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na úvod

SPOMIENKA
vl. Cyril Vasiľ SJ

Detské spomienky sú neraz zdanlivo nelogické a útržkovité, ale aj osobitne hlboké. Medzi takéto patria aj
tie moje na návštevu Klokočova pred 50 rokmi, keď
som mal 5 rokov. V pamäti mi ostal nástenný obraz
vojaka chystajúceho sa prebodnúť plačúcu ikonu,
rozprávanie miestneho duchovného otca o jej histórii,
ale popri nich moju detskú pozornosť najviac zaujala
porcelánová figúrka kľačiaceho anjelika, ktorý bol
takou malou pokladničkou – vhodili ste do škáry v záhyboch anjelovho rúcha mincu, a tá keď sa zošmykla
dole tak pohla mechanizmom a anjelik sa uklonil
v ďakovnom geste. Poviete si... taká nevinná, trochu
gýčová púťová atrakcia. Áno v podstate je to tak.
Ale ako dieťa som bol z anjelika nadšený a od otca som
vyžobral všetky drobné mince, aby som videl, ako sa
anjelik ukláňa. Aj keď som už bol dosť bystrý na to,
aby som pochopil aj fungovanie tohto mechanizmu,
predsa ma robilo detsky šťastným, keď som videl,
že anjelik sa neunaví a vždy poďakuje, bez ohľadu
na výšku prijatého haliera, alebo koruny. Možno je
ťažko vysvetliť túto detskú radosť a zábavu generácii
žijúcej v čase počítačov, virtuálnej reality, herných
konzol, Play-stationov a všakovakých iných sofistikovaných zábav. Prečo mi ostal v pamäti gýčovitý anjelik
a aké mi z neho vyplýva ponaučenie? Je ich niekoľko.
Žiadne dobro neostane nepovšimnuté. Aj tá najmenšia obeta má v očiach neba svoju cenu... samo nebo
sa pohne, ... my môžeme „pohnúť nebom“ – aj tak
by sa dala teologicky rozviesť táto detská skúsenosť
a presvedčenie, ktoré som si ako dieťa vzal z anjelika,
pokyvujúceho hlávkou v poďakovaní za moje haliere.
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Po 50 rokoch mi prichádza na um táto súvislosť
možno celkom neprimerane... nechcem, aby táto
moja spomienka vyznela zjednodušene ako reklama
na finančnú pomoc na obnovu pútnického centra
v Klokočove... hoci možno aj táto skutočnosť nie je
tak celkom mimo tému. V marci sme mali v pláne
konať celoeparchiálnu zbierku, potom prišla pandémia a prekazila všetky plány na zbierky, púte, akcie,
oslavy... a všetci zodpovední teraz len pokyvujú
hlavami ustarostenejšie ako celá séria sadrových
anjelikov, v hľadaní odpovede na otázku ako si teraz
poradíme s rozbehnutou stavbou, ktorou sme chceli
pútnikom poskytnúť viac pohodlia i minimálny
servis pri návšteve Klokočova.
Ale niečo iné ma vedie k dnešnému zamysleniu. Je
to niečo viac ako len vedomie, že Boh sa nenechá
zahanbiť v žiadnej ľudskej štedrosti. Zaiste, že treba
unikať od mechanisticky zjednodušujúcej predstavy
„odmeny“, ktorú si „zasluhujeme“ našimi halierikmi,
akoby mal byť Pán Boh uznanlivo šťastný, že sme si
ho všimli a hodili mu pár drobných z nášho života.
Samozrejme, že takáto príliš zjednodušujúca predstava by mohla byť nebezpečná a hlavne falošná.
Ale pre mňa je moja detská spomienka na prikyvujúceho anjelika teologickým potvrdením, či
„obrazným zhmotnením“ vedomia, že čokoľvek
vložím do Božích rúk, cez ruky jeho Matky, cez
prosby jeho anjelov a svätých, všetko je pozorne
prijímané a vnímané – nič z toho sa nestráca a nezaniká, všetko nachádza svoj cieľ a zmysel, všetko je
to uložené v pokladnici Božích milostí. A v týchto
dňoch chcem vložiť do Božích rúk, cez ruky jeho
Matky, cez príhovor jeho anjelov a svätých tak mnoho úmyslov, osudy množstva ľudí, rodín, starých,
chorých, mládeže, snúbencov, robotníkov... celej
našej cirkvi i celého ľudstva. Pod Tvoju ochranu sa
utiekame, Svätá Božia rodička...
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slovo Svätého Otca

BOJ O DOBRÚ ÚRODU
SKRZE MILOSRDENSTVO
Pri tradičnej modlitbe Anjela Pána, Svätý Otec
František vysvetlil podobenstvo o pšenici a kúkoli,
cez ktoré upriamil pozornosť na boj s protivníkom –
diablom, ktorý aj dnes zasieva medzi pšenicu kúkoľ.
V dnešnom evanjeliu (Mt 13, 24 – 43) opäť
stretávame Ježiša rozhodnutého hovoriť
zástupom o Božom kráľovstve v podobenstvách. Zastavím sa najmä pri tom prvom,
o kúkoli, ktorým nám Ježiš dáva poznať Božiu trpezlivosť a otvára naše srdce nádeji.
Ježiš hovorí o tom, že na poli, kde bolo
zasiate dobré semeno, sa objavil aj kúkoľ –
v tomto výraze sú zahrnuté všetky škodlivé
rastliny, ktoré zamorujú pôdu. Sluhovia
teda prichádzajú k hospodárovi, aby sa
dozvedeli, odkiaľ sa nabral kúkoľ; a on im
odpovedá: „To urobil nepriateľ.“ (Mt 13, 28)
Veď my sme zasiali dobré semeno!
Nepriateľ, ktorý vedie konkurenčný boj,
prišiel a urobil to. Sluhovia chceli okamžite ísť a vytrhať rastúci kúkoľ; ale hospodár
im hovorí „nie“, lebo by sa riskovalo, že
sa spoločne s burinou vytrhne aj pšenica. Je treba počkať na čas žatvy: vtedy sa
jedno od druhého oddelí a kúkoľ sa spáli.
Z tohto podobenstva sa dá vyčítať istý
obraz dejín. Popri Bohu – hospodárovi
na poli – ktorý vždy rozsieva iba dobré
osivo, je aj protivník, ktorý rozsieva kúkoľ,
aby zabránil pšenici rásť. Hospodár koná
otvorene, za bieleho dňa, a jeho cieľom
je dobrá úroda; ten druhý, protivník, však
využíva temnotu noci a koná zo závisti,
z nepriateľstva, aby všetko zničil. Protivník, na ktorého naráža Ježiš má meno: je
ním diabol, oponent Boha už samotným
menom. Jeho zámerom je zmariť dielo
spásy, spôsobiť, aby Božiemu kráľovstvu
kládli prekážky ničomní pracovníci, rozsievači škandálov.
Dobré semeno a kúkoľ totiž nepredstavujú
abstraktné dobro a zlo, ale nás, ľudské

bytosti, ktoré môžu nasledovať buď Boha
alebo diabla. Veľakrát sme mohli počuť
o rodine, v ktorej vládol pokoj, potom
však začali zášti, závidenia... My zvyčajne
povieme: „Niekto tam prišiel zasiať kúkoľ.“
Je to vždy zasievanie zla, ktoré ničí. Zámerom sluhov je ihneď odstrániť zlo, t. j. zlé
osoby, ale hospodár je múdrejší, vidí ďalej:
sluhovia musia vedieť čakať, lebo znášanie
prenasledovania a nevraživosti je súčasťou
kresťanského povolania. Isteže, zlo treba
odmietať, ale voči zlým osobám treba mať
trpezlivosť.

(porov. Mt 9, 12 – 13), tak aj naše konanie
ako jeho učeníkov musí byť zamerané
nie na odstránenie zlých ľudí, ale na ich
záchranu. Ide o trpezlivosť.
Dnešné evanjelium teda predstavuje
dva spôsoby konania a vnímania dejín:
na jednej strane je to pohľad hospodára,
ktorý vidí doďaleka, za problém; na strane
druhej je to pohľad sluhov, ktorí vidia iba
ten problém. Sluhom leží na srdci pole bez
buriny, hospodárovi dobrá pšenica. Pán
nás pozýva osvojiť si jeho pohľad, ktorý sa
zameriava na dobrú pšenicu a dokáže sa
o ňu postarať aj vtedy, keď pomedzi rastie
burina. Nie je dobrým spolupracovníkom
Boha ten, kto sa naháňa za obmedzeniami
a nedostatkami ostatných, lež ten, kto vie
rozpoznať to dobro, ktoré potichu rastie
na poli Cirkvi a dejín, a stará sa oň až kým
nedozrie. Potom to bude Boh, a jedine
on, kto odmení dobrých a potrestá zlých.
Nech nám Panna Mária pomáha chápať

„Naše konanie ako Ježišových učeníkov musí byť zamerané
nie na odstránenie zlých ľudí, ale na ich záchranu.“
(Svätý Otec František)

Nejde o tú pokryteckú toleranciu, ktorá
ukrýva dvojtvárnosť, ale o spravodlivosť
ovládanú milosrdenstvom. Ak Ježiš prišiel
hľadať najprv hriešnikov, nie spravodlivých, liečiť najskôr chorých, nie zdravých

a napodobňovať trpezlivosť Boha, ktorý
chce, aby sa nestratil nik z jeho detí, ktoré
miluje otcovskou láskou.
(z príhovoru 19. júla 2020)

Svätý Otec pred ikonou (pravdepodobne z Klokočova). Zdroj: catholicherald.co.uk

Marek BARAN
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NEZABUDNI
NA BOLESTI (SLZY)
SVOJEJ MATKY
(POR. SIR 7, 27) – 350 ROKOV OD KLOKOČOVSKÉHO ZÁZRAKU
Martin MRÁZ

Vo východnej časti Slovenskej republiky, v regióne, ktorý
sa historicky nazýva Zemplín, sa na úpätí Vihorlatských
vrchov rozlievajú vody „východoslovenského mora“ –
Zemplínskej Šíravy. Na brehoch tejto umelej vodnej nádrže
vystavanej v 60-tych rokoch 20. storočia sa nachádza
malá dedinka Klokočov. V súčasnosti ju obýva okolo
410 obyvateľov, ale toto číslo hlavne počas niekoľkých
vybraných dní roka môže presiahnuť aj desať tisíc. Okrem
turistov, ktorí sem každoročne prichádzajú za oddychom,
sú to hlavne pútnici.

-jg

Tí sa pravidelne zhromažďujú pri gréckokatolíckom Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, ktorý ostal uchránený počas
výstavby vodnej nádrže a v súčasnosti ho

od jej vôd oddeľuje vysoký násyp. Interiér
tohto chrámu ukrýva jednu z najuctievanejších ikon Presvätej Bohorodičky na území
nielen východného Slovenska.

Klokočov sa stal významným v druhej
polovici 17. storočia kvôli zázraku slzenia
ikony presvätej Bohorodičky. V tom čase
bol Klokočov súčasťou Uhorského kráľovstva. Toto obdobie však bolo poznačené
náboženskými katolícko-protestantskými
vojnami, protitureckými vojnami a povstaniami uhorských kniežat proti vládnucemu
cisárskemu rodu Habsburgovcov. Zároveň
je to storočie Užhorodskej únie, kedy sa
pravoslávni veriaci severovýchodného
Uhorska zjednocovali s rímskym pápežom.

STROPNÁ FRESKA
V KLOKOČOVSKOM CHRÁME
Bola pravdepodobne nedeľa
v roku 1670. V klokočovskom
chráme sa zišlo veľa ľudí, pretože
počuli o slzení ikony Bohorodičky
na ikonostase. Slzenie začalo, keď
vojská bez úcty k životu i k božiemu domu plienili v okolí Michaloviec. Ustrašený chudobný ľud
z Klokočova sa modlil v chráme
a hľadal ochranu u Boha. Ale aj
tu vtrhli vojaci. Aby sa presvedčili o nezvyčajnom úkaze, jeden
z nich porezal tvár Bohorodičky
na ikone a vtedy začala ikona ešte
viac slziť. Vidiac vidinu zárobku
vytrhli vojaci ikonu z ikonostasu
a chrám podpálili. Ikonu potom
v Prešove predali mestu, od ktorého ju odkúpila Hedviga, sestra
Žofie Bátoriovej. Tak sa ikona stala
súčasťou majetku Rákociovcov.

FOTOGRAFIE A TLAČOVINY

To čo sa stalo v roku 1670 máme zachytené
nie od očitých svedkov, ale z neskorších svedectiev a písomných záznamov. Na druhý
veľkonočný deň roku 1670 (v tom roku
pripadla nedeľa Paschy podľa gregoriánskeho kalendára na 6. apríl a podľa juliánskeho
na 3. apríl) vypuklo v oblasti Tokaja jedno
z ďalších povstaní miestnej šľachty proti
Habsburgovcom. Ľud musel znova znášať
neporiadky bojujúcich oddielov a tak ako
vždy aj teraz sa zhromažďoval vo svojich
chrámoch, aby sa modlil za pokoj a hľadal
nebeskú ochranu. Je viac ako symbolické,
že práve v období po Pasche, kedy ľudová
zbožnosť verí, že nebo je viac otvorené, sa
aj Klokočovčania zišli vo svojom chráme
zasvätenom presvätej Bohorodičke. Zhromaždení v modlitbe pri jej ikone si všimli,
ako z jej očí vytekajú slzy. Správa o tejto
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Ak máte fotografie alebo tlačoviny
s ikonou Presvätej Bohorodičky
z Klokočova, prípadne iné dokumenty
spred roku 1990, prosím pošlite
to do redakcie časopisu:
Juraj Gradoš, redakcia Slovo, Hlavná 3,
080 01 Prešov alebo ma kontaktujete
na mobile (0911 711 263), alebo emailom (sefredaktor@casopisslovo.sk).
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zázračnej udalosti sa musela veľmi rýchlo
rozniesť a tak sa na túto udalosť prišli pozrieť aj vojaci. Keď jeden z vojakov prerezal
jej tvár, tak slzenie Márie sa malo zmeniť
na horký plač.
Pieseň o Klokočovskom obraze uvádza, že
vojaci drevený klokočovský chrám podpálili. Jeden z dôstojníkov mal ikonu zobrať
do Prešova, kde bola istý čas uložená, ale
z vôle Žofie Báthory-Rákoczyovej – sedmohradskej kňažnej a majiteľky Mukačevského hradu bol obraz prenesený do hradnej kaplnky v Mukačeve. Ikona bola bohato
ozdobená smaragdami, rubínmi, diamantami a veľkým množstvom perál. Stala sa tak
jednou z najvzácnejších súčastí dedičstva
rodu Rákoczyovcov. Ďalšie revolúcie týchto
nepokojných rokov spôsobili, že ikona
sa na nejaký čas ocitla v Turecku, aby sa
okolo roku 1709 znova vrátila do kaplnky
Mukačevského hradu. Posledné povstanie
Františka Rákoczyho spôsobili v roku 1711
definitívnu porážku uhorských stavov
a v tomto roku sa nateraz strácajú posledné
isté stopy po origináli klokočovskej ikony.
Uhorský palatín, gróf Pavol Esterházy publikoval v roku 1690 v Trnave preklad diela
Atlas marianus, ktorý prispôsobil a doplnil
na podmienky Uhorska. V tomto diele
uvádza zoznam 99 lokalít – mariánskych
pútnických miest. Na 74. mieste svojho zoznamu uvádza, že „v chráme ruskej dediny
nazývanej Klatocz (Klokočov), patriacej
k Vinianskemu panstvu, je už oddávna uctievaný obraz jednej Blahoslavenej Panny,
ktorá v roku 1670 pred očami mnohých
začala najprv roniť slzy, a potom čo bola
kacírmi niekoľkokrát prebodnutá, začala

Tretia (klokočovská) kópia klokočovskej ikony pred korunovaním Zdroj: Slovo 1987/12

