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Juraj GRADOŠ

Táto dávna pravda sa dá povedať aj inak – klamstvo 
zotročuje. Ak človek klame, zamotáva sa do svojich 
lží. A je v nich uviaznutý ako hmyz v sieti pavúka. 
Čím viac sa bude vykrúcať, vyhovárať, tým viac sa 
bude do lží zamotávať. A aký je výsledok? Smrť. 
Nepíšem tu o fyzickej smrti, aj keď niekedy človek 
volí aj toto zlé „riešenie“, ale o zániku vzťahov, 
dôvery, úprimnosti... Na jednej strane ovocie klam-
stva prichádza od osôb okolo takéhoto klamára, 
ktorí len veľmi ťažko budú nachádzať silu a odvahu 
mu znovu uveriť, znovu s ním budovať vzťah. Ale 
i v samom klamárovi vzklíči ešte väčšie zlo – uverí, 
že nikto mu už neodpustí. Ba čo viac, časom sa 
tento jeho štýl života v klamstve stane pre neho 
normálnym.

Vidíme to okolo seba. Všade. Veľmi viditeľné je 
to v politike. Zlo, spájanie sa so zlom je zľahčova-
né. Bagatelizované. Sú nachádzané nové a nové 
výhovorky, aby prekryli staršie klamstvá. A často 
také dôveryhodné. A tak presvedčivo podané. 
A jednoduchý človek náchylný veriť predstaveným 
im uverí. V tomto prípade klamstvo ničí dôveru 
autorít – tých, čo klamú, i tých ostatných. Zasieva 
do sŕdc a myslenia ľudí pochybnosti. Namiesto 
prirodzenej dôvery tu bude nedôvera, ktorá sa 
prejaví často vtedy, keď pôjde o život. Aj  dnes to 
vidíme – nosenie rúšok, obmedzenia v chrámoch, 
obchodoch, kinách... Počúvame, že toto sú všetko 
iba výmysly, aby nás očipovali. Lebo sa blíži koniec 

sveta. Strácame dôveru, lebo klamstvami bola tá 
naša zničená. A keď príde človek, ktorý ju potrebu-
je a ktorému my potrebujeme veriť, tak naraz dô-
very niet. Nemáme dôveru sa úprimne a v plnosti 
vyznať zo svojich hriechov. Nemáme dôveru prijať 
rozhodnutie autority. Nemáme dôveru...

Nie je to nič nové. Toto „hranie sa“ s dôverou tu 
bolo od počiatku sveta. Eva uverila klamstvu 
hada, Adam Eve, Ábel Kainovi... A potom, keď sa 
človek spálil, keď jeho dôvera mu priniesla bolesť, 
nasledovala nedôvera. Spomeňte si na Kaina a jeho 
strach, že bude zabitý. Že smrť brata sa obráti proti 
nemu. Aby ho toto jeho presvedčenie nezabilo, 
Boh ho musel ubezpečiť, že potrestá každého, 
kto by siahol na jeho život. A označiť ho svojím 
znamením.

I Samaritánka pri studni prišla po vodu napolud-
nie. Lebo neverila, žeby jej niekto odpustil jej spô-
sob života. Spôsob založený na klamstve. Klamala 
seba samú, že muž, s ktorým žije, je jej manželom. 
Päťkrát sa sklamala, a tak si našla inú cestu.

Jej príbeh sa však končí inak ako tie naše. Ona 
vo svojej samote na pravé poludnie, v najväčšej ho-
rúčosti dňa stretáva muža, ktorý ju pozná. Muža, 
ktorý chápe jej počínanie, ale ponúka jej viac. 
Človeka, ktorý ju neodsúdil, ale podal pomocnú 
ruku. Naraz je schopná verejne priznať klamstvo. 
Zbaviť sa ho a s ním jeho bremena. Spoznala prav-
du a pravda ju oslobodila. A nielen to. Uzdravila 
ju. Nájdeme v sebe aj my odvahu uveriť tomuto 
človekovi a vstúpiť do prítomnosti Pravdy?

PRAVDA  
OSLOBODZUJE
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HLÁSANIE NÁDEJE:  
„NEBOJTE SA!“

Marek BARAN

Počas slávenia obradov Veľkej noci v sobotu večer 
Svätý Otec František povzbudil veriacich v náročnom 
čase pandémie k odvahe a nádeji, ktorú ponúka Kristus.

Po sobote sa ženy vydali k hrobu. Tam im 
anjel hovorí: „Vy sa nebojte! Niet ho tu, 
lebo vstal.“ (Mt 28, 5 – 6) Pred hrobom 
počujú slová života... A potom stretávajú 
Ježiša, tvorcu nádeje, ktorý potvrdzuje to 
hlásanie a hovorí: „Nebojte sa!“ (Mt 28, 10) 
Nemajte strach, nebojte sa: to je hlásanie 
nádeje. Je pre nás, dnes. Dnes. Sú to slová, 
ktoré nám Boh opakuje v noci, ktorou 
prechádzame. V túto noc nadobúdame 
jedno základné právo, ktoré nám nebude 
odobraté: právo na nádej. Je to jedna nová, 
živá nádej, ktorá pochádza od Boha. Nie je 
iba optimizmom, nie je akýmsi tľapnutím 
po pleci či príležitostným povzbudením 
s chvíľkovým úsmevom. Nie. Je to nebes-
ký dar, ktorý sme si nemohli zaobstarať 
sami.

Všetko dopadne dobre, hovoríme s vytrva-
losťou po tieto týždne, pridŕžajúc sa krásy 
našej ľudskosti a vyslovujúc od srdca slová 
povzbudenia. No s plynutím dní a vzrasta-
ním strachov aj tá najsmelšia nádej môže 
vyprchať. Ježišova nádej je iná. Vkladá 
do srdca istotu, že Boh vie všetko obrátiť 
na dobré, pretože dokonca aj z hrobu dáva 
vychádzať životu. Hrob je miesto, odkiaľ 
ten, kto doň vstúpi, nevychádza. Ježiš 
z neho však vyšiel pre nás, vstal z mŕtvych 
pre nás, aby priniesol život tam, kde bola 
smrť, aby začal nové dejiny na mieste, kto-
ré už zavalili kameňom. On, ktorý odvalil 
balvan od vstupu do hrobu, môže odsunúť 
skaly, ktoré zapečaťujú srdce. Preto sa 
nepoddávame rezignácii, nezavaľujeme 
nádej skalou. Môžeme a musíme dúfať, 
pretože Boh je verný. Nenechal nás osa-
mote, navštívil nás: prišiel do každej našej 
situácie, do bolesti, úzkosti, do smrti. Jeho 
svetlo osvietilo temnotu hrobu: dnes chce 
dosiahnuť aj tie najtemnejšie kúty života.

Sestra, brat, aj keď si v srdci pochoval 
nádej, nevzdávaj sa: Boh je väčší. Temnota 
a smrť nemajú posledné slovo. Odvahu, 
s Bohom nič nie je stratené! Odvahu: je to 
slovo, ktoré v evanjeliách vždy vychádza 

z Ježišových úst. Len jeden jediný raz ho 
vyslovujú druhí, aby núdznemu povedali: 
„Neboj sa! Vstaň, [Ježiš] ťa volá!“ (Mk 10, 
49) Je to on, Zmŕtvychvstalý, kto pozdvi-
huje nás úbožiakov. 

Ak si slabý a krehký na ceste, ak padáš, 
nemaj strach. Boh k tebe vystiera ruku 

a hovorí ti: „Odvahu!“ Nemôžeš si ju dať 
sám, no môžeš ju prijať ako dar. Stačí 
si otvoriť srdce v modlitbe, stačí trocha 
nadvihnúť ten kameň, ktorým je privale-
ný vchod do srdca, aby si dovolil vstúpiť 
Ježišovmu svetlu. Stačí ho pozvať: „Príď, 
Ježišu, do mojich strachov a aj mne 
povedz: Odvahu!“ S tebou, Pane, budeme 
skúšaní, ale nie rozrušení. A akýkoľvek 
smútok by v nás prebýval, budeme cítiť, 
že musíme dúfať, pretože s tebou kríž 
vyústi do zmŕtvychvstania, pretože ty si 
s nami v temnote našich nocí: si istotou 

v našich neistotách, slovom v našich 
tichách, a nič nám nikdy nebude môcť 
ukradnúť lásku, ktorú k nám prechová-
vaš. My pútnici hľadajúci nádej sa dnes 
túlime k tebe, Ježišu Kriste. Obraciame 
sa smrti chrbtom a otvárame srdcia tebe, 
ktorý si život. Hľa, veľkonočné hlásanie, 
hlásanie nádeje.
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„Aké pekné je byť kresťanmi, ktorí utešujú, ktorí nesú 
ťažoby druhých, ktorí povzbudzujú: ohlasovatelia života 
v čase smrti!“

 (Svätý Otec František)
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DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA
Tento dodnes najväčší a najroz-
siahlejší ozbrojený ľudský konflikt 
si vyžiadal až 60 miliónov obetí. 
Priamo či nepriamo sa nebojo-
valo len na jednom kontinente – 
Antarktíde. Boje priamo nezasiali 
Ameriku a Austráliu. Vojna sa 
oficiálne začala 1. septembra 
1939 zinscenovaným vpádom 
nemeckých vojsk do Poľska 
a skončila sa 8. mája 1945 
kapituláciou Nemecka. V Ázii 
za začiatok vojny považujú vpád 
japonských vojsk do Číny 7. júla 
1937 a koniec 2. septembra, keď 
po atómových útokoch  na Hi-
rošimu a Nagasaki kapitulovalo 
Japonsko. Ideologicky išlo o stret 
nacizmu a komunizmu a nacizmu 
a demokracie. Po jej skončení sa 
vyostrilo napätie medzi Soviet-
skym zväzom a zvyškom protihit-
lerovskej koalície.

HRDINOVIA 
A PORAZENÍ

Peter BORZA

Pripomínanie si víťazstva nad zlom, zosobneným v prívržen-
coch nacistickej ideológie, je aj 75 rokov od skončenia dru-
hej svetovej vojny dôležité a stále aktuálne. Zvlášť v našom 
gréckokatolíckom prostredí. Môže nás tešiť a napĺňať hrdos-
ťou to, že v krízovom období našu cirkev viedol bl. Pavel Goj-
dič OSBM, ktorého príklad nasledovali mnohí kňazi a veriaci. 

To by však bolo neúplné, ak by sme sa 
na dianie v Cirkvi pozerali len vo vyme-
dzenom prostredí Slovenska, pretože 
Gréckokatolícka cirkev v Československu 
sa rozprestierala na celom území štátu 
a zvlášť dominovala na Podkarpatskej Rusi 
– dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.
Rozbitie Česko-Slovenska v roku 1939 
výrazne zasiahlo do života našej cirkvi. 
Obaja biskupi Pavel Gojdič OSBM v Prešo-
ve a Alexander Stojka v Užhorode museli 
reagovať na zmeny politickej situácie. 
Gréckokatolícka cirkev bola najprv rozde-
lená v jeseni 1938 na niekoľko mesiacov 
medzi dva štáty, a od marca 1939 do troch 
štátnych útvarov, z ktorých ani jeden nebol 
demokratický. Znamenalo to rázny koniec 
plánu na vytvorenie nového biskupstva 
v Chuste a povýšení Mukačevskej eparchie 
na archieparchiu, ktorú by viedol arcibis-
kup metropolita. Novú gréckokatolícku 
metropoliu by tvorili eparchie v Prešove, 
Chuste a archieparchia v Užhorode. 

ROZBITIE REPUBLIKY
Je bolestné, že k rozbitiu Česko-Slovenska 
a tým aj k zastaveniu  procesu nového 
kánonického usporiadania Gréckokatolíckej 
cirkvi prispeli niektorí vysokopostavení 
duchovní v Užhorode. Vidina politického 
vplyvu, finančného prospechu a hypotetické 
zlepšenie postavenia Rusínov v Maďarskom 
kráľovstve (čo sa, samozrejme, neuskutoč-
nilo) ich viedlo k aktivitám, ktoré dopo-
mohli záujmom cudzích štátov. V predvečer 

Viedenskej arbitráže zorganizovali kanonik 
Július Marína a kňaz – politik Štefan Fencik 
pouličné nepokoje s Maďarmi za pomoci 
prívržencov svojho politického smeru – čier-
norubašnikov,  mládeže oblečenej v čier-
nych košeliach. Filmový záznam z nepo-
kojov bol jedným z argumentov v prospech 
odstúpenia veľkej časti Československa 
Maďarskému kráľovstvu v roku 1938. Orga-
nizátori získali svoje víťazstvo, ale za cenu 
rozdelenia duchovných aj veriacich. 

Mnohí mladí v nasledujúcich rokoch utiekli 
za hranice do Sovietskeho zväzu. Najprv 
zakúsili krutosť komunistického režimu, 
ale potom sa stali dôležitou súčasťou 1. 
československého armádneho zboru, ktorý 
sa podieľal na oslobodení Československa. 
Dôsledky udalosti v Užhorode sa prejavili 
aj na Slovensku. Biskup Pavel a viacerí 
duchovní sa stali podozrivými z podobných 
zámerov a slovenská vláda k nim pristupo-
vala s nedôverou. 

Môžeme si byť istí, že jedným z podnetov 
na napísanie pastierskeho listu biskupa 
Pavla o rasizme a medzinárodnej situácii 
v januári 1939 bolo aj nacionalistické sprá-
vanie niektorých duchovných v Užhorode. 
V liste razantne apeloval na kňazov slova-
mi: „A pretože moderný hriech šovinistic-
kého nazerania na svet tu a tam pokúša už 
aj kňazov a medzi blížnymi už premnoho 
krívd a neprávostí spôsobil, a čoraz viac 
a viac spôsobuje, vyzývam veľadôstojných 
otcov kňazov, aby sa chránili pred touto ne-
bezpečnou epidémiou...“ Takto prezentoval 
svoj odmietavý postoj k vtedy populárne-
mu fašizmu a nacionálnemu socializmu. 

ODBOJ
Aj vďaka tomuto listu a ďalším činom 
biskupa Pavla sa mnohí kňazi a veriaci 
Gréckokatolíckej cirkvi zaradili medzi 
záchrancov prenasledovaných Židov a pod-
porovateľov odboja na Slovensku. Môžeme 
pokračovať vo vymenovaní tých, ktorí sa 
postavili na stranu prenasledovaných ako 
biskup Pavel alebo kňazi Michal Mašlej, 
Peter Dudinský a ďalších 35 duchovných. 
Pripomeňme si obetavých veriacich z Ol-
šavice, Nižných Repáš, Kojšova a mnohých 
ďalších našich farností alebo si konkrétne 
spomeňme na tých, ktorí sa zapojili do SNP, 
ako boli kňazi podplukovník duchovný 
Violand Andrejkovič – veliteľ katolíckej 
duchovenskej správy v povstaleckej armá-
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de, Emil Zorvan alebo Mária Gulovičová, 
dcéra otca Edmunda Guloviča z Jakubian.  
Nemali by sme však zabudnúť ani na gréc-
kokatolíkov z Mukačevského biskupstva, 
kňazov a veriacich, ktorých väznil horthy-
ovský režim v Maďarsku. Medzi nimi bol aj 
neskorší šéfredaktor časopisu Slovo Štefan 
Papp alebo približne dvesto študentov, 
ktorým z väzenia pomohol biskup Ale-
xander Stojka. Mnohých z tých, ktorých 
sme spomenuli, ocenili už po skončení 
vojny a ďalších až po páde komunistického 
režimu, ale veľká časť zostala známa len 
v kruhu farností a rodín, ktoré s vďačnosťou 
dodnes spomínajú na ich obetavé hrdin-
stvá. Za statočné konanie pokladáme aj to, 
keď kňazi zostali po boku svojich veriacich 
v ťažkých chvíľach prechodu frontu alebo 
s nimi zdieľali osud evakuantov. Iní zasa 
evakuantov alebo utečencov prijímali a po-
máhali im. Je to rozsiahla mozaika príbehov 
a osudov s dobrým, ale aj tragickým kon-
com. Kritické vojnové časy odhalili dobré aj 
zlé stránky každého jednotlivca. Môže nás 
tešiť a napĺňať hrdosťou to, že v našej cirkvi 
prevážilo dobro nad zlom a máme k dispo-
zícii veľa pozitívnych príkladov.

OSUDY
Na začiatku tohto textu vystupujú tí, 
ktorí padli do osídiel ideológie, načas boli 
víťazmi, ale napokon hľadali spôsob, ako 
uniknúť. Z dočasných víťazov sa stali pora-
zení. Kanonikovi Júliusovi Marínovi sa to 
podarilo a zvyšok života prežil v službe na-
šej cirkvi v Spojených štátoch amerických. 
Štefana Fencika zatkli a popravili, pred 
smrťou sa zachoval statočne, keďže mu 
NKVD ponúkla život, ak prestúpi do Pra-
voslávnej cirkvi. Odmietol, a tak vykonal 
jeden zo svojich najšľachetnejších činov. 

Z tých, ktorí vykročili opačným smerom, 
postavili sa proti zlu fašizmu a nacizmu, 
spomeňme príbeh Štefana Pappa, ktorého 
zatkli ešte ako študenta v roku 1939 a ne-
skôr znova v roku 1942 už ako kňaza v dedi-
ne Bilky medzi mestami Mukačevo a Chust. 
Za protimaďarskú činnosť bol odsúdený 
na dvanásť rokov ťažkého žalára a desať 
rokov straty občianskych práv. Z trestu si 
odsedel dvadsať mesiacov a v roku 1944 bol 
apoštolským administrátorom Miklósom 
Dudásom vymenovaný za farára do farnosti 
Veľké Slemence. Po obnovení Českoslo-
venska zostal na jeho území a 29. augusta 
1947 mu prezident republiky Eduard 
Beneš za vynikajúce zásluhy o oslobodenie 
Československej republiky odovzdal vysoké 
vojenské vyznamenanie Československý 
vojnový kríž 1939. Počas väznenia sa ocitol 
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vo väzení v Chuste, Krivom a v koncentrač-
nom tábore Varjulapos. Zažil hrubé násilie 
na sebe, kamarátoch aj ostatných väzňoch, 
či to boli muži, alebo ženy, mladí, alebo 
starí. V knihe spomienok Velika borotva 
uviedol aj osobnú skúsenosť z návštevy 
ministerského radcu J. Marinu vo väznici 
Krivé, kde neskrýval svoj smútok nad jeho 
správaním, že ako kňaz sa zapožičal na ta-
kúto podlú službu okupačnej vláde. 

