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na úvod

ROZHODNUTIE
Juraj GRADOŠ
Najväčší dar, ktorý človek dostal, je dar slobody.
Sloboda nie je výsledkom zákonov. Byť slobodný
sa dá aj v otroctve. Je to postoj srdca. Vedieť, kto
som. Že nie som číslo, vec, objekt, zviera... Sloboda so sebou však prináša aj následok – zodpovednosť. Každý, kto už uvažuje o voľbe, je slobodný.
Neslobodní majú iba jednu cestu. Slobodní aspoň
dve. Už malé dieťa stojí pred voľbou – uspokojím
sa s odmietnutím alebo začnem revať. Naučím
sa viazať si šnúrky od topánok alebo sa nechám
obsluhovať dospelým. Budem sa vzdelávať, robiť
si úlohy, projekty alebo na to využijem iných. Naučím sa žiť alebo iba prežívať. Rozhodnutia také
závažné, ako aj úplne jednoduché. Kávu s cukrom
či bez. Alebo so smotanou.
Náš život je šnúrou rozhodnutí. Tie určujú našu
budúcnosť. Na ich poznaní sa dá predvídať, ako
sa zachováme. Ak sme neboli verní v malom,
nebudeme schopní zachovať vernosť vo veľkých
veciach. Ak sme sa nepodelili s cukríkom z balíčka, nebudeme schopní vzdať sa svojej predstavy
o živote. A ak predsa, tak ťažko, s bolesťou.
Jedno z tých vážnejších rozhodnutí stojí pred
vami. O pár dní budú voľby. A vy si budete môcť
vybrať. Nebudem vám určovať, koho voliť. Pozrite
sa však na minulosť tých, ktorým chcete dať svoj
hlas. Ako sa správali predtým, tak sa budú správať
i naďalej. Podľa ovocia spoznáme strom. Podľa
skutkov srdce človeka. A podľa lídrov aj štýl strany, jej priority, záujmy a hranice a hodnoty, ktoré
je schopná rešpektovať, ak sa dostane k moci.
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Pre kresťana, ktorý sa Bohu iba neklania, ale je
jeho dieťaťom, je zásadný pohľad jeho „nových
priateľov“ na Boha. Ako by som sa mohol úplne
od srdca, pokojne priateliť s ľuďmi, ktorí nenávidia môjho Otca. Ktorí ho urážajú. Alebo mojich
bratov a sestry. Okrádajú ich. Vraždia. Osočujú.
Nenávidia. Vysmievajú sa im. Takýchto treba vylúčiť zo svojich priateľov čo najskôr. Potom klamárov, podvodníkov, lakomcov, sebcov, mamonárov...
Veď nik z nás by takéhoto priateľa nechcel. Nik by
sa s takouto „druhou“ polovičkou nespojil.
A tak ak kresťan uvažuje, že bude voliť vrahov
alebo tých, ktorí kryli vraždu; ak bude voliť tých,
ktorí nenávidia pre farbu pleti, ktorí pohŕdajú
slabými, ktorí nechránia život a pre menej „bolesti a trápenia“ a pre menej výdavkov sú ochotní
dovoliť vraždenie nenarodených detí; alebo dajú
starému opustenému človeku do rúk tlačidlo smrti; takých, ktorí sú pre svoju slávu ochotní zadlžiť
ďalšie generácie, ktorí chcú progres a prosperitu
aj za cenu zničenia prírody, ktorí nehľadia na skutočné potreby dieťaťa, ktorí mu nechcú dopriať
otca i matku v jednej domácnosti, ale podporujú
rozvrat rodiny, ktorí prekrúcajú práva človeka
a uprednostňujú jedných pred druhými, ktorí
prekrúcajú právo a ľudskými zákonmi obhajujú
morálne zlé skutky a správanie..., nech si odpovie
na otázku: „Týchto by volil môj Otec? Toto chce
Boh?“ A podľa odpovede bude vedieť, či je ešte
kresťanom.

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia
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DYNAMICKÝ ŽIVOT
KRESŤANA
Marek BARAN

Na sviatok Stretnutia Pána pápež František pred
modlitbou Anjel Pána poukázal cez evanjeliové postavy
sviatku na aspekt pohybu a údivu v živote každého
pokrsteného.

Evanjelista Lukáš všetkých štyroch opisuje
v dvoch postojoch: v postoji pohybu a postoji údivu. Prvý postoj je pohyb. Mária
a Jozef sa vydávajú na cestu do Jeruzalema; Simeon zasa, pohnutý Duchom
Svätým, sa uberá do chrámu, zatiaľ čo
Anna slúži Bohu deň i noc bez prestania.
Týmto spôsobom nám tieto štyri postavy z evanjeliového príbehu ukazujú, že
život kresťana si vyžaduje dynamizmus,
vyžaduje si pripravenosť kráčať, nechať sa
viesť Duchom Svätým. Nehybnosť nepatrí
ku kresťanskému vydávaniu svedectva ani
poslaniu Cirkvi. Svet potrebuje kresťanov,
ktorí sa nechajú rozhýbať, ktorí budú
neúnavne kráčať cestami života, aby
ku všetkým priniesli Ježišovo utešujúce

slovo. Každý pokrstený dostal povolanie
ohlasovať – ohlasovať niečo, ohlasovať
Ježiša –, povolanie k evanjelizovaniu:

flickr.com

„Dnes slávime sviatok Obetovania Pána:
keď Panna Mária a sv. Jozef predstavili
Ježiša, narodené dieťa, v chráme. Na tento
deň pripadá i deň zasväteného života,
ktorý pripomína veľký poklad v Cirkvi,
a to tých, ktorí zblízka nasledujú Pána, zaväzujúc sa k evanjeliovým radám. Evanjelium (porov. Lk 2, 22 – 40) hovorí, že
štyridsať dní po narodení priniesli Ježišovi
rodičia dieťa do Jeruzalema, aby ho zasvätili Bohu tak, ako to predpisuje židovský
zákon. Zatiaľ čo je opísaný tento tradičný
obrad, epizóda nám dáva do pozornosti
príklad niekoľkých osôb. Tie sú zachytené v okamihu, keď zakúšajú stretnutie
s Pánom na tom mieste, na ktorom sa
on stáva prítomný a blízko človeku. Ide
o Máriu a Jozefa, Simeona a Annu, ktorí
predstavujú vzor prijatia a darovania vlastného života Bohu. Títo štyria neboli úplne
rovnakí, každý bol iný, ale všetci hľadali
Boha a nechali sa viesť Pánom.

a Jozef sa divili tomu, čo sa o Ježišovi
hovorilo. Údiv je zjavnou reakciou aj
u staručkého Simeona, ktorý v Ježiškovi
svojimi očami vidí spásu od Boha pre jeho
ľud: tú spásu, ktorú očakáva už roky. To
isté platí aj o Anne; aj ona velebila Boha
a hovorila ľuďom o Ježišovi. Anna je teda
akousi svätou klebetnicou, klebetila však
o dobrom, trkotala o dobrých, nie zlých
veciach. Anna hovorí a ohlasuje: svätá
žena, ktorá chodí od jednej žene k druhej a dáva im vidieť Ježiša. Tieto postavy
veriacich sú ponorené do údivu, lebo sa
nechali získať a vtiahnuť udalosťami, čo
sa odohrávali pred ich očami. Schopnosť
údivu nad vecami, ktoré nás obklopujú,
pomáha náboženskej skúsenosti a stretnutie s Pánom robí efektívnym. Naopak,
neschopnosť údivu spôsobuje ľahostajnosť a zväčšuje vzdialenosť medzi cestou
viery a každodenným životom.

„Sme povolaní dôverovať Kristovmu slovu, otvoriť sa
Otcovmu milosrdenstvu a nechať sa premieňať milosťou
Ducha Svätého. Tu sa začína tá skutočná cesta obrátenia.“
(Svätý Otec František)

ohlasovať Ježiša! Farnosti a rôzne cirkevné
spoločenstvá sú pozvané podporovať úsilie mladých ľudí, rodín i starších, aby tak
všetci mohli mať skúsenosť ako kresťania,
žijúc život a poslanie v Cirkvi ako hlavní
protagonisti.
Druhý postoj, v ktorom sv. Lukáš vystihuje
štyri postavy z príbehu, je údiv. Mária

Bratia a sestry, buďme vždy v pohybe
a schopní údivu! Nech nám Panna Mária
pomáha každý deň rozjímať o Ježišovi
ako dare od Boha pre nás, a nechať sa
ním v radostnom údive zapájať do dynamického odovzdávania tohto daru, aby
sa náš život stal chválou Boha v službe
našim bratom a sestrám.“ (z príhovoru
2. februára 2020)
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VOLIŤ? PREČO?
Gabriel PAĽA

Asi si poviete, že toto nie je téma pre kresťanov. Ľudia
často hovoria, že politika je „panské huncútstvo“, je to
pelech bažiaci po zisku a moci, tlupa prospechárov, špinavý biznis... Majú veľmi zlú skúsenosť s politikou, vnímajú jej
ovocie ako veľmi horké a často zasahujúce do ich súkromia a komfortu.
Napriek všetkému politika výrazne
ovplyvňuje kvalitu života spoločnosti
a tým aj jednotlivca. Ak niečo vplýva
na kvalitu môjho života, tak to nechám
len tak? Ostanem ľahostajným? Alebo
reptajúcim rojkom pred televíznou
obrazovkou?
Z mnohých strán počúvame, že politika
do Cirkvi nepatrí. Núka sa tu však aj
opačná otázka: Patrí Cirkev do politiky?
Má Cirkev právo mať účasť na verejnom
živote? Aká je jej úloha v tomto kontexte? Aká je úloha kresťana v spoločnosti
a v politike?

BACKGROUND
Čo znamenajú pojmy Cirkev, kresťan
a politika? Cirkev je spoločenstvo bratov
a sestier, ktorí boli pokrstení a nasledujú
Ježiša Krista. Cirkev je aj mystickým
Kristovým telom, ktorého sme súčasťou
ako Božie deti. Rozmanitosť darov
a talentov, ktorými sme boli obdarovaní,
robí Cirkev všestrannou inštitúciou
pôsobiacou do vnútra, ale i navonok.
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí
o Cirkvi ako o zárodku a počiatku
Božieho kráľovstva na zemi. To sme my,
Boží ľud. Je to klérus (hierarchia, teda
pápež, biskupi, kňazi, diakoni...) a veriaci
laici, ktorí slúžia jednote Cirkvi i jej poslaniu, ktoré dostala od zakladateľa Ježiša
Krista. V Cirkvi je rozdielnosť služieb
i chariziem, ale jednota poslania. Ježiš
zveruje svojim apoštolom a ich nástupcom poslanie učiť, posväcovať a spravovať
v jeho mene a jeho moci. Veriaci laici
tým, že krstom dostali účasť na Kristo-

vom kňazskom, prorockom a kráľovskom
úrade, majú svoj podiel na tomto poslaní.
Kto je kresťan? Kresťan znamená „pomazaný“. Je to odvodené od mena samého
Krista (gr. Christos znamená pomazaný),
ktorého Boh pomazal Svätým Duchom
(porov. Sk 10, 38). Kresťan uskutočňuje
svoje povolanie v Cirkvi v spoločenstve
so všetkými pokrstenými. Od Cirkvi
prijíma Božie slovo a sviatosti, ktoré ho
stabilizujú, zastrešujú a robia schopným
žiť vo svete a vydávať svedectvo o Kristovi svojím životom, teda myšlienkami,
slovami, skutkami, postojmi... Toto
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ôsme voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v novodobých
dejinách samostatného Slovenska
sa konajú v sobotu 29. februára 2020. Volebné miestnosti
budú otvorené od 7.00 do 22.00
hodiny. Po uzavretí volebných
miestností sa začnú sčítavať hlasy
pre jednotlivé politické subjekty.
Kandidátne listiny v stanovenom
termíne odovzdalo 25 politických
subjektov.
Volebné právo môžu využiť všetci
občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb
dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť
na území Slovenskej republiky:
vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný,
alebo v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na základe hlasovacieho
preukazu.

svedectvo musí mať aj obecenstvo,
nemôže byť uzavreté do seba. Potom to
nie je svedectvo, ale skúsenosť. Svedectvo
kresťanského života má svoje opodstatnenie vo svete, v spoločnosti, pred ľuďmi
v konkrétnej situácii. Má byť zjavné, viditeľné, počuteľné a opierajúce sa o Kristov
zákon lásky, ktorý je vo svojich dosahoch
výrazne odlišný od zákonov tohto sveta.
Čo je politika? Jestvuje mnoho definícií.
Vo všeobecnosti je to systematické,
cieľavedomé a organizované spoločenské
konanie s cieľom dosiahnuť nejaký cieľ.
Konkrétnejšie je to umenie spravovať
verejné veci, riadiť štát, spoločnosť. Poznáme však aj inú, dnes často aplikovanú
definíciu politiky ako nástroja na získanie
moci a vlády nad jednotlivcom, skupinou
či spoločnosťou, ktorá hraničí už skôr
s diktatúrou v „demokratickom šate“.
Pápež František hovorí, že aj keď je politika neustále osočovaná, je vznešeným
povolaním; je jednou z najcennejších
podôb dobročinnej lásky, pretože sa snaží
o spoločné dobro. Je nástrojom na dosahovanie dobier pre občana či spoločnosť.
Ak sa z politiky vytratí človek, jeho postavenie a potreby, stáva sa len nástrojom
moci a manipulácie pre „zopár horných“
tejto spoločnosti.

CIRKEV A POLITIKA
Ide vôbec k sebe Cirkev a politika?
Mnohí požadujú, aby sa Cirkev úplne
zdržala politickej angažovanosti. Podľa
nich sa Cirkev nemá miešať do politiky.
Odôvodňujú to tým, že Cirkev má svoje
náboženské poslanie a pastoračné úlohy,
a preto by mala v politických veciach
mlčať. Ďalšia skupina naopak požaduje,
aby sa Cirkev viac angažovala v spoločenskom živote, politiku nevynímajúc. Často
kritizujú Cirkev za to, že nie je schopná
rozhodne a jasne deklarovať svoje stanovisko na verejnosti vo vážnych otázkach,
že je sterilná a uzavretá do chrámov. Tu
existuje obava zo spolitizovania Cirkvi,
ktoré sa opakuje v každej dobe. V ostat-
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ných časoch najmä v mnohých laických
službách možno vnímať intenzívnejšiu
angažovanosť, ale toto úsilie sa neodráža
v prenikaní kresťanských hodnôt do sociálneho, politického a ekonomického
sveta. Vo väčšine sa obmedzuje na služby
vnútri Cirkvi bez skutočnej snahy použiť
evanjelium na premenu spoločnosti. Preto aj v tejto oblasti potrebujeme kvalitnú
formáciu laikov na evanjelizáciu profesijného aj intelektuálneho života.

KRESŤAN V POLITIKE
Kresťan do politiky jednoznačne patrí.
Dnes sme veľmi skeptickí, až zúfalí, že
nám chýbajú kresťanskí lídri ochotní
a schopní pôsobiť ako kresťania v politike. Nejde tu o snahu vytvoriť kresťanskú
politiku, k tomu Cirkev nebola Ježišom
povolaná. Poslanie Cirkvi je ísť do sveta
a ohlasovať spásne dielo Ježiša Krista,
ukazovať na neho ako na toho, kto má
s nami ako s Božími deťmi plán. To znamená, že kresťania v politike, rovnako ako
v iných sférach, napr. školstvo, zdravotníctvo, armáda, polícia, väzenstvo..., majú
poslanie ísť a ohlasovať! Ako? Využitím
chariziem a talentov, zaujímaním posto-
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jov, hlasovaním, rozhodnutiami v zmysle
hodnôt a učenia Ježiša Krista. Majú žiť,
kráčať a pôsobiť v tomto priestore. Aby
tam mohli pôsobiť a zaujímať stabilné
miesto, mali by byť pre bratov a sestry
v politike uveriteľní.
To sa môže stať len vtedy, ak bude
jestvovať systematická formácia lídrov
a tých, ktorí budú pôsobiť v tejto sfére
spoločenského života. Lebo v tejto chvíli
je to ako schizofrénia. Na jednej strane sa
sťažujeme, že niet koho voliť, že chýbajú osobnosti, ktoré by si zaslúžili náš
hlas, no na druhej strane nerobíme nič
pre to, aby sa to zmenilo. Z inej strany
pomyselnej mince, niektorí politici sa
pýtajú, prečo ich ľudia nechápu a nenasledujú, hoci ich návrhy sú logické
a jasné. Pravdepodobne preto, lebo sa
usadili v kráľovstve čistých myšlienok
a zredukovali politiku na rétoriku. Ďalší
zabudli na jednoduchosť a predstupujú
pred ľudí s komplikovaným posolstvom,
ktoré im je cudzie. To ešte viac ukazuje,
že je potrebná formácia. Potvrdzuje to aj
koncilový dokument Gaudium et spes,
starý päťdesiat rokov: „Tí, ktorí sú alebo
sa môžu stať súcimi na ťažké, ale pritom
veľmi ušľachtilé politické povolanie, nech

sa naň pripravia a nech sa mu venujú,
nehľadajúc svoje výhody ani hmotný zisk.
Nech bezúhonne a múdro postupujú proti
krivde a útlaku, proti svojvoľnej vláde
a neznášanlivosti jedného človeka alebo
jednej politickej strany. A nech sa úprimne
a statočne, ba s láskou a politickou
neohrozenosťou zasvätia dobru všetkých.“
Situácia u nás nie je niečo nové. Čelíme
problému, ktorý nie je neriešiteľný. Chýba nám iba väčšia a razantnejšia angažovanosť v tejto oblasti.