V tomto politickom, sociálnom a náboženskom chaose 17. storočia, prevažne na území východného Uhorska, na teritóriu
vtedajšej Mukačevskej eparchie, sa práve
v Klokočove objavuje fenomén slziacich
ikon Presvätej Bohorodičky. O niekoľko
rokov neskôr máme záznamy o podobných
udalostiach v Mariapocsi, Rafajovciach,
Sajópálfale a inde.
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Prvá (prešovská) kópia klokočovskej ikony. Zdroj: Kalendár Blahovistnika 1971
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ešte silnejšie plakať a slzy jej stekali po tvári.
V roku 1680 bola prenesená do Mukačevského hradu Rákociovcov.“
Zázračné udalosti z Klokočova tak zasahujú
do povedomia uhorskej spoločnosti žijúcej
v atmosfére neustálych nepokojov. Druhou
manželkou Pavla Esterházyho bola totiž
Eva Thökölyová. Jej brat Imrich Thököly
bol druhým manželom Heleny Zrínskej,
vdovou po Františkovi I. Rákoczym, ktorá
spravovala pre svoje deti aj klokočovskú
ikonu slziacej Bohorodičky a možno aj
vďaka týmto rodinným väzbám sa v turbulentných časoch povstaní stala klokočovská
ikona známa v celom Uhorsku.
Nepokojné časy obdobia náboženských
vojen, presuny vojsk a rabovanie zapríčinili,
že originál plačúcej ikony Bohorodičky bol
z Klokočovského chrámu odstránený veľmi
skoro po jej zázračnom slzení. Ikona sa
doslova vydáva na cesty tohto sveta. Stráca
sa z pred očí mnohých, aby sa na ňu mohli
uprieť pohľady konkrétnych trpiacich.
Počas 15 rokov sú osudy Klokočovskej ikony
úzko spojené práve životným príbehom
Heleny Zrínskej. Ženy, manželky, matky,
panovníčky Mukačevského panstva, ktorú
francúzsky kráľ Ľudovít XIV. označil vo
svojom čase za najodvážnejšiu ženu Európy.
Je to príbeh o jej slzách a prehrách, ale
predovšetkým o jej vnútornej sile a odvahe,
ktorú čerpala aj z modlitby pred klokočovskou ikonou, ktorú zdedila v Mukačeve.
Helena pochádzala zo starého chorvátskeho rodu Zrínskych. Jej otca popravili v roku 1671 za účasť na Vesselyniho
protihabsburskom povstaní. Mamu

Záber na putovnú kópiu klokočovskej ikony počas odpustovej slávnosti 10. augusta 2019. Zdroj: Dávid Kováč/Byzantinos
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a súrodencov do konca života držali vo
väzniciach alebo internovali v kláštoroch.
Bolesť sa stala súčasťou jej života. Helena sa
vydala za Františka I. Rákoczyho, ktorému
porodila 3 deti: Juraja (zomrel ako dieťa),
Julianu a Františka. Veľmi skoro ovdovela.
Helenina svokra Žofia Báthory Rákoczyova
nesúhlasila s jej druhým manželstvom,
a preto sa Helena mohla druhýkrát vydať až
po jej smrti. V roku 1682 si vzala za manžela ďalšieho z vodcov protihabsburského
povstania Imricha Tökölyho a spolu s ním
sa aktívne do povstania zapojila. Preslávila
sa obranou hradu Mukačevo, ktorý v neprítomnosti manžela hrdinsky bránila 3 roky
proti cisárskej armáde. Zrada jej vlastného
tajomníka spôsobila, že hrad bol 14. októbra 1688 dobitý. Keď Helenu cisárski vojaci
z hradu odvádzali, podľa jej životopisca si
so sebou zobrala len svoje dve malé deti,
Bibliu a ikonu.
Helenu Zrínsku odviezli do Viedne. Deti jej
nasilu odobrali a samotnú Helenu internovali v Uršulínskom kláštore. Jej syn František mal 11 a dcéra Júlia 15 rokov. Svoje deti
počas svojho života už viac nevidela. V roku
1692 sa Imrichovi Tökölymu podarilo svoju
manželku vymeniť za jedného zo zajatých
rakúskych generálov a tak oslobodiť.
Helena Zrínska si znova zobrala svoju ikonu
a odchádza s ňou za manželom do Turecka. Tu, v tureckom exile, zomiera v roku
1703. Zachovalo sa niekoľko listov – ko-
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rešpondencia medzi Helenou a jej synom
Františkom, ktoré opisujú túžbu syna
po stretnutí s mamou a bolesť matky z odlúčenia od svojich detí. Slzy Klokočovskej
Bohorodičky sa tak stávajú aj slzami plaču
Heleny Zrínskej nad stratou vlastných detí.
Jej syn František II. Rákoczy tiež dožil svoj
život v tureckom vyhnanstve. Ešte predtým
v roku 1709 sa mu podarilo Klokočovskú
ikonu vrátiť ako vzácny rodinný klenot
a spomienku na vlastnú mamu naspäť
na Mukačevský hrad.
Helena sa so svojim synom nakoniec predsa
len stretla. Po jeho smrti v roku 1735 sa
splnila jeho posledná túžba: byť pochovaný
v spoločnom hrobe so svojou matkou. Ich
telesné pozostatky boli v roku 1906 prevezené do Košíc a uložené v krypte Dómu
svätej Alžbety.
Príbeh Heleny Zrínskej transformoval aj
odkaz klokočovskej ikony. Boh nerobí
Klokočov známym ako miesto, ale zviditeľňuje ho pre jeho odkaz. Aj keď sa kópia slziacej ikony vrátila do Klokočova až po viac
ako 200 rokoch, Klokočovská Bohorodička
nezúžila svoju materinskú ochranu len
na toto miesto. Vyšla von za svojimi deťmi.
Dejiny jej ikony ukazujú, že v ťažkých
časoch ich vždy sprevádza.
V predchádzajúcich mesiacoch bolo
rozmiestnených popri hlavných cestách
východného Slovenska viac ako 20 veľkorozmerných billboardov zobrazujúcich
ikonu Bohorodičky. Chcú nasmerovať našu
pozornosť na miesto, ktoré v geografickom priestore Zemplína mnohým nie je
neznáme. Dedinka Klokočov, jej chrám,

ale hlavne ikona, ktorá sa v ňom ukrýva,
vstupuje do pozornosti obyvateľov Zemplína, Slovenska a dnes už aj celého sveta.
Slzy Matky neostali ukryté pod nánosom
dejín, ale preblyskovali ako kvapky dažďa
odrážajúce svetlo záujmu Nebeského Otca
o všetky svoje deti. Zvlášť možno vtedy, keď
ich bolo treba upozorniť, že ani v ťažkých
časoch neostávajú samé.
Rozhodnutie vladyku Milana, aby veľkoplošné bannery s jej ikonou mohli byť
rozmiestnené na verejných miestach
východného Slovenska, sa tak stáva
prorockým gestom pre dnešnú dobu.
V čase strachu z pandémie Covid 19 chce
ľudí premknutých obavami z budúcnosti
upokojiť láskyplný a súcitný pohľad Matky
a ich srdcia chcú obmäkčiť slzy Patrónky
Zemplína. V čase verejných obmedzení sa
rodiny stretávali doma pri jej ikone. Modlitba ku Klokočovskej Bohorodičke za ochranu v čase epidémie sa šírila aj napriek
obmedzeniam pošty cez internet a ľudia sa
ju spolu modlili.
V živote každého z nás sa môžu prejaviť
bolestné momenty – tak ako v príbehu Heleny Zrínskej – preto sa dnes Božia matka
z Klokočova znova vyberá na cesty tohto
sveta, aby bola blízko pri svojich deťoch.
Pozerajúc do jej očí k nám môžu prehovoriť
slová kondáku – modlitby vytvorenej pri
príležitosti 350. výročia jej slzenia: Tebe,
láskavá Vládkyňa, Bohorodička, prinášame pieseň vďaky a chvály. Viac než slová
prihovárajú sa k nám tvoje slzy; nachádzame v nich posilu, útechu i odvahu. Zastávaj
sa svojho ľudu, aby ti mohol stále spievať:
Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

BISKUPI GABRIEL A PETRONIUS
Nestabilita 16. storočia sa preniesla i do toho ďalšieho. Kto vlastnil Mukačevo, určoval
biskupa. A to nielen po smrti toho predošlého. Jednoducho aktuálneho biskupa uväznil a vyhnal. A potom dosadil svojho kandidáta. Kým bol Ladislav II. v Prahe, majiteľ
hradu František Alagi vymenoval v roku 1599 biskupa Gabriela. Ale nie na dlho. Toho
roka boli za mukačevských biskupov vymenovaní ďalší traja mnísi. Nakoniec sa ním
stal Petronius. Lenže ani on neostal dlho biskupom. Len čo bol vysvätený, Mukačevo
dobylo valašské knieža, a to v roku 1600 vyhnalo Petronia do Poľska. Dôvodom bola
jeho vysviacka v Moldavsku. Petronia totiž vysvätil brat vtedajšieho moldavského
kniežaťa Jeremiáš Mohyla. Ten sa s bratom zaplietli do politických intríg práve voči
valašskému kniežaťu Michalovi. Obaja biskupi – tak Gabriel, ako aj Petronius sa pred
rokom 1623 vrátili do Mukačeva. Gabriel sa tu stal znovu igumenom a biskupom, ale
po nátlaku z Mukačeva znova odišiel. Začiatkom februára 1623 strávilo sedmohradské
knieža Gabriel Betlen niekoľko dní na Mukačevskom hrade. Pred odchodom 10. februára vymenoval Petronia, ktorý sa vrátil z 23-ročného vyhnanstva v Haliči, za mukačevského biskupa. Petronius patril v tom čase medzi zjednotených kňazov a knieža
tento jeho stav nijako nespochybňovalo. (Juraj Gradoš)
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BIOETIKA
A ORGANOIDY
flickr.com

Jozef GLASA

Súčasné biotechnológie prinášajú do laboratórií nové
výtvory. Môžu znamenať ďalšiu revolúciu v oblasti
ľudského poznania. Sľubujú veľa dobrého. Zároveň
je tu však riziko zneužitia. Medzi takéto nové, sľubné
i problematické laboratórne výtvory patria aj organoidy.
Ide o miniaturizované, zjednodušené verzie orgánov človeka alebo zvieraťa, ktoré
sa pripravujú v laboratórnych podmienkach. Využíva sa priestorové, trojdimenzionálne pestovanie (kultivácia) kmeňových buniek a ich schopnosť organizovať
sa do štruktúr, ktoré pripomínajú určitý
orgán alebo tkanivo (napr. pečeň, črevo,
mozgové tkanivo, srdcový alebo kostrový
sval, ale aj včasné ľudské či zvieracie embryo). Somatické kmeňové bunky potrebné na tvorbu organoidov môžu pochádzať
prakticky z každého tkaniva organizmu.
Embryonálne kmeňové bunky sa kedysi
dali získať iba zničením živého ľudského
zárodku (embrya) alebo z niektorých tkanív potrateného plodu. Postupy prípravy
indukovaných pluripotentných kmeňových buniek však umožnili ich získanie
etickým spôsobom. Môžu tak dokonca
pochádzať už aj od konkrétneho pacienta.
Organoidy majú oproti bunkám pestovaným v tkanivovej kultúre viaceré výhody.

Oveľa lepšie totiž napodobňujú skutočné
fungovanie daného tkaniva či orgánu
v podmienkach zdravia, poškodenia alebo
choroby. Jedným z potenciálnych využití
je preto testovanie nových liečiv. Zisťuje
sa, ako by mohli pôsobiť na dané tkanivo
alebo orgán liečebne a toxicky. Podobne by sa mohla overovať aj bezpečnosť
nových chemických látok.
Oveľa viac sa však očakáva od prepojenia
organoidov s inými technológiami, na
príklad s mikroelektronickými súčiastkami a senzormi – hovorí sa o takzvaných
„orgánoch na čipe“. Alebo s produktmi
nanotechnológií. S informačnými technológiami a umelou inteligenciou.
S výsledkami biotechnologických
manipulácií buniek a úprav genetickej
výbavy pomocou génového inžinierstva. S poznatkami o ľudskom mozgu.
A mnohými inými. Skutočné otváranie
dverí do „trinástych komnát“, do nového
neznámeho sveta.

Vytváranie a využitie väčšiny organoidov
neznamená úplne nové etické otázky.
Podobajú sa tým, ktoré si kladieme aj pri
iných prostriedkoch biotechnologického
výskumu, napríklad o účinnosti, užitočnosti a bezpečnosti využitia toho ktorého
organoidu a o jeho bezpečnosti pre životné
prostredie – napríklad pri využití geneticky
upravených buniek alebo nanomateriálov.
Dve skupiny organoidov však prinášajú
závažné etické dilemy už dnes. Prvou sú
neuroorganoidy. Skladajú sa z buniek
nervového systému vrátane neurónov.
Ich procesy napodobňujú viaceré funkcie nervového tkaniva vrátane tvorby
a vedenia nervových vzruchov a činnosti
synáps – dôležitých funkčných spojení
medzi nervovými bunkami. Podieľajú sa
na sprostredkovaní a riadení medzineurónovej komunikácie. Natíska sa otázka,
nakoľko sa procesy prebiehajúce v organoidoch odlišujú od podobných aktivít
integrálnych súčastí ľudského mozgu.
A kedy a ako by bolo možno zachytiť javy,
ktoré by mohli zodpovedať takzvanému
minimálnemu vedomiu. A čo by pozorovanie takejto skutočnosti mohlo znamenať z etického či z teologického hľadiska.
Odpovede na tieto znepokojujúce otázky
zatiaľ k dispozícii nemáme.
Podobne nástojčivé otázky prináša vytvorenie organoidov, ktoré vo svojom vývoji
a fungovaní napodobňujú deje pozorované u raného ľudského embrya. Otázka,
za akých podmienok by sa akoby neprekonateľná hranica medzi laboratórnym
výtvorom určeným na výskumné účely
a útvarom až do nerozoznateľnej miery
podobným živému ľudskému zárodku
mohla rozplynúť až do úplnej nezreteľnosti a čo by to znamenalo pre morálne hodnotenie podstaty tohto bunkového útvaru,
nemá zatiaľ jednoznačnú odpoveď. Išlo
by iba o povestný zhluk buniek alebo už
o čosi iné? Ako by to bolo možno rozlíšiť?
A čo by z toho vyplynulo pre dnešného
človeka a pre ľudí, ktorí prídu po nás?

www.casopisslovo.sk
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MIESTO
KONTEMPLÁCIE
Jaroslav GIROVSKÝ

J

Pán Antal, ako ste sa dostali k plánovaniu celkovej vízie pútnického
miesta Klokočov?

M.A.: Z Božej milosti mi to bolo dopriané.
Z Božej vôle som sa jedného dňa ocitol
v spoločnosti kňazov otca Petra Čintalu
a otca Matúša Marcina, exorcistu... Stál
som priamo v centre a víre každodenných
udalosti, vrátane modlitieb, starostí i súžení ľudí prichádzajúcich na toto pútnické
miesto. Dotyk s realitou na duchovnom
svätom mieste otváral srdce otázkam
i túžbe riešiť s láskou a v najhlbšej pokore
tieto „radosti i starosti“ „očami architekta“
i milujúceho človeka – nehodného sluhu
Božieho.

J

Ing. arch. Marián
Antal absolvoval
Slovenskú
technickú vysokú
školu, Fakultu
architektúry.
Bol dlhodobý
pracovník
a neskôr Hlavný
architekt
a riaditeľ Útvaru
hlavného
architekta okresu
Michalovce.
V súčasnosti je
na dôchodku
a zaoberá sa
celkovou víziou
pútnického
miesta Klokočov.

Akým spôsobom si vytvárate víziu o pútnickom mieste?

M.A.: Počiatkom je vždy hľadanie odozvy, či riešenia na každodenné i dlhodobejšie reálne situácie na tomto Pútnickom mieste.
A pochopiteľne skrze otázky i prosby môjho ducha k Duchu Svätému a k Našej Mamičke – Bohorodičke, ako by sa tento priestor mal
formovať do budúcna, aby bol micropriestorom duchovnej očisty
a Milosrdenstva.

J

Pán Boroš, čo vás inšpirovalo pri projektovaní pútnického centra?

B.B.: Nedá sa povedať že by nás inšpirovalo iba jedno konkrétne
miesto. Významná inšpirácia pochádzala od tých sakrálnych
objektov, ktoré slúžia predovšetkým na kontemplatívne rozjímanie a zdôrazňujú asketizmus. Ten sme chceli zachytiť v elementárnosti potrieb, ako aj v podobe výrazových prostriedkov,
ale bez falošných a prehnaných emócií. Teda askéza očistená
od sentimentu. Poskytnúť všetko, čo pútnikovi reálne postačuje, aby mohol ostať sústredený či byť
v spoločenstve. Primárnym objektom je
cerkev a pútnické centrum len dotvára
jej úlohu a je vo výraze striedmejšie.
Striedmosť ale nemusí hneď znamenať
ustúpenie aj v celkovom poňatí riešenia
objektu a jeho okolia. Veľkorysosť sa
však značí vo vytvorených podmienkach
na pozastavenie sa a možnosti kontemplácie miesta.
archív Branislava Boroša

Jej celkovou predstavou sa už roky zaoberá
Ing. arch. Marián Antal. V poslednom
čase sa začala aj rekonštrukcia budovy bývalej školy, ktorá bude slúžiť ako Pútnické
centrum. To sa stane súčasným riešením
pretrvavajúcich potrieb tohto miesta, bez
väzby na širší kontext vízie v rámci aktuálnych ekonomických a finančných možností. Jeho architektonickými autormi sú
Ing. arch. Branislav Boroš a Ing. arch. Radovan Richnavský. O vytváraní predstavy
pútnického miesta a projekte Pútnického
centra vám prinášame rozhovor s Mariánom Antalom a Braňom Borošom.

archív Mariána Antala

Kvôli mnohými problémom nebolo možné zveľaďovať pútnické miesto v Klokočove. To sa
ale v nedávnej histórii zmenilo a začali sa tvoriť nové vízie areálu.

