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Aj keď zvykne byť v tomto čase v politike uhorková 
sezóna, médiá chrlia jednu „bombastickú“ správu 
za druhou. Hovorím o politických správach alebo 
o správach o politikoch. Niekedy mám pocit déjà vu, 
teda akoby som to už videl. A asi aj vy. Len sa zmenili 
protagonisti. A či už ide o diplomové, či všeobecnejšie 
povedané záverečné práce na akademickej pôde, ale-
bo o postoje k ochrane slobody a života. Akoby sa toto 
koleso politiky iba krútilo a nevedelo zastaviť. Len 
raz sú hore jedni a potom druhí. Koleso sa točí, točí 
a točí. A ak mu niekto príde do cesty, poláme ho.

Lenže politika je, dalo by sa povedať, krvou demok-
racie. Ak je politika skazená, ako je to s tou našou de-
mokraciou? Je aj ona chorá? Myslím si, že nie. Chorá 
nie je, ale je divoká. Liberálna. Nemá hranice, lebo 
sme ich všetky zbúrali. A tie, čo ostali, sama vo svo-
jom zúrivom tanci poláme, zničí. Bude sa zdať, že nič 
jej nie je nemožné. Bude sa zdať, že iba ona je jediný 
správny systém na riadenie verejných vecí. Na riade-
nie štátu. Všetky ostatné sú nedokonalé, menejcenné, 
ba priam ju urážajúce.

A tak sa začína boj „liberálnej demokracie“ proti 
všetkým iným doterajším spôsobom autority. Ona 
chce byť jedinou autoritou. Všetky ostatné musia ísť 
bokom – zaniknúť. Ako prvá je tá najstaršia autorita – 
Boh. Vyhnať Boha zovšadiaľ. Nedovoliť mu zasahovať 
do svojho diela. Poprieť ho. Poprieť, že pochádzame 
od neho. Poprieť večný život. Poprieť nádej na niečo 

pekné po smrti. Poprieť právo na absolútnu spravod-
livosť pre všetkých. Poprieť nádej pre bezbranných. 
Toto všetko, ba oveľa viac, vytesňuje liberálna demok-
racia z nášho života. Tu nejde o kríže na stenách škôl. 
O zvonenie na sídliskách. O ikonku na pracovnom 
stole. O krížik na krku. Toto sú iba prejavy, ktoré 
pripomínajú nám i ostatným, že nie sme pánmi tohto 
sveta. Ani času. Ba ani toho svojho času. Hovoria, že 
je tu niekto väčší. Boh. Ale ak všetko toto zmizne, ak 
Boh zíde z očí, ak sa transformuje do povery, do roz-
právkovej bytosti, potom ľudstvo na neho zabudne. 
Na skutočného Boha a na to, čo prináša.

Ním sa to však nekončí. Ak nie je jeden Boh, ale všetci 
sme bohmi, tak prečo by mala byť jedna rodina? 
Prečo nemôžu byť rôzne rodiny? Dnes také, zajtra 
ešte iné. Dnes už dedia i zvieratá. Možno o niekoľko 
rokov to budú naši zákonní partneri. Niežeby to 
zvieratá chceli. Ale my to tak urobíme. Ukážeme 
Bohu, že na Zemi nebude „vládnuť“ rodina, ktorú 
stvoril na svoj obraz, ale naše pestré rodiny. Pospá-
jané čudesnými túžbami. Právami na to všetko, čo 
pôvodná Bohom daná rodina prinášala. Často proti 
prirodzenosti. Proti samotnej prírode.

A čo nový človek? Už ho vieme „liečiť“ i zabiť. A ro-
bíme to, lebo to chceme. Stali sme sa pánmi života 
a smrti. Určujeme, kto bude a kto nebude žiť. Urču-
jeme, čo je človek. Odkedy má svoje práva. Odkedy je 
cennejší než pes. Viac chránený. Istý mladý liberálny 
politik povedal, že nám chýba diskusia o tom, odkedy 
je „obsah maternice“ človekom. No chýba. Ale je 
vôbec možná? Vieme pripustiť, že dieťa je minimálne 
od prvého úderu srdca človekom? Že mu patria práva 
človeka aj právo na život? Vieme pripustiť, že sme sa 
mýlili, že nie sme tí najmúdrejší a dokonalí? Že nám 
chýbajú informácie? Že sme boli sebeckí? Nerozum-
ní? Že sme doteraz zabíjali ľudí? Len tak? Beztrestne? 
Že sme zlyhali? Vieme to?

MOJA  
SLOBODA

Juraj GRADOŠ
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STAŤ SA HĽADAČMI  
NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA

Marek BARAN

Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána vo 
svojom príhovore povzbudil ľudí k tomu, aby boli od-
vážní a kreatívni pri hľadaní a budovaní nebeského 
kráľovstva.

„Dnešné evanjelium (porov. Mt 13, 44 – 52) 
tvoria záverečné verše kapitoly, ktorú 
Matúš venuje podobenstvám o nebeskom 
kráľovstve: o ukrytom poklade, o vzácnej 
perle a o sieti hodenej do mora. Zastavím 
sa pri prvých dvoch, v ktorých je nebeské 
kráľovstvo pripodobnené dvom rôznym 
vzácnym veciam: pokladu ukrytému v poli 
a perle veľkej hodnoty.

Reakcia toho, kto nájde perlu alebo poklad, 
je prakticky rovnaká: ľudia predajú všetko, 
aby získali to, na čom im teraz už najviac 
záleží. Týmito dvoma prirovnaniami nás 
má Ježiš v úmysle zapojiť do budovania 
nebeského kráľovstva, predstavujúc nám 
podstatnú charakterovú črtu kresťanské-
ho života, života nebeského kráľovstva: 
na tomto kráľovstve majú plnú účasť tí, 
ktorí sú ochotní vsadiť všetko; sú odvážni. 
Vskutku, onen človek a takisto aj obchodník 
z podobenstva predávajú všetko, čo majú, 
zanechávajúc tak svoje materiálne istoty.

Z toho sa dá pochopiť, že budovanie krá-
ľovstva si vyžaduje nielen Božiu milosť, ale 
aj aktívnu disponovanosť človeka. Konanie 
muža a obchodníka z podobenstiev, ktorí sa 
dávajú do hľadania, zriekajúc sa vlastných 
dobier, aby si mohli kúpiť niečo, čo je ešte 
vzácnejšie, je konaním rozhodným, radi-
kálnym, povedal by som, že jednosmerne 
priamym, nie tam aj späť: je to priamočiare 
konanie. Ba čo viac, je to konanie s rados-
ťou, lebo obaja našli poklad.

Sme pozvaní osvojiť si postoj týchto dvoch 
evanjeliových postáv, aby sme sa aj my stali 
zdravo vášnivými hľadačmi nebeského krá-
ľovstva. Znamená to zanechať ťažkú bagáž 

našich svetských istôt, ktoré nám bránia 
v hľadaní a budovaní kráľovstva: dychti-
vosť po vlastníctve, smäd po zisku a moci, 
myslenie len na seba samých. V našich ča-
soch, ako všetci vieme, sa život niektorých 
môže stať tuctovým a vyhasnutým, lebo 
pravdepodobne nešli hľadať pravý poklad: 
uspokojili sa lákavými, no pominuteľnými 

vecami, trblietavými zábleskami, ktoré 
sú však iluzórne, lebo človeka nakoniec 
nechávajú v tme.

Naopak, svetlo kráľovstva nie je nejaký 
ohňostroj, je to svetlo. Ohňostroj trvá iba 
chvíľku, no svetlo kráľovstva nás sprevádza 
celým životom. Nebeské kráľovstvo je opa-

kom nadbytočných vecí, ktoré ponúka svet; 
je opakom banálneho života: je pokladom, 
ktorý dennodenne obnovuje život a otvára 
ho širším obzorom. Skutočne ten, kto našiel 
tento poklad, má kreatívne a objaviteľské 
srdce, ktoré neopakuje, ale vynalieza, pre-
chádzajúc novými cestami, ktoré nás vedú 
k láske k Bohu, k láske k ostatným, k pravej 
láske k nám samým.

Znakom tých, ktorí kráčajú po tejto ceste 
kráľovstva je kreativita, stále sa usilujúc 
o viac. Tá kreativita, ktorá sa chopí života 
a dáva ho, dáva a dáva, ďalej a ďalej... Stále 
hľadá najrozličnejšie spôsoby, ako dávať 
život. Ježiš, ktorý je tým ukrytým pokladom 
a tou perlou nesmiernej hodnoty, nemôže 
nevyvolávať radosť, všetku radosť sveta:  

radosť objaviť zmysel vlastného života, 
radosť cítiť, že ho nasadzujeme v dobro-
družstve svätosti. Nech nám svätá Panna 
Mária pomáha každodenne vyhľadávať po-
klad nebeského kráľovstva, aby sa v našich 
slovách a činoch prejavovala láska, ktorú 
nám Boh daroval skrze Ježiša.“ (z príhovoru 
26. júla 2020)

fli
ck

r.c
om

„Muži a ženy, ktorí sa modlia, vedia, že nádej je silnejšia než 
malomyseľnosť. Veria, že láska je mocnejšia než smrť a že 
istotne jedného dňa zvíťazí, aj keď nevieme kedy a ako.“

 (Svätý Otec František)
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AJ DNES  
DETI HLADUJÚ

Mária KUBALOVÁ – Viktor PORUBSKÝ

Pocit hladu zažil asi každý človek bez ohľadu na to, či je 
chudobný, alebo bohatý. „Po celom dni prísneho pôstu 
som niekedy večer taká vyčerpaná, že už nemám síl sa 
venovať deťom, bolí ma hlava, je mi zle a teším sa na to, 
keď sa ráno zobudím a konečne si dám zaslúžené výdatné 
sobotné raňajky,“ opisuje svoje pocity prežívania hladu cez 
pôstne dni Daniela. Mnoho iných vrátane detí si ráno svoje 
vysnívané raňajky nedajú. Nedobrovoľný pôst pokračuje 
ďalej a stáva sa u niektorých doslova otázkou prežitia.

PREČO JE  
NA SVETE HLAD? 
Podľa odhadov až 820 miliónov ľudí (čo 
je asi toľko, koľko obyvateľov má Európa 
a USA dokopy) nemalo dostatok jedla 
a pravidelne si líhajú spať hladní. Nedos-
tatočný príjem výživných potravín má 
dosah na fyzické a psychické zdravie ľudí, 
zvlášť detí. Ročne na následky podvýživy 

zomrie asi 3,1 milióna detí, čo je polovica 
všetkých detských úmrtí na zemi. V dôsled-
ku pandémie koronavírusu, keď stráca živo-
bytie a príjmy množstvo už tak chudobných 
ľudí, môže podľa niektorých odhadov počet 
hladujúcich ľudí stúpnuť až dvojnásobne.

Niektorí z nás, ktorým bolo dané žiť 
v relatívnom dostatku, si myslíme, že títo 
chudobní ľudia si za svoju situáciu môžu 

sami. Možno to spôsobuje únava z našej 
každodennej práce, ktorou sa snažíme do-
priať našim rodinám lepší život. Chudobu 
a hlad si však ľudia nezvolili sami. Narodili 
sa do prostredia, v ktorom majú podmienky 
na život podstatne ťažšie ako väčšina z nás.

Priblížiť nám to môže scéna z afrického 
kostola, ktorú opisuje vo svojej knihe 
charitatívny pracovník Magnus McFarla-
ne-Barrow: „Keď na konci omše väčšina 
ľudí v tichosti odišla, všimol som si jednu 
ženu, ktorá niesla na hlave akýsi uzlík látky. 
Prešla kostolom a položila ho na spodný 
schod pred oltár. Potom prišiel otec Owen, 
pomodlil sa nad ním a požehnal ho. Žena si 
dala uzlík opäť na hlavu a pokojne odkrá-
čala von. Došlo mi, že v tej látke mala za-
balené cenné obilné zrná. Vo chvíľke ticha 
som uvažoval o prejave viery, ktorej som bol 
práve svedkom. Tie zrná predstavovali všet-
ku jej budúcnosť a budúcnosť celej rodiny. 
V nich sa skrývali všetky nádeje a obavy.“

Africká žena a jej rodina bytostne závise-
la od úrody, ktorú si bola schopná sama 
vypestovať. Práca na poli bola ich jediným 
zdrojom príjmu a obživy. Výsledok však 
nezáležal len na ich snahe, ale z veľkej 
miery na prírode – v suchý rok je úrody 
menej a so suchom prichádza hlad. Ten 
v rozvojových krajinách bezprostredne 
súvisí nielen s rozširujúcim sa extrémnym 
suchom a následkami klimatických zmien, 
ale i s ozbrojenými konfliktami alebo 
hlbokými ekonomickými krízami v týchto 
nerozvinutých regiónoch. Hlad však vždy 
postihuje tých najchudobnejších, ktorými 
sú zväčša ľudia bez vzdelania.

Bieda a hlad sú vždy veľmi úzko prepojené. 
Podľa odhadov žije na zemi skoro každý de-
siaty človek v extrémnej chudobe, čo pred-
stavuje sumu asi 1,74 eur, s ktorou musia 
vystačiť na jeden deň. Vo všeobecnosti hlad 
nie je spôsobený globálnym nedostatkom 
potravín. Na svete je dostatočné množstvo 
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jedla pre všetkých, ale priepastné rozdiely 
medzi krajinami, no i v rámci krajín spôso-
bujú jeho nerovnomerné rozdelenie. Zatiaľ 
čo mnohí sa obávajú o to, čo budú zajtra 
jesť, mnohí z nás si robia starosti s chud-
nutím. Zaujímavo to kedysi komentovala 
sv. Matka Terézia, ktorá povedala: „Hlad 
na svete nie je preto, lebo nedokážeme 
nasýtiť chudobných, ale preto, lebo nedoká-
žeme nasýtiť bohatých.“

MESIACE SUCHA
V rozvojových krajinách ľudia pracujú 
najmä vo svojich vlastných záhradách 
a poliach. Tie im zabezpečujú jedlo, ale aj 
spôsob, ako si predajom vypestovaných 
plodín zarobiť peniaze. Striedanie úrod-
ných mesiacov s neúrodnými ich núti robiť 
si zásoby, ktoré však počas dlhých období 
sucha nestačia.

Situáciu opisuje Joanes, rodený Haiťan, 
ktorý žije už osem rokov na Slovensku. 
„Na Haiti veľa pestujeme − fazuľu, kukuri-
cu, banány, avokádo. Niečo zjeme a niečo 
predáme. Za peniaze si môžeme kúpiť 
potraviny, ktoré nedokážeme vypestovať, 
napríklad ryžu a olej. Haiti volajú aj perla 
Karibiku vďaka krásnym lesom, ktoré tu 
kedysi boli, ale tie boli zničené zemetrase-
ním a najmä masívnou a nekontrolovanou 
ťažbou dreva. Voda sa preto už neudrží 
v pôde a steká rýchlo do mora. Niekedy je 
veľmi sucho.“ Joanes pochádza z dediny La 
Quamithe, kde zásoby vody majú priamo 
v dedine, no je jej čoraz menej a nestačí pre 
všetkých. Oproti minulosti je viac sucha 
a oveľa menej vlahy v pôde, a tým aj menej 
úrody. „Na Haiti jeme raz do dňa. Kukurica 
a fazuľa sú sýte, stačia na celý deň. Na Slo-
vensku som zvykol jesť viac. Keď prídem 
späť na Haiti, stále som hladný.“

SLEPÁ ULICA 
Čoraz viac ľudí v chudobných krajinách 
odchádza z vidieka do veľkých miest. Pôda 
ich nevie uživiť, a preto opúšťajú svoje 
domovy, aby sa s vidinou zárobku usadili 
v preplnených slumoch na okrajoch miest. 
Tam neraz v pozliepaných príbytkoch 
vychovávajú svoje deti zháňajúc každo-
denné živobytie ako nevzdelaní nádenníci 
s rôznymi pomocnými prácami. Realita 
slumov je mnohokrát tvrdšia ako na vidieku 
– bieda a nedostatok príležitostí na platenú 
prácu produkuje kriminalitu, prehustený 
priestor a absencia hygienického zázemia 
alebo pitnej vody je živnou pôdou pre 
choroby. Niekde dokonca nie je zriedkavos-
ťou vidieť skupinky detí hľadajúcich obživu 

na skládkach odpadu, kam smetiarske autá 
donášajú „vzácnosti“, z ktorých sa dá niečo 
predať alebo zjesť, či detské gangy, ktorých 
spôsobom prežitia je násilie.

Slovenský dobrovoľník Viktor si spomí-
na na svoje zážitky z návštevy haitského 
hlavného mesta Port-au Prince, v ktorom 
sa nachádza slum Cité Soleil (Mesto slnka). 
„Pri prejazde autom smerom k hlavnému 
mestu ma kamarát upozornil na hlinený 
kopec. Nezdal sa mi ničím nezvyčajný. 
Hlina z kopca však bola jedinečná tým, 
že bola jedlá. Nemala síce skoro žiadnu 
nutričnú hodnotu, ale dala sa stráviť. Piekli 

sa z nej preto hlinené koláče, ktoré sa za pár 
drobných predávali v Cité Soleil, aby si nimi 
ľudia mohli zaplniť žalúdok a zahnať pocit 
hladu. Nechcel som tomu veriť.“

NAUČ ČLOVEKA LOVIŤ
Rozvojové krajiny vyhrajú boj s chudobou 
a hladom veľmi ťažko, pokiaľ ich vlastní 
obyvatelia ostanú nevzdelaní. Vzdelanie 
otvára dvere práci, práca finančnému 
zabezpečeniu a peniaze lepším podmien-
kam na život. Vzdelaní ľudia sú pripravení 
klásť si otázky a hľadať nové spôsoby, ako 
zlepšiť úroveň života v krajine. V neposled-

5www.casopisslovo.sk slovo na témuopisslovo.sk

O
rl

a 
Ry

an
M

ar
is

ol
 G

ra
nd

on
C

hr
is

 W
at

t



nom rade sú to oni, kto môže učiť ďalšie 
generácie.