Spomedzi hrdinov Slovenského národného 
povstania si spomeňme na farára Emila 
Zorvana z farnosti Šarišské Čierne, ktorý po-
dobne ako Štefan Papp získal vyznamenanie 
Československý vojnový kríž 1939. Z pestrej 
odbojovej činnosti vyberiem zabezpečenie 
kooperácie medzi dôstojníkmi Slovenskej 
armády a partizánmi, vďaka čomu sa časti 
dôstojníkov a vojakov z Východoslovenskej 
armády podarilo s jeho pomocou uniknúť 
pred zatknutím a deportáciou do Nemecka. 
Zabezpečil im civilné oblečenie a sprievod 
k partizánskej skupine Alexander Nevský, 
dislokovanej nad obcou Kríže. Odvaha mu 
nechýbala, tak získal povolenie od nemec-
kého veliteľstva, aby mohol ako kňaz vstúpiť 
do evakuovanej frontovej zóny, odkiaľ 
z chrámov previezol cennosti do priestorov 
Biskupského úradu v Prešove, ale zároveň 
pre partizánov získal cenné informácie 
o polohe nemeckých vojsk. 

SVEDECTVO VERIACICH
Pri spomínaní by sme nemali zabúdať ani 
na obetavých veriacich, ktorí skutkami 
lásky voči prenasledovaným blížnym naj-
krajšie vyjadrili lásku k Bohu. Takými boli 
aj manželia Ján a Mária Krajňákovci z far-
nosti Nižné Repaše. Počúvli výzvu svojho 
duchovného otca Alexeja Miroššaya ml., 
ktorý veriacich povzbudzoval k pomoci 

Židom, a prijali k sebe rodinu Fleischerov-
cov. Tá sa ukrývala v Levočských vrchoch, 
ale začiatkom októbra 1944 sa rozhodli 
zostúpiť do dediny Nižné Repaše. Náhod-
ne sa dostali ku Krajňákovcom, ktorí ich 
najprv ukryli v pivnici, neskôr na povale 
v dome učiteľky a napokon ich premiest-
nili do vlastného domu, na povalu nad 
stajňou. Na povale im za senom vytvorili 
bezpečný úkryt. Každý večer prinášali jedlo 
ukrývajúcim sa piatim dospelým a dieťaťu. 
Jedného dňa prišli Nemci a k ich odhaleniu 
chýbal iba malý krok, keď si vojaci z povaly 
brali seno, našťastie, z opačnej strany. Gaz-
da Ján Krajňák čiastočne ovládal nemčinu, 
a tak sa mu podarilo ich napokon odlákať. 
Dieťa Eriku si manželia Krajňákovci občas 

brávali k sebe, obliekli ju do dedinského 
kroja a umožnili jej, aby bola v spoloč-
nosti ich detí. Počas vianočných sviatkov 
v januári 1945 (v Nižných Repašoch slávili 
Vianoce podľa juliánskeho kalendára) 
pozvali všetkých šiestich „hostí“ na večeru. 
Počas nej sa Fleischer spýtal Krajňáka, 
koľko peňazí bude chcieť po vojne za zá-
chranu šiestich životov. Odpoveď bola: 
„Ak Pán Boh bude chcieť, zachráni vás aj 
nás. To je naša povinnosť.“ Ešte toho istého 
mesiaca všetkých oslobodila Červená 
armáda. V dome Krajňákovcov sa ukrývali 
a zachránili Zoltán Fleischer s manželkou 
Reginou a dcérou Erikou, jeho dve sestry 
Etela Resenfeldová a Cecília Wohlová, ako 
aj jej syn Andrej Wohl, ktorý si po vojne 
zmenil meno na Vronský. Štát Izrael man-
želov Jána a Máriu Krajňákovcov ocenil in 
memoriam za ich nezištnú pomoc rodine 
Fleischerovcov 4. decembra 1996 titulom 
Spravodlivý medzi národmi.

Sedemdesiatpäť rokov od skončenia druhej 
svetovej vojny sa žiada spomínať na hr-
dinov, porazených, a najmä vzdať hold 
obetiam. Ideálne meno za menom, ale pre 
množstvo mien obetí to fyzicky nedokáže-
me. Zostáva nám však niesť ich odkaz, po-
staviť sa na stranu dobra, lásky k blížnemu, 
ktorá vychádza z lásky k Bohu a nerozlišuje 
medzi rasou, náboženským presvedčením 
alebo politickou príslušnosťou. Takýmto 
spôsobom vzdáme hold všetkým, ktorí 
obetovali svoje životy, aby pre nás získali 
mier a vytúžený pokoj.

AUREL MIHALIČ (1920 – 1972)
Aurel Mihalič sa narodil 6. augusta 1920 v Zbudskej 
Belej (okr. Humenné) v rodine kantora a riaditeľa školy 
ako tretie zo šiestich detí. Základnú školu navštevoval 
na viacerých miestach, podobne aj gymnázium. Po zís-
kaní absolutória z teológie v Prešove uzavrel 18. júla 1946 
v Chmeľovej manželstvo s Katarínou Hricovovou. Boh im 
požehnal tri deti: Katarínu, Valériu a Vladimíra. Vysviacku 
prijal 28. júla 1946 v prešovskej katedrále z rúk biskupa 
Pavla Petra Gojdiča a primície slávil vo Vyšnej Radvani. 
Ako novokňaz nastúpil do farnosti Šarišské Čierne, kde 

pôsobil do 28. apríla 1950. Bez rozlúčky s rodinou ho na ceste od rodičov zatkli. 
Následne bol umiestnený do Prešova, Podolínca a odtiaľ do Novák a Pezinka. 
Odtiaľ musel odísť do vyhnanstva do severných Čiech. Po ťažkej práci v továrni 
na spracovanie koží nastúpil na invalidný dôchodok. Počas nocí vykladal uhlie z va-
gónov, aby zabezpečil lepší byt pre svoju rodinu na Slovensku. V roku 1966 sa vrátil 
z vyhnanstva do Košíc. V roku 1968 dostal od akčného výboru poverenie do farnosti 
Cejkov, neskôr do farnosti Trnava pri Laborci. 1. marca 1970 nastúpil do farnosti 
Varhaňovce. 29. novembra 1972 na železničnej zastávke v Dolnom Smokovci odpa-
dol a privolaný lekár už iba konštatoval smrť. Telesné ostatky nebohého otca Aurela 
sú uložené na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach. (Juraj Gradoš)
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ŠTVRŤSTOROČIE 
ENCYKLIKY ŽIVOTA

Jozef GLASA

Na sviatok Zvestovania Pána (25. marca 2020) sme si 
pripomenuli aj jedno mimoriadne výročie – dvadsaťpäť 
rokov od podpisu veľmi závažnej encykliky sv. pápeža 
Jána Pavla II. Evanjelium života. Išlo o pápežov 
dokument, ktorý bol zároveň ovocím kolegiálneho úsilia 
a spolupráce kardinálov univerzálnej Cirkvi. 

Tento dokument vychádza z poznatkov 
a skúseností, ktoré sa nahromadili pri 
príležitosti zápasov pred uzavretím brán 
historickej 10. medzinárodnej konferencie 
o populácii a rozvoji v egyptskej Káhire 
organizovanej Organizáciou spojených 
národov (OSN) 5. – 13. septembra 1994, po-
čas nej aj po nej. Išlo o jednu z dosiaľ azda 
najväčších otvorených konfrontácií dvoch 
navzájom protikladných kultúr – kultúry 
života a kultúry smrti. Tá svedčila o zásad-
nom, hlbokom rozpore a neustálom zápase 
týchto dvoch kultúr v živote jednotlivca, 
rodiny, ľudských spoločenstiev, národov aj 
celej ľudskej rodiny, hovorí encyklika úplne 
otvorene, s nevšednou hĺbkou pozna-
nia a neobyčajne prenikavým vhľadom 
do smerovania budúceho, neraz veľmi 
turbulentného vývoja v našom kompliko-
vanom a stále zraniteľnejšom svete.

Podľa názoru mnohých ide o jeden z naj-
významnejších orientujúcich a prorockých 
dokumentov celého pontifikátu. Pomá-
ha nám už viac než štvrť storočia lepšie 
pochopiť udalosti a problémy našich 
čias. Prebiehajúce, neraz veľmi drama-
tické zápasy o život človeka a ľudí, o jeho 
rešpektovanie, ochranu a skutočný rozvoj. 
V duchu zachovania jeho neodňateľnej 
dôstojnosti a bezpodmienečnej nedotknu-
teľnosti. V duchu rešpektovania, ozajstnej 
podpory a rozvíjania skutočných ľudských 
práv a slobôd. Pre každého člena ľudskej 
rodiny. Vo všetkých krajinách sveta. Chu-
dobnejších aj tých bohatých. Od počatia 
človeka až po jeho prirodzenú smrť. 

„Každý ľudský život, jedinečný 
a neopakovateľný, má hodnotu sám 

o sebe, predstavuje nevyčísliteľnú 
hodnotu. Toto treba vždy znova hlásať, 

s odvahou slov i s odvahou skutkov. 
Voláme tým po solidarite a bratskej 

láske pre veľkú ľudskú rodinu  
a pre každého z jej členov.“  

(Svätý Otec František)

Na spomínanej káhirskej konferencii išlo 
v roku 1994 zdanlivo iba o dobro svetovej 
populácie. Na všetkých kontinentoch. 
O spoločný rozvoj a prospech celej ľudskej 

rodiny. Mnohé z navrhovaných opatrení 
sa to zdali žiadať i dosahovať. Ich značná 
časť, pokiaľ by sa myslela a realizovala 
v ozajstnej úprimnosti a pravdivosti, mohla 
skutočne priniesť (a dodnes prináša) aj veľa 
dobrého. Bližšie rozlíšenie však pomohlo 
odhaliť inú, šikovne podsúvanú, skryte 
vmanipulovávanú realitu. 

V skutočnosti sa totiž za mnohými hladko 
vybrúsenými formuláciami Akčného 
programu konferencie skrývalo niečo 
celkom iné. Podvodné a smrtonosné: 
masové uplatnenie opatrení bezohľadnej 
populačnej kontroly. Tie mali byť priamo 
naviazané na akúkoľvek rozvojovú pomoc. 
Napríklad – bohaté krajiny by požičali chu-
dobným financie na vybudovanie studní 
pitnej vody v nehostinných oblastiach. Ale 
len vtedy, ak by sa tieto krajiny zároveň 
zaviazali vybudovať z časti týchto peňazí 
továrne na antikoncepčné prostriedky. 
A zaviedli by účinný program populačnej 
kontroly. Na zníženie početnosti svojich 
populácií. Pôžička na vlastnú likvidáciu. 
Cieľ bol určený: čím menej obyvateľstva, 
tým lepšie. Ideálom pre celý svet vtedy 
malo byť dosiahnutie dvoch, najviac troch 
miliárd obyvateľov (dnes na celej zemi žije 
viac ako 7,7 miliárd ľudí). 

Prostriedky tvrdej kontroly populácie mali 
byť rozličné. Napríklad takzvaná politika 
jedného dieťaťa. Jej násilné presadenie 
a v súčasnosti už aj mnohé neblahé dôsled-
ky môžeme pozorovať napríklad v Číne. 
Tam ju prednedávnom napokon zrušili. 
Medzi najhoršie a najviac politicky pretlá-
čané prostriedky populačnej kontroly mali 
patriť (a, ako vidíme, v mnohých krajinách 
aj v súčasnosti patria) všetky druhy anti-
koncepcie. Najmä však hormonálne príp-
ravky. Vrátane takých, čo sa podávajú žene 
pod kožu, aby tam fungovali viac mesiacov. 
V chudobnejších krajinách často bez 
ohľadu na jej zdravie. Na nežiaduce účinky 
trvalých hladín podaných hormónov. Bez 
zabezpečenia potrebnej lekárskej pomoci, 
umožňujúcej urgentné odstránenie škodli-
vého antikoncepčného implantátu. 

(dokončenie v nasledujúcom čísle)

bioetika

ar
ch

ív
 re

da
kc

ie



JE TO NAŠE 
ROZHODNUTIE

Juraj GRADOŠ

Tohto roka sa do slovenských a českých kín dostane koprodukčný film Správa. Ten 
nakrúca D. N. A. Production pod režisérskou taktovkou Petra Bebjaka (Čiara, Trhlina). Ide 
o adaptáciu knihy Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel. Na záver filmu o dvoch slovenských 
Židoch, ktorí utiekli z Osvienčimu, zaznie pieseň Simy Martausovej Červené polia.

J	 Slečna Martausová, ste autorkou piesne 
Červené polia, ktorá bude znieť na záver naj-
novšieho slovenského filmu Správa. Ako sa 
vám táto pieseň tvorila? Čo vás inšpirovalo?

Zložila som ju hodinu po tom, ako som mala mož-
nosť pozrieť si celý film. Tvorcovia filmu mi ho pus-
tili v malom kine. Keď som prišla domov, sadla som 
si za klavír a nechala som voľný priebeh akordom 
aj textu. Vo filme ma zaujala scéna, ako sa rozprával 
jeden vojak so Židom, ktorého išiel popraviť, a to 
som dala aj do piesne. Text piesne je akoby hlasom 
odsúdeného, ktorý prehovára do svedomia toho, 
ktorý ho popravil.

J	 V čom bola tá scéna pre vás taká výnimočná?

Na chvíľu zaznela silná a pravdivá veta, pri ktorej 
som mala pocit, že si aj ten vojak na sekundu 
uvedomil, že niečo „nie je v poriadku“. Myslel si, že 
keď niekoho popraví, tým sa jeho život ukončil. Ale 
ten odsúdený Žid mu povedal, že keď ho usmrtí, aj 
tak bude za každým rohom a v každom tieni – ako 
jeho svedomie. 

J	 Nie je to vaša prvá pieseň k filmu. V čom je 
iná, špecifická?

Táto sa týka skutočnej udalosti, ktorá sa naozaj 
stala. Týka sa našich slovenských Židov, ktorí na-
ozaj ušli z Osvienčimu a mohli povedať, čo prežili, 
a zároveň cítim, že ten film nesie v sebe posolstvo, 
aby sa nič podobné už neopakovalo. 

J	 Ako na vás celkovo zapôsobil film Správa?

Pre mňa je to jeden z najkrajších a zároveň najsil-
nejších slovenských filmov, aké som videla za ostat-

né roky. To, že je v ňom zobrazené to, čo sa naozaj 
dialo, je asi to najsilnejšie. Veľmi sa mi páčila aj 
práca s kamerou a herecké výkony. Pri filme som si 
ešte viac uvedomila, aké dôležité je vážiť si ľudskú 
bytosť takú, aká je. Nech má ten človek hocijakú 
farbu pleti, nech má akýkoľvek hendikep, nech je 
akéhokoľvek vierovyznania, je to ľudská bytosť, 
ktorej hodnota je v tom, že jednoducho je. Myslím 
si, že je správne a dobré si to pripomínať. 

J	 Pri realizácii filmu i piesne je veľa sym-
boliky. Pieseň nahrávali v deň 75. výročia 
oslobodenia koncentračného tábora 
Osvienčim. Film bude mať premiéru v roku 
75. výročia konca druhej svetovej vojny. Ako 
toto načasovanie vplývalo na vás?

Načasovanie nahrávania priamo na deň 75. výročia 
bolo vraj náhodné. Keď som počula, ako orchester 
Slovenského rozhlasu, ktorý dirigoval môj kama-
rát Adrian Kokoš, zahral moju pieseň, bola som 
dojatá. Adrian Harvan, ktorý urobil aranžmány pre 
orchester, sa svojej úlohy zhostil výborne. Pieseň 
Červené polia zrazu dostala iný šat a veľmi sa mi 
páči, ako znie v tejto podobe.

J	 A ako je to s nahrávaním piesne?

Pieseň som už naspievala a momentálne pracuje-
me na tom, aby sme to pekne spojili s orchestrom. 

J	 Ako sa vy pozeráte na tento úsek dejín 
ľudstva? Čo vo vás slová ako holokaust, 
fašizmus, či vojna vzbudzujú?

Tieto slová vo mne vzbudzujú to, čo vzbudzujú asi 
v každom citlivom a normálne morálne zmýšľa-
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Simona 
Martausová (32), 
umeleckým 
menom Sima 
Martausová, 
je slovenská 
pesničkárka 
a bývalá divadelná 
herečka, členka 
Radošinského 
naivného divadla. 
Od roku 2009 
získala viacero 
ocenení za svoju 
tvorbu. Najnovšie 
Krištáľové krídlo 
za rok 2019 
v kategórii 
populárna hudba.
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VIETE, ŽE...? 
Dvaja slovenskí Židia 
Alfréd Wetzler a Wal-
ter Rosenberg (Rudolf 
Vrba) ako jedni z pr-
vých informovali svet 
o prežitých hrôzach 
v Osvienčime. Z tohto 
pekla ušli 7. apríla 
1944 a koncom me-
siaca spísali v Žiline 
správu, ktorá prispela 
k odhaleniu nacistic-
kých zločinov, aj keď 
jej spočiatku málokto 
veril. Podľa histori-
kov toto ich konanie 
zachránilo až dvestoti-
síc maďarských Židov 
pred holokaustom.

Záber z natáčania film
u Správa. Zdroj: D

. N
. A. Production

Auschwitz-Birkenau 
(Osvienčim) je považo-
vaný za najväčší nacis-
tický vyhladzovací tábor 
svojej doby. Zriadený 
bol v roku 1941 neďa-
leko poľského mestečka 
Osvienčim. Do tábora 
bolo deportovaných 
približne 2,5 milióna 
ľudí, z čoho asi 1,1 mili-
óna bolo zavraždených 
v plynových komorách, 
zastrelených alebo tých, 
čo podľahli  chorobám, 
podvýžive, týraniu či 
lekárskym pokusom.

júcom človeku. Ťažko sa o tom rozpráva, ale je to 
niečo, s čím nesúhlasím, a bolí ma, že sa také niečo 
dialo a možno aj v iných podobách ešte aj deje.