REALITA
Dôsledkom našej ľahostajnosti či nezáujmu v tejto veľmi polarizovanej dobe
a spoločnosti na Slovensku sú nevídané prejavy zla. Postupne sa vyplavuje
na povrch viac a viac príšerných skutočností, medzi ktoré patria úkladné vraždy,
korupcia, kompromitovanie, vydieranie
a pod. A to nie je čosi konšpiračné,
vymyslené. Európske štatistiky hovoria
o tom, že slovenské súdnictvo a polícia
sú na posledných miestach v rebríčku dôveryhodnosti. Ako je to možné?
Skutočnosť, akokoľvek sa jej bránime, je
zdrvujúca. My sme to dovolili. Každý je-

den z nás! Nie tí druhí, iní... My vkladáme
do volebných urien volebné lístky alebo
ľahostajne neprídeme voliť vôbec, aby

6

slovo na tému

utvárať podobu celej politiky a nebyť
len vonkajšími príveskami na skrášlenie politickej debaty bez perspektívy

„TY SI MA VYVOLIL, ABY SOM
VLÁDOL TVOJMU ĽUDU, ABY
SOM VELIL TVOJIM SYNOM
A TVOJIM DCÉRAM.“
Múd 9, 7

sme sa pred svojím svedomím obhájili, že to nie je naša zodpovednosť. Ale
politická zodpovednosť je neoddeliteľne
spojená s posolstvom o Božom kráľovstve
a je neodmysliteľnou súčasťou poslania
kresťana vo svete. Kresťan nie je z tohto
sveta, keďže je spoluobčanom Božieho
kráľovstva, ale je a pôsobí v tomto svete.
Kresťan je teda vždy občanom dvoch svetov. Mal by pôsobiť podľa učenia Cirkvi
a žiť z Božieho slova a sviatostí, ktoré ho
vyzbrojujú a udržiavajú bdelými a schopnými žiť kresťanské hodnoty vo svete.

AKO ĎALEJ?

Cirkev nie je súčasťou politického spoločenstva, zoskupenia či strany, ale na základe svojho poslania a kompetencií je
povolaná ochraňovať dôstojnosť ľudskej
osoby vo všetkých dimenziách, od časových (od počatia až po smrť) až po spoločenské, ekonomické hospodárske, ale
i politické. Ľudská dôstojnosť a spoločné
dobro sú pojmami, ktoré by mali zvnútra

Pápež František nás vyzýva, aby sme sa
venovali rozvíjaniu „bdelej schopnosti
študovať znamenia čias“. Je to vážna zodpovednosť, pretože niektoré skutočnosti
dnešnej doby, ak pre ne nenájdeme dobré
riešenia, môžu prerásť do procesov odľudštenia, pri ktorých sa už veľmi ťažko
hľadá cesta späť. Dajme si pozor, aby sme
sa svojimi postojmi, konzumom, egoizmom nedostali do konfrontácií, v ktorých
sa „človek človeku stáva vlkom“. Treba
ozrejmiť, čo je plodom Božieho kráľovstva a čo škodí Božiemu plánu. Rozpoznať
a interpretovať vnuknutia nielen dobrého,
ale aj zlého ducha. A čo je najdôležitejšie,

vybrať si vnuknutia dobrého a odmietnuť tie od zlého. Potrebujeme sa modliť
a prosiť o dar rozlišovania medzi dobrom
a zlom v tomto chaotickom a neprehľadnom svete informácií, dezinformácií,
konšpirácií a skreslených posolstiev.
Naša kotva je u Boha. Prečo sa neobrátiť
k nemu, aby on sám inšpiroval plány
aj v oblasti politiky? Pápež František
vyjadril presvedčenie, že otvorením sa
duchovnu aj v tejto oblasti by sa mohla
vytvoriť nová politická mentalita, ktorá
by pomohla prekonať absolútne rozdelenie medzi politikou a spoločným
dobrom. Prosme Boha, aby rástol počet
politikov schopných vstupovať do autentického dialógu, ktorý dokáže účinne
ozdraviť hlboké korene, nielen vonkajšiu
podobu rozličných druhov zla v našom
svete.
O pár dní nás čakajú ďalšie voľby. Nech
je naša zodpovednosť na svojom mieste.
Ako sa rozhodnúť? Voľme stranu, ktorá
predstavuje, prináša a dáva záruku zachovania ľudskej dôstojnosti vo všetkých
oblastiach. Tieto voľby určujú ideológiu,
ktorou sa bude štát na najbližšie obdobie
uberať. Lebo jej ovocím bude hlasovanie
poslancov v parlamente a schvaľovanie zákonov, ktoré majú vplyv na nás
samotných. Nech nás neopantajú plytké
a „milučké“ slogany na billboardoch a extrémizmus v akejkoľvek rovine či podobe.
Uvažujme, modlime sa a prosme o Božiu
múdrosť pri našom rozhodovaní. Nenechajme iných rozhodovať o nás a o našej
budúcnosti, o budúcnosti našich detí!

JÁN ZUBER (1920 – 1997)
Ján Zuber sa narodil 14. januára 1920 v rodine Michala
a Márie v Stanči, kde navštevoval základnú školu. Mal
mladšieho brata. O niekoľko rokov otec odišiel do Ameriky. Keďže sa chcel stať kňazom, ako sedemnásťročný
ostal sám doma. Matka s bratom odišli za otcom. Gymnázium absolvoval v Michalovciach, seminár v Prešove.
12. augusta 1946 uzavrel manželstvo so Sofiou Zaluckou.
Boh ich požehnal piatimi deťmi.
Kňazskú vysviacku prijal 25. augusta 1946 v Prešove z rúk biskupa Pavla Gojdiča
a nastúpil do Hostovíc. Tu ho zastihla akcia P a hrozby, že deti dajú do detského
domova a manželku na Sibír, ak nepodpíše. Koncom marca 1951 odišiel do Stanče.
V novembri sa musel do dvadsiatich štyroch hodín vysťahovať do Čiech, do Hostomíc. Pracoval v tehelniach, v papierňach a v keramických závodoch. 10. júla
1958 ho zatkli policajti rovno v práci a prepustili ho až v máji 1960 na amnestiu.
V auguste 1962 sa presťahovali do Košíc. V roku 1968 bol vymenovaný za správcu
farnosti Švermovo. V októbri 1985 dostal mozgovú príhodu a v roku 1986 odišiel
do dôchodku do Košíc. 29. januára 1997 tu odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi a tu
aj bol pochovaný. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ

Je naozaj čas vrátiť sa k hodnotám, ktoré
Ježiš vkladal do života súčasníkov. Chodil
pomedzi nich, dobre robil, kade chodil.
My, príslušníci Cirkvi, ho máme nasledovať, zaujímať svoje miesta vo všetkých
sférach spoločnosti aj v politike a dobré
konať všade, kam prídeme alebo kde
pôsobíme. Máme na to právo? Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že k poslaniu
Cirkvi patrí vynášať morálne úsudky aj
o veciach týkajúcich sa politického spektra života spoločnosti, ak sa to dotýka
základných práv človeka alebo spásy jeho
duše. Samozrejme v intenciách a použitím prostriedkov, ktoré sú v zhode s evanjeliom a dobrom všetkých so zreteľom
na konkrétnu dobu a situáciu.

a zrozumiteľných programov a riešení.
Nemožno postaviť politiku na neustálom
kritizovaní. Treba prichádzať s riešeniami
pre súčasného človeka, voliča.

pexels.com
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KMEŇOVÉ BUNKY
Jozef GLASA

Sú skryté v každej časti nášho tela. Pracujú za život. Ten
náš. Opravujú a obnovujú pokazené. Regenerujú, dávajú
rásť. Kmeňové bunky. Zázrak prírody a nádej i pomocník
medicíny 21. storočia.
oplodnenia“). Keď prestanú byť súčasťou
reprodukčného plánu „rodičov“, tí sa
rozhodnú darovať ich na výskum. Núka
sa tu otázka: „Ako to len môžu (svojim
deťom) urobiť?!“

Bunková liečba, na ktorej rozvoji sa dnes
intenzívne pracuje, predstavuje veľkú, no
možno až prehnanú nádej na vyliečenie
tých chorôb, kde dnešná medicína ešte
stále ťahá za kratší koniec (cukrovky,
degeneratívnych ochorení nervovej sústavy
alebo kĺbových chrupiek). Už dnes sa
v lekárskom prostredí hovorí o vzniku
a dynamickom rozvoji celej novej oblasti

Na vedecký výskum aj na očakávané
liečebné využitie sú však najzaujímavejšie
pluripotentné kmeňové bunky. Sú ešte
akoby veľmi mladé, nediferencované.
Podobné bunkám veľmi raného embrya.
Bohužiaľ, nezriedka sa z neho získavajú,
a to jeho úplnou deštrukciou. Našťastie,
vyskytujú sa aj v kostnej dreni, zubnej
pulpe, v pupočníkovej krvi a inde. Navyše, tieto kmeňové bunky možno pripraviť
aj v laboratóriu, a to z akejkoľvek bunky
ľudského tela. Diferencované somatické

– regeneratívnej medicíny. Etické hodnotenie týchto nových možností bunkovej
biológie a medicíny musí byť dôkladné,
hlboko rozlišujúce i patrične opatrné. Ide
nielen o výskumnú alebo liečebnú účinnosť takýchto postupov, ale aj o ich bezpečnosť, neškodnosť pre človeka, u ktorého sa
použijú. Veľmi negatívne je, samozrejme,
etické hodnotenie zneužitia, úmyselného
usmrtenia živých ľudských zárodkov, ktoré
sa pri získaní embryonálnych kmeňových
buniek nenávratne zničia.

flickr.com

Ide o akoby stále mladé bunky. Sú určené
na to, aby sa ďalšie bunky, ktoré vzniknú
ich delením, znova a znova delili. Tie sa
v každej ďalšej generácii o niečo viacej
diferencujú, špecializujú. Napokon vytvoria zrelé, špecializované bunky daného
tkaniva. V kostnej dreni tak vznikajú
všetky nové krvinky. V pečeni zrelé pečeňové bunky (hepatocyty). Celá pečeň sa
postupne vymení raz za mesiac. Sliznica
čreva asi raz za päť dní. Kmeňové bunky
zaisťujú opravy, regeneráciu všetkých
tkanív tela nepretržitou náhradou poškodených či odumretých buniek.

bunky sa rôznymi postupmi „preprogramujú“ tak, že akoby omladnú. Dôležité
je, že nepochádzajú z ľudského zárodku. A možno ich „prinútiť“, pomocou
rozličných laboratórnych zásahov, aby sa
v príslušných tkanivách postarali o opravy
poškodení, regeneráciu.

Bunky rozlišujeme podľa schopnosti
kmeňových buniek dať vznik rôznym
typom ich diferencovaných „potomkov“. Totipotentné sú základom celého
organizmu. Ide o oplodnené ľudské
vajíčko a prvé bunky zárodku, čo vznikajú
po jeho delení. Multipotentné dajú vznik
rozličným bunkám toho istého tkaniva –
napríklad krvotvorná všetkým krvinkám.
Veľmi zaujímavým typom sú pluripotentné kmeňové bunky. Za vhodných
podmienok z nich môžu vzniknúť bunky
všetkých tkanív organizmu.
Iné rozdelenie kmeňových buniek je
podľa toho, akým spôsobom sa získavajú.
Multipotentné pochádzajú z krvi či tkanív dospelého človeka alebo plodu. Preto
sa nazývajú aj adultné, ale tiež telové
alebo somatické. Na výskum – ale dnes už
aj na realizáciu niektorých spôsobov bunkovej liečby – ich možno získať napríklad
z krvi, kostnej drene alebo tukového
tkaniva pacienta. Totipotentné predstavujú živé ľudské zárodky (embryá). Dnes
sa, bohužiaľ, na výskum vo veľkom počte
zneužívajú nadpočetné ľudské zárodky počaté v skúmavke v rámci rôznych
metód asistovanej reprodukcie („umelého

www.casopisslovo.sk
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NEŠŤASTIE
OTVORILO SRDCIA
Juraj GRADOŠ

Výbuch a následné zničenie bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove sledovalo celé
Slovensko. Toto nešťastie, ktoré si vyžiadalo aj ľudské životy, však ukázalo, čo je
v Slovákoch – láska, ktorá sa neskrýva iba za slová, ale ktorá priniesla reálnu pomoc.
A práve o nej sme sa porozprávali so zamestnancami mesta Prešov.
J

Ako ste prežívali prvé chvíle?

Peter Kulan: V prvej chvíli, keď som sa dozvedel
o výbuchu, som si ešte nedokázal predstaviť, čomu
čelíme. Riešenie mimoriadnych situácií mám v náplni
práce, a preto som sa od začiatku snažil nepodliehať
emóciám. Mojou najväčšou prioritou bolo zabezpečiť ubytovanie a základnú materiálnu a potravinovú
pomoc pre všetkých ľudí, ktorí museli 6. decembra
2019 nedobrovoľne opustiť svoj domov.
Roman Kazimír: Ani po viac ako mesiaci nie je príjemné spomínať na tragédiu, ktorá sa stala na Mukačevskej ulici. Keď sme tesne po výbuchu prijali v bežnom
pracovnom zhone informáciu o tom, čo sa stalo,
zastavil sa čas. Všetko išlo automaticky bokom. Spomínam si najmä na chvíle dobrosrdečnosti, keď mi
po celom dni dobrovoľníci dávali do rúk bagetu, aby
som sa tesne nad ránom zastavil a niečo zjedol, alebo
na momenty, keď už počas hlbokej tmy prišli ľudia
a všetci sme tam boli pre nich, a konali bez ohľadu
na čas a naše zdravie, rodinu či osobné záujmy.
J

Asi najdôležitejší bol zásah hasičov.

Vladimír Tomek: V predchádzajúcom zamestnaní som sa už stretol s výbuchom plynu v bytovke
na jednom košickom sídlisku. Pamätám si, že jeden
byt vyhorel, ale hasiči požiar v krátkom čase uhasili
a ľudia z bytovky sa mohli vrátiť späť domov. Približne takto som si v prvých chvíľach predstavoval aj ten
prešovský výbuch na Mukačevskej ulici. Keď som
dorazil na prvé zasadnutie krízového štábu, začalo mi
dochádzať, že všetko je inak. Členovia záchranných
zložiek stáli pred situáciou, akej ešte nikdy predtým
nečelili. Požiar v bytovke sa rýchlo šíril a bolo treba
evakuovať ľudí. Schodisko sa však zrútilo a jedinou
únikovou cestou boli okná. Keďže išlo o dvanásťposchodový panelák, už samotná predstava bola
desivá. Keď som po troch hodinách dorazil priamo

na Mukačevskú ulicu, čakal ma hrôzostrašný pohľad
na bytovku, v ktorej zahynuli ľudia. Táto tragédia sa
už navždy zapíše do histórie Prešova čiernymi písmenami. Ale vďaka profesionálnemu výkonu hasičov sa
podarilo zachrániť 39 ľudských životov. Stovky ľudí
prichádzali do improvizovaného krízového centra
na Prostějovskej ulici a prinášali potraviny a materiálnu pomoc pre ľudí zo zničenej bytovky.
Po tom, čo
primátorka
Andrea Turčanová
vyhlásila hneď
po tragédii
6. decembra
na území mesta
mimoriadnu
situáciu, bol
zriadený
krízový štáb.
Ten koordinoval
väčšinu pomoci
pre postihnutých.

