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V čase, keď vyjde toto vydanie časopisu, budeme 
vedieť, čo nás čaká. Ovocie nezodpovednosti, 
sebectva a nadutosti mnohých jednotlivcov si 
ponesieme všetci. Dotkne sa každého z nás. Tento 
rok je asi najťažším rokom v tomto storočí v každej 
jednej domácnosti. V každej komunite. A často i vo 
firmách. Ale žiaľ, aj tu platí to známe: Kým tučný 
schudne, chudý zomrie. Organizáciám, ktoré do-
teraz prežívali vďaka podpore darcov alebo vďaka 
svojim verejnoprospešným aktivitám, sa mešec 
s eurami rýchlejšie vyprázdňuje, ako napĺňa. Je veľa 
tých, ktorí potrebujú pomoc. A stále menej tých, 
ktorí ju aj poskytnú.

Pred dvomi rokmi sme boli v redakcii postavení 
pred novú realitu. Náš mešec sa scvrkol. Ale prežili 
sme. Síce ledva... Ale nielen tak. Prežili sme, lebo 
sa našlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí posielajú nad 
rámec minimálneho príspevku na časopis viac. 
A to každý mesiac. Od dvoch eur až po desiatky. 
Dokonca sme mali darcu, ktorý nám pomohol nie-
koľkými tisíckami. Ale už je u Otca. Všetkým som 
za túto ich pomoc nesmierne vďačný. Za financie 
i za vzor pre ostatných.

Táto jeseň však bude pre časopis zlomová. Z kaza-
teľnice zaznieva slovo kňaza do ľudoprázdna. Tí 
z vás, ktorí majú doma internet, môžu aspoň vďaka 
nemu takto prežívať liturgiu. Ale mnohí, najmä 
starší, ho nemáte. Chcem vás povzbudiť – využite 

tento časopis naplno, aby ste sýtili svoje duchovné 
potreby. Dúfam, že tak to bude aj počas budúceho 
roka.

Prečo dúfam? Lebo v tejto neľahkej dobe si mnohí 
zabudnú a iní nebudú môcť dovoliť objednať tento 
časopis. Pozývam vás, aby ste nezabudli. Pozývam 
vás, aby ste našli tých zopár eur na to, aby ste boli 
i v tomto zlom čase v kontakte s Cirkvou. Pozý-
vam vás, aby ste pod stromček neposlali deťom 
a vnúčatám ponožky, ale náš časopis. Aby sa aj ony 
sýtili duchovným pokrmom. Pozývam vás vytvárať 
jednotu okolo Božieho Slova aj skrze to naše.

Každý nový odberateľ pre nás znamená väčšiu 
istotu, že si časopis zachová tvoju tvár, svoj obsah 
i periodicitu bez zmeny i v budúcom roku. A strata 
odberateľa zasa toto riziko prehlbuje.

Zároveň nanovo a tentoraz možno až zúfalo chcem 
poprosiť všetkých, ktorí môžu mesačne v rodin-
nom rozpočte oželieť dve eurá alebo i viac. Možno 
si to ani nevšimnete. Ale my áno. Ak bude tých 
dvojeuroviek veľa, budú to tisícky eur mesačne. 
A to už môže pomôcť. Nespoliehajte sa, že eurá 
pošlú iní. Je to na vás. Možno dokážete poslať me-
sačne i desať eur. Cez SIPO či trvalý príkaz v banke. 
A byť tak priateľom časopisu. A ako priateľ môžete 
počas mesiaca poslať svoj úmysel na liturgiu za vás. 
Prosím, dávame zo seba maximum. V chorobe 
i v zdraví sme tu, aby sme pre vás tento časopis 
pripravili. Buďte tu s nami. Spolu to dokážeme.

SPOLU TO  
DOKÁŽEME

Juraj GRADOŠ
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OBRAZ BOHA  
V DUŠI ČLOVEKA

Marek BARAN

Svätý Otec vo svojom nedeľňajšom príhovore pred 
modlitbou Anjel Pána priblížil veriacim, čo znamená 
dávať to, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

Evanjelium na dnešnú nedeľu  
(Mt 22, 15 – 21) nám ukazuje Ježiša v kon-
frontácii s pokrytectvom svojich neprajní-
kov. Tí mu skladajú mnohé komplimenty. 
Na začiatku. No potom mu dávajú zá-
kernú otázku, aby ho uviedli do ťažkostí 
a zdiskreditovali ho pred ľuďmi. Pýtajú sa 
ho: „Slobodno platiť cisárovi daň či nie?“ 
(Mt 22, 17), t. j. či treba odvádzať dane 
cisárovi. V tom čase nebola v Palestíne 
nadvláda rímskeho impéria veľmi dobre 
prijímaná – to sa dá pochopiť, lebo Rima-
nia boli okupanti –, aj z náboženských 
dôvodov. Pre ľud v Palestíne bol kult 
cisára, zdôrazňovaný i jeho vyobrazením 
na minciach, urážkou Boha Izraela. 

