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na úvod

NEMECKO
AKO VZOR
Juraj GRADOŠ
Ak by sme hľadali v Európe a možno aj vo svete najrozvinutejšiu krajinu z pohľadu ekonomiky, sociálnej
starostlivosti..., asi by sme ukázali na Nemecko.
Možno niekto preferuje inú krajinu. Ale v každom
rebríčku by Nemecko bolo veľmi vysoko. Stačí sa
pozrieť na štatistiky počas krízy vyvolanej covidom
19. Nemecké zdravotníctvo pracovalo na záchrane
každého človeka a aj preto miera úmrtnosti na vírus
je v krajine pod 5 %. V Španielsku je to vyše 11 %, vo
Veľkej Británii a Taliansku okolo 14 %, vo Francúzsku
vyše 15 %. Na Slovensku je to menej ako 2 %, čím sme
po Vatikáne a Lichtenštajnsku v Európskej únii aj
v Európe (možno i vo svete, hoci z istých dôvodov
ignorujem dáta z Bieloruska), čo sa týka záchrany
ľudských životov, na absolútnej špičke krajín.
Nemecku by sme sa chceli priblížiť vo všetkom, no
najmä v životnej úrovni. A tá sa podľa nás začína
platmi. Mať tak čím skôr tie nemecké. Lenže životná
úroveň Nemcov nie je postavená na platoch. Tie prišli
ako dôsledok oveľa väčšej a základnejšej premeny.
V dvoch vojnách po sebe utrpeli porážku. Veľký nemecký národ, ktorý bol podľa nich predurčený vládnuť, dostal po tvári. Po prvej svetovej vojne sa Nemci
zaťali, uzavreli sa. Začali sa hnevať a hľadať vinníkov
všade okolo. Aj vo svojej krajine. Všetko nenemecké
muselo skončiť. Bolo odstránené. Tvrdo. Neverili.
Žiarlili. Závideli. Upodozrievali. A výsledkom bola
omnoho väčšia porážka. Nemecká pýcha bola zlomená. Prestali hľadieť na seba a pozreli sa navôkol.
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Tvorcom tejto zmeny boli najmä nemecké ženy.
Začali samy od seba a potom vtiahli synov i mužov.
1. júna pred 75 rokmi vytvorili skupiny, ktoré odpratávali a zachraňovali z trosiek, čo sa dalo. Tehly, kusy
dreva, nábytku... Nielen svoje domy, ale spoločne
dom po dome. Šestnásť hodín denne. A z toho, čo
zachránili, stavali nové. Opravovali staré. A popritom
trpeli hladom, opovrhnutím, ale i sexuálnymi útokmi
víťazných vojakov. Štyristotisíc detí. Toto vysoké číslo
určuje približný počet detí narodených zo znásilnenia spojeneckým (najmä sovietskym) vojakom. Napriek tomu ženy deti neodvrhli. Prestali byť sebecké.
A aj ich rodiny. Prijali ich. Vychovali. Milovali.
Pokora, do ktorej vstúpili, nebola pasivitou. Začali byť zodpovední. Ako národ i ako jednotlivci.
Zodpovední k budúcnosti. K deťom. K vnúčatám.
Ku krajine. Otočili každú marku a investovali poctivo
a múdro. A za pár rokov bola najzničenejšia časť Európy jej výstavnou skriňou. V ekonomike. V podnikaní. V ochrane životného prostredia...
Nie, Nemci nie sú dokonalí, ale to, čo na nich obdivujeme a čo nás na ich živote láka, sa zrodilo z pokory. Napriek zničenému zdravotníctvu a celkovej
situácii na Slovensku nás Boh uchránil pred smrťou.
Dal nám šancu na zmenu. Na lepší život. No ten
sa začína odumretím starého a zrodením nového.
Smrťou sebectva a pýchy a zrodením v pokore
a zodpovednosti.
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BOŽÍ MUŽ
SV. JÁN PAVOL II.
Marek BARAN

Na sté výročie narodenia sv. Jána Pavla II. pápež
František vo svojej homílii pripomenul veľkosť
a výnimočnosť slovanského pápeža cez tri črty:
modlitba, blízkosť k ľudu a láska k spravodlivosti.
vyhľadával ľudí a precestoval celý svet,
navštevujúc svoj ľud, hľadajúc svoj ľud,
prejavujúc mu blízkosť. A blízkosť je jedna

Tretia črta, láska k spravodlivosti. Ale
k plnej spravodlivosti. Muž, ktorému išlo
o spravodlivosť, o sociálnu spravodlivosť,
o spravodlivosť národov, o spravodlivosť,
ktorá zažehnáva vojny. Ale plnú spravodlivosť. Preto bol sv. Ján Pavol II. mužom
milosrdenstva, pretože spravodlivosť
a milosrdenstvo idú ruka v ruke, nemôžu
sa líšiť, sú spolu: spravodlivosť je spravodlivosťou, milosrdenstvo je milosrdenstvom,
flickr.com

„Pán, Boh, miluje svoj ľud“ (Ž 149, 4) –
takto sme spievali v refréne žalmu, a tie
slová sú aj pravdou, ktorú izraelský ľud so
záľubou opakoval: „Pán, Boh, miluje svoj
ľud“. I v krušných chvíľach je toto „Pán miluje“ vždy prítomné, a musíme čakať na to,
ako sa táto láska ukáže.

veľkým i malým, blízkym i ďalekým, vždy
nablízku, vždy dával pocítiť blízkosť.

A dnes môžeme povedať: pred sto rokmi
Pán navštívil svoj ľud, poslal tohto muža,
pripravil ho, aby bol biskupom a viedol
Cirkev.
Pri spomienke na sv. Jána Pavla II. opäť
hovoríme: „Pán miluje svoj ľud“, Pán navštívil svoj ľud, poslal pastiera. A aké sú tie črty
Dobrého pastiera, ktoré môžeme nájsť u sv.
Jána Pavla II.? Je ich mnoho, no spomeňme
len tri z nich: modlitba, blízkosť k ľudu
a láska k spravodlivosti.
Svätý Ján Pavol II. bol Božím mužom,
pretože sa modlil. A modlil sa veľa. No ako
to, že človek, ktorý má mnoho práce pri
vedení Cirkvi, strávi toľký čas v modlitbe?
On dobre vedel, že prvoradou úlohou biskupa je modliť sa. A toto nepovedal Druhý
vatikánsky koncil, povedal to svätý Peter,
keď spoločne s Dvanástimi pri ustanovení
diakonov povedali: My sa budeme celkom
venovať modlitbe a hlásaniu slova (porov.
Sk 6, 4). Prvoradou úlohou biskupa je modliť sa. A on to vedel, robil tak. Je vzorom biskupa, ktorý sa modlí, ako prvoradú úlohu.
A naučil nás, že keď si biskup večer spytuje
svedomie, musí si položiť otázku: Koľko
hodín som sa dnes modlil? Muž modlitby.
Druhá črta: muž blízkosti. Nebol človekom oddeleným od ľudu, naopak,

„Božie slovo nám bolo dané ako slovo života, ktoré
premieňa srdce a život, ktoré obnovuje, ktoré nesúdi, aby
odsúdilo, ale ozdravuje a za cieľ si kladie odpustenie.“
(Svätý Otec František)

z charakteristík Boha vo vzťahu k svojmu
ľudu. Spomeňme si, ako Pán hovorí ľudu
Izraela: „Pozri, ktorý ľud mal svojich
bohov tak nablízku, ako som ja pri tebe?“
(Dt 4, 7) Je to blízkosť Boha voči svojmu
ľudu, ktorá sa potom stáva bezprostrednou v Ježišovi, v ňom je v plnej sile. Pastier
je blízky ľudu, a naopak, ak to nerobí, nie
je pastierom, je hierarchom, správcom,
možno dobrým, no nie je pastierom.
Blízkosť k ľudu. A svätý Ján Pavol II. nám
dal príklad tejto blízkosti: bol nablízku

no niet jedno bez druhého. A keď hovoríme o mužovi spravodlivosti a milosrdenstva, pomyslime, koľko toho urobil sv.
Ján Pavol II., aby ľudia pochopili milosrdenstvo Boha. Pomyslime, ako rozvíjal
úctu k svätej Faustíne. Vycítil, že Božia
spravodlivosť má túto tvár milosrdenstva,
tento postoj milosrdenstva. A toto je dar,
ktorý nám zanechal: milosrdná spravodlivosť a spravodlivé milosrdenstvo.
(z homílie 18. mája 2020)
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JEŽIŠ KRISTUS
V KORÁNE
Ján KRUPA

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh
otcom skrze prorokov.“ (Hebr 1, 1) S týmto presvedčením
súhlasia všetky tri veľké monoteistické náboženstvá. Židia,
kresťania i moslimovia veria, že Boh sa zjavoval skrze prorokov a poslov v rozličných dobách rozličným národom.
Podľa Koránu, ktorý je svätým písmom
moslimov, Boh prehovoril najmä skrze
Abraháma, Mojžiša, Ježiša, ale definitívne
skrze Mohameda, ktorý priniesol ľuďom
v Koráne konečné a neprekonateľné Božie
slovo. Moslimovia veria, že Boh priamo nadiktoval Mohamedovi Korán a ako taký je
Korán potvrdením a doplnením židovskej
Tóry a kresťanského Evanjelia. Korán považuje sväté písma Židov a kresťanov za spisy,
ktoré Boh zoslal Mojžišovi a Ježišovi. Preto
sú Židia i kresťania v Koráne označovaní
ako „ľudia Knihy/Písma“ (2, 105.145; 5,
15.19).
Ježiš (arab. Ísa) je popri Mojžišovi a Abrahámovi najčastejšie spomínanou biblickou
postavou v Koráne. Ježiš sa vo svätom písme moslimov spomína v devätnástich zo
stoštrnástich kapitol (súr). Ide o 120 z celkovo 6 236 veršov Koránu. Mária, Ježišova
matka, je jedinou po mene spomínanou
ženou v Koráne. Jozef sa vo svätom písme
moslimov neuvádza, dobre ho však pozná
islamská tradícia. Aj preto sa Ježiš v Koráne
často spomína ako „syn Márie“. Na otázku, kto je Ježiš, Korán odpovedá jasne
a jednoznačne: patrí medzi veľkých Božích
poslov/prorokov, no nie je Boží Syn.

ZVESTOVANIE
A NARODENIE JEŽIŠA
Nielen novozákonné Lukášovo evanjelium
(1, 26 – 38), ale aj sväté písmo moslimov
prináša príbeh o zvestovaní Márii. Korán

rozpráva (v súre 19), že Boh poslal k panne Márii svojho ducha, ktorého islamská
tradícia stotožňuje s anjelom Gabrielom.
Máriu vyľakalo náhle zjavenie. Anjel jej
zvestoval, že Boh ju chce obdarovať „čistým
chlapčekom“ (19, 19), z ktorého urobí znamenie svojho milosrdenstva pre ľudí. Mária zareagovala, že je nevydatá a počestná.
Anjel poukázal na Božiu všemohúcnosť;
a okrem toho je to už rozhodnutá vec: „Stane sa tak, ako náš Pán prikázal“ (19, 20).

POSVÄTNÁ KNIHA MOSLIMOV
Korán je posvätná kniha islamu.
Jej pomenovanie znamená v slovenčine slová prednes či recitácia.
Obsahuje nielen náboženské,
ale aj etické a právne pravidlá
správania. Vznikol v polovici
siedmeho storočia zapísaním
výrokov moslimského proroka
Mohameda. Podľa jednej kresťanskej legendy Korán nadiktoval
Mohamedovi ariánsky mních
Bahír. Korán sa delí na 114 kapitol,
ktoré sa nazývajú súry. Tie sa delia
podobne ako Biblia na verše. Tých
je v Koráne 6 236.

Božím stvoriteľským činom alebo, podľa
niektorých komentátorov Koránu, Božím
vdýchnutím ducha počala Mária dieťa
Ježiša. Aby sa vyhla podozrievaniu a osočovaniu svojimi príbuznými, rozhodla sa
odísť na odľahlé miesto, kde prebývala
sama so svojimi vážnymi obavami. Tu Máriu prepadli pôrodné bolesti. Božej útechy
sa jej dostalo skrze ústa anjela alebo jej
práve narodeného dieťaťa. Upozornili ju
na vodu, ktorá začala tiecť pre ňu, ako aj
na datle suchej palmy, o ktorú sa oprela.
Boh sa ujal Máriinej záležitosti, postará
sa o to, aby jej narodenie dieťaťa nebolo
na hanbu, ale na slávu. Mária má mlčať
a čakať, kým jej Boh prejaví pomoc.
Mária sa teda vrátila k svojej rodine.
Proti výčitkám príbuzenstva, že priviedla
na svet nemanželské dieťa, Máriu vezme
verejne pod ochranu samotné dieťa Ježiš,
keď zázračne prehovorí pred očami všetkých a poukáže na svoje božské poslanie:
„Som služobníkom Božím. On mi zjavil
Písmo a ustanovil ma prorokom.“ (19, 30)
Na inom mieste Korán výslovne bráni Máriu proti osočovaniu Židmi (4, 156) a opakovane označuje Ježišovu matku za takú,
ktorá si panenstvo „strážila/chránila“ (21,
91; 66, 12). Korán trvá s absolútnou istotou
na panenskom počatí a pôrode Ježiša.

PROROK JEŽIŠ
Podľa Koránu Boh posilnil Ježiša, syna
Márie, duchom svätosti (2, 87) a poveril ho,
aby ohlasoval deťom Izraela Evanjelium,
ktoré obsahuje správne usmernenie a svetlo pre život, ako aj uľahčenie predpisov židovskej Tóry. A okrem toho Ježiš priniesol
viac jasnosti o niektorých prvkoch viery.
Korán hovorí, že na osvedčenie svojho
prorockého poslania Ježiš konal rozličné
znamenia: „Jedného dňa Boh zvolá poslov
a takto prehovorí: Akú ste dostali odpoveď
po vašej kázni? Oni odpovedia: Nemáme

5

slovo na tému

Hagia Sofia v Istanbule. Zdroj: flickr.com
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o tom vedomosti. Ty si však ten, kto pozná
tajomstvá. Boh povie: Ježiš, syn Márie,
spomeň si na moju milosť voči tebe a tvojej
matke, ako som ťa posilnil duchom svätosti
a mohol si už v kolíske hovoriť k ľuďom
ako dospelý muž; ako som ťa naučil Tóru
i Evanjelium; a ako si vymodeloval z hliny
vtáka a vdýchol si mu život s mojím dovolením; a ako si uzdravoval slepých a malomocných s mojím dovolením a nechal
si mŕtvych ľudí vyjsť z hrobu s mojím
dovolením; a ako som ťa uchránil pred
deťmi Izraela, keď si prišiel k nim s jasnými
dôkazmi, no neverci medzi nimi povedali:
Toto je jasné kúzelníctvo.“ (5, 109 – 110)

AKO SA SKONČIL
POZEMSKÝ ŽIVOT
JEŽIŠA?
Podľa Koránu Ježiš bol, podobne ako
ostatní ľudia, podrobený smrti. Kedy a ako
sa skončil jeho pozemský život, je sporná
otázka.
Väčšina komentátorov Koránu z tábora ortodoxného islamu sa prikláňa k názoru, že
Ježiš nezomrel na kríži. Na jednom mieste
Korán hovorí: „... [Židia] hovorili: ,My sme
zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla
Božieho.‘ Oni ho však nezabili a ani neukrižovali, ale zjavila sa im jemu podobná
postava... A úplne naisto ho nezabili. Boh
ho zdvihol k sebe. A Boh je mocný a múdrosťou oplýva.“ (4, 157 – 158) Na základe

MOSLIMSKÁ POPULÁCIA
Dnes je na svete približne 1,9
miliardy moslimov. Čiže každý
štvrtý človek na svete je moslim. Ich počet o tridsať rokov
bude atakovať počet kresťanov
(dnes 2,3 miliardy). V roku 2014
bol najmoslimskejšou krajinou
Afganistan (99,7 % obyvateľov).
Prírastok moslimov v Európe (je
ich približne 5 % obyvateľov)
spôsobuje najmä imigrácia. Už
dnes je vo Francúzsku vo veku 18
až 29 rokov rovnaký počet moslimov ako katolíkov. Moslimovia
žijú aj na východ od nás. Odhaduje sa, že počet moslimov v Rusku
presahuje 10 %.

Ježiš, ale niekto iný, kto vyzeral ako Ježiš.
Korán hovorí o Ježišovom životnom príbehu, poslaní a prorockom poverení. Ale ani
jediným slovom nespomína Ježišovo dielo
vykúpenia. Podľa islamskej náuky ľudia
nepotrebujú Vykupiteľa, ale Božie milosrdenstvo. Pred Bohom je každý hriešnik
a každý sa musí zodpovedať len za svoje
vlastné hriechy. Nikto nemôže vystupovať
zástupne za druhých a priniesť im spásu.
Podľa Koránu Ježiš je len jeden z veľkých
historických prorokov, prorok, ktorého Boh
vyznamenal osobitnou milosťou a zázračným vyvolením.

KTO JE JEŽIŠ?

tejto pasáže sa niektorí vykladači Koránu
domnievajú, že Boh vyslobodil Ježiša z rúk
jeho protivníkov. Až potom Ježiš zomrel
a po veľmi krátkom čase bol vzkriesený
z mŕtvych a vyzdvihnutý do neba. Iní
vykladači Koránu sa nazdávajú, že vyzdvihnutie do neba sa udialo bez predchádzajúcej smrti, ale Ježiš sa vráti na konci čias
a až potom zomrie.

Najväčšie ťažkosti v otázkach viery medzi
kresťanstvom a islamom sa týkajú otázky,
kto je Ježiš. Islam je prísne monoteistické
náboženstvo, ktoré silno zdôrazňuje jedinosť Boha. „Niet iného Boha okrem Boha“
– takto znie prvá hlavná časť islamského
vyznania viery (šaháda). Podľa islamu je
monoteizmus stredom každého prorockého ohlasovania a každej náuky viery. Preto
Korán odmieta niektoré aspekty kresťanskej viery, ktoré považuje za nezlučiteľné
s monoteizmom.