Vo svete je 59 miliónov detí v školskom 
veku, ktoré nenavštevujú základnú školu. 
Nutnosť hľadať zdroje živobytia, pestovať 
úrodu, robiť príležitostné platené práce, 
starať sa o súrodencov alebo starnúcich 
rodičov im bráni vzdelávať sa. Pre tieto deti 
je škola jednoducho luxusom, na ktorý 
nemajú čas. Na Slovensku je návšteva školy 
samozrejmosťou a slovenské deti majú 
dokonca nárok na dotované obedy. Väčšina 
z nich už do samotnej školy prichádza ráno 
po raňajkách a s desiatou, aby v škole mali 
energiu na učenie.

Veľa detí v chudobných krajinách však zo 
škôl odchádza, pretože hlad im nedovolí 
sústrediť sa. V triede sa dá hladné dieťa roz-
poznať hneď − je slabé a roztržité. Do tried 
prichádza hladných až 66 miliónov žiakov 
základných škôl. V mnohých krajinách 
školské jedálne neexistujú a deti sú odkáza-
né na to, čo dostanú alebo nedostanú najesť 
doma. Páter Augustín Vrecko, dlhoročný 
slovenský misionár na Haiti, hovorieval: 
„Deťúrence tam chodia do školy, ale aj tak 
sa nič nenaučia, lebo sú hladné. Skús nejesť 
dva dni a potom počúvať učiteľa. Najprv 
musíme naplniť brucho, až potom môžeme 
naplniť hlavu.“

S touto optikou pracujú školské stravovacie 
programy, ktoré sa v niektorých krajinách 
čoraz viac realizujú. Tým, že sa deťom 
poskytne v škole jedlo, deti nielenže dostá-
vajú potrebné živiny a vitamíny na zdravý 
vývin, ale zároveň pre ne škola prestáva byť 

nedostupná a otvára im svoje lavice. To je 
ohromná motivácia na to, aby sa deti žijúce 
v extrémnej chudobe mohli vzdelávať a in-
vestovať do svojej budúcnosti. Empirické 
zistenia ukazujú, že školy po zavedení stra-
vovania navštevuje výrazne viac žiakov, deti 
menej vynechávajú vyučovanie, dosahujú 
lepšie výsledky a majú oveľa viac energie 
na učenie, ale i na hranie. V niektorých 
školách pozorovali, že deti, ktoré po vyučo-
vaní odchádzali vyčerpané domov, sa zrazu 
začali po škole hrať a šantiť. Jedlo v škole im 
prinavrátilo detstvo.

Pre niektoré deti sa strava v škole dokonca 
stáva hlavným zdrojom obživy. Príkla-

dom je príbeh chlapca, ktorý vo svojej 
knihe opisuje Magnus McFarlane-Barrow: 
„Učitelia v africkej škole Mzedi si všimli, že 
Lazaro, dovtedy úplne dochvíľny chlapec, 
začal každé ráno chodiť do školy neskoro 
a bez vysvetlenia. Neskôr sa ukázalo, že 
Lazarova mama zomrela a ostal doma sám 
so svojím malým bračekom. Lazaro závisel 
od jedla, ktoré dostal každý deň v škole. 
Dopočul sa o podobnom stravovacom 
systéme v predškolskej triede na mieste 
vzdialenom necelé dva kilometre. Odvtedy 
každé ráno Lazaro odniesol svojho malého 
brata na miesto, kde sa ubezpečil, že 
dostane najesť, až potom sa vrátil do školy 
s oneskorením.“

Aj keď v niektorých krajinách ako India 
sa na financovanie obedov na školách 
zriadil vládny program, v mnohých iných 
pri absencii štátnych programov školské 
stravovanie zavádzajú dobročinné a cha-
ritatívne organizácie či misionári, ktorí sa 
snažia deťom pomáhať. Pomoc chudobným 
ľuďom však nesmie byť vnucovaná. Treba 
zachovať ich ľudskú dôstojnosť a podať 
im pomocnú ruku tak, aby sa jedného dňa 
postavili na vlastné nohy s pocitom, že do-
kážu pomôcť vlastnej krajine. Málokto chce 
opustiť svoj domov a rodinu. V rozvojových 
krajinách sú mnohé komunity silno späté 
vzájomnou pomocou a nesením ťažkých 
chvíľ. Páter Augustín Vrecko raz povedal: 
„Situáciu biedy zmeníme naším príkladom, 
pomaličky. Pomôž im, aby si postavili dom, 
oni si to vážia, a my ich môžeme povzbudiť: 
‚Pomohli sme vám, pomôžte iným‘, a to 
je úžasná práca pre budúcnosť. ‚Choďte 
a učte!‘ a spoločnými silami môžeme zveľa-
diť ľudskú spoločnosť.“

BISKUP PRVEJ ÚNIE – SERGEJ
Valašské knieža Michal po vyhnaní Petronia z Mukačeva tu dosadilo Valacha (Rumu-
na) Sergeja. Za biskupa ho v roku 1601 vysvätil kyjevský metropolita Hypatij, ktorý 
sa v roku 1595 zaslúžil o Brestskú úniu. Dôvodom bola väčšia nedôvera Michala voči 
moldavskej cirkvi než voči zjednoteným haličským metropolitom. Sedmohradské 
knieža Štefan Bočkaj, ktorý povstal proti Habsburgovcom, rozšíril 17. decembra 1606 
v Košiciach právomoc biskupa Sergeja aj na župy Zemplín a Turňa. Do roku 1627 sa 
jeho právomoc postupne rozšírila nielen na Hajdúdorog a Sabolč, ale aj na srbských 
prisťahovalcov. Vykonával ju tak nad Rusínmi, Valachmi (Rumunmi), Slovákmi 
i Srbmi. Pri vysviacke biskup spoznal dôvody, ktoré viedli haličských biskupov k únii. 
Situácia v Mukačeve bola o to komplikovanejšia, že rozhodnutie za úniu alebo proti 
nej nezáviselo ani tak od vôle biskupa ako zemepána. Keď sa v roku 1607 biskup Sergej 
utiahol do Hrušova, v západnej časti eparchie sa zväčšil vplyv susedných przemyšl-
ských biskupov. Odtiaľ totiž prichádzali noví osadníci na východné Slovensko. A práve 
prvý zjednotený przemyšlský biskup Atanáz Krupecký tu nielen pôsobil, ale aj docielil 
úniu rusínskych kňazov na Humenskom panstve s Katolíckou cirkvou. Biskup Sergej 
nakoniec opustil eparchiu a v Tismane v rokoch 1626 – 1629 zomrel. (Juraj Gradoš)
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Mary‘s Meals (v preklade Máriine jedlá, podľa Panny Márie) je medzinárodné 
charitatívne dielo postavené na jednoduchej myšlienke, ktorá funguje: poskytnutím 
jedného výživného jedla v mieste vzdelávania priťahuje chudobné a hladné deti 
do školských lavíc, kde môžu získať vzdelanie a nádej na lepšiu budúcnosť. Mary’s 
Meals je dielom malých skutkov lásky − jedlo deťom v krajinách pomoci varia miest-
ni dobrovoľníci bez nároku na odmenu a náklady financujú dobrodinci z celého 
sveta. V roku 2016 pápež František Mary’s Meals povzbudil slovami „Vpred! Vpred! 
Vpred! Nech Boh žehná vaše dielo.“

Mary’s Meals môžete podporiť modlitbou (osobnou alebo v spoločenstve), 
zapojením sa do šírenia myšlienky diela ako dobrovoľník alebo zaslaním 
akéhokoľvek pravidelného, či jednorazového príspevku na zbierkový účet Mary’s 
Meals Slovensko.

Nasýtenie jedného dieťaťa na celý školský rok stojí 18,30 eura. 

Mary’s Meals Slovensko, o. z.
Liptovský Michal 39 
03483 Liptovský Michal
www.marysmeals.sk | tel. 0951 126 267 | info@marysmeals.sk

Zbierkový účet (IBAN): SK24 8330 0000 0008 1560 1560



7www.casopisslovo.sk bioetika

OČKOVANIE PROTI  
KORONAVÍRUSU

Jozef GLASA

Zúriaca pandémia ochorenia Covid-19 (milióny infiko-
vaných, státisíce mŕtvych) ukázala krehkosť a zrani-
teľnosť ľudskej civilizácie. Všeobecnú nepripravenosť 
všetkých a všetkého. Statočnosť a hrdinstvo mnohých.  
No i hlúposť, sebectvo a ľahkovernosť iných. 

Prvá vlna pandémie Slovensko temer 
obišla. Vravia, že zázrakom. Ako to bude 
s ďalšími vlnami, nikto nevie. Ľudia si 
možno myslia, že už máme za tým. Bohu-
žiaľ, asi nemáme.  

Všade sa volá po účinných liekoch. Ako 
to, že tu ešte nie sú?! Neplnia si azda 
medicína a veda svoju povinnosť?! Plnia. 
Je to však všetko oveľa zložitejšie. Klinické 
štúdie nepotvrdili dostatočnú účinnosť 
ani bezpečnosť liečiv, ktoré sa už testovali. 
Niektoré však prinášajú nádej. Ukazujú 
možné cesty vpred. Výskum nových liečiv 
po celom svete intenzívne pokračuje. 

Lekári ošetrujúci desaťtisíce pacientov 
s Covid-19 doslova na všetkých obýva-
ných kontinentoch sa medzičasom už 
veľa naučili, ako čo najlepšie využiť to, 
čo už je k dispozícii (lieky, komplexné 
liečebné postupy, respirátory). Vedia, ako 
nový vírus presne vyzerá, poznajú jeho 
štruktúru na molekulovej úrovni. Vedia 
ho spoľahlivo dokázať u infikovaného člo-
veka, preveriť prekonanie infekcie a riadiť 

liečbu podľa presnej diagnostiky. Napriek 
tomu mnoho pacientov v postihnutých 
krajinách na Covid-19 umiera. Nielen tí 
z rizikových skupín – starší a chorí. Tí však 
omnoho častejšie. 

Skutočné riešenie sa očakáva od vývoja 
a klinického skúšania nových očkova-
cích látok. Zoči-voči smrtiacej pandémii 
ide o bezprecedentné preteky s časom. 
O dosiaľ nevídané celosvetové úsilie. 
S obrovským nasadením síl a prostriedkov. 
Najlepších vedeckých tímov a inštitúcií, 
štátnych aj súkromných peňazí. Za nebý-
valej medzinárodnej spolupráce. A desaťti-
sícov zdravých dobrovoľníkov, u ktorých sa 
už dnes bezpečnosť a účinnosť budúcich 
vakcín testuje. 

Pandémia Covid-19 sa totiž dostane pod 
kontrolu až vtedy, keď bude široko dostup-
ná účinná a primerane bezpečná vakcína. 
Poskytne očkovaným ľuďom špecifickú 
imunitu voči koronavírusu. To znamená, 
že rôznym spôsobom – dnes sa pracuje asi 
s piatimi až siedmimi celkom odlišnými 

prístupmi – vopred vyzbrojí organiz-
mus protilátkami alebo „vyškolenými“ 
imunitnými bunkami. Tie pri napadnutí 
koronavírusom zabezpečia jeho spoľahlivé 
zneškodnenie. 

Ak sa podarí zaočkovať väčšiu časť obyva-
teľstva, koronavírus pri svojom šírení stále 
častejšie „narazí“  na imúnne osoby. Tým 
sa podstatne zníži jeho šírenie. Ak stúpne 
percento zaočkovaných na určitú úroveň, 
šírenie vírusu sa zastaví. Hovoríme, že sa 
dosiahne kolektívna imunita. Až vtedy 
„budeme mať za tým“. Možno nie celkom. 
Lebo inovácia používaných vakcín bude 
musieť držať krok s mutáciami vírusu. Tie 
by mohli znižovať alebo aj zrušiť ich účin-
nosť. Až pri dlhodobom používaní vakcín 
sa ukáže, ktorá z nich je najbezpečnejšia. 
I keď vzhľadom na súčasnú úroveň po-
znania i na predbežné výsledky testovania 
u zdravých dobrovoľníkov sa dá očakávať, 
že vakcíny proti koronavírusu budú mať 
vysokú úroveň bezpečnosti. 

Etické otázky spojené s vývojom vakcín 
proti koronavírusu sú podobné tým, 
ktoré prichádzajú do úvahy vo vzťahu ku 
ktorejkoľvek novej vakcíne. Ide predovšet-
kým o vysoké nároky na jej bezpečnosť 
a účinnosť, kvalitu, stabilitu pred podaním 
očkovanému, ako aj o jej reálnu a ekono-
mickú dostupnosť. 

Prekvapujúcou, ba vskutku bizarnou 
etickou otázkou je už dnes odmietanie 
časti našej spoločnosti nechať sa riadne 
preverenou a verejnými zdravotníckymi 
autoritami (Úradom verejného zdravot-
níctva SR) schválenou očkovacou látkou 
proti koronavírusu zaočkovať. Lebo aj 
v tomto prípade, v rozpore s ozajstnou 
medicínskou vedou a zdravou etikou, 
sa nájdu ľudia, ktorí skalopevne uveria 
výmyslom konšpirátorov a ohlupovaniu 
osôb z organizácií bojujúcich proti očko-
vaniu. Bohužiaľ. Alebo možno tentoraz 
predsa len zvíťazí zdravý rozum a skutoč-
ná etika?
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CHCE MU  
ROBIŤ RADOSŤ

Mária DUDOVÁ-BAŠISTOVÁ

Bývalý gréckokatolícky učiteľ Ján Slávik z Prešova sa v deň svojich tohtoročných menín 
dožil krásneho jubilea − sto rokov. Počas svojho života prežil vojnu aj zmeny režimov, no 
vníma, že mal život veľmi šťastný a požehnaný. Aj napriek veku s trojciferným číslom žiari 
energiou a svojím humorom rozveseľuje všetkých naokolo. 

J	 Prednedávnom ste sa dožili úctyhodného 
jubilea − sto rokov. Celý svoj život ste pritom 
prežili za katedrou, upísali ste sa učiteľské-
mu povolaniu. Bol to vždy váš sen? 

Rodičia ako veriaci gréckokatolíci ma dali do gréc-
kokatolíckej základnej školy. Neskôr som študoval 
v ruskom učiteľskom ústave na stromoradí, kde som 
sa zameral na ruský jazyk. Po maturite som si však 
nenašiel miesto s výučbou ruského, ale slovenského 
jazyka. Ministerstvo školstva vtedy mojej žiadosti 
nevyhovelo. Ale v tom čase som sa dozvedel, že 
odchádza učiteľ z Belej nad Cirochou, tak som šiel 
tam. A to bolo potom moje prvé miesto pôsobenia 
ako učiteľa.

J	 Učiteľskú kariéru ste teda začali v Belej nad 
Cirochou. Kedy ste sa vrátili ako rodený 
Prešovčan do svojho rodiska? 

V Belej nad Cirochou som pôsobil ako výpomocný 
učiteľ, lebo maturita z ruského učiteľského ústavu 
mi nezaručovala dostatočnú kvalifikáciu. A z Belej 
som potom prešiel na sedem ďalších škôl. Pre mňa 
bolo najväčšie šťastie, keď sa vojna skončila. Ruský 
jazyk sa zaviedol do všetkých škôl ako povinný pred-
met, a učiteľov nebolo. A tak som sa dostal do Ban-
skej Bystrice na priemyselnú školu, neskôr do Prešo-
va na ekonomickú, dnešnú obchodnú akadémiu.

J	 Spomenuli ste vojnu, ňou boli poznačené 
vaše mladé roky. Ako ste ju prežili?

Vojakom som nikdy nebol. Na vojnu som nešiel, 
lebo som nebol schopný, a tak som nebol odvedený. 
A to bolo moje šťastie. Ja som to totiž veľmi ťažko 
prežíval. Naozaj to bolo moje šťastie, lebo som veľmi 
citlivý. Veľmi som to vtedy celé vnímal a prežíval.

J	 Ak to nie je tajomstvom, čo bolo dôvodom 
vášho, ako hovoríte, šťastia, že vás neod-
viedli? 

Bol som malý. Proste útla postava. Ale musím pri-
znať, že som mal vtedy aj v komisii kamaráta, tak aj 
to mi troška pomohlo. Ale s tým, že som bol takého 
malého vzrastu, som žil celý život. A boli z toho aj 
úsmevné situácie.

J	 Napríklad? 

Keď som ako pedagóg prišiel do neznámeho pro-
stredia, ľudia skoro vždy hľadali vyučujúceho. Často 
ma považovali za žiaka, za jedného z nich.

J	 Tak ste to potom mali stále veselé. 

To teda áno. Veď aj v detstve ma preto nosili 
na chrbte. Prvý výlet zo školy som mal ako chlapec 
na Šarišský hrad. Mal som vtedy 9 – 10 rokov, bol 
som najmenší. Keď sme odchádzali z hradu a prišli 
na vlakovú stanicu, zistili sme, že vlak odišiel. Ve-
dúci vtedy povedal, že pôjdeme pešo. Išli sme pešo 
a on – chlapče, vládzeš? Poď! Zobral ma na chrbát 
a niesol na ňom asi päťsto metrov, od Dúbravy až 
na koniec Sabinovskej ulice.

J	 To ste mali teda dobrého učiteľa.

To som mal. Aj potom neskôr. Napríklad som mal 
v živote zaujímavé momenty. Počas svojho peda-
gogického štúdia som sa dostal na fakultu, kde mi 
prednášal jeden môj bývalý žiak. Ten najprv u mňa 
maturoval z ruštiny a potom on učil mňa. Bol to 
zriedkavý prípad, aby vyučoval vlastný žiak svojho 
učiteľa. Inak som bol učiteľom až do dôchodku, 
vždy som sa snažil dať žiakom zo seba všetko.

Ján Slávik sa 
narodil 24. júna 
1920 v Prešove. 
Pôsobil ako 
pomocný učiteľ, 
neskôr ako učiteľ 
ruského jazyka 
v Belej nad 
Cirochou, ale aj 
v ďalších mestách 
východného 
Slovenska. Ako 
učiteľ ruského 
jazyka bol nielen 
neúnavným 
propagátorom 
čítania medzi 
študentmi, ale 
aj sám veľkým 
milovníkov kníh. 
Len jeho vlastná 
knižnica má okolo 
dvesto titulov.
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VIETE, ŽE...? 
Gréckokatolícky 
učiteľský ústav bol 
po zoštátnení a spojení 
so Štátnym koedu-
kačným učiteľským 
ústavom transformo-
vaný na Gymnázium 
Klementa Gottwalda 
(1953) s vyučovacím 
jazykom ukrajinským 
(už nie ruským) a slo-
venským.