J	 Pre mnohých mladých ľudí na Slovensku 
dnes je fašizmus a holokaust iba súčasť 
dejín, histórie, povinná látka z predme-
tu. Je to však popieranie hodnoty človeka 
a jeho práva na život. Vy vo svojich pies-
ňach hovoríte často o opaku. V čom je pre 
vás najväčšia hodnota človeka a prečo je 
právo na život, na slobodu ľudí, ale napr. aj 
do istej miery zvierat dôležité? 

Hodnota človeka je podľa mňa už len v tom, že je. 
Každý človek na tejto zemi je Božím stvorením. 
Či sme dobrí, či sme zlí, sme jeho a sme tu vďaka 
tomu, že on nás chcel. My si volíme, či budeme 
ľudí prijímať a súdenie necháme najvyššiemu 
Sudcovi, alebo budeme súdiť. My sa rozhodujeme, 
či budeme žiť najlepšie, ako vieme, v úcte k člove-
ku a k Božiemu stvoreniu, alebo či budeme počas 
tohto krátkeho života robiť niečo, čo dobré nie je. 
Je to len na nás. 

J	 A čo znamená byť slobodný podľa vás?

Podľa mňa má sloboda viacero podôb. Samoz-
rejme, byť slobodný znamená aj to, že nie sme 
väznení pre to, že sme iní. Vo svojej najhlbšej 

podstate však pre mňa sloboda znamená vnútorný 
postoj k tomu, čo sa mi v živote deje, či je to ťažké, 
alebo krásne. Je to taký pocit odovzdanosti, ktorý 
ma napĺňa pokojom. Zároveň to je niečo, o čo 
musíme bojovať každou skúškou, každým dňom. 
Slobodnou a šťastnou ma robia aj hory a hudba, 
ktorú milujem. 

J	 Boli ste už niekedy napríklad v Osvienči-
me? Ako na vás takéto miesta pôsobia?

Bola som tam minulý rok na jeseň, pár dní po tom, 
ako som videla film Správa. Bolo to veľmi smutné, 
ťažké, silné… Až som nechápala, že také niečo sa 
reálne dialo. 

J	 Na záver otázka, ktorej odpoveď sa úsmev-
ne spája so súťažami krásy. Mier je opakom 
vojny, násilia. Čo môžeme podľa vás ako 
ľudia, jednotlivci, robiť a čoho sa vyvarovať, 
aby sa dosiahol skutočný celosvetový mier?

Začať v tých najmenších veciach a začať u seba. Ve-
ľakrát sa odmietame a neľúbime v tých najbližších 
kruhoch, veľakrát súdime a neprijímame ani sami 
seba. Keď nájdem mier v sebe, potom ho viem dať 
aj svojmu okoliu. Vo svojom živote sa vždy snažím 
uvedomovať si, že prijímanie rozdielností rozširuje 
srdce, a zistila som, že ma baví svoje srdce „tréno-
vať“ aj takýmto spôsobom.

9www.casopisslovo.sk rozhovor
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ROZPRAVA 
O AUTORITE RODIČOV

Peter FUDALY

Autorita – slovo, ktoré v súčasnosti nie je veľmi obľúbené, 
pretože je akosi v rozpore s naším právom na slobodu. 
S nevôľou až s odporom vnímame to, keď sa ocitneme 
v situácii, keď niekto z pozície autority (prirodzenej či danej) 
na úrovni rodiny, štátu, Cirkvi ... nejakým spôsobom zasa-
huje do nášho života a žiada od nás isté konanie. Máme 
tendencie búriť sa, keď sa od nás žiada istá forma rešpek-
tu, podriadenia sa, jedným slovom, keď sa od nás žiada 
poslušnosť (tomuto slovu súčasná doba praje ešte menej).

Namiesto prijatia nejakého pokynu či 
situácie danej autoritou sa staviame 
do roly tých, ktorí tomu lepšie rozumejú, 
a sme schopní prezentovať „fundované“ 
argumenty, ako by sa nejaká situácia či 
problém mal riešiť, prípadne ako k nemu 
pristupovať. 

Ukážkovým príkladom takéhoto odporu 
sú ostatné dni poznačené mimoriadnou 
situáciou z dôvodu šírenia epidémie, 
keď štátne i cirkevné autority museli 
urobiť isté radikálne rozhodnutia a prijať 
opatrenia, ktoré nás obmedzujú alebo 
nás oberajú o doterajšie „samozrejmosti“. 
Mnohí to boli schopní hodnotiť a odsu-
dzovať z pohodlia svojho gauča, neviazaní 
zodpovednosťou za iných, úzkostlivo 
strážiaci svoje práva a slobodu.

Čím to je, že máme problém s akcep-
táciou autorít v našich životoch, že sa 
neustále potrebujeme voči nim vyme-
dzovať alebo, naopak, v záujme zachova-
nia dobrých vzťahov zriekať sa vlastnej 
pozície autority, ktorá nám je daná alebo 
prisúdená (napr. keď rodičia prestávajú 
byť rodičmi a stávajú sa „priateľmi, ka-
marátmi či partnermi“ svojich detí)? Ako 
rozumieme tomuto slovu? Čo to vlastne 
znamená byť autorita, respektíve mať 
autoritu? Ako to teda je?

O AUTORITE
Veľmi zjednodušene by som autoritu 
charakterizoval ako zverenie, prenesenie, 
delegovanie istej formy a úrovne moci 
konkrétnemu človekovi, ktorý ju má 
zodpovedne používať pre dobro tých, pre 
ktorých bol určený (ustanovený) a ktorí sú 
mu zverení. Vychádzam pri tom z niekoľ-
kých osobných presvedčení, ktoré zároveň 
považujem za akési atribúty autority.

Autoritu si podľa môjho názoru nemožno 
nárokovať ani si ju vynucovať, ani si ju 
automaticky privlastňovať. Každá auto-
rita je v prvom rade daná vždy nejakou 
vyššou autoritou (napr. majiteľ firmy 
– vedúci prevádzky, riaditeľ – zástupca, 
štát – úradník, občania – vláda, biskup – 
kňaz...) a spravidla je spojená s nejakou 
rolou, statusom, pozíciou, úradom (rodič, 
učiteľ, nadriadený v práci, pápež...). Ak 
uznáme, že nad každou ustanovenou au-
toritou je ešte niekto, kto jej zveril moc, 
v konečnom dôsledku dôjdeme k uvedo-
meniu, že musí byť nejaká konečná auto-
rita, ktorá je nezávislá od niekoho iného 
a ktorá je zdrojom moci. V závislosti 
od svetonázoru to môže byť nejaká vyššia 
bytosť, prvotný hýbateľ, príroda, vesmír... 
Veriaci človek má odpoveď na tento 
problém, lebo pre neho je prvotnou au-

toritou a zdrojom všetkej moci, od ktorej 
pochádza každá iná moc a autorita, Boh 
(Rim 13, 1 – 7).

Byť niekým poverený, aby som sa staral 
o dobro iných, znamená neplniť svoju 
vôľu, ale vôľu toho, kto ma poveril, a sta-
rať sa o potreby a „blaho“ tých, ktorí mi 
boli zverení. Stávam sa sluhom a správ-
com. Mať autoritu znamená slúžiť (Mt 20, 
26 – 27). Nakoniec aj samotný latinský 
pôvod slova minister znamená „sluha, po-
mocník, vykonávateľ“. Svoje by o tom asi 
vedeli rozprávať mnohí rodičia, šéfovia...

Myslím si, že každá autorita by mala na-
rábať s udelenou mocou pre dobro iných. 
To znamená, v čo najlepšom záujme tých 
druhých a v súlade s vôľou a očakáva-
niami toho, kto jej túto právomoc zveril 
a komu sa za svoje rozhodnutia a konania 
plne zodpovedá. Autorita má vždy plnú 
zodpovednosť (hmotnú, spoločenskú, 
morálnu...) za to, ako narábala s udelenou 
mocou, a nesie za to následky (napr. vo 
voľbách alebo pozri podobenstvo o talen-
toch (Mt 25, 14 – 30)).

Takto chápaná autorita nie je závislá 
od vôle a ochoty jednotlivcov akceptovať 
ju a rešpektovať. Ak je takto realizovaná, 
nijako to neznižuje jej zmysel a význam 
pre osoh konkrétneho ľudského spoločen-
stva, bez ohľadu na postoje a konanie jeho 
jednotlivých členov. Autorita (zosobnená 
v konkrétnej osobe) tu jednoducho je. 
Môžeme ju prijať alebo sa jej vzoprieť. Je to 
naše slobodné rozhodnutie, za ktoré nesie 
každý z nás svoju osobnú zodpovednosť.

O RODIČOVSKEJ 
AUTORITE
Prečo táto krátka úvaha o autorite? 
Pretože ak chceme uvažovať o rodičovskej 
autorite, mali by sme si byť vedomí toho, 
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odkiaľ (alebo presnejšie od koho) táto 
autorita pochádza, s akým cieľom je rodi-
čom daná a k čomu to rodičov a následne 
ich deti zaväzuje.

Ako veriaci človek a rodič som presvedče-
ný, že autorita rodiča pochádza od toho, 
kto má moc dať život konkrétnemu člove-
ku a umožní ho rodičom splodiť a priviesť 
na tento svet. Presviedčajú ma o tom aj 
moje pracovné skúsenosti s mnohými 
bezdetnými pármi, ktorí sa mnohokrát 
neúspešne, dlho, vlastnými silami i s po-
mocou medicíny pokúšajú o vlastné dieťa. 
Rovnako ma však utvrdzujú aj v tom, že aj 
adoptívne (zástupné, náhradné) rodičov-
stvo je darom od neho, pretože vyžaduje 
vnútornú osobnú premenu srdca (zriek-
nuť sa svojej predstavy a prijať dar, ktorý 
mi je ponúkaný), ktorá je oveľa ťažšia, 
ako splodiť vlastné biologické dieťa. Platí 
však, že aj v prípade biologického, aj náh-

radného rodičovstva je nám dieťa dočasne 
zverené a my sa stávame správcami jeho 
života. Našou zodpovednosťou je uplatniť 
všetku moc, ktorá nám bola daná, pre 
jeho dobro (osobné i sociálne, súčasné 
i budúce) a z perspektívy veriaceho člove-
ka i to večné...

Rodičovská autorita má formu zdieľanej 
autority. Z hľadiska uplatňovania práva 
voči deťom je rovnocenná medzi obi-
dvomi rodičmi – otcom i matkou. „Boh 
priznal úctu otcovi na synoch, a keď 
vymedzoval právo matky, ustanovil ho 
oproti synom.“ (Sir 3, 3)  Líši sa však 
z hľadiska spôsobu jej výkonu a miery 
zodpovednosti. Prirovnal by som to ku 
kolesám na bicykli. Obidve sú nevy-
hnutné na to, aby bicykel plnil svoj účel, 
a to umožniť nám presúvať sa z miesta 
na miesto. Z hľadiska funkčnosti sa však 
predsa len odlišujú. Veľmi zjednodušene 

povedané, predným spravidla určujeme 
smer jazdy a zadným iniciujeme a regu-
lujeme samotný pohyb bicykla. Ale iba 
vďaka vzájomnej súčinnosti obidvoch 
kolies je možné jeho zmysluplné využitie.

Túto rozdielnosť a zároveň rovnocennosť 
týchto dvoch zložiek rodičovskej autority 
(autorita otca a autorita matky) môžeme 
vnímať napríklad aj v židovskej tradícii 
pri slávení šabatu (dňa odpočinku), 
ktorého centrálnym bodom je rodinná 
večera, vedená formou akejsi domácej 
liturgie. Samotné slávenie sviatku v kruhu 
rodiny sa začína zapálením a požehnaním 
sviečok na sviatočnom svietniku. Táto 
úloha či právo patrí výlučne žene (pani 
domu, matke). Následne muž (predseda-
júci, otec) požehnáva víno, láme chlieb 
a prednáša modlitby.

(pokračovanie v budúcom čísle)

rodina

pexels.com

Rim 13, 1

„VRCHNOSTI,  
KTORÉ SÚ,  
USTANOVIL BOH.“



ÚCTA KU KLOKOČOVSKEJ 
BOHORODIČKE V USA

Daniel ČERNÝ

O úcte ku Bohorodičke z Klokočova nemá-
me medzi emigrantmi do USA na konci 19. 
storočia zachované informácie. Keďže však 
do USA prichádzali ľudia, ktorí tam v sta-
rom kraji hojne putovali a navyše pochá-
dzali z tohto kraja (ako predkovia vladyku 
Johna Kudricka z Kaluže), predpokladáme, 
že určitá forma súkromnej úcty existovala. 
Jej organizovaný rozvoj sa spája jednoznač-
ne až s druhou polovicou 20. storočia. 

V júni 1957 vychádza v kanadskom časopise 
Mária ponuka plagátov s vyobrazením 
klokočovskej Bohorodičky. Plagáty zasielal 
za dolár otec Fuga z Hamiltonu. Vzhľadom 
na distribúciu časopisu aj do USA je isté, že 
plagát poslal i na viaceré adresy do USA, aby 
tak ozdobili príbytky tamojších katolíkov. 

Veľmi významnou propagáciou ikony 
a pútnického miesta bol počiatok 90. 
rokov. Nielen preto, že padla železná opona 
a začali sa cesty amerických gréckokatolí-
kov aj na Slovensko. Veľkou pomocou bol 
posledný diel letákov vynikajúcej kateche-
tickej série vydávanej seminárom v Pitts-
burghu. Táto séria nazvaná Byzantine 
Leaflet Series objasňovala základné pravdy 
viery a tradícií gréckokatolíkov z Užhorod-
skej únie v USA. Séria sa teší do dnešných 
čias po farnostiach veľkej obľube. Už jej 
prvý diel z roku 1975 bol venovaný marián-
skej úcte u gréckokatolíkov. Celý 59. diel 
z roku 1993 je venovaný zázračnej kloko-
čovskej ikone. Ikona tak bola predstavená 
ako súčasť  identity gréckokatolíkov tohto 
cirkevného spoločenstva. 

Klokočov sa navyše po roku 1990 stal častým 
cieľom pútí zo strany amerických gréckoka-
tolíkov do strednej a východnej Európy, ob-
vykle popri Užhorode, Máriapóči, Prešove, 
Košiciach a ďalších mestách a miestach. 

V roku 2014 otec Michlík, ktorý je rodákom 
zo Slovenska, posvätil pre svoju vtedajšiu 
farnosť Upper St. Clair v Pennsylvánii 
mariánske ikony karpatského kraja, ktoré 
následne zdobili Kaplnku Bohorodičky. 

Bola to krásnobrodská, mukačevská, rafa-
jovská a klokočovská ikona.

V septembri 2018 organizovala eparchia 
Parma púť do Európy From Mariapoch to 
Mariapoch, mysliac na americké pútnické 
miesto v Burtone v Ohiu a na jeho predob-
raz v maďarskom Máriapóči. Po liturgii 
v košickej katedrále 24. septembra obda-
roval vladyka Milan Chautur CSsR vladyku 
Milana Lacha SJ ako parmského eparchu 
a jeho veriacich kópiou tohto vzácneho 
obrazu – ikony. Bol to znak jednoty a lásky 
medzi eparchiou Košice a eparchiou Par-
ma. Vladyka Lach sa vyjadril, že americ-
kým domovom ikony sa stane Farnosť St. 
Mary v Marbleheade v Ohiu.

Rozhodne zaujímavou je aj úcta a umiest-
nenie kópie ikony klokočovskej Boho-
rodičky v drevenom chráme v Camp 
Nazareth, čo je výletné miesto Amerického 
karpatoruského pravoslávneho biskupstva. 
Toto biskupstvo vzniklo na konci dvadsia-
tych rokov z vtedajších gréckokatolíkov 
a mnohí jeho veriaci majú príbuzných 
na Slovensku. 

Slzy matky sú vzácne a ako také prinútia 
zamyslieť sa každého, kto nemá srdce 
z kameňa. A práve to je jazyk, ktorému 
rozumejú aj tí, ktorí nehovoria po sloven-
sky, rusínsky či maďarsky. Aj preto je ikona 
klokočovskej Bohorodičky aktuálna i dnes 
a aj v USA. 
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LÁSKA,  
BOŽE, LÁSKA

Anička a Adam

Narodila som sa v deň spomienky 
na svätého Pátra Pia – 23. septembra. O tri 
týždne skôr. Hovorila som maminke, že 
Páter Pio chcel, aby som sa narodila práve 
na jeho spomienku. Skutočne ma sprevádza 
životom. Často som mávala zdravotné 
problémy. Keď som mala sedemnásť rokov, 
mala som určitú hodnotu v krvi, ktorá môže 
byť maximálne 250, 2 500. Doktorka sa 
čudovala, že žijem. 

Raz som sa vybrala so spoločenstvom 
do San Giovanni Rotondo v čase, keď bolo 
vystavené telo Pátra Pia pre verejnosť. Má 
neporušenú tvár. Vyzerá úplne ako živý. 
Tam pri jeho tele som pocítila, že som 
uzdravená. Neverila som tomu. No keď 
som sa vrátila na Slovensko a išla som si 
po výsledky, zistila som, že som naozaj 
uzdravená. 

Keď som bola u Pátra Pia druhýkrát, veľmi 
som prosila za svojho budúceho manžela. 
A povedala som mu, že nabudúce prídem 
už s ním. No aj nabudúce som prišla bez 
manžela... Spoznala som však chlapca, 
do ktorého som sa zaľúbila. On ma ľúbil 
už predtým, hoci som ho odmietala. Vždy 
som si predstavovala budúceho manžela 
ako kresťana, ktorý nepije, nefajčí, chodí 
do chrámu. A tento bol presný opak. Neve-
riaci, nepokrstený. Mal vytetovaného satana 
na ruke, fajčil, fetoval. 