Tí, ktorí Ježišovi kladú otázku, sú pre-
svedčení, že ako odpoveď neexistuje iná 
alternatíva než áno alebo nie. Čakali 
teda, lebo si boli istí, že svojou otázkou 
zatlačia Ježiša do kúta a on padne do nimi 
nastraženého osídla. Ježiš však pozná ich 
zlomyseľnosť a vymaní sa z ich pasce. Žia-
da ich, aby mu ukázali mincu, tú ktorou 
sa platia dane, príspevok cisárovi; vezme 
ju do rúk a pýta sa ich, čí obraz je na nej. 
Odpovedajú mu, že je to podobizeň cisá-
ra, teda imperátora. Ježiš im teda odpove-
dá: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
a čo je Božie, Bohu.“ (Mt 22, 21) 

Svojou odpoveďou sa Ježiš dostáva ďalej 
za danú polemiku. Ježiš ide vždy ďalej. 
Na jednej strane uznáva, že treba platiť 
dane cisárovi – platí to aj pre nás, dane 
treba platiť –, lebo obraz na minci je 
cisárov; ale oveľa viac pripomína, že každá 
bytosť v sebe nosí iný obraz – nosíme ho 
v srdci, v duši –: obraz Boha; takže voči 
nemu a iba voči nemu sme dlžníkmi 
za našu existenciu, za náš život. V tom-

to Ježišovom výroku sa nenachádza iba 
kritérium rozlišovania medzi politickou 
a náboženskou sférou, ale objavujú sa aj 
jasné usmernenia pre poslanie veriacich 
všetkých čias, aj tých našich dnešných. 

Platiť dane je povinnosť občanov, tak ako aj 
dodržiavanie spravodlivých zákonov štátu. 
Zároveň je nevyhnutné priznávať prven-
stvo Boha v ľudskom živote a v dejinách, 
rešpektujúc právo Boha na to, čo mu patrí. 

Z tohto pochádza poslanie Cirkvi a kres-
ťanov: hovoriť o Bohu a svedčiť o ňom 
mužom a ženám v každom čase. Každý 
z nás je sviatosťou krstu povolaný byť 

aktívne prítomný v spoločnosti, povzbu-
dzovať ju evanjeliom a životodarnou 
miazgou Svätého Ducha. Ide o nasadenie 
sa do toho v pokore a zároveň s odvahou, 
prinášajúc osobný vklad do budovania 
civilizácie lásky, kde vládnu spravodlivosť 
a bratstvo. Najsvätejšia Panna Mária nech 
všetkým pomáha vyhýbať sa pokrytectvu 
a byť poctivými a prínosnými občanmi. 
Nech nás ako Kristových učeníkov podo-
piera v poslaní vydávať svedectvo o tom, 
že Boh je centrom a zmyslom života.

Po modlitbe Anjel Pána pápež František 
povedal aj tieto slová: „Dnes slávime 

Svetový deň misií, ktorý má tému Hľa, 
tu som, pošli mňa. Tkáči bratstva. Je to 
krásne slovo: tkáči. Každý kresťan je 
povolaný byť tkáčom bratstva. Sú nimi 
osobitným spôsobom misionári a misi-
onárky – kňazi, zasvätené osoby a laici, 
ktorí zasievajú evanjelium na veľkom poli 
sveta. Modlime sa za nich a dajme im 
svoju konkrétnu podporu.“ (z príhovoru 
18. októbra 2020)

fli
ck

r.c
om

„Každý z nás je sviatosťou krstu povolaný byť aktívne 
prítomný v spoločnosti, povzbudzovať ju evanjeliom 
a životodarnou miazgou Svätého Ducha.“ 

 (Svätý Otec František)
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TVORILI DUCHOVNÉ 
DRAHOKAMY

Peter KRAJŇÁK

Život našej miestnej cirkvi je od jej zriadenia v roku 1818 
spojený a neustále obnovovaný obetavou prácou bisku-
pov, kňazov, rehoľníkov, učiteľov, kantorov, kostolníkov, an-
gažovaných laikov, veriacich mužov a žien, ktorí si za svoj 
ideál vyvolili Isusa Christa a nasledujú ho realizovaním 
svojho povolania v spoločenstve Gréckokatolíckej cirkvi. 
Historické anály, biografické slovníky a archívne dokumen-
ty uchovávajú dlhý menoslov osobností, ktoré svojou čino-
rodou prácou zanechali hlbokú stopu v duchovnom, ale aj 
svetskom živote dnešného východného Slovenska.

Ak by sme analyzovali život a dielo 
duchovenstva a tých, ktorí pracovali v ús-
tredí cirkvi od jej vzniku na začiatku 19. 
storočia – kanonikov Prešovskej kapituly, 
profesorov prešovskej bohosloveckej 
akadémie či pedagógov Učiteľskej prepa-
randie, zistíme, že za vyše dvesto rokov 
existencie našej eparchie sa od podta-
transkej Osturne po majestátny Vihor-
lat nakumulovala mohutná duchovná 
a kultúrna energia, ktorá dala základ met-
ropolitnému usporiadaniu našej Cirkvi, 
ako aj viacerým významným kultúrnym, 
vzdelávacím, sociálnym a v niektorých 
prípadoch aj politickým iniciatívam. 

