spáse, ale všetkých vidieť v Božej rodine.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 1. Tropár z hlasu, tropár z triódy, 
Sláva, I teraz, kondák z triódy. Ostatné z triódy. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 143, 208; PZ: 96, 171; HP: 97, 168)

poNDelok 6. marec
Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria
Čítania: Gn 3, 21 – 24. 4, 1 – 7; Prís 3, 34 – 35. 4, 1 – 22
Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, 
dostanú to... (Mt 18, 19)
Každý z nás sa zhovára s Bohom – modlí sa. Cez to vytvára spoločen-
stvo lásky s Bohom. Spoločná modlitba odráža skutočnosť trojjedi né-
ho Boha, dokonalé spoločenstvo lásky. Tak ako Boh vytvára spolo-
čenstvo lásky, musíme sa aj my cvičiť v tejto symfónii, hovorí Origenes.
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 27. februára. Čítania: Rim 15, 
1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

Utorok 7. marec
Hieromučeníci z Chersonu: Bazil a spoločníci
Čítania: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15
Vy ste soľ zeme. (Mt 5, 13)
Nielen zo známej rozprávky Soľ nad zlato, ale aj z vlastnej skúsenosti 
vieme, že je pohroma, ak chýba soľ. V relácii Moja mama varí lepšie 
ako tvoja má jeden zo súťažiacich, ktorý len dohliada na toho 
druhého, možnosť po uplynutí určitého času doplniť ingrediencie, 
na ktoré sa zabudlo a bez ktorých by to jedlo nebolo ono. Ježiš nám 
oznamuje: „Vy ste soľ!“ Takých nás chce. Máme byť soľou, ktorá 
chráni pred skazou a dodáva „príjemnú“ chuť. Dnes je čas doplniť ju 
pre seba, a zároveň tak pomôcť blížnemu.
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 27. februára. Čítania: Gal 6, 2 
– 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

streDa 8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Čítania: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6, 3a; (rad.) Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 
1 – 9; Múd 4, 7 – 15
... choď sa najprv zmieriť so svojím bratom... (Mt 5, 24)
Téma zmierenia, ktorá zaznieva v dnešnom texte, má veľký význam 
pre náš duchovný život. Súčasťou zmierenia je poznať svoju vinu, 
prosiť o odpustenie Boha a blížnych. Človek by mal byť najprv 
zmierený s Bohom – Stvoriteľom a potom so svojím blížnym.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé 
časti zo stredy 2. týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom. Zdržanlivosť 
od mäsa (MM 19, 53)

štvrtok 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Čítania: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20; (rad.) Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 
20, 1 – 16, zač. 80 (muč.)
Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? (Mt 20, 15)
Toto podobenstvo nám približuje nebeského Otca – milosrdného 
a milujúceho do krajnosti. Tak ako ťažko chápeme bezhraničnú lásku 
otca k márnotratnému synovi, tak ťažko sa dá pochopiť rozumom 
spravodlivosť, s akou vypláca robotníkov. Aj nám sa stáva, že ak 
konáme dobro, vždy sa nájdu ľudia, ktorí na nás budú pozerať zlým 
pohľadom. Nedajme sa odradiť, učme sa od Otca konať dobro.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti 
zo stredy 2. týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom. Po Moja modlitba sa 
číta apoštol a evanjelium. (MM 19, 53)

piatok 10. marec
Mučeník Kodrat a spoločníci
Čítania: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 1
Neodporujte zlému. (Mt 5, 39)
Je to veľmi ťažké, ale Ježiš vyzýva k pomste odpustením. Sám nám 
ukázal, ako odpúšťať, ako milovať. Nehovorí, že je to ľahké, ale 
my sme povolaní vyššiemu zákonu, aby sme sa podobali svojmu 
odpúšťajúcemu Otcovi. Či aj my občas nerobíme to, čo nechceme?
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti 
z piatka 2. týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom, 1. hlas a biskupovi. 
Zdržanlivosť od mäsa (MM 20, 38, 48)

sobota 11. marec
Druhá zádušná sobota. Patriarcha Sofronios
Čítania: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35b – 44, zač. 6 (rad.); 1 Sol 4, 
13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)
... tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život... (Jn 5, 29)
Máme druhú zádušnú sobotu, keď sa Cirkev modlí za zosnulých. 
Ježiš ako sudca a darca života naznačuje, ako to bude pri poslednom 
súde. Emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Spe Salvi 
– V nádeji sme spasení o kresťanskej nádeji píše, aby sme sa ako 
kresťania nikdy nemali pýtať len na to, ako sa môžem ja sám spasiť, 
ale čo môžem spraviť, aby i druhí boli spasení. Nikto nie je spasený 
sám. Nikto nežije sám. Naše životy sú spojené. Príhovor za druhého, 
hoci aj po smrti, nám nemá byť cudzí. Druhým dávam nádej, ktorá je 
zároveň nádejou aj pre mňa.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár zo soboty, 
tropár zosnulým, Sláva, kondák zosnulým, I teraz, bohorodičník. 
Ostatné zo soboty a zosnulým. Panychída (HS: 160, 162; PZ: 115, 116; 
HP: 115, 117) 

NeDeĽa 12. marec
Druhá pôstna nedeľa. Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky 
Gregor Dialogos, pápež
Čítania: Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7
Ježiš videl ich vieru. (Mk 2, 5)
Predpokladá sa, že Markovo evanjelium bolo napísané ako prvé 
a slúžilo ako predloha pre Matúša a Lukáša. Jeho umelecký štýl 
dokáže čitateľa vtiahnuť viac do deja, lebo Ježiša opisuje v neustálom 
pohybe. Viac koná, ako rozpráva. Teraz je to príbeh uzdravenia 
ochrnutého v Kafarnaume. Dej sa začína smutne – nebolo miesta ani 
predo dvermi, nebolo ochoty ho pustiť dnu, no nakoniec sa všetko 
dobre končí. 
Keď sa raz emeritného pápeža Benedikta XVI. ešte ako kardinála 
Ratzingera novinári pýtali, koľko ciest vedie k Bohu, dal originálnu 
odpoveď: „K Bohu vedie toľko ciest, koľko je na svete ľudí. Každý ide 
k Bohu vlastným, originálnym spôsobom.“ Originálny je aj spôsob, 
ako štyria prinesú ochrnutého k Ježišovi. Odkryjú strechu a spustia 
lôžko, na ktorom ležal. Ježiš videl ich vieru a povedal ochrnutému: 
„Odpúšťajú sa ti hriechy“, čím ukazuje, že mu ide predovšetkým 
o uzdravenie ducha. Ochrnutý je obrazom každej ľudskej bytosti, 
ktorej hriech bráni slobodne sa pohybovať. Až v druhej fáze 
uzdravuje telo, aby potvrdil, že má moc odpúšťať hriechy. Štyria sa 
stali dôkazom, že vo svete nechýba láska a nádej. Nie iba egoizmus. 
Dnešný príbeh nás nabáda nedať sa len tak ľahko odradiť, ale byť 
vynaliezaví a stať sa „nosičmi“ ľudí ku Kristovi.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 2. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z triódy, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z triódy. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 144, 210; PZ: 97, 173; HP: 98, 171)
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poNDelok 13. marec
Prenesenie ostatkov patriarchu Nikefora
Čítania: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21
Noe viedol bohumilý život. (Gn 6, 9b)
Aký život vediem ja? Páči sa Bohu? Ako dieťa som sa modlil 
k anjelovi strážcovi. „Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne 
stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, 
v každej chvíli, viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený bol raz 
v nebi spasený .“ Keby teraz nastala potopa a Boh by si mal vybrať 
bohumilých ľudí na záchranu ľudského pokolenia, mohol by som 
vstúpiť do korába spásy?
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, každo-
denné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, zač. 15 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