Bola som vychovávaná v  katolíckej rodine 
a od sedemnástich rokov mám obrovskú 
úctu k Božiemu milosrdenstvu, lebo práve 
vďaka nemu sa mi zmenil celý život. Takže 
to bol základ. Svätého Pátra Pia som spozna-
la až neskôr. Odvtedy robím pravidelne 
každý rok adorácie na Nedeľu Božieho 
milosrdenstva. Nazvala som ich Hodinou 
milosrdenstva a trvajú od 15. do 16. hodiny. 

Vždy som mala pozitívny vzťah k závislým 
ľuďom a rozumela som si s nimi. Sama 

som nikdy drogy nebrala, dokonca som 
nikdy ani nefajčila. Ale títo ľudia mi boli 
veľmi blízki. Sedem rokov som pôsobila ako 
animátorka a robila som kurzy pre mladých, 
ktorí sa pripravovali na sviatosť birmovania. 
Mala som svoje skupinky, prednášala som. 
Neskôr som to musela zanechať, pretože 
som popri štúdiu aj pracovala. Navyše, 
na druhú vysokú školu som chodila mimo 
mesta práce aj bydliska. Takže i časovo 
to bolo veľmi náročné. No Pán nezaháľal 
a poslal mi do cesty „veľkého, dospelého 
birmovanca“ a závislého človeka v jednej 
osobe. Zaujímavosťou je i to, že ja som vždy 
túžila mať manžela, s ktorým budem chodiť 
po svete a vydávať svedectvo. Vhodnejšieho 
kandidáta som už ani nemohla spoznať. 
Dokonca bol i mojím prvým respondentom 
v diplomovej práci. Tú som si vybrala sama. 

Vždy som bola svojská. Aj tému bakalárskej 
práce som si vymyslela za pomoci Svätého 
Ducha, o ktorom som sedem rokov pred-
nášala.

Volám sa Adam a mám 27 rokov. Môj život-
ný príbeh je plný zaujímavých okolností, 
zvratov, rôznych situácií, o ktorých by som 
vám chcel porozprávať. Niekedy si človek 
vyberie tú nesprávnu cestu životom a hľadá 
niečo, čo mu chýba. Ja som našiel niečo, 
čo by som neprial ani svojmu najhoršiemu 
nepriateľovi.

Keď som mal desať rokov, chodil som 
k starým rodičom na dedinu tráviť prázd-
niny alebo víkendy. Bol som tam veľmi 
rád. Časom som spoznal starších chalanov, 
ktorí boli v pubertálnom veku, ale medzi 
nimi boli aj takí ako ja. Samozrejme, ako to 
v tých časoch chodilo, chceli sme byť frajeri 
a chceli sme si navzájom dokázať, že sme 
niečo viac ako ostatní. Jeden chalan mal 
v dome malý obchodík, kde predávali rôzne 
veci od zeleniny, ovocia, mäsa až po alkohol 
a cigarety. Keďže nám to predať nemohli, 
našli sme jedného chalana, ktorý nám nosil 
víno a cigarety. Začali sme fajčiť na „tajnáča“, 
cigarety sme si dávali do štipcov alebo pape-
kov, aby nám nesmrdeli ruky.

(pokračovanie v budúcom čísle)

SPOLU S BRATOM JEŽIŠOM (1)
Pán môj a Boh môj! Dovolíš povedať aj to, čo najnovší teológovia často hovoria: Ježiš, 
môj brat! Kam si sa ty dostal? Prišiel si do bratského srdca, no povedz mi, neskla-
mal si sa v tomto bratstve? Či sa u mňa nachádza pravá bratská láska? Mám takúto 
bratskú dôveru ku Kristovi, akú sme zvykli mať k bratovi? Ako veľmi sa mám tešiť, 
že mám pri sebe nebeského brata. Aké dobré je to pre pozemskú sirotu. Pomaly už 
okolo seba nikoho nemám. Ľudia, príbuzní pomaly ma zanechávajú, prechádzajú 
do večnosti, cítim sa skoro ako sirota, cudzinec na zemi. Ako dobre je mať brata, 
ktorý porozumie svojmu slabému pozemskému bratovi (sestre).

Ježišu, brat môj, pozri sa na moje srdce. Aké je pusté, ako bije rýchlo pre dočasné 
veci, a ako slabo pre chrám, pre svätú liturgiu. Brat môj, prosím ťa, obnov moje 
srdce, aby bolo naplnené láskou k tebe, ó, môj nebeský brat! Pozri, Ježišu, na moje 
myšlienky, aké sú roztrasené, ako málo myslím na Pána Boha, ako málo sa zaujímam 
o svojho brata Ježiša. Odpusť túto moju neveru, nedodržanie príbuzenstva s tvojím 
duchom, s tvojím učením. Ježišu, brat môj, odpusť mne, slabému stvoreniu!

Ježišu, môj mocný nebeský brat, pozri do mojej duše, pozri na moje telo, pozri 
do môjho domu, pozri na moju prácu. Upozorni ma tak, ako zvykne napomínať brat 
brata (sestru), v čom sa mám stať lepším, v čom sa mi treba polepšiť.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)
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go(o)dbook Pre nás je lepšie, keď hovorí náš život než naše slová.
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 PODUJATIA

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk
Všetky aktivity GMPC prebiehajú online for-
mou. Viac na FB stránke: GMC Bárka
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru 
podľa dohody

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  unipaske  fedori-
sin.jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk  
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Aktivity Unipas Košice fungujú na online 
Unipas stredách, kde sa stretávame online 
na liturgiách v katedrále, cez TV Logos a potom 
cez youtube máme každotýždenné stretká, čo 
sa však deje v uzavretej skupine. Ak by však 
mal niekto záujem, môže nás kontaktovať a my 
ho do tejto skupiny pridáme. Všetky informá-
cie sú na FB stránke UNIPAS KE.

 
UPeCe  Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  grkatupece@gmail.com

ZVLÁDNEŠ OTVORIŤ  
TÚTO ZÁMKU,  

AK VIEŠ ŽE:

682 Jedno číslo je správne a na správnom 
mieste.

614 Jedno číslo je správne, ale na zlom 
mieste.

206 Dve čísla sú správne, ale na zlých 
miestach.

738 Všetky čísla sú nesprávne.

380 Jedno číslo je správne, ale na zlom 
mieste.

Správne riešenie sa dozviete pri pozornom  
prehľadaní tejto strany časopisu.

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Natália Begalová, študentka 
 
Ľalia, nežný kvietok spájajúci v sebe čistotu, jednoduchú 
krásu, ale aj rytierstvo a odvahu – vlastnosti, ktorými by 
sa mal „zelenať“ každý kresťan. Treba si uvedomiť, akú 
obrovskú moc má naša modlitba, ktorá ako nenápadný 
kvietok v sebe ukrýva tú sladkú vôňu lásky, ktorú treba aj 
v tomto momente šíriť do celého sveta. Stačí len rozvinúť 
svoje srdce pre Ježiša Krista a plne sa odovzdať do jeho rúk. 
Dennodenné opojenie Božím slovom v nás dokáže vysiať 
celé záhony, v ktorých kvitne jeho láska. Hoci tráva vyschne, 
kvet zvädne, slovo nášho Boha trvá naveky.

Páči sa mi to . Odpovedať

Vladimír Hübler, kňaz 
 
Málokedy si uvedomíme, že nie vždy sme adekvátne vďační 
za to, čo nám Boh dal. Že nám dal poväčšine dostatok 
všetkého materiálneho, že nám dal priateľstvá a vzťahy. To 
všetko sú veci, ktoré sa dajú využiť na dobro a rast Božieho 
kráľovstva. Nemajme strach žiť svoj život s Bohom a v Bohu, 
nemajme strach dôverovať mu, strach nechať sa ním milovať 
a milovať druhých. Lebo len láska a pokoj, ktoré môžeme 
čerpať zo vzťahu s Bohom, nás môže robiť tými, ktorí sku-
točne kvitnú a svoj peľ Božej lásky prenášajú aj na ostatné 
kvety v Božej záhrade, ktorými sú naši bratia a sestry.

Páči sa mi to . Odpovedať

Alžbetinka Semanová, študentka 
 
Toto znie ako výzva. Výzva oslavovať Boha. Zaiste vo mne 
ako prvá otázka bola, prečo výzva. Výzva znie ako ísť 
do boja. Znie tak negatívne a vzdorovito či trucovito. Vzdor 
a truc je niečo, čo naše vnútro pohltí do takej miery, že 
zabudneme aj na to, ako voňajú ľalie. Ale napriek tomu je tá 
výzva stále tu. Výzva oslavovať Boha každý deň znova a zno-
va. A prečo? Lebo ľalie voňajú, lebo som ráno vstala, síce 
asi meškala, ale hlavne došla, či len za milý úsmev priateľa. 
Opusťme vzdor a hľadajme Božiu milosť v maličkostiach. 
Ďakujme, že Boh je naším Bohom a my môžeme byť jeho 
deťmi. Woohooou.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÁ RUŽENA Z LIMY
Sv. Ružena z Limy 
(1586 – 1617) je 
prvou sväticou 
Ameriky. Pochádza 
z Peru a vstúpila 
do Tretieho rádu sv. 
Dominika. Svoj život 
zasvätila starostli-
vosti o chudobných 
a chorých, venovala sa 
tiež deťom, ktoré učila 
hrať na hudobných 
nástrojoch a napr. 
starať sa o záhradu. 
Keďže trávila veľa 
času v modlitbe, bola 
známa ako žena „taj-
ného rozjímania“. Ako 
jedna z mála svätých 
bola patrónkou dvoch 
SDM – v Brazílii aj 
v Paname.

70 166
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NEOBYČAJNÁ 
VEĽKÁ NOC  
VO VATIKÁNE
VATIKÁN	J	Obrady Veľkej noci vo 
Vatikáne boli pre pandémiu prvýkrát 
slávené bez prítomnosti pútnikov. Vo 
Veľký piatok podvečer slávil obra-
dy pri oltári katedry v zadnej lodi 
vatikánskej baziliky Svätý Otec len 
s malým počtom asistencie.

Tradičná krížová cesta sa nekonala pri 
Koloseu, ale na prázdnom pries-
transtve pred Bazilikou sv. Petra za účasti desiatky osôb, z ktorých polovica boli 
členovia komunity padovskej väznice Due Palazzi. Druhú časť tvorili členovia 
vatikánskeho úseku zdravotníctva. Pri veľkonočnej vigílii v nasledujúci deň 
požehnal Svätý Otec veľkonočný oheň a paškálnu sviecu. Nočné slávenie pri 
zadnom oltári Baziliky sv. Petra bolo radostným vstupom svetla do tmy, ktorú 
zintenzívňovali aj prázdne miesta. Vo Veľkonočnú nedeľu 12. apríla slávil Svätý 
Otec omšu pri oltári katedry. Príhovor predniesol až po skončení slávenia vo 
forme veľkonočného posolstva. Zvesť o Kristovom zmŕtvychvstaní označil ako 
liek na nákazu beznádeje. Ako vysvetlil, nie je to magická formula na odstrá-
nenie problémov, ale „víťazstvo lásky pri koreni zla“, ktorým Boh premieňa zlo 
na dobro. Napokon udelil požehnanie Urbi et orbi. (vaticannews.va)

EMERITNÝ PÁPEŽ 
BENEDIKT XVI. 
POŽEHNAL FARNOSŤ 
PICHNE
VATIKÁN/PICHNE	J	Deti a mladí z farnosti Pichne 
sa v rámci stretnutia spoločenstva mladých Pichončania 
venovali osobnosti emeritného pápeža Benedikta XVI. 
Miestny správca farnosti otec Martin Barna rozprával 
o jeho živote a službe pre Cirkev, pričom účastníci mali 
za úlohu namaľovať udalosti z pontifikátu tohto pápeža. 
Maľby následne spolu s listom poslali pápežovi Benedikto-
vi do Ríma. Predsa bolo pre všetkých veľkým prekvapením, 
keď 20. marca farnosť dostala list z Vatikánu. V ňom pápež 
Benedikt píše, že ho táto iniciatíva nesmierne potešila 
i prekvapila. Ako prejav svojej vďačnosti zaslal aj niekoľko 
fotografií a svoje apoštolské požehnanie pre celú farnosť.

Spoločenstvo Pichončania, ktoré je súčasťou Združenia 
kresťanských spoločenstiev mladých, sa pravidelne stretá-
va počas školského roka raz v týždni. Okrem pravidelných 
stretnutí mávajú aj viaceré podujatia počas roka. Zároveň 
spoločenstvo spolupracuje aj s inými organizáciami a sa-
mosprávou. (-mb)

ZDRAVOTNÍČKY SA ZAÚČALI 
V PRAŽSKEJ NEMOCNICI
PRAHA/ČESKO	J	V rámci programu Erasmus+ v rozmedzí jún 2018 – 
máj 2020 si dvadsať žiačok Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého 
v Prešove vykonalo odbornú prax v pražskej Nemocnici milosrdných sestier 
sv. Karola Boromejského. V dvoch turnusoch žiačky získali zručnosti pri zá-
kladnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po chirurgických zákrokoch, 
s internistickými diagnózami, na jednotke intenzívnej starostlivosti, u starých 
a dlhodobo chorých. V laboratóriu videli, ako sa spracováva a vyšetruje biolo-
gický materiál, a spoznali proces príjmu a liečby závislých detí a mládeže, keď 
navštívili detoxikačné oddelenie. (Iveta Jusková)

WELLINGTON/NOVÝ ZÉLAND	J	Novozé-
landský parlament zrušil 20. marca právo na ži-
vot nenarodených detí. Doterajšie nariadenie 
obmedzujúce ukončenie tehotenstva na prí-
pady, pri ktorých bol ohrozený život matky, 
nahradzuje oprávnenie na vykonanie potratu až 
do dvadsiateho týždňa tehotenstva. Po uplynutí 
tohto času môže žena požiadať o prerušenie 
tehotenstva, ak lekár „usúdi, že potrat je prime-
raný okolnostiam“. (TK KBS)

VATIKÁN	J	Svätý Otec František slúžil 
27. marca na Námestí sv. Petra kajúcu pobož-
nosť za zastavenie pandémie Covid-19, pri ktorej 
udelil mimoriadne požehnanie Urbi et orbi 
spojené s plnomocnými odpustkami. Viac in-
formácií prinesieme v reportáži v nasledujúcom 
čísle. (redakcia)

MELBOURNE/AUSTRÁLIA	J	Najvyšší súd 
v Austrálii oslobodil 78-ročného kardinála Geor-
ga Pella odsúdeného za zneužívanie maloletých. 
V pondelok 6. apríla bol zrušený rozsudok od-
volacieho súdu z augusta minulého roka, ktorý 
potvrdil rozhodnutie súdu z decembra 2018. 
Obvinenie zo skutkov pochádzalo od muža, 
ktorý bol v deväťdesiatych rokoch miništrantom 
a spevákom v zbore katedrály v Melbourne. 
Kardinál George Pell uviedol, že „jedine pravda 
je základom pre dlhodobé uzdravenie a jedine 
pravda je základom pre spravodlivosť, pretože 
spravodlivosť znamená pravdu pre všetkých“. 
(vaticannews.va)

z kresťanského sveta
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SMUTNÉ VÝROČIE
Marek PRIBULA

Pred desiatimi rokmi, 18. mája 2010, počas operácie v Bra-
tislave zomrel otec Marek Pribula, otec rodiny, grécko-
katolícky kňaz, vysokoškolský pedagóg a žurnalista. Bol 
to človek plný entuziazmu, plánov, vízií a nápadov. Kňaz, 
ktorý sprostredkoval mnohým živého Krista, slúžil a bol 
pripravený slúžiť. Jeho otvorenosť a inšpiratívnosť bola 
fascinujúca. Preto bol obľúbený v spoločnosti i v Cirkvi 
a mal mnoho priateľov a spolupracovníkov z akademickej 
pôdy na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spomínať plodný 
život profesora Marka Pribulu budeme aj na svätej liturgii 
24. mája 2020 o 10.00 hod. v gréckokatolíckom Chráme 
Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove.

Otec Marek Pribula sa narodil 5. apríla 
1974 v Prešove. Stredoškolské vzdelanie 
nadobudol na gymnáziu v Lipanoch, vy-
sokoškolské teologické vzdelanie ukončil 
na Katolíckej teologickej fakulte Uni-
verzity Karlovej v Prahe. 19. marca 1998 
prijal z rúk prešovského gréckokatolíc-
keho biskupa Mons. Jána Hirku kňazské 
svätenie a nastúpil do pastoračnej služby 

v Miklušovciach. Popri kňazskom poslaní 
sa rozhodol uplatňovať svoje schopnosti 
aj vo výchove a vzdelávaní a vydal sa 
na akademickú cestu. 

Akademický postup Marka Pribulu sa 
začal v roku 1997 absolvovaním štúdií 
v odbore katolícka teológia. V roku 2000 
získal na Katolíckej univerzite v Lubline 

akademické tituly Mgr. a ThLic. v odbore 
pastorálna teológia – spoločenská komu-
nikácia. V roku 2002 získal na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku akademický 
titul PaedDr. v odbore učiteľstvo všeobec-
novzdelávacích predmetov. V tom istom 
roku ukončil dizertačné konanie v odbore 
katolícka teológia na Univerzite Komen-
ského v Bratislave a bola mu udelená 
vedecká hodnosť PhD. Katolícka uni-
verzita v Ružomberku bola inštitúciou, 
na ktorej sa v roku 2004 habilitoval a bol 
mu udelený akademický titul docent 
v študijnom odbore katolícka teológia. 
Svoj vedecký postup ukončil v roku 
2008 úspešným inauguračným konaním 
na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave a vedeckou 
radou tejto inštitúcie mu bol udelený 
titul profesor. V publikačnej činnosti bol 
veľmi aktívny, napísal mnoho monografií 
a článkov do časopisov a novín, ktoré sú 
dodnes aktuálne.  