Ing.arch. Branislav
Boroš. Štúdium
na Fakulte
architektúry
Slovenskej
technickej školy
v Bratislave
ukončil v roku
2003. Pracoval
v ateliéri
Ing. arch.
Mariána Puciho
v Trebišove.
Od roku
2009 pôsobí
v slobodnom
povolaní a v roku
2014 založil
spoločný ateliér
Boraarchitekti
s.r.o.

J

Boli časti projektu, ktoré sa
projektovali ťažko a boli problematické?

B.B.: Nemyslím si, že by sa našlo niečo,
čo by spôsobovalo zvlášť nejaké komplikácie v procese projektovania. Obmedzenia ohľadom širších vzťahov v území
boli pomerne jasne dané už od začiatku.
Tie komplikovali schvaľovací proces,
ale ten zvládol duchovný správca otec
Čintala s osobným nasadením výborne. Hlavným aspektom pri narábaní
s priestorom bol fakt, že vstupujeme
už do existujúceho prostredia v tesnom
kontakte s areálom sakrálneho priestoru,
ktorý už má pomerne jasné priestorové
usporiadanie a teda mottom prístupu
bola pokora k miestu. Tomu sa podriaďovalo predovšetkým tvarovanie hmoty,
architektonický výraz, výber materiálov
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archív Mariána Antala

a farebnosť objektu. Tiež bolo potrebné brať do úvahy, že Pútnické centrum je iba časť toho, čo územie
dotvára, ale zároveň smeruje k ďalšiemu budúcemu
dotvárania areálu.
Pán Antal, čo by zavŕšený projekt pútnického
miesta mal vyžarovať?

M.A.: Malo by to byť miesto Božieho milosrdenstva
a lásky Matky – Bohorodičky, miesto pokory, balzam
duše, „nemocnica hriechu tela“ i miesto duchovnej
podpory v boji proti Zlu pre dnešného kresťana,
ktorého neraz reťaze hriechu neustále odďaľujú
od podstaty života. Niekedy sa týchto „zlatých reťazí“
ani nechceme zbaviť a všemožne ospravedlňujeme
náš životný postoj „ako neubližujúci, neškodný...“, ale
bez skutočnej Božej prítomnosti. Preto by to malo byť
miesto prítomnosti nášho živého Boha, ktorý po nás
túži, neskutočne nás miluje a chce len jedno: aby sme
sa mu plne oddali.

J

Čím vás najviac oslovuje architektúra a umenie východných cirkví?

M.A.: Silným a nekompromisným postojom k tradičným hodnotám duchovného života, ktoré sa
odzrkadľujú i vo výraze súdobej východnej architektúry – krásne spojenie tvaroslovia tradičného so súčasným – pod rúškom hlbokej úcty ku koreňom. Mne
bolo dopriané ,aby som krásu tohto spoznal osobne
pobytom na niektorých duchovných miestach našich
východných bratov na Ukrajine a individuálnym
štúdiom atribútov architektúry východného obradu
i spoznávaním cez dejinné udalosti či životopisy
svätých i mučeníkov tohto pásma.

J

Pán Boroš, máte osobnú skúsenosť s tým,
čo pútnik skutočne potrebuje k tomu, aby
duchovne povyrástol, respektíve i s tým,
čo ho môže v tejto snahe vyrušovať?

B.B.: Osobné skúsenosti s pútnickými miestami mám
od detstva, a v hrubých črtách sa dá povedať, že skutočné potreby pútnikov sú všade rovnaké. Je to jednak
v rovine naplnenia elementárnych požiadaviek, ktoré
ľudia kladú na elimináciu nepohodlia, aspoň v rovine
ľudskej dôstojnosti bez nároku na nadštandard. Ale
aj v duchovnej rovine musí mať pútnik vytvorený
priestor pre osobný rozhovor s Bohom, ale aj priestor
stať sa súčasťou spoločenstva. Na objekt pútnického
domu boli kladené požiadavky v obidvoch rovinách
s primeraným dôrazom na skutočnosť, že objekt je
umiestnený v sakrálnom areáli. Objekt plní primárne
doplnkovú funkciu pre pútnikov, no zahrnutím spoločenského priestoru dokáže plniť aj funkcie širšieho
zamerania, tak aby bol dlhodobo udržateľný.

J

Bola práca na takomto projekte iná ako pri
iných projektoch, ktoré ste už robili v minulosti?

B.B.: Každá práca na novom projekte je svojím spôsobom iná, ak sa k nej postavíte s otvorenou mysľou
a poctivým rozborom okolností. Samozrejme, tento
typologicky prvok v zadaní projektu bol v rámci
Slovenska predsa ojedinelý. Zastúpenie gréckokatolíckych veriacich je v drvivej väčšine geograficky
zastúpené vo východnej časti Európy, čo v rámci
architektúry je už užšie vymedzený rámec, obzvlášť,
ak ide o sakrálne stavby. V tomto konkrétnom
projekte to boli prvky Zemplína s jemným odkazom
na byzantské tvaroslovné prvky. Tie však nie sú také
dominantné ako v pravoslávnych stavbách. A tento
jemný balans, do akej miery implementovať výrazové
prvky byzantského obradu a prvky tvaroslovne špecifické pre Zemplín v nuansách a náznakoch objektu,
bol pre nás zaujímavý.

J

Možná alternatíva
podoby poľného oltára
v areáli pútnickeho
miesta v Klokočove

Je tento projekt oproti iným na Slovensku
výnimočný?

B.B.: Jednak okolnosti miesta ako takého sú výnimočné, či už bezprostrednosť vodnej plochy v spojení so
sakrálnym miestom v zopätí vihorlatského chrbta, ale
zvlášť historicky intenzívne živé väzby celých generácií
veriacich a to nielen gréckokatolíkov. No a k takýmto
špecifikám lokality je nevyhnutné pristupovať s pokorou a aj zdanlivo samozrejmé riešenia projektu musia
byť podrobené opätovnému prehodnocovaniu, teda
zvlášť dôsledne. Výnimočný môže byť iba priestor
ako celok, nie stavba samotná, a takto sme chceli túto
premisu nasmerovať aj pre budúce generácie.

VIETE, ŽE...?
Cirkevnú školu v Klokočove v rokoch 1812
– 1815 navštevoval rusínsky národný buditeľ
Alexander Duchnovič,
ktorého socha stojí
v Prešove na námestí
nesúcom jeho meno.

www.casopisslovo.sk
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AKO SPRÁVNE
VYBRAŤ ŠKOLU
PRE DIEŤA
Lenka MYSLÍKOVÁ

Výber školy od materskej po strednú, resp. vysokú, v demokratickej spoločnosti navyše s možnosťou rozhodnutia
medzi jej štátnym, súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom, je skutočnosť, s ktorou je konfrontovaný každý
rodič. Aké sú teda dominujúce princípy pri rozhodovaní
sa pre konkrétnu školu na jednotlivých stupňoch a ako
ovplyvňuje výchova a osobné preferencie rodičov a neskôr aj žiakov jej výber?

Hoci vzhľadom na profesijnú budúcnosť
ovplyvňuje výber materskej školy dieťa
najmenej zásadným spôsobom, rodičia
mu venujú neraz najväčšiu a najúzkostlivejšiu pozornosť. Je to prirodzený jav –
dieťa prvýkrát opúšťa bezpečie rodinného
života a začleňuje sa do prvých sociálnych
vzťahov. Aj pre rodičov býva toto obdobie
prakticky a emocionálne náročné (nástup do práce po rodičovskej dovolenke,
zmena zaužívaného denného režimu, prvé
radikálnejšie osamostatnenie sa dieťaťa
od matky alebo otca a pod.). Rodičia neraz
veľmi úzkostlivo skúmajú prostredie vybranej materskej školy, jej zameranie, denné
aktivity, osobnosť učiteliek.
Na tomto stupni je pre rodičov najdôležitejšie, aby materská škola čo najpresnejšie
kopírovala domáce prostredie dieťaťa
vrátane čistého a príťažlivého zariadenia
triedy a ústretovej atmosféry, aby prechod
medzi domácim a školským prostredím bol
čo najprirodzenejší a najmenej stresujúci
pre dieťa aj rodičov. Samozrejmosťou má
byť bezpečný terén v interiéri aj exteriéri
škôlky, každodenný pobyt na čerstvom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Napriek tomu, že dnes nie je povinnosťou
rodičov zapísať dieťa do tzv. spádovej školy, jej blízkosť a ľahká dostupnosť by mala
ostať jedným z prioritných kritérií výberu
základnej školy. Keďže dieťa vstupuje
na základnú školu vo veku, keď pokračuje
proces osamostatňovania sa od rodičov,
škola v blízkosti bydliska, do ktorej sa die-

vzduchu, možnosť využitia detského ihriska, bonusom pokojné a tiché prostredie
s množstvom zelene a bez nadmerného
hluku a znečistenia.
Rovnako dôležité býva aj stravovanie
dieťaťa a hoci materiálno-spotrebné normy
na detskú stravu sú záväzne dané ministerstvom školstva, rodičia oceňujú, ak škôlka
venuje stravovaniu detí náležitú pozornosť
a poskytuje benefity napríklad v podobe
zavedenia ovocných a zeleninových dní,
ak dokáže zabezpečiť kvalitné mliečne
výrobky, cielene obmedzuje používanie
rafinovaného bieleho cukru a podobne.
Lákadlom pre rodičov, ktorí majú ambíciu
rozvíjať osobnosť dieťaťa od najútlejšieho
veku, je aj ponuka záujmových krúžkov,
výučba angličtiny alebo iného cudzieho
jazyka, tvorivé dielne, možnosť plaveckého
alebo lyžiarskeho výcviku, výlety do blízkeho okolia či pobyt predškolákov v škole
v prírode.
Pre rodičov hľadajúcich alternatívne
vzdelávanie je dôležité si overiť, či vybrané
predškolské zariadenie je legislatívne za-

pexels.com

MATERSKÁ ŠKOLA

radené do siete škôl a školských zariadení
(patria sem aj cirkevné materské školy),
v ktorom dieťa získa predprimárne vzdelanie, ktorého kvalitu garantuje štát.

www.casopisslovo.sk

ťa dokáže dostať samo, napomáha tento
proces a adekvátne podporuje sebavedomie dieťaťa. Navyše má dieťa možnosť
stretávať sa so spolužiakmi aj vo voľnom
čase, budovať priateľstvá, vzájomne si
pomáhať, bezprostredne získavať informácie v čase absencie v škole a necítiť sa
v mimoškolskom čase izolovane.
Ďalším mimoriadne dôležitým kritériom
predovšetkým na prvom stupni ZŠ je osobnosť učiteľky/učiteľa. Učiteľ sa v tomto období stáva pre dieťa väčšou autoritou ako
rodič, a preto by mal disponovať mimoriadnymi osobnostnými a profesionálnymi
kvalitami. Kvalitný učiteľ dokáže v žiakoch vybudovať pocit spolupatričnosti
k triednemu kolektívu, potrebu vzájomnej
pomoci, a nevytvára konkurenčné prostredie, ktoré nie je v prvých rokoch základnej
školy žiaduce. Učiteľ na prvom stupni
by mal okrem plnenia povinných vzdelávacích plánov naučiť dieťa kooperovať
s ostatnými, podporovať tímového ducha,
rozvíjať detskú kreativitu a spontánnosť
pri nadobúdaní vedomostí.
Kredibilitu základnej školy podstatnou
mierou zvyšujú pozitívne skúsenosti iných
rodičov, kvalitné vybavenie školy IT technikou, knižnicou, telocvičňou..., zapájanie
sa školy do domácich aj medzinárodných
projektov, ponuka mimoškolských aktivít
tzv. pod jednou strechou, aby rodičom
aj žiakom odpadla povinnosť absolvovať
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umeleckú školu či športový krúžok v inej
časti mesta a pod.

ťom, reflektovať jeho postoje a rozhodnutie
by malo byť ich spoločným konsenzom.

Pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je nevyhnutná
spolupráca školy s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, školským
psychológom, ako aj možnosť integrácie
intaktných alebo hendikepovaných detí.

Správne zvolená stredná škola by mala
zodpovedať záujmom žiaka, jeho
vzdelávacím výsledkom z predošlých
ročníkov a mala by mať perspektívu
uplatnenia absolventa na trhu práce. Pri
výbere strednej školy je vhodné sledovať
aj koeficienty hlásiacich sa a prijatých
žiakov a zdokumentovať si dosiahnuté
výsledky, keďže o prijatí žiaka na výberovú školu rozhoduje napr. aj jeho účasť
na predmetových olympiádach, výsledky
v celoslovenskom testovaní 9 či úspešné
zvládnutie talentových skúšok.

Keďže štátny vzdelávací program je vo
všetkých školách bez ohľadu na zriaďovateľa rovnaký, rodičia by mali upriamiť
pozornosť na jednotlivé špecifiká školského kurikula a celkový prístup k vzdelávaniu. Vhodné je takisto navštíviť školu
v rámci Dňa otvorených dverí, sledovať
referencie na internete alebo si preštudovať špecializované online portály, kde sa
možno dozvedieť o kvalite školy na základe ministerstvom zozbieraných a spracovaných dát.

STREDNÁ ŠKOLA
K nástupu na strednú školu dochádza
v období, keď už dieťa dokáže na jej výbere
rovnocenne participovať a rodič by mal
rešpektovať jeho preferencie, a starostlivo
zvážiť jeho schopnosti. Úsilie príliš motivovaných rodičov dostať dieťa za každú cenu
na gymnázium alebo náročnú odbornú
školu neraz vedie k strate motivácie
a nárastu frustrácie dieťaťa. Rodič by mal
v každom prípade komunikovať s dieťa-

AKÝ TYP ŠKOLY ZVOLIŤ
Na všetkých uvedených stupňoch existuje
možnosť zvoliť si popri štátnej alebo súkromnej aj cirkevnú školu. Cirkevné školy
sa rovnako ako štátne môžu líšiť úrovňou
a kvalitou poskytovaného vzdelávania
a status cirkevnej školy by nemal byť ani
pre veriaceho rodiča jediným kritériom
jej výberu. Aj cirkevná škola je povinná
spĺňať vysoké štandardy a rodičia majú
právo požadovať adekvátnu kvalitu. Cirkevná škola by však mala byť priestorom,
v ktorom sa popri rešpektovaní názorovej
plurality ponúka to, čo štátne ani súkromné školy sprostredkovať nedokážu, a to
duch evanjelia a život v súlade s kresťanskou náukou a Božími princípmi.

„ZÁKON PÁNOV JE DOKONALÝ,
OSVIEŽUJE DUŠU. SVEDECTVO
PÁNOVO JE HODNOVERNÉ,
DÁVA MÚDROSŤ MALIČKÝM.“
Ž 19, 8

www.casopisslovo.sk
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MARIÁNSKE
PARALITURGICKÉ
PIESNE

publikoval Joakim Choma OSBM svoj
zborník piesní Marija – Povčanskij Palomnik. Do tlače bol ešte pripravený zborník
s názvom Zbornik piseň zostavený profesorom Ivanom Bronzejom v roku 1935, ten
však napokon nebol vydaný pre nedostatok financií. Zborník s notami nazvaný
Grekokatolicki duchovňi pisňi sa podarilo
publikovať až v roku 1969 v Prešove a jeho
zostavovateľom bol Štefan Papp.

archív autora

Šimon MARINČÁK

Keď piesne prepisovali zbožní veriaci, často
vnášali do piesní nové prvky podľa svojho
cítenia a zbožnosti. Keďže neboli vzdelaní
ani v hudbe, ani v teológii, nezriedka nimi
zapísané odchýlky zachádzali až za hranicu
únosnosti, keď sa v texte objavili prvky
protirečiace pravdám viery. Hudobných
variantov je v takomto prípade ešte viac.
Množstvo variantov jednotlivých piesní
následne vyvolávalo isté zmätky, ktoré sa
výrazne prejavovali najmä pri odpustových
slávnostiach, keď sa pri spoločnom speve
ukazovali všetky existujúce odchýlky.
Dôsledkom toho sa v snahe o zjednotenie
variantov začali do tlače pripravovať rôzne
zbierky, aktívni v tomto ohľade boli najmä
baziliáni.