Utorok 14. marec
Prepodobný Benedikt
Čítania: Gn 7, 1 – 5; Prísl 8, 32 – 9, 11
Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. 
(Prísl 8, 35)
V Ježišovom mene môžeme vyháňať démonov, uzdravovať chorých, 
kriesiť mŕtvych, ohlasovať chudobným, že sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo, že Boh pozýva aj teba. V ňom neumierame, ale žijeme aj 
po smrti. Svätý Charbel Makhlouf je toho dôkazom. Už viac ako 150 
rokov po smrti sa jeho telo nerozkladá a je dokonale zachované. Z tela 
vytieklo viac ako 20 000 litrov myra, ktoré má uzdravujúcu moc. Viac 
ako 23-tisíc zázračných uzdravení hovorí o tom, čo sa to stalo v jeho 
živote.
Aliturgický deň.  Menlivé časti ako 13. marca. Čítania: Flp 2, 12 – 
16a, zač. 241; Mt 10, 31 – 11, 1, zač. 38 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

streDa 15. marec
Mučeník Agapios a spoločníci
Čítania: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18
Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní.  
(Prís 9, 13)
Umenie zvádzať sme dotiahli do dokonalosti. Šaty, okrasy, líčidlá, 
umenie flirtovať, koketovať, psychická manipulácia, lobbing, 
posilňovňa ti vyformujú dokonalú postavu. Moderné časopisy 
pre ženy ťa naučia, ako si nájsť partnera, ako zažiť vášeň, ako si 
ho získať. „Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, ale to všetko 
je márnosť a honba za vetrom!“ (Kaz 1, 14)
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé 
časti zo stredy 3. týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom. Zdržanlivosť 
od mäsa (MM 20, 53)

štvrtok 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Čítania: Gn 7, 11 – 8, 3; Prís 10, 1 – 22 
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje 
pery na uzde, je rozumný. (Prís 10, 19)
Sv. Bruno stále mlčal a svojim bratom dovolil hovoriť len jedno: 
„Memento mori!“ Pamätaj na smrť! V hluku tohto sveta sa ťažko 
zamýšľa nad večnosťou, nad zmyslom života, nad Pánom, nad svojím 
životom. Žijeme rýchlo, v takom strese, že nielenže nepamätáme 
na smrť, my ani nemáme kedy zomrieť. Ako spieva Katka Knechtová: 
„Spomaľ, máš privysokú rýchlosť.“
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 13. marca. Čítania: Kol 3, 4 – 
11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

piatok 17. marec
Prepodobný Alexej
Čítania: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12
... zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. (Gn 8, 21)
Ak však človek bojuje so svojou slabosťou, Boh mu dá zvíťaziť, ukáže 
cez neho zázraky svojho milosrdenstva. Alexandra Maria da Costa 
z Portugalska vyskočila ako štrnásťročná z okna, aby sa uchránila 
pred znásilnením. Ochrnula, ale Pán ju neopustil. Vyše trinásť 
rokov nejedla a nepila, pričom si zachovala telesnú hmotnosť. Pán 
jej povedal: „Žiješ iba s Eucharistie, lebo chcem svetu dokázať silu 
Eucharistie a silu môjho života v dušiach.“
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti 
z piatka 3. týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom, 2. hlas a biskupovi. 
Zdržanlivosť od mäsa (MM 21, 39, 48)

sobota 18. marec
Tretia zádušná sobota. Arcibiskup Cyril
Čítania: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2, 14 – 17, zač. 8 (rad.) 1 Sol 4, 
13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)
Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť, nebude 
meškať. (Hebr 10, 37)
Myslíme si, že budeme žiť večne a čas, život, svet sa nepominie. Zo 
všetkých strán nás však Boh burcuje cez svojich poslov: cez Fatimu, 
cez dona Gobbiho, bl. Katarínu Emerichovú, sv. Faustínu. „Skôr než 
prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva. 
Kto nechce prejsť dvermi môjho milosrdenstva, musí prejsť dvermi 
mojej spravodlivosti… Toto je znamenie posledných čias. Potom príde 
deň spravodlivosti. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočisko pri 
prameni milosrdenstva.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár zo soboty, 
tropár zosnulým, Sláva, kondák zosnulým, I teraz, bohorodičník. 
Ostatné zo soboty a zosnulým. Panychída (HS: 160, 162; PZ: 115, 116; 
HP: 115, 117) 