BRÁZDA PREŠOVSKÝCH 
BISKUPOV
Pri skúmaní životopisov jednotlivých bis-
kupov Prešovskej eparchie zistíme, že prvý 
eparchiálny biskup Gregor Tarkovič  
(1754 – 1841) sa narodil v gréckokatolíckej 
rodine učiteľa a kantora v obci Pasika 
na Podkarpatsku, druhý biskup Jozef Gaga-
nec (1793 – 1875) v rodine colného inšpek-
tora v obci Vyšný Tvarožec pri Bardejove, 
tretí biskup Mikuláš Tóth (1833 – 1882) 
bol tiež synom učiteľa a kantora, ktorý 

pôsobil v Mukačeve. Štvrtý biskup Ján Váli 
(1837 – 1911) bol synom gréckokatolíckeho 
kňaza v dedinke Ovéncselö pri rieke Tisa 
v dnešnom Maďarsku a pochádzal zo starej 
uhorskej šľachtickej rodiny Valovcov. Piaty 

prešovský biskup Štefan Novák  
(1879 – 1932), ktorý spravoval eparchiu 
počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918), 
bol synom gréckokatolíckeho kňaza v Ubli 
v okrese Snina. Vikár Mikuláš Russnák 
(1878 – 1954) bol synom gréckokatolíckeho 
kňaza v Sopkovciach v okrese Humenné. 
Synom kňaza vo farnosti Ruské Pekľany 
(okr. Prešov) bol aj blažený vladyka Pavel 
Peter Gojdič OSBM (1888 – 1960). Naopak, 
z roľníckeho prostredia a rodín, ktorých 
živila ťažká manuálna práca, pochádzal 
vladyka Dr. Dionýz Nyáradi (1874 – 1940), 
bl. biskup Vasiľ Hopko (1904 – 1976) a bis-
kup Ján Hirka (1923 – 2014), ktorý previedol 
našu cirkev do nového tisícročia. 

Každý z menovaných biskupov sa nezma-
zateľne zapísal do dejín Gréckokatolíc-
kej cirkvi a ak pozeráme na ich rodinné 
prostredie, musíme konštatovať, že všetci 
sa formovali pod vplyvom hlboko veriacich 
rodičov a svojej rodiny, často v materiál-
nom nedostatku, aby neskôr do pokladni-
ce našej cirkvi vložili významné duchovné 
a hmotné drahokamy. Biskup Gregor 
Tarkovič založil v roku 1818 v ťažkej situácii 
nové biskupstvo v schátranom kláštore mi-
noritov, biskup Jozef Gaganec materiálne 
zveľadil sídlo biskupstva a prebudoval pre-
šovský katedrálny chrám do dnešnej podo-
by, pričom v ňom v roku 1846 nainštaloval 
ikonostas, pod ktorým sa aj dnes modlíme. 
Jeho nástupca Mikuláš Tóth založil v roku 
1880 Bohosloveckú akadémiu v Prešo-
ve a biskup Ján Váli v roku 1895, majúc 
na zreteli potrebu zabezpečenia učiteľov 
pre cirkevné školy, vybudoval Učiteľskú 
preparandiu na Kmeťovom stromoradí 
v Prešove a začal v nej vyučovať. Neskôr 
založil biskup Pavel Gojdič OSBM Ruské 
gréckokatolícke gymnázium, ktoré začalo 
svoje vzdelávacie poslanie v školskom roku 
1936/37. Všetky rozbehnuté projekty a du-
chovné iniciatívy paralyzoval v roku 1948 
nástup komunistov a v roku 1950 úplne 
zastavila likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi. 

OBŠČESTVO 
SV. JOANA KRESTITEĽA
Bolo založené otcom Alexandrom 
Duchnovičom v roku 1862, ale už 
v roku 1874 bolo zrušené. V roku 
2003 ho obnovili rusínski grécko-
katolícki kňazi. Jeho počiatočný 
rozvoj výrazne napomáhal jeho 
zakladateľ tým, že podporoval 
aktivity spolku vlastnými finan-
čnými prostriedkami, aby sa mohli 
vydávať kalendáre, modlitebné, 
náboženské i školské knihy. To 
všetko na Božiu slávu a pomoc 
svojmu ľudu. Dnešnými aktivi-
tami Obščestva sú práca s deťmi 
a mládežou, duchovno-relaxačné 
akcie, vydávanie kalendárov, mod-
litebných a náboženských kníh. 
V neposlednom rade pomáha  
pri spoznávaní a udržiavaní 
byzantského obradu, kultúry 
a tradície.
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NÁRODNO-BUDITEĽSKÉ 
DIELO KŇAZOV
Keď niektorí kňazi Prešovského biskup-
stva videli neutešenú sociálnu situáciu vo 
svojich farnostiach a sledovali národné 
hnutia iných slovanských národov, pocítili 
potrebu povznesenia svojho národa aj 
po jazykovej, národno-uvedomovacej 
a kultúrnej stránke. Ich stredoškolské 
a teologické štúdiá na viacerých miestach 

Uhorska im rozšírili všeobecný rozhľad 
a donútili začať literárnu a organizačnú 
prácu pre svoj národ.