Čo sa stalo na kríži? Odpoveď znie: Buď sa
vtedy Židom zdalo, že Ježiš zomrel na kríži,
no bol to omyl, lebo Boh ho v skutočnosti
vyzdvihol k sebe do neba; alebo, ako sa
domnieva väčšina vykladačov Koránu,
Židia síce niekoho ukrižovali, no nebol to

Korán nepolemizuje paušálne s kresťanským učením, ale napáda len to, čo nazýva
preháňanie kresťanov. V posudzovaní
osoby Ježiša Krista sa zhoduje v mnohých
bodoch s náukou kresťanskej viery, ale
odmieta náuku o Ježišovom božstve.

www.casopisslovo.sk
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BOŽÍ SLUŽOBNÍK
PROROK
MESIÁŠ
POSOL
ecards.islam.com.kw

KORÁNOVÉ TITULY
JEŽIŠA
Korán popisuje osobnosť a výnimočný osud
Ježiša rozličnými titulmi, ktorých obdoby
nachádzame v židokresťanskej tradícii,
ale sväté písmo moslimov im prepožičiava
novú významovú náplň.
Ježiš – prorok, posol a služobník Boží. Ježiš,
syn Márie, je služobníkom Božím. Ako
novonarodené dieťa sám svedčí: „Som služobníkom Božím...“ (19, 30) A jediný Boh,
ktorý sa v Koráne vyjadruje v takzvanom
božskom pluráli, o Ježišovi povie: „Veď nie
je ničím, len služobníkom, voči ktorému
sme boli milostiví...“ (43, 59) S istotou, že
robí nesporné vyjadrenie, Korán zo svojej
strany konštatuje: „Ani Mesiáš, ani anjeli
neopovrhujú možnosťou byť služobníkmi
Božími.“ (4, 172)
Ježiš je Boží služobník, ktorému bola
preukázaná zvláštna milosť (43, 59), čistý
chlapček (19, 19), požehnaný (19, 31), z ktorého Boh urobil „príklad pre deti Izraela“
(43, 59). Bude sa tešiť veľkej úcte na tomto
i na druhom svete a bude patriť k tým,
ktorí sú blízko pri Bohu (3, 45).
Všetky tieto vyznamenania vyplývajú
z Ježišovho poslania, lebo Boh si ho vyvolil,
aby z neho urobil proroka (19, 30). Korán
uvádza Ježiša v zozname, v ktorom sú iba
mená veľkých prorokov: [Boh, opäť v takzvanom božskom pluráli, hovorí Mohamedovi]: „Veď uzavreli sme zmluvu s prorokmi, s tebou [Mohamed] a s Noemom,
s Abrahámom, s Mojžišom, aj s Ježišom,
synom Márie.“ (33, 7)
Viac ako obyčajný prorok je Ježiš poslaný
Bohom ako zakladateľ náboženstva. Boh
ho poveril, aby priniesol deťom Izraela Písmo: Ako Mojžiš priniesol Tóru a ako neskôr
Mohamed prišiel s Koránom, tak mal Ježiš
ohlasovať Evanjelium. Svoje učenie, svoje

náboženské poznatky a predovšetkým
svoj spis so zjavením dostal bezprostredne
od Boha. Preto Ježiš nie je len prorok, ale aj
veľký Boží posol.
„Mária prehovorila: ,Môj pane, ako
môžem mať syna, keď sa ma žiadny muž
nedotkol?‘“ Dostalo sa jej odpovede: „Boh
stvorí, čo chce, ak sa tak rozhodne, povie:
,Staň sa!‘ A stane sa. A Boh ho naučí
Písmu, múdrosti, Tóre a Evanjeliu. Pôjde
ako posol k deťom Izraela a takto povie:
,Prišiel som k vám s posolstvom od vášho
Pána. Z hliny vytvorím podobu vtáka,
vdýchnem mu život a s požehnaním Boha
vzlietne. Uzdravím s Božím dovolením
slepého, uzdravím malomocného, vzkriesim a odhalím vám, čo jete a čo uchovávate vo vašich príbytkoch. Toto sú znamenia
pre vás, ak veríte. Prišiel som, aby som
potvrdil, čo bolo predo mnou zjavené
z Tóry a aby som vám dovolil robiť veci
doteraz zakázané. Prišiel som k vám so
znamením od vášho Pána. Bojte sa Boha

a poslúchajte ho. Boh je mojím a vaším
Pánom, preto mu slúžte. To je správna
cesta.‘“ (3, 47 – 51)
Ježiš – Mesiáš. Korán necháva anjela pri
zvestovaní Márii povedať: „Ó, Mária, Boh
ti odkazuje radostnú zvesť o slove od neho,
ktorého meno bude Mesiáš Ježiš, syn
Márie.“ (3, 45) Keďže pri pojme Mesiáš
(arab. al-Mesih) ide o poarabčenú podobu
sýrskeho slova Mešiha, ktoré je doslovným
prekladom gréckeho slova Christos, niektorí prekladatelia Koránu do moderných
jazykov uprednostňujú prekladať pojem
al-Mesih namiesto pojmu Mesiáš termínom Kristus.
Keď kresťanský čitateľ narazí v Koráne
na slovné spojenie Ježiš Kristus, v jeho hlave sa ihneď premietnu biblické predstavy
o Ježišovi Kristovi. Preto je vhodnejšie
prekladať pojem al-Mesih pojmom Mesiáš,
hoci aj tak to znie ešte stále dosť biblicky.
Jadro problému spočíva v tom, že v novozákonných evanjeliách a listoch je pojem
Kristus/Mesiáš spätý s titulom Boží Syn
(Mt 16, 16), no Korán jednoznačne odmieta
Ježišovo Božie synovstvo.
Titul Mesiáš/Kristus sa v Koráne považuje
len za vlastné meno/priezvisko Ježiša,
pričom ide o zvyk, ktorý sa udomácnil
už v židokresťanskom prostredí. Neskôr
vykladači Koránu interpretovali titul
al-Mesih úplne vlastným spôsobom. Ich
vysvetlenia brali do úvahy rozličné aspekty
Ježišovho pôsobenia.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

PRVÝ MUKAČEVSKÝ BISKUP JÁN I.
Mukačevská eparchia vznikla na území severovýchodného Uhorska jedinečným
spôsobom. Zvyčajne boli eparchie založené metropolitom či patriarchom. Neraz
v tom zohrali svoju úlohu miestni panovníci. V prípade Mukačeva však eparchia
vznikla pri monastieri, ktorý založili imigranti z Poľsko-litovského kráľovstva.
Jej počiatky sa spájajú s dvomi významnými monastiermi na Podkarpatsku –
Mukačevom a Hrušovom. Hrušovský monastier mal od roku 1391 právo stauropigie a jeho igumen mohol nosiť titul patriarchálny exarcha. V roku 1491 sa jeho
igumen, ktorým bol biskup Ján, rozhodol s pomocou kráľa Vladislava Jagelovského, že si podriadi aj monastier v Mukačeve. Kráľ s tým súhlasil. No kým igumen
upevňoval svoju pozíciu v Mukačeve, mnísi v Hrušove si zvolili nového igumena.
S tým síce Ján nesúhlasil, ale musel sa podvoliť kráľovi. Odvtedy igumeni mukačevského monastiera dostávali biskupskú vysviacku (až do 18. storočia). Mukačevskí biskupi vnímali rok 1491 (31. júl) ako rok vzniku Mukačevskej eparchie.
Je pravdepodobné, že biskup Ján zomrel začiatkom 16. storočia. Po jeho smrti
mukačevský monastier pravdepodobne fungoval i ďalej, ale písomné záznamy
z prvej polovice 16. storočia sa dodnes nenašli. (Juraj Gradoš)
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SV. JÁN PAVOL II.
A OCHRANA ŽIVOTA
Pápež Ján Pavol II. v horách. Zdroj: flickr.com

Jozef GLASA

V nadväznosti na politické, ekonomické a kultúrne
zmeny odštartované nežnou revolúciou v novembri
1989 bolo možno mnohé, predtým tajné aktivity
preniesť do verejného priestoru. Išlo o obnovenie
činnosti cirkví, jednotlivých reholí, ako aj niektorých
kresťanských spolkov a organizácií.
Popritom sa zakladali nové, niekedy
s veľkým nadšením, ale pomerne krátkym
trvaním. Hľadali sa štruktúry, ktoré by
zodpovedali aktuálnej náročnej dobe a jej
požiadavkám.
Na poli ochrany života sa už od roku
1990 uskutočnilo na Slovensku viacero
bezprecedentných verejných odborných
podujatí. Medzi najvýznamnejšie z tých
medzinárodných, ktoré sa okrem zásadnej
účasti Konferencie biskupov Slovenska organizovali aj v spolupráci s predstaviteľmi
slovenského parlamentu a vlády, osobitne
s účasťou ministerstva zdravotníctva, patrili dva bioetické a zároveň pro-life kongresy. Na Medzinárodné sympózium o humanizácii modernej zdravotnej starostlivosti
prišlo v apríli 1991 do Bratislavy viac než
2 300 účastníkov z mnohých európskych aj
zámorských krajín. Už o rok, v máji 1992,
zavítalo na druhý svetový kongres pro-life
v Bratislave viac než 2 400 účastníkov.
Účastníci oboch kongresov zaslali pápe-

žovi Jánovi Pavlovi II. osobitné pozdravné
posolstvo. Je potešiteľné, že mnohoraké
konferenčné, kongresové aj edukačné aktivity v prospech ochrany života a na podporu zdravej rodiny a rodinného života
pokračujú na Slovensku dodnes.
Už krátko po získaní štátnej samostatnosti
Slovenskej republiky sa viacerí slovenskí
odborníci zapojili do úsilia o ochranu
a presadzovanie veci kultúry života aj
na medzinárodnej, ba svetovej úrovni.
Stalo sa to napríklad aj v súvislosti s Medzinárodnou konferenciou OSN o populácii
a rozvoji v Káhire v roku 1994, kde sa v ostrej konfrontácii so silami „kultúry smrti“
podarilo „diplomacii za život“, spojenej
s osobným, hoci nepriamym zaangažovaním pápeža dosiahnuť viaceré, vopred nie
celkom očakávané úspechy. Je historickou
skutočnosťou, že odborne výborne pripravená slovenská delegácia viac ráz úspešne
zasiahla do diania v hlavnom výbore konferencie a jeden jej člen bol aktívny aj v dô-

ležitom zmierovacom výbore konferencie,
ktorý pracoval v zákulisí konferencie.
V osobitne dramatickej situácii, keď
v zmanipulovanom priebehu zasadnutia
hlavného výboru hrozilo prijatie vopred
nepriaznivo formulovaného článku
o umelom potrate do Akčného programu
(základného dokumentu) konferencie,
zabránilo výrazné gesto člena slovenskej
delegácie dosiahnutiu bezohľadne, ba
až podvodne pretláčaného konsenzu.
V samotnom, temer až biblickom – mojžišovskom geste išlo o do výšky zdvihnutú
a takto dlho podržanú (až do skončenia
napokon „neúspešného“ zasadnutia)
veľkú tabuľku s názvom našej krajiny –
Slovensko. Technicky bolo gesto výrazom naliehavej požiadavky na udelenie
slova do negatívne, až katastroficky
prebiehajúcej debaty k návrhu daného
článku. Tejto očividne naliehavej žiadosti,
bezprecedentne pre rokovania konferencií OSN, však počas zasadnutia nebolo
zo strany predsedajúceho vyhovené (!).
Spôsobilo to nielen zlyhanie nachystaného komplotu vedenia konferencie
na presadenie pro-potratového článku
Akčného programu, predsedajúci bol
totiž nútený konštatovať, že „konsenzus
v danej otázke sa nepodarilo dosiahnuť“,
ale vyvolalo to okamžitú spontánnu vlnu
sympatií a podpory slovenskej delegácii medzi prítomnými delegáciami,
a to naprieč vtedajším „ideologickým
spektrom“. A do istej miery to zmenilo aj
celkovú atmosféru na konferencii: dlho
a dôkladne pripravovaný útok na život sa
nevydaril. Nasledoval okamžitý diplomatický protest slovenskej delegácie, ktorý
bol oficiálne uznaný. Slovenská delegácia
na jeho základe potom dostala slovo ako
prvá na ďalší deň rokovania hlavného
výboru. Niektorí vtedy hovorili, že mladá
suverénna krajina sa týmto spôsobom
jasne dostala „na diplomatickú mapu
sveta“ (OSN).
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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V KRAJINE
VEĽKÉHO KRÁĽA
Juraj GRADOŠ

Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa stretáva kresťanský východ a západ. A to
aj kultúrne. Ešte väčším mostom medzi kultúrami je Izrael – Svätá zem. Manželia
Diheneščíkovci mohli niekoľko rokov spoznávať miestne komunity a prelínanie ich kultúr.
Žili ste niekoľko rokov v Izraeli. Bolo mentálne ťažké si zvyknúť na inú kultúru?

archív Diheneščíkovcov

J

Martina: Skôr než som stretla manžela, som istý
čas žila v Jeruzaleme. Bola to „láska na prvý pohľad“
k tomuto mestu a už vtedy sa v mojom srdci zrodila
túžba žiť tu zopár rokov. Ale netušila som, že Pán
túto túžbu naplní.
otec Milan: Keď sme na jeseň 2009 prišli do Izraela,
ja som hneď nastúpil na fakultu a potreboval som
sa rýchlo zorientovať. Okrem toho sme očakávali naše prvé dieťa. Boli sme začínajúcou rodinou
uprostred novej kultúry, čo sme si však ani nestíhali
uvedomovať.

J

Izrael je miestom, kde sa v súčasnosti stretáva množstvo kultúr.

otec Milan: Nielen v súčasnosti. Už v Starom zákone
čítame, že v zemi, ktorú Boh prisľúbil Abrahámovi
a jeho potomstvu, žilo niekoľko národov. Podobne aj
v Novom zákone. V texte o zostúpení Svätého Ducha
sa uvádza celý zoznam národov, ktoré boli vtedy
prítomné v Jeruzaleme. Tak je to aj dnes. Okrem
Židov a Arabov tu nachádzame množstvo etnických
a náboženských skupín. Z najvýznamnejších možno
spomenúť beduínov, drúzov, či dokonca Samaritánov,
Arménov, ľudí z post-sovietskych krajín, Etiópčanov
a ľudí z ďalších afrických krajín, ľudí zo Stredného i Ďalekého východu, hlavne Indov a Filipíncov.
Okrem židovského a moslimského náboženstva je tu
kresťanstvo zastúpené azda prostredníctvom všetkých
denominácií, aké vo svete existujú. V meste Haifa je
centrum bahájskeho náboženstva. Aj takto sa azda
v istom zmysle napĺňa Izaiášovo proroctvo: „Na konci
dní bude upevnený vrch Pánovho domu… i budú
sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene
a povedia: ,Hor‘ sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu
Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách
a budeme kráčať jeho chodníkmi.‘“ (Iz 2, 2 – 3)

Milan (36)
a Martina (40)
Diheneščíkovci
odišli po svadbe
(2009) žiť
do Izraela, kde
Milan študoval
biblické vedy
na Fakulte
biblických vied
a archeológie
Pontificia
Universita
Antonianum.
Martina tam
priviedla
na svet ich dve
deti Miriam
a Benjamina
a venovala sa
príprave svojej
dizertačnej
práce. Po piatich
rokoch sa vrátili
na Slovensko,
no časť ich
srdca ostala tĺcť
v Jeruzaleme.

J

Asi sa prirodzene na tomto území najviac
prejavuje židovská a palestínska kultúra.

otec Milan: Keďže väčšinu Palestínčanov tvoria Arabi, palestínska kultúra je vlastne arabskou. Z väčšej
časti je spojená s moslimským náboženstvom, aj keď
malá časť Arabov žijúca vo Svätej zemi sú kresťania.
K palestínskej kultúre patria mešity, zahaľovanie sa,
ale aj arabský spôsob stravovania, hudba, architektúra, trhy, tak ako v iných arabských krajinách.
Židovská kultúra v tejto krajine dlho absentovala,
pretože Židia boli v 2. storočí vyhnaní z Judey a hoci
niektorí žili na severe v Galilei, predsa ich mnoho odišlo. Vo väčších prúdoch sa začali vracať až
od polovice 19. storočia, čo postupne viedlo k vzniku
moderného Izraelského štátu. V novodobých židovských dejinách sa v Izraeli na jednej strane zachováva
mnoho tradičných prvkov židovskej kultúry, ktoré
sú predovšetkým spojené s náboženstvom, a to
hlavne dodržiavanie soboty na celonárodnej úrovni,
kóšer pravidlá v stravovaní a obriezka mužov, no
sú to aj židovské piesne, tance, spôsob obliekania.
Na druhej strane si Židia do Izraela priniesli prvky
kultúr moderných krajín sveta, čo sa prejavuje hlavne
v architektúre novovzniknutých miest na pobreží
Stredozemného mora.

J

Často sa v našich médiách prezentujú Židia
ako tí dobrí a Palestínčania zasa ako zlí. Je to
naozaj tak?

Martina: Médiá skôr predstavujú Židov ako „okupantov“ a Palestínčanov ako obete ich utláčania.
Najhorší spôsob, ako pozerať na tento konflikt, je
takýto čierno-biely. Existujú aj izraelskí Arabi –
moslimovia alebo kresťania, ktorí si síce hovoria
Palestínčania, ale majú izraelské občianstvo. Väčšina
obyvateľov – Židov alebo Palestínčanov sú normálni
ľudia, ktorí chcú v pokoji žiť svoj každodenný život.
Ale na oboch stranách sú tiež extrémisti spôsobujúci
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konflikty. Médiá to zachytávajú a často prezentujú
vytrhnuté z kontextu. Extrémizmus nie je dobrý.
A je veľký rozdiel, či sa potrestá, alebo oslavuje ako
národné hrdinstvo. Nebolo by však pravdivé ani spravodlivé podľa konania istých skupín ľudí označovať
celý národ za „dobrý“ alebo „zlý“. Naším poslaním
nie je ľudí súdiť, ale milovať.