Ján Slávik na oslave 
stých narodenín 
v Krajskej knižnici  
P. O. Hviezdoslava 
v Prešove

J	 Spomínali ste, že vás týmto smerom naviedli 
vaši veriaci rodičia.

Áno, mal som dobrých rodičov. A moji rodičia boli 
naozaj veriaci. Aj preto ma dali na gréckokatolícku 
školu. Rád som sa učil. Aj prvé sväté prijímanie som 
prijal od dnes už blahoslaveného biskupa Petra 
Pavla Gojdiča. To sú veľmi pekné spomienky, rád sa 
pozerám aj na tú fotografiu, som na nej najmenší.

J	 Napriek vašej menšej postave ste nepre-
hliadnuteľný, napríklad v prešovskej knižni-
ci. Viem, že ste jej stabilným návštevníkom. 

Ešte len ráno otvoria a už som medzi prvými. 
Chodím tam už päť rokov. Už ani neviem, ako som 
sa dostal, ale viem, že ma niekto zavolal, aby som 
sa šiel pozrieť. Ja som šiel a už som aj zostal. Sú tam 
milé knihovníčky. Hoci som predtým do knižnice 
nechodil, čítal som vždy veľa a rád. Mám doma 
vlastnú knižnicu, kde mám asi okolo dvesto kníh.

J	 A váš najobľúbenejší žáner alebo autor?

Maturoval som na ruskom učiteľskom ústave, tak 
aj tam ma oslovili diela, s ktorými som sa stretol, 
od Anny Kareninovej až po Vojnu a mier. Knihy som 
často dostával ako darček na sviatky, ale rád som si 
ich aj kupoval.

J	 Tak to ste mysľou stále svieži. A čo telesná 
kondička? Ako chodievate do knižnice?

No predsa pešo. Veď bývam len tu neďaleko. Mám 
čas, je tam príjemné prostredie, tak prvá cesta je 
ráno do knižnice, kde som prvý. A odchádzam po-
sledný, lebo idem odtiaľ rovno na obed.

J	 Čiže prakticky ste stále na nohách.

Veľmi rád chodím do prírody. Som aj členom pre-
šovského turistického klubu Boganča klub. Chodím 
ešte aj na Šarišský hrad. Kedysi, keď sme boli mladí, 
sme rátali kilometre, teraz už len obdivujeme krásu.

J	 Takže stále len pešo? 

No a? Ako inak. Mal som aj auto, ale už nemám, aj 
bicykel, aj motorku, teraz musím už len pešo. Či 
chcem, či nie. Moje záľuby boli aj lyže či korčule, 
v lete zas kúpanie. Napríklad na Delni.

J	Myseľ teda cvičíte čítaním, telo pohybom. 
Ak by ste však mali povedať nejaký „recept 
na dlhý život“, čo bol ten váš?

Nefajčím, nepijem, dám si len sem-tam. A strava? 
Keď som zjedol dve kilá slaniny za celý život, tak 
to je veľa. Teraz je moja strava na raňajky rožok 
s maslom a biela káva. Na večeru sú to hrianky, čaj. 

Na obed sa chodievam najesť do jedálne. Raňajky, 
obed, večera, to je všetko. Sem-tam cukrík medzi-
tým. Toto som celý život takto dodržiaval.

J	 Takže ste neboli typ chlapa, ktorý musí mať 
na stole mäso?

Zabíjali sme doma aj dve svine, ale ja som klobásy 
okrem Vianoc alebo Veľkej noci nejedol. A naprík-
lad aj pri mlieku, ak som si mal vybrať, tak stále som 
si vybral namiesto sladkého to kyslé.

J	 V strave ste teda boli striedmy, ale inak 
doslova prekypujete radosťou a veselosťou. 
Kde pramení táto vaša radosť?

Mal som v živote šťastie.

J	 Šťastie? Čo bolo pre vás šťastím?

Mal som výbornú manželku, to sa ani nedá opísať. 
A to bolo moje šťastie. Ja som mal aj šťastné man-
želstvo, aj šťastný život. S mojou ženou Iľušou, tak 
sme ju volali, bola to Helenka, sme sa spoznali počas 
tancovačky v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici. 
A moja Iľuša bola moje najväčšie šťastie.

J	Mali ste teda šťastné manželstvo a Pán Boh 
vás odmenil aj dlhým životom. 

Ani nie tak. Ja vám poviem, prečo tak dlho žijem.

J	 A viete to? Tak prečo? 

Prečo tak dlho žijem? Pretože som planý a Pán 
Boh čaká, kým sa polepším. Tí, ktorí boli dobrí, už 
zomreli. Pán Boh ich zobral, aby sa neskazili. A ja 
som zlý, tak ma necháva. Ale už budem aj ja dobrý. 
Chcem mu urobiť radosť.
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PRVÉ VÁŽNE 
ROZHODNUTIE

Juraj GRADOŠ

Dnešná mladá generácia pôsobí dojmom, akoby nevede-
la, čo vlastne chce. Týka sa to najmä budúcnosti a s tou je 
prepojená otázka jej vzdelávania. Ak mladý človek nastúpi 
na správnu strednú, prípadne vysokú školu, nielen čo sa 
týka jej samotnej kvality, ale najmä zamerania, je to dobrý 
základ, na ktorom môže postaviť svoju budúcu ekonomic-
kú samostatnosť.

Ako rodičia často do tohto procesu vstupu-
jeme. Tak, ako má rodič podstatný hlas pri 
výbere materskej a základnej školy, v otáz-
ke strednej alebo vysokej školy by mal skôr 
načúvať. Rodičia, ktorí si vybudovali pevný 
vzťah s dieťaťom, ktorý postupne dozrieva 
do partnerstva, to majú pri výbere školy 
a tým aj budúcnosti dieťaťa ľahšie. Tí, 
ktorých vzťah je založený na strachu alebo 
nedôvere, či úplnej voľnosti, to budú mať 
ťažšie. I keď dnes nie je nevyhnutné praco-
vať vo vyštudovanom odbore, tie stratené 
štyri roky budú raz chýbať.

AJ TAK BUDEM 
POŽIARNIKOM
Mladí ľudia sú dnes viac ako kedykoľvek 
predtým vychovávaní na filmovej pro-
dukcii obsahujúcej nespočetné množstvo 
hrdinov s nadprirodzenými schopnosťa-
mi. Len málo detských seriálov a filmov 
vovádza deti do reálneho života cez 
približovanie skutočného zamestnania 
či povolania. Vytváranie akejsi virtuálnej 
reality a jej rovnocenné postavenie s rea-
litou je fenoménom, ktorého následky 
sa budú prejavovať ešte dlho. Ide najmä 
o neskoršiu zrelosť a dlhší čas na ukonče-
nie sociálneho vývinu jednotlivca.

Úloha rodiča v tejto oblasti je postup-
ne u dieťaťa od malého veku budovať 
správny vzťah k reálnej práci. A to či už 

výberom správnej filmovej produkcie, 
alebo hračiek a rozprávok. Fantázia je 
u dieťaťa dôležitou, ale treba ju klásť 
na reálne základy. Pre budúcnosť dieťaťa 
je veľmi pozitívne, ak sa stotožňuje 
s rozprávkovými postavičkami založe-
nými na reálnych povolaniach alebo so 
skutočnými osobami. Rodič by v tomto 
prípade mal toto správanie dieťaťa pod-
porovať a rozvíjať, a to i v prípade, že sám 
nesúhlasí s takouto budúcnosťou dieťaťa 
alebo ju vidí ako nereálnu (astronaut, 
výrobca hradov z piesku...).

Dnešné deti sa však často stotožňujú 
s hrdinami s nadprirodzenými schop-
nosťami, ktorých príbehy sú umiestnené 
na reálnu Zem, do súčasnosti. Pre dieťa 
je to paradox. V príbehu vníma reálny 
svet, aký zažíva aj v živote. A tak očakáva 
aj existenciu nadprirodzených hrdinov. 
Sklamanie, ktoré sa v dieťati postupne 
rozvíja, udúša jeho vlastnú a jedinečnú 
fantáziu a učí ho neveriť nikomu. Takéto 
dieťa je zvyčajne v živote skeptické a ne-
vie oceniť hodnotu života.

Ak však v dieťati správne rozvíjame jeho 
fantáziu a vzťah k realite, postupne do-
rastie a vďaka týmto pokusom z detstva 
si začne vyberať povolanie, ktoré ho baví, 
kde bude vidieť svoje naplnenie. Rodič 
toto správanie v neskoršom veku môže 
podporovať návštevou skutočného za-
mestnania, ktoré dieťa oslovuje. Tu bude 

jeho fantázia konfrontovaná s realitou 
a v závislosti od intenzity jej prežívania 
buď sa posilní, alebo oslabí. V žiadnom 
prípade by nemal dieťaťu vnucovať nejaké 
povolanie, a to ani priamo, ani nepriamo 
– cez očakávania. Musí myslieť na to, že 
dieťa tu nie je preto, aby naplnilo jeho 
potreby.

Každý máme isté osobnostné pred-
poklady. Tie do značnej miery určujú, 
či sa na to-ktoré povolanie hodíme. 
Preto treba zvážiť aj tento aspekt cha-
rakteru dieťaťa. Niektoré osobnostné 
predpoklady:

 � stabilita (schopnosť prijímať sám 
seba, odolávať stresu a tlaku, byť sebakri-
tický a citlivý);

 � sebapresadzovanie (súťaživosť, 
ambicióznosť, vyhľadávanie spoločenské-
ho postavenia a ocenenie úspechu);

 � sociabilita (potreba sociálnej inte-
rakcie);

 � kooperatívnosť (sociálna vníma-
vosť, takt, chápavosť, cit pre spoluprácu);

 � systematickosť (svedomitosť, spo-
ľahlivosť, konformita a flexibilita);

 � zvedavosť (bystrosť, kreatívnosť, 
vynaliezavosť a schopnosť vykonávať 
rutinné práce);

 � učenlivosť (schopnosť študovať).

AKO SO STREDNOU?
Až 94 % dnešných rodičov necháva 
dieťa vybrať si strednú školu podľa seba. 
Paradoxne až 18 % ľudí podľa výskumu 
agentúry Focus udáva, že rodičia či 
rodina boli v prípade výberu povolania 
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smerodajnými. Rodič totiž môže pomôcť 
dieťaťu s výberom školy najmä tým, že ho 
spoznáva od detstva a často vidí aj to, čo 
samotné dieťa nie. Navyše môže napo-
môcť správnu konfrontáciu očakávaní 
dieťaťa s realitou na pracovnom trhu. 
Táto konfrontácia by nemala nastávať 
v deviatom ročníku, ale omnoho skôr. Už 
v šiestom ročníku by mali rodičia začať 
zbierať od dieťaťa informácie o výbere 
strednej školy či povolania. A zároveň mu 
vytvárať priestor, aby toto svoje želanie 
mohlo konfrontovať s realitou. Správ-
ne vedené dieťa by malo mať v závere 
základnej školy jasno o svojej budúcnosti, 
minimálne v hrubých obrysoch. Dnes 
je to podľa prieskumu, ktorý si nechal 
vypracovať Štátny inštitút odborného 
vzdelávania, približne tretina žiakov.

Napriek tomu, že rodičia majú najbližšie 
k poznaniu dieťaťa, sú často zaslepení ru-
žovou budúcnosťou, ktorú mu vysnívali, 
či vlastnými očakávaniami. Preto je dô-
ležité výber strednej školy konzultovať aj 
s pedagógmi, ktorí dieťa viedli na druhom 
stupni základnej školy. V tomto období 
sa totiž dieťa začína profilovať a na jeho 
správaní i vzdelávaní sa ukazujú vlastnos-
ti, ktorými disponuje. Ukazuje sa, či ho 
viac bavia humanitné, alebo prírodoved-
né predmety. Či má viac talent na jazyky, 
alebo ho bavia manuálne činnosti a rado 
objavuje nové riešenia. Nejde však iba 
o vzťah k predmetu, ale i o postoj ku 
kolektívu. Niektoré deti vedia vstupovať 
do konfliktov a vyriešiť ich. Iné stmeľujú 
kolektív. Ďalšie sú individualisti... Rov-
nako je prospešné pozorne vyhodnotiť 
rôzne testy (najmä testy osobnosti), ktoré 
ukážu, či je dieťa vhodné skôr na hu-
manitný, alebo technický smer. Netreba 
sa ich báť. Dieťa sa viac dozvie o sebe, 
o svojich vlastnostiach a schopnostiach. 
Na základe toho si bude môcť zodpoved-
nejšie a lepšie vybrať najvhodnejšiu školu. 
Ak rodičia budú správne pristupovať 
počas celej základnej školy k vedeniu 
svojho dieťaťa, dieťa si nakoniec zvolí 
také povolanie, ktoré ho bude baviť. V už 
spomínanom výskume agentúry Focus 
každý tretí človek na Slovensku hovorí, že 
sa pre svoju prácu rozhodol preto, lebo ho 
baví alebo je jeho koníčkom.

Niekedy majú rodiča poznanie, že vybra-
né povolanie ich dieťa neuživí. Vidia jeho 
vlohy, no podľa nich dnes toto povolanie 
nemá ekonomickú stabilitu. Napriek 
tomu je prospešnejšie podporiť dieťa 
v povolaní, ktoré si samo vybralo. Nikdy 
neviete, čo ho čaká. Situácia na trhu práce 
sa môže zmeniť. Rovnako toto povolanie 

dnes sa môže transformovať do niečoho 
iného, čo dokáže zabezpečiť dostatočný 
finančný príjem.

Dnešné deti často nemajú žiadnu predsta-
vu o tom, čo by chceli v budúcnosti robiť. 
Alebo sú nerozhodnutí, pretože majú 
veľmi veľa možností, kam môžu ísť študo-
vať. Výber správnej školy preto dieťa často 
nechá na rodičov. Tu si ako rodičia musíme 
priznať zlyhanie v sprevádzaní v čase ich 

základného vývoja. A s týmto priznaním 
by sme mali znášať aj následky zanedbania 
patričnej výchovy. V takomto prípade je 
prospešné dôkladne skúmať základy zá-
ujmov a koníčkov dieťaťa, jeho prospech, 
vlohy na rôzne predmety a na základe 
toho vybrať v konzultácii s odborníkmi 
takú strednú školu, kde dieťa bude môcť 
odhaliť svoje skryté nadanie.

(dokončenie v nasledujúcom čísle)

„MÚDREMU MYSEĽ VKLADÁ  
DO ÚST ROZVAHU A NA PERÁCH 

MU ROZMNOŽUJE ÚČINNOSŤ.“
Ž 16, 23
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ÚCTA KU KLOKO-
ČOVSKEJ IKONE 
V MUKAČEVSKEJ 
EPARCHII

Ivan KOBASA

Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove v roku 1670 sa udialo na území 
Mukačevskej eparchie, respektíve Jágerskej 
diecézy. Po vzniku Prešov-
ského biskupstva v  roku 1818 
väčšina gréckokatolíckych 
farností Zemplína zostala 
súčasťou Mukačevskej epar-
chie. Pre geopolitické zmeny 
bola pre tieto farnosti v roku 
1939 zriadená Apoštolská 
administratúra Mukačevskej 
eparchie na Slovensku, ktorú 
spravoval prešovský biskup, 
najprv prostredníctvom 
generálneho vikára, a neskôr 
osobne. Takýto stav trval 
až do zriadenia Košického 
apoštolského exarchátu 
v roku 1997. 

V Klokočove sa viac ako 
dvesto rokov po slzení žiadne 
slávnosti na počesť miest-
nej ikony nekonali, lebo 
po tom, ako ikonu zobrali 
do Prešova, v Klokočove 
až do začiatku 20. storočia 
nebola ani kópia tejto ikony. 
Jej kópia na magistráte mesta 
Prešov postupne upadla 
do zabudnutia, kým sa o nej 
v druhej polovici 19. storočia 
neinformovalo Mukačevské 
biskupstvo. Napriek tomu kópiu získal 
neskôr prešovský biskup. V roku 1904 bola 
na podnet kanonika Užhorodskej katedrály 
Emanuela Roškoviča prešovským malia-
rom Maximilianom Kurthom vyhotovená 
jej kópia pre Klokočov aj s oltárom, ktorý 
vyhotovila dielňa Rétay és Benedek z Buda-
pešti. Bočný oltár s ikonou bol posvätený 

na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
28. augusta 1904 kanonikom a užhorod-
ským dekanom Jozefom Saxunom.

Podľa najnovších výskumov Juraja Grado-
ša, ktorý okrem iného porovnal rozmery 
kópií v Klokočove a Užhorode, bola pre 
Klokočov neskôr vyhotovená nová, súčasná 
kópia. Takto, aj keď nie úplne jasne to 
opisuje aj otec Irenej Kondratovič vo svojej 
brožúrke Pamiatka z Klokočovskoho otpus-
ta z roku 1927. Podľa spôsobu maľby pred-

pokladáme, že terajšia kópia v Klokočove 
bola zhotovená pravdepodobne v tej istej 
budapeštianskej dielni Rétay és Benedek. 
Kópia vyhotovená Maximiliánom Kurthom 
v roku 1904 sa neskôr dostala do sakristie 
katedrály v Užhorode, kde bola až do roku 
2004. O význame ikony svedčí aj publiko-
vanie fotografie prvej kópie v poslednom 
kompletnom Schematizme Mukačevskej 
eparchie z roku 1915.

Kanonik Emanuel Roškovič veľmi dbal 
o úctu k našim slziacim ikonám. Už v roku 
1899 začal realizovať v ľavej veži katedrály 
v Užhorode kaplnku patrónky eparchie 
Preblahoslavenej Panny Márie s kópiou 
máriapócsskej ikony. Posviacka sa mala 
konať na sviatok Pokrova Presvätej Boho-
rodičky 14. októbra 1900, ale potvrdenie 
tohto plánu sme nenašli. Kaplnka však 

v katedrále existuje dodnes, 
ibaže súčasný oltár bol do nej 
vyrobený v roku 1902.