Medzi najvýraznejšie osobnosti „uhorské-
ho obdobia“ našej cirkvi rozhodne patrí 
kňaz Prešovskej eparchie Alexander Duch-
novič (1803 – 1865), syn gréckokatolíckeho 
kňaza z obce Topoľa v dnešnom okrese 
Snina, ktorý už na gymnáziu literárne tvo-
ril a písal básne. Ovplyvnený maďarským 
romantizmom často písal v maďarčine aj 
ruštine. Po skončení teológie v Užhorode 
sa stal kňazom v Chmeľovej a Beloveži, 
pracoval ako duchovný na dedine, ale 
zároveň sa angažoval literárne a neskôr aj 

politicky. V roku 1847 sa ako zástupca Pre-
šovského biskupstva zúčastnil na posled-
nom uhorskom stavovskom sneme. V tom 
istom roku vydal šlabikár s názvom Knyžy-
cja čytaľnaja dla načynajuščych, ktorý 
bol jedným z prvých školských učebníc 
pre deti v gréckokatolíckych cirkevných 
školách. V roku 1850 publikoval kalen-
dár, v ktorom uverejnil známu báseň 
Vručanije, začínajúcu sa slovami „Ja Rusyn 
byl, jesm i budu“, ktorá sa stala známou 

hymnickou piesňou. V tom období zložil 
aj báseň Podkarpatskije Rusiny ostavte 
hlubokij son, ktorá bola o niekoľko de-
saťročí uznaná ako rusínska hymna. Jeho 
literárne dielo a kultúrno-sociálne aktivity 
ho zaradili medzi najvýraznejšie osob-
nosti 19. storočia, ktorého odkaz dodnes 
žije v Prešovskej aj Mukačevskej eparchii. 
Od roku 1844 bol kanonikom Prešovskej 
kapituly a v sídle biskupstva žil až do svojej 
smrti v roku 1865. 

Súčasníkmi Alexandra Duchnoviča boli 
aj kňaz Alexander Pavlovič a politik 
Adolf Dobriansky. Alexander Pavlovič 
(1819 – 1900) sa narodil v obci Šarišské 
Čierne v okrese Bardejov v rodine grécko-
katolíckeho kňaza. V detstve mu zomrel 
otec aj matka, a tak istý čas žil pri bratovi 
v Ľvove. Po návrate študoval na viace-
rých miestach Uhorska a absolutórium 
z teológie získal v roku 1847 v Trnave. Tu 
spoznal aj viacerých slovenských literátov 
a formoval sa u neho záujem o slovenskú 
otázku v kontexte slovanskej spolupatrič-
nosti. V ďalších rokoch úzko spolupracoval 
s Bohušom Nosákom-Nezabudovom, 
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Peter Medviď
poradca prezidentky 
Slovenskej republiky  

pre menšinové otázky

a som na to hrdý
SOM  GRÉCKOKATOLÍK

Viera je darom od Boha. Darom je aj Cirkev, ktorú nám  
Boh pripravil. Väčšina z nás ho prijala skrze svojich rodičov.  
Nie tak dávno boli tí, ktorí sa našej cirkvi, a tým ani Krista nech-
celi zriecť, väznení, prenasledovaní, zomierali. Dnes sa môžeme 
slobodne hlásiť k cirkvi mučeníkov, cirkvi našich predkov. Človek 
sa krásnym darom chváli, neskrýva ho. Našu cirkev nám pripravil 
Boh a udržiavali ju predkovia aj za cenu mučeníctva. Nezapriem 
dar a v sčítaní obyvateľstva sa k nemu prihlásim. SČ
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PETER PARTENIUS – BISKUP ÚNIE
Tak ako bola národnostne pestrá Mukačevská eparchia, tak aj jej biskupi pochádzali 
z rôznych národov. Popri Rusínoch a Valachoch sa v roku 1651 stal biskupom Srb Pe-
ter Petronius Rotošinský, rehoľným menom Partenius. Postavilo sa za neho vyše 370 
zo 400 zídených kňazov. Pochádzal zo Záhoria a stál za uzatvorením Užhorodskej 
únie v rokoch 1646 i neskôr v roku 1649 pre celú Mukačevskú eparchiu. Po zvolení 
za biskupa bol uhorským prímasom a ostrihomským arcibiskupom Jurajom Lipajom 
vymenovaný za správcu Rusínov grécko-slovanského obradu v celom Uhorsku. 
Uhorský prímas vystupoval voči Parteniovi ako voči svojmu sufragánnemu bisku-
povi, pričom on sa aj takto vnímal. Toto vymenovanie malo zabrániť inštalácii jeho 
nezjednoteného protikandidáta Joannika Zejkána. Ale až do roku 1664 nemohol 
trvalo pôsobiť v Mukačeve. Rakúsky cisár Leopold ho potvrdil až 14. januára 1660. 
V tomto medziobdobí pôsobil najmä na východnom Slovensku, kde sa snažil 
založiť nové sídlo eparchie v Humennom. Chcel v Užhorode založiť školu na výuč-
bu kňazov, na čo získal v roku 1655 aj súhlas grófa Juraja IV. Drugeta. Po presídlení 
do Mukačeva úniu prijali nielen kňazi v oblasti mesta, ale aj južnejšieho Berehova. 
Parteniovi sa však nepodarilo osloviť pre úniu všetkých kňazov, ktorí za ňu boli po-
čas jeho voľby. Úniu podporovalo v 276 farnostiach iba 313 zo 769 kňazov Mukačev-
skej eparchie. Partenius zomrel medzi rokmi 1664 a 1670. (Juraj Gradoš)