V rokoch 1997 – 2000 pôsobil ako asistent 
na Teologickej fakulte Katolíckej univer-
zity v Lubline. V rokoch 1999 – 2002 bol 
diecéznym vikárom a hovorcom Prešov-
ského biskupstva pre masmédiá a v ro-
koch 1998 – 2001 predsedom redakčnej 
rady časopisu Slovo. Práve počas tohto 
jeho pôsobenia redakciu zastihla tragická 
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smrť šéfredaktora Blažeja Krasnovského 
a otec Marek bol jedným zo záchrancov 
vydávania časopisu. Jeho aktivity sa však 
stále viac zameriavali na akademickú 
pôdu. V rokoch 2001 – 2002 bol predse-
dom akademického senátu GTF PU, kde 
pôsobil ako odborný asistent a neskôr 
ako prodekan. Od roku 2007 až do svojej 
smrti pôsobil najprv ako vysokoškolský 
pedagóg, neskôr ako prorektor a napokon 
ako rektor Vysokej školy medzinárodné-
ho podnikania ISM Slovakia v Prešove. 
V tom čase bol najmladším rektorom 
na Slovensku. Okrem iného bol členom 
viacerých významných vedeckých grémií 
doma i v zahraničí, ako aj vedeckých rád 
viacerých vysokých škôl a komisií. V aka-
demickom pôsobení sa zameriaval na ob-
lasti teológie, etiky, sociálnej a mediálnej 
komunikácie a poradenstva. 

Na Vysokej škole medzinárodného pod-
nikania ISM Slovakia v Prešove bol garan-
tom na Slovensku jediného študijného 
programu sociálne služby a poradenstvo. 
Po zvolení za rektora tejto vysokej školy 
povedal: „Ambíciou školy nemá byť sta-
vanie na čo najväčšom počte študentov, 
ale na kvalitných učiteľoch. Uplatnenie 
absolventov v praxi je najlepším zrkad-
lom kvality vzdelávania, ktoré poskytuje 
ktorákoľvek škola. Prvoradou úlohou 
je personálna stabilizácia a seriózna 
výskumná činnosť.“

Osobný život Marka Pribulu ako gréc-
kokatolíckeho kňaza bol spojený so 
službou veriacim. Bol ženatý, s manžel-
kou Renátou uzavrel sviatosť manželstva 
15. novembra 1997. Mali tri deti: Júliusa, 
Marka a Aničku. Jeho jedinou farnosťou, 
kde pôsobil v rokoch 1998 – 2003, boli 
Miklušovce. Tu po jeho pôsobení ostal 
zrekonštruovaný gotický chrám. V ro-
koch 2000 až 2001 spravoval excurrendo 
aj susednú farnosť Klenov. Jeho životná 
cesta na tejto zemi sa skončila po vážnej 
a krátkej chorobe 18. mája 2010. 

Svedectvom jeho života sú živé spomien-
ky najbližších. Tých, ktorí ho poznali 
dlhé roky, i tých, ktorí ho nestihli za ten 
krátky spoločný čas spoznať. Ich slová 
odhalia to, čo curriculum vitae nedokáže 
povedať.

S otcom Markom sme boli dlhoroční 
priatelia, ktorých spojila solivarská 
fara, kde sme sa prvýkrát stretli. Máme 
množstvo zážitkov. Za všetky spomeniem 
jeden. Po pracovnom programe na KBS 
v Bratislave sme zašli do reštaurácie Har-
mónia, kde sme stolovali a náš obed trval 

do večere, pretože sme chrlili množstvo 
nápadov. Všetky veci sme si nechali 
v aute, a tak sme nemali so sebou žiadny  
papier. Písal som na servítky, aby sme to 
všetko zachytili a nezabudli na to. Bolo 
to veľmi inšpiratívne stretnutie, na ktoré 
sa nedá zabudnúť. Taký bol Marek. Ne-
vedel odpočívať, vždy mal v talóne niečo 
nové. Vždy mal nejaký plán. Vždy bol ot-
vorený novým výzvam. Jednoducho, mal 
neuveriteľný ťah na bránku. Ďakujem 
zo srdca, otec Marek, za spoločné chvíle 
v práci i v súkromí. Ďakujem a dovidenia 
v nebi. (Gabriel Paľa)

Keď sme s manželkou Máriou a synom 
Benjamínom prišli na Slovensko, nebolo 

to vôbec jednoduché. Mal som veľmi 
zmiešané pocity. Do tohto môjho „ves-
míru“ vstúpil otec Marek, ktorý ma ako 
vtedajší prodekan zasväcoval do akade-
mického sveta na Slovensku. A môžem 
nielen konštatovať, ale aj svedčiť o tom, 
že som stretol skvelého človeka plného 
energie, odborníka vo svojej oblasti. 
Pomáhal mi nielen sa etablovať na fa-
kulte, ale mne a manželke sa venoval aj 
v súkromí. Stretol som priateľa, ktorý mi 
bol ochotný podať pomocnú ruku hoci 
aj o polnoci. Bol dobrosrdečný a plný 
humoru, čo som na ňom obdivoval a ob-
divujem dodnes. (Kamil Kardis)

Večná mu pamiatka!

Drahý tati! 

Píšem ti list do neba... Je to už dlhý čas, čo si 

odišiel na druhý svet k nášmu nebeskému Otcovi. 

Veľa sa toho zmenilo, ale tvoja prítomnosť od nás 

nikdy neodišla. Mal som len desať rokov, keď si 

sa pominul, bolo to veľmi ťažké obdobie nielen pre 

mňa, ale aj pre všetkých, ktorí ťa poznali. V tej 

chvíli, keď si odchádzal, sa mi hlavou premieta-

li všetky spomienky na teba a nedokázal som si 

predstaviť, že ťa už nikdy neuvidím. Živo si pa-

mätám na slová Aničky, ktorá mala len štyri roky 

a povedala: „Tati odišiel do neba prvý, aby nám 

všetkým obsadil miesta.“ Po niekoľkých rokoch som 

sa nad tým zamýšľal a uvedomil si zmysel týchto 

silných slov. Bol si úžasným človekom, s neustá-

lym úsmevom na tvári a s veľkým srdcom, ktorý 

vedel v každej situácii pomôcť. Tvoje kňazské aj 

akademické povolanie si vyžadovalo veľa času, 

ale ty si v tomto zhone nikdy na nás nezabudol. 

Som ti nesmierne vďačný za tvoje slová, pohlade-

nia, za tvoju lásku, ktoré vo mne neustále pretr-

vávajú, a predovšetkým za to najdôležitejšie, čo 

si v nás usilovne pestoval – vzťah k Bohu. Verím, 

že raz sa tam spolu všetci stretneme. Tam u nebes-

kých bran.

tvoj syn Marek

17www.casopisslovo.sk udalosť
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SVIATKY PASCHY V PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE
PREŠOV	J	Pre pandémiu korona-
vírusu sa 9. apríla, vo Veľký štvrtok, 
dopoludnia neuskutočnila každoročná 
svätá liturgia arcibiskupa s kňazmi, ale 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ slávil večiereň s Liturgiou sv. 
Bazila Veľkého. V homílii sa zamyslel 
nad postojmi apoštolov Judáša a Petra 
a nad veľkosťou odpúšťajúcej Božej 
lásky. Hneď po svätej liturgii sa slávila 
utiereň Veľkého piatka – strasti. Vo 
Veľký piatok ráno sa modlili kráľovské 
hodinky a popoludní slávil vladyka Ján 

večiereň s uložením plaščenice. V jej 
závere sa prihovoril prešovský proto-
synkel Ľubomír Petrík, ktorý vyzval 
veriacich k nasledovaniu Krista podľa 
vzoru jeho matky Márie, evanjelistu 
Jána a ostatných žien. Veľká sobota sa 
začala Jeruzalemskou utierňou a v pod-
večer slávil vladyka večiereň s Liturgiou 
sv. Bazila Veľkého. Prešovský protopres-
byter Rastislav Baka v homílii zdôraznil, 
že Kristus posilňuje človeka aj vtedy, 
keď kráča temnotou, a privádza ho 
do svetla.

V Nedeľu Paschy ráno o siedmej hodine 
zaznelo v katedrále radostné Christos 
voskrese. Po utierni nasledovalo požeh-
nanie paschálnych jedál a svätá liturgia, 
ktorú slávil vladyka Ján. V homílii 
pozval k radosti z Kristovho víťazstva 
nad smrťou a nad diablom, ale zdôraz-
nil, že je dôležité s Kristom víťaziť aj nad 
osobnými hriechmi a pádmi. Podve-
čer slávil arcibiskup Ján aj paschálnu 
večiereň. Všetky slávenia sa uskutočnili 
bez prítomnosti veriacich, ale v online 
prenose TV Logos. (IS PA)

70 ROKOV 
OD BARBARSKEJ 
NOCI
BRATISLAVA	J	V noci z 13. na 14. apríla 
uplynulo 70 rokov od Akcie K – násilného 
vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunis-
tickým režimom počas tzv. Barbarskej noci. 
Rehoľníkov odviezli do sústreďovacích, 
trestných a preškoľovacích táborov. V závere 
leta, od 29. augusta bola spustená Akcia R, 
ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory. 
Rehoľníkov pozbavili základných ľudských 
práv a slobôd a vyvíjali na nich nátlak, aby 
vystúpili z rehole.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených 
Slovenska pri tejto príležitosti pripravila Rok 
vďačnosti a vytvorila logo 70. výročia. Tvorí 
ho plameň – symbol viery, ktorý pozostáva 
z modrého a červeného plamienka. Modrý 
plameň je zložený zo sedemnástich častí 
a symbolizuje sedemnásť zlikvidovaných muž-
ských reholí. Červený plameň má dvadsaťštyri 
častí a značí dvadsaťštyri  zlikvidovaných 
ženských reholí. Plameň vychádza zo štvorca, 
čo symbolizuje neúspešnú snahu zamedziť 
rozvoj rehoľného života. (TASR/KVRPS)

VEĽKONOČNÉ SVIATKY V KOŠICIACH
KOŠICE	J	Vo Veľký štvrtok 9. apríla slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR 
a apoštolský administrátor Košickej eparchie Cyril Vasiľ SJ svätú liturgiu, pri ktorej 
posvätili myro. V úvode vladyka Cyril skrze videopríhovor oslovil kňazov epar-
chie, ktorí sa mali k sláveniu pridať vo svojich chrámoch. V závere slávnosti dostal 
arcibiskup k narodeninám nový omofor s ikonami patrónov eparchie, sv. Cyrila 
a sv. Metoda. V podvečer bola slávená večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého. Veľký 
piatok pokračoval za účasti vladykov slávením Utierne strastí a Veľkou večierňou 
s uložením plaščenice. Vo Veľkú sobotu košickí biskupi viedli Jeruzalemskú utiereň 
a vo večerných hodinách vladyka Cyril predsedal sláveniu večierne s Liturgiou  
sv. Bazila Veľkého. V nedeľné ráno slávili vladykovia Utiereň vzkriesenia a posvätili 
veľkonočné jedlá. Vyvrcholením bola archijerejská liturgia.

Bohoslužby boli vysielané prostredníctvom spoločnosti Auvid Production na infor-
mačných kanáloch Košickej eparchie a cez TV Logos. Vladykovia vydali veľkonočné 
videopríhovory a vladyka Cyril k Pasche vydal aj pastiersky list, ktorý prezentoval aj 
formou videa. (TSKE)
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ZOMREL OTEC ŠTEFAN ČARNÝ
BRATISLAVA	J	Bratislavský 
eparcha Peter Rusnák predsedal 
31. marca v bratislavskej katedrále 
pohrebným obradom za zosnulého 
kňaza otca Štefana Čarného.

Štefan Čarný sa narodil 11. júna 
1933 v rodine gréckokatolíckeho 
kňaza v obci Koločava na Podkar-
patskej Rusi. Po štúdiách v Micha-
lovciach, Pardubiciach a v Bratisla-
ve sa stal chemickým inžinierom. 
Do roku 1963 pracoval v Ústí nad 
Labem. 

Oženil sa s Evou, r. Karczubovou, ktorá tiež pochádzala z kňazskej ro-
diny a s ktorou mali dve deti. Od roku 1963 žil a pracoval v Bratislave.

Po konzultácii s otcom Jánom Mastiliakom CSsR tajne vyštudo-
val teológiu. Za kňaza bol vysvätený tajne 31. marca 1987 v Prahe. 
Od roku 1992 pôsobil sedem rokov vo farnosti Zubné a na odpočin-
ku ako výpomocný duchovný v Bratislave. V roku 1998 bol vyme-
novaný za titulárneho dekana a v roku 2013 dostal právo nosiť zlatý 
kríž. Zomrel 25. marca v Bratislave. (EÚ BA)

Vičnaja jemu pamjať! – Christos voskrese!
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PREŠOV	J	Žiaci na Gymnáziu bl. P. P. Goj-
diča a Cirkevnej základnej škole s mater-
skou školou bl. P. P. Gojdiča prežili od 24. 
do 28. februára týždeň školských misií s re-
demptoristami – otcom Jozefom Kišákom 
a bratom Gorazdom Figurom – a skupinkou 
mladých. (A. Cenkerová)

VRANOV NAD TOPĽOU	J	Počas jar-
ných prázdnin 3. marca sa konala tradičná 
akcia Farnosť na ľade veriacich z Farnosti 
bl. V. Hopka a Farnosti sv. Cyrila a Metoda 
v Stropkove, ktorí si zakorčuľovali vo Vrano-
ve nad Topľou. (T. Vojčíková)

SABINOV	J	Členovia komisie pre mládež 
Prešovskej archieparchie zorganizovali 
3. marca pre veriacich z farností Sabinov-
ského protopresbyterátu 2. ročník akcie 
Sabinov na ľade. Na miestnom zimnom 
štadióne mohli hlavne mladí a deti stráviť 
prázdninové popoludnie. Voľný program 
plný korčuľovania a rozhovorov sa začal 
modlitbou Otče náš. (A. Cenkerová)

PREŠOV	J	Prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ vydal 21. marca video, 
v ktorom pripodobnil situáciu nemožnosti 
prijímať Eucharistiu eucharistickému pôstu 
východnej Cirkvi. Povzbudil, že je možnos-
ťou prehodnotiť svoj vzťah k eucharistic-
kému Kristovi, ktorý zomrel, aby zachránil 
večný život človeka. Pozval k budovaniu 
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KVETNÝ VÍKEND KOŠICKEJ 
EPARCHIE NAŽIVO
KOŠICE – KLOKOČOV	J	Mladí Košickej eparchie sa skrze on-
line podujatie Kvetný víkend NAŽIVO mohli 3. – 5. apríla stretnúť 
s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR a apoštolským 
administrátorom Košickej eparchie Cyrilom Vasiľom SJ.

Program zahŕňal prenosy bohoslužieb z Košíc, modlitby Aka-
tistu ku klokočovskej ikone Presvätej Bohorodičky z Klokočova, 
programu fatimskej soboty z Michaloviec, ako aj vstupov mo-
derátorov zo štúdia – z obývačky. Víkend vyvrcholil nedeľným 
programom s vladykmi. Kvetný víkend NAŽIVO organizovala 
rada pre mládež Košickej eparchie a pri prenosoch spolupracoval 
Byzantinos, o. z. Kamerový signál z chrámov poskytol TV Logos. 
Všetky videá možno nájsť na facebookovej stránke a youtube 
kanáli rady pre mládež Košickej eparchie. (Milan Kmec)

POHREB ANNY CHAUTUROVEJ
KOŠICE	J	V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 15. apríla usku-
točnili pohrebné obrady za Annu Chauturovú, mamku košického eparchu 
Milana Chautura CSsR. Pohrebné obrady viedol a svätú liturgiu slávil vladyka 
Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, za účasti vladyku 
Milana, prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a košického ar-
cibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. Telesné ostatky zosnulej boli uložené 
na cintoríne v Zemplínskom Jastrabí.

Anna Chauturová, rod. Čornaničová, sa narodila 1. januára 1929 vo Veľkej 
Poľane. Sviatostné manželstvo uzavrela so Štefanom Chauturom v roku 1950. 
Pán Boh im požehnal štyri deti: Juraja, Annu, ktorá prijala rehoľné meno Ale-
xia, Štefana a Milana. Kvôli výstavbe Starinského vodného diela sa v roku 1978 
musela presťahovať do Zemplínskeho Jastrabia. Po smrti manžela sa v roku 
2006 presťahovala do Košíc, do blízkosti svojich detí. Svojho syna Štefana 
v roku 2008 pochovala v Zemplínskom Jastrabí. Podľa svojej túžby zomrela vo 
Svetlý týždeň, 13. apríla, na Veľkonočný pondelok, vo veku 91 rokov. (TSKE)

Večná jej pamiatka! – Christos voskrese!
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vzťahu s Kristom prostredníctvom čítania 
Božieho slova a osobnej modlitby. (IS PA)

PREŠOV	J	Prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ zaslal 22. marca list 
novému premiérovi a vláde SR, v ktorom im 
zablahoželal k vymenovaniu a vyjadril, že 
im vyprosuje dary Svätého Ducha k riadeniu 
krajiny, ako aj k boju s pandémiou. (IS PA)

KOŠICE	J	V Katedrále Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky obaja košickí vladykovia 
viedli 23. marca modlitbu Veľkého kánona 
sv. Andreja Krétskeho. Vďaka interneto-
vému prenosu sa spolu s nimi modlilo asi 
1 500 veriacich. (TSKE)

PREŠOV	J	Vo svojom videopríhovore, 
ktorý vydal prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ 24. marca, vladyka 
poukázal na aktuálnu možnosť voľného 
času, ktorý dáva priestor modlitbe a návratu 
k záujmu o druhého človeka. Povzbudil, 
že je to čas na prehodnotenie vlastného 
spôsobu a zmyslu života. Vyzval aj k modlit-
be za tých, ktorí sú v službe všetkým počas 
času pandémie. (IS PA)

LEVOČA	J	Riaditeľ Katolíckeho a pedago-
gického centra, n. o., Roman Vitko 26. mar-
ca informoval diecézne a katechetické úrady 
na Slovensku, že z dôvodu zachovávania 
opatrení proti šíreniu koronavírusu sa or-
ganizovanie biblickej olympiády 2019/2020 
ruší. (redakcia)

BRATISLAVA	J	Na sviatok Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke 25. marca sa formou 
videa prihovoril bratislavský eparcha Peter 
Rusnák. Vysvetlil, že Boh sa vzdal pohodlia 
neba a zostúpil, ale nie preto, aby vyriešil 
všetky problémy, ale aby sa stal Emanuelom 
– Bohom s nami. Vladyka povzbudil, že Boh 
zostáva blízkym človeku v tých najťažších 
situáciách histórie i života. Boh prišiel uká-
zať lásku a zničiť hriech a od nás vyžaduje 
preto vieru – uveriť jeho slovu a jeho láske. 
(TK KBS)

KOŠICE	J	Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštol-
ský administrátor Košickej eparchie, a vla-
dyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
spolu s niekoľkými kňazmi, ktorí pracujú 
na košickom eparchiálnom úrade, darovali 
1. apríla krv, ktorej ubudlo pre pandémiu 
koronavírusu. Zároveň vladyka Cyril publi-
koval video, v ktorom vyzval k rovnakému 
činu aj veriacich. (TSKE)

PREŠOV	J	Pri príležitosti Kvetnej nedele, 
ktorá býva príležitosťou pre mladých stret-
núť sa so svojimi biskupmi, vydal 1. apríla 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Bab-
jak SJ video, v ktorom vyjadril svoju radosť, 
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PREŽÍVANIE PASCHY V BRATISLAVE
BRATISLAVA	J	Paschálne trojdnie sa v bratislavskej katedrále začalo 9. apríla 
večierňou s Liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorú viedol bratislavský eparcha 
Peter Rusnák. Výnimočne sa utiereň s čítaním strastných evanjelií konala 
od polnoci do asi druhej hodiny nadránom. 