Pri príležitosti stého výročia 
namaľovania súčasnej užho-
rodskej kópie bola 13. októbra 
2004 prinesená do užhorodskej 
katedrály ikona z Klokočova 
a takto sa chcel rozšíriť jej kult 
v modernej Mukačevskej epar-
chii. Krátko potom bola kópia 
ikony zo sakristie premiestnená 
do pravej časti lode chrámu, 
kde je dodnes uctievaná, 
a do sakristie bola spravená 
nová kópia. V roku 2005 bol 
posvätený základný kameň 
nového chrámu klokočovskej 
ikony Presvätej Bohorodičky 
v Turja Poľane v Perečínskom 
dekanáte. Posvätený bol v roku 
2010. Jedna kópia ikony je 
na ikonostase a druhá samos-
tatne vystavená na verejnú úctu. 
Okrem toho v monastierskej 
kafisme prepodobného Mojseja 
Uhrína v Storožnici pri Užho-
rode sa nachádza jedna veľká 
a jedna malá kópia, ktoré boli 
nedávno vyhotovené. 

V súčasnosti veriaci Mukačevskej eparchie 
prichádzajú na púť do Klokočova iba indi-
viduálne. Podobne aj kópiu v Užhorode si 
neprichádza uctiť veľa veriacich Košickej 
eparchie. Na oboch stranách existujú viace-
ré objektívne prekážky. Ale tie sú na to, aby 
sme ich zdolali. 
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CHLAPEC  
ZO SLUMU

Jimmy BELABRE

Jimmy Belabre pochádza zo smutne 
známeho slumu Cité Soleil na Haiti. Ako 
dieťa mal šťastie, že v slume pôsobilo 
charitatívne dielo Mary’s Meals (Mári-
ine jedlá), ktoré s pomocou miestnych 
dobrovoľníkov varí a podáva deťom 
stravu priamo v škole. Jedno jednoduché, 
ale výživné jedlo denne ho motivovalo 
namiesto zháňania obživy prísť do ško-
ly, a vďaka strave mal dostatok energie 
sústrediť sa na výklad učiteľa. Chlapec, 
ktorého budúcnosť bola neistá, sa vďaka 
získanému vzdelaniu vymanil z bludné-
ho kruhu chudoby a stal sa riaditeľom 
školy na Haiti. Dnes pomáha svojej kraji-
ne pomalými krokmi zlepšiť životy oby-
vateľov. Jedlo v škole pre deti v extrémnej 
chudobe sa poskytuje na Haiti a v ďalších 
osemnástich rozvojových krajinách aj 
vďaka finančnej pomoci Slovákov. 

O Cité Soleil hovorí, že „je to najnebez-
pečnejšie miesto na Haiti“. Každý deň 
tam dochádza k vraždám, výstrelom 
a množstvu násilia. „Vyrastal som v tom 
prostredí. Bolo to ťažké, ale vďaka 
tomu som si uvedomil, že chcem zlepšiť 
svoju budúcnosť a nájsť spôsob, ako byť 

užitočný pre svoju krajinu. Vďaka Mary’s 
Meals som mohol zmeniť svoj život, 
pretože jedným z najväčších problémov 

v mojej komunite je hlad. Mnoho ľudí je 
vinou hladu zapletených do zla a gan-
gov. Jedlo mi pomohlo stať sa lepším 
človekom.

Je takmer nemožné, aby ste si splnili 
svoje sny a vymanili sa z chudoby, aká 
je v Cité Soleil. Mary’s Meals zohralo 
v mojom živote veľkú úlohu a nie som 
to len ja – pomohlo takto tisícom detí. 
Je ľahké zapliesť sa do gangov, ale vybral 
som si školu. Mal som miesto, kde ma 
títo chlapci z gangov nenašli, aby ma 
využívali. No potrebujete jedlo, energiu, 
aby ste sa v škole udržali. Niekedy som 
nevládal počúvať učiteľa a mal som chuť 
ísť domov. Mary’s Meals bolo srdcom 
a dušou školy, pretože nám pomáhalo 
naďalej sa vzdelávať.“

Vďaka Mary’s Meals získal vzdelanie, 
ktoré mu umožnilo stať sa riaditeľom 
školy. „Dúfam, že dokážeme zapáliť viac 
mladých ľudí a použiť ich na nápravu 
našej krajiny. Nemali by sme im hovoriť: 
Urobíme to pre vás. Mali by sme mladých 
vyzvať: Urobme to spoločne pre našu 
krajinu! Myslím si, že spoluprácou s mlá-
dežou dokážeme omnoho viac. Dúfam, 
že jedného dňa si povieme: Chceli sme 
zlepšiť život na Haiti. Bolo to ťažké, ale 
dokázali sme to! Dokážeme to, ale iba 
vtedy, ak deti budú môcť chodiť do škôl – 
a nebudú hladné.“

JEŽIŠ POSVÄCUJE MOJU PRÁCU (3)
Dieťa moje, vykonávaj svedomito svoju prácu. Nebuď malomyseľný, že tvoja prá-
ca je jednoduchá. Pozri sa na mňa. Robil som obyčajnú tesársku prácu, takú, akú 
obyčajne robili po dedinách gazdovia. Hoci som Boh, nehanbil som sa ani za tú 
poslednú prácu. Buď v práci svedomitý! Tvoja modlitba a svedomité vykonávanie 
práce ti budú prostriedkom k spáse.

Šír lásku, aby sa všetci ľudia mali radi. Nauč aj druhých milovať prácu a robotní-
kov. Nikdy nebuď pyšný, že možno pracuješ duševne, a považuješ sa za niečo viac 
ako fyzicky pracujúci robotník. Nezabudni, že v tomto robotníkovi aj mňa zneuc-
ťuješ. Čo ste urobili jednému z najmenších, mne ste to urobili. Pamätaj, pokiaľ si 
na zemi, si povinný modliť sa a pracovať. Na tvoju prácu, na prácu všetkých, ktorí 
odo mňa žiadajú pomoc, dávam svoje požehnanie. 

Kto sa na mňa obráti o pomoc, každému pomôžem. Nezabudni tiež, že som 
priateľom práce a robotníkov a veľmi si želám, aby ste sa aj vy takto správali ku 
mne, ako sa ja správam k vám. Takto posilnený svätým prijímaním choď do práce 
a nezabúdaj na poučenie Ježiša Robotníka. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2020
7. turnus: 23. – 28.08. (15 a viac rokov)
Registrácia na letné stretnutia bola spustená 
3. júna 2020.
18. – 20.09. AŠAD

AKÉ ČÍSLO  
SA UKRÝVA  

POD OTÁZNIKOM

Správne riešenie sa dozviete pri pozornom  
prehľadaní tejto strany časopisu.

 S ÚSMEVOM

„Príde Jožo za šéfom a sťažuje sa: Šéfko, robím 
tu už 10 rokov za 300€ mesačne, nemohli by 
ste mi zvýšiť plat?”
Šéf ho usadí, naleje mu borovičky a spustí:
„Pozri Jožo, je pravda, že zarobíš 300€ mesač-
ne, to je ale 3600€ ročne, lenže…
Rok má 365 dní. Z toho je 52 sobôt a 52 ne-
dieľ. To je už len 261 dní.
Ďalej máš 28 dní dovolenky a 7 dní si bol 
chorý. To je už len 226 dní.
Nehovoriac o tom, že v roku máme 13 sviatkov, 
čo sú dni pracovného pokoja.
Deň má síce 24 hodín, ale ty pracuješ len 8, čo 
je tretina dňa.
Robíš teda len 71 dní. To je len o desať dní viac 
než 2 mesiace do roka.
No a čo chceš viac za robotu dvoch mesiacov? 
Veď zarábaš skoro 1500 € mesačne!”
„Prepáčte šéfko, nechcel som vyrušovať.”

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Terézia Cipová, študentka 
 
Čo je dôležitejšie a má väčšiu hodnotu? Ten, kto nosí svetlo, 
alebo svetlo samo? Kedysi, keď šiel zámožnejší človek 
v noci po meste, šiel pred ním sluha s pochodňou. Pochodne 
mali využitie najmä na cestách a vo vojnách. Náš Boh takto 
kráča pred nami a predchádza nás vo všetkých situáciách, 
na každom kroku nášho života. On prvý vstupuje do našich 
bojov. Nenosí však pochodeň. Nemusí. On sám ňou je. A pre-
to koho, ak nie jeho máme prosiť, aby vstupoval do nášho 
často temného vnútra, aby ho rozjasnil a osvetlil? Veď on 
sám je svetlo, ktoré robí veci jasnými.

Páči sa mi to . Odpovedať

Kamila Hüblerová, animátorka 
 
Nikdy som nemala rada, keď nám doma vypadol prúd, 
pretože to bolo vždy nečakané a napriek tomu, že som 
prostredie doma poznala, vždy ma táto tma zneistila. Stačilo 
však svetlo sviečky či baterky a hneď som sa cítila omnoho 
lepšie a istejšie. Takúto istotu môžeme zažívať aj v našom 
duchovnom živote, keď nám Pán cez svoje slovo ukazuje 
cestu, nasmerovanie v našej temnote a je svetlom v našich 
starostiach či sklamaniach. Nebojme sa toto svetlo hľadať, 
dovoľme Bohu pretvárať nás cez jeho slovo a nechávajme 
sa navzájom inšpirovať jeho jedinečnosťou, ktorú vložil 
do každého z nás.

Páči sa mi to . Odpovedať

Katarína Kereštanová, študentka 
 
Ľahko sa nám kráča, ak vidíme na cestu, no nie je najväčším 
dôkazom viery vykročiť do neznáma, keď cítime, že to je 
tá správna cesta a Boh nás tam volá? On je svetlo, ktoré 
nemusíme vždy vidieť alebo cítiť, ale práve to je čas, keď 
môžeme vyjadriť pevnosť viery napriek všetkému, čoho sa 
bojíme, čo prežívame alebo o čom pochybujeme. A ak vytr-
váme aj v tomto ťažšom čase, pochopíme, že Boh nedovolí, 
aby nás temnota premohla. Hoci nás nikdy neopustil, vtedy 
pocítime jeho lásku a zažijeme, že napĺňa náš život krásou 
a svetlom. Nenechajme sa pohltiť tmou, ale vpusťme Božie 
svetlo do našich temnôt.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÁ BIBIANA  
(VIVIANA)
Svätica žila v 4. storočí 
a bola dcérou cisár-
skeho úradníka. V jeho 
dome našlo veľa 
kresťanov útočisko 
pred prenasledovaním 
za cisára Juliána. Za to 
jej rodičov utýrali 
na smrť. Bibianu a jej 
sestru zbavili majetku 
a vyhrážali sa im, ak sa 
nevzdajú kresťanstva. 
Sestra jej zomrela 
po piatich mesiacoch 
mučenia v žalári. Bi-
bianu priviazali k stĺpu 
a tak dlho bičovali, až 
zomrela. Tento stĺp sa 
nachádza v Kostole 
sv. Bibiany pri rímskej 
stanici Termini.

79 184
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Jozef Petričko

„Ty, Pane, 
 si moja pochodeň  
a môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty.“ 

2 SAM 22, 29

Číslo 8
14www.casopisslovo.sk pre mladých
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BISKUPI VYJADRILI PO TRAGÉDII 
SPOLUÚČASŤ S ĽUDOM LIBANONU
SLOVENSKO/LIBANON	J	Po vý-
buchoch 5. augusta v Bejrúte spoluúčasť 
s ľudom Libanonu a početnými obeťami 
na životoch i rozsiahlymi materiálnymi ško-
dami vyjadrili aj biskupi Slovenska.Vladyka 
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metro-
polita, zvlášť svoju blízkosť a slová útechy 
adresoval Jeho Blaženosti Josephovi Absimu, 
melchitskému patriarchovi Antiochie a celé-
ho Východu, Alexandrie a Jeruzalema, ktorý 
má svoju rezidenciu práve v Bejrúte a vlani 
v tomto čase osobne navštívil Prešovskú 
archieparchiu. „Táto tragédia opätovne 
podčiarkuje krehkosť a zraniteľnosť všetkých 
ľudských štruktúr a snažení, podobne ako to v celosvetovom meradle v týchto mesiacoch 
pripomína aj pandémia koronavírusu či rôzne spoločenské, ekonomické a politické napätia, 
ktoré znepokojujú život obyvateľov mnohých krajín, medzi nimi aj Libanonu.

Nech nadovšetko milosrdný Boh vo svojej láske k človeku udelí posilu a útechu všetkým, 
ktorí boli postihnutí touto tragédiou,“ zareagoval Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor 
Košickej eparchie, ktorý bol predtým sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. K spo-
luúčasti sa pridal aj bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov 
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. (TK KBS)

FORMULU KRSTU 
NESLOBODNO 
SVOJVOĽNE MENIŤ
VATIKÁN	J	Tlačové stredisko Svätej 
stolice publikovalo 6. augusta vyjadrenie 
Kongregácie pre náuku viery Responsa ad 
proposita dubia ako odpoveď na otázky 
ohľadom platnosti krstu, ak je vysluho-
vaný s formulou „My ťa krstíme v mene 
Otca i Syna, i Ducha Svätého“. Stručný text 
bol publikovaný so sprievodnou doktri-
nálnou nótou (vieroučným vysvetlením). 
Dokument schválil 8. júna Svätý Otec 
František. Text hovorí, že krst vyslúžený 
s pozmenenou formulou nie je platný a tí, 
ktorým bol takto vysluhovaný, musia byť 
pokrstení „absolútnou formou“. Pripoje-
ná nóta hlbšie objasňuje dôvody, prečo 
nemožno v sviatostnej krstnej formule 
svojvoľne meniť singulár na plurál. „Keď 
niekto krstí, krstí sám Kristus,“ cituje 
nóta konštitúciu Druhého vatikánskeho 
koncilu. (RV)

PLAČÚCA KLOKOČOVSKÁ IKONA 
PUTUJE PO FARNOSTIACH V USA
COLUMBUS/USA	J	Gréckokatolícki veriaci z Farnosti svätého Jána Zlatoúste-
ho a Farnosti svätej Barbory Veľkej (Columbus a Dayton, USA) hostili od 29. júla 
do 5. augusta kópiu plačúcej ikony Božej Matky z Klokočova. Túto vernú kópiu 
zázračnej ikony daroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 
v roku 2018 vladykovi Milanovi Lachovi SJ, parmskému eparchovi, počas púte 
gréckokatolíckych veriacich z USA po strednej Európe. Počas celého týždňa veriaci 
prichádzali na duchovnú obnovu. Každý deň mali priestor na súkromnú mod-
litbu pred ikonou s možnosťou sviatosti zmierenia. Večerami sa veriaci schádzali 
na modlitbu akatistu alebo molebenu, po ktorých nasledovala božská svätá 
liturgia. V rámci tejto duchovnej obnovy spoločne rozjímali nad pasážami Svätého 
písma, v ktorých sa spomína Mária, Božia Matka. Texty poukazovali na mariánsku 
spiritualitu, ktorá zahŕňa úprimnosť a pokoru pred Bohom, modlitbu založenú 
na Písmach či otvorenosť pri prijímaní Božieho slova. Plačúca ikona bola v sobotu 
1. augusta prevezená do Farnosti svätej Barbory Veľkej   v Daytone, kde sa spoločne 
stretlo päťdesiatjeden veriacich. V nedeľu 2. augusta si veriaci vypočuli medzi 
dvoma svätými liturgiami krátku pasáž o histórii plačúcej ikony. (Róbert Jáger)

BETLEHEM/IZRAEL	J	Pozastavenie 
organizovania pútí do Svätej zeme je výraznou 
príčinou dramatickej ekonomickej situácie 
palestínskych rodín – uviedol 30. júla v rozho-
vore pre Vatican News z Betlehema Vincenzo 
Bellomo, pracovník talianskeho združenia „Pro 
Terra Sancta“. Náboženský cestovný ruch je zá-
kladom pre ekonomický systém kresťanských 
komunít v Betleheme, teda i palestínskych 
rodín. (TK KBS)

VATIKÁN	J	V auguste Svätý Otec František 
opäť začal s pravidelnými stredajšími kateché-
zami. V stredu  5. augusta sa vo svojej katechéze 
pápež František zameral na Ježiša ako uzdra-
vovateľa, lekára duše i tela. V novom cykle 
s názvom „Uzdraviť svet“ hlava Katolíckej Cirkvi 
reaguje na situáciu pandémie a post-pandémie 
v duchu evanjelia a sociálnej náuky Cirkvi. 
Pozýva veriacich mať pohľad upretý na Ježiša 
a takto pripraviť lepšiu budúcnosť. (RV)

VATIKÁN	J	Vatikánske tlačové stredisko 
7. augusta informovalo, že pápež František 
zaslal 250 tisíc eur ako pomoc v potrebách liba-
nonskej Cirkvi. Tento dar vyjadruje starostlivosť 
Svätého Otca o obyvateľstvo zasiahnuté niči-
vým výbuchom v bejrútskom prístave, na znak 
jeho otcovskej blízkosti všetkým, ktorí sú 
v žiali a v najakútnejších ťažkostiach. Finančná 
pomoc bola prevedená prostredníctvom Apoš-
tolskej nunciatúry v Bejrúte a poslúži osobám 
zasiahnutých explóziou. (TK KBS)
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30. VÝROČIE  
PRVÉHO ZJAVENIA  
V LITMANOVEJ

Michal PAVLIŠINOVIČ

Počas víkendu 8. a 9. augusta 2020 sa na hore Zvir pri Lit-
manovej uskutočnila odpustová slávnosť, ktorou si ducho-
venstvo a veriaci Prešovskej archieparchie pripomenuli  
30. výročie začiatku a 25. výročie ukončenia zjavení Pre-
svätej Bohorodičky na tomto mieste. Program slávnosti, 
ktorý je každoročne duchovne veľmi bohatý, bol z dôvodu 
pandemických opatrení značne okresaný a celá odpusto-
vá slávnosť sa uskutočnila iba na farskej úrovni. 

V sobotu večer sa začal program modlitbou 
rozjímavého ruženca, po ktorom nasledo-
vala archijerejská svätá liturgia. Hlavným 
celebrantom a kazateľom bol prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu 
s ním koncelebroval otec Metod Luka-
čik, viceprovinciál redemptoristov, otec 
Vladimír Sekera-Mikluš, rektor Kňazského 
seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove, a ďalších takmer dvadsať kňazov 
spolu s diakonom Petrom Feňákom.