J

Odlišujú sa Palestínčania od ostatných
Arabov?

otec Milan: Rozdiely sa prejavujú najmä v niektorých jazykových variáciách. Čo sa týka obliekania,
ženy sa od ostatných Arabiek veľmi neodlišujú. Skôr
muži sa prispôsobili modernej kultúre. Málokto
z palestínskych mužov nosí ešte tuniku.

J

Je niečo, v čom sa vám Židia či Palestínčania
ako Európanom veľmi páčili?

Martina: Prekvapilo ma, že oni voči nám nemajú
toľko predsudkov, ako majú Európania voči nim.
Páči sa mi ich spontánnosť, otvorenosť, dobrosrdečnosť a solidarita. Taktiež ich schopnosť rešpektovať
sa v praktickom živote. Odvaha verejne prezentovať svoju vieru. Radosť z detí a potomstva, ktoré
je vnímané ako požehnanie. Nádherné slávenie
šabatu, keď celé veľkomesto stíchne a čas patrí Bohu
a rodine.

J

Čoho by sa mali Európania na Blízkom východe vyvarovať?

Martina: Ukazovať na niekoho prstom sa považuje
za hrubú nezdvorilosť. Taktiež je urážlivé v gestikulácii používať vztýčený palec. Na trhoch nekupovať
tovar hneď, ale ceny zjednávať. Ženy by po moslimských územiach nemali chodiť príliš odhalené
ani podávať ruku ortodoxným židom. Do synagóg
a k Múru nárekov nie je vhodné nosiť kríž. Na Chrámovej hore je zakázané čítať Bibliu, cez šabaty
a sviatky sa nesmie fotografovať. Osobné kontroly pri
rôznych vstupoch a na letisku nebrať príliš „osobne“,
lebo je to bežný štandard na zachovanie bezpečnosti.

si uvedomujú Ježišovo židovstvo ako súčasť svojej
histórie. Oveľa problematickejšie je toto židovstvo
vnímané palestínskymi kresťanmi.

J

Ježiš Kristus bol Žid, čo si často neuvedomujeme. Čo je na jeho správaní typicky
židovské?

otec Milan: Ježiš navštevoval synagógu i Jeruzalemský chrám, slávil sviatky. Prijal obriezku a bol súčasťou spoločenstva, ktoré čítalo, študovalo a vysvetľovalo Tóru. To sú veci, ktoré boli neodmysliteľnou
súčasťou života Žida. Paradoxne cez evanjelium, ktoré
hlásal, priniesol nové chápanie týchto základných
prvkov židovského náboženstva a z toho vychádzajúcej praxe, čo pre mnohých nebolo ľahko prijateľné.
Martina: Medzi židovskými vedcami za ostatných
dvesto rokov zavládol trend, ktorý veľmi pozitívne
oceňuje osobu Ježiša z Nazareta (nie Krista). Židia

Moslimovia nemajú k Ježišovi Kristovi
vyslovene negatívny vzťah. Ako je to s ich
postojom ku kresťanom?

otec Milan: Podľa dlhoročnej tradície kľúče od Baziliky Božieho hrobu má istá moslimská rodina.
Skupiny moslimov z iných krajín často vidno na kresťanských pútnických miestach. Ide skôr o akýsi obdiv
„z diaľky“, nie hlbší záujem.
Martina: Vo všeobecnosti moslimovia nemajú
k zahraničným kresťanom negatívny vzťah. Ale už
ťažšie je pre nich akceptovať palestínskych kresťanov.
Najväčší problém nastáva, keď sa palestínsky moslim
rozhodne stať kresťanom, alebo žid, ktorý uverí v Ježiša, mesiánskym židom či hebrejským katolíkom.
Vtedy už platí dvojaký meter.

J
J

Otec Milan Diheneščík
počas sprevádzania
pútnikov vo Svätej Zemi.

Na záver trocha provokatívna otázka: Chceli
by ste sa ešte vrátiť na niekoľko rokov do Izraela alebo ste na Slovensku pevne zakotvili?

otec Milan: Ja sa do Izraela pravidelne vraciam kvôli
štúdiu a sprevádzaniu pútnikov, hoci krátkodobo.
No šesť rokov od nášho návratu na Slovensko by som
si vedel predstaviť znova sa tam vrátiť aj na dlhší čas.
Martina: Vždy s láskou prichádzam do mesta
veľkého Kráľa a rodného mesta našich detí. Pred
mnohými rokmi sme naše životy odovzdali Ježišovi Kristovi. Obrazne povedané – to on je „šofér“
nášho života, my „sedíme“ na sedadle spolujazdca.
Necháme sa prekvapiť, akú ďalšiu cestu nám vyberie.
Najdôležitejšie je dôjsť do cieľa a raz pevne zakotviť
v nebeskom Jeruzaleme.

VIETE, ŽE...?
V Izraeli žije viac ako
deväť miliónov obyvateľov, pričom traja zo
štyroch sú Židia. Každý
piaty obyvateľ Izraela
je Arab. Iba približne
5 % obyvateľov sú
nearabskí kresťania.
Nelegálne je tu ešte
do dvestotisíc prisťahovalcov z celého
sveta. Priemerná dĺžka
života Izraelčana je
82,5 roka, čo ich zaraďuje do prvej desiatky
na celom svete.

www.casopisslovo.sk
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VÝCHOVA V RODINE
VERZUS OKOLITÁ
SPOLOČNOSŤ
Peter VANSAČ

Často sa ako rodičia dostávame do situácií, keď naše domáce pravidlá a spôsob života sú konfrontované s okolitým svetom. Najčastejšie to vidno u detí a na ich výchove.
Kresťanské hodnoty dnes nie sú moderné. Život kresťana
sa zdá zastaraný. Ako docieliť, aby výchova v rodine mala
pevné základy a deti obstáli v dnešnom svete? Odpoveďou je zdravá rodina.
Každá zdravá rodina žije doma podľa určitých pravidiel, ktoré usmerňujú správanie
všetkých jej členov a formujú postoje
zamerané na vzájomnú pomoc. Keď podľa
týchto pravidiel deti celé roky každý deň
žijú, postupne si osvojujú schopnosť robiť
správne rozhodnutia, mravnú zodpovednosť, vytrvalosť a ohľaduplnosť voči druhým. Aktívne rodinné pravidlá pomáhajú
vyformovať detskú dušu a táto formácia sa
stáva základom ich charakteru.

V zdravej rodine otec a mama svoje poslanie
berú vážne, uvedomujú si, že deti potrebujú
pevné vedenie a pevné pravidlá. Ak obaja
rodičia nevedú deti k tomu, aby konali
dobro, potom ich veľmi ľahko môže niekto
iný získať na svoju stranu a môže ich nútiť
konať zlo. James B. Stenson vo svojej knihe
Ako viesť deti správnym smerom uvádza
niekoľko námetov, ktoré môžu významne
pomáhať rodičom viesť svoje deti pozitívnym smerom. Čo odporúča rodičom?

PREČO MÁ ZDRAVÁ
RODINA PRAVIDLÁ?

VŠETKY PRAVIDLÁ
ZAČÍNAJTE ZÁMENOM
MY A NIE TY ALEBO VY

Je to preto, lebo má určité ciele a poslanie,
ktoré sa snaží uskutočňovať. Aj v rodine
by sme mali mať nastavené a zadefinované
pravidlá spoločného fungovania. Mnohí
rodičia sa o to aj pokúšajú, dokonca majú
zoznam pravidiel vzorne pripnutý magnetkou na chladničke či prilepený na dverách.
No niektorým to akosi nefunguje. Detská
izba je stále rozhádzaná, súboj medzi súrodencami o hračky je na dennom poriadku,
tínedžerom je zas jedno, čo rodičia hovoria
o používaní mobilu a hrách na počítači či
domácich prácach. Rodičia sa rozčuľujú
a kritizujú deti za všetko, čo neurobili. Občas aj kričia a sťažujú sa na súčasnú dobu.

Napríklad pravidlo na robenie domácich
prác sa často hovorí takto: „Deti, musíte si
upratať svoju izbu.“ Namiesto toho môžete
povedať: „My všetci priložme ruky k tomu,
aby sme udržali náš domov v slušnom
stave.“ Inými slovami povedané, rodičia žijú
podľa tých istých pravidiel ako deti. Rodičia
žijú ako zodpovední, rozvážni dospelí
a trvajú na tom, aby sa ich deti správali
rovnako. Mama a otec vyžadujú od seba
toľko, koľko vyžadujú od svojich detí. Takýto správny spôsob života sa stáva postupne
súčasťou života celej rodiny a postupne ho

nasávajú aj deti. Takto sa v praxi uplatňuje
známy citát: „To, čo deti počujú, väčšinou
zabudnú. To, čo vidia, si väčšinou zapamätajú. To, čo robia, pochopia a osvoja si to.“

KAŽDÝ Z RODINY
REŠPEKTUJE PRÁVA
A CITY DRUHÝCH
Všetci by v adekvátnej situácii mali bežne
používať slová prosím, ďakujem, prepáč, je
mi to ľúto, odpúšťam ti a podobne. Nikto by
nemal byť drzý a urážať iných členov rodiny.
Rodinné záležitosti by sa mali uchovávať
v rodine a nemalo by sa o nich rozprávať
na verejnosti. Samozrejmosťou by malo byť
aj to, aby nikto z členov rodiny nepoužíval
vulgarizmy. Každý by mal dokázať toho
druhého aktívne počúvať. Členovia rodiny
by sa mali navzájom rešpektovať a uvedomovať si, že každý má právo na svoje
súkromie. Samozrejmosťou by malo byť
aj preukazovanie úcty starším. Keď deti
vidia rodičov, ktorým úcta k starším nie je
cudzia, podobne sa potom správajú aj ony.

VŠETCI ČLENOVIA
RODINY SI NAVZÁJOM
ODOVZDÁVAJÚ
INFORMÁCIE
Keď ide niekto z členov rodiny preč
z domu, vždy informuje o tom, kam a s kým
ide, a kedy sa plánuje vrátiť. Ak sa niekto
nevráti v stanovenom čase, je povinný zatelefonovať, čo sa stalo. Naučte deti aspoň
dva dni dopredu informovať o nečakaných
aktivitách, ktoré chcú realizovať. Napríklad
je vhodné, keď informujú rodičov o tom, že

www.casopisslovo.sk
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pôjdu na školský výlet, na nejakú túru alebo návštevu. Keď si všetci v rodine zvyknú
na spomínané dobré zvyky, rodina sa vyhne
nečakaným alebo nepríjemným prekvapeniam a následným starostiam.

„STALI SME SA DIVADLOM
PRE SVET, ANJELOV I ĽUDÍ.“

RODINA POUŽÍVA
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
V ROZUMNEJ MIERE

JER 32, 38 – 39

V rodine by mal byť len jeden televízor.
Vďaka tomu budete mať pod kontrolou, čo
deti pozerajú, a tiež to zabraňuje tomu, že
sa rodina triešti, to znamená, že sa každý
zavrie do svojej izby. Už odmalička učte
deti, že na prvom mieste sú aktivity vonku,
šport, čítanie kníh, prechádzky a spoločné
rozhovory. Majte pod kontrolou, na aké
účely deti využívajú tablet, mobil a počítač.
V žiadnom prípade im nedovoľte pozerať
čokoľvek alebo hrať hry, o ktorých neviete.

Výchova bez lásky je tým najhorším scenárom. Pre samotné dieťa nie je nič horšie,
ako keď sa stane príčinou hádok dospelých, keď sa na dieťa zabúda, keď rodičia
riešia svoje problémy a dieťa je na vedľajšej
koľaji. Práve v takýchto prípadoch dieťa
„vychováva ulica“. Dieťa sa nestihne a nedokáže k nikomu citovo pripútať a po celý
život trpí veľkým deficitom lásky, ktorú
často hľadá na nesprávnych miestach
a v nesprávnych veciach. Na jednej strane
môže z takéhoto človeka vyrásť agresor,
v inom prípade nekomunikatívny, do seba
uzavretý človek.
Podľa výskumu, ktorý prebiehal na troch
stredných školách v Humennom, za najväčšie problémy v rodine vo vzťahu dieťa −
rodič študenti odpovedali takto:

pexels.com

KEĎ DETI VIAC
POČÚVAJÚ ROVESNÍKOV
(ULICU) AKO RODIČOV

Z uvedenej tabuľky vidno, že najviac detí
v probléme vo vzťahu s rodičmi uvádza
nedôveru − viac ako 50 %, komunikáciu
19,33 %, nedostatok času 14,66 % a prísnu
výchovu 8,66 % respondentov. Ako iné
dôvody respondenti uvádzali zlú náladu, lenivosť, klamstvo rodičov – 6,66 %
respondentov.
Vysoký stupeň dôvery je potrebný hlavne
v období dospievania, keď sa chce rodič
s dieťaťom rozprávať aj o citlivých témach.
To, čo dieťa cíti ako svoje životné poslanie,
sa môže rodičom zdať ako úplne bezvýznamné. Treba sa však na detský záujem
pozrieť s nadhľadom a pochopiť túžby
dieťaťa. Aj keď vás mnoho vecí, ktoré
robia vaše deti, nebaví, je veľmi dobré

Tabuľka: Najväčšie problémy v rodine vo vzťahu dieťa − rodič
SPOLU
CH

%

D

%

počet

%

Nedôvera

39

26,00

37

24,66

76

50,66

Prísna výchova

9

6,00

4

2,66

13

8,66

Komunikácia

10

6,66

19

12,66

29

19,33

Nedostatok času

12

8,00

10

6,66

22

14,66

Iné

10

6,66

0

0,00

10

6,66

Spolu

80

53,32

70

46,64

150

99,97

preciťovať ich svet, pretože v budúcnosti
sa to môže niekoľkonásobne zúročiť.
A verte, deti si vašu obetu vážia a vaša
cena v ich očiach prudko stúpa. Aby vám
dieťa mohlo dôverovať, musí vedieť, že
mu rozumiete alebo že sa aspoň poctivo
snažíte mu porozumieť. Pri vysokej dôvere sa aj komunikuje ľahšie a efektívnejšie.
Vytráca sa napätie. Ak sa však k deťom
správate povýšenecky, zastrašujete ich
a ignorujete, dôvera k vám prudko klesá,
vzťahy sa ochladzujú a mladí ľudia si
hľadajú dôveru u svojich rovesníkov.
V súčasnosti sa veľa hovorí o úspešnosti
dieťaťa, a preto sa mnohí rodičia snažia
vybrať deťom najlepšiu školu, najlepší
jazykový kurz, najlepšieho trénera. Rodičia,
zamysleli ste sa nad tým, ako vychovať
dieťa, aby bolo úspešné? Určite chcete mať
podiel na úspešnosti svojho dieťaťa. Preto
v prvom rade milujte svoje dieťa také, aké
v skutočnosti je. Vaše dieťa má jedine vás
rodičov, vy mu vytvorte zázemie, domov,
ktoré bude vaše dieťa milovať, pretože
od vás cíti lásku. Nedovoľte, aby vaše dieťa
hľadalo odpovede na dôležité životné otázky na facebooku, u rovesníkov alebo u ľudí,
ktorí vedú pochybný život. Vaše dieťa nech
pre vás bude tým najdôležitejším človekom,
berte ho ako osobu, nechcite od neho len
dobré známky, športové a iné výkony, ale
milujte ho, pretože jestvuje a je vaše.

www.casopisslovo.sk
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MARIÁNSKA ÚCTA
NA ZEMPLÍNE
Tomáš HABURAJ
V roku 1603 úplne zhorel starý monastier
v Krásnom Brode. Iba ikona Presvätej
Bohorodičky – Krásnobrodská sa objavila
po niekoľkých mesiacoch nepoškodená
ohňom. Visela medzi konármi stromov

Podľa tradície sa v Rafajovciach na obrovskom listnatom strome zjavil obraz
Presvätej Bohorodičky. Krátko po zjavení
z kmeňa bukového stromu začal vyvierať
prameň, ktorý mal liečivú silu. V tomto
čase sa v blízkosti prameňa usadil istý
rehoľník. Mních po svojom príchode
namaľoval obraz Panny Márie s Ježiškom.
Obraz zavesil na buk a pod ním kázal.
Neskôr v roku 1530 tam postavili drevenú
cerkev s touto ikonou Presvätej Bohorodičky, ktorú napísal mních.

pri studničke so svätou vodou, kde ju
našli pastieri oviec, ktorých sem prilákalo
nezvyčajné svetlo. Podľa miestnej tradície
čudotvorná ikona plakala dovtedy, pokiaľ
nebol postavený nový chrám.

V cerkvi v Hažíne nad Cirochou pri Humennom sa v roku 1923 začali každý deň
počnúc piatou hodinou večer zvláštne lesknúť a ligotať ikony Bohorodičky s Ježišom
a Jozefa s Ježišom, ktoré
viseli pred ikonostasom.
Do chrámu začali putovať
mnohí veriaci a ako
uviedli aj noviny Slovenský východ z leta 1923,
hovorilo sa o uzdraveniach slepých a chorých.
wikimedia.org

Mariánska úcta je vlastná byzantskej tradícii
a o jej praktizovaní svedčí i Život Konštantína a Metoda, ktorý hovorí, že sv. Metod
bol pochovaný v hlavnom chráme „na ľavej
strane za oltárom Presvätej Bohorodičky“.
Pokrov (Ochrana) a Narodenie Bohorodičky boli
za ostatných dvesto rokov
poprednými sviatkami,
ktorým sa zasväcovali
chrámy. V roku 1833 bolo
sviatku Pokrova v Prešovskej eparchii zasvätených
46 chrámov z 310. V Mukačevskej eparchii zas bolo
sviatku Narodenia Bohorodičke zasvätených 124 zo
637 cerkví. Mariánska úcta
k Presvätej Bohorodičke je
najvýraznejšia na miestach
pútí na Zemplíne, kde sa
gréckokatolíci osobitne
zverovali pod jej ochranu.
Centrom týchto pútí bol
zväčša obraz (ikona) Božej
Matky, ktorý plakal, alebo
nezhorel pri požiari, či mal
tajomný pôvod. Na Zemplíne to bola najskôr uhorská
mariánska svätyňa v Máriapócsi. Po vzniku ČSR to
bola slziaca ikona v Klokočove. Na Zemplíne však boli
aj iné významné mariánske
centrá, ktoré sú dnes pre
nás menej známe.