Jánom Palárikom, Jozefom Viktorinom či 
Martinom Hattalom. Ako mladý kňaz sa 
v roku 1850 stal eparchiálnym archivárom, 
a tak bol viac ako rok priamym kolegom 
kanonika Alexandra Duchnoviča, s ktorým 
pracoval v biskupskej rezidencii v Prešove. 
V tom čase pomáhal Duchnovičovi a bol 
prítomný pri zakladaní spolku Litera-
turnoje zavedenije Prjaševskoje. V roku 
1851 však odišiel za kňaza do farnosti 
Beloveža pri Bardejove, kde trinásť rokov 
pred ním pôsobil Duchnovič. V Beloveži 
pôsobil trinásť rokov, v roku 1864 bol 
poslaný k veriacim do Vyšného Svidníka. 
V tom období bol literárne činný, veľa 
publikoval a okrem poézie sa venoval 
histórii a etnografii. Zomrel v roku 1900 
na fare vo Svidníku, kde aj bol pochovaný 
pri miestnom chráme. 

Alexander Duchnovič aj Alexander 
Pavlovič boli v úzkom kontakte s politi-
kom Adolfom Dobrianskym (1817 – 1901), 
synom gréckokatolíckeho kňaza, rodá-
kom z Rudlova pri Vranove nad Topľou. 
V roku 1849 viedol Dobriansky delegáciu 
do Viedne, poslanú prešovským biskupom 
Jozefom Gagancom, ktorá sa 19. októbra 
1849 stretla v Schönbrunne s cisárom 
Františkom Jozefom I. a odovzdala mu 
Memorandum uhorských Rusínov, sfor-
mulované na biskupstve v Prešove. Cisár, 
podľa historika Nikolaja Beskyda, vtedy 
po nemecky povedal: „Bolo mi veľmi 
milé počúvať prosbu uhorských Rusínov, 
pretože rusínsky národ bol vždy verný 
rakúskemu domu, a preto buďte ubezpe-
čení, že vaše spravodlivé požiadavky budú 
splnené.“ Bratom Adolfa Dobrianskeho bol 
Viktor Dobriansky (1816 – 1860), ktorý bol 
gréckokatolíckym kňazom a prešovským 
kanonikom. 

INTELEKTUÁLI 
A ANGAŽOVANÍ LAICI
Vo verejnom a spoločenskom živote sa 
v každom období vývoja našej cirkvi 
objavili osobnosti, ktoré pochádzali 
z gréckokatolíckych rodín a vo svojom 
profesionálnom živote sa otvorene hlásili 
k svojmu cirkevnému spoločenstvu. Jed-
nou z takýchto osobností bol Michal Balu-
ďanský (1769 – 1847), syn gréckokatolícke-
ho kňaza Andreja Baluďanského z Vyšnej 
Olšavy pri Stropkove. Ako mimoriadne 
nadaný študent a znalec viacerých jazykov 
sa vypracoval na dekana Právnickej fakulty 
v Budapešti. V roku 1804 odišiel na pozva-
nie ruského cára Alexandra I. do Ruska, 
kde ako erudovaný právnik, ekonóm 
a vysokoškolský pedagóg pracoval pre 
cisára na viacerých významných postoch. 
V roku 1819 sa stal úplne prvým rektorom 
Petrohradskej univerzity, neskôr pracoval 
v cárskej kancelárii a stál pri vydaní Zbier- 
ky zákonov Ruska, za čo ho cisár Mikuláš 
I. odmenil šľachtickým titulom. Udržiaval 
kontakt s domovinou i predstaviteľmi 
nášho biskupstva v Prešove. 

Keď sa na časovej osi presunieme  
do 20. storočia, i tu nachádzame ľudí, ktorí 
vložili do spoločnej duchovnej klenotnice 
cenné poklady. Zemplín, Šariš i Abov for-
moval na úsvite Československej republiky 
ambicióznu generáciu gréckokatolíckych 
intelektuálov. V 20. rokoch 20. storočia sa 
narodila silná generácia tzv. dvadsiatnikov, 
ako ich nedávno nazval riaditeľ Slovenské-
ho historického ústavu v Ríme Dr. Daniel 
Černý, ktorá zásadne vplývala na vývoj 

Gréckokatolíckej cirkvi v druhej polovici 
v 20. storočia. Radí sem otca Michala 
Lacka, SJ (1920 – 1982), biskupa Michala 
Rusnáka CSsR (1921 – 2003),biskupa Jána 
Hirku (1923 – 2014), otca Františka Fugu  
(1923 – 1987) či laika a multimilionára 
Štefana Romana (1921 – 1988). Ich osudy 
boli previazané s Rímom a viacerí z meno-
vaných tam pôsobili v exile. Gréckokatolí-
kom bol aj významný exilový kňaz a básnik 
katolíckej moderny Gorazd Zvonický  
(1913 – 1995), vlastným menom Andrej Šán-
dor, rodák z Močarian pri Michalovciach. 