Prvý tlačený zborník duchovných piesní
vyšiel v roku 1791 v Počájeve pod názvom
Bohohlasnik. V Mukačevskej eparchii
sa zborníky pokúšali vydať napr. Ivan
Fogaraši (r. 1831), Ivan Ripa (r. 1841), ale
úspešný bol až neznámy autor, ktorý
v roku 1889 vydal v Užhorode zborník
s názvom Pisni v česť Presv. Bohorodicy,
izdannyja vo upotreblenije posiščajuščich
otpusty. Následne sa ešte neúspechom
skončil pokus o vydanie zborníka Teodóza
Zlockého (r. 1889), ale v roku 1903 už
vyšiel prvý ucelený zborník zostavený
Ivanom Siľvajom pod názvom Pisennik ili
Sobranije pisnej pojemych vo dni Prazdnikov i Naročitych Svjatych, ravno Pisnej
pokajannych i nadhrobnych. O štyri roky
neskôr, teda v roku 1907, v Užhorode

Autori paraliturgických piesní nie sú vo
väčšine prípadov známi, ale poznáme
niekoľko príkladov potvrdeného autorstva. Zo známych prípadov vychádza, že
autormi boli najmä kňazi, mnísi a kantori.
V literatúre nachádzame mená kňazov,
ako napr. Alexej Pavlovič, Ivan Buchovecký, ale aj korytniansky farár Lecovčík, Ivan
Kuliman, Ivan Siľvaj, ale aj biskup Vasiľ
Popovič. Spomedzi mníchov je to napr.
Gedeon Pazij, kantorov zastupujú predovšetkým Ivan Ripa a Ivan Mihalko.
Úcta k Bohorodičke je jednou z hlavných
tém duchovných piesní už od počiatku ich
vzniku. Rovnako aj väčšina odpustových
miest na Slovensku má mariánske patrocíniá (31 z 33). Mariánsku úctu v histórii
výrazne podporili aj zázračné slzenia ikon
v Klokočove (1670) a Máriapóči (1696).
Nadprirodzené slzenie, ktoré sa zvyčajne
deje ako varovanie národa pred blížiacou
sa katastrofou, vnímali veriaci ako vyjadrenie starostlivosti Božej Matky o svoj ľud.
Aj preto biskup Andrej Bačinský 25. augusta 1777 slávnostne zasvätil Mukačevskú
eparchiu Ochrane (Pokrovu) Presvätej
Bohorodičky, zasvätenie ešte zopakoval
v roku 1900 biskup Július Fircák a v roku
1926 biskup Peter Gebej.
V mariánskych paraliturgických piesňach
sa autori a interpreti obracajú na Božiu
Matku s prosbami o pomoc, ochranu,
hľadajú u nej útočisko. Prosia ju ako
prostredníčku medzi nimi a jej synom
Ježišom. Mariánska paraliturgická pieseň
tak plní akúsi suplikačnú úlohu v žiadosti veriaceho človeka nasmerovanej Bohu
– Ježišovi prostredníctvom jeho matky
Márie, pričom hudobná forma ľudovej
piesne podčiarkuje úprimnosť a vrúcnosť prosby vyjadrenej náboženským
textom, ktorý hoc nie je liturgickým, je
autentickou výpoveďou stvoreného voči
Stvoriteľovi.
(dokončenie z minulého čísla)
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Fatimská sobota v Klokočove 2. septembra 2017. Zdroj: archív redakcie

www.casopisslovo.sk

TREBA
TO ZAKÚSIŤ
DADKA
Tento príbeh sa začal písať veľmi dávno.
Je o mojich rodičoch, ktorí ani netušia,
ako svojím životným postojom ovplyvnili
celý môj život. A doteraz som to nevedela
ani ja... Ich viera, trpezlivosť, odovzdanosť
Bohu a láska k Bohorodičke sa ku mne
šírila krásne a pomaličky ako vôňa čerstvo
upečeného chleba z kuchyne. Vtedy som
to ešte netušila, keď sme chodili s ,,našimi”
na fatimské soboty každý mesiac. Teraz
viem, že to, ako som videla moju mamku
s ockom kľačať pred ikonou a modliť sa,
bolo pre mňa ako maličké krajce viery,
ktorou ma kŕmili stále, keď ma privádzali
do Klokočova.
Pamätám si, ako začínalo leto a na Šírave,
kde aj bývam, sa to hemžilo diskotékami
a voľnou zábavou. V čase puberty som
tiež chcela vyskúšať diskotéky, alkohol
a leto plné zážitkov. Počas strednej školy
som tu každé leto aj brigádovala, a tak
som bola stále v centre diania. Teraz, keď
som už dospelá, spätne sa zamýšľam nad
tým, ako som to celé ,,dala” bez toho, aby
som sa musela za svoje činy hanbiť. Dnes
sa s hrdosťou môžem pozrieť do zrkadla
a nemusím si nič vyčítať. Moja odpoveď
je úplne jednoduchá: spoveď každý prvý
piatok v Klokočove počas fatimskej soboty
a pravidelná eucharistia. Aj keď som ako
násťročná nemala pochopenie, prečo stále
pred tým, ako chcem ísť von na Šíravu,
,,musím” ísť do cerkvi a až tak sa zabávať.
Teraz mi to dáva zmysel a vďaka rodičom

som svoje pubertálne obdobie strávila pod
ochranou Bohorodičky.
Každé leto bolo plné zábavy. Zábavy, ktorá
mala vždy svoj koniec a po nej nezostalo
vôbec nič. Opakom toho boli zážitky
v Klokočove, ktoré sa iba násobili. Presne
som vedela čo ma čaká, a zároveň to bol
stále čosi neopakovateľné. Všetko to, čo
som v Klokočove zažila, sa mi hlboko vrylo

do srdca a budovalo moje ,,ja”. Sú to pre
mňa tie najkrajšie letá na fare, kde som už
nepotrebovala rodičov. A oni vedeli totiž,
že som v dobrých rukách. V tom čase bol
ďalším krajcom viery v mojom živote kňaz
a spoločenstvo, ktoré sa tam vytvorilo.
Klokočov pre mňa predstavuje miesto, kde
som prežila svoje detstvo, mladosť a teraz
aj dospelosť.
Najradšej by som bola, ak by celý môj
život bol jedným veľkým svedectvom
o Klokočovskej Bohorodičke, ale tiež som
len hriešna duša. Našťastie poznám jednu
nádhernú modlitbu – Moleben k Prečistej Bohorodičke, kde môžem volať: „My,
hriešni, pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke.” V tejto modlitbe som
veľakrát našla odpovede na moje problémy.
Veď ako sa tam modlí: „Lebo, keby si ty
neprosila a nezastávala sa nás, ktože by nás
zbavil toľkých bied? Kto by nám doteraz
zaistil slobodu?“ Aké je to jednoduché
a krásne – naša Mamka sa za nás stále
modlí, zastáva sa nás a dáva nám slobodu.
Som si istá, že akýkoľvek hriech alebo
problém nemá šancu pri tejto modlitbe.
To, čo mi dal Klokočov, sa nedá opísať
slovami. Ale dá sa to zakúsiť, stačí mať iba
otvorené srdce.
Naša Mamka nás čaká. :)

JEŽIŠ POSVÄCUJE MOJU PRÁCU (2)
Každý nemôže vykonávať rovnakú prácu. Nebolo by to múdre ani užitočné.
Nie každý je spôsobilý na všetky práce. Prácu si treba rozdeliť, ale cieľ je jeden.
Modlitbou a prácou máme dosiahnuť to, na čo je človek stvorený. Vo svojej práci
máme byť svedomití, svoju úlohu danú nám Bohom presne splniť.
Dieťa, váž si robotníka, ktorý telesne pracuje. Ruky má čierne, tvrdé, mozoľnaté,
odev od práce zodretý. Ale pamätaj, že keď tento robotník plní svoju povinnosť,
ktorú Boh od neho očakáva, je to veľká vec pred Bohom. Pod čiernym odevom
často bije veľmi dobré, pracujúce srdce. No váž si aj prácu duchovných pracovníkov, bez ktorých sa svet nemôže zaobísť. Pamätaj, že Boh nehodnotí ľudí podľa
vedomostí, ale podľa toho, kto ako plní svoje pozemské, zvlášť duchovné úlohy.
V Božích očiach nie je dôležité, kto je úradník, roľník, dôstojník, biskup, ale to,
aký je ten roľník, úradník, dôstojník, biskup, robotník, ako plní svoje úlohy, pretože z toho sa bude zodpovedať pred Bohom.
Pri práci nezabúdaj na Pána Boha, na svoj večný cieľ. Pretože len jedno je potrebné, len jedno je najvážnejšie pre každého človeka, aby bol šťastný nielen tu
na zemi, ale aj vo večnosti.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk
Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.

PODUJATIA

79

Božie dieťa
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Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

HE3K NA JEDEN KLIK

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2020
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 2020.

UHÁDNITE,
KTORÝ ZAJAC
NEMÁ DVOJČA

Jozef Petričko

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov

Anna Daňová, študentka

Správne riešenie sa dozviete pri pozornom
prehľadaní tejto strany časopisu.

S ÚSMEVOM
Viete čo robiť, keď v lese stretnete medveďa?
Prakticky nič. Medveď sa o všetko postará sám.
Vyjde turista z lesa na cestu a po ceste ide
gazda na konskom záprahu.
„Ujko, ďaleko je to do dediny?”
„Ani nie...”
„A vezmete ma?”
„Jasné, sadaj.”
Po dvoch hodinách cesty:
„Ujko, ešte ďaleko je to do tej dediny?”
„Tak, už teraz hej...”
Viete, ako sa volá človek, ktorý má jemné ruky?
Rukojemník!
Chlapík píše SMS svojmu známemu:
„Servus, potrebujem zistiť názov tejto piesne:
tú tú nánanaananaaá ááá tú náááaaaáá. Vďaka.
Fero.”

Páči sa mi to . Odpovedať

Laura Pesteňová, študentka
Všetko čo sa deje okolo nás má svoj význam. Či už je to
láska, šťastie alebo niečo čo sa nám v našom živote nepáči.
Smrtiace vlnobitie, ktoré nás pokúša a skúša našu vieru.
Vieru v Ježiša. Ľudia často mávajú strach o seba a svojich
blízkych. Boja sa čo s nimi bude, aká bude budúcnosť a čo
ďalej so životom. Niekedy zlostne prívaly sú to najlepšie čo
nás mohlo zastihnúť. Všetko zlé je na niečo dobré. Boh chce
pre nás len a len to najlepšie. Odovzdajme mu do rúk všetky
naše problémy, lebo jedine s Bohom ich môžeme zvládnuť.
Páči sa mi to . Odpovedať

Peter Vatraľ, študent
Závažné problémy, nedopovedané otázky, rôzne krízy, škola,
rodina, práca, vzťahy, neuskutočnené sny, naše rozhodnutia,
nejasná budúcnosť a my sami. Niekedy aj to čo nám raz spôsobuje radosť, inokedy môže spôsobiť skľúčenosť či strach
a my cítime nátlak z rôznych strán. A či strach nie je emócia
ako každá iná? Dostali sme ju do vienka aby sme sa jej báli?
Prijmime obavy ako súčasť svojho života a skúsme im čeliť.
Hoci majú silu rozbúreného mora, nie sú ním. Skúsme hľadať
cestu či spôsob predtým, než sa rozhodneme ujsť.
Páči sa mi to . Odpovedať

BERNARD LEHNER
Bernard sa narodil
v roku 1930 v Bavorsku. Bol synom tesára
a vyrastal v jednoduchom dome s milujúcou rodinou. Po prvom
prijímaní povedal:
„Chcem byť niečím,
aby som sa dostal
do neba.“ V mladom
veku sa rozhodol stať
sa kňazom. V tom
čase nacistický režim
prevzal vládu nad Bavorskom. Bernard bol
súcitný a vždy sa zaujímal o všetky utrpenia
tých, s ktorými sa stretol. Nakoniec ochorel
na vážne ochorenie
a ako štrnásťročný
zomrel.

NAPÍŠTE NÁM

Myslím, že každý z nás už zažil pocit strachu, neistoty či čelil
praktikám smrti. Práve v tej chvíli, chvíli tak ťažkej nás Boh
volá veriť mu. Veď ak budeme pokračovať v tomto žalme
tak dôjdeme k tomu, ako nás Boh nenecháva bez pomoci. Je
stále pri našom boku a bojuje s nami aj tie najväčšie boje.
Áno rozumiem, že keď sa pozrieš na tento svet, tak ťa napĺňa
hrôza, vidíš množstvo zla a smrti... No nezabúdaj, že aj Ježiš
prežíval na kríži hrôzu, ale na Veľkonočnú nedeľu sa radoval
s nami ako živý Boh a preto v čase, keď cítime úzkosť si
položme otázku: Smrť, kde je tvoje víťazstvo? 1Kor 15,55

Z ľava do prava č. 22.
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ANCHORAGE/USA g Do gréckokatolíckeho
Chrámu sv. Mikuláša v Anchorage na Aljaške
21. júna počas svätej liturgie vrazilo v plnej
rýchlosti auto a poškodilo severovýchodný
roh budovy. Pri nešťastí nebol nikto z prítomných zranený. Traja farníci sa snažili dostihnúť
pasažierov auta, ktorí sa po zrážke dali na útek,
pričom sa im podarilo jedného dostihnúť.
Pravdepodobne išlo o jazdu pod vplyvom
omamných látok. Po tom, čo požiarnici prezreli
budovu a uznali ju za stabilnú, miestny kňaz
Joseph Wargacki mohol s veriacimi pokračovať
v slávení svätej liturgie. (D. Černý)
BLAJ/RUMUNSKO g V Katedrále Najsvätejšej Trojice boli 21. júna vysvätení dvaja noví
gréckokatolícki biskupi: Cristian Dumitru
Crišan, vymenovaný za pomocného biskupa
pre Fagaraš a Albu Juliu, a Călin Ioan Bot, nový
pomocný biskup pre eparchiu Lugoj. Slávnosti predsedal kardinál Lucian Murešan, väčší
arcibiskup a hlava Rumunskej gréckokatolíckej
cirkvi. Spolusvätiteľmi boli vladyka Alexandru
Mesian, biskup eparchie Lugoj, a pomocný biskup archieparchie Fagaraš a Alba Julia, vladyka
Claudiu – Lucian Pop. (D. Černý)
BRUSEL/BELGICKO g Európska komisia
obnovila začiatkom júla mandát osobitného
vyslanca pre slobodu náboženského vyznania
alebo viery mimo Európskej únie. Post osobitného vyslanca na podporu náboženstva alebo
viery mimo EÚ vytvoril v roku 2016 bývalý
predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v reakcii na genocídu náboženských menšín
v Iraku a Sýrii skupinou ISIS. Prvým osobitným
vyslancom bol Ján Figeľ. Jeho mandát sa však
skončil v novembri 2019 a nová komisia pod vedením Ursuly Gertrud von der Leyenovej chcela
tento mandát úplne zrušiť. (M. Kuzárová)
ISTANBUL/TURECKO g Najvyšší turecký súd
vydal 10. júla rozhodnutie, že ruší štatút Hagie
Sofie ako múzea, ktorým bola od roku 1934.
Turecký prezident Recep Tyyip Erdogan podpísal dekrét, ktorým sa Hagia Sofia, postavená
nad zálivom Zlatý roh, dostáva do právomoci
náboženského fondu a bude zmenená na mešitu. Ekumenický patriarcha Bartolomej už pred
vynesením rozsudku súdu varoval, že toto rozhodnutie zarmúti milióny kresťanov po celom
svete. (D. Černý)

z kresťanského sveta

UNEV/UKRAJINA g V Lavre – materskom kláštore – Zosnutia Presvätej Bohorodičky neďaleko
Ľvova sa 18. júna konala voľba nového igumena
mníšskej rehole studitov. Veľká mníšska rada zaň
zvolila kňaza zo Slovenska jeromonacha Jonáša
Jozefa Maxima. Svätej liturgii, ktorá predchádzala
voľbe, predsedal pomocný ternopoľský biskup
Teodor Martyniuk ako delegát hlavy Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi. Funkčné obdobie nového
igumena je päť rokov. Voľbu svojím dekrétom
z 19. júna potvrdil aj vyšší arcibiskup Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi vladyka Sviatoslav Ševčuk.

news.ugcc.org.ua

NOVÝ IGUMEN STUDITOV

OBNOVA TRADIČNÉHO MNÍŠSTVA
V EPARCHII KRIŽEVCI
KRIŽEVCI/CHORVÁTSKO g Apoštolský administrátor Križevackej eparchie
otec Milan Stipič slávil 9. júla svätú liturgiu v Katedrále Najsvätejšej Trojice, pri
ktorej podstrihol na riasoforov (nosiacich riasu) a prijal časné sľuby od dvoch
nových gréckokatolíckych mníchov – bratov Antona a Mladena. Počiatočnú
mníšsku formáciu prijali u otcov studitov v Unevskej lavre na Ukrajine. Ich monastierom je Monastier Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Kričkama.
archív Slovenskej gréckokatolíckej misie v Mníchove