J

Azda jednou z prvých potrieb, ktoré boli odkomunikované postihnutými, bola strecha
nad hlavou. Ako si na to spomínate?

Martina: O výbuchu na Mukačevskej som sa dozvedela zo správy na Whatsappe. Keď som videla
fotku, ktorá mi prišla do mobilu, v prvej chvíli som si
pomyslela, že ide o nejaké mesto v zahraničí. Vôbec
mi nenapadlo, že to môže byť na Slovensku. Bol to pre
mňa o to väčší šok, keď som zistila, že je to v Prešove.
Veľmi som sa zľakla a hneď som volala tajomníkovi
krízového štábu, aby som zistila, čo sa stalo. Potom
sa už všetky veci diali veľmi rýchlo. Išla som pomáhať kolegom, ktorí museli zabezpečiť reflexné vesty
a ochranné prilby pre časť krízového štábu. Následne
sme začali volať členom štábu, aby sme im oznámili,
kde bude prvé zasadnutie. Začali sme volať do hotelov a penziónov, preverovali sme voľné ubytovacie
kapacity mesta, aby sme zabezpečili ubytovanie pre
ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Museli sme
konať rýchlo a až postupne mi začalo dochádzať, aká
veľká tragédia sa stala. Obzvlášť ťažké pre mňa boli
telefonáty s obyvateľmi Mukačevskej 7. Títo ľudia boli
otrasení, podliehali panike a nevedeli, čo majú robiť.
J

V takomto prípade boli veľmi dôležité informácie.

Lenka Šitárová: Kým boli moji dvaja kolegovia
z tlačového oddelenia priamo na mieste nešťastia, ja

som mala na starosti informovanie verejnosti z úradu
prostredníctvom webovej stránky mesta Prešov
a sociálnych sietí. Bol to obrovský tlak, pretože bolo
treba zvládnuť krízovú komunikáciu, ľudia sa dožadovali informácií o aktuálnej situácii, hľadali svojich
príbuzných, ktorí na Mukačevskej 7 bývali, ponúkali
materiálnu i finančnú pomoc, chceli sa informovať,
kedy sa dostanú do okolitých bytov, a pod. Bolo
treba odpovedať na každú správu a nové informácie
zverejňovať bezprostredne po zasadnutiach krízového štábu a zakaždým, keď bolo treba ľudí informovať
o ubytovaní, odtiahnutých autách, zabezpečení okien
v bytoch v okolí vybuchnutej bytovky a pod.
Písala som rýchlo a akosi automaticky, v návale
adrenalínu a sústredenia sa na každé slovo. Stále som
pritom myslela na kolegov, ktorí sú priamo na mieste,
a tiež na ľudí z bytovky, ktorí sa už nemajú kam vrátiť. Bol to nával emócií, pocitu veľkej empatie s tými,
ktorí to celé zažívajú priamo na mieste, ale aj pocitu
úzkosti, bezradnosti a bezmocnosti.
Vladimír Tomek: Mojou úlohou bolo zhromaždiť
všetky dôležité informácie a čo najpresnejšie ich
sprostredkovať médiám, aby sa čo najrýchlejšie
dostali k ľuďom. Situácia sa však menila z minúty
na minútu a každá zdanlivá maličkosť mohla byť pre
ľudí kľúčová.
Roman Kazimír: Aj ja som mal na starosti informovať
občanov. S odstupom času vidím, že až na niekoľko dezinformácií, ktoré nešli z našej strany, všetko
prebehlo v rámci možností dobre. Nebolo to však len
o informovaní verejnosti. Robili sme všetko, čo bolo
treba, od nosenia a rozdávania materiálnej pomoci
až po sprievod poškodených ľudí a zabezpečenie
čiastkových úloh krízového štábu.
J

Zažili ste aj ťažké situácie?

Martina: Najťažší moment som zažila vo chvíli, keď
som na zozname obyvateľov Mukačevskej 7 uvidela
meno svojej kamarátky. Ihneď som vytočila jej číslo,
aby som sa uistila, že je v poriadku, ale nebrala mi
mobil. Našťastie, o chvíľu mi zavolala kolegyňa, ktorá
bola na mieste tragédie osobne, a oznámila mi, že
moja kamarátka je v poriadku a nič sa jej nestalo. Aj
v najťažších chvíľach som však pociťovala ľudskosť
a spolupatričnosť. Na krízovú linku sa totiž začalo
ozývať čoraz viac ľudí, ktorí neboli dotknutí výbuchom, ale chceli pomáhať.
J

Zažili ste v celej tejto atmosfére aj odvrátenú
stanu ľudskosti?

Lenka Šitárová: Sociálne siete, žiaľ, neboli len o solidarite a spolupatričnosti. Objavili sa aj komentáre
šíriace paniku, zavádzajúce a klamlivé informácie
z neoverených zdrojov či falošné zbierky. Na to všetko
bolo treba okamžite reagovať a doslova s tým slovne
bojovať.
Roman Kazimír: Je smutné, že aj keď sme od prvého
okamihu až do písania týchto riadkov konali najlepšie, ako sme mohli a vedeli, sme obviňovaní z ubližovania, krádeže a pod. Ľudia, ktorí takto vedome aj
nevedome činia, si však neuvedomujú, že neškodia
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len nám, ale najmä ľuďom z Mukačevskej ulice, pre
ktorých mohli dobrí ľudia z celého Slovenska aj zahraničia vyzbierať ešte viac peňazí na ich nový štart.
Ja sa však do zrkadla pozrieť nebojím a svedomie
mám čisté. Bez akejkoľvek dovolenky či osobného
oddychu sme plnili úlohy a pomáhali si navzájom
v takej silnej súdržnosti, akú novodobé Slovensko
ešte nezažilo. Všetci spolu, ruka v ruke, sme robili
každú aktivitu pre ľudí z Mukačevskej ulice so srdcom na dlani. Som hrdý na každého, kto pomohol,
bez ohľadu na druh pomoci.
J

Bytovka na Mukačevskej
ulici v Prešove po ničivom výbuchu plynu
6. decembra 2019

Čo vo vás vyvoláva spomienka na tragédiu
dnes?

Peter Kulan: Deň po tragédii som sa už ani ja nedokázal vyhnúť emóciám, keď som stál v bezprostrednej
blízkosti bytovky. Uvedomil som si, že ešte pred
24 hodinami to bola bytovka plná života, v ktorej
bývali ľudia, ktorí riešili každodenné problémy ako
my všetci. Ešte 6. decembra prežili bežné ráno a išli
do práce, do školy, prípadne za inými aktivitami.
Zrazu v jedinom okamihu prestal ich doterajší domov
existovať a už sa nemali kam vrátiť. Z ich života im
ostalo iba to, čo mali oblečené na sebe a čo mali vo
vreckách. Napriek všetkému však patrili k tým, ktorí
prežili. Žiaľ, nie všetci mali takéto šťastie.
Vladimír Tomek: Tisícky ľudí posielali finančné dary
pre tých, ktorí pri nešťastí prišli o všetko. Verím,
že táto obrovská solidarita bude pre nás všetkým
vzorom aj v budúcnosti a že pri našich každodenných
starostiach nebudeme zabúdať, že sme ľudia a musíme si pomáhať.
Lenka Šitárová: Dodnes ďakujem Bohu, že sa tá
tragédia nestala v čase, keď by bola celá bytovka plná
ľudí. Veľmi si prajem a verím, že sa už nič podobné
nikdy nestane. Ani v Prešove, ani nikde na svete.

VIETE, ŽE...?
V deň tragédie
zasahovalo na Mukačevskej ulici 117
profesionálnych a 26
dobrovoľných hasičov.
Z miesta nešťastia bolo
po demolácii väčšiny
podlaží vyvezených
spolu 8 784 ton sutín.
Po nešťastí pomohli postihnutým aj
reštaurácie, obchodné
reťazce, rôzne spoločnosti a s prevozom ľudí
na ošetrenie pomáhali
prešovskí taxikári bezplatne.

www.casopisslovo.sk
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PLÁNOVANIE
RODIČOVSTVA
Peter JAKUB

Aké majú dnes kresťania možnosti v otázkach plánovania rodičovstva? Ak nie je práve čas počať ďalšie dieťa,
čo môžu robiť? Kedy manželia môžu „byť spolu“? Len keď
chcú počať dieťa alebo aj inokedy?
Keď som vstupoval do manželstva, jednou z otázok, ktorú sme s manželkou rozoberali, bol počet našich detí. Ona mala
jednu sestru a ja pochádzam zo siedmich
súrodencov. Zhodli sme sa na tom, že ak
Boh dá, chceli by sme mať spoločne päť
detí. Božie slovo v Knihe Genezis hovorí
o kráse stvorenia a výnimočne vyzdvihuje
krásu manželstva a jeho úlohy v Božom
pláne („Boh ich požehnal a povedal im:
,Buďte plodní, množte sa...‘“; porov. Gn
1, 28). Sme jeho súčasťou, a neboli by
sme tu, ak by naši rodičia tento Boží plán
nežili.
O požehnaní plynúcom z plodnosti
a z daru odovzdávania života azda nepochybuje nikto, veď „korunou starcov sú
ich detné deti a synovia hrdí na svojich
otcov“ (Prísl 17, 6). Každý národ si uvedomuje, že dieťa je požehnaním a určite
všetci manželia vedení Božím plánom
túžia aj po tomto dare života. „Plodnosť
manželskej lásky sa však neobmedzuje
len na plodenie detí, i keby bola chápaná
v jej vlastnom ľudskom rozmere: rozširuje sa a obohacuje všetkými tými plodmi
mravného, duchovného a nadprirodzeného života, ktoré otec a matka na základe
svojho povolania majú odovzdať deťom
a skrze ne Cirkvi a svetu,“ vysvetľuje svätý
Ján Pavol II. vo Familiaris Consortio.
Ak chcú byť manželia naozaj kresťanmi,
podriaďujú sa Božiemu poriadku, ktorý
by človek nemal meniť. Keď sme prijali
do našej rodiny druhé a tretie dieťa, nastali v zdravotnom stave manželky vážne
komplikácie. Lekári nám neodporučili

mať ďalšie deti a odporúčali „pomoc“
v podobe antikoncepcie. Tú sme odmietli.
Čo teraz? Je správne odmietnuť svojho
manžela po zvyšný čas manželstva, keďže
neplánujeme darovať život? Nebudeme
intímne spolu žiť? Alebo to riešiť inak?
Boh ustanovil manželstvo pre spoločné
dobro manželov a sexuálny život je jeho
krásnou súčasťou. Veď apoštol Pavol
napísal Korinťanom: „Neodopierajte sa
jeden druhému, iba ak na určitý čas so
vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali
modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby
vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli
ovládnuť.“ (1 Kor 7, 5) Sviatostné manželstvo je celoživotné spoločenstvo muža
a ženy, zamerané svojou prirodzenou
povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí (KKC, čl. 1601).
Aké sme mali možnosti ako kresťanskí
manželia, keď sme vedeli, že nie je čas,
aby sme mohli darovať nový život? Boh
predsa musel naplánovať niečo, čo je
v súlade s jeho plánom. V tomto ťažšom
čase nám zachránil náš vzťah a vzájomné
darovanie sa v láske cez štýl života, ktorý
sme už poznali. Od začiatku manželstva
sme žili podľa zásad zodpovedného rodičovstva – konkrétne Billingsovu ovulačnú
metódu („Všetko má svoj čas, každá vec
pod nebom má svoj čas... čas objímať
a čas zdržiavať sa objímania...“ (Kaz 3, 1 –
13)). Už svätý pápež Pavol VI. v encyklike
Humanae Vitae pred viac ako päťdesiatimi rokmi napísal, že manželská láska
vyžaduje od manželov, aby dobre poznali
svoje poslanie týkajúce sa zodpovedného

rodičovstva. Z pohľadu biologických procesov to znamená poznať a rešpektovať
ich. Zodpovednými rodičmi sú tí, ktorí
sa po rozumnej úvahe a s veľkodušnosťou rozhodli prijať väčší počet detí alebo
ktorí sa z vážnych dôvodov a zachovávajúc pritom morálne príkazy rozhodli
na určitý alebo neurčitý čas nesplodiť
ďalšie dieťa. Ak teda pre odstupy medzi
jednotlivými pôrodmi jestvujú primerané
dôvody, ktoré pochádzajú z telesného
alebo duševného stavu manželov alebo
z vonkajších okolností, podľa učenia Cirkvi manželia môžu sledovať prirodzený
rytmus obsiahnutý v plodivých schopnostiach tak, že budú manželsky obcovať iba
v neplodnom období, a tak kontrolovať
pôrodnosť, aby sa morálne učenie, ktoré
vysvetľujeme, v ničom neporušilo.
Možno by niekto povedal, že je to kresťanská antikoncepcia. Nie je. V manželskom živote vznikajú situácie, kde
manželia spoločne a z vážnych dôvodov
nechcú splodiť nový život, ale chcú si navzájom prejavovať lásku aj darovaním sa
v intímnom zjednotení. Mohli by brániť
počatiu antikoncepciou v akejkoľvek podobe. Alebo, ak chcú ostať mravne čistí,
zrieknu sa intímneho zjednotenia v plodnom období a manželsky sa zjednocujú
v ostatnom čase. Kým pri antikoncepcii
manželia konajú proti novému životu, tu
sa zdržiavajú konania, ktoré by k novému
životu mohlo viesť. Nejdú proti dobru,
iba sa ho zdržiavajú. Zdržať sa dobra a konať priamo proti nemu je rozdiel. Ale ak
to nerobia z vážnych dôvodov, je aj toto
ich konanie morálne zlé.
Antikoncepcia je spôsob konania, ako
nemať deti, a pritom sa ničím neobmedzovať. Ani zabitím plodu v najranejšom
štádiu vývoja. Prirodzené plánovanie rodičovstva je založené na spolupráci manželov, ich poznaní sa nielen z biologickej,
ale i osobnostnej stránky a na vzájomnej
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Prísl 17, 6

„KORUNOU
a synovia STARCOV SÚ ICH DETN
hrdí na sv
É
ojich otcovDETI
.“

tolerancii. Týka sa všetkých rozmerov
osoby: tela, duše i ducha. Manželský akt
je tu vždy svedectvom o pravej a celkom správnej láske rešpektujúcej Boží
plán vložený do prirodzenosti muža
a ženy. Antikoncepcia nerešpektuje
Boží plán a spôsobuje, že láska sa oberá
o osobnostný rozmer a vedie k sebectvu
a vzájomnému odcudzeniu.
Billingsova ovulačná metóda nie je jediným spôsobom zodpovedného rodičovstva. Existuje ešte symptotermálna alebo
NaPro Technology metóda. Nás s týmto
prirodzeným poriadkom ešte pred manželstvom oboznámili naši rodičia (za čo
im ďakujem). Možno niekoho prekvapilo,
že sme chceli päť detí, ak Boh dá. Máme
právo si to určiť? Túžili sme po piatich
deťoch, ale od začiatku sme boli otvorení okolnostiam, ktoré môžu tento plán
zmeniť. Otvorení spolupracovať na Božom pláne, veď sám nás touto úlohou
poveril, dokiaľ budeme vládať a okolnosti
nám to dovolia.
Spočiatku, keď neboli žiadne problémy,
vzájomne prejavovaná láska bola často
nad metódou a nebrali sme ju úplne
striktne. Moja manželka si záznamy
svojho reprodukčného cyklu robila pred
manželstvom aj počas neho. A tak keď
nastali zdravotné komplikácie, sme

Každá žena má iný menštruačný cyklus s nejakým počtom plodných
a neplodných dní, ktoré sa menia, ale dajú sa ľahko vyhodnotiť a určiť. Existujú
rôzne fámy o Billingsovej metóde, najčastejšie spájané s otehotnením počas
neplodnej časti cyklu a podobne. Často je však dôvod úplne prozaický – buď
sa nevedú vôbec, alebo iba povrchne dennodenné záznamy cyklu. Keď
poznatky pri určovaní plodných a neplodných dňoch sú nedostatočné, často
načítané len z nejakej brožúrky, potom to k spoľahlivosti metódy nestačí.
Mnohé „nepodstatné“ informácie sú v skutočnosti podstatnými. Dnes tieto
nové poznatky môžete spoznať počas odborného kurzu Billingsovej metódy
dvakrát v roku v Centre pre rodinu na Sigorde.