V homílii vladyka Ján vyjadril slová vďaky 
Božej Matke slovami: „Tridsiate výročie 
začiatku zjavení a dvadsiate piate ich ukon-
čenia sú pre nás všetkých výzvou k veľkému 
poďakovaniu sa Panne Márii za jej lásku, 
za jej príchod na túto horu, za jej posolstvá 
a za jej trvalú prítomnosť na tejto hore. 
Drahí mariánski pútnici, akí sme šťastní, že 
Božej Matke na nás tak záleží, že jej záleží, 
aby sme milovali jej Syna Ježiša Krista 
a záleží jej na našej spáse. Áno, tu v Litma-
novej nás Božia Matka vyzýva, aby sme žili 
stále v milosti posväcujúcej a boli tak stále 
pripravení na pozvanie do večnosti.“

Ďalej vyzdvihol Máriu ako orodovnicu 
a tešiteľku, ktorá načúva každej ľudskej 
radosti či starosti, a preto je dôležité hľadieť 
na Božiu Matku a uctievať ju. Vladyka 
pozval veriacich, aby sa vedeli poďakovať 
nebeskej Matke za každé požehnanie, 
ktoré získajú v živote, a taktiež za každý 
kríž a ťažkosť, lebo skrze neho nás aj Mária 
usmerňuje k nebeskému cieľu. „Mária, 
Nepoškvrnená Čistota, je našou Matkou 
a ako každá matka aj ona chce pre svoje deti 
to najlepšie. Chce, aby prišli do neba. Do-
voľme Presvätej Bohorodičke, aby nás vzala 
za ruku. Dajme sa ňou viesť. S dôverou sa 
vložme pod jej ochranu a dostaneme sa aj 
my k cieľu – k večnému životu, ktorý pre 
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nás vydobyl jej Syn Ježiš Kristus,“ povzbudil 
v závere homílie vladyka Babjak.

V nedeľu svätej liturgii taktiež predchá-
dzala modlitba ruženca, ktorého súčas-
ťou boli aj rozjímania vizionárky Ivetky. 
Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu 
viedol arcibiskup Ján Babjak SJ, spolu 
s ním koncelebroval Mons. Andrej Imrich, 
emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy, 
a približne dvadsať kňazov. Pred začiat-
kom eucharistickej obety privítal oboch 
biskupov, kňazov a všetkých veriacich otec 
Rastislav Janičko, protopresbyter a farár 
v Litmanovej.

Homíliu ohlásil otec Rastislav Baka, prešov-
ský protopresbyter. Kazateľ zdôraznil, že 
celý Starý zákon ukazuje na Boha ako na zá-
chrancu. Vo svojej homílii upriamil pozor-
nosť aj na nebeskú Matku – sprostredkova-

teľku milostí (homíliu v skrátenej podobe 
prinesieme v budúcom čísle časopisu).

Na konci archiejerejskej svätej liturgie 
nasledovalo zasvätenie sa Presvätej Bohoro-
dičke, ktoré po krátkych úsekoch predčíta-
val vladyka Ján a kňazi s veriacimi opakovali 
jeho slová. Po modlitbe na úmysel Svätého 
Otca na získanie plnomocných odpustkov 
a zaspievaní pápežskej hymny sa všetkým 
prítomným poďakoval otec Jozef Urvinit-
ka, duchovný správca hory Zvir. V závere 
vladyka Ján pripomenul, že oslava tohto 
výročia sa nekončí touto slávnosťou, ale 
veriaci môžu stále prichádzať na toto mies-
to a získavať tak mnohé milosti. Osobitne 
oslovil Ivetku a poďakoval jej, že každoroč-
ne prichádza na horu Zvir a tým ukazuje, 
že aj keď ju život zaviedol do zahraničia, 
Litmanová a hora Zvir má stále miesto v jej 
srdci. 

Slávnostný ráz výročnej odpustovej sláv-
nosti skrášlili svojím spevom aj speváčky 
ľudových a náboženských piesní. V sobotu 
to bola pani Monika Kandráčová a v ne-
deľu pani Anna Servická. O chórový spev 
svätej liturgie sa postaral Zbor sv. Romana 
Sladkopevca pod vedením otca Tomáša 
Pecucha. Nedeľná slávnostná archijerejská 
svätá liturgia bola vysielaná v priamom 
televíznom prenose RTVS na Dvojke. Počas 
celého týždňa pred odpustovou slávnosťou 
pripravila redakcia TV LOGOS viaceré re-
portáže, medzi ktorými nechýbali exkluzív-
ne rozhovory s vizionárkou Ivetou Hudáko-
vou, ktorá vo svojich spomienkach priblížila 
divákom udalosti z hory Zvir z rokov 1990 
- 1995. LOGOS TV a TV ZEMPLÍN taktiež 
vysielali v priamom prenose celý duchovný 
program z oboch odpustových dní.

aktuálne17www.casopisslovo.sk udalosť



VÝROČIE V RODISKU BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA
RUSKÉ PEKĽANY	J	Na archiepar-
chiálnej odpustovej slávnosti v Ruských 
Pekľanoch, ktorá sa uskutočnila 18. júla, 
sa pútnici stretli v rodisku blahoslaveného 
biskupa mučeníka, aby sa spoločne posil-
nili Božím slovom a Eucharistiou. V úvode 
privítala starostka obce Ľubovec a Ruské 
Pekľany Jozefína Štofanová v chrámových 
priestoroch prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ. Vo svojom 
príhovore pani starostka vyzdvihla sku-

točnosť, že v tomto roku si pripomíname 
60. výročie smrti blahoslaveného rodáka. 
Program slávnosti sa začal modlitbou 
Akatistu k blaženému hieromučeníkovi 
P. P. Gojdičovi, ktorý viedol rektor prešov-
ského gréckokatolíckeho seminára otec 
Vladimír Sekera-Mikluš spolu s boho-
slovcami seminára. Prešovský arcibiskup 
Ján Babjak SJ predsedal odpustovej svätej 
liturgii a v homílii sa prítomným priho-
voril otec Peter Tirpák, pedagóg GTF PU 

v Prešove. Už tradične svätú liturgiu spe-
vom sprevádzal zbor Hlahol z prešovskej 
farnosti Sídlisko 3. V závere sa veriacim 
prihovoril otec arcibiskup, ktorý im vyjad-
ril vďačnosť za hojnú účasť a poprial im 
veľa síl pri ďalších opravách chrámu. Sláv-
nosť bola zakončená myrovaním, počas 
ktorého sa prešovský protopresbyter otec 
Rastislav Baka spolu s prítomnými modlil 
Moleben k blahoslavenému P. P. Gojdičo-
vi. (Drahomíra Kolesárová)

ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ 
V SOBRANCIACH
SOBRANCE	J	Poslednú júlovú nedeľu 
26. júla navštívil vladyka Milan Chautur 
CSsR farský Chrám svätých sedmopočetní-
kov v Sobranciach pri príležitosti odpus-
tovej slávnosti. Súčasťou slávnosti bola aj 
posviacka obnoveného exteriéru a interiéru 
chrámu vrátane posviacky nových lavíc. 
Celú slávnosť spevom sprevádzal Zbor sv. 
sedmopočetníkov. Vladyka v kázni poukázal 
na odkaz solúnskych bratov a ich piatich 
žiakov, ktorí naplnili evanjeliovou zvesťou 
a kultúrou východný svet Slovanov, umož-
niac im, aby mohli Boha chváliť vo vlastnej 
reči, čím predbehli Druhý vatikánsky koncil 
o 1100 rokov.

Na záver slávnosti poďakoval vladykovi 
Milanovi sobranský protopresbyter otec 
Jozef Kellö kvetinovým darom a dreveným 
ručným krížom, ktorým ho privítal pred 
vstupom do chrámu a ktorý bol používaný 
počas celej svätej liturgie. Odpustová sláv-
nosť bola ukončená myrovaním a prečíta-
ním úryvku z Jánovho evanjelia zo sprievo-
du okolo chrámu. (Richard Fučko)

PRVÝ KŇAZ Z ČIERNEJ NAD TISOU
ČIERNA NAD TISOU	J	Z rúk košického eparchu Milana Chautura CSsR prijal 
18. júla kňazské svätenie diakon Patrik Pankulics. Ide o prvé kňazské povolanie, ktoré 
sa zrodilo v tomto pohraničnom východoslovenskom meste od jeho vzniku v roku 
1946. Mesto bolo budované v súlade s potrebami Česko-Slovenska a Sovietskeho zväzu 
na zabezpečenie železničnej výmeny tovarov spojenej s ich prekládkou z dôvodu roz-
dielneho rozchodu koľají používaného vo východnej časti Európy. Bolo však vybudova-
né bez chrámu. V meste bol posvätený spoločný ekumenický chrám až v roku 1997.

Vladyka Milan vo svojej kázni pripomenul, že aj keď komunistický režim odmietal 
v Čiernej nad Tisou postaviť chrám, viera jeho obyvateľov bola silnejšia ako ateistická 
propaganda komunistickej ideológie. Dôkazom toho je aj kňazské povolanie, ktoré 
Boh vzbudil uprostred tejto farnosti. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia miestnej 
samosprávy, veľký počet kňazov a veriacich. (TSKE)
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PÚŤ RÓMSKYCH RODÍN 
ĽUTINA	J	V sobotu 25. júla sa na ľutinskej hore stretlo približne päťsto ve-
riacich na siedmej púti rómskych rodín. Program sa začal spoločnou modlitbou 
chvál, ktoré viedla rómska gospelová kapela F6. Nasledovala svätá liturgia, ktorej 
predsedal humenský archieparchiálny vikár Martin Zlacký. Vo svojej homílii 
odovzdal pútnikom pozdrav od otca arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ. 
Po svätej liturgii bol veriacim predstavený nový kňaz pre rómsku misiu otec Ján 
Dvorščák. Po obedňajšej prestávke program pokračoval prednáškami otca Igora 
Čikoša pre mužov. Ženám sa zas prihovorila rehoľná sestra Lea Zorvanová. Mla-
dým vyplnili program mládežnícke gospelové kapely. Púť sa ukončila modlitbou 
Korunky Božieho milosrdenstva. (Vasiľ Kindja)

KOŠICE	J	Kňazi zo spoločenstva SKALA spo-
lu so svojimi manželkami absolvovali 5. – 11. júla 
tradičnú letnú duchovnú obnovu na Stebníckej 
Hute v okrese Bardejov. Obnova sa niesla v zna-
mení hľadania vlastnej charizmy spoločenstva, 
jej definovania a ukotvenia v praktickom živote. 
Podujatie 8. júla poctil svojou návštevou aj 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrá-
tor Košickej eparchie. Vo svojom príhovore 
poukázal na špecifickosť a hodnotu kňazského 
manželstva v Katolíckej cirkvi, čo, samozrejme, 
súvisí aj so zodpovednosťou za tento dvojaký 
dar povolania. (TSKE)

 KOŠICE	J	V rámci projektu Spolu 
pomáhame zavítal 21. júla primátor mesta 
Košice Jaroslav Polaček spolu s viceprimátor-
kou Luciou Gurbáľovou do Domu sv. Lazára 
a odovzdali šek jednej z jeho klientok. Projekt 
je zameraný na pomoc pre jednotlivcov a rodiny 
v Košiciach, ktorí sa nachádzajú v nepriazni-
vej životnej situácii. Pri tejto príležitosti bola 
hosťom predstavená činnosť Domu sv. Lazára. 
(Š. Keruľ-Kmec ml.)

KOŠICE	J	22. – 26. júla sa konala duchovná 
obnova manželov zo spoločenstva SKALA, ktorí 
sú po prvom roku formácie v tomto spoločen-
stve. Miestom konania bolo rekreačné zariade-
nie na Stebníckej Hute Slnečný majer. Na ob-
nove sa zúčastnilo trinásť laických párov. Úlohu 
moderátorov na seba vzal kňazský manželský 
pár Jozef a Gabriela Ivanovci. Témou duchov-
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DVESTOROČNICA 
CHRÁMU  
V JASENOVE
JASENOV	J	V nedeľu 2. augusta veriaci 
v Jasenove privítali vo svojom dvestoročnom 
chráme vladyku Milana Chautura CSsR, košic-
kého eparchu, pri príležitosti jubilejnej odpus-
tovej slávnosti, na ktorej sa zúčastnili aj viacerí 
gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi z okolia. 
Vladyka Milan vyzdvihol silu svedectva a stabi-
lity miestneho chrámu, ktorý je už dve storočia 
výraznou súčasťou miestneho života. Stal sa 
miestom, na ktorom sa schádzali veriaci, aby 
prijímali sviatosti, ktoré ich sprevádzali celým 
životom počnúc krstom. Veriacim pripomenul aj 
príbeh patróna chrámu – svätého proroka Eliáša, 
ktorý počas celého svojho života slúžil Bohu a po-
rážal pohanských kňazov. Na záver slávnosti sa 
vladykovi poďakoval darčekovým košom správca 
farnosti otec Martin Mihalčo, nasledovalo po-
žehnanie veriacich s krížom a na koniec slávnosti 
sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií 
na štyri svetové strany. (Richard Fučko)

EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ VO VEĽKÝCH 
KAPUŠANOCH
VEĽKÉ KAPUŠANY	J	Veriaci Maďarského protopresbyterátu Košickej 
eparchie si 19. júla na eparchiálnej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili bla-
hoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, patróna miestneho chrámu. Vyvrcho-
lením programu slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vo svojej kázni vladyka Milan 
poukázal na blahoslaveného biskupa Gojdiča a na jednoduchosť jeho lásky, 
ktorou miloval nielen svojich veriacich, ale každého človeka. V závere svojej 
homílie vyzval prítomných, aby sa zverili pod ochranu tohto patróna aj pod 
ochranu Presvätej Bohorodičky, ktorá už pred 350 rokmi chránila zemplínsky 
ľud svojimi slzami. Znenie kázne si následne veriaci vypočuli aj v maďarskom 
jazyku, ktorú tlmočil miestny farár Barnabás Ivan. Po svätej liturgii sa otec Bar-
nabás poďakoval vladykovi a veriacim za spoločnú modlitbu. Následne sa konal 
sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií. Na záver bolo všetkým prítomným 
udelené novokňazské požehnanie otca Patrika Pankulicsa, ktorý prijal sviatosť 
kňazstva deň pred odpustovou slávnosťou. (Daniel Dévald)
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nej obnovy bolo Manželstvo a vzťah manželov 
s Bohom. Silným bodom duchovnej obnovy sa 
stalo svedectvo manželov Krokovcov o ich man-
želstve a odpustení v ňom. Zároveň sa tento bod 
stal prípravou na vzájomné odpúšťanie si medzi 
manželmi. Vyvrcholením formačnej obnovy 
bola obnova manželských sľubov, ktorú urobilo 
všetkých trinásť párov. (M. Hospodár)

ORLÍK	J	Deti a mládež zo ZKSM Orlík využili 
prázdninový čas vo štvrtok 23. júla na turis-
tickú aktivitu, počas ktorej prešli osemnásť 
kilometrov v okolí Svidníka. Na tejto túre mohli 
sedemnásti mladí a deti zakúšať putovanie Izra-
ela po púšti cez počúvanie Božieho slova, ktoré 
bolo umocnené hrou a ťažkosťami terénu počas 
chôdze. Vďaka patrí Bohu aj za možnosť učiť sa 
láske a putovať tempom najmenšieho z účastní-
kov, putovať ako jedno spoločenstvo. (M. Fecko)

BARDEJOV-VINBARG	J	V nedeľu 26. júla 
sa vo farnosti Bardejov-Vinbarg uskutočnila 
posviacka novej farskej budovy s kaplánskymi 
bytmi a pastoračnou miestnosťou. Posviacku 
vykonal v zastúpení vladyku Jána Babjaka SJ 
protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. 
Ľubomír Petrík. Otec arcibiskup Ján sa na sláv-
nosti nemohol zúčastniť pre preventívnu ka-
ranténu po svojom návrate z Ukrajiny. Na konci 
slávnosti všetkým zo srdca poďakoval farár 
farnosti otec Florián Potočňák, ktorý následne 
pri obede odovzdal viacerým pamätné listy 
vladyku Jána. (T. Kavuľa)

PREŠOV	J	Prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ sa po návrate z Ukrajiny, kde sa 
zúčastnil na pohrebných obradoch za zosnu-
lého mukačevského eparchu Mons. Milana 
Šášika CM, ihneď utiahol do povinnej domácej 
karantény. Test PCR absolvoval na siedmy deň, 
v pondelok 27. júla, na odbernom mieste v Pre-
šove a jeho výsledok bol negatívny. Arcibiskup 
Babjak pokračuje vo svojej ďalšej pastoračnej 
službe. (IS PA)

KOŠICE	J	Vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparchiálny biskup, sa po návrate 
z pohrebu vladyku Milana Šášika v ukrajinskom 
meste Užhorod podrobil povinnej karanténe 
a následne testom na koronavírus s negatív-
nym výsledkom. Vo svojej pastoračnej činnosti 
pokračuje naďalej bez obmedzenia. (TSKE)

MLYNÁROVCE	J	V nedeľu 2. augusta strávili 
spoločne veriaci a rodáci z farnosti Mlynárovce 
farský deň. Spoločným procesným sprievodom 
putovali s miestnym kňazom Matúšom Verbom 
ku Kaplnke Nanebovstúpenia Pána, ktorá sa 
nachádza za dedinou pri poľnej ceste smerom 
na Šašovú. Po modlitbe Molebenu k Presvätej 
Bohorodičke a Korunke Božieho milosrdenstva 
približne osemdesiat veriacich slávilo svätú 
liturgiu. Program farského dňa pokračoval spo-

V NIŽNÝCH REPAŠOCH ODHALILI 
PAMÄTNÚ TABUĽU KŇAZOVI 
ALEXEJOVI MIROŠŠAYOVI
NIŽNÉ REPAŠE	J	V nedeľu 2. augusta prežívali vzácne chvíle veriaci v Niž-
ných Repašoch (farnosť Torysky). Pri príležitosti chrámového sviatku Zosnu-
tia sv. Anny, matky Presvätej Bohorodičky, sa tu konala odpustová slávnosť, 
ktorá bola tento rok spojená s odhalením pamätnej tabule gréckokatolíckemu 
kňazovi otcovi Alexejovi Miroššayovi ml. Tento výnimočný kňaz pôsobil 
v obci od roku 1940. Zastihol ho tam aj rok 1950, keď bola Gréckokatolícka 
cirkev neprávom zlikvidovaná vtedajšou komunistickou štátnou mocou. 
Za svoju vernosť Cirkvi a vytrvalosť vo viere okúsil ťažkosti a útrapy vtedajšie-
ho režimu. Výnimočnosť a vzácnosť udalosti svojou prítomnosťou umocnil aj 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Otec arcibiskup pri 
požehnaní tabule spomínal na svoje osobné stretnutia s otcom Miroššayom  
(* 1916 – † 2000), ktorý sa vo svojich spomienkach rád vracal do tejto svojej 
prvej farnosti v Levočských vrchoch, kam k nemu často prichádzal aj dnes 
už blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič. Spomienky otca Miroššaya boli 
podľa slov otca arcibiskupa Jána príjemné aj napriek tomu, že tu vládol neľah-
ký život. (Mária Dudová-Bašistová)

ODPUST V PRIEVIDZI
PRIEVIDZA	J	V nedeľu 26. júla sa v Mariánskom kostole v Prievidzi usku-
točnila odpustová slávnosť prievidzskej gréckokatolíckej Farnosti svätých 
sedmopočetníkov. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák spolu 
s generálnym vikárom Bratislavskej eparchie otcom Vladimírom Skybom, 
otcom diakonom Michalom Vadrnom z Bratislavy, trenčianskym dekanom 
otcom Igorom Cingeľom a s otcom Jozefom Durkotom, správcom gréckokato-
líckej farnosti v Prievidzi.