Vo Veľký piatok sa modlili kráľovské hodinky a Veľkú večiereň s uložením 
plaščenice, tentoraz však bez sprievodu okolo chrámu. 

V sobotu sa slávila Jeruzelemská utiereň a večiereň s Liturgiou sv. Bazila 
Veľkého. Počas paschálnej noci od tretej rána v živom vysielaní vladyka Peter 
a niekoľkí kňazi čítali pri Kristovom hrobe knihu Skutkov svätých apoštolov. 
Tento zvyk, ktorý uvádza typikon, je príležitosťou bdieť pri Pánovom hrobe 
v očakávaní jeho zmŕtvychvstania. Noc vyvrcholila Utierňou vzkriesenia. 
Veriaci mohli bohoslužby sledovať skrze TV Logos.

Na webovej stránke eparchie boli zverejnené aj paschálne videopríhovory 
vladyku Petra a bratislavského protosynkela Vladimíra Skybu. Vladyka Peter 
vyzval, aby sme na pozdrav Christos voskrese mali skutočne odpoveď: Voistinu 
voskrese. Pán naozaj vstal z mŕtvych. Prežili sme to v rodinách, prežili sme to 
v spoločenstvách, prežili sme to doma.“ (-sg)

ZOMREL OTEC ALEXEJ JANOČKO
PČOLINÉ	J	Prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ slávil 17. apríla v Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky pohrebné 
obrady za otca Alexeja Janočka.

Kňaz Alexej Janočko sa narodil 28. júla 1929 
vo Vydrani, v rodine gréckokatolíckeho kňa-
za. Jeho seminárne štúdiá prerušil rok 1950, 
keď musel odísť do PTP v Komárne, neskôr 
do Hájnikov. Od roku 1953 žil ako murár 
v Jihlave, neskôr v Košiciach. 

Po dokončení teológie ho 11. mája 1969 bl. 
Vasiľ Hopko vysvätil v prešovskej katedrále 

za celibátneho kňaza. Zastupoval vo viacerých farnostiach. V roku 1970 sa stal 
správcom v Kapišovej, o rok neskôr v Roškovciach. Od roku 1975 pôsobil vo 
Veľkej Poľane. Od roku 1980 spravoval Krásny Brod a od roku 1985 aj Mikovú 
a Malú Poľanu. V roku 1991 sa ujal farnosti Pčoliné. 

Od roku 1998 vypomáhal v Snine až do dôchodku v roku 2000 v Pčolinom. 
Ako Rusín pôsobil medzi krajanmi. V roku 1998 bol vymenovaný za titulárne-
ho dekana a v roku 2002 za titulárneho arcidekana. Zomrel vo Svetlý utorok 
14. apríla. (IS PA)

Večná mu pamiatka! – Christos voskrese!
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HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – PARTNERA 
(podnikateľa či �rmu), ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu 
o reklamnom partnerstve a bude pravidelne mesačne prispievať.

viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priatel casopisu
,
ˇ

keď sa má stretnúť s mladými archieparchie. 
Povzbudil ich, aby tak ako zástup v Kvetnú 
nedeľu aj oni volali Bohu na slávu a zostá-
vali s ním v radosti. Vystríhal ich však pred 
nákazou duše, ktorou je ťažký hriech.  
(IS PA)

BRATISLAVA	J	Fórum života, platforma 
neziskových organizácií, ktorá už takmer 
dvadsať rokov svojimi aktivitami scitlivuje 
verejnú mienku a pozitívne komunikuje 
hodnotu ľudského života a jeho dôstojnosť, 
sa začiatkom apríla listom obrátila na čle-
nov vlády SR s podnetmi na programové 
vyhlásenie vlády. V liste poukázali na vážne 
problémy v spoločnosti a vyjadrili nádej, že 
nová vláda a nový parlament zavedú nové 
systémové riešenia nových i zdedených 
výziev. (Fórum života)

PREŠOV	J	Prešovská archieparchia vydala 
7. apríla vzhľadom na situáciu pandémie 
koronavírusu modlitbu Akatistu k svä-
tým divotvorcom a nezištníkom Kozmovi 
a Damiánovi. Akatist k týmto dvom svätcom 
preložil do slovenčiny z ruského jazyka 
s prihliadnutím na český preklad otec Matúš 
Čekan, správca farnosti vo Vranove nad Top-
ľou-Juh. Text modlitby akatistu je na webo-
vej stránke Prešovskej archieparchie www.
grkatpo.sk. V júli 2016 pri príležitosti prvej 
púte zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne 
bolo týmto dvom svätcom zverené slovenské 
zdravotníctvo a slovenskí lekári, a zdravot-
nícky personál, ako aj pacienti. (IS PA)

PREŠOV	J	Formou videa sa 9. apríla 
prihovoril kňazom prešovský arcibiskup 
metropolita Jána Babjak SJ. Pri príležitos-
ti Veľkého štvrtka – sviatku ustanovenia 
kňazstva ich povzbudil k životu výlučne pre 
Boha, k nachádzaniu si času na modlitbu 
a rozjímanie o Božom slove. (IS PA)

PREŠOV	J	K sviatku Paschy 12. apríla 
vydal prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ príhovor. Povzbudil k radosti nad 
Kristovým víťazstvom nad smrťou i hrie-
chom. Zdôraznil, že hoci človek môže byť 
skleslý vplyvom nových okolností spôso-
bených pandémiou, predsa možno nájsť 
pozitíva, lebo Boh dokáže aj zlo v živote 
obrátiť na dobro. Vysvetlil, že človek môže 
objaviť intenzívnejší vzťah k Bohu, nájsť 
viac času na rodinu a blížneho, obnoviť svoj 
vzťah k morálke i k prírode. (IS PA)

BRATISLAVA	J	Tím Národného týždňa 
manželstva vo svojom newslettri zo 14. apríla 
ponúkol niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť 
v čase karantény v manželskom vzťahu. Viac 
informácií, rád a ponúk možno nájsť na  
www.ntm.sk. (TK KBS)
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BISKUPI OCENILI ŽIVÉ PRENOSY 
BOHOSLUŽIEB
KOŠICE	J	Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky sa počas veľkopôst-
neho a paschálneho obdobia stala miestom hlavných mediálnych prenosov 
bohoslužieb v Košickej eparchii, a to aj vďaka firme Auvid Production, ktorá 
zabezpečovala technicky profesionálne aktívne prenosy jednotlivých bohoslu-
žieb. Košickí vladykovia sa preto v závere paschálnej liturgie 12. apríla rozhodli 
odovzdať ďakovné listy spomínanej firme, za ktorú list prevzal jej majiteľ 
Viktor Herrgott, ako aj Petrovi Hricovi, členovi masmediálnej komisie a za-
kladajúcemu členovi Byzantinos, o. z., ktorý pomáhal tejto aktivite. Vo Svetlý 
pondelok po svätej liturgii vladykovia osobitne poďakovali TV Logos a TV 
Zemplín za sprostredkovanie vysielania bohoslužieb a vytváranie náboženské-
ho programu. (TSKE)

NOVÝ SPIŠSKÝ POMOCNÝ BISKUP
SPIŠSKÁ KAPITULA	J	Svätý Otec František 
vymenoval 25. marca za pomocného biskupa 
Spišskej diecézy Jána Kuboša. Svätý Otec mu 
pridelil titulárne sídlo Quiza.

Kňaz Ján Kuboš má 54 rokov. Narodil sa 
v roku 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku 
prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Ako kaplán 
postupne pôsobil v Podolínci, Svite, Liptov-
skom Mikuláši a Ružomberku. Následne bol 
vymenovaný za farára v Liptovskej Osade. 
V období rokov 1997 – 2017 bol špirituálom 
v kňazskom seminári. 

V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na Katolíckej univerzite 
v Lubline. Od roku 2001 je sudcom  Cirkevného súdu Spišského biskupstva. 
Od roku 2017 je Ján Kuboš farárom a dekanom v Kežmarku. (vaticannews.va)
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PONDELOK
11. máj
Posviatok Polovice Päťdesiatnice 
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
Bedrá majte opásané a lampy zažaté!  
(Lk 12, 35)
Kristus nás pozýva k pripravenosti. Denne 
sme pripravení čeliť mnohým situáciám. 
Mnohé sú také obyčajné. Ale zakúšame aj 
takzvané dni s veľkým D. Vtedy máme aj 
strach, či sme dostatočne pripravení. Kristova 
výzva nechce naháňať strach, ale radosť 
z jeho príchodu. Ako keď sa pripravujeme 
a tešíme na príchod návštevy, ktorou je pre 
nás milovaný človek. Tiež sa vtedy nebojíme, 
ale tešíme sa na ňu a robíme všetko tak, aby 
sa milovaná osoba s nami cítila dobre.
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Lk 12,  
32 – 40, zač. 67 (hieromučeníkovi); Sk 12,  
12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51, zač. 32 (radové) 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen., tropár 
z Polovice Päťdesiatnice a o hieromuč., 
Sláva, kondak o hieromuč., I teraz, kondak 
z Polovice Päťdesiatnice; prokimen, Aleluja 
a pričasten z Polovice Päťdesiatnice a hiero-
mučeníkovi, namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 227, 238, 
192; PZ: 192, 205, 364, HP: 207, 220, 383)

UTOROK
12. máj
Biskupi Epifanios a Germanos
Skôr ako bol Abrahám, Ja Som. (Jn 8, 58)
Ježiš poukazuje na svoje božstvo skrze synov-
stvo k Bohu. Syn dostáva od Otca tú istú pri-
rodzenosť. Jeho potvrdením sú skutky, ktoré 
koná. Nepochopenie a neviera vedie poslu-
cháčov k tomu, že zdvihli kamene a chceli ich 
do neho hádzať. My sa tiež voláme Božími 
deťmi. Naše synovstvo je skrze adopciu, ale 
on je Bohom svojou prirodzenosťou. Ostáva-
jú nám len dve možnosti. Zdvihnúť kameň 
alebo žasnúť nad Bohom – láskou, ktorý sa 
pre nás stal človekom.
Čítania: Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31;  
Jn 8, 51 – 59, zač. 33 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen. (alebo 
prvá a druhá z Nedele Paschy a tretia kaž-
doden. s nedeľným pripivom); menlivé časti 
z Polovice Päťdesiatnice, namiesto Dôstojné 
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa  
(HS: 227, 238; PZ: 192, 205; HP: 207, 220)

STREDA
13. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice 
Mučeníca Glykéria
Kde nakúpime chleba...? (Jn 6, 5)
Apoštol Filip, ktorého Kristus poveril úlohou 
zabezpečiť chlieb pre toľký národ, sa ukázal 
ako veľmi racionálny človek. Pochopiť svojho 
majstra si vyžaduje vieru. Ježiš hovorí o nasý-

tení chlebom, ktorý ešte učeníci nepoznajú, 
a nepotrebujú naň peniaze. Nechápali. 
Podobne ako Samaritánka, ktorá nevedela, 
odkiaľ pochádza voda života. A nerozumel 
ani starejší na svadbe, odkiaľ pochádza víno. 
Hľaďme na Božie veci očami viery. A Boh dá, 
aby sme porozumeli.
Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32;  
Jn 6, 5 – 14, zač. 18 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen.; menl. 
časti z Polovice Päťdesiatnice, namiesto 
Dôstojné je sa spieva 9. irmos z Polovice 
Päťdesiatnice (HS: 227, 238; PZ: 192, 205; 
HP: 207, 220)

ŠTVRTOK
14. máj
Mučeník Izidor
... a ovce idú za ním... (Jn 10, 4)
Podobenstvo zdôrazňuje bezprostredný 
osobný vzťah medzi pastierom a ovcami. 
On každú volá po mene a každá pozná jeho 
hlas. Nasledovať pastiera znamená spoľa-
hnúť sa na jeho hlas, zveriť mu svoj osud. 
Ježiš povedal toto podobenstvo v spore s fa-
rizejmi a zákonníkmi po uzdravení slepého. 
Týmto spôsobom odpovedá, prečo ho slepý 
počúvol a čoraz lepšie videl. Vysvetlil, že 
uzdravenie je prejavom pastierskej starost-
livosti Boha o dobro každého človeka. Idem 
aj ja za ním?
Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35;  
Jn 9, 39 – 10, 9, zač. 35 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen. (alebo 
prvá a druhá z Nedele Paschy a tretia kaž-
dodenná s nedeľným pripivom); tropár zo  
4. hlasu, Sláva, I teraz, kondak z Nedele 
o Samaritánke; prokimen, Aleluja a pričas-
ten z Nedele o Samaritánke; namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa  
(HS: 227, 239; PZ: 192, 206; HP: 207, 221)

PIATOK
15. máj
Prepodobný Pachómius Veľký
... povedz nám to otvorene. (Jn 10, 24)
Je málo vecí na Zemi, ktoré sú pre nás také 
dôležité ako práve pocit istoty. Cítime sa 
nepríjemne, ak si nie sme istí niekým či nie-
čím. Dnešné evanjelium nás slovami Židov 
z chrámového stĺporadia provokuje. Je to 
otázka, ktorá je až príliš osobná. Škoda, že 
v tejto otázke, v tomto zdanlivom hľadaní 
istoty, bolo až príliš provokácie a málo hľa-
dania pravdy. Židia nehľadali istotu v Ježišo-
vi, ale hľadali seba. Hlas pastiera nepočuli. 
Počuť hlas pastiera si vyžaduje pokoru.
Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36;  
Jn 10, 17 – 28a, zač. 37 
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája; zdr-
žanlivosť od mäsa (HS: 227, 239; PZ: 192, 
206; HP: 207, 221)

SOBOTA
16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený
Ukázal som vám veľa dobrých skutkov  
od Otca. (Jn 10, 32)
Ježišove skutky nepatria do bežných dobrých 
skutkov. Človek sám od seba nemôže uzdra-
viť chorých, oslobodiť posadnutých, otvoriť 
oči slepým alebo vzkriesiť mŕtvych. Preto 
viera v Ježiša a v jeho božstvo sa v nás môže 
zapáliť aj z premýšľania o jeho skutkoch. Jeho 
slová sa nám môžu zdať rúhaním, dokiaľ 
neuveríme, že je naozaj Boží Syn. Človek je 
slabý a malý, keď je sám, ale je „boh“, keď sa 
zjednocuje s Bohom skrze jeho Slovo. 
Čítania: Sk 15, 35 – 41, zač. 37;  
Jn 10, 27 – 38, zač. 38 
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája  
(HS: 227, 239; PZ: 192, 206; HP: 207, 221)

NEDEĽA
17. máj
Šiesta nedeľa po Pasche 
O slepom 
Apoštol Andronik
... ktorý bol od narodenia slepý. (Jn 9, 1)
Človek nemôže vidieť Boha, ale Boh 
vidí človeka. Slepec pri rybníku Siloe je 
prototypom všetkých ľudí. Fyzická slepota 
je obrazom duchovnej slepoty. Zabraňuje 
človeku vidieť pravdu, ktorá oslobodzu-
je, nemôže vidieť Boha ako Otca, seba 
samého ako syna a blížneho ako brata. Je 
to slepota človeka, ktorý si myslí, že vyžije 
aj bez Božieho slova. Výraz „od narode-
nia“ predstavuje stav, vyjadrujúci limity 
samotnej ľudskej prirodzenosti, v ktorej 
sa všetci rodíme. Prekročiť ich možno len 
novým narodením, ktoré je Božím darom. 
Slepý od narodenia nevie, čo je to svetlo, čo 
je slnko, aký je svet. Duchovná slepota nám 
zastiera nesmierne svety. Ale to si človek 
uvedomí až potom, keď mu Boh otvorí oči. 
V tomto prípade je uzdravenie výsledkom 
spolupráce. Uzdravuje Ježišovo slovo, ale 
jeho moc sa prejavuje vďaka tomu, že slepec 
uverí a koná podľa neho.
Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38;  
Jn 9, 1 – 38, zač. 34 
Liturgia: Predobraz. antif. a blaženstvá, tro-
pár z 5. hlasu, Sláva, kondak z Nedele o sle-
pom, I teraz, kondak z Paschy; prokimen, 
Aleluja a pričasten; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 227, 
241; PZ: 192, 208; HP: 207, 224)