Nezvyčajným miestom pútí sa stalo aj Dlhé
Klčovo. V decembri 1922 mala Anna Saffová
údajné zjavenie Presvätej Bohorodičky.
Počula hlas, ktorý jej povedal: „Modli sa
ruženec, lebo ťa chcem navštíviť a v tvojom
dome prebývať.“ Bohorodička ju nabádala
k modlitbe a prikázala, aby sem prichádzali
na jej počesť a slávu. V mesiaci máj nasledujúceho roka bolo nad Dlhým Klčovom
vidno aj veľké svetlo.

V lokalite Tri studničky
pri obci Runina v okrese
Snina sa v roku 1927 zjavila Presvätá Bohorodička
deväťročnému Jurkovi
Regulovi. Miestny učiteľ
Popovič začal toto miesto
navštevovať a starať sa oň.
Vzrastal počet pútnikov,
ktorí si brali aj vodu zo
studničiek vo viere, že je
liečivá.

V Chráme Uspenia Presvätej Bohorodičky
v Horni sa nachádza zázračná ikona Presvätej Bohorodičky, ktorá pochádza z roku 1774.
Do tohto chrámu sa ikona dostala za nejasných okolností. Podľa legendy sa ikona našla
na lipe, ktorá je na nádvorí cerkvi.

Na Slovensku sa o rozvoj
mariánskej úcty pričinili aj redemptoristi,
ktorí zavádzali úctu
k Matke ustavičnej
pomoci prostredníctvom
ľudových misií. Ikonu
Matky ustavičnej pomoci
15. augusta 1924 priniesol
z Čiech do Stropkova Dominik Trčka CSsR. Jeden takýto obraz sa
nachádza aj v Bazilike Zostúpenia Svätého
Ducha.
Na záver treba povedať, že mariánska
úcta bola medzi gréckokatolíkmi na Zemplíne vždy dominantná. Viaceré slzenia
ikon Bohorodičky či jej tajomné zjavenia
sú jasným signálom, že Presvätá Bohorodička osobitne miluje tunajších gréckokatolíkov a prejavuje im svoju zvláštnu
ochranu.
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CHUTNÝ CHLEBÍK
Marta GROMOŠOVÁ
Okolo veľkonočných sviatkov bolo ťažké
vyhodnotiť krízu, ktorá našu krajinu
i okolitý stredoeurópsky svet zasiahla.
Kým v Číne rátali obete pre nás dovtedy
nepredstaviteľnej hrôzy, členovia slovenského národa sa napochytre nevedeli
rozhodnúť, čo je väčšou tragédiou: či
nedostatok rúšok, alebo droždia.
Kým viacerí podnikavci začali ponúkať
respirátory v nekresťanských cenových
reláciách, gazdiné i švagriné vyberali
z útrob vstavaných skríň moderného
aj starožitného dizajnu matkine šijacie
stroje, babkine cverny a nite rôznej farby,
hrúbky a dĺžky, otcove svadobné popelínové košele a niekoľko súprav batistových

vreckoviek, svokriných pravidelných
narodeninových darčekov, čo mnohé
mladé nevesty dojímali k horkým slzám.
Internet sa odrazu hmýril pestrofarebnými hand-made rúškami, často až retro
a vintage, na prekrytie dosť podstatnej
časti tváre, správcovia portálov hýrili
nápadmi, ako si rúško vyrobiť v podstate
z čohokoľvek.
Komerčné aj verejnoprávna televízia
ponúkali skoro toľko inštruktáží na zvládnutie situácie a tlačoviek ako platenej
reklamy.
Rúška sme teda mali, no bolo by omylom
domnievať sa, že zakryté ústa nebude tre-

ba odkryť a pravidelne viackrát denne
naplniť. Kým pred takými štyridsiatimi
rokmi pravidelne prekvapoval naše plánované národné hospodárstvo nedostatok
čohokoľvek, koronou sužovanú vlasť
nivočil nedostatok droždia. Ako to už
v ťažkých chvíľach býva, ktosi otvoril
Sväté písmo rovno na kapitole s manuálom nášho poslania vo svete: kvasiť,
svietiť, soliť a projekt záchrany ľudstva bol
na svete! Z obchodov zmizla ražná múka
a zrazu každá moderná žena odoberala,
prikrmovala, rátala bublinky a ovoniavala
zázrak menom ražný kvas. Do kuchynskej
terminológie pribudli výrazy ako autolýza,
fermentácia, rozkvas, prekladanie cesta,
chladničkové kysnutie, zápara, ošatka
vysypaná škrobovou múčkou, narezávanie
chleba a záverečné poklopanie po dolnej
strane, aby sa ozval dutý zvuk.
Áno, kváskovanie postihlo aj mňa, kváskový chlieb zasiahol naše útroby aj srdcia,
pripravujeme ho s manželom spoločne,
aj ho spolu jedávame. Verím, že keď
sa vrátime k normálnejšiemu spôsobu
života, budem vítať návštevy s veľkým
kuchynským nožom v ľavej a voňavým
bochníkom čerstvého chleba v pravej ruke
a najkrajšou vetou našej babky: „Śidajce
a krajce chľeba“.

PRICHÁDZA KU MNE JEŽIŠ NAZARETSKÝ, ROBOTNÍK (2)
Pán Boh je stále zamestnaný. Ľudsky povedané, Boh stále
tvorí svet i všetko, čo je na svete. Inak by svet nefungoval. Pán
Boh stále udržiava svet, preto ho nazývame Udržovateľom
(Vsederžiteľom) a jeho udržiavanie sveta nazývame druhým
tvorením (prvé stvorenie bolo, keď stvoril svet). Tento Ježiš,
príklad všetkých robotníkov, prichádza ku mne, aby sa mi úplne
odovzdal, aby som od neho prevzal ducha práce, ducha sociálnej
spravodlivosti, sociálnej lásky. Preto som povinný, podobne ako
Ježiš, doceniť prácu každého človeka, lebo tá, pokiaľ je poctivá,
pomáha k tomu, aby ľudia na zemi žili v pokoji a pomáhali jeden
druhému. Roľník potrebuje pomoc mestského človeka, úradník,
remeselník, mestský človek potrebuje pomoc roľníka. Všetci potrebujú rozumných predstaviteľov. Všetci sme bratia v Kristovi,
všetkých nás zjednocuje Ježiš Nazaretský, robotník i učiteľ.
Ako sa teším, že Ježiš nie je len Kráľ, ale aj robotník, pretože skrz
to je prístupný každému, zvlášť robotníkom. Väčšina ľudí má
na svete čestnú úlohu a titul robotník. Taký má aj Ježiš. Väčšina
ľudí na svete má mozoľnaté, tvrdé ruky od práce. Také ruky má
aj Ježiš, ktorý svojou prácou zarábal na svoj chlieb i na chlieb
svojej Matky. Aj nebeská Matka vykonávala svoju domácu prácu,

aj Ježiš pracoval. Aj ja som povinný pracovať všade tam, kde ma
Ježiš postavil. Všetci Kristovi nasledovníci pracovali a nejedli
darmo. Svätý apoštol Pavol povedal, že kto nepracuje, nech ani
neje. Sám pracoval, aby nikto nemohol povedať, že žije z milosti
druhých, hoci ako apoštol mal právo na vydržiavanie veriacimi,
pretože hoden je robotník svojej mzdy.
Veľmi sa teším, že Ježiš svojou prácou posvätil prácu, ktorá sa
dnes nepovažuje za trest, ale záslužným skutkom pre spásu. Aj
prácou, podobne ako modlitbou môžeme oslavovať Pána Boha,
pokiaľ pracujeme tak, ako pracoval Ježiš Robotník.
Ježišu, príď do môjho srdca. Očakávam ťa s láskou a netrpezlivosťou, aby som čím skôr mohol s tebou pohovoriť, aby som
ťa mohol privítať. Ježišu, ľutujem, že som niekedy strácal čas,
zabúdal na prácu, nie vždy som pracoval na Božiu slávu, ale
na svoju.
Odpusť mi, Ježišu, príď a nauč ma pracovať na Božiu slávu
a na úžitok mojej spásy. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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go(o)dbook

pre mladých

Láska nespočíva v slovách, ale v sile ľudí.

UPeCe Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informácií: grkatupece@gmail.com

UHÁDNITE
CHÝBAJÚCE ČÍSLO
60
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NIE SILOU
VÍŤAZÍ ČLOVEK.“
1 SAM 2, 9
Jozef Petričko

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Diana Jurcáková, študentka/animátorka
Koľkokrát ti už nevyšli tvoje plány? Koľkokrát sa pokazilo
počasie, kamošovi rodičia nedali auto, ochorel si alebo ťa
jednoducho rodičia niekam nepustili? Ty si chcel niekam ísť,
a všetko sa postavilo proti tebe. Smola, však? Koľko hnevu,
zloby, trucu a sĺz sprevádzalo tieto momenty... Skúsil si sa
na to však niekedy pozrieť aj inak? Čo ak za tým bolo niečo
viac? Čo ak Boh strážil tvoje kroky a dával pozor na to, kam
šliapeš? A vieš, od čoho všetkého ťa tým ochránila jeho milosť? Nie tvoja vlastná šikovnosť, múdrosť ani sila, ale jeho
milosť. A prečo? Pretože ťa miluje.
Páči sa mi to . Odpovedať

Juraj Kasarda, študent
Kto ešte nebol v situácii, ktorá bola na prvý pohľad neriešiteľná? Z nedávnych vlastných skúseností si myslím, že Boh
ti v takej situácii dáva istotu, že nech sa budeš nachádzať
kdekoľvek a budeš bojovať s čímkoľvek, neprídeš o jeho
požehnanie. Bude žehnať tam, kde si, otvorí ti brány, pošle
ti ľudí. Nenechá ťa len tak. Na druhej strane sa môžeš snažiť
bojovať z vlastných síl. Vyskúšať naozaj všetko, ale aj tak je
problém často väčší ako ty, prerastie ťa. Tu pomôže skutočne
iba Boží zásah, ktorý však bez toho, že sa pokoríš a skloníš
hlavu, jednoducho nepríde a márne sa budeš trápiť ďalej.
Páči sa mi to . Odpovedať

Veronika Marcinová, animátorka
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Správne riešenie sa dozviete pri pozornom
prehľadaní tejto strany časopisu.

Práve v tomto ťažšom období, ktoré tak nečakane vstúpilo
do našich životov, si môžeme ešte viac uvedomovať, že nie
my sme tí, ktorí máme nad všetkým moc, ale že tu je ešte
niekto väčší, niekto, kto má všetku moc vo svojich rukách.
Veď on aj napriek svojej všemohúcnosti prišiel na tento svet
a sám zažil neprávosť a zlobu na vlastnom tele. Ukázal nám,
ako mu na nás záleží a ako v každej chvíli túži byť súčasťou
nášho života. A je len na nás, či budeme nasledovať jeho
kroky a veriť jeho prisľúbeniam. Preto za ním neváhaj vykročiť, veď on prvý ti ukázal cestu. Stačí ho už len nasledovať.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
catechist.com

UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.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 informácie sú na FB stránke UNIPAS KE.

ON STRÁŽI...;

HE3K NA JEDEN KLIK

GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Všetky aktivity GMPC prebiehajú online formou. Viac na FB stránke: GMPC.
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru
podľa dohody

NÁBOŽNÝCH

SVÄTÝ FRANTIŠEK
Z FATIMY
Príbeh troch detí
z Fatimy poznajú
mnohí. Predtým než sa
František Marto stretol
s Pannou Máriou, nebol ničím výnimočný.
Keď mu niektoré dieťa
ukradlo vreckovku,
František sa nesnažil
získať ju späť, ale
povedal: „Nech si ju
nechá, mne na tom nezáleží.“ František mal
rád zvieratá. Raz starší
chlapci trápili maličké
vtáča. On ho od nich
za to málo peňazí, čo
mal, kúpil. A hoci sa
predtým nerád modlil,
po zjaveniach sa modlitba stala súčasťou
jeho života.

NAPÍŠTE NÁM

„NOHY

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2020
1. turnus: 12. – 17.07. (15 a viac rokov)
2. turnus: 19. – 24.07. (9 – 11 rokov)
3. turnus: 26. – 31.07. (12 – 14 rokov)
4. turnus: 02. – 07.08. (9 – 11 rokov)
5. turnus: 09. – 14.08. (12 – 14 rokov)
6. turnus: 16. – 21.08. (9 – 11 rokov)
7. turnus: 23. – 28.08. (15 a viac rokov)
Registrácia na letné stretnutia bola spustená
3. júna.
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Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

PODUJATIA
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Božie dieťa

90.
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z kresťanského sveta

David Bratnick

DIAKONSKÁ
VYSVIACKA
V PARME

DÁMÓC/MAĎARSKO g V prvý deň, keď Slovenská
republika umožnila vycestovať na 48 hodín do ôsmich
vybraných krajín, 27. mája využil prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ túto možnosť na stretnutie
sa s hajdúdorožským arcibiskupom metropolitom
Fülöpom Kocsisom z Debrecína, s ktorým sa stretol
v prihraničnej obci Dámóc. V tejto obci je gréckokatolícky monastier, v ktorom vladyka Fülöp pred svojím
vymenovaním za biskupa žil niekoľko rokov mníšskym
spôsobom života spolu s vladykom Atanázom, terajším biskupom v Miškovci. Vladyka Fülöp už tretí rok
zabezpečuje pre Prešovskú archieparchiu myro, ktoré
arcibiskup vo Veľký štvrtok svätí a následne rozdáva
kňazom, aby mohli udeľovať sviatosť myropomazania.
V tomto roku však z dôvodu pandémie nebolo myro
možno doviezť. Vladyka Ján tak pravdepodobne ako
prvý biskup zo Slovenska vycestoval do zahraničia počas
trvania pandémie koronavírusu. (IS PA)

mountathos360.com

BARBERTON/USA g Vladyka Milan
Lach SJ, biskup Parmskej eparchie, vysvätil vo sviatok Nanebovstúpenia Pána
21. mája na diakona Mirona KeruľaKmeca ml., syna slovenského gréckokatolíckeho kňaza otca Mirona KeruľaKmeca st., ktorý od roku 2007 so svojou
rodinou v spomínanej eparchii pôsobí.
Slávnosť sa konala vo Farnosti svätého
Mikuláša v Barbertone v štáte Ohio. Pri
tejto príležitosti vladyka Milan povedal:
„Je to historická udalosť, diakonskú vysviacku zažil prvý kňazský syn po približne
55 rokoch v Gréckokatolíckej cirkvi v Spojených štátoch amerických.“ V kázni vladyka Milan vyzval k svedectvu o Ježišovi Kristovi v prvom rade vlastným životom
a následne slovom. K tomuto svedectvu vyzval obzvlášť novovysväteného diakona
a jeho manželku, pričom zdôraznil, aby boli svedkami viery hlavne svojim deťom.
V závere svätej liturgie vladyka Milan ustanovil otca Mirona Keruľa-Kmeca st.,
ktorý v tejto farnosti pôsobí dvanásť rokov, za jej farára. Na slávnosti sa zúčastnil
aj miestny protosynkel Marek Višňovský a otec Ján Čižmár, ktorí pochádzajú zo
Slovenska, a domáci kňaz otec Nathan Adams. (TK KBS, parma.org)

VLADYKA JÁN
BABJAK SA STRETOL
S VLADYKOM FÜLÖPOM
KOCSISOM

RÍM/TALIANSKO g Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál
Jozef Tomko si 25. mája pripomenul 35. výročie
kreovania na kardinála, za ktorého ho ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1985. Nový
titul prijal Jozef Tomko spolu s vymenovaním
do funkcie prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kancelára Pápežskej Urbanovej
univerzity. Túto službu vykonával šestnásť
rokov, až do roku 2001. V slovenskom kolégiu
pripravili pri tejto príležitosti aj zostrih dokumentárnych videozáznamov z historických
udalostí pred 35 rokmi. Premietanie zároveň
pripomenulo aj hlboký vzťah sv. Jána Pavla II.
k Slovensku. (TK KBS)
MINNEAPOLIS/USA g Udalosť z 25. mája,
pri ktorej policajné jednotky vykonali neprimerane násilný zásah proti Afroameričanom,
vyvolal v USA vlnu demonštrácií a nepokojov.
Reagovali aj biskupi USA a vyjadrili solidaritu
černošským komunitám. Vyzvali americkú
spoločnosť poraziť rasizmus, ale nie násilím,
no prácou pre pokoj, pravdu a spravodlivosť.
(vaticannews.com)
SYDNEY/AUSTRÁLIA g Arcidiecéza v Sydney
oslávila v polovici mája 200. výročie oficiálneho
príchodu prvých dvoch katolíckych kňazov
do Austrálie. Kňazi John Joseph Therry a Philip
Conolly prišli do Sydney v roku 1820. Tento deň
bol tiež prijatý ako oficiálny dátum založenia
štruktúr miestnej Katolíckej cirkvi. (TK KBS)

VRCH ATHOS SA OTVORIL SVETU
ATHOS/GRÉCKO g Svätý vrch Athos, na ktorý je dovolený vstup maximálne 40-tisíc mužom ročne, otvoril brány verejnosti vo virtuálnom svete.
V druhej polovici mája bola spustená webová stránka www.mountathos360.
com, ktorá umožňuje 360-stupňovú prehliadku posvätného miesta. Stránka
je zavŕšením trojročného projektu a požiadali oň mnísi bývajúci v dvadsiatich
polostrovných kláštoroch a v početných rozptýlených pustovniach. Projekt je
určený ľuďom, ktorí si cestu na Athos nemôžu dovoliť z ekonomických alebo
zdravotných dôvodov, a tiež ženy, ktoré sa na polostrove nemôžu ani vylodiť.
Vstup za kláštorné hradby, prehliadka chodieb zdobených freskami či panoramatické pohľady sú krokom do storočnej histórie, každodenného života
zhruba dvoch tisícok mníchov a prírodných krás ostrova. (TK KBS)

aktuálne

ŠPANIELSKA
CHRÍPKA AKO
„DUCH STRACHU“
Richard LIPTÁK

wikimedia.org

Vírusy sprevádzajú ľudské pokolenie od jeho počiatku.
Samozrejme, osamelý lovec na stepi bol s nimi menej konfrontovaný ako človek natlačený v mestách a dedinách.
Usadení poľnohospodári žijúci v trvalo osídlených sídlach
v každodennom kontakte s hospodárskymi zvieratami sa
im už vyhnúť nedokázali.