NeDeĽa 19. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná 
Mučeníci Chryzant a Dária
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37
Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milo-
srdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. (Hebr 4, 16)
Ježiš sestre Faustíne povedal: „Moje srdce je preplnené veľkým 
milosrdenstvom pre duše, najmä pre duše úbohých hriešnikov. Kvôli 
nim bývam vo svätostánku. Ako Kráľ milosrdenstva chcem duše 
obdariť milosťami, ale ony ich nechcú prijať. Na všetko si nájdu čas, 
ale prísť ku mne a prevziať si milosti, na to im už čas neostáva. Slabá 
hriešna duša sa nesmie obávať priblížiť sa ku mne, aj keby mala viac 
hriechov, ako je piesku na zemi. Všetko sa ponorí do priepasti môjho 
milosrdenstva.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 3. Tropár z hlasu a krížu, Sláva, 
I teraz, kondák z triódy. Ostatné z triódy. Namiesto Svätý Bože sa 
spieva Tvojmu krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostipl-
ná. (HS: 145, 211; PZ: 99, 174; HP: 100, 172)

poNDelok 20. marec
Prepodobní mučeníci z Kláštora sv. Sávu
Čítania: Gn 8, 21 – 9, 7; Prís 11, 19 – 12, 6
Niekto (priam) rozhadzuje, a (predsa) mu stále pribúda, druhý zasa 
šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedostatok vždy. (Prís 11, 24)
Poznáme slová Spasiteľa, že kto má, tomu sa ešte aj pridá. Kto 
nezhromažďuje s Pánom, rozhadzuje. Že Boh vidí aj v skrytosti 
a Boh si všimne aj dva haliere vdovy. A predsa tak ťažko, s takou 
nedôverou, s takou nevôľou dávame. Prorok Malachiáš píše (3, 10): 
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„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, 
a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím 
okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“ Aj spôsob je 
dôležitý: „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo 
z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2 Kor 9, 7)
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 13. marca. Čítania: Flp 2, 5 – 11, 
zač. 240; Mt 13, 10 – 23, zač. 51 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

Utorok 21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač
Čítania: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22
Spravodlivému sa neprihodí nijaká nehoda, bezbožní však (zažíva-
jú) plno nešťastia. (Prís 12, 21)
Veľa sa hovorí o tzv. rodových záťažiach. Pozri sa aj na svoju rodinu, 
rod, či nie je náhodou tak trocha bezbožný, či tam niet až príliš veľa 
čudných náhod, nešťastí, úmrtí: jeden sa obesil, druhý havaroval, 
tretí zhorel, brat sa rozviedol, sestra má rakovinu, mama i babka 
potratila, švagrinej dieťatko zomrelo hneď po narodení, ten sa 
ani neoženil a ten druhý nemal deti... Rod vymiera. Kde je príčina 
toľkého nešťastia? Rod, rodina, to je tvoje príbuzenstvo do tretieho 
– štvrtého pokolenia. Urob si analýzu svojho rodu, ako sa im darí, 
či je tam požehnanie, či prekliatie. Koreň každého prekliatia je 
neposlušnosť Bohu. „Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, 
ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého 
pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až 
do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.“ 
(Ex 20, 2 – 6)
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 13. marca. Čítania: 1 Kor 1, 
18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 36b – 43, zač. 52. a 54 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

streDa 22. marec
Hieromučeník Bazil
Čítania: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9
... zakryli otcovu nahotu. (Gn 9, 23)
Učme sa milosrdenstvu, veď aj Boh zakrýva tvoje hriechy cez krv 
Baránka! Božie slovo nás učí toto: „Neroznášaj osočovania medzi 
súkmeňovcami! Nečíhaj na život svojho blížneho! Ja som Pán! 
Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Nepomsti sa 
a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho 
blížneho ako seba samého!“ (Lv 19, 14 – 18).
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti 
zo stredy prostredného týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom. Zdržan-
livosť od mäsa (MM 22, 53)

štvrtok 23. marec
Prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci
Čítania: Gn 10, 32 – 11, 9: Prís 13, 19 – 14, 6
Kto ľutuje svoj prút, ten nemá rád svojho syna, kto ho však miluje, 
zavčasu ho priúča na trestanie. (Prís 13, 24)
Určite teraz špekulujete, či to myslím vážne. Jedno viem isto, že 
sám Boh to myslí vážne. Dokonca v Knihe prísloví nájdeme ešte 
tieto doplnenia: „Prút a karhanie dopomáha k múdrosti. (29, 
15) Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného života, a poskytne 
slasť tvojej duši. (29, 17) Žalmista (94) píše: „Že by netrestal ten, 
čo vychováva národy, čo učí ľud múdrosti? Blažený človek, ktorého 
ty, Pane, vzdelávaš a poúčaš o svojom zákone.“ Don Bosco vo svojom 
systéme výchovy jemne pripomína, aby si pri výchove napínal luk len 
tak, aby sa nezlomil.
Aliturgický deň. Menlivé časti ako 13. marca. Čítania: Gal 2, 16 – 
20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

piatok 24. marec
Obdobie pred sviatkom Zvestovania Presvätej Bohorodičke 
Prepodobný Zachariáš. Biskup Artémon
Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; (rad.) Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27b – 
44, 4; Prís 9, 1 – 11; Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30 (sviatku)
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa 
budú preklínať! (Gn 12, 3)
Preklínať znamená aj zlorečiť. Slovo má veľkú moc, preto Ježiš hovorí, 
že ak niekto vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo 
povedal, stane sa mu to. Tak ako keď vyschol figovník, okolo ktorého 
išiel a nenašiel na ňom ovocie. Teraz už chápeš, prečo je nešťastná tá 
rodina, kde sa s hnevom preklína a želá zlé? Bl. Katarína Emerichová 
píše: „Videla som, že trestanie niektorých hriešnikov až na ďalších 
potomkov je niečo, čo je prirodzene nevyhnutné, práve tak ako 
pôsobenie kliatby, ktorá spočíva na nespravodlivo nadobudnutom 
majetku... Ako keď požehnanie žehná a sväté posväcuje.“
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé časti 
z piatka prostredného týždňa Veľkého pôstu a Bohorodičke. Zdržan-
livosť od mäsa (MM 23, 29)

sobota 25. marec
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3
... a odčinil hriechy ľudu. (Hebr 2, 17)
Zabúdame, že po každej spovedi by sme mali odčiniť zlo, ktoré sme 
spôsobili. Ak sme urazili, mali by sme odprosiť, ak sa hneváme, mali 
by sme uzmieriť, ak sme ukradli, mali by sme vrátiť, ak sme spôsobili 
škodu, mali by sme ju nahradiť... Niekedy je však nemožné všetko 
odčiniť. Ostáva len hlboké pokánie spojené s modlitbou, pôstom, 
almužnou, návštevou pútnického miesta, aby človek odprosil za svoje 
hriechy.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos 
z utierne sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 367; PZ: 346; 
HP: 362)