Na púti gréckokatolíkov v Prievidzi sa zúčastnilo znovu o niečo viac veriacich, 
ktorí sa mohli po slávnostnej svätej liturgii stretnúť na spoločnom obede 
v blízkom penzióne Sever. Nechýbali ani kňazi z farnosti Zapotôčky, farnosti 
Prievidza-mesto a z rehole piaristov. (Anna Gálová, Žofia Hakošová)
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ločným pohostením v dome kultúry, na ktorom 
si veriaci mohli pripomenúť históriu farnosti 
prostredníctvom projekcie fotiek a zábavného 
kvízu. (M. Verba)

ĽUTINA	J	V ľutinskej bazilike minor sa 
2. augusta konala fatimská sobota pod vedením 
farnosti Ľutina. Svätej liturgii s úmyslom za kul-
túru života predsedal otec arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ. Vo svojej homílii prepojil 
myšlienku evanjelia „Kto mňa vyzná pred ľuď-
mi...“ s témou kultúry života. Cieľom slávenia 
eucharistie za kultúru života už od roku 2012 
je „zjemniť ľudské svedomie a ľudské srdcia“ 
a takto vyznávať vieru v Krista aj v ťažkých 
okolnostiach života. Po svätej liturgii mal bib-
lickú prednášku Slavomír Palfi, protopresbyter 
Sabinovského protopresbyterátu, na tému Srdce 
Elizea. (V. Kindja)

TOPOĽA	J	Na sviatok Premenenia Pána 
6. augusta sa konala posviacka ikony Poslidnij 
sud v drevenom Chráme sv. archanjela Michala 
v Topoli. Hlavným slúžiteľom bol otec Maroš 
Prejsa, protopresbyter Sninského dekanátu, 
ktorý ikonu posledného súdu pred svätou litur-
giou požehnal. Do dreveného chrámu sa ikona 
vrátila po viac ako päťdesiatich piatich rokoch 
ako kópia, zatiaľ čo jej originál sa nachádza 
v depozite Rusínsko-ukrajinského múzea vo 
Svidníku. Táto ikona bola z chrámu odnesená 
počas obdobia, keď bola Gréckokatolícka cirkev 
zakázaná. (D. Kirešová)

KOŠICE	J	Vladyka Cyril Vasiľ 7. augusta 
ukončil karanténu, v ktorej bol po pozitívnom 
testovaní na COVID-19. Priebeh choroby bol 
v jeho prípade len s veľmi ľahkými začiatoč-
nými príznakmi. V najbližších dňoch vladyka 
Vasiľ začne opäť pracovať a plniť ďalšie pasto-
račné úlohy podľa predtým schváleného prog-
ramu. Blížiaci sa sviatok Zosnutia Bohorodičky 
bude osobitnou príležitosťou na poďakovanie 
sa Panne Márii za pomoc a ochranu na pút-
nickom mieste v Klokočove, kde si pripomí-
name aj 350. výročie slzenia mariánskej ikony. 
(TSKE)

PREŠOV	J	Aj v tomto školskom roku Diecéz-
ny katechetický úrad Prešovskej archieparchie 
usporiadal projekt s názvom Východní svätí pre 
súčasnosť. Je zameraný na spoznávanie života 
východných svätých a blahoslavených. V škol-
skom roku 2019/2020 bolo predmetom projektu 
350 rokov od slzenia klokočovskej ikony. Do ar-
chieparchiálneho kola postúpilo päťdesiat prác. 
Vzhľadom na pandemické opatrenia bol termín 
ukončenia tohto kola predĺžený do 30. júna 
2020. Víťazi z archieparchiálneho a metropolit-
ného kola budú pozvaní v septembri tohto roka 
do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána Babjaka SJ, 
prešovského arcibiskupa metropolitu, prevez-
mú diplomy a vecné ceny. (DKU PA)

MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR V SEMINÁRI
PREŠOV	J	Od 27. do 31. júla sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazské-
ho seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča uskutočnil miništrantský tábor. 
Zúčastnilo sa na ňom 57 miništrantov vo veku od osem do devätnásť rokov 
z farností Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie. Miništranti mali 
možnosť vypočuť si katechézy pozvaných duchovných otcov Michala Jančišina 
a Rastislava Baku. Zaznelo svedectvo Lukáša Buža, frontmana kapely F6, ktorý 
taktiež odpovedal na zaujímavé otázky. 

Veľký zážitok mali miništranti z koncertu kapely Peter Milenky Band, ktorá 
obohatila štvrtkový večerný program. Celotýždňový program bol vyplnený 
každodennou modlitbou a slávením svätých liturgií, z ktorých jedna sa slávila 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Duchovným pookriatím bola aj večerná modlitba 
molebenu pri soche Presvätej Bohorodičky pri jaskynnej kaplnke. V programe 
tábora nechýbal ani futbalový turnaj, opekačka a rôzne iné aktivity. Organizá-
tori tábora boli vďační za spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo s chlapcami počas 
modlitieb a rôznych športových aktivít, kde mohli pochopiť, že Cirkev siaha 
ďalej ako len po bránu ich farnosti. (Kamil Oravec)

DENNÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR 
DEKANÁTU HRABSKÉ
HRABSKÉ	J	27. až 31. júna sa v Malcove uskutočnil denný detský letný 
tábor dekanátu Hrabské. Na tábore sa zišlo vyše sto detí, dvadsaťštyri animá-
torov a štyria kňazi. Celý tábor sa niesol v duchu citátu z Lukášovho evanjelia: 
„Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) V stredu sa všetci účastníci tábora 
vybrali na výlet do okresu Svidník, kde sa zúčastnili na liturgii v drevenom 
chráme v Ladomirovej a následne absolvovali návštevu vojenských múzeí vo 
Vyšnom Komárniku a Svidníku. Veľká vďaka za tento požehnaný čas patrí 
Bohu, všetkým zúčastneným deťom, kňazom a animátorom, ktorí s radosťou 
obetovali svoj čas tomuto krásnemu Božiemu dielu, najmä dvom vedúcim 
animátorkám: Marike Labašovej a Miške Cingeľovej. (Martin Kozej)
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PONDELOK
24. august
Hieromučeník Eutychés 
... aby ho neprezrádzali. (Mk 3, 12)
Dobro spraví málo kriku a krik málo dobra. 
Posadnutým hrozil, aby ho nevyzradili. Nie 
všetky prostriedky sú dobré. Opatrnosť je 
vždy a vo všetkom potrebná. Je lepšie, ak 
o svojom dobrom zámere informujeme 
svoje okolie jeho uskutočnením. Božie dielo 
nespočíva iba v počtoch dobrých skutkov 
ani v manifestáciách na púťach. To sú 
mydlové bubliny, ktoré sú nestále. Ohla-
sujme príchod Božieho kráľovstva s čistým 
a pokorným srdcom.
Liturgia: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 
– 12, zač. 11; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108 ; HP: 109)

UTOROK
25. august
Blažený hieromučeník  
Dominik Metod Trčka
... povolal k sebe tých,  
ktorých sám chcel... (Mk 3, 13)
Ježiš povolaním apoštolov pozýva pros-
tredníctvom ich ohlasovania aj nás k dielu 
evanjelia. Kompromisy, polovičatosť, váha-
vosť sú vždy škodlivé. Ako napríklad preru-
šená liečba. Všetko polovičné je škodlivé. 
Strechu na dome nestačí zakryť spolovice, 
nestačí zakryť iba po múry. Musí sa zakryť 
ešte viac. Podobne ani nasledovanie Krista 
neprinesie radosť, ak je váhavé a polovič-
né. Ježiš nás pozýva celých. Bezvýhradne 
prijmime službu Kristovi ako svoje osobné 
povolanie, ako svoj spôsob života.
Liturgia: 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mk 8, 34b 
– 9, 1, zač. 37 (hieromučeníkovi); 2 Kor 8, 16 
– 9, 5, zač. 187; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (radové); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; men-
livé časti svätému (HS: 414; PZ: 397; HP: 430)

STREDA
26. august
Mučeníci Adrián a Natália
... hovorili: „Pomiatol sa.“ (Mk 3, 21)
Ak ktokoľvek začne vážne uskutočňovať 
Božie slovo, s pravdepodobnosťou blízkou 
istote sa mu dostane hodnotenie vo forme 
otázky: Je blázon alebo svätec. Láska 
k Bohu, ktorá nie je bláznivá, nie je láskou. 
Každý, kto koná Božiu vôľu, súčasne 
pozýva a provokuje ostatných. Vyjadruje to 
skúsenosť jednej učiteľky. Som pokladaná 
za blázna, lebo sa modlím. Nie som si však 
istá, či sa modlím preto, lebo som blázon. 
Alebo som blázon preto, lebo sa modlím. 
Pre Krista chcem zostať blázon, aby som 
vydržala modliť sa. Viem, že ak moja láska 
nebude bláznivá, nebude to láska.

Liturgia: 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3, 
20 – 27, zač. 13; každodenné antifóny; men-
livé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
27. august
Prepodobný Pimen
Lebo kto plní Božiu vôľu... (Mk 3, 35)
Božiu vôľu nemôže plniť ten, kto ju ne-
pozná. Kto ju plní, je podľa Ježišových slov 
jeho bratom, sestrou. Zjednocujeme sa 
s ním až na úroveň blízkeho príbuzenstva. 
Vzniká počúvaním Božieho slova, hľada-
ním poznania, čo je Božia vôľa, a prijíma-
ním Eucharistie – života a sily na uskutoč-
ňovanie Božej vôle. Každodenný proces 
hľadania, objavovania a uskutočňovania 
slova nás robí hodnými nazývať sa bratmi 
a sestrami navzájom. Ježiš nám zjavil seba 
samého ako obraz hodný nasledovania. 
Napodobňujme ho slovom a skutkom, aby 
sme si s pomocou jeho milosti zachovali 
dar byť Ježišovým bratom, sestrou.
Liturgia: 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3, 28 
– 35, zač. 14; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
... cisárovo, cisárovi, ... (Mt 22, 21)
Pochopenie skutočnej spravodlivosti 
a skutočnej lásky je ukryté v odpovedi Ježiša 
farizejom. A práve preto, lebo presviedčajú, 
že lásku a spravodlivosť si možno kúpiť 
a nahradiť zviditeľňovaním sa pri modlit-
bách, im Ježiš viackrát na inom mieste ho-
vorí: Beda vám! Snažme sa pochopiť, v čom 
spočíva skutočná spravodlivosť a láska 
k Bohu. Ich nemožno ničím nahradiť. Bohu 
môžeme dať všetko alebo nič. 
Liturgia: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 
1 – 9, zač. 15 (radové); 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; 
Mt 22, 15 – 22, zač. 90 (radové z nasl. dňa); 
každ. antifóny; menl. časti z piatka; zdržan-
livosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu... (Mt 14, 5)
Ján Krstiteľ svojím hlasom volajúceho 
na púšti vyvolal rôzne reakcie ľudí. Jeho 
slová mali veľký ohlas, keď aj mocný 
Herodes sa bál. Prečo ten strach? Príči-
nou je duchovná podvýživa v kontraste 
s iným bohatstvom, ktoré si zvolil na svoje 
nasýtenie. Človek na púšti sa vyhladovaný, 
smädný z posledných síl doplazí na okraj 
oázy. Je tam smetisko. Medzi odpadkami 
nájde vyhodené zvyšky jedál a kaluž vody. 

Hltavo všetko, čo nájde, je a pije. Sú preň 
život zachraňujúce. Je šťastný, hoci sú to iba 
odpadky. Ale keby šiel ešte ďalej k ľuďom, 
dostal by skutočné jedlo a čistú vodu. 
Najedol by sa dosýta. Uhasil smäd. Toto je 
typická situácia duchovnej podvýživy. Srdce 
každého človeka, aj tých, ktorí mali podiel 
na smrti Jána Krstiteľa, túži byť naplnené. 
Oni sa však uspokojili s prvými hodnotami, 
ktoré našli na duchovnom smetisku. A boli 
šťastní. Keby však pozorne počúvali Jánove 
slová a rozumeli mu, svoje vnútorné váku-
um šťastia by naplnili skutočným šťastím, 
o ktoré by sa nemuseli báť a ktoré by nikdy 
nepominulo. Ján Krstiteľ nás svojím hlasom 
vyzýva vstať. Pokračovať ďalej. Zanechať 
hodnoty ležiace na smetisku. Zanechať 
prvé a ľahké dosiahnutie svojich túžob 
a potrieb. Zamysli sa, čo stojí na vrchole 
tvojho šťastia, čomu slúžiš. Osloboďme sa 
z otroctva našich túžob a posuňme sa ďalej, 
za hlasom volajúcim na púšti, aby sme našli 
Ježiša, pravú slobodu a radosť.
Liturgia: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 
14 – 30, zač. 24; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo sviatku; od-
porúčaný sviatok; myrovanie; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 415; PZ: 399; HP: 432)

NEDEĽA
30. august
13. nedeľa po Päťdesiatnici; Patriarcho-
via Alexander, Ján a Pavol Nový
Napokon k nim poslal svojho syna...  
(Mt 21, 37)
Je to výčitka, poučenie i varovanie. Stretá-
vajú sa tu dva názorové svety. Starozákon-
ný a novozákonný. Oba sa môžu poučiť 
a zjednotiť. To všetko prostredníctvom 
Božej schopnosti byť milosrdným. Boh nám 
predstavuje svoje milosrdenstvo, v ktorom 
ukazuje svoju trpezlivosť ako protiklad našej 
unáhlenosti a nedočkavosti. Svoju neko-
nečnú spravodlivosť ako protiklad tej našej 
„spravodlivosti“, ktorú si chce každý uplat-
ňovať podľa svojich predstáv, často za každú 
cenu. Boh nás stvoril ako správcov vinice, 
ktorou je náš život, duša. Ako k správcom 
aj k nám posiela svojich poslov oznamujúc 
nám svoju vôľu, pripomínajúc nám, že 
sme jeho stvorenie. Posiela nám svojho 
Syna v podobe Božieho Slova. Môžeme 
povedať, že sme ešte nikdy žiadneho posla, 
žiadne slovo oznamujúce nám Otcovu vôľu 
nevyhodili, nevyhnali, nezabili v sebe? Pri-
pojme sa k Božej dobrote, zvoľme si Božiu 
spravodlivosť a jeho milosrdenstvo, aby sme 
si počínali múdrejšie ako tí z podobenstva.
Liturgia: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 
33 – 42, zač. 87; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo 4. hlasu (HS: 
147; PZ: 100; HP: 101)
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PONDELOK
31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Ale Marta mala plno práce... (Lk 10, 40)
Máme vymedzený čas i sily. Všetkého máme 
toľko, koľko potrebujeme na splnenie posla-
nia, na ktoré sme stvorení. Sme si toho ve-
domí? Prečo sme často v situácii ako Marta? 
Lebo si sami priberáme to, čo chceme iba 
my. A tak na nič nie je čas. Nedokážem sa 
zastaviť. Nazerať na Ježiša. Meditovať. Mod-
liť sa. Som nervózny a unavený. Potrebuje-
me iba jedno. Poznať, čo chce Boh. Preto aj 
nám hovorí, že sa staráme a znepokojujeme 
pre zbytočnosti. Môžeme byť ustarostenou 
Martou alebo počúvajúcou Máriou. 
Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 
38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke); 
2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 – 23, 
zač. 16 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti z Uloženia; 
(HS: 417; PZ: 400; HP: 433) 

UTOROK
1. september
Začiatok cirkevného roka 
Prepodobný Simeon Stĺpnik
Oči všetkých v synagóge sa upreli 
na neho. (Lk 4, 20)
Ešte skôr ako Ježiš prišiel na svet, už boli 
oči mnohých upreté na neho v očakávaní 
jeho príchodu. V prítomnom čase boli oči 
všetkých upreté na neho a zaznelo slovo: 
„Dnes sa splnilo to Písmo, ktoré ste počuli.“ 
Sú oči, ktoré hľadia na neho s láskou alebo 
nenávisťou, pochybovačne, alebo pokorne. 
Aj v budúcom čase bude toto slovo platiť. 
Hľaďme na Ježiša očami ako dieťa na svoju 
mamu, otca. Vie, že tí ho milujú, chrá-
nia, starajú sa oň. Náš pohľad, nazeranie 
na Ježiša nech je pohľadom, v ktorom sa 
bude vždy vyjadrovať naša dôvera a láska, 
aby sme tak raz mohli nazerať vo večnosti 
podľa slov Písma: ani ľudské oko nevidelo, 
čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú.
Liturgia: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 16 – 
22a, zač. 13 (Indiktu); Kol 3, 12 – 16, zač. 258; 
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepod.); predobr. 
antifóny a blaženstvá; tropár z Indiktu, 
Bohorodičke a prepod.; Sláva, kondak pre-
pod., I teraz, z Indiktu; prokimen, Aleluja 
a pričasten z Indiktu a prepod. (HS: 262, 
179, 188; PZ: 232, 135, 145; HP: 247, 130, 139) 