sa v zodpovednosti k sebe navzájom
i k našej rodine rozhodli plánovať počatie
ďalších detí s ohľadom na odborný názor
lekára na zdravie manželky. A tak nám
Pán požehnal štvrté i piate dieťa, ktoré
nás však v piatom mesiaci tehotenstva
predčasne opustilo a čaká na nás vo
večnosti. O rok sme vnímali, že Boh nás
pozýva prijať aj ďalšie dieťa, že to zvládneme. A tak šiestym požehnaním pre nás
sa stal náš najmladší syn.
Veľmi málo ľudí hľadá cestu pravdy pre
svoje manželstvo a veľa ich podľahne jednoduchšej ceste cez antikoncepciu. Často
iba preto, lebo sa nedostanú ku kvalitným
informáciám a nepoznajú prirodzené plánovanie rodičovstva. To spôsobuje mnoho
zranení. Preto na kurze pre snúbencov,
ale aj manželov u nás v Centre pre rodinu
na Sigorde hovoríme o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva. Navyše
sú tieto metódy nielen zdravé a zadarmo,
ale aj ekologické. Hormonálnou antikoncepciou sa do prírody a prostredia dostáva

veľké množstvo ženských hormónov.
Nepoznám čističky na vodu, ktoré dokážu
odstrániť hormóny.
Plánovanie rodičovstva neslúži len na to,
aby sme nemali deti, ako si to niektorí
myslia. Je to spôsob, ako nájsť najvhodnejší deň na počatie nášho bábätka. No
a v čase, keď začína prevládať neplodnosť,
je to veľmi dôležité. Navyše vďaka denným záznamom môže žena zistiť oveľa
skôr rôzne ochorenia (poruchy štítnej
žľazy, nedostatočné hladiny hormónov
napr. v luteálnej fáze cyklu, cysty, polypy,
karcinóm krčka maternice...).
Na poznanie niektorej z metód prirodzeného plánovaného rodičovstva nestačí
preštudovanie plagátu alebo nejaká
dobrá rada kamarátky, ako to funguje. Ide
o vedeckú metódu, ktorú sa treba naučiť
pod dohľadom lektorov a odborníkov
a ktorá má svoje presné pravidlá. Investujte do vzájomného vzťahu a naučte sa stať
darom sami sebe navzájom.

pexels.com
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katechéza

OSUD IKONY
Z KLOKOČOVA

V roku 1769 bola vytvorená kópia tejto
ikony. Jej autorom bol podľa najnovších
poznatkov jeden z najznámejších slovenských barokových maliarov a portrétistov
Prešovčan J. G. Kramer. Pôvodne bola
kópia umiestnená na magistráte mesta
Prešov, kde sa na ňu zabudlo. Až keď bol
v rokoch 1897 – 1898, pri príležitosti 650.
výročia prvej písomnej zmienky o Prešove, obraz znova vystavený, všimol si ho
prešovský biskup Ján Váli a požiadal mesto o jeho vydanie, čo sa stalo 12. augusta
1907. Medzitým boli urobené jeho dve
kópie – jedna pre Klokočov a druhá pre
Užhorod.

Ikona Bohorodičky v Jaroslavi. Zdroj: cerkiew.gorowo.pl

Juraj GRADOŠ

Po smrti Heleny Zrínskej zdedil klokočovskú ikonu jej syn – František II. Rákoci,
ktorý ju po roku 1708 dal umiestniť znova
do Mukačevského hradu. Keď po svojej porážke odišiel v roku 1711 hľadať zahraničnú
podporu pre svoje plány, ikonu zanechal
v Mukačeve. Po kapitulácii hradu ju 16. júla
1711 doviezol Juraj Körösi do Blatného Potoka (Sárospataku), kde bola niekoľko rokov.
Tu bol napísaný podrobnejší opis slzenia
ikony a jej cesty. Dozvedáme sa v ňom, že

ikona slzila krvavé slzy a bola poškodená
heretikom. Rovnako sa tu opisuje jej pobyt
v Mukačeve, Viedni i Konštantínopole.
14. augusta 1711 bola ikona počas tradičnej
procesie pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky slávnostne prenesená
do miestneho chrámu, kde v rokoch 1712
a 1713 prudko narástol počet pútnikov. Ale
po roku 1715 sa ich počet znížil viac ako
o polovicu, čo svedčí o tom, že ikona sa už
v Blatnom Potoku nenachádzala.

V tomto bode pri súčasnej absencii
písomných prameňov môžeme iba
dedukovať a hľadať súvislosti, ktoré ukazujú na doteraz neočakávaný výsledok.
Historici sa všeobecne domnievali, že ikona bola od roku 1711 v držbe viedenských
cisárov. Ale vo Viedni sa ikona z Klokočova nenachádza. Kde je dnes? Som
presvedčený, že ikonu zo Sárospataku
previezli, či skôr prepašovali, medzi rokmi 1713 a 1716 do poľského mesta Jaroslav.
Časť mesta vlastnil František II. Rákoci
a po zhabaní nehnuteľných majetkov
v Uhorsku to bol jeho najväčší majetok.
V okolí mesta i priamo v ňom žili tisíce
vojakov z Rákociho vojska a medzi nimi
i mnoho Rusínov z Podkarpatia. A práve
v prostredí Przemyšlskej eparchie vznikla
najstaršia pieseň o klokočovskej ikone.
Miestna zázračná ikona sa tu objavila práve v tomto období a mala veľa zhodných
prvkov s ikonou z Klokočova. Nejde iba
o samotné zobrazenie Bohorodičky, ale
i o príbeh. Všetky údaje z jej výskumu
potvrdzujú jej vznik v čase postavenia
cerkvi v Klokočove. Jej príchod do Jaroslavi je spájaný podobne ako v Blatnom
Potoku s veľkým nárastom pútnikov, a to
až do takej miery, že sa veriaci rozhodli v roku 1717 postaviť pre ikonu nový
murovaný chrám. Spočiatku gréckokatolíci ikonu nazývali Trpiaca Matka
Jaroslavská, dnes jej pomenovanie znie
Brána milosrdenstva. Ikona bola v roku
1996 korunovaná pápežskými korunami
a na prosbu pápeža Františka prenesená
8. decembra 2015 do Vatikánu, kde bola
počas otvorenia Svätého roka milosrdenstva v Katolíckej cirkvi. Ikona, ktorá
v roku 1670 slzila, tak dnes spája nielen
gréckokatolíkov z oboch strán Karpát,
Slovákov, Rusínov, Ukrajincov i Maďarov,
ale je aj symbolom celej Katolíckej cirkvi.
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nám dala synove veci a povedala, že ho
pripravujú na operáciu. Zazrela som, ako
ho viezli na CT vyšetrenie. Odišli sme
s manželom k autu a tu sa ozvala z mobilu priateľka, či som zavolala kňaza.
Jasné! V danej chvíli to bolo to najdôležitejšie, ako som mohla zabudnúť?!
Rozbehla som sa nazad.
Kňaz prišiel a celkom vecne sa spýtal, či
je syn pokrstený. Nebol. Pán kaplán vzal
svätenú vodu a išli sme späť. Dostala
som zelený plášť a vtom vošla lekárka,
s ktorou som sa predtým rozprávala, so
slovami, že čo tam zas robím a čo je to
za nápad teraz krstiť, čo sme robili doteraz. Keď som povedala, že syn nechcel,
odpovedala, že teda netreba, a dodala,
že ja nie som najbližšia rodina. Kňaz sa
ma opýtal, či nie som mama. Lekárka
odvetila, že najbližšia rodina je manželka. Nakoniec nás nechala a ja som zažila
najkrajší, no najsmutnejší krst v živote,
keď som za syna odriekala krstný sľub.

LÁSKA
ZACHRAŇUJE
MÁRIA
Volám sa Mária, mám 70 rokov. S manželom sme sa brali po krátkej známosti
na úrade. Aj keď sme obaja boli pokrstení, k viere sme neboli vedení. Po roku
sa nám narodil syn. Obaja sme dovolili
poškodiť manželstvo zvonku a rozkladali
sme ho aj my zvnútra. Mali sme všetko:
byt, zariadenie, dobré zamestnanie,
synčeka. Boli sme aj zruční, všetko sme
si vedeli opraviť, ušiť, vytvoriť, spestriť.
Ale v komunikácii samé hádky, nedorozumenia.
Keď som bola v koncoch, pozvala ma
priateľka na počúvanie katechéz Neokatechumenátneho spoločenstva. Po prednáškach som doň vstúpila a zakrátko
som zatúžila po uzavretí sviatostného
manželstva. Bolo to pre mňa nepochopiteľné, lebo naše manželstvo bolo vo
vážnej kríze, pred rozpadom. Manžel sa
krátko pred naším 25. výročím svadby
opýtal, aký darček chcem. Vyhŕklo zo
mňa, že svadbu v chráme. Súhlasil. Vtedy som povedala Ježišovi svoje áno.
Náš syn sa oženil s dievčaťom, ktoré
ľúbil. Mali dve dievčatká. Niektoré
problémy však riešil alkoholom. Jedného
dňa mi volala nevesta, že syn je v nemocnici s prestrelenou hlavou. Sadli sme

s manželom do auta a uháňali na ARO.
Po ceste som zavolala priateľke, ktorá ma
priviedla k Bohu, aby sa za nás modlila.
Keď som prišla do nemocnice, lekárka

Syn ešte týždeň žil, potom zomrel deň
pred naším výročím svadby. Tento rok
v lete to budú už štyri roky. My s manželom oslávime 46. výročie sobáša. Denne
ďakujem Bohu za záchranu nášho
manželstva i nesmrteľnej duše nášho
jediného syna.

V SPOLOČNOSTI JEŽIŠA
A PREČISTEJ PANNY MÁRIE (1)
Do svojho srdca som prijal Ježiša, Syna Prečistej Panny Márie. Myslím si, že keď
s láskou pozývam Bohorodičku, ona ma tiež poslúcha, lebo je blízko mňa, a ako
Kráľovná neba sa ľahko dostane všade tam, kde je jej Syn. Vďaka ti, Ježišu, za to,
že si ma urobil hodným a prišiel si do môjho srdca. Požehnaj ma, pomôž mi zaoberať sa týmito myšlienkami, ktoré sú ti milé, keď rozmýšľam o tebe ako o Synovi
Panny Márie...
Ježišu, ako veľmi ťa milovala tvoja Matka! Tak sa ti tešila, hrala sa s tebou,
bozkávala ťa, túlila ťa k svojmu srdcu. Veľmi krásny je to obraz – Ježiš na rukách
Prečistej Panny Márie. Taký blízky nám všetkým, že aj malé dieťa si zamiluje
tento obraz. Ježišu, tento krásny obraz sa teraz opakuje v mojej duši. Bohorodička
mi odovzdala svojho Syna. Vezmi si dieťa, hraj sa s ním, pretože mám prácu. A ja
sa s tebou môžem hrať. Pobozkám tvoje ruky, ktoré ma toľkokrát požehnali.
Bohorodička, nauč ma milovať Ježiša tak, ako si ho ty milovala. Ty si nezávidela
pozemské bohatstvo, pretože si mala Ježiša, Ježiš ti úplne stačil. Kiež by som aj
ja pochopil túto múdrosť, že ak mám Ježiša, mám všetko, a ak Ježiša nemám,
nemám nič, hoci by som bol akokoľvek bohatý.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk

Kto žije z Boha, ten duchovne počal Slovo skrze vieru.
Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
21. – 23.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov Giraltovce, Stropkov, Svidník. Veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
28.02. – 01.03. AŠAD
02. – 06.03. Jarný detský tábor – päťdňový
pobytový tábor pre deti od 9 do 14 rokov
06. – 08.03. Kurz Filip – Vedie Peter Lipták
& tím. Veková kategória účastníkov je od 14
rokov.
13. – 15.03. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Snina a Medzilaborce. Veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC)
17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru pred
liturgiou a po nej alebo vo štvrtok večer, resp.
podľa dohody
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk 0904
738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40)
17.00 Liturgia (katedrála)
18.00 Stretko
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina)

S ÚSMEVOM
Rozpráva sa Jožko s ockom: „Synček, čo nové
v škole?“
Jožko sa zamyslí a po chvíli povie: „Dostal
som pätorku z diktátu.“
„A to už prečo?“
„Lebo v slove veverička som napísal dvakrát
dlhé é.“
„Jožko, ako ti toto mohlo napadnúť?“
„Keď ja som mal strašne veľa atramentu
v pere.“
Popoluška dostane 3 oriešky. Otvorí prvý nič, otvorí druhý - nič, a z tretieho prázdneho
orieška vyjde červík, žmurkne na ňu a hovorí:
- Trapas, čo?
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Jozef Petričko

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Rastislav Baka, duchovný správca Gymnázia bl. P. P. Gojdiča
v Prešove
Aká krásna je Božia príroda v zime! Stvoriteľ ju ozdobí
neopakovateľným spôsobom. Na Vianoce chceme vidieť
bielučký sneh a sme smutní, ak chýba. Táto biela krása
prichádza zhora, potichu a postupne. Dokáže skryť smetisko
i hnojisko. Tak môžu miznúť i naše krikľavé hriechy. Po spovedi. Boh chce, aby rovnako krásna bola i naša duša. Sme
smutní, ak nám chýba duchovná krása, ktorá prichádza potichu a postupne na tých, ktorí sú trpezliví. Rovnako mrazom
sú v zime vymaľované okná i konáre stromov bez špinavých
farieb. Koľko radosti a zábavy som už od dieťaťa zažil pri
stavbe snehuliaka, guľovačke, sánkovaní... Dobrorečím ti,
Pane, za toľké podobenstvá zimy pre nás hriešnikov!
Páči sa mi to . Odpovedať

Mária Mekelová, lekárnička
Náš dobrý Boh sa nám prihovára aj cez ľad a sneh. Snehová
vločka, nežná a jedinečná, rozpráva o jeho veľkosti a kreativite. Rada sa pozerám na ňu a obdivujem toto majstrovské
dielo. Pýtam sa: „Čože je vločka, ktorej Tvorca venuje svoj
čas?“ „Čože je človek, že nás tak utvoril zázračne?“ Každý
z nás je nádherný a originálny výtvor Boha. Aj s tebou Tvorca ráta! Máš jedinečné vlastnosti na uskutočnenie svojho
poslania tu na zemi. Nezabúdajme na to a spolu s ľadom
a snehom dobrorečme Pánovi.
Páči sa mi to . Odpovedať

Helena Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny vo Svidníku
Pracujem s ľuďmi bez domova. Títo ľudia sa nie vždy vlastnou vinou ocitli v ťažkých, priam neriešiteľných situáciách.
V živote sa stretli s neprijatím, rezignáciou, nepochopením,
odmietnutím, opovrhovaním... Preto nedôverujú ľuďom.
Trvá dlhší čas, kým nadobudnú dôveru k človeku. Napriek
tomu nemôžeme rezignovať. Treba im umožniť spoznávať
duchovný rozmer, aby dobrorečili Pánovi. Boh ide oproti
každému z nich na ľadovú horu pýchy, aby im povedal, že
ich miluje bez podmienok, a verím, že ho raz všetci budú
chváliť a vyvyšovať naveky.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
sites.google.com

PODUJATIA

66

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK

12

pre mladých

SVÄTÝ REPARÁT
Meno tohto svätca
vyvoláva u vysokoškolákov rôzne postoje.
Ide však o skutočného
svätca, ktorého ostatky sa nachádzajú aj vo
františkánskom Kostole Zvestovania Pána
v Bratislave od roku
1769. O jeho príhovor
v čase školských skúšok chodili bratislavskí
študenti prosiť už
počas socializmu. Sám
svätý Reparátus bol
diakonom a mučeníkom. Zomrel v roku
353 pre svoju lásku
prejavujúcu sa v službe i voči pohanom.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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VATIKÁN g Svätý Otec František schválil
18. januára voľbu 85-ročného talianskeho kardinála Giovanniho Battistu Re za dekana kardinálskeho kolégia. Kardinál Giovanni Battista
Re je emeritným prefektom Kongregácie pre
biskupov. Doposiaľ bol v kardinálskom zbore
vicedekanom. Zároveň Svätý Otec 24. januára
schválil voľbu vicedekana kardinálskeho
kolégia, ktorým sa stal 76-ročný argentínsky
kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie
pre východné cirkvi. Kardinál dekan predsedá
kardinálskemu zboru ako primus inter pares –
– prvý medzi rovnými. K jeho úlohám patrí
aj zvolanie konkláve v prípade uprázdnenia
Petrovho stolca. Prípadnému konkláve však
bude predsedať kardinál Sandri, lebo kardinál
Re dovŕšil 80 rokov. (vaticannews.va)
KADUNA/NIGÉRIA g Pápežská nadácia
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi priniesla 1. februára správu o prepustení unesených bohoslovcov zo seminára Dobrého pastiera v Kadune.
Zo štyroch unesených bol však jeden zavraždený. Zároveň informovala, že v Nigérii rastú
obavy kresťanov kvôli vážnej situácii. (RV CZ)
KIGALI/RWANDA g Najstaršia väznica
v Rwande Nyarugenge Prison v meste Kigali
bude onedlho premenená na najväčšiu katedrálu krajiny. Postavili ju Belgičania v časoch kolonizácie, ale v rámci rekvalifikácie väzenského
systému v krajine bola zrušená pre zlé podmienky. Väznica bola svedkom ukrutných činov
aj počas smutne známej rwandskej genocídy
v 90. rokoch 20. storočia. Dostavaná by mala
byť už v budúcom roku. (Mondo e missione)