NeDeĽa 26. marec
Štvrtá pôstna nedeľa 
Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke 
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, zač. 40
Verím. Pomôž mojej nevere! (Mk 9, 24)
Pre našu neveru nedokážeme vyhnať démonov z našich sŕdc a tiel. 
Ani neveríme, že démoni existujú. Radšej spochybníme Písmo, 
než aby sme uverili, že diabol je skutočný, pôsobiaci v našom 
okolí, v ľuďoch. Radšej človeka pošleme na psychiatriu, než aby 
sme si pripustili, že je posadnutý, radšej ho budeme celý život 
kŕmiť tabletkami, namiesto toho, aby sme sa nad ním pomodlili 
v Ježišovom mene. Radšej budeme tvrdiť, že to je epilepsia. A to 
všetko pre našu slabú vieru a neochotu meniť svoje životy. Ani sa 
nepokúsime pomodliť, hoci nám dal Ježiš moc šliapať po hadoch 
a škorpiónoch a vyháňať zlých duchov. Uzdravenia prostredníctvom 
modlitby oslobodenia a exorcizmu – aj to je odpoveď Cirkvi 
na pôsobenie zlého v našich životoch.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 4. Tropár z hlasu, zo sviatku 
a archanjelovi, Sláva, kondák archanjelovi, I teraz, kondák zo sviatku. 
Ostatné z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná. 
(HS: 147, 367, 369; PZ: 100, 346, 348; HP: 101, 362, 363)

Matúš Marcin
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Nerozumiem.

Komiks

Otče, rozmýšľal som 
o tom, čo najdôležitej-

šie nám Ježiš chcel 
povedať.
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A ako to súvisí 
s mojou otázkou?

Príbehy poslušníka

Hm. 

... ale spomínam 
si na deň, keď 

som prišiel medzi 
mníchov...

Ahoj, deti!  Všetci máme alebo 
sme mali pozemského ocka. Ten 
môj ma mal veľmi rád. Často som 
sedávala na jeho kolenách. 
Vyrábal mi rôzne veci a hračky, 
učil sa so mnou básničky, spieval 
mi, skúšal ma slovíčka z ruského 
jazyka, vyrobil mi nad posteľ 
ružový baldachýn, chodili sme 
spolu do lesa na huby aj opekať, 
vozil ma na bicykli, mohla som 
za ním prísť do práce, kde som 
sa napchávala nanukmi, ktoré 
vyrábali... Verím, že nebeský 
Otec má každý deň pre mňa 
pripravené niečo lepšie. 
A to najlepšie nás čaká v nebi.

Budeš ma volať: „Otec môj“ 
a neodstúpiš odo mňa.. (Jer 3, 19)

Otcovstvo

No 
vtedy

...
Vtedy ma 
s veľkou 
láskou a 
otvore-
nou  ...

... som 
pochopil
obrovskú lásku 
nebeského Otca, 
ktorý ma prijíma, 
aj keď som 
hriešnik.

Za symbol otcov-
skej lásky by sme 
si mohli zvoliť 
ruky. Tento symbol 
je nositeľom 
pokoja – objatia, 
kolísania, pohlade-
nia, ale aj preja-
vom ľudskej 
aktivity. Silou a 
šikovnosťou rúk 
človek (a zvlášť 
muž) stvárňuje 
zem – obrába, 
okresáva, buduje, 
opravuje, maľuje, 
dvíha, prenáša, 
lisuje, zberá, 
oblieka, bráni...
„I keď si na dne, 
Božia ruka je stále 
pod tebou.“ 
(Pavel Kosorin)
„Život každého 
človeka je rozpráv-
ka napísaná Božou 
rukou.“ 
(Hans Christian 
Andersen)
„Jedine dvoje rúk 
na svete si 
zaslúžia, aby si ich 
bozkával: ruky 
otcove, ktoré na 
teba pracovali, 
a ruky matkine, 
ktoré ťa vychovali.“ 
(Edmondo de 
Amicis)

Reč viery označuje Boha menom Otec. Znamená to, 
že Boh je najvyššou autoritou a prvopočiatkom všetké-
ho. Zároveň je aj tým, kto miluje všetky svoje deti. Túto 
otcovskú nežnosť možno prirovnať aj k obrazu mater-
stva. Takto reč viery používa ľudskú skúsenosť s rodičmi, 
ktorí sú pre deti prvými zástupcami Boha. Boh však nie 
je ani muž, ani žena. On je Boh. Nazýva sa Otcom, aby 
vyjadril svoju všemohúcnosť a stvoriteľskú moc, 
a zároveň aj vzťah starostlivosti k svojim deťom.
Otec je prvá osoba Najsvätejšej Trojice. Božie slovo 
hovorí aj o tom, že ako stvoriteľ všetkého je vlastne 
univerzálnym otcom všetkého stvorenstva, ktoré ako 
otec zároveň aj udržiava. On je Otec, ktorý kvôli nám 
poslal na zem svojho Syna. A cez Pána Ježiša Krista sme 
sa aj my stali jeho adoptívnymi deťmi. Vstúpil do 
zvláštneho vzťahu s izraelským národom, preto sa 
označuje ako Otec tohto národa, ale hovorí o sebe aj 
ako o Otcovi sirôt – teda slabých, ubiedených...
V Liste Efezanom sv. apoštol Pavol hovorí, že jediným 
pravým otcom je Boh Otec, „od ktorého má meno 
každé otcovstvo na nebi i na zemi“ (3, 15).

Leporelo 2

Ruky

Ježiš
...

... nám prišiel 
povedať 
o Otcovi 
a ukázať jeho 
otvorenú náruč.

Je dosť 
ťažké
...

Otca

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Čo robí otec?

PRACUJE
DVÍHA ŤAŽKÉ 

VECI

OPRAVUJE 
HRAČKY

UTEŠUJE

DOTÝKA SA

VYTRHÁVA 
Z BIEDY??? ???

???

???

...
vybrať 
jedinú vec.

a povedal: 
„Vitaj doma!“

... 
náručou 

prijal 
abba...

Obkresli si na výkres ruku svojho otca 
(alebo nejakého iného dospelého muža, 
ktorého si vážiš) a ruku vystrihni. Do ruky 
potom čiernou �xkou napíš, čo všetko 
robí správny otec pre svoje deti. Červenou 
potom napíš to, čo robí pre svoje deti nebeský Otec.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Jozef Vojtila CSsR, redemptorista v Stropkove – 2. ma-
rec – 50 rokov života; Klaus Metsch, kňaz v Nemec-
ku – 3. marec – 75 rokov života; Jozef Tóth, titulárny 
kanonik, protojerej, na odpočinku v Košiciach – 20. 
marec – 92 rokov života; Jozef Fabišík, farár farnosti 
Choňkovce – 23. marec – 40 rokov života; Emil Sičák, 
titulárny arcidekan, výpomocný duchovný farnosti Hu-
menné – 25 marec – 45 rokov kňazstva; Jozef Čekan, 
titulárny kanonik, na odpočinku v Prešove – 27. marec 
– 50 rokov kňazstva; Marek Badida, farár v Podhoro-
dí – 30. marec – 40 rokov života; Štefan Čarný, výpo-
mocný duchovný v Bratislave – 31. marec – 30 rokov 
kňazstva

Zo srdca želáme 
Mnohaja lita, blahaja lita!