Ale i na domácej hrude, pod oblúkom ma-
lebných Karpát sa do spoločenského života 
výraznou mierou zaradili „dvadsiatnici“ 
z radov laikov. Dodnes nám znejú v ušiach 
verše básnika a sačurovského rodáka Mi-
kuláša Kasardu (1925 – 2013), ktorý pôsobil 
na Zemplíne a bol s ním svojou literárnou 
tvorbou nerozlučne spätý. Kocháme sa tiež 
ikonami majstra Mikuláša Klimčáka  
(1921 – 2016), maliara, sochára a najmä 
známeho ikonopisca, rodáka z Humen-
ného, ktorého diela sú vystavené na Bra-
tislavskom hrade a zdobia aj klenbu 
baziliky minor v Ľutine. Nie tak dávno 
sme sa rozlúčili s Ernestom Sirochmanom 
(1937 – 2019), rodákom z Blatných Revíšť 
pri Sobranciach, spisovateľom, esejistom, 
neúnavným literárnym publicistom a po-
pularizátorom života a diela katolíckych 
básnikov, prevažne rodákov z východného 
Slovenska. Na mnohé osobnosti sa vo 
virvare dejinných udalostí zabudlo, no 
je našou povinnosťou pripomínať. Lebo 
súčasník potrebuje nasledovaniahodné 
vzory. 
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BLUD DOKTORA  
WAKEFIELDA 

Jozef GLASA

Práca britského lekára Dr. Andrewa Wakefielda o údaj-
nej súvislosti vzniku autizmu a očkovania detí trojvakcí-
nou proti príušniciam, osýpkam a ružienke, ktorá v roku 
1998 vyšla vo svetovom lekárskom časopise The Lan-
cet, sa dnes považuje za jeden z najškodlivejších pod-
vodov v oblasti lekárskeho výskumu 20. storočia.

Skôr ako si priblížime závažné vedecké 
a morálne pochybenia tohto výskumu, 
pripomeňme, že lekársky výskum je dnes 
vo všetkých usporiadaných krajinách veľmi 
prísne regulovaný. Starajú sa o to podrobné 
zákonné predpisy. Ešte dôslednejšie ho 
však usmerňujú medzinárodné etické po-
žiadavky. Sú záväzné pre každého lekára, 
ktorý výskum vykonáva.

Etické pravidlá lekárskeho výskumu sa 
nanovo formulovali po ukončení druhej 
svetovej vojny. Aj ako reakcia medzinárod-
ného spoločenstva na desivé „zločiny proti 
ľudskosti“, ktorých sa dopúšťali niektorí 
lekári bojujúcich zoskupení. Hrôzostrašné 
pokusy na väzňoch v nacistických koncen-
tračných táboroch – napríklad pod vede-
ním smutne presláveného doktora Jozefa 
Mengeleho. Alebo neľudské experimenty 
v „táboroch smrti“, ktoré zriadila japonská 
okupačná armáda v Mandžusku. Odsú-
denie takýchto zločinov na povojnovom 
norimberskom procese, kde sa na lavici 
obžalovaných ocitli aj viacerí nacistickí 
lekári, si vyžiadalo spracovanie tzv. Norim-
berského kódexu (1947). V desiatich bodoch 
stručne formuluje základné etické pravidlá 
pre účasť ľudí v lekárskom výskume.

Na pôde Svetovej asociácie lekárov sa 
neskôr pristúpilo k vypracovaniu pod-
robnejších etických smerníc. Vznikol tak 
dnes najvýznamnejší medzinárodný etický 
kódex lekárskeho výskumu známy ako 
Helsinská deklarácia, slávnostne prijatá 
v roku 1964 a nateraz posledne novelizova-

ná v roku 2013. Medzi hlavné požiadavky 
deklarácie patrí rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti, práv, osobného dobra a ochra-
na života, zdravia a oprávnených záujmov 
každého, kto sa na lekárskom výskume 
zúčastňuje. Akokoľvek významné záujmy 
vedy alebo spoločnosti nikdy nesmú mať 
prednosť pred záujmami konkrétneho 
človeka. Vo výskume doktora Wakefielda 
sa však viaceré závažné etické požiadavky 
nerešpektovali.

Kritickou chybou výskumu boli už pod-
statné nedostatky odborného, vedeckého 
charakteru. Ukázalo sa, že štúdia bola 
nesprávne naplánovaná a vykonaná. 
Poukázali na to dnes už veľmi počet-

né lekárske výskumy. Pokúšali sa totiž 
s veľkým výskumným úsilím aj nákladmi 
„vedecky zaujímavé“ závery štúdie doktora 
Wakefielda potvrdiť. Vedecká skúška 
správnosti však dopadla negatívne: vzťah 
medzi spomínaným očkovaním a vznikom 
autizmu či iných zdravotných problémov 
u očkovaných detí sa dodnes nepotvrdil. 
Chybné závery štúdie doktora Wakefielda 
patria dnes medzi azda najdôkladnejšie 
vyvrátené pochybenia v modernej histórii 
biomedicínskych vied.

Aj špičkový vedecký výskum sa môže 
niekedy mýliť. Preto jeho dôležitou, nevy-
hnutnou súčasťou je neustále overovanie 
správnosti dosiahnutých výsledkov, ich 
interpretácie, ako aj následne formulova-
ných záverov či odporúčaní pre prax.