STRETNUTIE SESTIER SNPM
O FORMÁCII V DNEŠNEJ DOBE
RÍM/TALIANSKO g 
V generálnom dome
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sa
27. januára –
– 4. februára konalo
stretnutie sestier.
Na stretnutí sa zúčastnili formátorky
zo všetkých provincií. Slovenskú provinciu zastupovali sr. Hieronyma R.
Kaščiková a sr. Simeona M. Ferková. Hlavnou témou stretnutia bola Formácia sestier cez výzvy dnešnej doby. V prvých dňoch sa sestry zdieľali, ako
prebieha formácia v každej provincii, aké sú výzvy či problémy na rôznych
etapách formácie. Ďalšie dni sestry spoločne alebo v skupinách pracovali
nad formačným dokumentom a hľadali rôzne možnosti, ako nové výzvy
vo formácii uviesť do praxe. V sobotu sa sestry zúčastnili na prehliadke
baziliky Santa Maria Maggiore a večer na svätej omši so Svätým Otcom
Františkom v Bazilike svätého Petra pri príležitostí sviatku Stretnutia Pána.
(Hieronyma Kaščiková SNPM)

sr. Simeona Ferková SNPM

Marko Durlák

VATIKÁN g Svätý Otec František vymenoval 3. februára nového podsekretára Kongregácie
pre východné cirkvi. Stal sa ním
42-ročný taliansky kňaz Flavio
Pace. Nový podsekretár pochádza z Milánskej arcidiecézy a je
odborníkom na islam. V roku
2010 získal v Pápežskom ústave
pre arabské a islamské štúdie
v Ríme certifikáciu v islame
a potom spolupracoval na niektorých iniciatívach vo vzťahoch ambrosijskej arcidiecézy s islamom. Od roku 2011 je úradníkom Kongregácie
pre východné cirkvi a kaplánom Inštitútu Teresa Grillo
Michel malých sestier Božskej prozreteľnosti. (vaticannews.va)

z kresťanského sveta

David Bratnick

KONGREGÁCIA PRE
VÝCHODNÉ CIRKVI MÁ
NOVÉHO PODSEKRETÁRA
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POCHOD ZA ŽIVOT
AJ S AMERICKÝM PREZIDENTOM
WASHINGTON/USA g Veriaci Parmskej eparchie sa zúčastnili 24. januára
na pochode za život. Svojich veriacich viedol parmský eparchiálny biskup
Milan Lach SJ. Program sa začal stretnutím mladých v športovej aréne, kde vladyka Milan spolu s ostatnými katolíckymi biskupmi slávil svätú omšu pre viac
ako osemnásťtisíc prítomných. Následne sa vladyka zapojil do jadra pochodu
s mladými mužmi, ktorí sú začlenení do pastoračného programu eparchie
na rozlišovanie svojho duchovného povolania. V priebehu pochodu sa vytvorila skupina gréckokatolíkov z rôznych častí USA a cestu zakončili spoločne pred
budovou najvyššieho súdu modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke.
Účasť pochodu sa odhaduje na pol milióna ľudí. Donald Trump ako prvý prezident v histórii Spojených štátov podporil toto podujatie svojou prítomnosťou a príhovorom, kde zdôraznil dôležitosť práva na život ako daru od Boha.
Pochod za život ukázal vôľu amerického ľudu bojovať za práva nenarodených
detí a takisto budúcnosť Katolíckej cirkvi v USA, keďže väčšinu davu tvorili
najmä mladí katolíci, ktorí sa nebáli postaviť za svoju vieru. (Dávid Rinik,
Benjamín Ančočik)

www.casopisslovo.sk
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SVEDECTVO
O BOŽEJ DOBROTE
Jaroslav GIROVSKÝ

Vo sviatok sv. Mikuláša 6. decembra 2019 došlo k výbuchu
plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.
Jedna z najväčších katastrof mesta si vyžiadala osem
životov, niekoľko zranených a obrovské materiálne škody.
Svoju pomoc ochotne poskytli záchranné zložky, mesto
i Cirkev.
Vladimír Tomek

Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3, neďaleko
miesta výbuchu, bolo zriadené pietne
miesto.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ s hlbokým zármutkom prijal správu
o nešťastí. Keďže bol v ten deň mimo
mesta, povedal: „... so všetkými, ktorých
sa táto udalosť dotkla, som zjednotený
v modlitbách... Na príhovor sv. Mikuláša,
ktorého je deň, nech všemohúci Pán dá
večný život zosnulým a vleje svoj pokoj
do sŕdc zranených a pozostalých.“
Prostredníctvom prešovského protosynkela otca Ľubomíra Petríka komunikoval
aj s riaditeľom Gréckokatolíckej charity
v Prešove Petrom Valičkom, ktorý uviedol,
že charita je v kontakte s kompetentnými
a ponúkla viaceré svoje možnosti pomoci, napr. potravinovú zbierku a zbierku
šatstva, ale aj pracovnú a finančnú pomoc
či dodávkové vozidlo.

Postihnutí potrebovali pomoc od prvých okamihov. Prakticky prišli o všetko
a nadchádzajúce hodiny boli pre mnohých
existenčne kritické. Preto počas nočných
hodín z piatka na sobotu boli v priestoroch
ZŠ Prostějovskej pre ľudí nonstop k dispozícii členovia tímu krízovej intervencie
a mestská polícia. Hneď v sobotu ráno
bolo zriadené centrum sociálneho zabezpečenia v priestoroch spomínanej školy.
Pracovníci úradu práce s ľuďmi spisovali
žiadosti o materiálnu a hmotnú pomoc.
Na mieste boli prítomní aj psychológovia.
Už krátko po výbuchu prišli k bytovke
poskytnúť pomoc i podporu kňazi z priľahlých farností. K nim sa pridali aj kňazi
vojenského ordinariátu. Pred Kostolom

Vladimír Tomek

Úprimnú sústrasť zaželal tým, ktorí
stratili svojich blízkych, aj bývalý prešovský pomocný biskup vladyka Milan Lach,
eparcha ruténskej eparchie Parma v štáte
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Lenka Šitárová
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Ohio v USA. „Nech ich duše Pán prijme
do svojich príbytkov. Majme všetci otvorené srdcia a ruky pre tých, ktorí prišli o byty
a o všetko. Veľká vďaka všetkým požiarnikom, policajtom, vojakom a zdravotníkom
za ich pohotovosť. Modlím sa za všetkých,“
odkázal na sociálnej sieti.
Obdobne rýchlo zareagovali aj predseda
KBS, bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský, košický arcibiskup
metropolita Bernard Bober či pravoslávny
arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

MODLITBY ZA OBETE
MATERIÁLNA POMOC

plnenej Konkatedrále svätého Mikuláša
v Prešove v sobotu podvečer. Vyjadril
blízkosť pozostalým, pripomenul zjavenú
pravdu o nesmrteľnosti ľudskej duše
a povzbudil prítomných k solidarite
a dielam pomoci. Okrem prejavenej
ľudskej blízkosti všetkých ubezpečil
o Božej blízkosti a láske. Pozval veriacich
Vladimír Tomek

Vladyka Ján hneď po návrate pokračoval
v modlitbách za všetky obete tragického nešťastia v arcibiskupskej kaplnke.
Telefonicky sa skontaktoval s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou
a s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským. Vyjadril
im úprimnú a hlbokú sústrasť nad stratou

Mesto Prešov zriadilo v deň udalosti
transparentný účet, na ktorý mohli ľudia
prispievať. Aj mnohé farnosti okamžite
zareagovali a spontánne už 8. decembra
uskutočnili zbierku. Jednou z nich bola aj
prešovská farnosť na Sídlisku 3, do ktorej
patrili aj niektorí dotknutí nešťastím. „Aj
to nás presvedčilo, že farské spoločenstvo vie držať spolu a prejavilo svedectvo
o Božej dobrote. Sami v týchto chvíľach
zažívame, že utrpenie našich bratov
a sestier je aj naším utrpením a že žiť
v spoločenstve má obrovský význam,“
dodal otec Peter Kačur, správca farnosti.
Miestni farníci podporili veriacich z vlastnej farnosti, ktorí boli s touto tragickou
udalosťou postihnutí, sumou približne 5
000 eur.
Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo 11. decembra mimoriadnu finančnú
pomoc vo výške 60-tisíc eur z rozpočtu
mesta pre dotknutých ľudí.

ľudských životov pri nešťastí v Prešove.
Zároveň im poďakoval za obetavú prácu
všetkých záchranných zložiek.

a hlavne tých, ktorých sa najviac dotkli
bolestné následky tragédie, aby načerpali
útechu a pokoj srdca pri Ježišovi Kristovi.

Pri príležitosti fatimskej soboty 7. decembra slávil arcibiskup za všetky obete svätú
liturgiu v Bazilike Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Ľutine. Za prinavrátenie
zdravia pre všetkých zranených a za pokoj,
milosti a dary Svätého Ducha pre pozostalých a týmto nešťastím postihnutých sa
modlil dekan Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
otec Peter Šturák. Po jej skončení arcibiskup odslúžil aj panychídu za zomrelých.

V nedeľu večer 8. decembra v Chráme
bl. P. P. Gojdiča v Prešove na postihnutom Sídlisku 3 sa konali modlitby
chvál s modlitbami za oslobodenie
a uzdravenie s pomazaním olejom sv.
Šarbela. Modlitby viedlo domáce farské
spoločenstvo Michael. Modlili sa zvlášť
za tragicky zosnulých pri výbuchu plynu
na Mukačevskej ulici, za ľudí, ktorí prišli
o strechu nad hlavou, ale aj za svoje
osobné problémy. Tieto modlitby boli
o to emocionálnejšie, že sa na nich zúčastnili takmer všetci poškodení, ktorí sú
miestnymi farníkmi.

Košický arcibiskup metropolita Bernard
Bober slúžil za obete svätú omšu v za-

Vo všetkých gréckokatolíckych chrámoch
Prešovského protopresbyterátu, ku ktorým sa pridalo mnoho ďalších farností, sa
15. decembra konala mimoriadna finančná
zbierka, ktorú vyhlásil vladyka Jána Babjak a ktorej výťažok bol určený na pomoc
postihnutým. Výnos zbierky v sume
95 040,58 eur bol vladyka symbolicky
odovzdať primátorke mesta Prešov Andrei
Turčanovej 7. januára.
Podobne aj niektoré farnosti Košickej
eparchie pomohli zbierkou, ktorá sa konala 15. decembra. Z evidovaných farností sa
prispelo takmer 16 700 eurami. V Košickej arcidiecéze bola zbierka vyhlásená
na sviatok Svätej rodiny 29. decembra
a jej výťažok činil 427 488 eur. Na účte
zriadenom na pomoc obetiam sa do konca
januára spolu vyzbieralo 4 448 009,32 eur.

www.casopisslovo.sk
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PODĽA PRÍKLADU
SV. CYRILA A METODA
Martin MRÁZ

V nedeľu, ktorá sa v byzantskom obrade nazýva
Nedeľa o Zachejovi, 26. januára bol v Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach
predstavený nový apoštolský administrátor Košickej
eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
Vladyka Cyril bol vymenovaný do tejto služby
pápežom Františkom
20. januára. Na archijerejskej svätej liturgii sa
okrem Mons. Guida Giacoma Ottonella, apoštolského nuncia na Slovensku, zúčastnili aj vladyka
Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita,
vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparchiálny
biskup, a Mons. Bernard
Bober, košický arcibiskup
metropolita. Maďarskú
gréckokatolícku cirkev
zastupoval vladyka Fülöp
Kocsis, hajdúdorožský
arcibiskup metropolita a predseda Rady
hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku.
Mukačevskú eparchiu
reprezentoval jej eparchiálny biskup vladyka
Milan Šášik CM.
V úvode archijerejskej svätej liturgie
apoštolský nuncius
prečítal vymenúvací
dekrét Kongregácie pre
východné cirkvi v Ríme.
Uvádza sa v ňom, že pre
duchovné dobro Košickej
eparchie Svätý Otec
František popri vladykovi

Milanovi Chauturovi CSsR, košickom
eparchiálnom biskupovi, vymenúva vladyku Cyrila Vasiľa SJ za jej apoštolského
administrátora sede plena. Vladyka Cyril
týmto vymenovaním získava všetky práva
a povinnosti eparchiálneho biskupa a zároveň sa stáva členom Rady hierarchov
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
a členom Konferencie biskupov Slovenska. Košický
eparchiálny biskup vladyka
Milan Chautur v úvode pozdravil nového administrátora a vyjadril veľkú radosť
a poďakovanie Svätému
Otcovi za jeho starostlivosť
o duchovné dobro spoločenstva košických gréckokatolíkov. Vo svojej homílii
vladyka Milan vychádzal
z evanjelia o Zachejovi.
Poukázal na zvedavosť
človeka, ktorá ho ženie
k hľadaniu nových vecí.
Zvedavosť však zároveň
privádza dnešného človeka
k veciam a informáciám,
ktoré ho zahlcujú a odvádzajú od Božej pravdy. Keďže táto nedeľa je poslednou
pred vstupom do predpôstneho a pôstneho obdobia,
vyzval všetkých k pôstu
od prázdnych rečí a myšlienok a pozval k napĺňaniu
sa Božím slovom. V závere
poznamenal, že mnohé veci
v živote sa môžu zdať nezmyselné. Nad všetkým je
však Boh, ktorý je zmyslom
všetkého.
Vladyka Milan odovzdal
novému administrátorovi
panagiu s vyobrazením Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorej jubileum 350.

www.casopisslovo.sk
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výročia jej zázračného slzenia si v tomto
roku Košická eparchia pripomína.
Prítomným sa prihovoril aj vladyka Cyril,
ktorý svoje vymenovanie prijal ako prejav
poslušnosti voči Bohu a Svätému Otcovi.
Ako sám vysvetlil, poslušnosť sa v jeho
doterajšom živote vždy osvedčila a priniesla bohaté duchovné plody.

Štefan Keruľ-Kmec ml.

Vo svojom pozdrave košický protosynkel
archimandrita Jaroslav Lajčiak v mene
kňazov a veriacich Košickej eparchie
poprial obom vladykom, aby podľa príkladu sv. Cyrila a Metoda, patrónov tejto
miestnej cirkvi, ako solúnski bratia spoločne v dvojzáprahu ťahali pluh a vyorali
hlbokú brázdu duchovných dobier nielen
počas prebiehajúceho Jubilejného roka
klokočovskej ikony, ale aj do budúcnosti
pre dobro celej Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku.
Radostný priebeh celej slávnosti dopĺňal
svojím spevom Katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda pod vedením jeho dirigentky
Lucie Lovašovej, prítomnosť veľkého
počtu veriacich a skautov, ktorých zakladajúcim členom na Slovensku je aj nový
administrátor.

SLOVOPÉDIA

ŠTYRI ZAKLADAČE

PRVÝ ZAKLADAČ OBJEDNÁVAJTE
DO 15. MARCA 2020

 Ctení čitatelia, v minuloročnom vianočnom dvojčísle ste
našli prvé dve kartičky do svojej Slovopédie. Každý rok
k nim pribudnú ďalšie dve. Tie tohtoročné nedostanete
na Vianoce, ale výnimočne už teraz na Paschu.
 Okrem týchto kartičiek redakcia pre vás pripravuje štyri
zakladače podľa jednotlivých tém. Ten prvý si môžete objednať cez farské úrady alebo priamo v redakcii do 15. marca
2020. Distribuované by mali byť na farnosti vo Veľký štvrtok, prípadne poštou po Pasche. Súčasťou zakladača budú
ďalšie štyri prémiové kartičky (jedna z každej zo štyroch
tém Slovopédie), ktoré pripravujeme.
 Cena zakladača SPIRITUALITA obsahujúceho štyri prémiové kartičky v prípade osobného odberu (napr. vo Veľký
štvrtok) je 7 eur; v prípade zaslania poštou 10 eur (s poštovným a balným).

www.casopisslovo.sk
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BRATISLAVA – PREŠOV g Dom sv. Kozmu a Damiána s občianskym združením Láskavé ruky sa
zapojili do grantovej súťaže Slovenskej sporiteľne
s projektom Spojme energiu mladých a skúsenosti
šedín v našom meste. S podporou 6 284 SMS hlasov
sa umiestnili na štvrtom mieste a zaradili sa tak
medzi dvadsaťpäť projektov na Slovensku, ktoré boli
podporené sumou osemtisíc eur. Projekt chce inovatívnymi spôsobmi riešiť problémy odsúvania seniorov
s poruchou mobility na okraj spoločnosti za pomoci
mladých dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl.
Výsledkom projektu bude vytváranie medzigeneračných priateľstiev a cenná skúsenosť pre mladých ľudí,
dobrovoľníkov a deti, ako môžu pomôcť spríjemniť
a skrášliť jeseň života seniorom, a to už len samotnou
svojou prítomnosťou a spoločne stráveným časom.
Za všetkých, ktorí podporili projekt svojím SMS
hlasom, a ostatných dobrodincov bude slávená svätá
liturgia v Dome sv. Kozmu a Damiána.