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 �Večer mladých
02.03. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Barde-
jovská 27, Prešov (16.30 h)

 �Nedeľná svätá liturgia
12.03. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Soľná Baňa (11.15 h)
19.03. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Soľná Baňa (11.15 h)

 �Večer chvál
16.03. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Barde-
jovská 27, Prešov (18.00 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
pre manželov a snúbencov

02.04. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – marec

50 rokov: MUDr. Mária Baránková, Komárno; 
MUDr. Ľubomír Fučko, Sobrance; Ján Lunter, Telgárt; 
Mária Plavnická, Hromoš; Helena Závacká, Ľubica
60 rokov: Mária Berilová, Lesné; JUDr. Miroslav Bučko, 
Kaluža; Helena Ferjová, Trebišov; Ján Holováč, Oľšavi-
ca; Anna Lipkošová, Komárany; Mária Paľková, Nižný 
Kručov; Terézia Šepeľáková, Zalužice; Ján Terkanič, 
Matiaška; Jozef Varga, Krásnovce
70 rokov: Mária Bodnárová, Michalovce-Topoľany; 
Kvetoslava Danková, Krásnovce; Jozef Džavan, Vinné; 
Mgr. Mária Gondová, Kamenica nad Cirochou; Margi-
ta Mariňáková, Sobrance; Berta Pavliková, Lackovce; 
Mária Sisáková, Zbudza; Anna Vargová, Vyšná Olšava; 
Anna Vasiľová, Rudlov
75 rokov: Jozef Bobik, Lesné; Mária Kačmarová, Svit; 
Eva Semanová, Košice; Pavol Sokol, Drienov; Anna Tit-
ková, Brezina; Jozef Tudor, Žehňa-Dúbrava
80 rokov: Zuzana Bocková, Malcov; Juraj Eštok, Kazi-
mír; Michal Gača, Vlača; Anton Havrila, Malé Ozorov-
ce; Paulína Kočišová, Iňačovce; prof. Ing. Michal Leško, 
CSc., Košice; Ladislav Štefko, Lemešany
85 rokov: Angela Dubiková, Nacina Ves; Mária Dunčá-
ková, Bardejov; Helena Ihnatová, Dlhé Klčovo; Mária 
Minďarová, Radvaň nad Laborcom; Anna Žeňuchová, 
Koromľa

BLAHOŽELÁME

Krásne životné jubileum 70 rokov oslávil 23. februára 
náš drahý kurátor Michal Fek zo Svidníka. Pri tejto prí-
ležitosti vám chceme zaželať veľa Božích milostí a pop-

riať vám do ďalších rokov všetko najlepšie. Za všetku 
vašu námahu pri dlhoročnej službe cerkovníka vám 
u nebeského Otca vyprosujeme pevné zdravie, veľa síl, 
lásky, radosti, spokojnosti a trpezlivosti aj do ďalších 
rokov vášho života. Na mnohaja i blahaja lita!

duchovní otcovia a celé farské spoločenstvo

Naša kantorka Pavlína Kočišová oslávi 10. marca 
krásne jubileum – 80 rokov života. Chceme sa vám 
poďakovať za vašu kantorskú prácu a popriať vám 
do ďalších rokov všetko najlepšie. Vyprosujeme vám 
od nebeského Otca hojnosť Božích milostí, silu Sväté-
ho Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky, zdravie, lás-
ku a ešte veľa rokov v kruhu najbližších aj v kruhu celej 
farskej rodiny. Preto teraz prosíme: „Nech ti Pán dá, 
za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.“ 
(Ž 20, 5) Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z farnosti Iňačovce

Drahý otec Štefan Kopčák, my veriaci z farnosti Banské 
vám pri príležitosti vašich narodenín vyslovujeme veľ-
kú vďaku za roky prežité s nami. Odhodlaní, s pevnou 
vôľou, s jasnou víziou pod vaším trpezlivým a obeta-
vým vedením sme obnovili náš Boží chrám, v ktorom 
ste každý deň dvíhali svoje ruky k Bohu a prinášali 
najsvätejšiu obetu Kristovu pre nás, pre spásu našich 
duší. Ďakujeme Pánu Bohu za váš dar kňazstva, vaše 
modlitby, výklad Božieho slova. Chceme vám zapriať 
pevné zdravie, hojnosť darov Svätého Ducha, aby vás 
aj naďalej napĺňala Kristova láska pokojom a radosťou. 
Nech vás Presvätá Bohorodička ochraňuje s celou va-
šou rodinou. Sotvori Hospodi mnohaja i blahaja lita!

veriaci farnosti Banské

20. februára oslávil krásnych 40 
rokov života otec Slavomír Za-
horjan, správca farnosti Snakov. 
Milý duchovný otec, prajeme 
vám do ďalších rokov života 
všetko len to najlepšie. Želáme 
veľa Božích milostí, pevné zdra-
vie, veľa šťastia, síl, lásky, radosti, spokojnosti a trpezli-
vosti, Božiu lásku a starostlivú ochranu Presvätej Boho-
rodičky. Nech vás Božia Matka požehnáva a sprevádza. 
Nech vás náš nebeský Otec do ďalších rokov odmení 
svojím požehnaním, obdarí vás šťastím, pokojom srd-
ca a mladistvým elánom v našej farnosti. 

Na mnohaja i blahaja lita!

OZNAMY

Jarná zbierka gréckokatolíckej charity

Gréckokatolícka charita v Prešove oznamuje, že 
5. marca organizuje pravidelnú jarnú zbierku. Veľ-
mi by sme prijali a ocenili akúkoľvek podporu 
či finančnú pomoc. Naše číslo účtu: IBAN: SK18 
7500 0000 0040 0842 5976; variabilný symbol 6622. 
Ďalšie informácie na našej webovej stránke: www.gk-
charita-po.sk.
„Prekonajme strach z toho, že si zašpiníme ruky, aby 
sme pomohli tým núdznym, ktorí to potrebujú.“ (Svätý 
Otec František)

duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka

3. – 5. marca sa vo farnosti Smižany, v rekolekčnom 
dome uskutočnia  duchovné cvičenia Kruciáty oslo-
bodenia človeka. Téma duchovných cvičení: Milosrd-
ní ako Otec. Prihlasovať sa môžete do 26. februára. 
Kontakt na prihlasovanie: Margita Kočišová, 0944/54 
60 14 alebo e-mail: margitakocisova@gmail.com. In-
formácie: www.kruciata.sk.