Pri dôkladnom preskúmaní štúdie doktora 
Wakefielda však vyšli najavo aj viaceré 
závažné etické pochybenia. Týkali sa 
napríklad zaobchádzania s deťmi, ktoré sa 
na štúdii zúčastnili. Išlo o viaceré neodô-
vodnené, bolestivé alebo rizikové vyšet-
renia, ktoré sa u detí robili zbytočne. Iba 
z dôvodu ich účasti vo výskume. Napríklad 
kolonoskopie, biopsie črevnej sliznice 
alebo lumbálne punkcie. Navyše, neboli 
ani schválené etickou komisiou danej ne-
mocnice. To všetko je z etického hľadiska 
celkom neprijateľné.

Ďalšou veľmi závažnou vecou bola mani-
pulácia s výsledkami vykonaných vyšet-
rení a ďalšími faktami. Pozmeňovali sa 
dodatočne tak, aby vyhovovali nečestným 
zámerom doktora Wakefielda a ním zma-
nipulovaným záverom štúdie. Podvodné 
konanie výskumného pracovníka sa pova-
žuje za jedno z najzávažnejších morálnych 
zlyhaní v prostredí vedeckého výskumu. 

Bohužiaľ, ako sa ukázalo, tieto a iné 
pochybenia doktora Wakefielda neboli 
náhodné, ale zámerné. Vyplývali zo závaž-
ných konfliktov záujmov, v ktorých sa ako 
hlavný riešiteľ výskumu nachádzal. O tom 
všetkom však už bude reč nabudúce. 

(ďalšie pokračovanie v budúcom čísle)
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GRÉCKOKATOLÍCKY 
KŇAZ STAROSTOM

Jozef PETRIČKO

Významní ľudia, ktorí sa rôznymi spôsobmi namáhajú pre spoločné dobro, sú okoliu 
známi, ale oveľa častejšie neznámi. Mnohokrát je spoločnosť schopná spomenúť si 
na ich dielo, až keď nie sú medzi nami. Je to na jednej strane smutný fakt, no na druhej 
strane skutočnosť, ktorá stretáva ozajstných velikánov. Pretože počas svojho života 
nepriťahovali sebecky pozornosť na seba, ale snažili sa nezištne konať dobro druhým. 
Takouto osobnosťou je aj otec Alexej Toronský, ktorého nasledovaniahodný život 
predstavuje primátor mesta Humenné Miloš Meričko.

J	 Pán primátor, ako sa riadi také starobylé 
mesto, akým je Humenné?

Humenné má svoju bohatú históriu, prežívalo lepšie 
i horšie časy. Chvalabohu, dnes je to moderné mesto 
a ľudia majú možnosti svoj potenciál využívať nielen 
v prospech seba, ale aj iných. Tak ako v minulom, aj 
v tomto roku sme mali v širokom spektre „rozohranú 
partiu“ na investičnom poli, v sociálnej, kultúrnej 
i športovej oblasti. Pandémia nám ubrala nielen 
na optimizme, ale ukrojila aj z finančných prostried-
kov v mestskej kase. Museli sme preto začať šetriť, 
niečo z budovateľského programu vypustiť, ubrať 
na výhodách i komforte spoločenského života. Obme-
dzenia však robíme citlivo, s maximálnym prihliadnu-
tím na bezpečnosť a zdravie občanov mesta i prícho-
diacich zvonka. Ale teší ma, že sme rozbehli množstvo 
investičných akcií, ktoré budú slúžiť Humenčanom. 

J	 Ako si mesto Humenné dnes spomína 
na Mons. Alexeja Toronského?

Historické udalosti v našom meste sú späté aj s osob-
nosťami, ktoré významnou mierou zasiahli do zveľa-
ďovania a pozdvihnutia životnej úrovne jeho obyva-
teľov. V tejto oblasti nemôžeme zabudnúť na Mons. 
Alexeja Toronského, ktorý v Humennom pôsobil 
od roku 1918 ako gréckokatolícky kňaz. V roku 1931 
bol zvolený za starostu mesta. Túto funkciu zastával 
až do roku 1938 a v rokoch 1946 – 1948 bol predsedom 
miestneho národného výboru. Mons. Alexej Toronský 
bol správcom farnosti, okresným dekanom a zároveň 
starostom mesta. Obyvatelia nášho mesta na neho 
nikdy nezabudli a aby sa výsledky jeho práce dostali 

do povedomia súčasnej generácie i budúcich generá-
cií, bola v roku 2004, pri príležitosti osláv pamätného 
dňa mesta Humenné z iniciatívy Spolku Sv. Cyrila 
a Metoda, Mesta Humenné a Gréckokatolíckej cirkvi 
v Humennom Alexejovi Toronskému na starej budove 
mestského úradu, v ktorej od roku 1936 sídlil, odhale-
ná pamätná tabuľa. 

J	 Čo tento starosta Humenného mestu počas 
svojho pôsobenia dal?

Svojou múdrosťou a rozvážnosťou bol obľúbený 
nielen medzi gréckokatolíkmi, ale aj medzi všetkými 
občanmi mesta Humenné. Značnú časť vtedajšieho 
obyvateľstva, a to 30 – 40 % tvorila židovská po- 
pulácia.