OHIO/USA g Gréckokatolíci z Eparchie
Parma budú mať možnosť uctiť si kópiu slziacej
ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova. Tá
bude putovať po farnostiach protopresbyterátu
Ohio od 20. júna do 23. augusta pri príležitosti
350. výročia zázračného slzenia ikony. Vernú
kópiu zázračnej ikony daroval vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup,
v roku 2018 vladykovi Milanovi Lachovi SJ,
parmskému eparchovi. (TSKE)
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VLADYKA CYRIL VASIĽ
NAVŠTÍVIL MNÍCHOV
MNÍCHOV/NEMECKO g Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor
Košickej eparchie, navštívil 11. – 14. júla slovenských gréckokatolíkov žijúcich
v Mníchove a v Bavorsku a vykonal kanonickú vizitáciu tamojšej farnosti. Spolu
s košickým protosynkelom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom 11. júla posvätili zrekonštruované pastoračné centrum pri farskom Chráme sv. Mikuláša.
V nedeľu vladyka Cyril v spomínanom chráme slávil archijerejskú svätú liturgiu
s oslavou patrónov slovenskej gréckokatolíckej misie sv. Cyrila a Metoda. Po privítaní „chlebom a soľou“ vladyku privítal aj otec Juraj Bujňák, duchovný správca
spoločenstva založeného v roku 2013. Následne vladyka posvätil tri nové kalichy
a diskosy. V závere slávnosti sa vladykovi Cyrilovi za návštevu v mene Reinharda
Marxa, mníchovského arcibiskupa, poďakoval Mons. Alexander Hoffmann a otec
Juraj Bujňák. Spev viedla miestna cirkevná hudobná skupina Veličaj.
Počas pastoračnej cesty sa vladyka Cyril a protosynkel nakazili koronavírusom,
ako 15. júla ukázal test. S nikým neprišli do kontaktu a počas nasledujúcich štrnástich dní zostali obaja v domácej karanténe. (-jb, TSKE)

www.casopisslovo.sk
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ZOMREL OTEC
MUKAČEVSKEJ
EPARCHIE
Jaroslav GIROVSKÝ

Na Ukrajine sa 19. – 20. júla konali pohrebné obrady za zosnulého mukačevského eparchu Milana Šášika CM. Člen
rehole vincentínov vladyka Milan zomrel náhle v utorok
14. júla v užhorodskej nemocnici v dôsledku trombózy.
Pred odchodom do nemocnice prijal pomazanie chorých
od pomocného užhorodského biskupa Nila Jurija Luščaka.
Pán si ho povolal v 68. roku života, 45. roku kňazstva
a 18. roku biskupskej služby. Mukačevskú gréckokatolícku
eparchiu viedol od roku 2003, najprv ako apoštolský administrátor a od roku 2010 ako eparchiálny biskup. Jeho
telesné ostatky uložili v krypte v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Užhorode.
Prvá časť smútočných obradov sa konala
v nedeľu v kaplnke Kňazského seminára
bl. biskupa Teodora Romžu v Užhorode. Hlavným sláviteľom svätej liturgie
a obradov bol pomocný biskup vladyka
Nil Jurij Luščak OFM. Po obradoch nasledovalo celonočné modlitbové bdenie.
Kňazi a veriaci mali možnosť rozlúčiť sa
s vladykom Milanom a vzdať mu poslednú úctu. Druhá časť celonočného bdenia
bola venovaná čítaniu evanjelia.
V pondelok ráno bola otvorená rakva vystavená v katedrále. Archijerejskej svätej
liturgii predsedal prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa v homílii prihovoril po ukrajinsky. Pripomenul spoločné chvíle štúdií s vladykom
Milanom i spoločné biskupské svätenie,
ktoré prijali od sv. Jána Pavla II. Vyjadril,
že hoci cez slzy, prežíva radosť pri pochovávaní svojho spolubrata, ktorý celý svoj
život obetoval Kristovi a práve tým získal

večný život a večnú odmenu. Zdôraznil
aj veľkú lásku a obetavosť zosnulého
biskupa voči ľudu, ktorý mu bol zverený,
a vyjadril presvedčenie, že jeho modlitby
za kňazov i veriacich naďalej pokračujú. Vyzval vladyku Nila, duchovenstvo
i veriacich k tomu, aby urobili všetko pre
to, aby sa nezabudlo na snaženie vladyku
Milana a aby sami pokračovali v konaní
dobier, ktoré začal.
Pohreb sa konal za účasti hlavného kyjevsko-haličského arcibiskupa Sviatoslava
Ševčuka, hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, pomocného biskupa Mukačevskej eparchie Nila Jurija Luščaka OFM
a vyše dvadsiatich biskupov východného
i západného obradu. Početný zástup
duchovenstva zaplnil celú katedrálu. Veriacim boli vyhradené miesta vonku, kde
boli umiestnené veľkoplošné obrazovky.
Nedeľné a pondelkové obrady boli vysielané v priamom prenose, ktorý zabezpe-
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ŽIVOTOPIS
Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952
v dedinke Lehota neďaleko Nitry. Počas
teologických štúdií na Cyrilo-metodskej
bohosloveckej fakulte v Bratislave tajne
vstúpil do rehole lazaristov. Hoci bol
pôvodne rímskokatolík, živo sa zaujímal
o východný obrad a stal sa birituálnym
kňazom. Po nežnej revolúcii absolvoval
vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresiane obhájil licenciát. Od roku 1992 pracoval šesť
rokov na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve. Cez víkendy často cestoval mnoho
kilometrov, aby vypomáhal tam, kde bol
nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako
farár v Perečíne na Zakarpatsku.

Následne bol prečítaný kondolenčný
telegram Svätého Otca Františka v ukrajinčine, ktorý zaslal kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, ako aj kondolencia
apoštolského nuncia na Ukrajine arcibiskupa Cladia Gugerottiho. Prítomným sa
prihovoril aj vyšší arcibiskup Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav, ktorý
ocenil spoluprácu s vladykom Milanom
a jeho životné svedectvo o vzkriesenom
Kristovi. Arcibiskup Babjak prečítal kondolenčný list v slovenčine, ktorý zaslal
predseda Konferencia biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský. Ďalej za Hajdúdorožskú metropoliu sa po maďarsky prihovoril arcibiskup metropolita Péter Fülöp
Kocsis, za Košickú eparchiu sa po rusínsky prihovoril vladyka Milan Chautur
CSsR, za mukačevskú rímskokatolícku
diecézu sa po maďarsky prihovoril Mons.
Antal Majnek, po maďarsky sa prihovoril

aj biskup Reformovanej cirkvi Zakarpatia
a prihovoril sa aj predstaviteľ miestnej
samosprávy. Bolo tiež oznámené, že
prezident Ukrajiny udelil zosnulému
vladykovi in memoriam Rad za zásluhy
druhého stupňa.

Vičnaja jemu pamjať!

Záverečný príhovor patril vladykovi
Nilovi, ktorý, ako bolo krátko predtým
oznámené, bol v tento deň vymenovaný
pápežom Františkom za apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie sede
vacante ad nutum Santae Sedis. Napokon
vladyka Nil všetkým poďakoval za účasť.
Telesné ostatky vladyku Milana boli uložené do katedrálnej krypty na mieste, kde
bol pochovaný aj jeho predchodca v úrade
bl. Teodor Romža, ako si to vladyka Milan
želal. Vo svojom závete vladyka Milan
vyjadril vieru vo večný život a všetkých
poprosil o odpustenie a modlitby. Všetok
osobný majetok zanechal Mukačevskej
eparchii. Chcel byť pochovaný iba v rúchach z biskupskej vysviacky, bez prsteňov, s opotrebovanou mitrou, „čo jej nie
je škoda“, s drevenou panagiou s ikonou
máriapocskej Bohorodičky a s ružencom
v ruke, na mieste, kde bol kedysi pochovaný bl. Teodor Romža.

Jaroslav Makar

čovala TV LOGOS. Počas liturgického
slávenia zazneli aj ekténie v maďarskom
a rumunskom jazyku. Po zakončení liturgie nasledovali stichiry pohrebu, ktoré
zavŕšil obrad liatia oleja na tvár zosnulého biskupa, ktorá sa následne prikrýva
vozduchom. Obrad vykonal vladyka Nil.

Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002
vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis Mukačevskej
gréckokatolíckej eparchie a za bononského titulárneho biskupa. Biskupskú
konsekráciu prijal 6. januára 2003 z rúk
Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.
V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo
konsolidovať pomery v Mukačevskej
eparchii a vytvoriť fungujúce riadiace
štruktúry. Vysvätil 195 kňazov, dokončil
kňazský seminár, opravil biskupskú rezidenciu a postavil 269 chrámov a väčších
kaplniek. 17. marca 2010 bol vymenovaný
za mukačevského eparchiálneho biskupa.
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KŇAZSKÉ SVÄTENIA V PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII
kňazské svätenia hneď v nasledujúci deň,
28. júna. K novokňazom sa priradil Peter
Leško, Marek Olčák a Ľuboš Pavlišinovič.
Vladyka Ján sa vo svojej kázni zameral
na moc Božieho slova a novokňazov
pozval k dennému čítaniu Božieho slova
a rozjímaniu. Napokon sa kňazské rady
rozšírili o troch novokňazov 19. júla,
keď vladyka Ján vysvätil Miroslava
Chorendžáka, Martina Tokára a Jána
Vargu. Na slávnosti sa zúčastnil aj Mons.
Giacomo Guido Ottonello, apoštolský
nuncius na Slovensku. Vladyka v prího-

vore poukázal na Ježišovu uzdravujúcu
moc, ktorá uzdravuje nielen na tele, ale aj
na duši. Keďže na slávnosti boli prítomní
všetci deviati novokňazi, prihovoril sa im
aj apoštolský nuncius, ktorý zdôraznil
dôležitosť pokory ako matky všetkých
čností a odovzdal im apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Pri
spoločnom obede novokňazi dostali
z rúk vladyku Jána svoje prvé vymenúvacie dekréty, ktorými boli ustanovení
za kaplánov v jednotlivých farnostiach
Prešovskej archieparchie. (IS PA)

-sg

ĽUTINA g Ľutinská Bazilika Zosnutia
Presvätej Bohorodičky sa v Prešovskej
archieparchii stala miestom udelenia
tohtoročných kňazských svätení, ktoré sa
pre pandemické opatrenia konali v troch
termínoch. V prvom termíne, 27. júna,
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ vysvätil Michala Pavliška, Štefana Zorvana a Mateja Zorvana. V kázni
vladyka varoval pred nástrahami, ktoré
môžu zviesť kňaza zo správnej cesty,
a zdôraznil dôležitosť kňazského spoločenstva. Ďalšia trojica diakonov prijala

EPARCHIÁLNA SLÁVNOSŤ
V BRATISLAVE
BRATISLAVA g V Katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža sa 28. júna konala
odpustová slávnosť ku cti svätých apoštolov Petra a Pavla, patrónov Bratislavskej eparchie.
Nedeľným svätým liturgiám predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Spev viedli
katedrálne zbory Kyrillomethodeon a Chryzostomos.
Vo svojej homílii vladyka poukázal na sv. Petra a Pavla, ktorí nesú prívlastok najvyšší apoštoli
a stĺpy Cirkvi, ale nie pre svoju bezchybnosť, no pre svoju lásku k Ježišovi Kristovi. Zároveň
upozornil, že hoci je Cirkev tvorená slabými ľuďmi, Boží prísľub, že brány pekelné ju nepremôžu, platí až do konca vekov.
V závere liturgie zablahoželal vladykovi Petrovi k blížiacim sa meninám miestny farár otec
Rastislav Čižik. Slávnosť sa skončila spoločným agapé na dvore eparchiálneho úradu. (-sg)

BISKUPSKÁ
KONSEKRÁCIA
JÁNA KUBOŠA
SPIŠSKÁ KAPITULA g Na sviatok
Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24. júna
bol v Katedrále sv. Martina vysvätený
pomocný biskup Spišskej diecézy Mons.
Ján Kuboš, rodák z Nižnej na Orave,
ktorého za biskupa vymenoval Svätý
Otec František 25. marca. Biskupskú
vysviacku prijal vkladaním rúk spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana
Sečku. Spolusvätiteľmi boli apoštolský
nuncius na Slovensku Mons. Giacomo
Guido Ottonello a emeritný pomocný
biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej
Imrich. Na slávnosti prečítali aj pozdrav
kardinála Jozefa Tomka. V závere pridali
slová vďačnosti nuncius a bratislavský
arcibiskup metropolita a predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský. Na slávnosti sa zúčastnil celý biskupský zbor
na Slovensku latinského i byzantského
obradu, generálny biskup Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko,
viacerí politickí predstavitelia a zástupcovia samospráv. (TK KBS)
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TRENČÍN g Pri príležitosti
sviatku svätých Cyrila a Metoda,
patrónov farnosti, sa 5. júla konala
v trenčianskej farnosti slávnosť.
Začala sa archijerejskou svätou
liturgiou v rozostavanej Cerkvi
sv. Cyrila a Metoda, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Na slávnosti sa
zúčastnil aj otec Vladimír Skyba,
bratislavský protosynkel, otec Jozef
Durkot z Prievidze, otec František
Fedorišin z Trnavy, otec Martin
Mičovský z rímskokatolíckej
trenčianskej farnosti, miestny farár
otec Igor Cingeľ a diakon Michal
Vadrna z Bratislavy. Spev na slávnosti viedli miestni kantori. (-ic)

spravodajstvo

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA
A MATKY USTAVIČNEJ POMOCI
STROPKOV g V chráme
otcov redemptoristov sa
4. – 5. júla konala archieparchiálna odpustová
slávnosť sv. Cyrila a Metoda a Matky ustavičnej
pomoci. Sobotný program
vyvrcholil svätou liturgiou,
ktorú slávil viceprovinciál
Michalovskej viceprovincie
otec Metod Marcel Lukačik CSsR. V kázni ubezpečoval veriacich o „ustavičnej, nepretržitej“ pomoci
Prečistej Bohorodičky.

Miroslav Bujdoš

SLÁVNOSŤ
CHRÁMOVÉHO
SVIATKU
V TRENČÍNE

19

Nedeľnú svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii vyzdvihol
prácu redemptoristov v Stropkove.
Medzi inými spomenul výnimočnosť otca Jozefa Čverčka, ktorý je hlboko vrytý v spomienkach
mnohých Stropkovčanov. Za prítomnosti hostí z mestského zastupiteľstva primátora Ondreja
Brendzu a prednostu mestského úradu Stanislava Humeníka vladyka Ján vyzýval a povzbudzoval
k odvahe brániť kresťanské hodnoty v každodennosti života. (Miroslav Bujdoš CSsR)

LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 20. júna
uskutočnilo archieparchiálne večeradlo.
Svätú liturgiu slávil otec Mikuláš Tressa CSsR
a prihovoril sa otec Dušan Harvilík, kaplán
rímskokatolíckej farnosti Lipany. Popoludní program pokračoval prednáškou o plači
Presvätej Bohorodičky a ďalšími modlitbami.
(M. Dudok)
ĽUTINA g V bazilike minor sa 20. – 21. júna
konali diakonské vysviacky štyroch bohoslovcov Prešovskej archieparchie. V sobotu prijali
z rúk prešovského arcibiskupa metropolitu
Jána Babjaka SJ prvý stupeň kňazstva Štefan
Zorvan a Matej Zorvan, v nedeľu Marek
Olčák a Martin Tokár. (IS PA)
SIGORD g V Centre pre rodinu sa
18. – 21. júna konal Kurz prípravy na manželstvo, na ktorom sa zúčastnilo trinásť snúbeneckých párov. Kurz viedol otec Peter Jakub,
riaditeľ centra, s tímom lektorov a manželských animátorských párov. Kurz bol zostavený z prednášok na témy ako manželská láska,
komunikácia, mravnosť, rozdielnosť muža
a ženy, povolanie do manželstva, sviatosť
manželstva, a bol obohatený o rôzne aktivity
a modlitby. (J. Greško)
DVORIANKY g V Centre pre mládež
Košickej eparchie sv. Jána Teológa sa 23. júna
konalo tematické stretnutie kňazov s názvom
Farské evanjelizačné bunky (FEB). Metódu
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PREŠOV g Mladí z Gréckokatolíckeho
mládežníckeho pastoračného centra pod
vedením otca Martina Tkáča, duchovného
správcu centra, ukončili 25. júna školský rok
turistikou na Zbojnícky hrad. Spoločný deň
obohatila opekačka pod hradom a rôzne hry.
(D. Jurcáková)

ODHALILI PAMÄTNÚ TABUĽU
BL. METODA DOMINIKA TRČKU

SIGORD g V Centre pre rodinu sa 28. júna
– 3. júla konal seminár Otcovo srdce. Zaznelo
množstvo prednášok o láske Boha Otca,
o identite kresťana, o synovstve a sirotstve.
(J. Greško)

ILAVA g Pred Kostolom Všetkých svätých na väzenskom múre bola 11. júla
slávnostne odhalená pamätná tabuľa bl. hieromučeníka Metoda Dominika
Trčku. V úvode slávnosti, ktorej program otvorila svätá liturgia, prítomných
privítal miestny rímskokatolícky dekan Patrik Sojčák slovami: „Na dnešnej
slávnosti si chceme uctiť život človeka, ktorý bol tu väznený a odsúdený
za dobro, ktoré šíril.“

STARÁ ĽUBOVŇA g Žiaci, rodičia a pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny
30. júna poďakovali na svätej liturgii v Cerkvi
Matky ustavičnej pomoci za uplynulý školský
rok. Žiaci dostali vysvedčenia a pochvaly
za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov,
odvahu prekonávať dennodenné prekážky,
za chuť do učenia a vytrvalosť pri práci.
(D. Kosturková)

Hlavným sláviteľom a kazateľom bol viceprovinciálny predstavený gréckokatolíckych redemptoristov otec Metod Marcel Lukačik CSsR. V homílii priblížil
svedectvo života blahoslaveného Metoda, ktorý pred svojou mučeníckou
smrťou vo väzení vyznal: „Na nikoho sa nehnevám, a všetkým odpúšťam.“
Po svätej liturgii bola pred väzenským múrom za zvuku fanfár odhalená
pamätná tabuľa „blahoslaveného väzňa ilavskej väznice“, ktorú požehnal provinciálny predstavený redemptoristov páter Václav Hypius.