STRETNUTIE DETÍ A MLÁDEŽE SWIGI
SVIDNÍK g Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja sa 1. februára uskutočnilo prvé stretnutie deti a mládeže z protopresbyterátov Svidník a Giraltovce
pod názvom Swigi. Pre viac ako sto účastníkov si kňazi a animátori z oboch
protopresbyterátov pripravili bohatý program. Po úvodnom privítaní boli pre
deti pripravené hry a aktivity, po ktorých nasledovala katechéza. Interaktívnou katechézou na tému V Božom náručí otec Matúš Verba, správca farnosti
Mlynárovce, priblížil účastníkom blízkosť, lásku a starostlivosť nebeského Otca.
Prácou v skupinkách si duchovné slovo mohli ešte viac prehĺbiť a upevniť. Celé
stretnutie hudobne sprevádzal otec František Sochovič, správca farnosti Vyšný
Mirošov. V závere stretnutia sa všetci zverili pod ochranu Presvätej Bohorodičky. (Marek Baran)
Martin Mráz

V súťaži uspel aj projekt Komunitný ekopark sv. Jána
Pavla II., ktorý predložilo občianske združenie Marana tha z Prešova. (Emanuela Mária Rindošová SNPM)

Marek Baran

PODPORA VZŤAHOV
K SENIOROM

NOVOROČNÉ STRETNUTIE
MAĎARSKÝCH VERIACICH
KOŠICE g Spoločenstvo maďarských gréckokatolíkov pri Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 26. januára zišlo po obedňajšej maďarskej liturgii na svojom tradičnom novoročnom stretnutí v spoločenských priestoroch
miestnej farskej budovy. Na úvod liturgie, ktorú slávil otec Vojtech Boháč
st., sa veriacim prihovoril hajdúdorožský arcibiskup metropolita Filip Kocsis.
Vyjadril úprimnú radosť nad stretnutím s veriacimi, s ktorými zdieľa spoločný
obrad, spiritualitu aj materinský jazyk.
Pozvanie na novoročný prípitok prijali obaja košickí vladykovia, ktorí prišli
spolu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom
Ottonellom, vladykom Filipom Kocsisom v sprievode protosynkela a diakona,
s košickým protosynkelom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, sekretárom a hovorcom Košickej eparchie otcom Martinom Mrázom a maďarským
protopresbyterom Józsefom Vaszilym. Administrátor maďarských gréckokatolíkov v Košiciach otec Vojtech Boháč ml. sa poďakoval vzácnym hosťom
za povzbudenie, ktoré prejavili svojou prítomnosťou malému, ale životaschopnému maďarskému spoločenstvu. (-vb)

TRENČÍN g Viac ako tristo dospelých,
detí a mladých sa zúčastnilo 18. januára
na jedenástom farskom plese trenčianskej
farnosti. Po úvodných slovách privítania
udelili prítomní kňazi požehnanie a parket sa zaplnil tancujúcimi. Pre deti bola
pripravená detská tombola a detský kútik,
o ktorý sa starali sestry služobnice, ktoré
pôsobia vo farnosti. Výnos z tomboly vo
výške 1 963 eur bol venovaný na dostavbu
novej cerkvi a pastoračného centra v Trenčíne. (I. Cingeľ)
DVORIANKY g Správca farnosti Dvorianky otec Lukáš Vojčík a duchovný správca
Centra pre mládež Košickej eparchie sv.
Jána Teológa v Dvoriankach otec Milan
Kmec uviedli 19. januára do Cerkvi Zosnutia
Presvätej Bohorodičky relikvie sv. Šarbela
a sv. Martina de Porres, ku ktorým môžu
veriaci kedykoľvek predkladať svoje prosby
a modlitby. (G. Čverčko)
DECHTICE g Vo veku nedožitých deväťdesiatich rokov zomrel 20. januára Anton
Semeš. V päťdesiatych rokoch túžil odísť
do Talianska študovať teológiu v Ríme.
Po neúspešnom prekročení štátnych hraníc
bol odsúdený na výstražný trest štrnásť
rokov. Po návrate na slobodu dvadsať rokov
viedol katolícky samizdat. Ako dôchodca
zriadil v Prešove knižnicu v gréckokatolíckom seminári a ako knihovník tam prežil
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Ladislav Koščák
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BANSKÁ BYTRICA g Na banskobystrickej
radnici sa 26. januára konala výstava viac
ako tristo exemplárov Biblií. Najstaršia
z nich mala štyristo rokov, ale výnimočné
boli i rôzne formáty – pre deti, mládež,
športovcov, armádu, slabozrakých, nepočujúcich, do vody či mnohojazyčné prevedenia. Výstavu organizuje Slovenská biblická
spoločnosť spolu so súkromným zberateľom
Michalom Lapčákom. Organizovanie akcie
nadväzuje na akcie a podujatia, ktorými si
počas tohto Roka Božieho slova bude Cirkev
pripomínať dôležitosť existencie Biblie.
(Š. Ševčik)

DEŇ UČITEĽOV
KOŠICKEJ EPARCHIE
TREBIŠOV g Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta sa
30. januára pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov
Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, uskutočnil Deň učiteľov
cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej
eparchie.

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 24.
– 26. januára konal kurz Život v Kristovi.
Tím pod vedením Petra Liptáka z Košíc sa
venoval témam ako Dôležitosť modlitby,
Prečo a ako čítať Božie slovo, Ako obstáť
v duchovnom boji, Ako sa nechať viesť Svätým Duchom a Ako hovoriť iným o Kristovi.
Obohatením a spestrením programu boli
rôzne dynamiky, každodenné slávenie
svätej liturgie, osobná i spoločná modlitba.
(P. Maľarčík)

Program slávnosti pre približne 170 učiteľov, vychovávateľov, duchovných
správcov, odborných a vedúcich pedagogických zamestnancov, hostí, zástupcov verejnej správy a samosprávy, zástupcov podnikateľskej obce a spolupracujúcich inštitúcií začal apoštolský administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ archijerejskou svätou liturgiou v miestnom farskom Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. Pozornosť učiteľov upriamil
na život troch svätiteľov a povzbudil ich, aby mladým ľuďom vdychovali život
postavený na Bohu.

Peter Fedorko

Po liturgii program pokračoval posviackou Regionálneho centra odborného
vzdelávania a prípravy a slávnostným obedom, kde sa prihovorili ďalší vzácni
hostia. (Adriana Horňáková)

ĽUDOVÉ MISIE V STAKČÍNE
STAKČÍN g Misionárov týždňových ľudových misií, redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR a Jozefa Kišáka CSsR, privítal 18. januára pri svätej liturgii
správca farnosti otec Peter Demjanovič. Hlavným poslaním misionárov bolo
obnoviť a prehĺbiť živú vieru v Boha. Atmosféru bohoslužieb počas týždňa spevom dopĺňal detský zbor a taktiež zbor matiek. Program pozostával zo slávenia
svätých liturgií s misijnými kázňami, keď počas jednotlivých dní si veriaci mali
možnosť obnoviť krstné a manželské sľuby, udeľovala sa sviatosť pomazania
chorých, ďalej to boli modlitby molebenov, modlitby pred Eucharistiou, stavovské stretnutia s deťmi, mládežou, stretnutia s mužmi a ženami či návštevy
chorých. V záverečný deň otcovia posvätili misijný kríž. (Peter Demjanovič)

vyše trinásť rokov. Bohoslovcov učil lisovať
vyobrazenia ikon, cirkevnoslovanský jazyk
a latinčinu. Večná mu pamiatka! (IS PA)

TOPOĽA g Na topolianskom obecnom
úrade sa 1. februára konal prvý farský ples.
Myšlienka správcu farnosti otca Lukáša
Kireša na zorganizovanie plesu sa stretla
s veľkou podporou miestnej farskej rady.
Celé farské spoločenstvo sa tak stretlo
i v nasledujúce ráno na nedeľnej svätej
liturgii. (D. Kirešová)
STAKČÍN g Už 4. ročník detského plesu sa
v stakčínskom dome kultúry konal 2. februára. Všetkých privítal miestny správca
farnosti otec Peter Demjanovič, ktorý
otvoril ples spoločnou modlitbou. Požehnanie prítomným udelil rímskokatolícky
kaplán otec František Petruška a pozdravné
slovo predniesol Ján Gliganič, pravoslávny
mitroforný protojerej v Stakčíne. Deti mali
počas plesu možnosť nielen zatancovať si,
ale aj zasúťažiť a získať rôzne ceny. Viac než
šesťdesiat cien detskej tomboly potešilo
mnohých výhercov. (-pd)
STROPKOV g Vo Farnosti bl. Vasiľa
Hopka sa 1. februára konal detský karneval.
Po úvodnom privítaní otcom Jozefom Kavčákom, miestnym kaplánom, sa začal zábavný večer plný hier a súťaží. Pre prítomných boli pripravené súťaže i občerstvenie.
Každý súťažiaci si odniesol diplom a malú
pozornosť. (T. Vojčíková)
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PONDELOK
24. február

Začiatok Veľkého pôstu
Prvé a druhé nájdenie hlavy
Jána Krstiteľa
Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku
mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom... (Joel 2, 12 )
Máš sa dôvod postiť? A chceš sa postiť?
Dnes ťa Pán, Boh, skrze svoju cirkev
vyzýva aby si robil pokánie a začal sa
postiť. Začíname boj so svojimi vášňami,
zlými náklonnosťami, tvrdosťou srdca,
márnosťami, za ktorými sme doteraz
bežali. Odvracaním sa od všetkého
svetského čo v nás zabíja boží život
k Jedinému, ktorý nás skutočne miluje.
Len začnime tráviť čas s Bohom, všetko
bezbožné sa začne samo ozývať a pútať
našu pozornosť.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Kor
3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9.25 – 27.33 –
36, zač. 105; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka, zdržanlivosť od mäsa,
mlieka a vajec s pôstom (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
25. február

Arcibiskup Taras
Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my
sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo
spása je zo Židov. (Jn 4, 22)
Je rozdiel, keď cestujeme po diaľnici, ceste
prevej triedy, alebo poľnej ceste. Každá
má svoje krásy a výhody. Ale ide o to, kam
chceme dôjsť. Lebo zo Siona pochádza
pravé učenie a z Jeruzalema Pánovo slovo(Iz
2, 3). V hluku tohto sveta otupeli naše uši
a srdce. Pôstom sa očisťujme. Pozrime sa
pod nohy, po akých to cestách kráčame.
Nenahovárajme si, že je to dobré. Tí, čo
opúšťajú Boha, budú zničení. (Iz 1, 28)
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, zač. 16; každodenné antifóny; menlivé časti z utorka
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
26. február

Biskup Porfyrios
... v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. (Lk 24, 47)
Kto teba pozval do pokánia? Toto slovo
je nám niekedy nepríjemné. Pokánie.
Potrebujem ja pokánie? To iný potrebujú.
Takto hovorí pyšný človek. Ten čo sa
stretol s ohlasovaním Ježiša Krista vie,
že sa potrebuje odvrátiť od svojich zlých
skutkov a priľnúť k Ježišovi. Sv. Marek
askéta hovorí: Iba tých, ktorí sa voči
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všetkému, čo nie je Boh, stali slepými,
Pán robí múdrejšími, ukazujúc im to, čo
najviac približuje k Bohu.
Služba VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22;
Stichiry na 10 veršov: zo stredy prvého
týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému
Prokopovi, pričom prvú opakujeme; Sláva,
I teraz bohorodičník prepodobnému;
zdržanlivosť od mäsa (MM: 16, 51)

ŠTVRTOK
27. február

Prepodobný vyznávač Prokop Dekapolita
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar
je večný život v Kristovi Ježišovi, našom
Pánovi. (Rim 6, 23)
Niekedy máme možnosť vybrať si – tovar
v obchode podľa značky, ceny či kvality;
ľudí ktorých posadíme do parlamentu; čas
strávený pred telkou, s rodinou či dobrou
knihou... Ale niektoré skutočnosti sú
dané. Nerozhoduješ ani ty, ani ja. Hriech
vedie do smrti, večný život je boží dar. Ten
môžeme len prijať. Iba v Kristovi. Tu niet
výberu. Využívajme tento pôsty čas, aby
sme zahodili všetok hriech a nečistotu .
Kristus je naša spása.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 20b;
každodenné antifóny; menlivé časti zo
štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
28. február

Prepodobný vyznávač Bazil
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného
človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa
poslušnosťou jedného sa mnohí stanú
spravodlivými. (Rim 5, 19)
My často chceme vyzerať spravodlivo
v očiach deti, rodičov, v očiach susedov,
politici v očiach voličov, kňazi v očiach
svojho biskupa. Ako chceš vyzerať v očiach
Pána, Boha? Keď sú pre nás dôležité oči
všetkých ľudí, aj tie naše, a robíme všetko
možné, aby sme v nich dobre vyzerali, o čo
skôr je potrebne v očiach Božích, ktorý
dáva večný život. A ako sa to dá? Zjednotiť
sa s Kristom.
Služba VPD: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34;
Stichiry na 10 veršov: z piatku prvého týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom 4. hl., Teodorovi Tirónovi; Sláva Teodorovi Tirónovi,
I teraz bohorodičník 4. hlasu; zdržanlivosť
od mäsa (MM: 17, 40)

SOBOTA
29. február

Prvá pôstna sobota – pamiatka na div
kolyvy, ktorý urobil veľkomučeník

Teodor Tirón
Prepodobný Kassián
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
V týchto posledných dňoch prehovoril
k nám v Synovi... (Hebr 1, 1 – 2a)
Boh hovorí. Pre mnohých samozrejmosť,
pre niekoho niečo neskutočné. Div kolyvy
je dôkazom neustálej starostlivosti o svoje
deti. Prehovoril k veriacim skrze biskupa.
Ako ja počúvam? Emauzkým učeníkom
horelo srdce keď počúvali. Potom je
potrebne uskutočňovať. Moje skutky,
spôsob života, zmýšľanie a rozhodovanie
má byť odpoveďou na jeho slovo. Je pôst,
plačme nad svojimi zlými skutkami.
Liturgia: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23
– 3, 5, zač. 10 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač.
292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Teodorovi Tirónovi); predobraz. antif. a blažen.; menlivé
časti Teodorovi (HS: 207; PZ: 170; HP: 166)

NEDEĽA
1. marec

1. pôstna nedeľa – nedeľa Ortodoxie
Prepodobná mučeníca Eudokia
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma
poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa
prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod
figovníkom.“ (Jn 1, 48)
Poznáme výsledky volieb, ceny
v obchodoch, z časti svoje slabosti
a možno lepšie slabosti iných. Zažili
sme aj Božiu milosť v živote. On pozná
každého jedného z nás. Ako poznal
Natanaela. V náboženskom poznaní
všetko začína iniciatívou Boha. Prv než
pozná Boha, je poznaný Bohom. Poznať
vyjadruje existenciálny vzťah. Žiadna
veda, informácie, či znalosti. On sa s nami
stotožnil vo všetkom, okrem hriechu.
A do toho sme pozvaní my všetci. Poznať
Pána. Mať s ním vzťah. Jedna duchovná
dcéra pátra Pia sa ho raz opýtala: „Páter, vy
nie ste nikdy unavený, keď tak dlho stojíte
na nohách s tými ranami?“ „Nestojím
na nohách,“ odvetil. To ju zmiatlo. „Ak
nestojíte na nohách, potom musíte byť
na kríži.“ „A to si si uvedomila až teraz?“
dodal. Páter poznal Pána. Niekedy sa s ním
chceme zjednocovať až potom, po smrti,
lebo chceme byť v nebi. Ale teraz je ten
čas. Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho
srdca a ty si našiel odvahu rasť v láske
s ním, než s týmto svetom.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 11, 24 –
26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, zač. 329b; Jn 1, 43 – 51,
zač. 5; hlas 5; predobraz. antif. a blažen.;
tropár z hlasu a z 1. pôstnej nedele, Sláva,
I teraz, kondak z triódy; ostatné z triódy; namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba milostiplná (HS: 148, 208; PZ: 101, 171; HP: 102, 168)
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PONDELOK
2. marec