OSPRAVEDLNENIE

Nedopatrením sme v minulom čísle 4 uverejnili chyb-
nú krížovku. Všetkým riešiteľom sa ospravedlňujeme 
a oznamujeme, že do súťaže o výhercu stačí zaslať iba 
správne riešenie osemsmerovky. Správna krížovka je 
uverejnená v tomto čísle.

redakcia

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurova-
nie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stoper-
centnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659 
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk

CENNíK INZERCIE

http://casopisslovo.sk/redakcia/
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chcete si objednať slovo?
kontaktujte nás na telefónnych číslach 0911 711 263 (vps),  
051 / 77 31 481 alebo e-mailom na redakcia@casopisslovo.sk, 
prípadne poštou: slovo, Hlavná 3, 080 01 prešov.

Ďakujeme za dôveru.



TV LUX

J24.02. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy (Nový 
zákon) : Ježišove podobenstvá P 11.50 Prehľad kresťan-
ských periodík (PKP)  16.30 Medzinárodná vojenská púť 
do Lúrd 2016 – dokument P 17.30 Muž spoza hraníc – 
príbeh muža a jeho posolstva o bratstve P 19.50 PKP R
J25.02. (sobota)  14.00 Akatist P 16.45 Gréckokatolícky 
magazín (GkM)  17.20 PKP 20.30 Dávid – film P 2 (1)
J26.02. (nedeľa)  08.00 Klbko – detský program P 09.40 
GkM R 21.45 Bez hraníc: Tanzánia, misionár u Masai-
ov – film
J27.02. (pondelok)  14.35 Správy zo Svätej zeme – spra-
vodajstvo P 17.30 Doma je doma: Slovenská katolícka 
charita – publicistika P
J28.02. (utorok)  09.20 Animované biblické príbehy (Nový 
zákon) : Milosrdný Samaritán P 20.55 Gréckokatolícky 
magazín
J01.03. (streda)  01.50 GkM R 09.15 Animované biblické 
príbehy (Nový zákon) : Spravodlivý sudca P 14.40 GkM R 
16.30 Svätá omša na Popolcovú stredu z Ríma P 20.15 
PKP R
J02.03. (štvrtok)  09.20 Animované biblické príbehy (Nový 
zákon) : Odpusť nám naše viny P 16.30 Priepasť – doku-
ment o exorcizme na Slovensku P 2 17.20 PKP 21.50 
Obrazy krížovej cesty – zamyslenia nad zastaveniami 
krížovej cesty
J03.03. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy (Nový 
zákon) : Poklady v nebi P 11.50 PKP 17.30 Moja misia 
magazín: Krvavý Južný Sudán – publicistika 19.50 PKP R

J04.03. (sobota)  14.00 Akatist P 16.45 GkM R 17.20 PKP 
20.30 Dávid – film P 2 (2)
J05.03. (nedeľa)  09.40 GkM R 20.30 Duchovná poradňa P
J06.03. (pondelok)  09.20 Animované biblické príbehy 
(Nový zákon) : Stratený syn P 20.30 V Samárii pri studni 
– náboženský program P
J07.03. (utorok)  09.20 Animované biblické príbehy (Nový 
zákon) : Prišiel hľadať stratených P 16.30 Indonézia: Páter 
Stef – dokument P 20.55 Gréckokatolícky magazín
J08.03. (streda)  01.50 GkM R 09.15 Animované biblické 
príbehy (Nový zákon) : Lazár žije P 14.40 GkM R 20.15 
PKP
J09.03. (štvrtok)  09.20 Animované biblické príbehy (Nový 
zákon) : Nebeské kráľovstvo P 16.30 Mjanmarsko: Na rov-
nakej ceste – dokument P 17.20 PKP
J10.03. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy (Nový 
zákon) : Znamenia časov P 11.50 PKP 16.30 Egypt: 
Poznačení krížom – dokument P 17.30 Boh v Číne: Boj 
za náboženskú slobodu – dokument P 19.50 PKP R
J11.03. (sobota)  16.45 GkM 17.20 PKP 20.30 Šalamún 
– film P 2 (1)
J12.03. (nedeľa)  00.35 Krížová cesta z Kolosea P 09.40 
GkM R

TV NOE

J24.02. (piatok)  09.05 Příběhy odvahy a víry: Exarcha 
Fjodorov (6) – dokument o prenasledovaní kresťanov 
v komunistickom Rusku

J25.02. (sobota)  06.05 Evropští katolíci v utajení: Kosovo 
06.45 Světec dvou národů – životopisný dokument 
o blahoslavenom Metodovi dominikovi Trčkovi 18.00 
Příběhy odvahy a víry: Svatý Serafim (7) 00.00 Řeckoka-
tolický magazín (ŘkM)
J26.02. (nedeľa)  06.15 Naše milosrdná Paní, matka ku-
bánského lidu 09.40 ŘkM R.18.30 Animované biblické 
příběhy: Ježíš, Syn Boží
J27.02. (pondelok)  13.55 Příběhy odvahy a víry: Svatý Sera-
fim (7) 18.40 Mwebare kwija, Klinika v buši – dokument
J28.02. (utorok)  16.45 Skryté poklady: Roman – životná 
cesta pána Romana 21.00 Řeckokatolický magazín
J01.03. (streda)  10.55 Zambijský Bambo – dokument 
o Zambii 15.10 Evropští katolíci v utajení: Kosovo 16.30 
Mše svatá Popeleční středy
J02.03. (štvrtok)  07.35 Bulharsko: Život ve skrytosti 15.20 
ŘkM R
J03.03. (piatok)  15.00 Cesta kříže – hudobné pásmo 
19.00 Putování po evropských klášterech – dokument 
o kláštornom živote
J04.03. (sobota)  18.00 Příběhy odvahy a víry: Petr Čaada-
jev (8) – dokumentárna séria 23.50 ŘkM R
J05.03. (nedeľa)  06.50 ŘkM R 15.00 Angola: Nepřestanu 
chodit ulicemi – dokument
J06.03. (pondelok)  11.10 Já, Vlado Bočev – príbeh človeka, 
ktorý sa oslobodil zo závislosti od drog
J07.03. (utorok)  07.35 Irák: Země světců a mučedníků – 
o pomoci církvi v Iraku 18.50 Animované biblické příběhy: 
Chléb z nebe 21.05 Řeckokatolický magazín
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Sviatoslav Ševčuk: Majdan 
a řeckokatolíci na Ukrajině