PONDELOK
18. máj
Mučeník Teodot
... ktorého vám ja zvestujem. (Sk 17, 3)
Všade, kam Pavol prišiel, podľa svojho zvyku 
tri soboty hovoril o Písmach a svedčil o Me-
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siášovi. Mnohí počúvali a prijímali slovo 
s nadšením, ale bolo aj mnoho tých, ktorí sa 
búrili a brojili proti Pavlovi a jeho učeníkom. 
Ale tí hlásali vhod-nevhod podľa poverenia, 
ktoré dostali od Pána. Skrze krst sme túto 
misiu prijali my všetci. Nemusíme putovať 
ako Pavol. Stačí, ak náš život bude svedec-
tvom o Kristovi. Ako? Keď každý náš skutok 
bude preniknutý nekonečnou Božou láskou.
Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39;  
Jn 11, 47 – 57, zač. 40 
Liturgia: Predobraz. antif. a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá z Nedele Paschy a tretia 
každodenná s nedeľným pripivom); tropár 
z 5. hlasu, Sláva, I teraz, kondak z Nedele 
o slepom; prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nedele o slepom, namiesto Dôstojné je sa 
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 227, 
241; PZ: 192, 208; HP: 207, 224) 

UTOROK
19. máj
Hieromučeník Patrik
... prinesie veľkú úrodu. (Jn 12, 24)
Raz mi jeden kňaz v rozhovore povedal: „Ty 
tu nie si preto, aby si robil problémy.“ A ako-
koľvek to mohlo vyznieť negatívne, mňa to 
zasiahlo v pozitívnom duchu. Priniesť veľkú 
úrodu. Dať svojmu životu zmysel. Konať tak, 
aby som nebol na príťaž, ale na budovanie 
a rast. Ak pšeničné zrno neodumrie, neprine-
sie úrodu. Obetovať svoj čas, svoje schopnos-
ti, svoje pohodlie. Dať seba pre dobro blížne-
ho. K tomu sme pozvaní deň čo deň. Milovať 
konkrétnou láskou konkrétnych ľudí. 
Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b;  
Jn 12, 19 – 36a, zač. 42 
Liturgia: Menlivé časti ako 18. mája  
(HS: 227, 241; PZ: 192, 208; HP: 207, 224)

STREDA
20. máj
Zakončenie Paschy 
Mučeník Tallelaios
Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, 
kto verí vo mňa, nestal v tmách. (Jn 12, 46)
Ježiš je Svetlo sveta. A hoci ľudia často milu-
jú tmu viac ako svetlo, on tu stále je a svieti, 
aby prenikol aj cez tú najväčšiu tmu. Tmu 
hriechu, samoty a duchovnej prázdnoty. 
Loďka nášho života je často vystavená 
búrkam a mnohým protivenstvám. Ježišove 
slová nás povzbudzujú, aby sme svoj zrak 
upreli na jeho tvár. Ak zostaneme s ním, 
lúče jeho svetla budú pre nás majákom 
počas každodennej plavby k svätosti.
Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 19 – 36a 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen. (alebo 
prvá a druhá z Nedele Paschy a tretia 
každoden. s nedeľným pripivom); tropár 
z 5. hlasu, Sláva, kondak z Nedele o slepom, 
I teraz, kondak z Paschy; prokimen, Aleluja 

a pričasten z Nedele o slep., namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa. 
Po skončení liturgie sa odkladá plaščenica 
(HS: 227, 241; PZ: 192, 208; HP: 207, 224) 

ŠTVRTOK
21. máj
Pánovo Nanebovstúpenie 
Apoštolom rovní Konštantín a Helena
Pokoj vám. (Lk 24, 36)
Ježiš sa po svojom vzkriesení zjavuje apošto-
lom. Vystrašeným. Plným bolesti a nepo-
chopenia. „Pokoj vám,“ zaznieva do at-
mosféry beznádeje a úzkosti. Koľkokrát 
prežívame vo svojom vnútri rovnaké pocity. 
Aj nám dnes Ježiš adresuje slová plné pokoja 
a nádeje. A rovnako ako apoštolov posiela aj 
nás: Choďte a neste do sveta pokoj a zmiere-
nie. To nás vedie k snahe nežiť v konfliktoch 
v našich rodinách, na pracovisku, v rôznych 
spoločenstvách, ale láskou premieňať i to 
najmenšie zlo v dobro.
Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, 
zač. 114 (Nanebovstúpenie); Sk 26, 1 – 5.  
12 – 20, zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b 
Liturgia: Antifóny a vchod zo sviatku; tro-
pár z Nanebovstúpenia a apoštolom, Sláva, 
kondak apoštolom, I teraz, kondak z Nane-
bovstúpenia, prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nanebovstúpenia a apoštolom; Namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne zo sviatku a namiesto Videli sme, 
Nech sa naplnia a Nech je požehnané sa 
spieva Bože, vznes sa nad nebesá. Myrova-
nie, prikázaný sviatok (HS: 243, 184;  
PZ: 210, 141; HP: 225, 385)

PIATOK
22. máj
Mučeník Bazilisk
Ja som cesta, pravda, život. (Jn 14, 6)
Ježiš týmito slovami odpovedá Tomášovi 
na otázku: „Pane, nevieme, kam ideš.“ 
Ale aj keď Tomášove uši počúvajú odpoveď 
Majstra, srdce nerozumie. Túži pochopiť. 
Spoznať pravdu. Nájsť cestu. Všetci, ktorí 
sme uverili a prijali Krista, sme na ceste 
viery. A možno sa s Tomášom často pýtame 
na to, čomu nerozumieme. Ježiš nás 
dnes pozýva kráčať po jeho boku. V tichu 
modlitby, čítajúc Božie slovo, adorujúc pred 
tvárou Krista, spoznávajme toho, ktorému 
sme uverili, a on nás povedie.
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42;  
Jn 14, 1 – 11a, zač. 47 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen.(alebo 
prvá a druhá antifóna zo sviatku a tretia kaž-
doden. s pripivom zo sviatku); vchod: Poďte, 
pokloňme sa ... čo si slávne vstúpil na nebesia 
...; tropár Sláva, I teraz, kondak zo sviatku; 
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj  

a 9. irmos z utierne zo sviatku a namiesto Vi-
deli sme, Nech sa naplnia a Nech je požehnané 
sa spieva Bože, vznes sa nad nebesá, zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

SOBOTA
23. máj
Prepodobný a vyznávač Michal
... a on vám dá iného Tešiteľa... Ducha 
pravdy... (Jn 14, 16 – 17)
Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči povzbudzuje 
apoštolov, aby sa nebáli, pretože dostanú 
Tešiteľa, ktorý s nimi ostane navždy. Často 
sme zahanbení, keď sa nedokážeme priznať 
ku Kristovi, napríklad tým, že sa prežeh-
náme pred jedlom v reštaurácii. Bojíme sa 
vydávať svedectvo, zastať sa pravdy. Aj nám 
Ježiš hovorí: „Pokoj vám! ... Prijmite Ducha 
Svätého.“ (Jn 20, 21 – 22) Nech jeho prítom-
nosť v našich srdciach prináša ovocie lásky, 
radosti a pokoja. 
Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43;  
Jn 14, 10b – 21, zač. 48 
Liturgia: Všetko ako 22. mája (HS: 243;  
PZ: 210; HP: 225)

NEDEĽA
24. máj
Siedma nedeľa po Pasche 
Svätých otcov Prvého nicejského snemu
... pozdvihol oči k nebu... (Jn 17, 1)
Pánova reč pri Poslednej večeri vyvrchoľuje 
v prekrásnej modlitbe, ktorá sa právom 
nazýva veľkňazskou. V nej sa najvyšší Veľ- 
kňaz Kristus s očami pozdvihnutými 
k nebu a s rozopätými rukami modlí 
za seba, učeníkov a napokon za celú Cirkev, 
teda za nás. Spasiteľove slová sú prejavom 
hlbokej a milosrdnej lásky k nám. Krátko 
na to sa v Getsemanskej záhrade opäť 
skláňa pred tvárou Otca, aby obstál v tej 
najťažšej skúške, skúške utrpenia. Aj my 
zakúšame rôzne protivenstvá. Bojujeme 
sami so sebou, so svojimi slabosťami, 
pádmi i pokušeniami. Denno-denne 
zápasíme o svoju vieru. Je niekedy ťažké byť 
Kristovým učeníkom, obzvlášť ak žijeme 
v prostredí, ktoré nerozumie, ba dokonca 
svojím postojom haní naše presvedčenie. 
Vtedy pokľaknime a pozdvihnime zrak 
k nebesiam, lebo „pomoc mi príde od Pána, 
ktorý stvoril nebo i zem“. (Ž 121)
Čítania: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44;  
Jn 17, 1 – 13, zač. 56 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen.; vchod: 
... ktorý si vstal z mŕtvych ...; tropár zo  
6. hlasu, z Nanebovstúpenia a otcom, Sláva, 
kondak otcom, I teraz, z Nanebovstúpe-
nia; prokimen, Aleluja a pričasten otcom; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj  
a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 246;  
PZ: 213; HP: 229)

Peter Pacák
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Modlitba, o ktorej hovoríme, sa nazýva lítia. 
Kedysi bola súčasťou celonočného 
bdenia mníchov v monastieroch. Išlo 
o požehnanie jednoduchého občer-
stvenia pre mníchov, ktorí sa dlho mod-
lili. Neskôr sa pri lítii začala požehnávať 
aj pšenica na znak požehnania úrody, 
požehnaný olej aj chleby sa používali pri 

myrovaní vo sviatok na druhý deň.

Ahoj, deti, každý človek potrebuje pre 
svoj život jedlo. Bez neho chradne, až 
nakoniec telesne zomiera. Podobne 
môže zomierať aj duchovne, keď žije 
prázdny život bez Božej prítomnosti 
a lásky. Aj túto vec nám pripomína 
špeciálna modlitba, ktorá sa modlie-
va na večierni v predvečer veľkých 
sviatkov v byzantskom obrade.

P
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a 
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lí 
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a 
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detská   

Miesto

Príbehy poslušníkaDary

A prečo sa 
pýtaš?

Pri  požehnávaní  lí-
tijných darov sa po-
užíva lítijná súpra-
va. Tvorí ju tácka, na 
ktorej sú dva sviet-
niky,  krížik a  tri ná-
dobky. Na vyvýše-
nú časť tácky sa po-
loží päť chlebov – 
prosfor a do nádo-
biek  pšenica,  na-
pravo olej a naľavo 
víno.

Súprava

Požičal som
ju otcovi 
Andrejovi... 

A kde je 
súprava? 

Lítijné dary sa požehnávajú na istom mieste 
v chráme. Vieš kde?

Nemáme
súpravu. 

Čo
teraz?

Nerozu-
miem.

Zabudol
         som
       na to,
    že som ju

... 

Tak si nejako 
poradíme.

Prines
väčšiu tácku,

dva svietniky, krí-
žik a tri malé

misky...

Názov lítia pochádza z gréckeho slova lité. Rovnaký základ má 
aj slovo litánie – modlitba západného obradu.

Slovíčko

Úloha: Ak správne vylúštiš rébus, dozvieš sa, čo znamená.

Otče, ako sa budeme 
modliť lítiu? Predsa tak 

ako vždy. 
Ja 

hlupák! 

Dôleži-
té sú da-
ry a nie 
nádoby.

...
požičal.

Hm.

Úloha: Podčiarkni správnu odpoveď.

1.  na oltári
2. na tetrapode uprostred chrámu
3. v predsieni chrámu
4. pred chrámom
5. v sakristii
6. pred ikonou Krista
7. za oltárom Úloha: Vyfarbi lítijnú 

súpravu s darmi.
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – apríl

50 rokov: Mgr. Ľubomír Novák, Sečovská 
Polianka
60 rokov: Viera Antošová, Svidník; Mária 
Artimová, Nový Ruskov; Ľubica Ladičová, 
Bunkovce; Mária Nemcová, Drienov
70 rokov: Eva Bajužiková, Dúbravka; Helena 
Bubáková, Svidník; Eva Danková, Kysta; Mária 
Divulitová, Kamenica nad Cirochou; Ladislav 
Ivan, Nacina Ves; Veronika Kučíková, Lučkovce; 
Karol Maturkanič, Humenné; Anton Panoňko, 
Voľa; Juraj Sabo, Michalovce; Terézia Šalapová, 
Lesné; Zuzana Šterdasová, Košice
75 rokov: Anna Hajduková, Sečovce; Milan 
Jacík, Sobrance; Anna Kováčová, Hatalov; Ján 
Kupec, Baškovce; doc. Ing. Igor Liberko, Vra-
nov-Čemerné; Ing. Vladimír Pichonský, Košice; 
Ing. Ján Tkáč, Prešov; Pavol Vaško, Kuzmice; 
Jolana Winklerová, Sečovce
80 rokov: Anna Andrejcová, Košice; Juraj 
Andrejko, Sačurov; Anna Chripáková, Volica; 
Andrej Košláb, Zemplínske Jastrabie; Terézia 
Mlejová, Vranov nad Topľou; Mária Onof-
rejová, Trnkov; Mária Sedláková, Svit; Anna 
Šoganičová, Davidov; Mária Štefanková, Veľký 
Ruskov; Juraj Zimovčák, Prešov
85 rokov: Paulína Bačíková, Davidov
90 rokov: František Fedor, Šarišské Michaľany; 
Anna Glotová, Radvaň nad Laborcom

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko Juraj Zimovčák, 
v týchto dňoch sa dožívaš 
krásneho a požehnaného 
jubilea, 80 rokov života. 
Chváliac Boha slovami 
žalmistu: Nech je zvele-

bený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu 
a neodňal mi svoje milosrdenstvo (Ž 66, 20) 
vďačíme Bohu za dar života, ktorý sme v tebe 
dostali. Ďakujeme ti za príkladný kňazský 
a rodinný život, za modlitby a slová povzbu-
denia, za každú preukázanú pomoc i za všetky 
vtipné historky, ktorými obveseľuješ všetkých 
naokolo. Do ďalších rokov ti vyprosujeme 
Božie požehnanie, nech ťa na tvojich cestách 
sprevádza Presvätá Bohorodička. Želáme ti 
dobré zdravie, veľa optimizmu a radosti. 

S láskou manželka Anna, deti s rodinami 
a pravnúčatá Marianka a Marek

Náš duchovný otec Michal 
Jančišin, správca farnosti 
Havaj, 19. apríla oslávil 
pekné životné jubileum − 
40 rokov života. Pri tejto 
príležitosti prijmite srdeč-
né blahoželanie od svojich 

farníkov z Havaja. Prajeme vám pevné zdravie, 
hojnosť Božích milostí, plnosť darov Svätého 
Ducha, veľa lásky a porozumenia v kruhu 

svojich najbližších i v kruhu svojich veriacich. 
Na mnohaja i blahaja lita! Christos voskrese!

vďační veriaci z farnosti Havaj

18. mája oslávi jubileum – 70 rokov života pán 
Ján Sabol z farnosti Matiaška – filiálky farnosti 
Ruská Voľa. Chceme vám vyprosovať hojnosť 
Božích milostí a jeho poznania, ako čítame 
v Jánovom evanjeliu: „Večný život je v tom, 
aby poznali teba, jediného pravého Boha, 
a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ 
Ďakujeme vám za vašu službu kurátora, 
cerkovníka, miništranta, za všetko, čo robíte 
pre náš chrám a spoločenstvo. Nech vás 
Kristus, ktorý vstáva z mŕtvych, obdarí svojím 
požehnaním a milosťami. Na mnohaja i blaha-
ja lita! Christos voskrese!

veriaci farnosti Ruská Voľa  
a otec Peter s rodinou

SPOMÍNAME

19. mája si pripomíname 
tretie výročie úmrtia 
nášho drahého ocka, gréc-
kokatolíckeho kňaza otca  
Ing. Jozefa Mašleja  
a 16. apríla šieste výročie 
úmrtia jeho manželky 
Anny. Ďakujeme všetkým, 
ktorí si na nich s láskou 
a v modlitbách spomínajú. 
S láskou v srdci a vďakou 
Bohu za dar života spomí-
najú syn Jozef a dcéra Janka 
s rodinami.

Blaženyj pokoj, vičnaja jim pamjať!

OZNAMY

Pozvánka na chvály

V čase pandémie vás pozývame modliť sa 
spolu so spoločenstvom Marana tha priamo 
u vás doma prostredníctvom live streamu. 
Modlitbu chvál povedie hudobná služba spo-
ločenstva Marana tha. Súčasťou večera chvál 
je aj krátke slovo povzbudenia. 
Tešíme sa na vás v nedeľu o 20.45 hodine 
na Facebooku spoločenstva Marana tha.
Viac informácií: https://maranathapo.sk/

Chvály spoločenstva Martindom

Pozývame vás modliť sa s nami prostredníc-
tvom verejného live streamu v stredu 13. mája 
o 18.40 hodine, každý tam, kde ste. Chvály 
povedie Maťka Belejová a tím Martindom 
Worship. Pripojte sa k nám a pozvite aj 
svojich priateľov. Streamovať budeme cez náš 
youtube kanál na linku: https://www.youtube.
com/c/SpolocenstvoMartindom/live

Centrum pre rodinu Sigord

Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre man-
želov. Príspevok je 115 € za manželský pár.

Škola Otcovo srdce A (Father Heart School A). 
Tieto stretnutia slúžia na obnovu a posilne-
nie vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické, 
intímne poznanie Boha a jeho lásky k nám. 

Bližšie informácie o kurzoch a termínoch: 
centrum.rodina@gmail.com

Koinonia Ján Kristiteľ

Každý utorok večer chvál s biblickou témou 
(18.00 h); na youtube: KOINONIA Prešov

UPOZORNENIE

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ  
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU.

INZERCIA

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

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

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

   BLAHOŽELÁME
Drahý náš vladyka Cyril,
10 apríla ste oslávili svoje životné jubileum,  
55 rokov. Pri tejto príležitosti Vám v mene  
redakcie i v mene čitateľov Slova prajeme  
pevné zdravie, Božie požehnanie a všetko  
potrebné na spásu, aby ste podľa vzoru 
svätých apoštolov Cyrila a Metoda žili  
v neustálej Božej prítomnosti.