Hieromučeník Teodot
Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne
neprináša ovocie, odrezáva, a každú,
ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala
viac ovocia. (Jn 15, 1 – 2)
Všetci sa tešíme, ak máme dobré ovocie
svojho života. Nebojme sa nechať Otca
Nebeského aby nás čistil. Nevzpierajme sa
mu. Nenariekajme, že to bolí. Keď budeme
odrezaní, mimo spásy, až vtedy to bude
naozaj zlé. Večný život prechádza cez Ježiša
Krista. Bez neho nemôžeme nič urobiť. Aj
tento druhý týždeň pôstu začnime s ním.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75;
každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
3. marec

Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat
Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som
ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 9)
Ďalšie klamstvo v Biblii. Kain hovorí
„neviem“. Zabil ho. No „hlas krvi tvojho
brata hlasno volá zo zeme ku mne“ hovorí
Pán. Hriech do neba volajúci. Vražda.
Koľko sa ich od vtedy stalo? Toto je naša
história. V ruskom filme Ostrov sa mních
Anatoľij celý mníšsky život kajá za to,
že si myslí, že zabil v donútení svojho
kamaráta. Vražda Ábela začala tým, že
sa Kain nahneval. Na koho som sa dnes
nahneval?
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Gal
6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10;
každodenné antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
4. marec

Prepodobný Gerasim od Jordána
Beda tým, čo vravia zlému dobré
a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu
svetlom, robia horké sladkým a sladké
horkým! (Iz 5, 20)
Prekrúcať pravdu sa dá. No beda tomu, kto
to robí. A ľúto toho, kto tomu verí. Koľko
krát to vyšlo aj z našich úst? Ešte stále
si ako kresťania myslíme, že sa nemáme
za čo postiť, modliť, konať pokánie? Sv.
Veronika Giuliani hrdinsky už ako dieťa
znášala bolesť v zjednocovaní sa s bolesťou
Ježiša Krista. My zo strachu, že nás to
zabolí, sme schopní nazvať svetlo tmou,
vraždu interupciou.
Služba VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23.
6, 1 – 3a; Stichiry na 10 veršov: zo stredy
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na každý deň

druhého týždňa Veľkého pôstu a mučeníkovi Konónovi, pričom prvú opakujeme;
Sláva, I teraz bohorodičník mučeníkovi;
zdržanlivosť od mäsa (MM: 19, 52)

ŠTVRTOK
5. marec

Mučeník Konón
A jeden druhému volal: „Svätý, svätý,
svätý je Pán zástupov, celá zem je plná
jeho slávy.“ (Iz 6, 3)
Videnie a povolanie proroka Izaiáša je
pre mňa jeden z najkrajších textov Sv.
písma. Pri sv. liturgii spievame to isté, čo
serafíni. Nosím to v srdci zvlášť pre jednu
pieseň, v ktorej je celý úryvok v modlitbe
prednášaný. „I priletel ku mne jeden zo
serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo
kliešťami vzal z oltár, dotkol sa mi úst
a povedal: ,Hľa, toto sa dotklo tvojich
perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je
odstránený!‘“ (Iz 6, 6 – 7)
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač.
13; každodenné antifóny; menlivé časti zo
štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
6. marec

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci
z Amoria
Pán videl, že ľudská neresť na zemi je
veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je
ustavične naklonené na zlé... (Gn 6, 5)
Hoci len niečo vyjde navonok a uskutoční
sa to, zmýšľanie v srdci je veľmi dôležité.
Človek sa pozerá na zovňajšok, Pán
hľadí na srdce. Sv. páter Pio keďže mal
dar od Pána vidieť do srdca, neraz poslal
niektorých penitentov z radu preč, aby
sa lepšie pripravili. Bál by si sa ísť k nemu
na spoveď? Raz budeme všetci stáť pred
Pánom a skutky každého budú odkryté.
Aká dôležitá je úprimná ľútosť nad
hriechmi.
Služba VPD: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7,
1; Stichiry na 10 veršov: z piatku druhého
týždňa Veľkého pôstu dvakrát, mučeníkom 5. hl. a hieromučeníkom, pričom
prvú opakujeme; Sláva zosnulým 5.hl.
I teraz bohorodičník 5. hlasu; zdržanlivosť
od mäsa (MM: 20, 41, 50)

SOBOTA
7. marec

Druhá zádušná sobota
Hieromučeníci z Chersonu:
Bazil a spol.
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď
na to som prišiel.“ (Mk 1, 38)

Dnes sa znova modlíme za našich
zosnulých. Aby boli spasení. Vďaka
Ježišovi máme túto nádej na večný život.
On je pôvodca a zavŕšiteľ. V ňom máme
odpustené hriechy. Svojich drahých
zosnulých do jeho milosrdenstva
zverujeme a túžime, aby boli vo večnej
radosti. Ako je to však s tebou? Chceš
byť spasený? Na to potrebuješ počuť hlas
Božieho Syna. Aby si uveril a takto s vierou
sa modlil za svojich blízkych.
Liturgia: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1,
35b – 44, zač. 6 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17,
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým);
každodenné antif.; menl. časti zosnulým;
namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Bohorodička (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA
8. marec

2. pôstna nedeľa
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Preto musíme dávať tým väčší pozor
na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol
prúd mimo. (Hebr 2, 1)
Všetci vieme, že slovo má svoju moc.
Povedz niekomu „milujem ťa“, alebo
niekomu „nenávidím ťa“. Nastanú
rozdielne reakcie. Je aj slovo, ktoré má
moc spasiť ťa, dať ti večný život. Ježiš
Kristus je tým Slovom od Otca, slovom
lásky a odpustenia z hriechov. Je tu
ale nevedomosť , zabúdanie a lenivosť
(ľahostajnosť) píše sv. Marek askéta. Aj
tieto tri hnutia nepriateľa chcú zabrániť
vojsť do večného života. Zabrániť toto
slovo spásy poznať, alebo naň zabudnúť,
či ostať nevšímavým. Veď načo mi to
bude? Prípadne upriamiť našu pozornosť
inde. Zrazu sme v praktizovaní svojho
kresťanského života mimo toho, čo
hovorí Ježiš. Všetko je dôležitejšie než
On. Je to krásne vystihnuté v situácií, keď
spolubratia sv. Šarbela vysvetľujú, ako
chránili predstaveného, kláštor, ako sa bili
s vojakmi, ako chceli vyslobodiť svojich
spolubratov a sv. Šarbel im povedal:
Nemôžeme bojovať so zlým jeho vlastnými
zbraňami. Inak sa staneme takými, aký
je on. Bratia, máme iba naše modlitby.
Musíme sa modliť. Veľa modliť.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 1,
10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7;
hlas 6; predobraz. antif. a blažen.; tropár
z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz,
kondák chrámu Bohorodičky (ak nie je
chrám Bohorodičky, Sláva, I teraz, kondák
z triódy); prokimen, Aleluja a pričasten
z hlasu; namiesto Dôstojné je sa spieva
Z teba milostiplná (HS: 149, 209; PZ: 103,
173; HP: 104, 171)
Peter Calko
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pre deti

detská

Pôstne modlitby

Otče,
Uf! Už sa mi aj
nechcete si
nohy trasú.
radšej sadnúť?
Určite nevládzete.
Staraj sa
o seba...

Príbehy poslušníka
O čom
premýšľaš?

Všímal som si
starých
mníchov...

A...?

Videli ste,
ako ťažko
...

... a
radšej sa modli.

... sa im
robili
poklony?

Ako?
Nie je poklona ako poklona. Vo Svätom písme
Ježiš hovorí, ako sa Bohu klaňajú praví ctitelia:
„Ale prichádza hodina, ba už je tu,
keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi
v Duchu a pravde.
Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.“
(Jn 4, 23)
Úloha: Ježiš tieto slová povedal pri istej príležitosti. Prečítaj si celý úryvok z Jánovho evanjelia
a odpovedz na otázky:

Na akom mieste sa rozprávajú?
Kde sú vtedy Ježišovi učeníci?
Do akého mesta potom ten človek utekal?
Čo spôsobilo svedectvo toho človeka?

Mal si sa naozaj
Aj jeho starať sám o seba.
duša spolu
s telom potrebuje
vstúpiť do hlbokej
pod...
riadenosti
...
... a
pokánia.

Ahoj, deti, jediný živý tvor na tejto zemi, ktorý
sa dokáže inému pokloniť, je človek. Ak to
robí bez donútenia, z vlastného rozhodnutia, vtedy sa k telesnému prejavu –
zmene postoja tela – v jednote pripája aj
duch človeka, ktorý sa skláňa spolu
s telom. Vtedy je poklona dokonalá.
Vyjadruje podriadenosť, poslušnosť, ale
aj úctu. Aj najvzácnejší hostia sa (a nielen
v minulosti) skláňali pred kráľom. Prinášali
dary... A čakali na odpoveď.

S kým sa Ježiš rozpráva?

Aj ja som sa poChcel som, aby riadne zadýchal.
si starec Jonáš
sadol, ale on mi skoro vynadal.
Vari
si čakal, že si
...
naozaj...
sadne?

No...

Ver mi, že jedna jeho poklona sa vyrovná tvojim desiatim.

Poklona pri východných modlitbách vyjadruje
uctievanie Najvyššieho aj pokánie. Človek zapája do modlitby srdce, myseľ, dušu, ducha
aj telo. Duša sa modlí prostredníctvom tela
a telo sa zúčastňuje na modlitbe duše. Do
Božej prítomnosti nás vovádza ľahký úklon
s prežehnaním, hlboká poklona, keď sa
pravou rukou môžeme dotknúť zeme,
alebo ak na kolenách padáme až tvárou na
zem. Pri kňazských vysviackach si vyvolení
muži líhajú na dlážku s rozpaženými rukami.

Efrémova modlitba
Počas pôstu sa modlíme aj typickú pôstnu modlitbu sv. Efréma
Sýrskeho. Počas nej sa niekoľkokrát robia aj malé a veľké
poklony s prežehnaním.
Úloha: Správne usporiadaj poprehadzované slová modlitby.
Text modlitby nájdeš aj na webe Slova v podstránke venovanej deťom. Môžeš si ju vytlačiť a modliť sa počas pôstu.
Modlitba svätého Efréma Sýrskeho
Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha
prázdnych rečí, nedbalosti, znechutenosti, mocibažnosti.
Daruj ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky
mne, svojmu služobníkovi. Pane a Kráľu, áno, daj, aby
som neposudzoval svojho brata a videl vlastné prehrešenia, lebo ty na veky vekov si požehnaný. Amen.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha
nedbalosti, znechutenosti, mocibažnosti a prázdnych
rečí. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný
na veky vekov. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha
miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Amen.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Jedna k desiatim
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JUBILEÁ KŇAZOV
Ján Minďaš, právo nosiť nábederník, výpomocný duchovný farnosti Jakubany – 4.
marec – 80 rokov života; Tomáš Smoleňák,
duchovný rádu redemptoristov v monastieri
v Michalovciach – 4. marec – 50 rokov života;
Michal Kuruc st., právo nosiť nábederník,
výpomocný duchovný farnosti Orlov – 9. marec – 45 rokov kňazstva; Jozef Tóth, titulárny
kanonik, protojerej, na odpočinku v Košiciach
– 20. marec – 95 rokov života; Ján Kmec,
protojerej, dôchodca – 24. marec – 65 rokov
života; Vladimír Tomko, stavroforný mitrát,
duchovný správca kňazov GKE – 26. marec –
65 rokov života; Michal Onderko st., titulárny
kanonik, sudca metropolitného tribunálu –
30. marec – 70 rokov života
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti − február
50 rokov: Ing. Andrea Juríčková, Trenčín;
Anežka Sečová, Sabinov
60 rokov: Helena Kavčáková, Veľká Tŕňa;
Helena Magurová, Lučkovce; Mária Múdra,
Klenov; Anna Zubková, Sačurov
70 rokov: Marta Bednaříková, Radvaň nad
Laborcom; Juraj Chalachan, Svidník; Milan
Čurma, Michalovce; Paulína Hamžiková,
Čeľovce; Irena Kertisová, Kručov; Jozef Lukáč,
Kuzmice; otec Anton Mojžiš, Prešov; Mária
Palenčárová, Ruská Nová Ves; Mária Peržeľová, Rudlov; Mária Tomášová, Laškovce; Anna
Verhúnová, Košice-Šaca; Helena Viktorová,
Červená Voda; Mária Zalužická, Vinné
75 rokov: Mária Angyalová, Sečovce; Ján Iľko,
Dvorianky; Helena Kašperová, Spišská Nová
Ves; Michal Kočiš, Dlhé Klčovo; Irena Kolesárová, Košice; Vincent Milenký, Ruská Nová
Ves; Marta Pastorová, Kuzmice; Ján Ribovič,
Ľubotice; Mária Sabolová, Vranov-Lomnica
80 rokov: Anna Bihárová, Michaľany; Ing. Michal Novotný, Žiar nad Hronom
85 rokov: Pavol Fejerčák, Janov; Emília Rešetárová, Trebišov; Anna Vasiľová, Kožuchov
90 rokov: Mária Dobiašová, Porostov; Katarína Švábová, Stakčín
Na spolok darovali: Mária Telehová, Sobrance
– 5 eur; Mária Vasiľová, Slavkovce – 10 eur;
členovia spolku z Drienice – všetci po 5
eur: Anna Birčáková, Oľga Fechová, Helena
Fechová, Peter Javorský, Anna Kundráková,
Margita Olejárová, Mária Polomčáková,
Vincent Sedlák, Ľuboslava Škovránová, Elena
Škovránová, Anna Staneková, Anna Šurinová;
Jozef Krivoňák, Jakubovany
Prosíme všetkých farárov a správcov farností,
aby nám do ústredia spolku v Michalovciach
zaslali podpísané a aktualizované protokoly o prebratí knižných členských podielov
za svoju farnosť. výbor spolku
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oznamy

BLAHOŽELÁME
V týchto dňoch oslávil
svoje okrúhle jubileum aj
náš duchovný otec Jozef
Špes. Drahý otče, sme
vďační za vašu prítomnosť
medzi nami, za to, že Boh
poslal do našej farnosti
ďalšieho pastiera, ktorý nás vedie na ceste
k spáse našich duší. Staráte sa a zveľaďujete
nielen náš chrám, ale aj srdcia našich detí,
mládeže a ostatných vám zverených veriacich i neveriacich. Vyprosujeme vám i vašej
rodine hojnosť darov Svätého Ducha a milostí potrebných na vaše povolanie. Nech vám
na príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla,
patrónov našej farnosti, udelí Boh veľa lásky,
zdravia i horlivosti vo vašej službe. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Milpoša
Drahý otec Anton Mojžiš,
dnes, keď ďakujete Bohu
za prežité roky, pripájame
sa do vašej modlitby aj my
veriaci z Drienice a pri príležitosti vašich narodenín,
ktoré ste oslávili 20. februára, vám s radosťou blahoželáme. Vyprosujeme vám požehnanie, zdravie, duchovnú
silu a naďalej široko otvorené srdce pre tých,
ktorí v ňom nachádzajú objatie milosrdného
Otca. Sme vám vďační za spoločne prežitý
čas, keď ste boli naším duchovným otcom,
a tešíme sa aj z ďalších prežitých spoločných
liturgických slávení v našom chráme. Svojou
láskavosťou, obetavosťou a skromnosťou ste
pre nás veľkým príkladom. Nech vás sprevádza Božia milosť. s modlitbou a vďačnosťou
veriaci farnosti Drienica
SPOMÍNAME
Od úmrtia našej drahej mamky Anny Lukáčovej, rod. Hupcejovej, uplynulo 2. februára
10 rokov a 15. februára sme si pripomenuli
18. výročie úmrtie otca Michala Lukáča, ktorí
boli členmi SSCM. Ďakujeme všetkým, ktorí
na nich s láskou a v modlitbách pamätajú.
S láskou v srdci a vďakou Bohu si na nich

spomínajú dcéry Mária, Eva a synovia Jozef,
Michal a Albert s rodinami. Blaženyj pokoj,
vičnaja jim pamjať!
OZNAMY
Duchovné cvičenia pre mužov a ženy
Téma: Pane, nauč nás modliť sa
Termín: 5. – 8. marec
Cena za stravu a ubytovanie je 48 eur.
Duchovné cvičenia, ktoré vedie otec Pavol
Tomko CSsR, sa začínajú v prvý deň o 18.00 h
a končia obedom posledný deň. Prihlásiť
sa môžete najneskôr tri dni pred začiatkom
cvičení.
Mejl: duchovnecssrmail.com alebo tel. č.:
0944 322 150
Katechéza pátra Eliasa Vellu o závislostiach
(alkohole, drogách, pornografii)
Termín: 18. apríl (sobota) o 15.00 hodine
Miesto konania: hotel Morava, Tatranská
Lomnica
Program:
15.00 – 16.00 hod. Katechéza
16.00 – 16.30 hod. Otázky
16.30 – 16.45 hod. Prestávka
16.45 – 17.00 hod. Chvály
17.00 hod. Svätá omša za oslobodenie a vnútorné uzdravenie
Program bude nahrávaný vo forme MP3,
ktoré si budete môcť po skončení kúpiť.
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344