Výber kázní, pastierskych listov, výziev, verejných 
vystúpení a rozhovorov arcibiskupa Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi, ktorý je na Ukrajine vnímaný 
ako veľká morálna autorita. Jeho prejavy reflek-
tujú búrlivé obdobie od decembra 2013 do konca 
roka 2014, ktoré je nazývané revolúciou dôstojnosti, skrátene majdan. 
Čitateľom je umožnené nahliadnuť do diania na Ukrajine očami priamych 
svedkov a opraviť si skreslené dojmy, ktoré sú výsledkom informačnej 
vojny. Pritom nás otec Sviatoslav vytrvalo vracia pred Božiu tvár a učí nás 
hľadať riešenia vo svetle Božej múdrosti: vyzýva nás, aby sme nezostali 
iba pri ľudskom úsilí, ale prosili Boha o pokoj medzi národmi. (Karmelitán-
ske nakladateľstvo)

Boh v Číne;  
Boj za náboženskú slobodu

Komunistická strana Číny prežíva veľký strach 
z náboženstva a fenoménu Boha v spoločnosti. Táto 
obava a snaha všetko riadiť a kontrolovať viedla 
k vzniku patriotických združení a cirkvi, ktorá sa plne 
podriaďuje štátu. Členov tzv. podzemnej cirkvi, ktorí 
nepreukazujú dostatočnú „stranícku spoľahlivosť“, rešpektujú piate Božie 
prikázanie viac ako štátnu politiku jedného dieťaťa a uznávajú autoritu 
pápeža, považuje za zradcov. No i v tejto krajine sa ľady pomaly hýbu. 
Na ceste k statusu svetovej veľmoci prežíva Čína znovuzrodenie nábo-
ženstva. To, ako sa vláda vyrovná s fenoménom Boha, ukáže, či sa krajina 
konečne približuje k demokracii. Dokument si môžete pozrieť 10. marca 
o 17.30 h. (TV Lux)

Mlčanie

V polovici 17. storočia sa Japonsko úplne uzavre-
lo kontaktu so západným svetom. Kresťanstvo je 
v krajine postavené mimo zákona. Japonskí feudáli 
a vládnuci samuraji sa rozhodli vyhladiť každého 
kto vyznáva túto vieru. Šírenie Božieho slova je 
kvalifikované ako jeden z najťažších zločinov. Ak je 
kresťan chytený, má na výber. Buď sa zriekne viery, 
alebo zažíva dlhú agóniu a bolestivú smrť. Dvaja portugalskí jezuiti otec 
Rodrigues a otec Garupe sa vydávajú do tejto kresťanstvu nie naklonenej 
krajiny s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferreiru, 
o ktorom počuli, že sa vraj zriekol viery. Mladých jezuitov čaká najťažšia 
skúška viery a vytrvalosti. Film si v špeciálnej premiére pozrel vo Vatikáne 
aj Svätý Otec František. (Michal Pavlišinovič)

CoolBand: Ráno

Prednedávnom predstavila kapela CoolBand svoje 
druhé CD, v ktorom zhmotnila všetko, čo prežíva ce-
loročne v rámci spoločenstva. Album s názvom Ráno 
obsahuje jedenásť skladieb. CD začali nahrávať pred 
dvomi rokmi, pričom podľa slov lídra album nechali viac hudobne i texto-
vo dozrievať a na vydanie si dopriali viac času. Priebežne však CoolBand 
predstavoval single Ako strom, Žobrák Boží, ktorý zoskupenie predstavilo 
ako príspevok k Roku zasväteného života, a Svieť mi. Albumom sa chcú 
vyjadriť ku konkrétnym témam, piesne ponúkajú zamyslenia nad bežnými 
životnými situáciami i osobné vyznania ako modlitby, v ktorých sa môže 
nájsť každý poslucháč. (igospel.sk)
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J08.03. (streda)  12.40 Řím, hlavní město víry (5) 23.55 
Cestujeme regionem Záhorie
J09.03. (štvrtok)  08.10 Mosambik, Cipriano – dokument 
16.30 ŘkM R 18.00 Animované biblické příběhy: Chléb 
z nebe
J10.03. (piatok)  10.00 Řím, hlavní město víry (5) 15.00 
Křížová cesta rodin
J11.03. (sobota)  06.05 Poselství svatých: Ignác z Loyoly 
08.00 Paprsek Boží lásky: Kosovo – dokument 09.00 
Animované biblické příběhy: Chléb z nebe 20.00 Osmý 
den – francúzsky hraný film 23.05 ŘkM R
J12.03. (nedeľa)  06.25 ŘkM R 18.30 Animované biblické 
příběhy: Postaven na skále

LUMEN

J25.02. (sobota)  10.00 Za dverami Vatikánu (3) 15.15 
Básnická zbierka Jána Lička, nevidiaceho básnika z Levoče 
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 
20.30 Slovenka Adrienne Suvada napísala prácu o geno-
cíde Arménov
J26.02. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Mišo Kováč Adamov: Na Petrovej skale – rozhlasová hra 
14.00 Kríza otcovstva v rodine: Ako pojednávajú o ot-
covstve pápeži, prípadne cirkevné dokumenty? – hosť: 
Juraj Sedláček
J27.02. (pondelok)  16.30 Nezisková organizácia Dorka 
pomáha obnoviť rodiny v Košiciach i vo Zvolene
J28.02. (utorok)  16.30 Úloha kňazov v spoločnosti – hosť: 
Mons. Jozef Jarab