Živite, ľudije, na blaho svita 
našomu jepiskopu mnohaja lita!
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TV LUX

J10.05. (nedeľa)  08.40 Gréckokatolícky magazín 
(GkM)  R 13.00 Čierna madona 20.00 Modlitba 
za odvrátenie pandémie
J11.05. (pondelok)  08.20 Malí poslovia (5) 10.10 
Z prameňa 13.55 Večerná univerzita 14.35 
Manželská láska 16.15 Väzby
J12.05. (utorok)  16.15 Vzťahy: Matematika 
(6)17.00 Bangladéš: týždenné ľúbostné listy – 
dokument 20.55 Gréckokatolícky magazín
J13.05. (streda) 03.20 Akatist 16.00 Ekoklbko: 
O spoločenstve 16.15 Vnemy 16.45 Kulmenie: 
Masky 17.00 Fatimské posolstvo (2) 20.20 PKP R

J14.05. (štvrtok)  08.20 Malí poslovia (8) 16.00 
Ekoklbko: O vesmíre 16.15 Väzby 16.45 Kulme-
nie: Rabín, ktorý sa vzdal Bohu
J15.05. (piatok)  08.20 Malí poslovia (9) 08.55 
GkM R 16.00 Ekoklbko: O slnku a vode 16.15 
Svetoznámi slovenskí vedci 20.30 Dôkaz viery: 
Svätá Rita
J16.05. (sobota)  01.50 PKP R 07.00 Gréckoka-
tolícka svätá liturgia z kaplnky televízie Lux 
08.30 PKP 14.00 Akatist 19.55 PKP R

J17.05. (nedeľa)  08.00 Ekoklbko: O živom a neži-
vom 08.40 GkM R 10.30 Svätá omša z Vatikánu 
18.30 Svätá omša z Košíc 21.00 Medzi nebom 
a zemou
J18.05. (pondelok)  08.20 Malí poslovia 12.00 
Svätá omša 13.55 Večerná univerzita 16.15 
Vzťahy 17.30 Doma je doma 20.15 A teraz čo?
J19.05. (utorok)  16.00 EkoKlbko: O rastlinách 
16.15 Vnemy 17.00 Kráľovná neba na hore 
Butkov – dokument 20.55 Gréckokatolícky 
magazín
J20.05. (streda)  03.20 Akatist 07.00 Svätá omša 
z Prešova 16.00 EkoKlbko: O zvieratách 17.00 
Fatimské posolstvo (3) 20.20 PKP R

J21.05. (štvrtok)  08.20 Môj tajný priateľ – detský 
program 08.55 GkM R 10.10 Z prameňa 16.15 
Svetoznámi slovenskí vedci 20.30 Ján Pavol II. – 
priateľ Slovákov
J22.05. (piatok)  01.50 PKP R 07.00 Gréckoka-
tolícka svätá liturgia z kaplnky televízie Lux 
14.00 Akatist 19.55 PKP R

J23.05. (sobota)  01.50 PKP R 07.00 Gréckoka-
tolícka svätá liturgia z kaplnky televízie Lux 
08.30 PKP 14.00 Akatist 19.55 PKP R 20.30 
Staromódny – film 2
J24.05. (nedeľa)  08.00 EkoKlbko: O starobe 
08.40 GkM R 18.30 Svätá omša 19.30 Kateché-
za 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie

TV NOE

J10.05. (nedeľa)  06.05 Řeckokatolický maga-
zín (ŘkM)  R 16.10 Odvaha otce Karola 17.30 
Animované biblické příběhy: Lazar žije 23.00 
Mnišství – příběhy lidí a pouští
J11.05. (pondelok)  12.50 První křesťané 14.00 
Ovečky 14.35 Cesta k andělům (58) 19.10 
Církev za oponou 22.45 Ich bin: Já jsem
J12.05. (utorok)  12.05 Mše svatá z kaple Telepa-
ce 16.00 Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry 
(2) 17.50 Sedmihlásky (63) 21.00 Řeckokato-
lický magazín

J13.05. (streda)  07.55 Biblická studna 10.25 
Nigérie: Aleluja – dokument 13.25 Oživení 
studené války? 15.25 Příroda kolem nás 21.10 
Bet Lechem (35)
J14.05. (štvrtok)  06.25 Církev za oponou 11.10 
Divadélko Bubáček (23) 14.35 Cesta k andělům 
(61) 18.00 Uzdrav naši zem 00.25 O kom, o čem
J15.05. (piatok)  07.00 Víra do kapsy 10.00 Dům 
ze skla? 12.50 Na větrné hůrce 17.45 Putování 
do Lurd s Luckou a Bárou 22.00 Lurdský příběh
J16.05. (sobota)  06.05 Na druhý pohled 11.25 
Můj chrám 14.35 Večeře u Slováka 20.05 Pavel 
VI. – nepochopený papež – dokument
J17.05. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 06.20 Na druhý 
pohled 17.30 Animované biblické příběhy: 
Nebeské království 20.05 Bella – mexický  
film
J18.05. (pondelok)  09.20 Jan Pavel II. v České 
republice 12.50 Jan Pavel II., život Karola 
Wojtyly 20.05 Jan Pavel II. a pád komunismu – 
dokument
J19.05. (utorok)  13.15 Bosna: Srdce pro bezmoc-
né 15.25 Obchod s migranty – dokument 16.00 
Jan Sarkander – film 21.10 Řeckokatolický 
magazín
J20.05. (streda)  09.25 Přímý přenos generální 
audience papeže 15.25 Příroda kolem nás 
18.45 Sedmihlásky 22.10 Noční univerzita
J21.05. (štvrtok)  08.00 Cesta k jádru naší víry 
(3) 12.50 Zahrada mariánská: Zvěstování 16.20 
V pohorách po horách (70) 20.05 Cvrlikání (79)
J22.05. (piatok)  08.10 První křesťané 11.20 
Putování do Lurd s Luckou a Bárou 12.50 Veleh-
radská zastavení 20.05 Prorok Léčitel: Solanus 
Casey
J23.05. (sobota)  09.05 Animované biblické 
příběhy: Nebeské království 18.00 Mše svatá 
z Kostela sv. Václava 20.05 Hyacinta: Zázrak 
z Fatimy (1) – film
J24.05. (nedeľa)  07.25 ŘkM R 07.45 Bůh v Číně 
14.35 Jan Pavel II. – Hledal jsem vás 20.05 
Hyacinta: Zázrak z Fatimy (2) – film

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J10.05. (nedeľa)  10.00 Význam modlitby, 
liturgie, sviatostí 13.00 Podivuhodné manžels-
tvo − príbeh J. G. Tajovského a Hany Gregorovej 
14.00 Máme v rodine dieťa s autizmom. Hosť: 
Jozef Bednár 15.30 Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska pomáha nevidiacim už 30 rokov 
20.30 Karol Wojtyla ako filozof
J11.05. (pondelok)  20.00 Ľudia, ktorí nás inšpi-
rujú. Najlepšia slovenská horolezkyňa Vanda 
Michalková
J12.05. (utorok)  20.00 Loretánske litánie a fatim-
ský odkaz. Hosť: prof. Anton Adam
J14.05. (štvrtok)  20.00 Christianizácia východnej 
Európy
J16.05. (sobota)  20.15 Vieme tvoriť kresťanské 
médiá, ktoré oslovujú?
J17.05. (nedeľa)  10.00 Svätá Katarína Labouré 
a jej vízie 13.00 160. výročie narodenia Martina 
Kukučína 20.30 100 rokov narodenia pápeža 
Jána Pavla II.

J23.05. (sobota)  15.15 Elektronické knihy v po-
nuke Spolku sv. Vojtecha
J24.05. (nedeľa)  10.00 Vízia o zázračnej medaile 
13.00 Horlivý učiteľ: 90 rokov M. Kováča Ada-
mova
J25.05. (pondelok)  20.00 Ako sa efektívne učiť 
jazyky? Hosť: Lídia Machová
J30.05. (sobota)  20.15 Aktualizácia príbehu 
Turíc. Hosť: prof. František Trstenský
J31.05. (nedeľa)  10.00 Duchovné posolstvo 
zázračnej medaily 20.30 Aktualizácia príbehu 
Turíc. Hosť: prof. František Trstenský

RTVS

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J10.05. (nedeľa)  06.40 Genius loci: Kláštor sv. 
Kataríny R 10.00 Služby Božie 13.25 Orientácie 
16.45 Slovo
J11.05. (pondelok)  14.15 Orientácie R 18.10 
Božie domy s Vandalom R

J12.05. (utorok)  18.10 Božie domy s Vandalom R

J13.05. (streda)  18.10 Božie domy s Vandalom R

J14.05. (štvrtok)  18.10 Božie domy s Vandalom R

J16.05. (sobota)  09.00 Genius loci: Zlaté bane 
Kremnica R 13.05 Majstri ľudovej umeleckej vý-
roby: Anna Kováčová 16.45 Svetové dedičstvo 
UNESCO na Slovensku: Vlkolínec 20.40 Prežil 
som svoju smrť – dráma R

J17.05. (nedeľa)  09.00 Archijerejská svätá 
liturgia z Katedrály Povýšenia vznešeného 
a životodarného Kríža v Bratislave. Slávi: 
Vladyka Peter Rusnák 12.40 Odkaz Jána Pavla 
II. Slovensku – spomienkový dokument R 13.30 
Televízny posol 19.40 Slovo
J18.05. (pondelok)  12.50 Televízny posol
J23.05. (sobota)  09.00 Genius loci: Kostol sv. 
Juraja v Kostoľanoch
J24.05. (nedeľa)  10.00 Služby Božie z Bratislavy-
Dúbravky 13.30 Orientácie 19.40 Slovo

TROJKA

J10.05. (nedeľa)  10.50 Malé biblické príbe-
hy: Daniel a jeho priatelia 18.30 Rodokmeň 
vpísaný do dreva – umelecký dokument 21.45 
Národné kultúrne pamiatky: Kaštieľ v Antole R

J16.05. (sobota)  10.50 Malé biblické príbehy: 
Traja mládenci v ohnivej peci
J17.05. (nedeľa)  10.50 Malé biblické príbehy: 
Izaiášove proroctvá R 21.15 Ján Pavol II. − 20. 
výročie pontifikátu R 21.45 Bože môj, prečo si 
ma opustil? R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 
Kresťanská nedeľa
J29.03. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Cirkvi brat-
skej z Bratislavy
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená
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SALLY ANN WRIGHTOVÁ: 
RODINNÁ BIBLIA 

Krásne ilustrovaná publikácia z vydava-
teľskej dielne Spolku svätého Vojtecha je 
vynikajúcou pomôckou pre rodičov, ktorí 
sa chcú modliť spolu s deťmi, a hľadajú 
správnu formu. Kniha ponúka biblické 
príbehy a modlitby na každý deň v roku, 
preto dospelým i deťom pomôže, aby bol 
duchovný život v ich rodine prirodzene 
prepojený s ostatnými činnosťami. Každý 
biblický príbeh sa začína otázkou, ku ktorej 
treba zaujať stanovisko, nasleduje samot-
né čítanie biblického textu a záverečná 
modlitba.Kniha vytvára priestor na otvo-
renie nových tém a na nenútený rozhovor 
dieťaťa a rodiča o témach, ktoré sú pre nich 
dôležité. Kniha je hodnotným príspevkom 
k Roku Božieho slova a chce viesť nielen ku 
každodennej modlitbe, ale aj k dennoden-
nému čítaniu Biblie. (Martina Grochálová)

KRÁLIČEK JOJO

Byť malým blonďavým chlapcom v na-
cistickej Tretej ríši znamená dosť jasnú 
kariéru. Prvým krokom je členstvo v or-
ganizácii Hitlerova mládež. To znamená 
trochu vojenského cvičenia, pálenia kníh, 
nenávidenia Židov a hrania sa na vojakov. 
Samozrejme, v partii ďalších Hitlerovi 
oddaných chlapcov. Takýmto malým 
nacistom sa chce stať aj desaťročný Jojo. 
V jeho živote však nastáva zlom v oka-
mihu, keď zistí, že jeho matka schováva 
v podkroví židovské dievča. Od tohto 
momentu sa v Jojovi začína boj zdravého 
rozumu a nacistickej propagandy. Táto 
dráma pomocou humoru krásne popisuje 
nezmyselnosť a absurdnosť nacizmu a po-
dobných ideológií. (Slavomír Gereg ml.)

PRIATELIA A DOMINIKA 
GURBAĽOVÁ: STRETNUTIE

Pôsobivý album tak z umeleckého, ako aj 
z duchovného pohľadu prináša interpretka 
Dominika Gurbaľová. V albume Stretnutie 
ide o duchovné stretnutie s Bohom. 
Počúvaním skladieb môžeme cítiť Boží 
dotyk. Je to spôsobené aj tým, že texty sú 
buď priamo biblickými veršami, alebo 
sú nimi inšpirované. Albumom sa nesie 
modlitebná a pokoj prinášajúca atmosféra, 
ktorá je umocnená autorkinou krásnou 
farbou hlasu a výlučne ženskými vokálmi. 
Samotná autorka vyslovila o albume 
želanie, „aby piesne z CD spôsobili 
každému osobné stretnutie v srdci 
s Pánom Bohom, vovádzali nás do vzťahu 
s ním a tak aj priateľsky medzi sebou“. 
Album si možno objednať na jej webovej 
stránke alebo v známych vydavateľstvách. 
(Dominik Petrík)

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

#

5%
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LEKÁREŇ 
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 O E N O A K L V O P V R S Á Ť I K
 H R K V V A Á E Y A Y Á T S R Ť Y
 A E U O K R E S Ť A N S K Á R A B
 S N T L P P E Š T A E E O Á S P O
 A K I S O R K O Ľ C I L R P O L R
 A Č L Í D O K O N A L O S Ť S V H
 A K N A L A K S L E H K Z A V O M
 R O R Y D Ú K P D E L A M H R L V
 I A T E K O B E R Z K O Č Á A A N
 F E K S T O K A P Á R C K K N I K
 A A T V D A P Á Z E C Y I Á A I Ľ
 N O Y Z A R B O V H Ľ A D A Č I A

Legenda: ADRESY, AKTOVKA, ÁRIA, BARÁK, BATERKA, CESTÁR, 
DAKOTA, DEKAN, DOKONALOSŤ, FAKTY, FARAD, HĽADAČI, HLIENY, 
HORÁKY, HROBY, KARAS, KOLEKCIA, KOLENO, KOLESÁR, KOTVY, 
KRESŤAN, KÚKOĽ, KUTIL, MÁNIA, MASLO, OBRAZY, OKRES, OSIKA, 
POKER, POKYN, POSYPY, PRÁCA, PRAKY, RAKVA, RÁROH, RODINY, 
SKALA, SKLAD, SLOVO, SPRÁVY, STEH, STOKA, ŠKOLY, ŠĽAHAČKA, 
ŠŤAVA, ŤAHÁK, VANÁD, ZÁKAZ, ZÁPAD.

Tajničku osemsmerovky tvorí 47 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 6: Krížovka: Stvoriteľ neba a zeme ťa 
ozdobil. Osemsmerovka: Buďte veľkorysí v odpúšťaní. 

Výherca: Anna Vozárová zo Spišskej Novej Vsi.

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

Pomôcky:  
Lari, Ars, 

Apiro, Kelč, 
Namy

Pražský 
futbalový 

klub
1
q

Ženské 
meno

Japonská 
míľa

Autor:  
Vladimír  

Komanický
4
q

Bodná 
zbraň

Eduard 
po do-
mácky

2
q

Ženské 
meno

Azimut
Čistiaci 

prostriedok 
na okná

Pavol, 
po do-
mácky

Dal do ruky

Nezdravo

Čistiaci 
prostrie-

dok

Cudzopasné 
huby

Gruzínska 
mena

EČV  
Ružom-
berka

Anglický 
šľachtic

Kód  
angličtiny

Ľudmila 
po domácky

Umenie  
po latinsky

Ruské 
ženské 
meno

Španiel. 
kráľovná

Rozprávko-
vý kráľ

Talianske 
mesto

Vzácna 
tekutina Mužské 

menoGrécky boh 
lesov

Turec. muž. 
meno Záľuby

Obyvateľ 
Opavy

Dedina  
pri Vsetíne

Bodavý 
hmyz 

Poškodenie Typograf. 
štvorček

Úradné 
spisy Mládza

EČV  
Poltára

Starší  
ľudia

Leňochod

Plurál, 
skratka

Štýl, 
po česky

Obruba Otec

Niečo  
veľké

Nikel,  
chemická 

značka
10 x 10 
metrov

Grécky  
boh vojny 3  u

Ruské 
mesto

Hviezda  
v súhvezdí 

Orol



Pravidlá vstupu do cerkvi

COVID-19
V čase zadávania do tlače ešte neboli uverejnené presné pravidlá, podľa ktorých  

bude možno sláviť verejné bohoslužby. My sme si pre Vás pripravili zoznam tých opatrení,  
ktoré považujeme za vysoko pravdepodobné:

STE V KARANTÉNE STE CHORÝ MÁTE TEPLOTU CÍTITE SA ZLE

POUŽÍVAŤ RÚŠKO ZAHAĽUJÚCE 
ÚSTA A NOS

RUKY SI UMYŤ V ANTIBAKTE-
RIÁLNEJ SUBSTANCII, PRÍPADNE 

POUŽÍVAŤ RUKAVICE

NEVYTVÁRAŤ PRIAMY KONTAKT 
(PODANIE RÚK, BOZK POKOJA...)

 DODRŽIAVAŤ LIMIT NA POČET 
OSÔB V CERKVI (OSTATNÍ MÔŽU 

BYŤ VONKU)

DODRŽIAVAŤ URČENÉ ROZOSTUPY V CERKVI  
I VONKU (S VÝNIMKOU OSÔB ŽIJÚCICH

V JEDNEJ DOMÁCNOSTI)

PRIJÍMAŤ URČENÝM SPÔSOBOM,  
A TO DÔSTOJNE A PRED KŇAZOM

ZVÁŽIŤ NÁVŠTEVU CERKVI, POKIAĽ PATRÍTE 
DO RIZIKOVEJ SKUPINY

14

NEVSTUPOVAŤ DO CERKVI, POKIAĽ

Myslite na to, že tento nový typ koronavírusu sa môže prenášať  
na vzdialenosť až 4,5 metra a vo vzduchu môže zotrvávať aj 30 minút,  

pričom miera úmrtnosti osôb vo veku nad 60 rokov je viac  
ako desaťnásobne vyššia než osôb vo veku do 60 rokov.