Poďakovanie
Drahí priatelia, veľmi pekne ďakujeme za každý hlas.
Dostali sme sa vďaka vám na štvrté miesto a tým získali
grant. Za všetkých našich dobrodincov bude slávená svätá
liturgia v Dome sv. Kozmu a Damiána. Boh vám žehnaj. Sestry
služobnice a kolektív Domu sv. Kozmu a Damiána.
Viac o schválenom projekte:
https://www.mamnatogrant.sk/projekty/detail/84/spojme-energiumladych-a-skusenosti-sedin-v-nasom-meste
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TV LUX

J24.02. (pondelok) 08.20 Gigi, Božia princeznička
(12) 08.50 Biblia pre najmenších (11) 11.30
Egypt: Poznačení krížom 2 17.30 Doma je doma
J25.02. (utorok) 16.30 Mandera, Keňa 2015 – dokum. 2 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15
Túžba za večnými výšinami – dokument 2

J26.02. (streda) 03.20 Akatist 08.30 Lesodo –
detský program 16.00 Svätá omša z Vatikánu
18.00 Slzy a nádej Iraku 20.20 PKP R
J27.02. (štvrtok) 08.10 PKP 16.05 GkM R 16.30
Večera u Slováka 17.00 Iba škola 17.15 PKP R
20.20 Adorácia 22.55 Nová kvalita života
J28.02. (piatok) 08.55 GkM R 16.25 Vnemy
16.55 PKP R 17.00 Kulmenie: Beethoven 17.30
Moja misia: Cyprián – Mozambik 20.30 Svätý
Augustín – film 2
J29.02. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00
Akatist 19.00 PKP R 20.30 Evanjelium podľa
Jána (1) 2 – film
J01.03. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.25 Slovo v obraze: Samaritán 08.40 GkM R 15.30 Krížová cesta
20.30 Quo vadis 21.00 Medzi nebom a zemou
J02.03. (pondelok) 08.20 Lesodo 08.50 Biblia
pre najmenších 14.35 Láska a rodičovstvo:
Prirodzené metódy (5) 2 16.05 V škole Ducha
20.15 Prečo, otče?
J03.03. (utorok) 16.30 Soňa – dokument 17.00
Peter medzi nami 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Klamstvá o eutanázii – dokument 2
J04.03. (streda) 08.20 Lesodo 09.15 Až tam,
kde prebýva Boh – dokument 16.30 Katolícka
Austrália – dokument (1) 20.20 PKP R
J05.03. (štvrtok) 08.10 PKP 08.50 Biblia pre
najmenších 16.05 GkM R 21.50 Bosna a Hercegovina: Mosty s Európou – dokument
J06.03. (piatok) 08.20 Lesodo 08.55 GkM R
09.40 Spolu 10.10 Z prameňa 15.30 Krížová
cesta 16.55 PKP 17.30 Moja misia 18.00 PNG:
Zem neočakávaného 20.15 PKP R
J07.03. (sobota) 01.50 PKP R 08.05 Klbko 08.30
PKP 09.30 Láska a rodičovstvo: Antikoncepcia
(4) 14.00 Akatist 16.00 Fatimská sobota 19.00
PKP R 20.30 Evanjelium podľa Jána – film (2) 2
J08.03. (nedeľa) 08.25 Slovo v obraze: Panna
Mária pred krížom 08.40 GkM R 10.00 Svätá
omša 16.05 Spojení oceánom 20.30 Duchovná
poradňa
TV NOE

J23.02. (nedeľa) 08.05 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 09.35 Večeře u Slováka 10.05 Církev
za oponou 18.00 Animované biblické příběhy:
Chléb z nebe
J24.02. (pondelok) 07.45 Ars Vaticana 10.55
Ukrajina: Skutky apoštolů 12.50 Duchovní malby (3) 17.25 Mwebare kwija – Klinika v buši

26

program

J25.02. (utorok) 08.20 V srdci Bolívie 08.50
Dědek a jeho kreslený svět 17.35 Na křídlech
andělů 21.10 Řeckokatolický magazín 00.15
Čas pro Malawi
J26.02. (streda) 09.15 Dědek a jeho kreslený
svět 10.30 Příběh o Žofii – dokument 14.35
Cesta k andělům (9) 16.05 Gustav Štok: Kříž je
moje cesta
J27.02. (štvrtok) 08.50 Dědek a jeho kreslený
svět 10.50 Příroda kolem nás 12.50 Povolání:
Sestra Olga 15.15 Chlapi na hoře
J28.02. (piatok) 09.20 Poslové naděje 13.15
Egypt: Ať je požehnán tvůj lid v Egyptě 13.45
Meditační Kaple sv. Jana Pavla II. 15.45 Chléb
náš vezdejší
J29.02. (sobota) 08.55 Sedmihlásky (145) 09.00
Animované biblické příběhy: Chléb z nebe
17.50 Chiara Lubichová 21.40 Stalingradská
Madona

J01.03. (nedeľa) 07.10 Biblická studna 10.00
Mše svatá z Kostela sv. Jakuba v Trnavě 18.35
Sedmihlásky (58) 20.05 Missio magazín
J02.03. (pondelok) 08.50 Dědek a jeho kreslený
svět 14.40 Cesta k andělům (12) 15.25 Myanmar: Na stejné cestě 18.45 Pošta pro Holuba
J03.03. (utorok) 06.45 Salesiáni na Haiti 13.00
Přešel jsem hranici 15.20 Práce charity v Mexiku 21.10 Řeckokatolický magazín
J04.03. (streda) 08.50 Dědek a jeho kreslený
svět 13.00 Skryté poklady: Vladimír 15.15 Víra
do kapsy 16.20 Adopce srdce 16.55 Biblická
studna 18.30 Mašinky (4)
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J23.02. (nedeľa) 10.00 Kláštory a rehoľný život:
Život sv. Lujzy de Marillac 13.00 Vyvolená: Blahoslavená Alexia Le Clercová – rozhlasová hra
14.00 Vychovávame deti v školskom veku Hosť:
Martin Ďuračka 15.30 Svetlo nádeje: Kresťan
na vidieku 20.30 Karmel: Svätý Ján Nepomucký
a jeho zrekonštruovaná kaplnka vo Farnosti sv.
Anton
J25.02. (utorok) 20.00 Askéza: Prvý stupeň
k pokániu
J29.02. (sobota) 09.30 Konflikty a ich riešenie
(4) 20.15 Od ucha k duchu: Choďte a hlásajte
J01.03. (nedeľa) 10.00 Charitatívne dielo a svätorečenie Lujzy de Marillac
J03.03. (utorok) 20.00 Duchovný obzor: Slávenie
eucharistie – príprava obetných darov
J14.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Trebišove; slávi otec Milan
Diheneščík

RTVS
JEDNOTKA

J3.02. (nedeľa) 10.30 Archijerejská svätá
liturgia z Katedrály sv. Kríža v Bratislave; slávi
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha
J26.02. (streda) 08.40 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Bardejov R
J27.02. (štvrtok) 08.30 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Vlkolínec R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J23.02. (nedeľa) 11.40 Televízny posol 19.40
Slovo R
J24.02. (pondelok) 14.30 Televízny posol R
J25.02. (utorok) 21.05 Po stopách Boha – dokument R
J26.02. (streda) 17.00 Svätá omša na Popolcovú
stredu
J27.02. (štvrtok) 08.30 Drevené kostoly Karpatského oblúka R
J29.02. (sobota) 06.30 Etnografický atlas Slovenska: Rodinné obrady R
J01.03. (nedeľa) 06.30 Etnografický atlas Slovenska: Tanec R 13.15 Orientácie 13.40 Slovo
TROJKA

J23.02. (nedeľa) 10.50 Malé biblické príbehy

J24.02. (pondelok) 11.25 Dedičstvo otcov:
Kláštor františkánov v Kremnici R 12.30 Maľby
na skle – dokumentárny film R
J25.02. (utorok) 11.25 Dedičstvo otcov: O histórii a snahe o záchranu Kostola a kláštora svätej
Kataríny Alexandrijskej – dokumentárny film R
12.30 Maľby na skle
J26.02. (streda) 12.30 Maľovaný sen – dokum. R
J29.02. (sobota) 10.50 Príbeh veľkého umenia
– dokument R 18.00 Michelangelo z Babína
– dokument R 18.25 Obrázky z čičmianskej
svadby – folklórne pásmo R
J01.03. (nedeľa) 09.00 Po stopách Martina Luthera – cestopis R 10.45 Malé biblické príbehy
23.50 Slovenské unikáty 2000: Tichý tikot
hodín R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00
Kresťanská nedeľa
J15.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša (Slovensko) /
Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Matky
ustavičnej pomoci v Snine (po rusínsky; otec
Maroš Prejsa)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

DANI PETTREYOVÁ:
VRAŽEDNÝ PRÍLIV

Anóda
po česky

FILM g Film sa začína smrťou Jána Pavla II a voľbou nového pápeža. Tú vyhráva
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI). O niekoľko rokov neskôr je kardinál Bergoglio
(pápež František) povolaný do Vatikánu
pre svoju žiadosť o dôchodok, kde sa
stretáva s Benediktom XVI. Z filmárskeho
hľadiska ide o podarený počin, problém
však nastáva pri prezentovaní filmu ako
inšpirovaného skutočnými udalosťami.
Autori sa tu snažia pomedzi skutočné
udalosti podsúvať dohady o fungovaní
a udalostiach v Cirkvi. Ďalším negatívom
je plytké a účelové vykreslenie charakterov pápežov. Preto treba vnímať film ako
autorskú fikciu a nie ako pravdivé vyobrazenie udalostí. (Slavomír Gereg ml.)

Nerozhodná hra
v šachu

Autor:
Čistiaci
Vladimír
Zmerala
Komanický prostriedok
Sumerský
boh nebies
Niklová
ruda

Hranica,
lekársky

kultúra a relax

DVAJA PÁPEŽI

KNIHA g Dani Pettreyová začína novú
sériu Strážcovia pobrežia. Romantický triler plný nádeje a viery. Jedného
poddôstojníka pobrežnej stráže zavraždia a druhý záhadne zmizne. Špeciálny
agent vyšetrovacieho úradu pobrežnej
stráže Finn Walker sa tak púšťa do svojho
doposiaľ najnebezpečnejšieho prípadu.
K dispozícii má iba zopár stôp z miesta
činu – z lode zmiznutého poddôstojníka.
Pri vyšetrovaní musí Finn spolu so svojím
tímom siahnuť až na dno svojich schopností. (http://bit.ly/2NicYc7)

Pomôcky: Matematic1
An, Ton,
Operand ká veličina q
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Malá os

ESPÉ: ZDVIHNI SVOJ HLAS
(LIVE)
HUDBA g eSPé – worshipová kapela,
ktorá patrí medzi najznámejšie na Slovensku, prišla v decembri 2019 so svojím
live albumom. Album obsahuje piesne,
ktoré sú mnohým známe z evanjelizačného turné Godzone, ktoré spoločenstvo SP
a domovská kapela organizuje na Slovensku už viac ako desať rokov. Na albume
si môžete vypočuť deväť skladieb. Sú
klasickým worshipom, teda chválou,
modlitbou a rozjímaním. To sa odzrkadľuje aj na dĺžke skladieb, ktoré sú dlhšie,
ako sme zvyknutí pri iných albumoch. To
však nijako neuberá na kvalite albumu ani na celkovom dojme. Album sa dá
objednať fyzicky v e-shope kapely alebo si
ho môžete vypočuť na známych streamovacích platformách. (Dominik Petrík)

LEKÁREŇ

Hmotnosť
telesa

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Znoj
Tenká
doštička

E B A S P E S O A D A R B H A N A

Vládla si

Č A T Y P Á T E P N Y S S E K T Y
A M L I S T Y I

Edov rodič

L O A K B J B L A T O E S L T L O

Rudolf,
po domácky

Typograf.
štvorček

Kým

P N J A N I S E O I Y V E K N O CH

Poprezeraj

Ty, po nemecky

O V O L O N L Ž K V P E L Á A K B

Predložka

2

Kilogram

q

České
mesto

Nová
scéna,
skratka

3

q

Neodišiel

K Á R B O Ž I A A L Á S K A L Y O
L T R O L V L T Č A E R O O S N B
A A E I

I A S V D K O K P T N Y N

D N E C M L L A T Y Á Z O Á A Á O
Y K A I A S L O V A N P R B Z S V

Kancelár.
skratka
Hustý
porast

Ženské
meno
TV levica

Passan.
Name record

Zacláňa

Vládnutie

Y Y T L N A R U I N Y U H O R K A
K A T E B O B D I V Č O R R T A U

Bolestivá
zdurenina
Tvrdosť
ceruziek

Diera

Písomná
skúška

Anglická
dĺžková
miera

Geometr.
teleso
Francúz.
rieka

Čln
na Rýne

Legenda: ALIBI, ANTIKA, BALADA, BLANA, BLATO, BRADA, ELITA,
CHLIEB, JALTA, KALAMITA, KOBRA, LÁSKA, LIEKY, LIMAN, LISTY, NÁRUČ,
NÁZOR, OBDIV, OBETA OBCHODY, OBLAK, OBNOVA, OBRAD, OLOVO,
ORKÁN, PLAČE, POKLADY, POKLES, POLYP, PRÁVO, PSOTA, PYTAČ,
RUINY, SEKTOR, SEKTY, SEPSA, SINAJ, SKALY, SLINA, SLNKO, SLOVAN,
STAVY, STEPI, STOIK, STOPY, TÁBOR, TANKY, TEPNY, TORZO, UHORKA,
VÁNOK, VIOLA, VLAKY, VLASY, ŽATVA, ŽIVICA, ŽOBRÁK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.

Strachoval sa

Autor: Marek Pataky

Predložka

Policajné
vozidlo

Prikrývka

Popínavá
rastlina

Asistent,
slangovo

Správne riešenia z čísla 2: Krížovka: Mária je ikona Matky Cirkvi.
Osemsmerovka: Milé a láskavé slovo prináša pokoj.

5%

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

ZĽAVA

#

Španielská
vychovávateľka

Ona, po nemecky

I P E T S L I U D

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
23.02. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)
06.03. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
07.03. Fatimská sobota (09.30 h)
13.03. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

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

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

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

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.03. Fatimská sobota (10.30 h)
08.03. Malá púť (10.30 h)
ZLATÁ BAŇA – SIGORD

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h),
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
28.02. – 08.03. Tábory pre deti a mladých
(Čičava)

MISIA

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
04.03. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)
18.03. Stretnutie pre deti (17.30 h)

JÁN KRSTITEĽ

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

KOMUNITA

CENTRUM PRE RODINU

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
13. – 15.03. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je
99 eur za manželský pár.
27.02. – 01.03. 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.
Príspevok je 75 eur za osobu.
27. – 29.03. Kurz Billingsovej ovulačnej
metódy. Organizovaný spolu s Donum
vitae. Kurz je určený záujemcom z radov
snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov,
budúcim lektorom Billingsovej ovulačnej
metódy. Príspevok je 50 eur za osobu.
02. – 05.04. Kurz prípravy na manželstvo.
Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok
za osobu je 75 eur.
17. – 21.04. Seminár Otcovo srdce. Bližšie
informácie: centrum.rodina@gmail.com.

RÓMSKA
KOINONIA
CENACOLO