RTVS

dVOJKA
J24.02. (piatok)  13.25 Televízny posol – náboženský 
magazín R
J25.02. (sobota)  10.00 Majster Pavol z Levoče – dokumen-
tárny film o diele Majstra Pavla Pavla z Levoče R 11.35 
V čistej vode na Laborci – dokumentárny film o živote 
a starých zvykoch ľudí, ktoré postupom času úplne za-
niknú R 12.00 Lendacká svadba – autentický dokument 
približuje tento sobáš od príprav cez odpytovanie a če-
penie nevesty, obrad v kostole až po svadobnú veselicu
J26.02. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá liturgia pri 
príležitosti 20. výročia založenia Košickej eparchie 13.45 
Orientácie 19.50 Slovo 20.10 Biblia pokračuje – televízny 
seriál sa začína ukrižovaním Ježiša Krista na kríži. Svoj 
príbeh rozpráva najmä podľa knihy Skutkov apoštolov 
a popisuje dramatický vznik Cirkvi 20.50 Biblia pokračuje 
– televízny seriál R 01.35 Slovo R
J27.02. (pondelok)  12.25 Televízny posol – náboženský 
magazín R 12.55 Orientácie R
J28.02. (utorok)  15.25 Dirigent z gulagu – silný príbeh diri-
genta, ktorému hudba pomohla prežiť; Leontín Dohovič 
diriguje dodnes R 20.10 Ruské tajomstvá prvej svetovej 
vojny – trojdielny dokument R
J01.03. (štvrtok)  16.30 Pôst ako cesta – dokumentárny film 
o význame pôstneho obdobia pre dnešného človeka R 
17.00 Svätá omša na Popolcovú stredu
J05.03. (nedeľa)  10.00 Evanjelické služby Božie na 1. 
pôstnu nedeľu z Nesvadov 12.45 Orientácie 21.00 Biblia 

pokračuje – televízny seriál 21.40 Biblia pokračuje R 
01.05 Slovo R

RÁdIO SLOVENSKO A REGINA
J26.02. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Men-
gusoviec
J03.03. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Michal Kuruc)  (Regina)
J05.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave
J12.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety 
v Košiciach
J17.03. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Markijan Greško)  (Regina)
J19.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici / 09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia (po rusínsky; slávi otec Marko Durlák)
J26.03. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Devičia

RÁdIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
RÁdIO dEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

 P V B A A O Ž A A T É N A L P I CH

 E L L N Z V I N O CH E I R H L R A

 P N A A A C A I A A N N A P O E CH

 N L Á V K N T R S P H Ť I M P L O

 B B A A Á Y A Á Ô O Ý Á I S I D Ú

 A Ľ C S Z K P V K V B T R E R N Á

 Z Č D T T M O A I I A I B D A Ť C

 V Y A E E D L T Ú N N K L V S E T

 D S R T R N A E Y N I O A I S T A

 U A Y K O L I B A O N C T T E T R

 S L Y K I B O B S S E K A A Ó B É

 Í K Á T D R O K A Ť C A O M J D F

 K Z A A H A N S H K O B Y L A U A

Legenda: AFÉRA, AKCIA, AKORD, ANANÁS, ATÓMY, BLANA, 
CENINA, CESTA, DRÁHA, DUSÍK, HRIECH, HROBY, CHARAKTER, 
CHLIEB, CHROMITANY,  INOTAJ, KABINET, KATÓDA, KIOSK, KLASY, 
KOBYLA, KOCKA, KOLIBA, LOPATA, METYL, OBILIE, PANNA, 
PLANÉTA, PLAST, PLAVÁK, POVINNOSŤ, PÔVOD, RADCA, SAVANA, 
SNAHA, SOBOTA, TENIS, ÚLOHA, ÚNAVA, VINICA, VITALITA, VLAKY, 
VÝŤAH, ZÁKAZ, ZÁKON, ZĽAVA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 3: Krížovka: Sme správcovia nie vlastníci 
tejto zeme. Osemsmerovka: Milovať človeka znamená vidieť ho tak, 
ako ho stvoril Boh.

Výherca: Katarína Banícka z Bardejova

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Pomôcky:  
Koel, Lyo,  
Nat, Aire, 

Rizalit

Osobné 
zámeno

1
q

Prací prášok Vták kukučka Značka yardu
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Chorvátske 
mesto Viacej

2
q

Dánske mesto

Ruby
Pohybový 

ústroj

Obnovenie

Etnografie

Delfínovce
Bahno

Etény,  
po česky

Samica  
jeleňa Oznam 

úradom
Vada

Zelenina
Egyptský boh 

Mesiaca
Chem. značka 

ruténia
Vodca 

proletárov Nápoj

Ante 
meridiem, 

skratka

Kráľ zvierat Rehoľa

Umelecké 
dielo Žreb

Dostávalo 
zelenú farbu

Citoslovce Veru

Dôstojník Maloázijský 
národ

Druh mody
Citoslovce 

tíšenia 3
q

Francúzska 
rieka

Mohol

Oznam 
v novinách

Ochranná org. 
autorov

Kanadská 
rieka

Ročné 
obdobie

Slabo mrnkaj

Skratka mesta 
v USA

Vaječné jedlo Plošná miera

Časť muriva EČV Senice
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
04.03. Fatimská sobota (10.00 h)
12.03. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia; chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.00 h)
01.04. Fatimská sobota (10.00 h)
03. – 12.04. Ikonopisecký kurz (vedie Peter Komišak)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého ducha, 
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145

25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben 
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdra-
venie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi, 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
04.03. Fatimská sobota: ruženec (08.30 h); tretí 
čas, prednáška (09.00 h); archijerejská svätá liturgia 
(09.30 h)
25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben 
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdra-
venie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi, 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
05.03. Nedeľa požehnania rodín: kríž. cesta (13.15 h), 
Akatist požehnania rodín a katechéza (14.00  h, otec 
Karol Knap)
10.03. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

26.02. Večiereň na začiatku Veľkého pôstu (17.00 h)
04.03. Fatimská sobota (10.30 h)
05.03. Malá púť (10.30 h)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903  983  316-7 
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

09. – 12.03. Zimný prázdninový tábor pre rodiny 
s deťmi. Pozývame vás prežiť prázdninový týždeň 
naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivi-
tami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské 
hry a ďalšie aktivity nielen pre deti aj čas rodinnej 
modlitby, duchovného slova či filmové večery. Prís-
pevok je 190 eur za rodinu.
23. – 26.03. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte 
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných 
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len 
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť 
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysníva-
nej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. 
Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete do-
zvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60 
eur na osobu.

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
vej 15 v Košiciach 
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081

03.03. Galavečer 10 rokov kapely F6 – sála pri kláš-
tore pavlínov vo Vranove nad Topľou (20.00 h)
08.03. Biblická formácia LEHA – duchovno-spolo-
čenské centrum Krížová Ves (16.00 – 20.00 h)
11.03. Biblická škola Timotheos – GFC pri cintoríne, 
Soľ (08.00 – 13.00 h)