Spolužitie so zvieratami podľa odborníkov
zabezpečilo prenos patogénov. Od ošípaných a hydiny pochádzali chrípky, nádcha
prešla na ľudí od koní. Od hovädzieho
dobytka zasa boli zárodky tuberkulózy,
kiahní či osýpok.
V novodobejších dejinách, v 18. a 19. storočí, bolo šesť pandémií chrípky. V 20. storočí
zasa v dôsledku mutácie vírusov do podoby
s možnosťou prenosu z človeka na človeka
sa vyskytli tri pandémie. V roku 1957 to
bola ázijská chrípka, hongkonská chrípka

v roku 1968, ale v roku 1918 utrpenie generácie prvej svetovej vojny dovŕšila španielska chrípka. Tú v dejinách prekonal iba
čierny mor v 14. storočí. (V súčasnom 21.
storočí treba spomenúť akútne respiračné
ochorenia, ktoré vyvolali stav pandémie,
SARS a MERS.) Obchodnými kontaktmi
a vojenskými ťaženiami sa zárodky prenášali do iných, nedotknutých oblastí.
Hypotéza o americkom, resp. čínskom pôvode španielskej chrípky je pravdepodobná, aj keď choroba dostala prívlastok podľa

krajiny, ktorá sa ňou prvá začala zaoberať.
Zvýšená publicita v španielskych médiách
a španielsky minister zdravotníctva, ktorý
v máji 1918 poznamenal, že o podobnej
chorobe vo zvyšku Európy nepočul,
vytvorili dojem, že Pyrenejský polostrov je
napadnutý viac ako iné oblasti. Vlády mocností na rozdiel od neutrálneho Španielska
vtiahnutých do vojny boli zaujaté spisovaním mierových podmienok. Prvý zdokladovaný prípad nákazy pochádza z USA,
z Kansasu. Nárast počtu nakazených bol
enormný. „Stovky mladých mužov v uniforme prichádzajú na oddelenia v nemocnici
po desiatkach či viacerých. Sú umiestnení
na detských postieľkach, až kým nie sú
obsadené všetky postele, ale prichádzajú
stále ďalší,“ spomína istý americký lekár. Jej
následné rapídne šírenie najmä do Európy
bolo jednak preto, že vojenské cezkontinentálne transporty, vojaci prichádzajúci
na kontinent z USA či Británie, rýchlo
rozniesli vírus medzi európskym obyvateľstvom (rovnako preplnené tábory) a, samozrejme, preto, že vojnou zdecimovaná
populácia bola ideálnou živnou pôdou pre
jej šírenie.
Chrípka prišla v troch vlnách. Na jar a jeseň
roku 1918 prvé dve, tretia vlna (prišla do Európy z Austrálie) bola v roku 1919. Podľa
denníka Times na prelome rokov 1918/1919
na ňu vo svete zomrelo okolo šesť miliónov
ľudí. Medzi krajiny s vysokou smrtnosťou
patrili India, Južná Afrika, Amerika, Nový
Zéland, v Európe predovšetkým Španielsko, Francúzsko, Nemecko aj štáty bývalého Rakúsko-Uhorska. Na chrípku zomierali prevažne mladí, teda ľudia na počiatku
ekonomickej aktivity. Veková kategória
bola predovšetkým 14 − 35 rokov. Vedci
sa domnievajú, že chrípka šetrila starších
ľudí, pretože proti nej už mali určitú imu-
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nitu. Teoretizujú, že desaťročia pred španielskou chrípkou jestvovala verzia tohto
vírusu, ktorá nebola taká smrteľná a šírila
sa ako obyčajná chrípka. Starší ľudia tak už
mali počas pandémie protilátky. Pokiaľ ide
o deti, väčšina vírusových ochorení (osýpky, ovčie kiahne) je smrteľnejšia u mladých
dospelých, čo môže vysvetľovať, prečo
neboli rovnako ako starší ľudia postihnutou skupinou. Očakávaná dĺžka života sa
tak podľa reálnej situácie rapídne prepadla.
Napríklad v Spojených štátoch bola v roku
1918 iba 39, pričom rok predtým, ako aj rok
potom 51 rokov.
Aj jednotlivé krajiny a mestá sa dokázali
s týmto atakom proti človeku vyrovnať
diferencovane. V septembri 1918 tak napríklad usporiadalo mesto Filadelfia napriek
šíriacej sa epidémii sprievod, ktorý zabil
tisíce ľudí. Starosta mesta odmietol zrušiť
pochod, pri ktorom sa predávali vojnové
dlhopisy, a ten pritiahol okolo dvestotisíc
ľudí. O tri dni neskôr bolo každé lôžko
v 31 nemocniciach vo Filadelfii naplnené
chorými a umierajúcimi pacientmi infikovanými „španielskou“ chrípkou. Do konca
týždňa po vypuknutí choroby zomrelo viac
ako 4 500 osôb. Niektoré pohrebné ústavy
v meste zvýšili svoje ceny šesťnásobne a iné
dokonca prinútili príbuzných pochovávať
svojich mŕtvych. V čase, keď politici oblasť
uzavreli, bolo už pre mnohých neskoro.
V St. Louis, vzdialenom od Filadelfie len
900 kilometrov, sa odohral v tom čase iný
príbeh. Do dvoch dní od odhalenia prvých
prípadov nákazy medzi civilistami mesto
zatvorilo školy, detské ihriská, knižnice,
súdne siene aj kostoly. Pracovné zmeny
boli rozložené a jazdenie električkou bolo
prísne obmedzené. Verejné zhromaždenia
viac ako dvadsiatich ľudí boli zakázané.
Extrémne opatrenia, ktoré aj dnes (pravda,
postupne) vyžadujú vlády, globálne zdravotnícke agentúry na zmiernenie šírenia
nového vírusu, zabezpečili, že počet úmrtí
spôsobených chrípkou v prerátaní na počet
obyvateľstva v St. Louis v porovnaní s Filadelfiou bol sotva polovičný. „Uzatvárajú sa
školy, verejné aj súkromné, kostoly, kiná,
divadlá a ďalšie miesta zábavy, obchody až
do odvolania. Všetky verejné zhromaždenia desiatich a viacerých osôb sú zakázané,“
píše 7. novembra 1918 starosta mesta Kelowna v kanadskej Britskej Kolumbii. V meste Albuquerque napísali miestne noviny
skutočnosť, ktorá sa však týkala všetkých
miest: „Duch strachu kráčal všade.“
V oblasti liečby či prevencie sa experimentovalo s vakcínou (v Amerike a Anglicku), ale bez úspechov. Boli lekári, ktorí
nevedome odporúčali na liečbu vyššiu
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dávku aspirínu, čo v mnohých prípadoch
spôsobilo smrť. Nebolo možno testovať
ľudí s miernymi príznakmi a následne ich
oddeliť do karantény. Ochranných prostriedkov bolo málo. Podporná starostlivosť
napríklad respirátormi, samozrejme,
neexistovala. Nakazilo sa aj veľa lekárov
a zdravotných sestier. Choroba oslabila telo
človeka natoľko, že následná bakteriálna

že trpel tuberkulózou. Rovnako Woodrow
Wilson či Franklin D. Roosevelt. Pandémia
dozrievala ešte v neskorých 20. rokoch 20.
storočia, ovplyvnila populácie v desiatkach krajín (niektoré indiánske populácie
v Amerike úplne vymizli). So získanou
imunitou obyvateľstva sa otupila, rovnako
aj strach z nej, aj keď v mutáciách prežil
vírus dodnes.

Ženy ošetrujúce pacientov chorých na španielsku chrípku v roku 1919. Zdroj: flickr.com

infekcia prácu dokončila. Ľudia krvácali,
koža menila farbu na modrú a pľúca sa
plnili vodou. „Sestry často chodili do scén
pripomínajúcich morové roky štrnásteho
storočia. Jedna zdravotná sestra našla
manžela mŕtveho v tej istej miestnosti, kde
ležala jeho manželka s novonarodenými
dvojčatami. Od smrti a narodení uplynulo
24 hodín a manželka nemala jedlo, ale jablko, ktoré ležalo na dosah,“ môžeme čítať
v diele amerického historika Alfréda W.
Crosbyho Americká zabudnutá pandémia.
Tehotné či mladé matky s dojčatami však
boli rovnako rizikovou skupinou.
Nákaze nakoniec celosvetovo podľahlo
minimálne 50 miliónov ľudí (3 až 5 percent
svetovej populácie). Bolo viac obetí ako
počas prvej svetovej vojny či v ruských
gulagoch. Obeťami boli aj starý otec súčasného amerického prezidenta Frederick
Trump, uhorský kráľ Karol IV., maďarská
spisovateľka Margit Kaffka, nemecký sociológ, ekonóm a filozof Max Weber či českí maliari Bohumil Kubišta a Jan Autengruber. Na španielsku chrípku vtedy umrela
aj mladšia sestra Hildy Churchillovej, ktorá
pred sto rokmi epidémiu prežila, no pred
pár dňami zomrela na COVID 19. Epidémiu spôsobenú vírusom H1N1 rovnako
prežil prozaik Franz Kafka, napriek tomu,

V bývalom Uhorsku boli prvé prípady
ochorenia španielskej chrípky zaznamenané v lete 1918. V júli 1918 o nej Robotnícke
noviny dokonca písali ako o nie veľmi
nebezpečnej chorobe krátkeho trvania.
No realita bola taká, že bol všeobecne
nedostatok lekárov, lôžok aj liekov. A v čase
pandémie to bolo ešte citeľnejšie.
Z dôvodu finančných nákladov sa úrady
verejného zdravotníctva zo začiatku zdráhali vyhlásiť stav epidémie. Samozrejme,
pozornosť sa v tom čase sústredila predovšetkým na vojakov vracajúcich sa z frontu
a na viaznuce verejné zásobovanie.
Najhoršia vlna prišla na jeseň 1918, práve
v období zakladania Československého štátu. Ešte 13. septembra 1918 brnianske Lidové
noviny ohlásili, že chrípka dorazila do Prahy: „Prvou obeťou zákernej španielky stal
sa policajný úradník Dr. Prorok, pridelený
úradu pre potieranie vojnovej úžery, ktorý
v stredu podľahol španielskej chorobe.“ Čas
na osobitný záujem o vírus sa však nenašiel.
V Bratislave začiatkom nákazy písal Pressburger Zeitung ešte rovnako bez potrebného rešpektu: „Hoci v Budapešti a vo Viedni
je španielska chrípka pomerne rozšírená, aj
v našom meste evidujeme niekoľko ľahkých
prípadov, keď občas pomerne značne vy-

www.casopisslovo.sk

stúpi teplota. Ochorenia sme zaznamenali
z dôvodu daždivého počasia, majú však ľahký priebeh a trvajú dva či tri dni.“ Živnou
pôdou pre šírenie nákazy boli zhromaždenia veľkého množstva ľudí sprevádzajúce
vznik republiky. Následne sa už zatvárali
školy a univerzity. V Prahe a vo Viedni sa
električky zmenili na pohrebné vozy. Ľudia
začali umierať koncom októbra plošne.
„Španielka nadobúda po celej krajine rázu
veľmi povážlivého, nakoľko potuteľná
choroba táto teraz už dosť často zvrhne
sa na zapálenie pľúc a dosť značný počet
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fické aj divadelné predstavenia, ľudové
zábavy a športové podujatia. Reštaurácie
a kaviarne boli otvorené, ale dvakrát
do dňa v nich prebiehala dezinfekcia
priestorov. Kostoly, modlitebne, cintoríny boli otvorené pre menej početné
návštevy. Vládne úrady chceli zabrániť stretávaniu sa väčšieho množstva
obyvateľstva, ale niektoré opatrenia ako
obmedzenie otváracích hodín v pekárňach a mäsiarstvach spôsobili práve kumulovanie zákazníkov a šírenie nákazy.
Prekvital čierny trh. Úrady darmo trestali
predražovateľov a priekupníkov.

Americký Červený kríž ošetrujúci pacientov chorých na španielsku chrípku v roku 1919. Zdroj: flickr.com

pádov končí sa smrťou. Následkom toho
minister vnútra porobil krajinské poriadky
a aj tunajšia vrchnosť zaviedla poriadky
také, ako v čase pandémie. Okrem škôl
pozatvárala aj všetky divadlá a iné zábavné
miestnosti, obmedzila premávku na pouličných železniciach a zakázala všetky
zhromaždenia, zábavy, medzi iným aj tie
v minulom čísle spomínané koňské dostihy,“ píše sa v dobovej tlači.
Situácia na východe Slovenska, v Košiciach,
bola rovnako zo začiatku pokojná. V septembri 1918 boli na území mesta podľa archívnych materiálov evidované dve úmrtia
na chorobu, no do 6. novembra 1918 už bolo
spolu ďalších 45 úmrtí (v októbri len za jediný týždeň v košickej nemocnici zomrelo
36 ľudí). Nové Obzory o situácii píšu, že
hrobári už odmietali kopať hroby za osem
korún dennej mzdy a žiadali pätnásť.
Keď 30. septembra 1918 bolo v meste
nahlásených takmer dvetisíc prípadov
nákazy, bola oficiálne potvrdená existencia epidémie a vytvorený epidemiologický výbor. Ako opatrenie tak boli v septembri zatvorené všetky školy v meste
a tento stav trval do začiatku roku 1919.
V októbri boli zakázané kinematogra-

Okrem spoločenských obmedzení sa
vyzývalo k dodržiavaniu nasledujúcich pokynov: „... je hlavné, aby sme sa jej chránili,
čo dosiahneme, keď sa budeme dobre, ale
mierne stravovať, odievať, chrániť sa veľmi
navštevovaných miest. Ďalej ústa a hrdlo
vymyme si viac ráz denne, telo, šaty, príbytok držme v čistote, pred každým jedlom
si ruky umyme a chráňme sa prestydnutia. Zábavám sa vyhýbajme, lebo tieto
našu vzdorujúcu silu len zmenšujú. Čím
menej cestujme a v páde hocijakej nemoce
bežme hneď k lekárovi.“ Takéto konkrétne
odporúčania môžeme čítať v dobovej tlači,
v Slovákovi. Občania sa liečili sami, lieky
im vydával, ak nejaké mal, iba sám lekárnik
bez lekárskeho predpisu.
Takisto v Našej zastave môžeme ohľadom
prejavov ochorenia a opatrení čítať priamo
v šarištine: „Teraz panujica chorosc influenza vov ľekčejšich padoch običajňe zos
nathu, zachripnucom, kašľeňom a zos ňepaternu mdlobu še započina. Ked chorosc
mocnejša, tak ai toten počatek je čežši, tak,
že i veľká až do 39 − 40 gradoch šahajuca
horučka še ukazuje pri chorich, chtore
vcalkom zoslabňeju, bez apetitu su, mocne
lamaňe maju v udoch, ba ai zapaľene pľucoch še zjavuje pri ňekterich chorich. Vedľa

skušenosci chorosc še tam zvikla rozširic
zos bars veľku chitroscu, kdze veľo ľudze
še shromaždžuju na jednim mescu, a kdze
na tim mescu dlukši čas še pretrimuju. Z tej
pričini hraňme še od tich schadzkoch, kdze
veľo še schadzaju. Na žeľezňici na priklad
od teho schadzaňa še zachraňic ňemožeme,
tehdi ňecestujme na žeľezňici teraz, niž
tota chorosc panuje. Dotikaňe zos ruku, zos
ustami, zos boškaňom je ňebezpečne. Usta
a harlo vecejrazi pres dzeň viplukajme zos
taku vodku, chtoru na desinfekciu dostac
možno v apatikoch. Oblečene a celo čisto
trimajme. Chraňme še od prechladnuca.
Ňechodzme na zabavi, ňetrovme noce, bo
s tim zoslabime organizmus, chtori ňebudze vladac chorosci odporovac. Kadzi še
u dakeho natha, boľeňe harla, zachripnutosc abo horučka zjavuje, doraz nech idze
ku doktorovi, bo s tim vekšemu nebezpečenstvu vihne. Hustečki nosovo, taktiž
ručniki, uciraky od takeho vo vracej vodi,
abo vov vracim luhu treba vivaric.“
Rovnako ako dnes sa cielene šírilo mnoho
nepotvrdených informácií či dezinformácií v súvislosti s chorobou. Napríklad
predajcovia alkoholu tvrdili, že v boji s ňou
pomáha práve alkohol. Niektorí zasa spájali
vysokú úmrtnosť so znečisteným ovzduším
v mestách, keďže tam sa zomieralo viac.
Nákaza sa však šírila vinou zlej hygieny
a množstva osôb pospolu, predovšetkým
v armáde (v meste Košice bolo okolo
štyritisíc vojakov). Aj z tohto dôvodu boli
v metropole východu nakoniec vyčlenené priestory pre nakazených práve vo
vojenských kasárňach, v ktorých vznikla
vojenská epidemiologická nemocnica.
Španielska chrípka zázračne v roku
1920 náš región navždy neopustila. Ešte
13. februára 1927 napríklad v sabinovskej
tlači píšu: „V niektorej obci ľubovenského
okresu vyskytlo sa pár prípadov španielskej
chrípky. V Kežmarku školy sú pozatvárané.
V Košiciach mnoho žiactva onemocnelo, preto tiež bolo nariadené zatvorenie
všetkých škôl. V Prešove vyučovanie tiež je
zastavené.“ V tom istom roku 5. februára sa
v Sabinove konal hasičský fašiangový maškarný ples, no „zábava veľký hmotný výnos
nemala pre rozsiahlu španielku“. Na východe Slovenska aj celkovo na Slovensku
však v porovnaní s inými krajinami vysoké
čísla zomrelých podľa slov historika neboli.
Medzi naše významné osobnosti, ktoré
chrípku dokázali poraziť, patrí napríklad
M. R. Štefánik. Podľa historických prameňov na území bývalého Uhorska podľahlo
španielskej chrípke viac ako 53-tisíc ľudí,
no veľká väčšina v Maďarsku. Chrípka
prešla rovnako bez výrazného zásahu štátu.
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Kňazská vysviacka: 27. jún 2020
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Michal Pavliško (25 rokov)
Primície: 26. júl 2020,
Chrám sv. archanjela Michala
vo Fijaši