KOŠICE g Farnosť
Košice-Západ si
28. júna pri slávnosti
chrámového sviatku
svätých najvyšších
apoštolov Petra a Pavla
pripomenula 20.
výročie jeho posvätenia, ako aj 25. výročie
posvätenia základného
kameňa Jánom Pavlom
II., keď v roku 1995
navštívil Slovensko.
Svätú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparchiálny biskup, a v kázni vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor, vyzdvihol jednotu bratskej lásky medzi apoštolom Petrom a Pavlom.
Zdôraznil, že hoci sú v Cirkvi všetci rozdielni, ako boli aj apoštoli, spája ich
Ježiš Kristus. Na záver vladykom poďakoval miestny farár a košický protopresbyter otec Jozef Miňo. (Miroslav Házy)

Jakub Miňo

Slávnosti sa zúčastnili a príhovor predniesli primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann, riaditeľ väznice plk. Róbert Mudronček a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner. Po slávnosti nasledovala
návšteva väznice. (-mml)

CERKEV NA TERASE OSLÁVILA
20 ROKOV

budovania malých spoločenstiev v rámci
farnosti predstavili otec Slavomír Zahorjan,
koordinátor FEB v Prešovskej archieparchii,
otec Peter Milenky, otec Ján Pavlík a Jana
Záhoráková. (M. Kmec)

KOŠICE g Mladí Košického protopresbyterátu v rámci stretnutí TéVe – Tematické večery začali 1. júla letné prázdniny
splavovaním rieky Hornád spolu s vladykom
Cyrilom Vasiľom SJ, košickým apoštolským
administrátorom. Program sa začal svätou
liturgiou v košickej Katedrále Narodenia
Presvätej Bohorodičky. Mladým sa prihovoril vladyka Cyril, ktorý ich aj počas dňa
sprevádzal krátkymi katechézami.
(A. Riniková)
ĽUTINA g V ľutinskej bazilike minor sa
4. júla konala fatimská sobota pod vedením
Humenského protopresbyterátu. Svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ. V kázni sa prihovoril otec Peter
Malcovský, správca farnosti Ruská Poruba.
Popoludní otec Martin Zlacký, humenský
archieparchiálny vikár, hovoril na tému Pokánie v hlavných pápežských dokumentoch sv.
Jána Pavla II. (V. Kindja)
KLOKOČOV g Počas fatimskej soboty
4. júla prijali z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ,
apoštolského administrátora Košickej eparchie, diakonské svätenie poddiakoni Patrik
Pankulics, Martin Vasko a Stanislav Bamburák. Poslední dvaja sa stali prvými trvalými
diakonmi Košickej eparchie. V rámci prípravy
absolvovali teologické štúdiá a trojročnú formačnú prípravu, pričom zostávajú vo svojich
civilných zamestnaniach. (TSKE)
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KOŠICKÁ EPARCHIA OSLÁVILA
SVOJICH PATRÓNOV
SEČOVCE g Veriaci Košickej eparchie oslávili 4. − 5. júla v Cerkvi sv. Cyrila
a Metoda patrónov Košickej eparchie. Slávnosť otvorila modlitba Veľkej
večierne s lítiou a vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Veriacim sa prihovoril archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie.

KUBRICA g Neďaleko Trenčína sa
5. – 10. júla konal jubilejný desiaty ročník
Letného tábora Bratislavskej eparchie, a to
za takmer celotýždňovej prítomnosti bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Heslo
tábora znelo: Do boja s Goliášom! Stačí ti
moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje
v slabosti. Nechýbala modlitba, evanjelizácia,
katechéza, svätá liturgia, práca v skupinách,
práca s Božím slovom, turistika či záverečná
opekačka pri táboráku. (Z. Sabolová)

ŠAŠOVÁ

15. – 16. august 2020

SEČOVCE – TRENČÍN g Sestry
Rádu sv. Bazila Veľkého z Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach
30. júna darovali novostavbe Chrámu
sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne zvony.
Pôvodne boli tri zvony odliate pre
kláštornú zvonicu v Sečovciach,
ale keďže umiestnenie kláštora je
v obytnej zóne, nepodarilo sa získať
potrebné povolenia. Aby zvony boli
využité, rozhodli sa sestry aj vďaka
spolusestrám v Bratislavskej eparchii
tieto zvony darovať farnosti Trenčín. Ako uviedla sr. Naukracia Zavacká OSBM,
viceprovinciálna predstavená: „Stavali sme kláštor, ťažko bolo, boli aj dlhy, ale
Cirkev nám pomohla. Teraz chceme pomôcť my.“ (Daniel Černý)

ARCHIEPARCHIÁLNA
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
18.00 hod. Slávnostná archijerejská svätá liturgia
(cirkevnoslovanská), celebruje prešovský arcibiskup
metropolita Mons. Ján Babjak SJ
10.30 hod. Slávnostná svätá liturgia s myrovaním
(cirkevnoslovanská)

archív Rádu sv. Bazila Veľkého

Nedeľný program začala modlitba utierne. Svätej liturgii predsedal vladyka
Marián Andrej Pacák, eparchiálny biskup z Toronta v Kanade. Duchovne
tak zjednotil obe slovenské eparchie, ktoré sú rovnako zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi. Spoluslávili vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor
Košickej eparchie, a vladyka Milan Chautur. Vladyka Cyril v homílii vyzdvihol
cyrilo-metodskú tradíciu, ktorá je spojením východnej tradície v oblasti práva,
liturgie, teológie a spirituality s princípom jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom. Preto je výzvou na svedectvo,
vernosť, ale aj hrdosť gréckokatolíkov. Liturgický spev viedol katedrálny Zbor
sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. (TSKE)

GRÉCKOKATOLÍCI V TRENČÍNE
DOSTALI ZVONY

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka sa 5. – 10. júla
konalo zavŕšenie Archieparchiálnej školy
animátora dobrovoľníka (AŠAD). V Škole
učeníka prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ predstavil Cirkev a jej štruktúru, otec František Sochovič sa venoval téme
modlitby chvál, zraneniam a odpusteniu, otec
Patrik Maľarčík hovoril o zmene myslenia
a otec Martin Tkáč vysvetlil liturgiu a význam
krstného povolania. V Škole služby, v odbore
animátor skupinky, Lukáš Demjančík priblížil
tému Vízie, ciele a motivácia, Erika Novotná
tému Delegovania, prof. Gabriel Paľa hovoril
o prezentácii na verejnosti a Viktória Žolnová
priblížila tímovú prácu. V kreatívnom odbore
účastníci pripravovali rôzne ozdobné predmety a v mediálnom odbore tvorili príspevky pre
sociálne siete, fotografie, videá, informačné
grafiky, i videopozvánky na AŠAD. (-vž)

KOŠICE g Z dôvodu epidémie koronavírusu
sa vyhodnotenie eparchiálneho kola výtvarného projektu Východní svätí pre súčasnosť
konalo až v úvode júla. V hodnotiacej porote
bola výtvarníčka Michaela Benediková a metodička košického katechetického úradu
Monika Girovská. Témou projektu bolo
350. výročie slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Výherné práce postúpili
na metropolitné kolo a diplomy boli výhercom zaslané poštou. (-mg)
JUSKOVA VOĽA g Pred letnými stretnutiami mládeže sa 10. júla v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka konalo pre animátorov Prešovskej archieparchie prípravné
stretnutie. Program sa začal svätou litur
giou, popoludní nasledovala prednáška otca
Martina Tkáča, ktorý vyzval k vzájomnej
spolupráci, a prípravná práca v skupinách.
(V. Žolnová)
ĽUTINA g V bazilike minor prijali 12. júla
vkladaním rúk prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ diakonát Miroslav
Chorendžák a Ján Varga. V homílii vladyka
Ján poukázal na chorobu a utrpenie ako príležitosť na opravdivú ľútosť a pokánie.
(M. Pavlišinovič)
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PONDELOK
10. august

Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato
posväcuje? (Mt 23, 17)
Kedysi vládcovia tohto sveta ale aj obyčajní
ľudia prinášali zlato do chrámu, lebo si
chceli uctiť Boha a darovať to najcennejšie
čo mali. Viedli ich k tomu vnútorne cnosti.
Dnes sa vešajú zlatom tí, čo nemajú ani
Boha, ani úctu, ani morálku. Čím viac zlata
na sebe, tým viac sa ukazuje skaza a chudoba „chrámu Svätého Ducha“, ktorým je naše
ľudské telo i srdce. Tento chrám by sme
mali ozdobiť čnosťami chudoby, čistoty,
poslušnosti, pokory, viery a lásky.
Liturgia: 2 Kor 2, 3c – 15, zač. 171;
Mt 23, 13 – 22, zač. 94; predobraz. antif. a blažen. (alebo prvá a druhá zo sviatku, tretia
každodenná s refrénom zo sviatku); vchod:
...premenil si sa na hore ..., ostatné zo sviatku
Premenenia (HS: 405; PZ: 387 ; HP: 418 )

UTOROK
11. august

Mučeník Euplos
... spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť!
(Mt 23, 23)
Ježiš žiadal od sv. sestry Faustíny, aby každý
deň vykonala skutok lásky a milosrdenstva.
Súd totižto čaká každého, kto nepreukázal
milosrdenstvo. A taktiež jej zdôraznil tú
skutočnosť, že kto nechce prejsť bránou
milosrdenstva, bude musieť prejsť bránou
spravodlivosti. Mimoriadny rok milosrdenstva je už síce dávno za nami, ale otázka
je, stihol som prejsť aspoň raz cez Bránu
milosrdenstva? Je jubilejný rok slziacej
ikony Klokočovskej Bohorodičky. Podľa
niektorých historických výskumov, by
originálnou ikonou z Klokočova, mohla byť
poľská jaroslawská zázračná ikona Brama
Milosierdzia. Ona môže byť dnes aj pre teba
tou skutočnou Bránou milosrdenstva.
Liturgia: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172;
Mt 23, 23 – 28, zač. 95; menlivé časti ako
10. augusta (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

STREDA
12. august

Mučeníci Fótios a Anikét
Prepodobný Maxim Vyznávač –
– zo zajtrajška
Hľa, váš dom vám ostáva pustý. (Mt 23, 38)
Mnohý odchádzajú z rodičovskému domu
za vidinou lepšieho šťastia, blahobytu, pretože chcú nájsť svoju životnú lásku a uskutočniť svoj sen. Rodičovské domy ostávajú
pusté a prázdne, deti niet, odišli do sveta.
Aj márnotratný syn odišiel aby všetko získal. Opak sa stal skutočnosťou. Ježiš hovorí:
hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko
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na každý deň

ostatné sa vám pridá. Hľadaj Božiu chválu,
chváľ Pána, zvelebuj Jeho meno, oslavuj
ho piesňami, skutkami, slovami a on ti dá
všetko po čom túžiš, ba ešte omnoho viac.
Liturgia: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173;
Mt 23, 29 – 39, zač. 96; menlivé časti ako
10. augusta (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

ŠTVRTOK
13. august

Zakončenie sviatku Premenenia Pána
... lebo vtedy bude veľké súženie...
(Mt 24, 21)
Rozprával som sa s jedným kurátorom, ktorý
prežil aj útrapy vojny o konci sveta, sebavedomo mi povedal, že je pripravený. Ako? Mám
v komore nakúpene cestoviny, paradajkové
pretlaky, mäsové konzervy a trvanlivé potraviny. Duša však ešte zďaleka nebola pripravená ani toľko, ako jeho biedna komora...
Liturgia: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175;
Mt 24, 13 – 28, zač. 99; menlivé časti ako
10. augusta (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

PIATOK
14. august

Obdobie pred sviatkom Zosnutia
Bohorodičky
Prorok Micheáš
Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna
človeka. (Mt 24, 30)
Prv než cisár Konštantín vyhral svoju
bitku nad pohanstvom začiatkom štvrtého
storočia, zjavil sa na nebi Svätý Kríž a on
počul: „V tomto znamení zvíťazíš.“ Dnes
keď sa zdá, že pohanstvo opäť triumfuje vo
všetkých oblastiach života, sú pre nás nádejou slová Ježiša, ktoré zanechal sv. Faustíne,
apoštolke a sekretárke Božieho milosrdenstva. „Kým prídem ako spravodlivý Sudca,
najprv prídem ako Kráľ milosrdenstva.
Skôr ako nadíde Deň spravodlivosti, ľuďom
bude dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej
zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža
a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy
Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude
to krátko pred posledným dňom.“
Liturgia: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177;
Mt 24, 27 – 33. 42 – 51, zač. 100 (radové);
1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12, zač. 78
(radové z nasledujúceho dňa); predobraz.
antif. a blažen.; tropár, Sláva, I teraz, kondak
z obdobia pred sviatkom; prokimen, Aleluja
a pričasten z dňa; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 410, 160; PZ: 393, 114; HP: 424, 114)

SOBOTA
15. august

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ
pre mnohé veci... (Lk 10, 41)
Mária zostáva s Ježišom, pri jeho nohách,
počúvajúc jeho slová. A dostáva pochvalu
od Pána. Dnes je to však opačne – všetko je
o aktivite, výkazoch, o HDP, o výkone, dynamike, užitočnosti, štatistikách, budovaní
čohosi viditeľného... vo svete, aj v Cirkvi. Čo
by dnes asi chcel Ježiš od svojich najmilších
synov, od kňazov, od biskupov, od veriaceho
ľudu? Aktivity, stavby, budovy, podujatia,
výkon? Možno by opäť pochválil práve
tých, čo by si našli v pokore svojho srdca čas
zostať pri jeho nohách a počúvať Pánovo
Slovo, rozmýšľať nad ním, zachovávať ho
v svojom srdcia, nielen v mysli, uskutočňovať ho v svojom živote. Pane, je mnoho
tých čo vojdú do Božieho Kráľovstva?! Spolu
s Máriou našou Nebeskou Matkou, počúvajme Pánovo Slovo, aby sa aj v nás premenilo
na život večný. Nech Panna Mária neplače
ani v Klokočove, v Trnave, v Civitavecchia, ani
v Syrakúzach. Ján Pavol II. sa v mariánskej
svätyni v Syrakúzach modlil: „Plačúca Panna
Mária, pohliadni s materinskou starostlivosťou na utrpenie sveta! Zotri slzy tým, ktorí
trpia, na ktorých iní zabudli, ktorí sú zúfalí,
ktorí sa stali obeťami akéhokoľvek násilia.
Všetkým vypros slzy ľútosti a nového života,
ktoré otvoria srdce na dar obnovujúcej Božej
lásky. Všetkým vypros slzy radosti pri pohľade na veľkú nehu tvojho srdca.“
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10,
38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
zo sviatku; prikázaný sviatok; myrovanie;
svätenie bylín (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

NEDEĽA
16. august

11. nedeľa po Päťdesiatnici
Prenesenie Rukou neutvoreného
obrazu
„Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu,
pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj
ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako
som sa ja zľutoval nad tebou?” A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým
nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský
Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca
každý svojmu bratovi. (Mt 18, 32 – 35)
Tu mi prichádzajú na um slová sv. Paisija
Svatohorského: „Pokáním môže človek
zmeniť rozhodnutie Boha.“
Liturgia: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141;
Mt 18, 23 – 35, zač. 77 (radové); 2 Kor 3,
4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24,
zač. 48b (obrazu); predobraz. antifóny
a blaženstvá; tropár z 2. hlasu, z Prenesenia a zo sviatku, kondak z 2. hlasu, Sláva,
kondak z Prenesenia, I teraz, zo sviatku;
prokimen, Aleluja a pričasten z 2. hlasu

www.casopisslovo.sk

a z Prenesenia; namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku (HS: 144, 412; PZ: 97, 395; HP: 98, 428)

PONDELOK
17. august

Mučeník Myrón
Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. (Mk 1, 15)
Panna Mária v modrej knihe Kňazom,
Najmilším synom Panny Márie 13. októbra
1990 hovorí: „Dnes vám oznamujem, že sa
rodí nová Cirkev svetla, ktorú si môj syn Ježiš
utvára vo všetkých končinách zeme, aby bola
pripravená s vierou a radosťou ho prijať v blízkom okamihu jeho druhého príchodu. Blízko
je slávne kráľovstvo Kristovo, ktoré sa medzi
vami upevní druhým Ježišovým príchodom
na svet. Je to jeho návrat v sláve. Je to jeho
slávny návrat, aby medzi vami obnovil svoje
kráľovstvo a znovu priviedol celé ľudstvo,
vykúpené jeho drahocennou krvou, do stavu
nového pozemského raja. To, čo sa chystá, je
tak veľká vec, že takej nebolo od stvorenia
sveta. Pripravujte sa s pokorou, vierou, intenzívnou modlitbou. Pripravujte sa tým, že sa
všetci zhromaždíte v duchovnom večeradle
môjho Nepoškvrneného Srdca.“
Liturgia: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179;
Mk 1, 9 – 15, zač. 2; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo sviatku
Zosnutia; (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