STREDA
2. september
Mučeník Mamant
Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? (Mk 4, 38)
Prosba o milosť zo strachu. Strach je zlý 
radca. Apoštoli podľahli strachu. Búrka 
na mori a pokúšanie v živote majú veľa 
spoločné. Je dobré mať strach. Nie taký, 

ktorý odoberá silu a paralyzuje. Mať skôr 
rešpekt pred búrkou pokušení, ktorý nás 
privádza k uvedomeniu si, že Boh má moc 
premôcť a potlačiť moc zla. Vo vedomí 
potreby Božej pomoci máme vždy v dôvere 
prosiť o pomoc. Ježiš nás vykúpil a dal 
nám pravú slobodu tým, že zlomil moc 
hriechu, roztrhal okovy, ktorými sme boli 
zviazaní. Plná sloboda je možná, len ak 
naozaj dôverujeme Bohu a uveríme, že nás 
neopúšťa ani v búrkach života.
Liturgia: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 
– 41, zač. 18; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156 ; PZ: 111 ; HP: 112) 

ŠTVRTOK
3. september
Hieromučeník Antim
„Pošli nás do svíň...“ On im to dovolil.  
(Mk 5, 13 – 14)
Hlavnou myšlienkou evanjelií je oznámiť 
ľudstvu príchod Božieho kráľovstva. Začiat-
kom je zničenie moci zlého. Predovšetkým 
odstraňovaním všetkého, čím diabol dokáže 
zotročovať človeka. Diabol je protivníkom 
Boha a jeho kráľovstva, preto sa sústreďuje 
na odtrhnútie človeka od Boha. V zničenom 
stáde vidíme jeho ničivú silu. Ale zároveň 
vidíme, že Ježiš dovolil zničenie stáda, aby 
ukázal obyvateľstvu ich zviazanosť a to, čo 
je pre nich dôležitejšie ako radostné posols-
tvo príchodu Božieho kráľovstva. Prijatie 
evanjelia ako spôsobu života vždy bude 
prinášať so sebou aj konfrontáciu hodnôt 
a odhaľovanie skutočného bohatstva. Po-
chopme cenu spásy a prijmime evanjelium 
odstrihávajúc všetky osobné zviazanosti. 
Liturgia: Gal 1, 1 – 10. 1, 20 – 2, 5, zač. 198;  
Mk 5, 1 – 20, zač. 19; každ. antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112 ; HP: 113)

PIATOK
4. september
Hieromučeník Babylas
Dievča, hovorím ti, vstaň! (Mk 5, 41)
Hlavnou pravdou o zmŕtvychvstaní je 
prekonanie smrti. Vzkriesenie dieťaťa je 
predohrou tejto pravdy. Príchodom spásy sa 
v smrti stratila povaha definitívnosti. Diev-
ča síce aj tak zomrelo ako každý človek, ale 
Ježiš priniesol dôkaz svojej moci. Čo je viac 
ako duša? Má protihodnotu? Smrť je ná-
sledok hriechu. Je aj niečo horšie ako smrť. 
Upadnutie do hriechu. Duchovná smrť. 
Viac ako pri zosnutí najbližšieho by sme 
teda mali smútiť a plakať, ak sme v hriechu. 
Tento kajúci plač môže byť pozvaním pre 
Ježiša, aby nám dal milosť večného života.
Liturgia: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 
– 24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20; každodenné an-
tifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114 ; HP: 114)

SOBOTA
5. september
Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
Preto robte a zachovávajte všetko,  
čo vám povedia... (Mt 23, 3)
Čím väčšia je medzera medzi životom 
a slovom, tým väčšie je protirečenie Bohu. 
V hre na spravodlivých a dokonalých 
dosiahli farizeji vrcholnú dokonalosť. Ježiš 
upozorňuje: „Robte, ako hovoria.“ Normy 
správania teda poznali dokonale a správ-
ne ich vykladali. Ďalej Ježiš hovorí: „Ale 
nerobte, ako robia oni.“ To, čo konajú, sa 
Bohu protiví, lebo všetko robia iba naoko. 
Svoju vieru posunuli do teoretickej roviny. 
Chýbalo to najdôležitejšie − pravá láska. 
Jej nedostatok je zjavný v situácii, keď 
Ježiš uzdravoval v sobotu. Ukázalo sa, že 
ťažko chorý človek môže trpieť, ale konať 
v sobotu nemožno. Skúmajme svoje vnút-
ro a chráňme sa viery potvrdzovanej iba 
slovom. Láska k Bohu a blížnemu je viac 
ako akýkoľvek ľudský predpis.
Liturgia: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 
12, zač. 93; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115 ; HP: 115)

NEDEĽA
6. september
14. nedeľa po Päťdesiatnici 
Spomienka na zázrak archanjela Mi-
chala v Kolosách
Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozva-
ných na svadbu. (Mt 22, 3)
Dvaja ľudia cestujú autom. Iba jeden je 
veriaci. Ten druhý hovorí: Nemôžem byť 
kresťanom. Cítil by som sa obmedzova-
ný. Ako človek som najmúdrejšia bytosť 
na zemi. Nechať sa zväzovať prikázaniami 
a vierou je hlúpe. Na to prišli na križovat-
ku. Stála tam značka STOP. Auto zastavilo. 
Po otázke prečo zastavuješ, neveriaci 
odpovedá, veď je tam značka. Na to veriaci 
hovorí, že sa mu čuduje, že sa nechá ob-
medzovať v slobodnej jazde kusom plechu. 
Pozvanie na svadbu odhaľuje a usvedčuje 
každého. Raz ho prijímame, inokedy nie. 
Podľa tohto zmýšľania fakticky staviame 
na jednu rovinu Boha a vlastné záujmy. 
A tak už nie je Boh jediným naším bohom. 
Ale ak sme už pozvanie prijali, nezabudni-
me na svoje oblečenie. Tak ako pokrstené 
dieťa dostáva na znak čistoty duše bielu 
košeľu, aj naše svadobné rúcho si musíme 
zachovať čisté a s takým prijať pozvanie 
na hostinu v Božom kráľovstve, aby sme 
obstáli, keď príde náš Pán.
Liturgia: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 
1 – 14, zač. 89 (radové); predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá; menlivé časti z 5. hlasu 
(HS: 148; PZ: 101; HP: 102 )

Rastislav Bruzda
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V Starom zákone nájdeme príbeh dvoch veľmi známych 
prorokov. Keď prvý z nich vedel, že sa končí jeho pozemská 
púť, hľadal svojho nasledovníka. Po istom čase sa ho opýtal, 
čo pre neho môže urobiť skôr, ako ho Pán vezme k sebe. 
Nasledovník chcel, aby bolo na ňom dvojnásobne Ducha, 
ako mal jeho učiteľ. Ten mu povedal, že žiada ťažkú vec, ale 
keď ho uvidí, ako bude odchádzať k Pánovi, stane sa to. No 
a potom prišiel ohnivý voz, ktorý ho vzal do neba, a na zem 
k nasledovníkovým nohám spadol prorokov plášť – symbol 
prorockej moci. On ho vzal a preslávil sa mnohými zázračný-
mi prorockými skutkami.  Mantia pripomína, že pomazaný 

služobník – biskup 
má aj prorocký, aj 
kráľovský úrad – nie 
v zmysle moci 
akéhosi vladára, ale 
moci služobníka, 
ktorý kráča v Božom  
Duchu  a  ponúka 
Kristovu moc. Do 
nej ponára a ňou 
zaodieva slabých 
a maličkých tohto 
sveta.
Úloha:  Vieš, ako sa 
volali  proroci?   Vy-
lúšti doplňovačky 
a dozvieš sa odpo-
veď. Mená oboch sa 
začínajú na to isté 
písmeno.

Proroci

Aj do chrámu sa obliekame inak ako na 
ihrisko. Duchovní služobníci sa tiež oblie-

kajú do špeciálnych rúch, ktoré im pripo-
mínajú poslanie a napomáhajú oslavu 
Boha. Dnes si niečo povieme o plášti – 
mantii, ktorý je súčasťou oblečenia 
biskupa. Zvyčajne ho má oblečený pri 
väčších slávnostiach, napríklad pred 

slávením odpustovej svätej liturgie. Po 
príchode do chrámu si ho zoblieka 

a oblieka sa do bohoslužobných rúch.

Ahoj, deti, počuli ste už, že šaty robia človeka? 
Aj keď je človek človekom i bez šiat, predsa 
je na tom niečo pravdy. Šaty ovplyvňujú 
naše správanie, navodzujú atmosféru, 
pomáhajú nám vykonávať činnosť, na 
ktorú sú určené. Napríklad pekný oblek 
pomáha mužom, aby boli viac džentlme-
nmi, a mäkučké pyžamo zasa rýchlejšie 
zaspať. Montérky chránia pri práci a vďaka 
pevnosti materiálu sa nemusíme báť praco-
vať aj v špinavom a nehostinnom prostredí.
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Tam je, na konci 
sprievodu.

                        Otče, bude to
     dobrý biskup, však?

Akú má krásnu 
mantiu...No,

nie je to 
ľahké.

 Som zvedavý, ako 
bude zvládať svoje 
poslanie. 

na vysviacke eparchu
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       Verme, že
      ho Boh ako

         do mantie zaodeje
 svojou milosťou a mocou.
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nie štvorce
malá časť

Mantia sa nazýva aj himálion alebo 
mandyas. Toto slovo je perzského 
pôvodu a bolo používané na ozna-
čenie vojenského plášťa. Neskôr sa 
tak nazýval vzácny plášť, ktorý nosili 
byzantskí cisári, ako aj plášť bisku-
pov. Je zvyčajne purpurovej (�alo-
vej) farby zdobený štyrmi sponami 
symbolizujúcimi Starý a Nový zákon 
a ozdobami, ktoré označujú prame-
ne spasiteľnej náuky, ktorú biskup 
hlása. Biskup má teda nosiť vo 
svojom srdci dve dosky Starého 
a dve Nového zákona, z ktorých ako 
rieky budú vychádzať jeho pona-
učenia i napomínania.
Úloha:  Urob si záložku do knihy. 
Podlep ju tvrdým papierom a vy-
strihni.

To
uvidí-
me. 

po skončení
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NA SLOVO DAROVALI

Andrea Kasardová, Pobedim, 10 eur; Mária Klo-
čanková, Michalovce, 20 eur; Mária Kolesárová, 
Dargov, 10 eur; Teodózia Kompérová, Košice, 5 
eur; Marek Krajňák, 78 eur; Filip Kreheľ, Prešov, 
5 eur; Jozef Krenický, Ďačov, 39 eur; Mária Ku-
charovičová, Spišská Nová Ves, 5 eur; Helena 
Kupcová, Košice, 10 eur; Terézia Kužmová, Sa-
binov, 5 eur; Alžbeta Kvašňáková, Sabinov, 10 
eur; Mária Lažová, Sabinov, 6 eur; Pavol Lejko, 
Košice-Šaca, 18,50 eura; Mária Mackovjaková, 
Kojšov, 8 eur; Ján Maník, Bardejov, 13 eur; 
Juraj Mantič, Bratislava, 10 eur; Ludovít Melo 
O.P., Rím, 7 eur; Martin Migra, Turany, 30 eur; 
Viktor Michančo, Prešov, 15 eur; Jozef Mikula, 
Ľubovec, 100 eur; Ľudmila Molčanová, Prešov, 
20 eur; Lýdia Mrvová, Marianka, 10 eur; Peter 
Nedoroščík, Prešov, 30 eur; Agnesa Nováko-
vá, Hromoš, 10 eur; Michal Novotný, Žiar n/
Hronom, 10 eur; Alžbeta Pacoltová, Kamienka, 
10 eur; Mária Palková, Haniska, 5 eur; Jaroslav 
Pasok, Prešov, 10 eur; Irena Pavlíková, Palota, 
80 eur; Michal Petranin, Mlynárovce, 5 eur; 
Mária Petriľáková, Fijaš, 10 eur; Ján Pisár, 
Komárno, 10 eur; Jozef Polačko, Hatalov, 10 
eur; Ľuboš Polician, 30 eur; Ľubomír Porhinčák, 
Bratislava, 10 eur; Pavol Pribičko, Jaklovce, 
20 eur; Andrej Pribula, Košice, 30 eur; Anna 
Romaňáková, 20 eur; Anna Rusnáková, Dargov, 
10 eur; Anna Rusnáková, Olcnava, 5 eur; Mária 
Salnická, Radvaň nad Laborcom, 10 eur; Jozef 
Sasarák, Prešov, 5 eur; Jolana Siváková, Ložín, 
10 eur; František Soták, Jastrabie nad Topľou, 
5 eur; Striebro Antónia, Prešov, 50 eur; Viktor 
Sučko, Okružná, 5 eur; Elena Sýkorová, Slo-
vinky, 7,50 eura; Mikuláš Sysák, Bernolákovo, 
10 eur; Ľuboslava Szabóová, Levice, 20 eur; 
Kveta Šebejová, Prešov, 30 eur; Ondrej Šimšaj, 
Margecany, 10 eur; Ľuboslava Škovránová, 
Drienica, 51 eur; Mária Šlampjaková, Kremná, 
10 eur; Anna Šomská, Prešov, 20 eur; Natália 
Šperková, Brezno, 5 eur; Ľudmila Špontáková, 
Prešov, 5 eur; Peter Šturák, Prešov, 5 eur; Anna 
Tančáková, Mrázovce, 15 eur; Ján Tkáč, Prešov, 
30 eur; Anna Tomková, Vranov nad Topľou, 5 
eur; Peter Tutoky, Župčany, 20 eur; Rastislav 
Vaceľ, Humenné, 50 eur; Monika Vaňková, 
Košice, 12 eur; Anna Vatraľová, Svidník, 5 eur; 
Tatiana Vilčeková, Ružomberok, 5 eur; Helena 
Vrabeľová, Korunková, 5 eur; Kvetoslava Vráb-
ľová, Korunková, 5 eur; Michal Zambori, Košice, 
5 eur; Helena Zavacká, Ľubica, 10 eur; Juraj 
Zelník, Banská Bystrica, 10 eur; Michal Zubko, 
Davidov, 5 eur; Marek Zubko, Marianka, 5 eur; 
Katarína Žideková, Košice, 10 eur. 

Zo srdca ďakujeme. 
Pán Boh zaplať!

BLAHOŽELÁME

Pri príležitosti životného 
jubilea 40 rokov srdeč-
ne blahoželáme nášmu 
duchovnému otcovi Mi-
roslavovi Demjanovičovi. 
K vašim narodeninám vám 
v modlitbách vyprosuje-

me pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, 
ochranu našej nebeskej Matky. Ruka Pánova 
nech vás aj naďalej sprevádza vo vašom zod-
povednom a náročnom poslaní. Ďakujeme 
vám za vaše modlitby, povzbudenia, za Božie 
slovo a za zveľaďovanie nášho chrámu a far-
nosti. Mnohaja i blahaja lita vám vyprosujú 
vaši veriaci z Osturne.

Drahý náš duchovný 
otec Pavol Dancák ml., 
oslavujete krásne životné 
jubileum 30 rokov. Ďaku-
jeme nebeskému Otcovi, 
že nám poslal takého 
horlivého kňaza. Pôsobili 

ste medzi nami štyri roky. Svojím životom, 
láskou, dobrotou, skromnosťou, obetavos-
ťou a najmä energiou do práce vo farnosti 
ste pre nás veľkým vzorom. Chceme sa vám 
poďakovať za prácu vo farnosti, za kázne, 
ktoré prenikajú do srdca každého človeka. 
Svojím ľudským prístupom ste získali našu 
priazeň a vďačnosť. Ďakujeme Bohu za dar 
vašej prítomnosti, ktorou ste sprítomňo-
vali Ježišovu lásku. Úprimne vám prajeme 
a vyprosujeme, aby vás i vašu rodinu Boh 
naplnil svojím požehnaním a dal vám všetky 
milosti na to, aby ste verne a horlivo žili 
svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak 
veľa dobrého aj pre spásu zverených duší. 
Na mnohaja i blahaja lita! 

vďační veriaci z farnosti Humenné-mesto

Drahý otec Štefan Keruľ- 
-Kmec. Nikto nie je 
schopný preukázať ľudstvu 
väčšie dobro ako skutočný 
kňaz. Povolanie kňaza je 
ťažké, ale v dnešnom svete 
veľmi potrebné. Vedie 
a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny. 
Život kňaza je neprestajná obeta. Bez neho sa 
nemožno narodiť ani umrieť. Pri jeho nohách 
ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred 
ním otvárajú svoje boľavé srdcia. Je človekom, 
ktorého slovo padá do srdca a váhou Božej 

autority preniká do duše silou viery. Ďakuje-
me Bohu za dar vašej prítomnosti, ktorou ste 
nám sprítomnili Ježišovu lásku. 26. augusta 
oslávite svoje životné jubileum − 50 rokov. Pri 
tejto príležitosti vám úprimne prajeme, aby 
vás Boh naplnil svojím požehnaním a dal vám 
všetky milosti na to, aby ste verne a horlivo 
žili svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak 
veľa dobrého aj pre spásu zverených duší. To 
vám vyprosujú vaši veriaci z farnosti Kuzmice. 
Pripája sa aj manželka Janka a vaši štyria 
synovia. Na mnohaja i blahaja lita!

OZNAMY

Pozvánka na kurz Zbav nás zlého

Prvá časť seminára Zbav nás zlého s otcom 
Jozefom Marettom sa uskutoční v hoteli 
Javorná v Drienici 16. – 18. októbra. V cene je 
zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná 
penzia. Na seminár si treba priniesť Sväté 
písmo. Na konci seminára sa požehnávajú 
predmety. Prihlášky sa evidujú do naplnenia 
kapacity zariadenia.
Bližšie informácie: Erik Zbiňovský, 
0905 635 380, 0907 932 400, zksilurus@
gmail.com

INZERCIA

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

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

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

Odpustové slávnosti sú organizované iba na farskej úrovni.  
Môžete ich sledovať prostredníctvom  

TV Logos na www.logos.tv.