Matej Zorvan (25 rokov)
Primície: 11. júl 2020,
Chrám sv. archanjela Michala
v Beloveži

Štefan Zorvan (26 rokov)
Primície: 11. júl 2020,
Chrám sv. archanjela Michala
v Beloveži

Kňazská vysviacka: 28. jún 2020
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

SSLic. Mgr. Ľuboš Pavlišinovič
(30 rokov)
Primície: 1. august 2020,
Chrám sv. proroka Eliáša
v Sečovskej Polianke

Mgr. Peter Leško (28 rokov)
Primície: 5. júl 2020,
Chrám sv. archanjela Michala
v Okružnej

Marek Olčák (31 rokov)
Primície: 26. júl 2020,
Chrám bl. Vasiľa Hopka
v Stropkove

Kňazská vysviacka: 19. júl 2020
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

GRÉCKOKATOLÍCKI NOVOKŇAZI

www.casopisslovo.sk

Miroslav Chorendžák (25 rokov)
Primície: 1. august 2020,
Chrám sv. Petra a Pavla
v Kamienke

Martin Tokár (26 rokov)
Primície: 25. júl 2020,
Chrám Božej múdrosti
vo Svidníku

Ján Varga (26 rokov)
Primície: 26. júl 2020,
Chrám sv. apoštolov Petra
a Pavla v Jakubanoch
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Anežka Pankievičová
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ODHALILI PAMÄTNÚ TABUĽU DVOM KŇAZOM
liturgia. V príhovore vyslovil vladyka Ján
túžbu, aby tabuľa všetkým pripomínala
dôležitosť viery a upriamovala zrak človeka na večnosť. Slávnosť bola vyjadrením
vďačnosti rodákom obce za ich službu
Bohu a za príklad života. Tabuľa je situovaná v tesnej blízkosti hrobov piatich
tu v minulosti pôsobiacich kňazov. Je
umiestnená na andezitovom kameni
z blízkeho kameňolomu ako symbole ich
rodnej zeme, po ktorej od detstva behali.
Keďže otec Pavol Dancák je pochovaný

Lukáš Homoľa

VARHAŇOVCE g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 24. mája
odhalil a požehnal na miestnom
cintoríne pamätnú tabuľu rodákom obce
stavrofornému protojerejovi Františkovi
Dancákovi a protojerejovi Pavlovi Dancákovi, a to za účasti synov Pavla Dancáka
– Miroslava a Pavla, i vnuka Pavla, ktorí
sú tiež kňazmi. V úvode vladyku Jána
privítala a slávnostný príhovor predniesla
starostka obce Ľubica Pankievičová.
Po odhalení tabule nasledovala svätá

ARCHIEPARCHIÁLNA SLÁVNOSŤ
ZOSTÚPENIA SVÄTÉHO DUCHA
RAFAJOVCE g V deň Päťdesiatnice – sviatku Zostúpenia Svätého Ducha 31. mája
slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu pri príležitosti
archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Rafajovciach.
Vladyka sa vo svojom príhovore dotkol témy odvahy, ku ktorej hojne pomáha Svätý Duch. Na prvom mieste byť odvážny v osobnom priateľstve s Bohom. Nehanbiť
sa za svoju vieru ani napriek rôznym atakom. Mať odvahu žiť čistotu vo vzťahoch, otvoriť sa prijatiu detí v manželstvách, nebáť sa prijať záväzky zasväteného
života či manželstva, postupne oživovať liturgické slávenia a hojnejšie prichádzať
do chrámu. Zdôraznil, že svojím životom i vystupovaním treba dať najavo aj lásku
ku Gréckokatolíckej cirkvi a starať sa o ňu. Opakom odvahy Svätého Ducha je
strach, ktorý ide ruka v ruke s klamstvom, a teda neochotou žiť pravdivo a úprimne svoju vieru i svoje vzťahy. V závere slávnosti poďakoval vladykovi i všetkým
prítomným miestny správca farnosti otec Juraj Štefanik. (IS PA)

v Prešove a otec František Dancák v Andrejovej pri Bardejove, splnila sa túžba
starostky o symbolické sprítomnenie
duchovných otcov na miestach, kde sa
každoročne konajú panychídy za kňazov
a veriacich. Pri príprave sa v priestore
kňazských hrobov odhalil aj dosiaľ prekrytý nápis na hlavnom kríži cintorína,
ktorý bol inštalovaný presne pred sto
rokmi vďaka dobrodincovi Jánovi Medvecovi a jeho manželke. (Rastislav Bruzda,
Peter Krajňák ml.)

NOVÉ VEDENIE
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
EPARCHIÁLNEJ
CHARITY V KOŠICIACH
KOŠICE g Na sviatok Najsvätejšej Trojice
slávil 1. júna v kaplnke Domu sv. Lazára vladyka
Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej
eparchie, svätú liturgiu pri príležitosti vymenovania nového vedenia Gréckokatolíckej
eparchiálnej charity v Košiciach.
V homílii priblížil podstatu Svätej Trojice a jej
pôsobenie v živote veriaceho. Pripomenul aj
Kristove slová lásky, aby zdôraznil poslanie
charitného zariadenia.
V závere slávnosti archimandrita Jaroslav
Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, prečítal
vymenúvací dekrét, ktorým bola poverená
vedením charity Anna Ivanková, jej dlhoročná
pracovníčka. Vladyka Cyril udelil titul protojerej a právo nosiť zlatý kríž otcovi Jozefovi
Matejovskému, farárovi farnosti Košice-Furča,
ktorý túto službu vykonával doteraz. Zároveň
ho spolu s manželkou poveril úlohou koordinátora pastorácie rodín v Košiciach. (Veronika
Marcinová)

Vasiľ Kindja
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ZOMREL OTEC MICHAL MOSKAĽ
MICHALOVCE g V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha slávil 4. júna košický
eparcha Milan Chautur CSsR a prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pohrebné obrady za zosnulého otca Michala
Moskaľa.

VLADYKA JÁN BABJAK
UDELIL NIŽŠIE SVÄTENIA
ĽUTINA g V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky udelil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ nižšie svätenia – postriženije Jozefovi Polačkovi
a Ľubomírovi Vozňakovi. Týmto svätením boli uvedení
do služby čteca – čitateľa Božieho slova, pivca – speváka žalmov a sviščenosca – svieconosiča.

Svoju dušu odovzdal Bohu v Pondelok Svätého Ducha 1. júna. (TSKE)
Vičnaja jemu pamjať!
Maroš Dupnák

Vladyka Ján v homílii povzbudil k prosbám o dary
Svätého Ducha, ktorý je pre veriacich život i svetlo.
V závere Jozef Polačko vyjadril veľkú radosť a vďaku
vladykovi Jánovi za sprostredkovanie milosti plynúcej
z prijatého svätenia. (Pavol Vasiľ)

Otec Michal Moskaľ sa narodil 22. marca
1934 v Dúbravke v okrese Michalovce.
Po maturite na gymnáziu v Michalovciach
v roku 1953 absolvoval ročný abiturientsky
kurz so špecializáciou geodézia na Vyššej
priemyselnej škole v Košiciach a pracoval
v Ústave geodézie a kartografie v Prešove.
V roku 1966 si prvýkrát podal prihlášku do kňazského seminára, ale na Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave bol prijatý až v roku 1968.
Kňazské svätenie mu udelil blahoslavený Vasiľ Hopko 25. júna 1972. Počas
celého aktívneho kňazského života pôsobil v Iňačovciach. V roku 1984 bol
vymenovaný za titulárneho dekana, v roku 1991 ustanovený za michalovského dekana a v roku 1994 sa stal titulárnym kanonikom Prešovskej eparchie.
Od roku 2000 žil na odpočinku v Michalovciach. Vladyka Milan Chautur
mu v roku 2011 udelil právo nosiť zlatý kríž a používať titul protojerej.

SLÁVNOSŤ KOŠICKEJ EPARCHIE
V BAZILIKE MINOR
MICHALOVCE g V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha sa 30. – 31. mája
konala odpustová slávnosť Košickej eparchie.
Hlavnými bodmi sobotného programu bola Veľká večiereň s lítiou a archijerejská svätá liturgia. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej
eparchie, v kázni prirovnal výsmech a zastrašovanie prvotnej cirkvi k situácii
dneška, čo však Kristus predpovedal slovami: „Sluha nie je väčší ako jeho pán.“
Večer zakončila modlitba Akatistu k Svätému Duchu.
Nedeľa sa začala sviatočnou utierňou a svätou liturgiou. Vrcholom bola
archijerejská svätá liturgia, ktorú slávili obaja košickí vladykovia. V kázni
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, poukázal na silu Ducha, ktorý
z ustráchaných a smutných apoštolov urobil nebojácnych rečníkov.
Program spevom sprevádzal Chrámový zbor sv. Jozefa pod vedením dirigentky Márie Gofusovej.
V nedeľu popoludní sa v bazilike konalo formačné stretnutie mladých s názvom Zjednotení, ktorého program zahŕňal katechézu a spoločný čas v malých
skupinkách, a modlitbu večierne. (Richard Fučko)

BRATISLAVA g Poradňa Alexis, ktorá pomáha
ženám v núdzi, koncom mája požiadala o pomoc vo forme dobrovoľníkov, ako aj o finančnú
pomoc, keďže mesiac práce s jednou klientkou
stojí asi 80 eur, pričom počet klientok pre pandémiu už prevýšil minuloročné počty. Prispieť
možno na www.dakujeme.sk. (Z. Straková)
VOJČICE g Košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak slávil 24. mája vo farnosti
Vojčice odpustovú svätú liturgiu, pri ktorej
posvätil vitráže a lavice. V kázni poukázal
na nádej pre človeka, ktorá plynie z toho, že
Pán každému veriacemu pripravil miesto
v nebi. Ako poďakovanie dostal kópiu klokočovskej ikony, ktorá drží rúško označujúce
súčasnú dobu. (K. Ščerba)
STARÁ ĽUBOVŇA g Cirkevné gymnázium sv.
Mikuláša pomohlo vyrobiť ochranné štíty pre
pedagógov Špeciálnej základnej školy sv. Anny,
ktorá sa 1. júna otvorila, keďže bolo treba splniť
hygienické opatrenia, ale pri práci so žiakmi sa
vyžaduje viditeľnosť mimiky. (D. Kosturková)
PREŠOV g V kaplnke Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča slávil
1. júna prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ odpustovú svätú liturgiu. V homílii
otec Vladimír Sekera Mikluš, rektor seminára,
hovoril o apoštolovi Petrovi, ktorý Ježiša zradil,
ale s pomocou Svätého Ducha už odvážne
ohlasoval evanjelium. (R. Fučko)
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PONDELOK
22. jún

Hieromučeník Eusebios
A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. (Mt 11, 2 – 15)
Áno, určite blahoslavený. Lebo na tomto
Kráľovi a jeho kázni, z ktorej by sa mal
oprávnene radovať každý, sa pohoršuje celý
svet. Svet sa pohoršuje na Kristovi preto, že
je chudobný a biedny, a že rovnako ako on
nesie kríž a dá sa na ňom ukrižovať, vyzýva
aj svojich kresťanov, aby brali kríž na seba
a nasledovali ho cez rozličné pokušenia
a utrpenie. To svet priam nenávidí. Svet sa
nechce spoliehať na Božiu milosť. Blahoslavení sú však tí, ktorí veria Božiemu slovu. Tí
získavajú uzdravenie, potešenie, posilnenie
proti všetkým takýmto pohoršeniam. Amen.
Čítania: Rim 9, 18 – 33, zač. 102;
Mt 11, 2 – 15, zač. 40
Liturgia: Každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 110; HP: 109)

UTOROK
23. jún

Mučenica Agripína
Komuže prirovnám toto pokolenie?
(Mt 11, 2 – 16)
Ježiš hovorí: táto generácia je ako deti, ktoré
nevedia, čo chcú. Prišiel Ján Krstiteľ a vy ste
mu hrali na píšťalke, chceli ste, aby nebol
taký vážny, aby to, čo hovoril, nebolo také
vážne a prísne, aby toľko nekritizoval a toľko sa nepostil. Chceli ste, aby tancoval tak,
ako ste pískali. Prišiel Ježiš a prekáža vám,
že chodí po hostinách, netvári sa dostatočne zamračene, nehrozí hriešnikom peklom
a nenarieka nad dnešnou morálkou. Tiež
netancuje ako vy spievate. Ježiš a Ján Krstiteľ sú odlišní, ale navzájom si rozumejú. Ale
vy nie ste schopní prijať ani jedného. Ste
neosloviteľní. Amen.
Čítania: Rim 10, 11 – 11,2a, zač. 104;
Mt 11, 16 – 20, zač. 41
Liturgia: Každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
24. jún

Narodenie Jána Krstiteľa
... o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.
(Rim 13, 11b – 14)
Lebo hoci aj veriaci majú v sebe hriešne
túžby tela rovnako tí druhí, predsa zostávajú
v pokání a Božej bázni a zachovávajú vieru,
aby im hriechy kvôli Kristovi boli odpustené.
Kresťania týmto túžbam nedávajú priestor, ale vzdorujú im. Preto zostávajú pod
odpustením a takáto zvyšná slabosť im nie je
smrteľná ani na zatratenie ako tým druhým,
ktorí bez pokánia a viery iste hynú a svoje
túžby nasledujú zámerne. Amen.
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Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112;
Lk 1, 1 – 25, 57 – 68. 76. 80, zač. 1 (svätému)
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen.; tropár
Jánovi, Sláva, kondak Jánovi, I teraz, podľa
predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten Jánovi; myrovanie (HS: 388; PZ: 369; HP: 391)

ŠTVRTOK
25. jún

Prepodobná mučenica Febrónia
Vezmite na seba moje jarmo...
(Mt 11, 27 – 30)
Farizeji si predstavovali, že do Božieho
kráľovstva sa dostanú vlastným výkonom.
Podľa tejto Ježišovej výpovede je Božie
kráľovstvo skôr útočiskom pre tých, ktorí už
nevládzu ďalej. Znie to ako prepriahnutie.
Kresťan je vyzvaný zobrať na seba namiesto vlastného jarma, ktoré vlečie, Ježišovo.
Odpočinutie a útočisko spočíva v tom, že
vezme Ježišovo jarmo. Súčasne to však
znamená, že on berie na seba to naše: že to
ťaháme spolu. Ježišova ponuka nie je bezstarostný život. Ježišovo jarmo je prospešné
a zmysluplné. Jeho cieľom je cesta spolu
Kristom do Božieho kráľovstva. Amen.
Čítania: Rim 11, 13 – 24, zač. 106;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43
Liturgia: Každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
26. jún

Prepodobný Dávid zo Solúna
Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! (Rim 11, 25 – 36)
Človek sa má síce z Božej nevyspytateľnej
a nepochopiteľnej vôle učiť, ale je veľmi nebezpečné trúfnuť si ju pochopiť. Riaďme sa
slovom Ježiša Krista, ktoré hovorí Petrovi: „...
čo ťa do toho? Ty ma nasleduj!“ Lebo Peter
namietal a robil si starosti aj o Božie dielo,
ako chce Kristus naložiť s tým druhým, teda
čo sa bude diať s Jánom. Ak by sme aj poznali
všetky tajomné Božie súdy, o koľko viac úžitku by nám to prinieslo, než nám dáva Božie
prikázanie a zasľúbenie? Predovšetkým
však zachovávajme vieru v Božie zasľúbenia
a ustanovenia jeho príkazov. Amen.
Čítania: Rim 11, 25 – 36, zač. 107;
Mt 12, 1 – 8, zač. 44
Liturgia: Každod. antif.; menlivé časti
z piatka, zdržanlivosť od mäsa (HS: 159;
PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
27. jún

Prepodobný Samson Pohostinný
Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi
hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.
(Rim 6, 11 – 17)

Kým žijeme v tele, nie sme bez hriechu.
Ale od momentu nášho krstu nás Boh
začína tvoriť nanovo. Vlieva do nás svoju
milosť a Svätého Ducha, ktorý začína zabíjať prirodzenosť a hriechy a pripravovať
nás na smrť a vzkriesenie v súdny deň. Náš
krst nás zaväzuje vždy viac a viac umŕtvovať hriechy, kým žijeme, až po smrť. Boh aj
toto prijíma a cvičí nás celý život rozličným
utrpením a skúškami. Tým nám pomáha
zbaviť sa hriechov, zomrieť a nanovo vstať
z mŕtvych v súdny deň, a takto dovŕšiť svoj
krst. Majme stále na pamäti: Boh nás prijal
za svoj ľud. Žime ako Božie deti, ktoré
vedie Svätý Duch. Amen.
Čítania: Rim 6, 11 – 17, zač. 92;
Mt 8, 14 – 23, zač. 26
Liturgia: Každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
28. jún

Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
Prenesenie ostatkov nezištníkov
Kýra a Jána
Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu
a stali ste sa Božími služobníkmi, máte
z toho úžitok na posvätenie a nakoniec
večný život. (Rim 6, 18 – 23)
To je Božia vôľa – naše posvätenie. Takto
hovorí sv. Pavol: Ako ste vydávali svoje údy
na neprávosť, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti. To znamená,
že ak sme teraz pod milosťou, máme odpustenie hriechov a sme teda ospravedlnení,
Bohu sme dlžní, zaviazaní poslušnosťou,
aby sme žili podľa jeho vôle. Lebo môžeme
byť v službe poslušnosti len jednému, buď
hriechu, ktorý na nás privádza Boží hnev
a smrť, alebo Kristovi a môžeme zakúsiť
moc jeho vzkriesenia. Hriech nad nami
nebude môcť vládnuť, lebo nie sme pod
zákonom, ale pod milosťou. To znamená,
že môžeme skutočne odolávať hriechu, pretože sme teraz v Kristovi Ježišovi. Preto už
nemusíme byť poslušní hriechom, z ktorých
vlády a moci sme oslobodení. Amen.
Čítania: Rim 6, 18 – 23, zač. 93;
Mt 8, 5 – 13, zač. 25
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti z tretieho hlasu
(HS: 145; PZ: 99; HP: 100)