UTOROK
18. august

Mučeníci Flórus a Laurus
„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov
ľudí...“ I žasli nad jeho učením, lebo ich učil
ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
(Mk 1, 17.22)
Vidiac ako vychádzali démoni počas modlitieb oslobodenia v Klokočove a počujúc
svedectvá tých ľudí čo sa uzdravili, sa traja
chlapci rozhodli pre kňazský a zasvätený
život. Ježiš aj dnes oslobodzuje spútaných
zlými duchmi a uzdravuje dušu i telo, chrám
Svätého Ducha. Pane, povolaj si koho chceš.
Žatva je stále veľká a robotníkov stále málo.
Liturgia: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180;
Mk 1, 16 – 22, zač. 3; menlivé časti ako
17. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

STREDA
19. august

Mučeník Andrej Stratopedarcha
a spoločníci
A práve bol v ich synagóge človek
posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?
Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží
Svätý.“ (Mk 1, 23 – 24)
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na každý deň

V Klokočovskom chráme pri ikone slziacej
Bohorodičky vychádzali démoni s krikom
i s plačom. Najviac neznášali Velebenie
Bohorodičky Magnifikat, evanjelium podľa
Jána – „Slovo sa telom stalo“, a mýtnikovu
modlitbu: „Pane Ježišu Kriste Synu Boží,
zmiluj sa nado mnou hriešnym“. Nenávideli a báli sa ruženca, korunky Božieho
Milosrdenstva, krížovej cesty, adorácie,
Eucharistického požehnania, odprosovania,
modlitby na kolenách, a litánií ku všetkým
svätým. Poznáš aj ty tieto prostriedky spásy?
Alebo sa ich tiež bojíš?
Liturgia: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182;
Mk 1, 23 – 28, zač. 4; menlivé časti ako
17. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

ŠTVRTOK
20. august

Prorok Samuel
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. (Mk 1, 32)
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali
do Klokočova, Ľutiny, Krásneho Brodu,
chorých a posadnutých zlými duchmi. A ľudia z celého kraja a zo Slovenska sa zhromaždili v chrámoch a bazilikách, monastieroch a Ježiš uzdravil mnohých, ktorých
trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho
zlých duchov... Ježiš tak ako v minulosti cez
apoštolov a učeníkov, tak aj dnes cez svojich
kňazov uzdravuje a oslobodzuje na mnohých pútnických miestach našej Cirkvi.
Liturgia: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183;
Mk 1, 29 – 35, zač. 5; menlivé časti ako
17. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

PIATOK
21. august

Apoštol Tadeáš
Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?
(Mk 2, 18)
V Medžugorí Presvätá Bohorodička
25. januára 2001 povedala: „Drahé deti!
Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu a pôst s ešte väčším nadšením, až kým sa
vám modlitba nestane radosťou. Milé deti,
kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto
sa postí, nebojí sa zla. Ešte raz vám opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny
môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu
z budúcnosti. Som s vami a učím vás, milé
deti: v Bohu je pokoj a vaša nádej. Preto sa
priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo
svojom živote! Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie!“
Liturgia: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184;
Mk 2, 18 – 22, zač. 9; menlivé časti ako
17. augusta; zdržanlivosť od mäsa (HS: 410;
PZ: 393; HP: 426)

SOBOTA
22. august

Mučeník Agatonik a spoločníci
Pane, nech sa nám otvoria oči. (Mt 20, 33)
Apoštol Ján v svojom prvom liste píše: „Boh je
svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme,
že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme
vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak
chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme
spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho
Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak
hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami
seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý:
odpustí nám hriechy a očistí nás od každej
neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili,
jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.“ (1 Jn 1, 5 – 10) Pokora, pokánie, ľútosť nad
svojimi hriechmi, spoveď, vyznanie našich
hriechov otvára oči našej duše.
Liturgia: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b;
Mt 20, 29 – 34, zač. 82; Menlivé časti ako
17. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

NEDEĽA
23. august

12. nedeľa po Päťdesiatnici
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky
„Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa
na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je
to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“
(Mt 19, 25 – 26)
Aj bývalý hriešnici, sa stali svätými. Praotec
Abrahám neuveril, že bude otcom mnohých národov a obcoval so slúžkou, predsa
je našim vzorom vo viere. Noe sa zachránil ako jediný spravodlivý, no po potope
podľahol mladému muštu a opil sa. Svätý
kráľ Dávid cudzoložne obcoval s Betsabe
a nechal zabiť jej muža, a predsa si pokáním
zachránil život. Svätý Jozef spočiatku neveril
Márii svojej manželke a chcel jej vystaviť
priepustný list. Apoštol Peter zaprel Krista,
predsa sa však stal skalou, na ktorej Kristus
zbudoval Cirkev. Apoštol Pavol prenasledoval Božiu Cirkev, ale Božím zásahom sa stal
vyvolenou nádobou a apoštolom pohanov.
Svätý Augustín blúdil vo svojich náukách,
aby cez múdrosť svätých našiel toho, koho
hľadal celým svojím srdcom. Svätý František
z Assisi žil roztopašný život, aby neskôr žil
len podľa evanjelia. Ešte stále si myslíš, že si
príliš hriešny by si mohol byť svätým?
Liturgia: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158;
Mt 19, 16 – 26, zač. 79; predobraz. antif. a blažen.; tropár z 3. hlasu a zo sviatku, Sláva, kondak z 3. hlasu, I teraz, zo sviatku; prokimen,
Aleluja a pričasten z 3. hlasu a zo sviatku;
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 144, 410; PZ: 99, 393; HP: 100, 426)
Matúš Marcin
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pre deti

detská

Príbehy poslušníka

pri starej pustovni
Bratia, nájdite
vhodné miesto
na slúženie.

To chcete
slúžiť v lese
na týchto
rozvalinách?

A tu
môže byť
žertveník.

Oltár by sme
mali...

Kde bude ambón?
A kde položíme evanjeliár pri
čítaní?

Najlepšie
by bolo vyvýšené miesto.

Ahoj, deti, možno aj vy máte obľúbené
a špeciálne miesto niekde v zákutí vašej
záhrady alebo na lúke, v lese, na ktoré sa
viažu pekné spomienky a ktoré rady
navštevujete. Môže to byť kameň, starý
peň, ohnutý konár stromu, záhradný
domček, stará lavička, hojdačka... Takéto
miesta majú v našich životoch výnimočné postavenie, pretože zvláštnym spôsobom prehovárajú do nášho srdca a nasycujú náš hlad po kráse, láske, odpočinku...

Dvaja z vás mi evanjeliár
podržia. Budete tým
najlepším...

... ambónom.

V duchovnom živote človek putujúci za
Bohom tiež spoznáva rôzne miesta, cez
ktoré Boh hovorí do jeho života. Môže
to byť kríž na stene alebo za dedinou,
nezvyčajný prameň vody v lese, vysoká skala, z ktorej je dobrý výhľad,
alebo aj košatý dub s oblažujúcim tieňom v letných horúčavách. Aj v chráme je jedno miesto, cez ktoré sa Boh
dotýka Božím slovom a Eucharistiou
našich životov.

Polkruh

Ambón, vyvýšené miesto vystupujúce zo soley (schodu pred ikonostasom), má zvyčajne
polkruhový tvar a nachádza sa v strede pred cárskymi dverami. Toto miesto symbolizuje
kameň, ktorý bol odvalený z Kristovho hrobu, a biskup, kňaz alebo diakon, ktorí na ňom stoja, zasa anjela, ktorý
ohlasuje radostnú zvesť o vzkriesení. Úloha: Nájdi správny kameň, ktorý bol odvalený od Kristovho hrobu.

Nesmrteľné so smrteľným

Miesto, o ktorom hovoríme, by sme mohli prirovnať
k hraničnému prechodu, kde sa obyvatelia jednej
krajiny – zeme stretávajú s obyvateľmi druhej krajiny – neba. Božie
tajomstvá a dary – Božie slovo, Eucharistiu, pomazávanie, požehnanie
Boh udeľuje tým, ktorí k nemu prichádzajú, vstupuje do ich životov
a stáva sa ich súčasťou.
Úloha: Urob si náramok z dvojfarebnej točenej šnúry. Modrá farba bude
symbolizovať nebo – Boha a hnedá zem – človeka. Točením sa spoja do
jedného celku, ktorý ti bude pripomínať Božiu prítomnosť v tvojom
živote. Náramok si môžeš ozdobiť aj medailónom alebo krížikom.

Zasa
gréčtina

Slovíčko ambón k nám doputovalo z Grécka. Niekedy môže mať aj tvar ambóna a pomenúvať nielen miesto v chráme, ale aj (nie celkom správne) stojan, z ktorého sa číta Božie slovo.
Úloha: Ak chceš poznať jeho význam, vyrieš náš záhadný rébus.

nie my + to isté s dĺžňom + sykavka s mäkčeňom + anglický koniec bez d (ako sa vyslovuje) + nie tá istá bez dĺžňa

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Živý stupienok
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – august
50 rokov: Ján Kanuščák, Ďačov; Mgr. Štefan
Keruľ-Kmec, Kuzmice; Ing. Marcela Mitrová,
Orechová; Mária Serafínová, Kamenná Poruba
60 rokov: Ľuboslava Čekľovská, Moravany;
ThDr. Miroslav Janočko, Vranov nad Topľou;
Ing. Ján Kačurek, Vranov nad Topľou-Lomnica; Anna Kotradayová, Košice; Ing. Božena
Michaličová, Svidník; Marta Rusnaková, Malý
Ruskov; Jozef Sentivan, Stakčínska Roztoka
70 rokov: Ľudmila Baľaková, Záhor; Anna Čižmárová, Trebišov; Ján Iľko, Sečovská Polianka;
Anna Kalaninová, Humenné-Pod Sokolejom;
Mária Peržeľová, Rudlov; Mária Suváková,
Svidník
75 rokov: Paulína Bačíková, Davidov; Mária
Gorejová, Porostov; Milan Hakoš, Lesné; Anna
Jabčanková, Nižný Hrušov; Jolana Jacková,
Sečovce; Anna Marcinová, Priekopa; Helena
Marcinová, Dlhé Klčovo; Mária Suslová, Spišská Nová Ves
80 rokov: Mária Bugeľová, Sečovská Polianka;
Anna Kicová, Koňuš; Mária Kučmašová, Sobrance; Ján Lach, Ľubica; Anna Široká, Levoča
85 rokov: Margita Šimková, Moravany; Mária
Straňavská-Kurťak, Humenné
90 rokov: Anna Jenčíková, Michalovce; Mária
Kicáková, Košice; Mgr. Ján Koščo, Michalovce-Močarany
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Milý nás duchovný otec
Pavol Černický, 10. júla
uplynulo 15 rokov
od chvíle, keď ste vstúpili
do Pánovej vinice a začali
napĺňať svoje krásne povolanie kňazstva. Vybrali
ste sa cestou života, ktorá je neraz plná
tŕnia a nástrah, no milostivá Otcova ruka je
stále nad vami a dáva na vás pozor. Do rúk
Presvätej Bohorodičky vďačne vkladáme
všetky svoje modlitby obetované za vás, aby
ich predniesla nebeskému Otcovi a vyprosila
vám do ďalších rokov kňazstva pevné zdravie, nezlomnú vieru, večnú nádej, úprimnú
radosť, veľkú trpezlivosť, horlivé ohlasovanie
Krista, dary Svätého Ducha a najmä lásku,
ktorá vychádza zo Srdca Ježišovho a skrze
vás sa dáva ľuďom. Zároveň ďakujeme
milostivému Bohu, že už 10 rokov ste s nami
ako náš pastier a denne nám zvestujete
evanjelium. Ďakujeme vám i celej vašej rodine za čas, trpezlivosť a dobrý príklad, ktorý
dávate nám i našim deťom. Ďakujeme vám
i celej vašej rodine za čas, trpezlivosť a dobrý
príklad, ktorý dávate nám i našim deťom.
A k vašim nedávnym meninám i ku krásnemu
15. výročiu svadby vám i vašej manželke
prajeme veľa lásky, porozumenia a súdržnosti, aby ste boli šťastní a spokojní na mnohaja
i blahaja lita.
vaši veriaci z Kurova
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oznamy

Náš duchovný otec František Kuzmiak 17. júla oslávil
pekné životné jubileum
55 rokov. Prajeme mu
dobré zdravie, veľa Božích
milostí a ochranu Panny
Márie na jeho novom pôsobisku vo farnosti
Miklušovce. Ďakujeme mu za všetky odslúžené liturgie počas trvania pandémie Covidu-19,
za modlitby v čase Paschy, keďže to bolo pre
všetkých náročné obdobie. Nech jeho kroky
sprevádza láska a porozumenie veriacich.
z Miklušoviec starostka obce
Mgr. Mária Čuchtová a všetci veriaci farnosti
Drahý náš otec ThDr.
PaedDr. Štefan Pacák, PhD.,
22. júla uplynulo 25 rokov
od vašej kňazskej vysviacky. Dobrý kňaz vo farnosti
je požehnaním od Boha
a my farníci z Cerniny sme
toto Božie požehnanie dostali. Ďakujeme vám
za horlivé ohlasovanie Božieho slova, pastoračnú starostlivosť, osobný príklad kresťanského života, povzbudenie vo viere a trpezlivosť,
ktorú nám preukazujete. Nech Pán požehnáva
ďalšie roky vašej kňazskej služby a udelí vám
potrebné milosti na rast a budovanie Božieho
kráľovstva. Vyprosujeme vám ovocie darov
Svätého Ducha, pevné zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky na mnohaja i blahaja lita.
veriaci farnosti Cernina
Drahý náš syn a brat,
manžel a ocko Vladimír
Geletka, 23.júla si oslávil
svoje životné jubileum
40 rokov života. Číslo
štyridsať má v Biblii hlbokú
symboliku. Okrem iného
znamená aj čas potrebný na dozretie, na rozhodnutie, na obrátenie. Je to čas vyznačený
Bohom. Vďačíme Bohu za dar tvojho života,
ktorý sme v tebe dostali. V mene celej našej
rodiny ti vyprosujeme Otcovo požehnanie, silu
Ducha pri ohlasovaní Božieho slova a ochranu
našej nebeskej Matky na ďalšej ceste tvojho
kňazského života. Na mnohaja i blahaja lita!
Náš duchovný otec Michal Tkáč, 29. júla ste
oslávili pekné životné jubileum 60 rokov
života. Pri tejto príležitosti prijmite srdečné
blahoželanie od svojich farníkov z Oľšavice.
Prajeme vám pevné zdravie, hojnosť Božích
milostí, plnosť darov Svätého Ducha, veľa
lásky a porozumenia v kruhu svojich najbližších i v kruhu svojich veriacich. Na mnohaja
i blahaja lita!
V júli pred dvadsiatimi rokmi náš nebeský Pán
prijal do svojej vinice služobníka novokňaza
Jozefa Urvinitku. V histórii obce ste boli
prvým novokňazom. Všade, kde ste pôsobili,
ste zanechali kus svojej práce a lásky. V súčasnosti pôsobíte na hore Zvir v Litmanovej, kde
dlhé hodiny vykonávate sviatosť zmierenia.
Vaša ľudskosť, skromnosť a životné skúsenosti

sa odrážajú aj vo vašich homíliách, ktorými
nám vštepujete do sŕdc Božie slovo. Prosíme
našu Nepoškvrnenú Čistotu, aby vás prikrývala
svojím ochranným plášťom, aby boli ďalšie
roky vášho kňazského života naďalej požehnané Ježišovou láskou a vedené Duchom Svätým.
Na mnohaja i blahaja lita, otec Jozef.
vďační veriaci z rodnej obce Milpoš
Drahý náš duchovný otec Vladimír Geletka,
k vašim 40. narodeninám vám prajeme pevné
zdravie, veľa lásky, Božieho požehnania a mnoho darov Svätého Ducha. Za vaše modlitby,
ktorými u Boha vyprosujete spásu našich duší,
nech vás odmení dobrotivý Boh. Presvätá
Bohorodička nech ochraňuje vaše kroky
v kňazskom i osobnom živote. To vám zo srdca
vyprosujú veriaci obce Novosad. Tiež vám
blahoželáme k meninám i k výročiu kňazskej
vysviacky.
10. augusta uplynie 23 ro
kov od kňazskej vysviacky
otca Igora Suchého, správcu farnosti Liptovský Mikuláš. Nech ho Pán požehnáva
a posilňuje v kňazskej
službe i v osobnom živote.
Vyprosujeme mu horlivosť v ohlasovaní evanjelia a ochranu Presvätej Bohorodičky.
rodičia, sestra Evka s rodinou
Drahý duchovný otec
Martin Mikula, v čase, keď
si pripomínate 20. výročie
prijatia daru svätého
tajomstva kňazstva, vám
aj my veriaci vašej farnosti
prajeme a v modlitbách
vyprosujeme, aby vás Pán naplnil svojím
požehnaním a milosťami potrebnými do tejto
vašej duchovnej služby, aby ste aj naďalej
pôsobením Svätého Ducha mohli viesť svojich
veriacich, ktorí vám boli zverení. Ďakujeme,
že ste pastierom, ktorému záleží na zverenom
stáde, za vašu duchovnú oporu, každodenné
povzbudenia, čas i prácu, ktorú vykonávate
v našej duchovnej rodine. Na mnohaja i blahaja lita!
vaši veriaci z farnosti Košice-Ťahanovce
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