MICHALOVCE
NEDEĽA 30. august 2020

10.00 hod.  Archijerejská svätá liturgia

KOŠICE
NEDEĽA 13. september 2020

10.00 hod.  Archijerejská svätá liturgiaMI
CH

AL
OV

CE

KO
ŠIC

E
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TV LUX

J24.08. (pondelok) 08.20 Starý zákon: Tisíc zvit-
kov papiera 2 10.10 Z prameňa 13.55 Večerná 
univerzita 20.15 A teraz čo?
J25.08. (utorok) 08.20 Starý zákon: Potrava  
slova 2 15.20 Boh k tebe hovorí 16.05 Man-
želstvo 21.15 Príbehy písané životom: Rozvody
J26.08. (streda) 03.20 Akatist R 08.20 Kráľovstvo 
bez hraníc: Zvestovanie 16.05 Eucharistické 
zázraky 16.30 Katolícka Austrália (5) 22.05 Taizé
J27.08. (štvrtok) 08.20 Kráľovstvo bez hraníc: 
Narodenie 10.10 Z prameňa 16.30 Večera u Slo-
váka 17.30 Doma je doma 21.10 Poltónklub
J28.08. (piatok) 08.20 Kráľovstvo bez hraníc: Kráľ 
Herodes a mudrci 17.00 Kulmenie 17.30 Moja 
misia 20.30 Svätý Ľudovít Mária Grignion de 
Montfort: Hlas, ktorý vystúpil do neba
J29.08. (sobota) 08.05 Klbko 09.35 Manželstvo 
– dokument 14.00 Akatist 17.00 Hriňovský 
kostolík na Islande 20.30 Život je krásny – film
J30.08. (nedeľa) 08.55 Medzi nebom a zemou 
10.10 Z prameňa 12.20 Boh k tebe hovorí 13.55 
Večerná univerzita (1)
J31.08. (pondelok) 08.10 Týždeň s: Farnosť Nižný 
Tvarožec 08.25 Kráľovstvo bez hraníc: Chlapec 
v chráme 20.30 V Samárii pri studni: Bezpečnosť 
na cestách
J01.09. (utorok) 08.25 Kráľovstvo bez hraníc: 
Ján Krstiteľ 12.20 Z prameňa 15.15 Boh k tebe 
hovorí 16.05 Watu Wote 21.15 Sedem svätých
J02.09. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 08.25 
Kráľovstvo bez hraníc: Nielen z chleba žije člo-
vek 16.55 Zambia: Misionári na ceste 20.15 PKP
J03.09. (štvrtok) 08.25 Kráľovstvo bez hraníc: Ján 
Krstiteľ a Salome 12.20 Z prameňa 16.05 Večera 
u Slováka 17.15 PKP R 21.35 Poltónklub
J04.09. (piatok) 10.15 PKP R 16.05 Nástroj milosr-
denstva: Matka Mária Eppingerová – dokument 
20.30 Svätá Jana z Arku: Pod vlajkou viery – 
dokument
J05.09. (sobota) 09.45 Slovo v obraze: Anton 
10.20 Zambia: Misionári na ceste 14.05 PKP 
R 14.10 Akatist 16.00 Fatimská sobota 20.30 
Cristiada: Na väčšiu česť a slávu – film 2
J06.09. (nedeľa) 08.25 Brat František: Si jedineč-
ný 11.40 Katechéza: Blahoslavenstvá 15.15 Boh 
k tebe hovorí 20.30 Spojení oceánom 21.00 
Medzi nebom a zemou

TV NOE

J23.08. (nedeľa)  07.35 Bible pro Severní Koreu 
– dokument 13.15 Cenakolo 14.00 Bella 18.00 
Cirkus Noeland (11) 20.05 Toufar
J24.08. (pondelok)  08.35 Bačkorám navzdory 
13.25 Věk reforem (9) 17.40 Víra do kapsy 
18.25 O Mlsálkovi (18) 23.50 Noční univerzita
J25.08. (utorok)  09.15 Guyanská Diana 12.05 
Duchovní menu 14.50 Výpravy do divočiny 
18.15 Sedmihlásky (78) 22.00 Jako hořčičné 
zrnko (5)
J26.08. (streda)  07.35 Výpravy do divočiny 
12.05 Mše svatá z kaple Telepace 13.45 Příroda 
kolem nás 16.45 Poselství svatých: Matka 
Tereza

J27.08. (štvrtok)  09.40 Přežil jsem holocaust 
15.05 Velehradská zastavení 15.15 Angola: 
Vstaň a choď, Angolo 18.00 Ukrajina: Skutky 
apoštolů 18.45 Zřím Řím
J28.08. (piatok)  06.45 Charita Vsetín 13.20 50 
let Boží milosti 16.00 Bolívie: V srdci Bolívie 
16.30 Práce charity v Mexiku 18.00 Kambodža 
pohledem zblízka
J29.08. (sobota)  07.05 Vzdálená pobřeží ticha: 
Kazachstán 12.00 Angelus Domini 15.15 
Tasovický Mojžíš 18.00 První křesťané 21.40 
Poletuchy
J30.08. (nedeľa)  09.40 Večeře u Slováka 10.10 
Církev za oponou 15.10 Čas pro Malawi 18.55 
Dítě 31 20.05 Za úsvitu vstaneme
J31.08. (pondelok)  06.05 Bez tebe to nejde 
07.10 Guatemala: Lidé kukuřičných polí 11.25 
Sedmihlásky (76) 12.00 Angelus Domini 18.45 
Víra do kapsy
J01.09. (utorok)  10.00 Koncert Naděje pro Irák 
13.30 Klauzura 17.30 Těžká muzika 20.05 
Stopy ve sněhu 21.00 Řeckokatolický  
magazín
J02.09. (streda)  07.35 Mixtékové: Mezi nábo-
ženstvím a tradicí 11.20 Velehradská zastavení 
13.25 Srbsko: Semínko naděje 17.25 Mwebare 
Kaina: Klinika v buši
J03.09. (štvrtok)  07.15 Milovat až do zapomnění 
09.15 Ale on není bílý 14.35 Dokonalá radost 
17.10 Poletuchy 22.05 Pod lampou
J04.09. (piatok)  08.00 První křesťané 08.30 
Hadath Baalbek 14.00 Za obzorem 18.40 
Na pořadu rodina (20) 22.10 Ruce Panny Marie
J05.09. (sobota)  07.10 Ve službě Šuárů 08.15 
Obdarovávání: Otec Radek 12.00 Angelus 
Domini 15.30 Portréty krajiny 18.30 Znovu 
v Nazaretu
J06.09. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 07.25 Josef a jeho 
bratři 10.10 Církev za oponou 14.40 Kambodža 
pohledem zblízka 18.05 Cirkus Noeland (13)

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J22.08. (sobota)  09.30 Viera do vrecka: Leto 
s Bohom (3) 20.15 Od ucha k duchu: Mesiac 
s pápežom Františkom
J23.08. (nedeľa)  10.00 Kláštory a rehoľný život: 
Dcéry kresťanskej lásky počas druhej svetovej 
vojny 13.00 Vznešená matka – rozhlasová hra 
14.00 Vitaj doma, rodina! Charitatívny projekt 
Pre rodinu vznikol v Trenčíne, pomáha však 
rodinám z celého Slovenska 22.30 Pohoda 
s klasikou: Opernými áriami skladateľa Antonia 
Salieriho
J25.08. (utorok)  20.00 Duchovný obzor: Klement 
Alexandrijský, cirkevný otec v Alexandrii
J30.08. (nedeľa)  10.00 Likvidácia kláštorov 
a Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta 
de Paul 13.00 Škola zbožnosti o svätom Jozefo-
vi Kalazanskom – rozhlasová hra
J06.09. (nedeľa)  10.00 Vplyv totalitného režimu 
na pôsobenie Spoločnosti dcér kresťanskej 
lásky sv. Vincenta de Paul 14.00 Vitaj doma, 
rodina! Hitparáda rodinnej lásky. Slová,  
ktoré v rodine nesmú chýbať. Hosť: Martin  
Ďuračka

RTVS

JEDNOTKA

J24.08. (pondelok)  13.50 Folklorika R

J25.08. (utorok)  13.50 Folklorika R

J26.08. (streda)  14.00 Folklorika R

J27.08. (štvrtok)  13.55 Folklorika R

J28.08. (piatok)  14.00 Folklorika R 15.40 Sveto-
vé dedičstvo UNESCO na Slovensku: Bardejov R

J30.08. (nedeľa)  04.40 Svetové dedičstvo UNES-
CO na Slovensku: Banská Štiavnica R

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J23.08. (nedeľa)  06.00 Ľudová kultúra na Slo-
vensku – dokumentárny film o hrnčiarstve 
a keramickej tvorbe na Slovensku R 13.30 
Orientácie 19.50 Slovo
J24.08. (pondelok)  15.05 Deti vetra – dokumen-
tárny film R

J25.08. (utorok)  15.05 Medailér a šífer na trase 
Trnava – Paríž. Dokument o parížskom medailé-
rovi slovenského pôvodu Viliamovi Schifferovi 
20.10 Svätá vojna: Teror a viera R 21.05 Hrady 
a zámky Európy R

J27.08. (štvrtok)  13.55 Hrady a zámky Európy R

J29.08. (sobota)  06.30 Ľudová kultúra na Slo-
vensku R 07.10 Trasa valašskej kultúry R 11.45 
Tradičné košikárstvo v Gemeri − Malohonte
J30.08. (nedeľa)  06.25 Ľudová kultúra na Slo-
vensku R  13.20 Orientácie 13.45 Slovo

TROJKA

J23.08. (nedeľa)  10.40 Malé biblické príbehy
J24.08. (pondelok)  11.15 Hrady a povesti: Príbeh 
prvých vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda R

J25.08. (utorok)  10.35 Poklady Slovenska – do-
kumentárny film o chráme ako expozícii ikon R 
11.25 Hrady a povesti R

J26.08. (streda)  10.25 Poklady Slovenska. Nad 
ruinami monastiera baziliánov o jeho histórii, 
jedinečnosti a znovuzrodení
J27.08. (štvrtok)  10.10 Poklady Slovenska R 
11.25 Hrady a povesti R

J28.08. (piatok)  10.25 Poklady Slovenska R 
11.25 Hrady a povesti R

J29.08. (sobota)  10.50 Malé biblické príbehy R

J30.08. (nedeľa)  11.05 Malé biblické príbehy R 
11.45 Poklady Slovenska R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 Kres-
ťanská 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 Rá-
dio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

zmena programu vyhradená
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JULIE KLASSENOVÁ: 
UČITEĽOVA DCÉRA

KNIHA	J	Vydavateľstvo i527.net 
prináša romantický triler s prívlastkom 
druhá Jane Eyrová z regentského obdo-
bia. Emma Smallwoodová chce pomôcť 
svojmu otcovi, súkromnému učiteľovi, 
vyriešiť finančné ťažkosti, preto s ním 
odchádza do sídla baroneta Gilesa Westo-
na a jeho štyroch synov. Pár dní po ich 
príchode sa začnú diať divné veci: kto je 
tou záhadnou osobou, ktorú Emma poču-
je hrať v noci na klavíri, hoci je hudobný 
salón prázdny? A kto sa vkráda do jej 
izby a necháva za sebou zvláštne odka-
zy? V Historical Novels Reviews o knihe 
napísali: „Učiteľova dcéra je prešibaná 
kniha, ktorá má všetko pre fanúšika Jane 
Austenovej, Panstva Downton i kúsok 
z Jany Eyrovej.“ (i527.net)

VOJTAŠŠÁK

FILM	J	Biskup Ján Vojtaššák prežil 
svoj život v pohnutej dobe poznačenej 
vojnami a zmenami režimov. V každom 
čase neohrozene obraňoval základné 
práva Katolíckej cirkvi a slovenského ná-
roda. Komunistický režim ho v roku 1951 
odsúdil na 24 rokov väzenia. V tom čase 
mal biskup Vojtaššák už 73 rokov. Zomrel 
v povesti svätosti a dodnes k nemu veriaci 
nielen zo Spišskej diecézy, ale aj z celé-
ho Slovenska prechovávajú veľkú úctu. 
V roku 1990 bol úplne rehabilitovaný zo 
všetkých vykonštruovaných obvinení. 
DVD s dokumentárnym filmom o živote 
Božieho služobníka Jána Vojtaššáka si 
môžete objednať telefonicky na čísle  
+421 26 020 27 20 alebo online na interne-
tovej stránke www.lux.sk. (LUX commu-
nication)

CHRIS TOMLIN:  
CHRIS TOMLIN & FRIENDS

HUDBA	J	Chris Tomlin je už niekoľko 
rokov jedným z najproduktívnejších 
interpretov v kresťanskom hudobnom 
svete. Vo svojom trinástom štúdio-
vom albume búra zaužívané spôsoby 
gospelovej hudby a snaží sa o akési 
multižánrové prieniky, napríklad spojenie 
country a chválovej hudby. Týmto 
počinom chcel urobiť album prístupný 
širšej poslucháčskej základni. Možno 
sa to na prvé počutie zdá po hudob-
nej stránke ako risk, ale ten mu vyšiel. 
Album je naozaj skvelý. Dôvodom je aj 
veľké množstvo hosťujúcich spevákov 
a hudobníkov, ktorí neparticipujú iba 
na Chrisovej práci, ale z albumu cítiť 
ozajstnú spoluprácu. Album je prístupný 
na známych hudobných streamovacích 
platformách. (Dominik Petrík)
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Legenda: AKCENT, ALTAJ, ÁRIE, ASTÁT, BAUMAX, BRÁNA, DESIATA, 
DONOR, HOTEL, IKONA, JANUÁR, KANYLA, KETÓN, KIOSK, KOALA, 
KÓREA, KOTVY, MOSTY, NÁDEJ, NOKIA, OBSAH, OCTAN, ODLETY, 
OPATERA, ORLOJ, PENTÁN, PETARDA, PILINY, PLASTY, PODTLAKY, 
POHYB, POĽANA, POLROK, PORADA, PRÍRODA, ROZBOR, SALVY, 
SEREĎ, SITÁR, SMOLY, STEPI, STRUK, STYRÉNY, TARNOV, TERASA, 
TRETRY, TRIEDA, TROSKY, TVAROH, TVORBA, VANÁD, VÝSADA, ZOHOR, 
ŽAKET, ŽATVA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 13 – 14: Krížovka: Pastieri počuli spev 
anjelov. Osemsmerovka: Vytrvajte v modlitbe, robí zázraky.

Riešenia zasielajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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Automatizácia  
chrámových zvonov 
Používame najspoľahlivejšiu technológiu 
zvonenia, ktorá spočíva v bezkontaktnom 
snímaní polohy zvonu s motorickým 
pohonom riadeným mikroprocesorom. 
Osvedčená novinka! Pohon pomocou 
lineárneho motora nemá žiadne 
fyzické spojenie so zvonom, chod zvonu 
bez vibrácií, maximálne priblíženie 
ručnému zvoneniu. Realizujeme 
kompletnú rekonštrukciu pôvodného 
zavesenia a uchytenia zvonov, ako aj 
elektrických pohonov. V roku 2012 sme 
elektrifikovali približne 150 zvonov.

Digitálne zvony  
s hodinovým odbíjaním 
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá 
finančne náročné použitie liatych 
zvonov alebo nákladné rekonštrukcie 
zvonových zariadení. Systém obsahuje 
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný 
automat, pohrebnú automatiku, 
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný 
pochod...). 

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný 
vežový stroj riadený DCF signálom, 
pre číselníky do priemeru troch metrov 
vyrobených laserovou technológiou 
za bezkonkurenčné ceny spolu 
s odbíjaním. 

Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do hmotnosti 
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie. 
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón 
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 
dvestoročnej technológii.

Ozvučenie kostolov
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej 
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač 
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu 
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom 
a parametrickým korektorom v celom 
zvukovom pásme s reguláciou 20 až 
0 dB. Každý vstup má samostatné 

nastavenie citlivosti, basov, výšok, 
100 Hz filtra a fantómového napájania. 
Vďaka týmto parametrom je docielené 
najvernejšie ozvučenie chrámu.

Osvetlenie chrámov 
a kompletná elektrifikácia 
chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné LED 
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré 
nahrádzajú klasické halogénové 150, 
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 
80 % energie.

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

Kúrenie do chrámu – 
tepelné žiariče, lavicové 
kúrenie 
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu 
tepelnými infražiaričmi nemeckej 
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale 
priestor pred nimi s okamžitým teplom 
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií. 
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na úrovni 
21. storočia – slúži na zobrazenie 
piesní, veršov, žalmov uložených na SD 
karte, komunikácia tabule s obslužným 
zariadením je bezdrôtová. Rozmer 
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.

Patent
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu 
na elektronický regulátor zvonov, ktorý 
je zapísaný do registra podľa § 11 ods. 
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový 
vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku 
sme držitelia osvedčenia vydaného 
Technickou inšpekciou Banská Bystrica 
na elektrifikáciu, automatizáciu 
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona 
do hmotnosti 6 000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače 
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
22. – 23.08. Archieparchiálny odpust
05.09. Fatimská sobota (10.00 h)
13.09. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)

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

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
05.09. Fatimská sobota (09.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
27.08. Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej 
čistoty
05.09. Fatimská sobota
06.09. Malá púť
08.09. Sviatok Narodenia Presvätej Boho-
rodičky

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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. Príspevok je 
115 € za manželský pár.
25. – 27.09. Kurz o prorockých daroch. 
Kurz o prorockých daroch a ich používaní je 
vedený Pavlom Strežom z Dolného Kubína 
a jeho tímom. Príspevok na kurz je 115 € 
za manželský pár a 60 € za osobu.
01. – 04.10. Kurz prípravy na manželstvo. 
Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok 
na kurz pre snúbenecký pár je 150 €.
09. – 11.10. Kurz Billingsovej ovulačnej 
metódy. Organizovaný spolu s Donum 
vitae. Kurz je určený záujemcom z radov 
snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, 
budúcim lektorom Billingsovej ovulačnej 
metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú po-
znať tajomstvo zrodu života a získať kľúče 
od svojej plodnosti, aby mohli vedome 
spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom 
diele. Tých, ktorí už poznajú túto ovulačnú 
metódu, poprosíme, aby si doniesli svoje 
záznamy. Príspevok je 49 € za osobu. Pre 
študentov a nezamestnaných je cena 45 € 
za osobu.
16. – 18.10. Manželstvo Misia Možná 2. 
Kurz pre manželské páry túžiace obnoviť si 
manželskú jednotu, vzájomnú lásku a po-
rozumenie. Kurz MMM2 je pokračovaním 
prvého kurzu MMM1. Príspevok na kurz je 
115 € za manželský pár.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Každý utorok večer chvál s biblickou témou 
(18.00 h); na kanáli Youtube: KOINONIA 
Prešov

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

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

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081

: Pondelok 17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 
Svidník
19.02. Svätá omša a adorácia v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
rade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)