PONDELOK
29. jún

Apoštoli Peter a Pavol
Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod
moju strechu, ale povedz iba slovo a môj
sluha ozdravie. (Mt 8, 5 – 13)
Centurio, pohanský dôstojník okupačnej
armády, prosí za iného pohana, zrejme
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vojaka okupačnej armády. Dôstojník si
zrejme uvedomuje prekážku, ktorá spočíva
v tom, že pravoverní Židia nevstupovali
do pohanských domov, ktoré považovali
za rituálne nečisté. Pokiaľ ten dom súvisel
s kasárňami rímskej posádky, mohol byť
tento problém pociťovaný ešte ostrejšie.
Ako alternatívu k Ježišovej návšteve chorého stotník ponúka uzdravenie slovom,
na diaľku. Slovo, ktorým má Ježiš uzdraviť,
prirovnáva rímsky dôstojník k vojenskému
rozkazu. Vie, že ten, kto skutočne rozhoduje, nemusí nikam behať. Po bojisku behajú
tí, čo o ničom nerozhodujú. Rozhoduje sa
niekde inde: slovom. Dôstojník preukazuje
Ježišovmu slovu veľkú dôveru. Bolo to Kristovo slovo, ktoré zastavilo pyšného farizeja
Šaula pri Damasku a urobilo z neho pokorného a obetavého apoštola pohanov Pavla.
Toto Kristovo slovo vrátilo dôveru Petrovi
po trojnásobnom zapretí. Otvárajme aj my
svoje srdcia tomuto slovu. Amen.
Čítania: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193;
Mt 16, 13 – 19, zač. 67
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo sviatku; prikázaný sviatok, myrovanie (HS: 390; PZ: 371;
HP: 393)

UTOROK
30. jún

Zbor dvanástich apoštolov
... povolal k sebe tých, ktorých sám chcel,
a oni prišli k nemu. (Mk 3, 13 – 19)
Ježiš povoláva učeníkov. Dvanásť je predovšetkým symbolické číslo. Učeníkov, ktorí
chodili s Ježišom, bolo viac ako dvanásť.
Dvanásť tu predovšetkým symbolizuje výzvu celému Izraelu, ktorý mal dvanásť kmeňov. Aj z mien môžeme vyčítať, že máme
pred sebou akýsi politický a sociologický
prierez vtedajším Izraelom, od colníka
Matúša, kolaboranta, až po zelotu, povstalca Šimona Iškariotského. Sú vybraní rôzni,
aby oslovili celú šírku izraelskej spoločnosti.
Ježiš pozýva za svojho učeníka aj dnes každého z nás, hoci sme veľmi odlišní. Amen.
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131;
Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (Zboru); Rim 14, 9 – 18,
zač. 114; Mt 12, 14 – 16, 22 – 30 (radové)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo Zboru (HS: 392;
PZ: 373; HP: 395)

STREDA
1. júl

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián
Láska nikdy nezanikne.
(1 Kor 12, 27 – 13, 8a)
Cirkev nie je firma. Cirkev je živým organizmom – Kristovým telom, konštatuje
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apoštol Pavol. Boh v nej podelil svoje dary
jednotlivým údom. Ani jeden úd nemá
právo povyšovať sa nad druhý. Všetky dary
Ducha sú potrebné na všeobecný úžitok
Cirkvi. Dar nie je pre jeho vlastníka, ale
pre službu blížnemu v Cirkvi. A spoločným menovateľom služby má byť láska,
ktorá je mostom do večnosti. Láska, ktorá
nikdy nezanikne. Láska, ktorej mierou je
miera sebaobetovania. Láska, ktorá zobrala
na seba telo Pána Ježiša Krista. Amen.
Čítania: 1 Kor 12, 27 – 13, 8a, zač. 153; Mt 10,
1, 5 – 8, zač. 34b (nezištníkom); Rim 15, 7 –
16, zač. 117; Mt 12, 38 – 45, zač. 48 (radové)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár zo stredy a nezištníkom,
kondak zo stredy, Sláva, kondak nezištníkom, I teraz, podľa predpisu (HS: 156, 297;
PZ: 111, 271; HP: 112, 286)

ŠTVRTOK
2. júl

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernách
Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca,
ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra,
i matka. (Mt 12,46 – 13,3a)
Nepriamo z tejto odpovede vyplýva, že – prinajmenšom v tejto chvíli – Ježiš nemá oporu
vo vlastnej rodine. Ježiš nemá nič proti rodinnému životu, ale otázky viery a Božieho
kráľovstva sú pre neho zásadnejšie. Do nich
nemá čo hovoriť ani rodina. V evanjeliu
sú výroky, ktoré predpovedajú roztržky
v rodinách pre Ježiša a to, čo učí. Do takejto
situácie hovorí, že je tu niečo dôležitejšie
a vážnejšie ako pokoj v rodine. Amen.
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 –
42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke); Rim
15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 13, 3a, zač. 49
(radové)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo sviatku uloženia
(HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

PIATOK
3. júl

Mučeník Hyacint
Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b – 9)
Poslucháči očakávali od Ježiša kázanie, ale
on im začne rozprávať príbeh o rozsievaní
či priebehu jarnej sejby. Poslucháči sú
postavení pred otázku, prečo im to hovorí,
čo má ornica a akýsi sedliak spoločné
s nimi. Tým, ktorí pochopili, dôjde, že
Ježiš je ten rozsievajúci sedliak a oni sú tá
ornica, a že je to obraz celého dňa vrátane
tejto večernej reči. Ohlasovanie Božieho
kráľovstva a jeho rozdielne prijímanie sú
tu prirovnané k sejbe. Amen.
Čítania: Rim 16, 1 – 6, zač. 120;
Mt 13, 3b – 9, zač. 50

Liturgia: Každodenné antifóny; menlivé
časti z piatka, zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
4. júl

Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Poď za mnou! (Mt 9, 9 – 13)
Veľmi krátka výzva pre colníka Matúša z úst
Ježiša Krista. Evanjelium nehovorí nič o tom,
či sa pred tým stretli a o čom sa spolu rozprávali. Ježišova výzva prichádza v túto chvíľu
ako unikátna a pravdepodobne neopakovateľná možnosť. Colník Matúš ju takto
pochopil a uchopil sa jej. Matúš ako colník
finančne a hmotne zabezpečený opúšťa
svoju istotu a vydáva sa do neistoty a neznáma spoliehajúc sa len na Ježiša Krista. Táto
výzva platí pre každého z nás. Amen.
Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97;
Mt 9, 9 – 13, zač. 30
Liturgia: Každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
5. júl

Piata nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštolom rovní Cyril a Metod
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali
vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
(Mt 5, 14 – 19)
Prvé, čo si treba uvedomiť, je, že evanjelium
nás vyzýva konať dobré skutky nie preto, aby
nás ľudia pochválili a ďakovali nám, ale aby
velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Kto
prijme chválu a vďaku od ľudí tu na zemi,
ten nech už nečaká Božiu odplatu v nebesiach. Do kategórie dobrých skutkov patrí
čin, ktorý vykonala žena, keď pomazala drahocennou masťou Ježiša v Betánii. Všetkým
sa to zdalo nezmyselné, ale Ježiš vysoko vyzdvihuje jej skutok. „Všade po svete sa bude
hovoriť o tom, čo mi urobila.“ Dnes slávime
sviatok sv. Cyrila a Metoda. Vďaka ich viere,
obetavosti a túžbe, aby evanjelium rozohnalo pohanské temnoty, doniesli Božie svetlo
do našich končín oveľa skôr, ako sa dostalo
okolitým národom. Buďme za to Pánu Bohu
i im vďační. A nech aj naše svetlo presvetľuje
temnoty dnešnej súčasnosti. Amen.
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318;
Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (svätým);
Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 1, zač. 28
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen.;
tropár zo štvrtého hlasu a svätým, kondak
zo štvrtého hlasu, Sláva, kondak svätým,
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja
a pričasten zo štvrtého hlasu a svätým
(HS: 147, 395; PZ: 100, 376; HP: 101, 398)
Slavomír Jusko
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pre deti

detská

Príbehy poslušníka

Videl si, akú reťaz má náš
vladyka na hrudi?

?
Videl.

Vladyka, prečo vlastne nenosíte
na hrudi kríž, ale ikonu Bohorodičky? Nemal by mať prednosť
Kristus?

Čakal by
som, že
na nej bude mať
...
... poriadne
veľký
kríž.

Zaujímavá
otázka...

Ahoj, deti,
v našom slovníku sa nachádza zaujímavé a možno aj menej známe slovíčko
panagia. Je gréckeho pôvodu a skladá
sa z dvoch častí: pan + hágios (celý +
svätý). Pomenúva konkrétnu osobu
aj vec. Slovo sa dokonca dostalo do
zemepisných názvov ostrovov a dedín a stalo sa aj základom gréckych
krstných mien.
O akú osobu a vec ide?

Tak to
som
teda aj
ja
zvedavý.

Opýtal som sa
vladyku, prečo
nosí panagiu,
a dal mi veľmi
zaujímavú
odpoveď.

Vieš, Mária ma pod krížom
prijala za svojho syna. Nosí ma
vo svojom srdci, ako v ňom
neustále nosí Krista.
Preto ju aj ja
veľmi rád
nosím...
...
vo svojom
i na
svojom
srdci.

V ikonografii sa pomenovanie panagia používa na označenie ikon Presvätej Bohorodičky. Ona je presvätá, celá svätá, plná
túžby po Bohu, plná Boha, tá, ktorá ho
ustavične nosí a rodí pre tento svet.
Preto sa vždy zobrazuje spolu s dieťaťom
Kristom. Slovíčko panagia však pomenúva aj ďalšie dve veci. Prvou je ozdobný
medailón, ktorý nosí na hrudi biskup,
a druhou je trojuholníková prosfora, ktorá
sa vyrezáva z bochníka počas proskomídie.

Ozdoba biskupa

Znamenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Synku,
zaspal si
alebo je tvoj
duch už
v nebeskom
kráľovstve?

horehronská dedina
Boží ľud
práca
opak úzkeho
pevné presvedčenie
vojenský útvar
výklenok v chráme
časť vozidla
modliaca sa Bohorodička
priestor nad zemou
svetadiel
hierarcha
neslobodní ľudia

Každý biskup východného obradu nosí na svojej hrudi
ozdobný medailón – panagiu. Tento znak biskupskej
hodnosti a spasiteľnej moci Krista v živote človeka sa
počas dejín Cirkvi menil. V súčasnosti má najčastejšie
ozdobný oválny alebo kruhový tvar a je vyrábaný
z kovu alebo dreva. V strede sa nachádza malá ikona
Presvätej Bohorodičky s Kristom, najčastejšie ako oranta, ale môže to byť aj iný typ zobrazenia. Zaujímavosťou
je, že arcibiskup má na hrudi aj ozdobný kríž a metropolita nosí aj medailón s Kristom.
Úloha: Nájdi päť rozdielov v ozdobách medailónov.

Panagia zobrazuje Bohorodičku ako celú postavu alebo
do pása otočenú priamo k divákovi so zdvihnutými
rukami a dlaňami obrátenými dopredu. Na jej hrudi sa
nachádza veľký okrúhly medailón so žehnajúcim dieťaťom Kristom. Ikona je znakom, znamením, symbolicky
predstavuje okamih vtelenia – počatia Krista v živote
Bohorodičky. Vychádza z Izaiášovho proroctva (7, 14):
„Preto vám Pán dá znamenie: ,Hľa, Panna počne
a porodí Syna a bude sa volať Emanuel.‘“ Tento typ ikony
sa niekedy volá aj Platytera.
Úloha: Ak sa chceš dozvePanagiu nájdete aj na stenách východných chrámov. Často sa zobrazuje
dieť, čo to znamená, vyrieš
na tmavomodrom pozadí a po jej pravici a ľavici sú znázornení anjeli.
doplňovačku.
Úloha: Skús zistiť, v ktorej časti chrámu ju ikonopisci umiestňujú.

V chráme

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Na srdci
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – jún
50 rokov: Mgr. Ján Lemeš, Sačurov; Anna Ošinská, Lastovce; Mária Padová, Nižný Hrabovec
60 rokov: Ing. Daniela Bindasová, Lastomír;
Mgr. Ľubomír Bosák, Vrbové; Ing. Miroslav
Čornej, Kusín; Jana Dzurjová, Bunkovce;
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Košice; Jarmila
Kolesárová, Tušická Nová Ves; Ing. Pavol Paulina, Michalovce; Eva Petričková, Helcmanovce;
Anna Rosputinská, Matiaška
70 rokov: Anna Cingeľová, Malcov; Michal Fic,
Kaluža; Helena Gunzová, Stropkov; Margita
Hajžinová, Vyšná Olšava; František Havrila,
Choňkovce; Ing. Pavol Kurilec, Michalovce;
Júlia Paceková, Humenné; Zuzana Tomková,
Vranov-Lomnica; Eva Zebegneiová, Trhovište
75 rokov: Ignác Figeľ, Hraň; Anna Gduľová,
Malcov; Ján Lisoň, Košice; Anna Nemcová,
Sečovská Polianka; Anna Počatková, Košice
80 rokov: Oľga Fechová, Drienica; Alžbeta
Filipová, Koňuš; Terézia Maťaščiková, Nacina
Ves; Mária Slivková, Baškovce
85 rokov: Helena Buzinkaiová, Hriadky; Marta
Černíková, Košice; Vincent Sedlák, Drienica;
Anna Sotáková, Pozdišovce
Na spolok darovali: Terézia Šalapová, Lesné
– 20 eur; bohuznáma, Trebišov – 5 eur; bohuznáma, Choňkovce – 5 eur
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára V brázde Metodovej 2021 prosí ctených prispievateľov, aby svoje príspevky posielali do konca
júla tohto roka. Príspevky spolu s fotografiou
posielajte elektronicky na e-mailovú adresu
zodpovedného redaktora: o.michal.hospodar@gmail.com. A tiež prosíme o vrátenie
aktualizovaných zoznamov členov spolku pre
tých, ktorí to ešte neurobili.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Významné životné jubileum 70 rokov života
oslávila 5. júna milovaná Božia dcéra Helena
Gunzová. K vášmu životnému jubileu vyprosujeme hojnosť Božích milostí za obety a službu,
ktoré s láskou vykonávate v našej cerkvi.
s vďakou veriaci z Krušinca
a otec Mikuláš s rodinou
Drahý náš duchovný otec
Marcel Iľko, dovoľte nám,
vašim farníkom z obce
Vyšný Kazimír, úprimne
zablahoželať k 20. výročiu
vašej kňazskej vysviacky.
Prechádzame si ťažkým
obdobím, keď sme pozvaní k veľkej skúške
našej viery, preto vám aj v tomto čase vyprosujeme Božie požehnanie, aby ste rovnako
boli požehnaním pre iných. Vyprosujeme
vám pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky
nebeského Otca i darov Svätého Ducha, aby
vám pomáhali kráčať vo svetle evanjelia. Nech
sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie
sú vašou každodennou posilou, odmenou
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oznamy

a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte.
Chceme vám aj takouto cestou povedať úprimné „ďakujeme“. Ďakujeme za váš čas, za to, že
ako farnosť môžeme rásť a že ste jedným z nás.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Vyšný Kazimír
Pane Ježišu Kriste, ty si ustanovil sviatostné
kňazstvo. Chceme ti ďakovať za nášho kňaza,
otca Petra Tkáča, pri príležitosti 25. výročia
jeho kňazskej vysviacky. Všetko dobré vyprosujú zamestnanci nemocnice Svidník.
Drahý duchovný otec
Martin Pavúk, nech Božie
požehnanie vás stále sprevádza, jeho blízkosť nech
vás k svätosti privádza. Božia láska nech vás vždy pri
srdci hreje, Mária ochranou
v každej chvíli nech je. Život, čas i všetky dary,
ktoré máte, nech na Božiu slávu stále užívate.
Otec Martin, k 40. narodeninám vám prajeme
zdravie, radosť, Božie požehnanie, aby ste
naďalej potešovali svojím pekným slovom,
ktorým ste nás v našej farnosti so zanietením
tešili. Do ďalších rokov vyprosujeme ochranu
Presvätej Bohorodičky. Dary Svätého Ducha
vám aj celej vašej milej rodinke zo srdca
želajú a s vďakou na vás spomínajú veriaci
z Helcmanoviec. Na mnohaja i blahaja lita!
20. júna oslávila pekné jubileum 80 rokov
života drahá naša mamka, babka a prababka
Mária Slivková z Baškoviec. V tomto uponáhľanom svete niekedy zabúdame povedať, čo
cítime v srdci. Ale v deň tvojich 80. narodenín
ti chceme povedať, čo pre nás znamenáš,
ako si ťa vážime, obdivujeme a máme ťa radi,
lebo si tu stále pre nás, keď ťa potrebujeme.
Všetko najlepšie, zdravie, šťastie a veľa Božích
milostí ti vyprosujú dcéry Anna a Ľuboslava

s rodinami. Pravnúčatá Lívia, Jozef a Mária Rita
ťa s láskou objímajú, bozkávajú a za všetko
ďakujú.
Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu,
mojom Spasiteľovi.
(Lk 1, 46 – 47) Chválime nebeského Otca za dar života
otca Janka Lemeša. V mesiaci jún sa dožíva 50 rokov
života, v júli oslávi 25 rokov kňazstva a spolu
s manželkou zároveň striebornú svadbu. Drahý
otec Ján, vstúpil si do života mnohých ľudí vo
farnostiach na Slovensku aj na Ukrajine, kde si
pôsobil, a okrem fyzickej rodiny sa ti rozrástla
aj tá duchovná. Od Božej Matky, ktorej si ctiteľom, ti všetci vyprosujeme ochranu a mocný
príhovor u Pána. Nech sú ti slová žalmistu: „ aj
keď dolinou v tôni smrti pôjdem, lebo ty, Pane,
si so mnou“, povzbudením a oporou po celý
život. Na mnohaja lita!
s láskou milujúca rodina

INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344

Gorazdov Močenok 2020
28. ročník medzinárodného festivalu biblických a duchovných hier
Napriek súčasnej situácii s COVID-19, sa v dňoch

26. júla – 2. augusta 2020
uskutoční XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020.
Organizátori pristúpili k rozhodnutiu na základe informácií z krízového štábu Úradu vlády a MZ
SR, ktorí vydali stanovisko o možnostiach a podmienkach zorganizovania hromadných podujatí
s účasťou verejnosti za podmienok stanovených epidemiológmi a s rešpektovaním odporúčaných
preventívnych opatrení. Súbory, ktoré majú záujem prezentovať sa na festivale, môžu tak urobiť
vyplnením a zaslaním registračného formulára zverejneného na https://www.krediv.sk/registracia-divadelnych-suborov-gm2020/ do 30. júna 2020.
Prihlasovanie sa do tvorivých dielní a ostatných účastníkov festivalu je na https://www.krediv.sk/
registracia-do-tvorivych-dielni-a-ostatnych-ucastnikov-gm-2020/ najneskôr do 5. júla 2020.
Bližšie informácie sú na www.krediv.sk, ako aj na fanpage facebook.com/GorazdovMocenok.