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J09.08. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.25 Slovo v obraze: Premenenie Pána 12.20 Boh k tebe hovorí
– svedectvá 16.40 Apoštol – film 2
J10.08. (pondelok) 08.20 Starý zákon: Kráľ a Betsabe 2 13.55 Večerná univerzita: On je živý (1)
20.15 A teraz čo? 20.30 V Samárii pri studni
J11.08. (utorok) 08.20 Starý zákon: Šalamúnovo
kráľovstvo 2 15.20 Boh k tebe hovorí 17.00
Viera do vrecka 21.15 Cenacolo: Exovci (3)
J12.08. (streda) 08.20 Starý zákon: Šalamún
a chrám 2 16.30 Katolícka Austrália – dokument (3) 20.30 Katolicizmus (4)
J13.08. (štvrtok) 08.20 Starý zákon: Koniec
Šalamúna 2 10.10 Z prameňa 16.30 Večera
u Slováka 20.05 Klenotnica 21.10 Poltónklub
J14.08. (piatok) 08.20 Starý zákon: Prorok 2
17.00 Kulmenie: Ben Hur 17.30 Moja misia
20.30 Frederik Ozanam: Svetský svätý – dokument

Na ceste
k Bohu

J15.08. (sobota) 08.05 Klbko 14.00 Akatist
14.45 Na ceste k Bohu: Zosnutie Presvätej Bohorodičky 20.00 Svätá liturgia z eparchiálnej
odpustovej slávnosti v Klokočove
J16.08. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.25 Slovo
v obraze: Nanebovzatie Panny Márie 12.20 Boh
k tebe hovorí 16.40 Zvony od Panny Márie –
film 20.30 Quo vadis
J17.08. (pondelok) 07.38 Gréckokatolícka
farnosť Orlov 08.20 Starý zákon: Jeruzalem
v plameňoch 2 13.55 Večerná univerzita: On
je živý (2)
J18.08. (utorok) 08.20 Starý zákon: Daniel a kráľove sny 2 10.10 Z prameňa 15.20 Boh k tebe
hovorí 16.05 Definícia manželstva v zákone
21.15 S triezvou hlavou 2
J19.08. (streda) 03.20 Akatist R 08.20 Starý
zákon: Marduk je porazený 2 13.00 S triezvou
hlavou – dokument 2 22.05 Chvály
J20.08. (štvrtok) 08.20 Starý zákon: Návrat 2
16.30 Večera u Slováka 17.30 Doma je doma
20.05 Klenotnica: Sväté srdce Panny Márie
J21.08. (piatok) 08.20 Starý zákon: Jeden ľud,
jeden chrám 2 17.00 Kulmenie 20.30 Charles
de Foucauld: Brat všetkých – dokument
J22.08. (sobota) 10.30 V škole Ducha: Pôst
14.00 Akatist 17.00 Lurdská jaskynka v Bratislave 20.30 Kráľ Dávid – film 2
J23.08. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.25 Slovo v obraze: Oheň Ducha Svätého 10.00 Svätá liturgia
z archieparchiálnej odpustovej slávnosti
v Ľutine 20.30 Quo vadis
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program

TV NOE

J09.08. (nedeľa) 09.15 Velehradská zastavení
18.00 Cirkus Noeland (9) 19.05 Svatá Kateřina
Sienská 20.05 Becket 23.30 Dítě 31 – dokumentárny film
J10.08. (pondelok) 11.35 O Mlsálkovi (7) 12.05
Duchovní menu 15.25 Zachraňme kostely (9)
18.30 O Mlsálkovi (8) 21.15 Znovu v Nazaretu
J11.08. (utorok) 08.05 Svatí Cyril a Metoděj
15.20 Causa Carnivora – dokument 17.30
Guyanská Diana – dokument 21.10 Papež
František: Můj život
J12.08. (streda) 07.30 Trinidad a Tobago: Všichni
vy žízniví, pojďte 12.50 Příroda kolem nás
18.00 Indonésie: Otec Stef 22.30 Modlitba
růžence z Fatimy
J13.08. (štvrtok) 08.30 Irák: Ninive 14.40 Expedice Rembaranka: Lidé doby kamenné 18.00
Laičtí misionáři v Iquitos 18.40 Transport
J14.08. (piatok) 10.25 Ceferino Jiménez Malla:
Cikán v nebi 12.05 Duchovní menu 15.05 Kde
končí Evropa I.: Balkán
J15.08. (sobota) 10.00 Mše svatá z kostela Matky
Boží před Týnem 18.30 Poselství svatých: Bernadette Soubirous 21.50 Mobil – film
J16.08. (nedeľa) 07.25 Výpravy do divočiny
13.40 Na pořadu rodina (20) 19.35 Příroda
kolem nás 20.05 Ruce Panny Marie – dokument
J17.08. (pondelok) 07.05 V rukou Božích 08.25
Biblická studna 14.00 Expedice Rembaranka:
V galerii přírodního člověka
J18.08. (utorok) 13.20 Poselství svatých: Papež
Jan XXIII. 17.35 Můj Bůh a Walter 23.05 Angola:
Nepřestanu chodit ulicemi
J19.08. (streda) 08.20 U Pastýře 14.15 Expedice
Rembaranka 1969 17.05 Na křídlech andělů
17.35 Slovanský Velehrad 00.05 Večer chval (81)
J20.08. (štvrtok) 10.00 Dokonalá radost – dokument 11.30 O Mlsálkovi (15) 16.20 V pohorách
po horách (53) 18.00 Pražská Loreta
J21.08. (piatok) 07.50 Duchovní malby (1) 10.45
Víra do kapsy 17.55 Sedmihlásky (60) 22.05
Motýlí cirkus – film 22.25 Dýka a kříž
J22.08. (sobota) 07.35 Indie: Jeden – dokument
08.30 Cirkus Noeland (10) 12.00 Angelus Domini 17.45 Bačkorám navzdory 21.40 Bella – film
J23.08. (nedeľa) 07.35 Bible pro Severní Koreu
13.15 Cenacolo 17.55 Sedmihlásky (78) 19.00
Pomoc, která se točí 20.05 Toufar – inscenácia
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J09.08. (nedeľa) 10.00 Príchod prvých sestier
Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul na územie Slovenska 13.00 Vystúpiť
na horu – rozhlasová hra 14.00 Prečo majú
deti problémy so správaním? Hosť: autorka
publikácie Problémové správanie detí a mama
šiestich detí Gabriela Spustová Izakovičová
20.30 Karmel: Z príhovorov otcov biskupov
počas kňazských vysviacok
J11.08. (utorok) 20.00 Duchovný obzor: Čo
ponúka Božie slovo na slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie. Hosť: prof. František Trstenský

J15.08. (sobota) 09.30 Viera do vrecka: Leto
s Bohom (2) 20.15 Slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie a predstavenie pútnického miesta
Staré Hory. Hosť: Gabriel Brendza
J16.08. (nedeľa) 10.00 Pôsobenie Spoločnosti
Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
po vzniku Česko-slovenskej provincie 13.00
Do posledného dychu – rozhlasová hra
J18.08. (utorok) 20.00 Duchovný obzor: Sedem
hlavných hriechov (2 ) Hosť: prof. Anton Adam
J22.08. (sobota) 09.30 Viera do vrecka: Leto
s Bohom (3)
J23.08. (nedeľa) 10.00 Dcéry kresťanskej lásky
počas druhej svetovej vojny
J30.08. (nedeľa) 10.00 Likvidácia kláštorov
a Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul 14.00 Hitparáda rodinnej lásky. Slová,
ktoré v rodine nesmú chýbať. Hosť: Martin
Ďuračka
RTVS
JEDNOTKA

J10.08. (pondelok) 14.00 Folklorika 15.35 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Spišský
hrad R
J12.08. (streda) 15.35 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Bardejov R
J13.08. (štvrtok) 13.55 Folklorika
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J09.08. (nedeľa) 10.30 Archijerejská svätá liturgia z Litmanovej 01.40 Slovo R
J13.08. (štvrtok) 13.55 Hrady a zámky Európy R
J16.08. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá
liturgia pri príležitosti 350. výročia slzenia
klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky
19.50 Slovo
TROJKA

J09.08. (nedeľa) 11.05 Malé biblické príbehy
J12.08. (streda) 10.30 Piesne domova – fol
klórne pásmo R 10.55 Umenie v kove R 11.25
Ľudové hudobné nástroje R
J13.08. (štvrtok) 10.45 Piesne domova R
J15.08. (sobota) 10.35 Malé biblické príbehy R
J16.08. (nedeľa) 10.15 Malé biblické príbehy R
12.25 Čriepky – umelecký dokument R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 Kresťanská nedeľa
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

www.casopisslovo.sk

27

kultúra a relax

KATECHIZMUS
KATOLÍCKEJ CIRKVI

TAJOMSTVÁ
PÁTRA PIA

CHICAGO MASS CHOIR:
MY SOUL SAYS YES

KNIHA g Katechizmus Katolíckej cirkvi sa
označuje aj ako posledný dokument Druhého vatikánskeho koncilu. Vznikol na podnet
pápeža Jána Pavla II. a verne podáva učenie
Svätého písma a živej tradície Cirkvi, autentického učiteľského úradu, ako aj duchovné
dedičstvo otcov, učiteľov, svätcov a svätíc
Cirkvi. Jeho zostavením bol poverený
kardinál Joseph Ratzinger, dnes emeritný
pápež Benedikt XVI., ktorý bol horlivým
zástancom myšlienky takéhoto diela,
pretože podľa jeho slov musí Cirkev vedieť
naformulovať, v čo verí a čo učí. V spolupráci
s viacerými autormi z rozličných krajín sveta
vyšiel Katechizmus Katolíckej cirkvi v roku
1992. V slovenčine vychádza od roku 1997 už
v deviatom vydaní, čo svedčí o tom, že veriaci u nás túžia spoznávať prameň, z ktorého
čerpá viera. (Martina Grochálová)

FILM g Mal Páter Pio tajomstvá?
Skutočne videl do ľudských duší? Aké utrpenie mu spôsobovali stigmy? Dokumentárny film predstavuje život svätca, ako
ho mnohí nepoznajú. Prostredníctvom
výpovedí lekárov a odborníkov sa divák
postupne dozvie, ako Páter Pio dokázal žiť
s otvorenými ranami až 50 rokov. Dokument by nemal ujsť pozornosti tých, ktorí
túžia počuť jeho skutočný hlas. Film upúta
natoľko, že divák nedočkavo čaká na ďalšie
odhalenia. DVD si môžete objednať
na telefónnom čísle +421260202720 alebo
na internetovej stránke www.lux.sk.
(LUX communication)

HUDBA g V týchto dňoch oslavuje
Chicagský gospelový zbor svoje tridsiate
výročie založenia. Pri tejto príležitosti
vydáva album s názvom My Soul Says Yes
(Moja duša hovorí: Áno). Album obsahuje
jedenásť spirituálov, ktoré svojou energiou a entuziazmom zaujmú nejedného
poslucháča. Ide o klasické černošské zborové skladby, ktoré ostávajú verné ohlasovaniu evanjelia a takisto aj žánru. V zbore
sa počas troch desaťročí vystriedalo
niekoľko výborných sólových spevákov aj
producentov ako napríklad Percy Gray Jr.
alebo Jeral Gray Sr. Medzi najznámejšie
úspechy zboru patrí šestnásť albumov
na prvých priečkach v hitparádach, dve
ocenenia Grammy a tri ocenenia Dove.
(Dominik Petrík)

Pomôcky:
Azi, Aliud,
Ma Acetal,
Airlift,Aza

Okul

1
q

LEKÁREŇ

Autor:
Kaštieľ
Emil,
Tískať,
3 Nesprávne
plnenie
49 v Ríme po domácky
Banskej Vladimír Počítačový
po česky pri
zmluvy
Štiavnici Komanický segment q

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Žrde

Vakuje

Org. of
Amer. States

Y B V A Z A L O B A R Y T H H V Č

Vrcholil

Ž D D L Š P Y T D Š A T N E Á I V
A A O Š A O L R F Y V O R K N A R

Neodišiel si

N B C L R T U A E A E B R I N I Á

Mykala

Hod

Žni

Nation
Unies

Tomáš,
po domácky

Odpočíval

Á Y P M O K I Ó T O P E K Z T K E

Plúž

Lesk

Colný
doklad

Chem. znač.
Amerícia

Primát
z pralesa

4

Vlastenec

q

Česká
metropola

2
q

Obchodná
akadémia
Pádová
otázka
Ako,
po rusky

Ír,
po česky
Babylonská
bohyňa

Pálený
cukor
Meditácia
u budhistu

Autor: Marek Pataky
Durchfahrt,
skratka

Veliteľ

Značka
vysávačov

Legenda: AFEKT, AORTY, ÁTRIUM, BARYT, BIRET, BOGOTA, BREH,
CESTY, DOTYK, FAKLE, FARÁR, GRAFY, GRÓFI, KETÓNY, KEVAR, KLIKA,
KOALA, KOLIBA, KOMPY, KORINT, KROVY, MALTA, MOZOG, MYRTA,
NÁZOR, OBILIE, OBRÁTENIE, ORNÁT, OSTROV, PALICA, PARÚZIA,
PLAMENE, PLAZMA, PLODY, POMERY, REPLIKA, SLEPEC, SLEZINA,
SMOTANA, SOBOTA, SPRAŠ, STOPA, ŠATNE, TENIS, TESÁR, TIENE, TRASY,
TRÓNY, VAZAL, VINIČ, VLEKY, ZLOBA, ZMENA, ŽALMY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen.

Rumunský
denník
Egyptský
boh slnka

Neuhas
smäd

K O A L A Y T Á E Y I N C F N T M
A I Z Ú R A P R Z T A U A E S R L
Y F A R G R Ó F I V R Z C I E M Ž

56 v Ríme

Judejský
kráľ

M A L T A S N R N R D E I A E A Y
Metóda
ťažby ropy

N S M O T A N A O O P O M E R Y A

Zmiznite

Divadelná
výzdoba

Čínska
opera

B C Á L S T O Y L E L L R L Y L E
A T O G O B R Á T E N I E N E I T

Súdne
konanie

Technický
termoplast

Régie
Renault

A A I N P S K S M P K I V T O K S

Utorok,
skratka

Správne riešenia z čísla 12: Krížovka: Ochrankyňa panien
láskavá. Osemsmerovka: Eucharistia je silou lásky vzkrieseného
Krista. Výherca: Ján Polák z Banskej Bystrice
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Predložka

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
15. – 16.08. Odpustová slávnosť
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
08. – 09.08. Hlavná púť
15.08. Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky
21.08. Eucharistická adorácia (24 hod)
27.08. Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej
Čistoty

Variabilný symbol:

777

Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník

RÓMSKA

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
10. – 14.08. Ikonopisecký tábor (Sigord)

MISIA

www.klokocov2020.sk

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6

CENACOLO

SK57 0200 0000 0030 2148 6453

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

KOINONIA

Ďakujeme vám za podporu tohtoprojektu.
Svoj príspevok môžete zaslať na účet:
Košická eparchia
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

KOMUNITA

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslávi 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice
sa rozhodla na tomto miestevybudovať pútnické centrum, aby tu všetci našli primerané
zázemiea pastoračnú starostlivosť.

JÁN KRSTITEĽ

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

PÚTNICKÉ CENTRUM

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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.
01.10. – 04.10.2020 – Kurz prípravy
na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete,
ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Prihlásiť cez
stránku www.domanzelstva.sk. Príspevok
na osobu je 75 eur.
09.10. – 11.10.2020 – Kurz Billingsovej
ovulačnej metódy organizujeme v spolupráci s Donum vitae. Kurz je určený pre
začiatočníkov, ako aj pre recertifikovaných
– na obnovu certifikátov, nakoľko po školení
austrálskym tímom v Zagrebe sme získali
nové materiály pre výučbu, ktoré chceme
ďalej sprostredkovať. Týka sa to dôležitých
vecí a zásad vyučovania a používania BOM.
Príspevok je 49 eur na osobu, 45 eur študenti/nezamestnaní.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

KLOKOČOV

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
29.08. Odpustová slávnosť

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
09.08. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
22. – 23.08. Odpustová slávnosť