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J21.06. (nedeľa) 07.35 Modlitba k svätému Jánovi Pavlovi II. 08.40 Gréckokatolícky magazín
(GkM) R 11.15 Eucharistické zázraky 16.05
V tónoch vďačnosti
J22.06. (pondelok) 08.20 Ichtis – antivírus pre
deti 16.05 V škole Ducha 17.30 Doma je doma
20.15 Prečo, otče? 20.30 V Samárii pri studni
J23.06. (utorok) 08.20 Ichtis – antivírus pre deti
08.35 Koraland 15.20 Boh k tebe hovorí 20.55
Gréckokatolícky magazín 21.15 Indonézia:
Páter Stef
J24.06. (streda) 03.20 Akatist R 08.45 Biskupská
vysviacka zo Spiša 16.05 Eucharistické zázraky
20.20 PKP R 20.30 Fundamenty
J25.06. (štvrtok) 08.10 PKP 08.35 Koraland
16.05 GkM R 17.00 Život v Turkane 17.15 PKP
21.10 Hudobné pódium 22.55 Nová kvalita
života
J26.06. (piatok) 08.20 Ichtis − antivírus pre deti
08.55 GkM R 10.10 Z prameňa 17.00 Kulmenie
18.00 Egypt: Unesené nevesty 2 20.15 PKP R
J27.06. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00
Akatist 20.30 Svätý Peter – film 2 (1) 22.30
Fatimské posolstvo (8)
J28.06. (nedeľa) 08.05 Klbko 08.25 Slovo v obraze: Svätý Peter 08.40 GkM R 12.20 Boh k tebe
hovorí 21.00 Medzi nebom a zemou
J29.06. (pondelok) 08.30 Ichtis – antivírus pre
deti 10.00 Svätá omša z Vatikánu 13.30 Život
v Turkane 16.05 Stopy Krista v Ríme
J30.06. (utorok) 07.00 Svätá omša 10.00 Slovo
v obraze: Svätý Peter 14.10 Život v Turkane –
dokument 20.55 Gréckokatolícky magazín
J01.07. (streda) 03.20 Akatist R 08.20 Ichtis –
antivírus pre deti 10.30 Putovanie po Svätej
zemi (1) 17.30 Doma je doma 20.30 Fundamenty
J02.07. (štvrtok) 07.45 Ruženec svetla 08.55 Krížové výpravy (1) 13.55 Medzi nebom a zemou
18.00 Svätá omša z Levoče 21.10 Poltón: F6
J03.07. (piatok) 10.00 Klenotnica: Posolkyňa
Božej lásky 13.55 Duchovná poradňa 20.30
Marta Robinová: Od utrpenia k odovzdaniu –
dokument
J04.07. (sobota) 08.05 Klbko 09.05 Prednášky
Ulfa Eckmana v Prešove 10.45 A teraz čo?
14.00 Akatist 20.30 Svätý Peter – film (2)
J05.07. (nedeľa) 08.05 Klbko 10.00 Svätá omša
12.20 Boh k tebe hovorí 19.45 Svedectvo
20.30 Quo vadis 21.45 Stopy Krista v Ríme
TV NOE

J21.06. (nedeľa) 07.05 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 09.25 Víra do kapsy 10.00 Mše svatá
z Kostela sv. Anny 17.30 Ovečky 20.05 Romero
22.40 Ateliér užité modlitby
J22.06. (pondelok) 07.05 Zapomenuté Čako
13.25 Venezuela: Ženy nahoře 15.25 Kambodža pohledem zblízka 21.20 Filipíny: Ve spojení
s Všemohoucím
J23.06. (utorok) 09.45 Poselství svatých: Johanka z Arku 10.30 Rozumět internetovým dětem
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12.50 Benedikt XVI.: S úctou k pravdě 21.15
Řeckokatolický magazín
J24.06. (streda) 12.50 Dům ze skla? 15.30
Súdán: Sen naděje – film 16.35 Benin: Cesta
návratu – dokument 21.10 Vietnam
J25.06. (štvrtok) 07.55 Jak věří katolíci: Cesta
k jádru naší víry 09.20 Kouzlo strun 14.35
Cesta k andělům (90)
J26.06. (piatok) 06.25 Velehradská zastavení:
Slavení východní liturgie 09.30 Ukrajina: Nádherné svědectví sester z Ukrajiny 17.35 Vitráže
v Kapli Ducha Svatého
J27.06. (sobota) 09.05 Animované biblické
příběhy: Král se stal sluhou 10.00 Mše svatá
z Kostela Navštívení Panny Marie 12.00 Angelus Domini 17.25 Věk reforem
J28.06. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 18.10 Animované biblické příběhy: Ježíšova modlitba 20.05
Poveda – film
J29.06. (pondelok) 10.00 Mše svatá z baziliky
sv. Petra ve Vatikánu 11.15 Poselství svatých:
Svatý Petr 20.05 Guadalupe
J30.06. (utorok) 06.05 Misie slovenských salesiánů v Belgii 15.25 Srbsko: Semínko naděje
19.10 Řeckokatolický magazín 21.05 Kambodža pohledem zblízka
J01.07. (streda) 10.30 Týdenní dopis lásky 12.50
Guadalupe 22.00 Sbírka pro Česko: Na vlně
pomoci proti bezmoci
J02.07. (štvrtok) 07.25 Výpravy do divočiny
15.25 Služebnice Boží Matka Vojtěcha 18.35
Klaunský pohádkový kufřík (5) 21.30 Mixtékové: Mezi náboženstvím a tradicí
J03.07. (piatok) 08.20 Ať je požehnán tvůj lid
v Egyptě 14.30 Oživení studené války? 16.20
Jižní Afrika: Rozsévání v slzách
J04.07. (sobota) 08.30 Cirkus Noeland (2) 11.05
Víra do kapsy 12.00 Angelus Domini 16.00
Kibeho 21.30 Pražská Loreta
J05.07. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 09.25 Na úsvitu
společných dějin 10.00 Hlavní poutní mše svatá
z Velehradu 20.05 Život nikdy nekončí – film 2
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J21.06. (nedeľa) 14.00 Syn sa nám priznal, že je
homosexuál. Čo môžeme robiť? 15.30 Ján Herák vyrastal v detskom domove. Dnes pomáha
deťom 20.30 Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium 22.30 O modlitbe Otče náš
J23.06. (utorok) 20.00 Rozhovor s novým spišským pomocným biskupom Jánom Kubošom
J27.06. (sobota) 15.15 V Spolku svätého Vojtecha vychádza kniha Cestami milosrdenstva
J28.06. (nedeľa) 13.00 Najnovšie blahorečenia
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
14.00 Rodinný duch: Hosť: Martin Ďuračka
J30.06. (utorok) 20.00 Život a náuka Ireneja
z Lyonu a Efréma Sýrskeho. Hosť: Ján Krupa
J05.07. (nedeľa) 13.00 Hlavné centrum Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
J11.07. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Chrámu svätých sedmopočetníkov
v Sobranciach; slávi otec Jozef Kellö

RTVS
JEDNOTKA

J24.06. (streda) 15.05 Karpatské drevené cerkvi R
J25.06. (štvrtok) 15.10 Kláštor benediktínov
v Hronskom Beňadiku R
J26.06. (piatok) 15.05 Kaštieľ v Seredi R
J05.07. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Národnej
cyrilo-metodskej púte v Nitre 12.00 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Levoča 20.30 Páter Pio – film (1) 2 22.15 Páter Pio – film (2) 2
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J21.06. (nedeľa) 13.15 Orientácie
J22.06. (pondelok) 12.40 Orientácie R 14.00
Premeny Oščadnice R
J25.06. (štvrtok) 14.15 Deti vypovedajú – dokument R
J26.06. (piatok) 18.00 Tiene ruín R
J28.06. (nedeľa) 10.00 Evanjelické služby Božie
z Bardejova 13.20 Orientácie 01.35 Slovo
J30.06. (utorok) 09.25 Zakarpatské múzeum
ľudovej architektúry a bývania v Užhorode
17.25 Od východu na západ R 20.10 Obdobie
staviteľov Notre Dame
J01.07. (streda) 09.25 Urbanova veža R 17.00
Encyklopédia slovenských obcí: Šumiac R
J05.07. (nedeľa) 11.55 Povesť o svätom Cyrilovi
a Metodovi R 12.25 Knieža – dokument R
14.00 Katedrála a Štefan Boleslav Roman R
17.00 Cyril a Metod, apoštoli Slovanov R 19.40
Slovo
TROJKA

J21.06. (nedeľa) 12.40 Čriepky ľudovej kultúry
uchované v živote Goralov R
J22.06. (pondelok) 07.05 Hrebene, vrchy, hrebene – dokument R
J23.06. (utorok) 10.50 Bratislavské miniatúry
J26.06. (piatok) 10.25 Bratislavské miniatúry
J27.06. (sobota) 10.40 Malé biblické príbehy R
10.55 Benkovo hľadanie Slovenska R
J28.06. (nedeľa) 11.05 Malé biblické príbehy R
12.00 Kalendár zvykov R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00
Kresťanská nedeľa
J19.07. (nedeľa) 09.05 Kresťanská nedeľa /
Gréckokatolícka svätá liturgia z chrámu svätého Bazila Veľkého v Medzilaborciach; slávi otec
Ján Blaško
RÁDIO REGINA

JSobota 06.05 Ekuména vo svete 17.05 Rádio
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
JNedeľa 05.00 Duchovné horizonty R 06.05
Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
zmena programu vyhradená
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kultúra a relax

ROSEANNA M. WHITEOVÁ:
PIESEŇ BEZ NÔT

GOD’S NOT DEAD:
A LIGHT IN DARKNESS

COBY JAMES:
ACOUSTIC VOL. 1 EP

KNIHA g Druhá kniha série Tiene nad
Anglickom je symfóniou presvedčivých
hrdinov a intríg, ktoré berú dych. Nájdeme tu múdrosť, vrúcnosť a láskavosť
napriek temnote a napätiu tej doby...
Whiteová je majsterka historickej fikcie,
a preto tu môžeme objaviť správnu dávku
z každej oblasti, či to sú dejiny, napätie,
humor, alebo láska. Nebezpečenstvo
hrozí z každej strany a Willa vie to, čo
Lukas nie – že ho musí zradiť a vziať mu
kľúč, inak bude jej rodina trpieť, rovnako
ako trpí tá jeho. Library Journal charakterizoval túto knihu ako „krásne napísaný
ľúbostný príbeh s veľkou dávkou napätia“.
RT Book Reviews Top Pick zasa o celej
sérii uviedlo, že „je skutočne výnimočná“.
(i527.net)

FILM g Po tom, čo je pastor David Hill
prepustený z väzenia preto, lebo nechcel
odovzdať štátu svoje kázne, niekto rozbije
okno jeho kostola kameňom. Nešťastnou
náhodou kameň spôsobí požiar a následnú smrť pastorovho blízkeho priateľa
Judyho. A aby toho nebolo málo, univerzita, na ktorej pozemku kostol stojí, chce
situáciu využiť a kostol definitívne zbúrať. Pastor David sa rozhodne za kostol
bojovať a na pomoc si zavolá svojho brata,
právnika Pearca. Boj o kostol sa stupňuje
a postupne prerastá až do fyzickej roviny.
Je však tento pastorov prístup správny
alebo univerzita potrebuje viac ako kostol
pocit vzájomného porozumenia, jednoty
a odpustenia? (Slavomír Gereg ml.)

HUDBA g Acoustic Vol. 1 prináša
všetko, čo by sa od akustického EP
vyžadovalo. Celé je postavené na akustickej gitare a speve. Nahrávka obsahuje
pomalé, ale aj rýchlejšie skladby, ktoré
potešia každého poslucháča. Po hudobnej
stránke vynikajú skvelo posadené gitarové
akordy prinášajúce sviežosť a život. Autor
chce albumom upriamiť pohľad človeka
na nebo, čo asi najviac cítiť v skladbe
Paradise (Raj). EP je remakom jeho debutového albumu, ktorý vydal v roku 2019
ako sedemnásťročný. Zaujímavosťou je, že
sám si album produkoval, tvoril aranžmány, hudbu a texty. Na sedemnásťročného
naozaj kvalitná hudba. Albumy si môžete
vypočuť na Spotify alebo Apple Music.
(Dominik Petrík)
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Likvidácia
odpadu

Mužské
meno

Autor:
Vergiliovo Vladimír
meno Komanický Farbivosť

Polámaný
les

R Z I K E A B S C D K A T L I D A
S J E E B Ľ L Ž E S T Š T S U I A

Plúžila si

L L O R A Y U I U O A E U R L H Á

Popravca

S S I P B L R M CH L M R H K A Y A

Teliesko
v uchu
Nemecký
premiér

V K Z V A T R O A T S E K V R P I
Kód
arabčiny
Umelý
jazyk

Ináč

Člen
dynastie
Lyovcov

A O L K K Z E S R D C E D S R E A

Popevok

H B N O R A L Á I E R O É O H S O

Posedávajú

3

Kód
Islandu

Žalobca
Častica

Korpus

Ako, po nemecky

Veronika
po dom.

q

Babička,
po nemecky

Chem. zn.
berýlia
Člen
snemovne
Open
Platform
Communications

L A D L Z A K T T V S B C A L K D
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PREŠOV, Hlavná 1
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Plúž

Legenda: AORTA, ATRAPA, BOLERO, BREZY, CESTÁR, DIAKON,
EUCHARISTIA, FABRIKA, FAKTY, FAUNA, HRADY, HRUDA, KALIBER,
KALICH, KALUŽ, KEBAB, KOALA, KOBRA, LAOS, LITVA, MADRAC, MATKA,
MAZDA, MEDOVKA, METLY, NIVEA, ODVAHA, OCHOTA, OLOVO, PAĽBA,
PIOTA, PROSBA, RASCA, RYBKY, SALAŠ, SAVANA, SKLON, SLIVKA,
SLOVANIA, SLUHA, SLUŽBA, SRDCE, SVADBA, TEROR, TRÁVA, TRIEDA,
ÚCTA, ÚLOHA, VAZAL, VIETOR, VLASY, VRAKY, ZLATO, ZRADCA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 40 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Omotaj

Správne riešenia z čísla 10: Krížovka: Ochranný plášť širší
ako obloha. Osemsmerovka: Srdce Boha je plné dobroty
a lásky.

Etiópsky
náčelník

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

#

Pomôcky:
Otolit, Als,
Kohl, Oma, Poželal si
Rás

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
28.06. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)
04.07. Fatimská sobota (09.30 h)
10.07. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

KOŠICKÁ EPARCHIA

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

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

GRÉCKOKATOLÍCKI
NOVOKŇAZI

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
21.06. Diakonské vysviacky (10.00 h)
27. – 28.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
12.07. Diakonské vysviacky (10.00 h)
19.07. Kňazské vysviacky (10.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
25.06. Modlitby rodiny Nepoškvrnenej
čistoty
04.07. Fatimská sobota (10.30 h)
05.07. Malá púť (10.30 h)
20.07. Sviatok svätého proroka Eliáša
a požehnanie vozidiel
25.07. Duchovná obnova

Mag. Theol. Lukáš Homoľa
(31 rokov)
Primície: 27. september 2020,
Chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Piskorovciach

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h),
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
25.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny
06. – 08.08. Formačné stretnutie pre ženy
na Sigorde

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA
Kňazská vysviacka: 20. september 2020
Katedrálny chrám Povýšenia vznešeného
a životodarného Kríža v Bratislave

Iz 6, 8

Povedal
som:
,
„Hla, tu som, pošli mna!“
ˇ

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE
NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.

OZNAM

Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne
mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

MZ SR

HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM

KOINONIA

Priatel casopisu
ˇ

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Každý utorok večer chvál s biblickou témou
(18.00 h); na kanáli Youtube: KOINONIA
Prešov

JÁN KRSTITEĽ

,

RÓMSKA

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
28.06. – 03.07. Seminár Otcovo srdce.
Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu
k Otcovi, a ponúkajú autentické, intímne
poznanie Boha a jeho lásky k nám. Bližšie
informácie: centrum.rodina@gmail.com
10. – 16.08. Prázdninový pobyt pre rodiny
s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve
ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre vás pripravili program
naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej
modlitby, duchovného slova či filmové
večery a iné aktivity.
18. – 20.09. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo.

MISIA

Roland Nosov (26 rokov)
Vysviacka: 27. september 2020
vo Veľkých Kapušanoch
Primície: 4. október 2020,
Chrám Zostúpenia Svätého
Ducha vo Veľkých Slemenciach

CENTRUM PRE RODINU

Miroslav Házy (25 rokov)
Vysviacka: 12. september 2020
v Košiciach
Primície: 15. september 2020,
Chrám sv. apoštolov Petra
a Pavla v Košiciach-Západe

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Patrik Pankulics (28 rokov)
Vysviacka: 19. júl 2020
vo Veľkých Kapušanoch
Primície: 25. júl 2020,
Chrám Povýšenia sv. Kríža
v Čiernej nad Tisou