J	 V čom je, podľa vás, príklad jeho života hodný 
nasledovania?

Vďaka výnimočným organizačným schopnostiam, 
umeniu spájať ľudí v záujme dosiahnuť spoločný ve-
rejne prospešný cieľ bez ohľadu na politickú prísluš-
nosť či názorovú orientáciu sa Alexejovi Toronskému 
v relatívne krátkom období podarilo zmeniť tvár 
mesta na nepoznanie. Za jeho pôsobenia sa mesto 
zmodernizovalo. Ako uvádzajú historické pramene aj 
žijúci pamätníci, bol to človek mimoriadnych morál-
nych hodnôt i cenných ľudských vlastností, ktorému 
ležal na srdci osud mesta i život jeho obyvateľov. 
Živnou pôdou, z ktorej vyrastala jeho láska k ľuďom 
bez ohľadu na náboženskú či rasovú príslušnosť, bola 
jeho viera. 

Miloš Meričko 
(46), Humenčan, 
sa stal 
primátorom 
mesta Humenné 
v roku 2018. 
Predtým pôsobil 
v mestskom 
zastupiteľstve 
ako poslanec.
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VIETE, ŽE... 
Obyvatelia obce Valaš-
kovce boli vysťahovaní 
v roku 1937 do časti 
Humenného s náz-
vom Za vodou, ktorú 
domáci zvyknú nazývať 
Valaškovce. Z pôvod-
nej obce zostala vo 
vojenskom obvode iba 
cerkev, cintorín, schody 
fary, aleja za chrámom 
a na niektorých mies-
tach pozorovať obrysy 
niekdajších záhrad.

Prejav starostu  
Mons. A. Toronského 
na tribúne pri odhalení 
sochy generála  
M. R. Štefánika 
25. novembra 1934

V roku 2004 bola  
na budove bývalého 
Mestského úradu  
v Humennom odhalená 
Mons. A. Toronskému 
pamätná tabuľa

J	 Je pre vás ako primátora mesta Humenné 
Mons. Toronský vzorom? Ak áno, tak v čom?

Jeho húževnatosť, vytrvalosť a ľudskosť priniesla náš-
mu mestu rozkvet nielen na stavebnom či technickom 
poli, ale obohatil aj kultúrny život Humenčanov a blíz-
ky mu bol aj ekumenizmus. Práve v tom mi je veľkým 
vzorom. Ekumenizmus sa v našom meste dobre za-
korenil. Všetky konfesie sa stretávajú v rámci rôznych 
podujatí, ako je Pašiový sprievod alebo Roždestvenský 
ekumenický koncert v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila 
a Metoda v Humennom. Tiež som veľkým zástancom 
ekumenizmu a pravidelne sa na týchto spoločných 
akciách zúčastňujem a podporujem ich.

J	 Nachádzajú sa v Humennom miesta, ktoré by 
rozprávali o zásluhách starostu Toronského 
v prospech obyvateľov mesta?

Brázdu, ktorú Mons. A. Toronský v Humennom 
vyoral, nemožno prehliadnuť. Budovy postavené jeho 
zásluhou tu stoja aj dnes, spomienky v srdciach ľudí, 
ktorí ho mali radi, sa vymazať nedajú. Rozmach mesta 
nastal v tridsiatych rokoch, čoho dôkazom je rozvoj 
stavebnej činnosti v Humennom v tomto období, 
ktorej výsledkom bolo vybudovanie niekoľkých 
moderných verejných budov, vodovodov a kanalizácie. 
Medzi najznámejšie môžeme spomenúť ľudovú meš-
tiansku školu, okresný úrad, mestský úrad, nemocen-
skú poisťovňu, štátnu krajinskú nemocnicu, sochu ge-
nerála M. R. Štefánika. A. Toronský sa zaslúžil o rozvoj 
infraštruktúry, verejného osvetlenia, regulácie rieky 
Laborec, výstavbu mestského vodovodu, mestskej 
kanalizácie, úpravy Kudlovského potoka, vydláždenie 
štátnej cesty a výstavbu chodníkov.

J	  Počuli sme, že gréckokatolícky kňaz Alexej 
Toronský bol nápomocným aj obyvateľom 
bývalej obce Valaškovce, ktorá je dnes vojen-
ským priestorom. Viete nám bližšie vysvetliť 
v čom?

Pre obyvateľov obce Valaškovce, ktorých v roku 1937 
vysťahovali z priestoru na kóte 620 pod Vihorlatom 
z dôvodu výstavby vojenskej strelnice, sa postavilo  
49 rodinných dvojdomov. Pre tých, ktorí nemali 
vlastné pozemky, bola v nasledujúcom roku rozparce-
lovaná mestská záhrada, a tak si mohli aj títo občania 
postaviť vlastné príbytky.

J	 Vieme, že Mons. Toronský bol po skončení 
druhej svetovej vojny opäť zvolený na vedúcu 
funkciu mesta. Čo bolo dôvodom toho, že sa 
mal opäť ujať vedenia Humenného?

Po parlamentných voľbách v roku 1946 na návrh 
Demokratickej strany, ktorá v týchto voľbách zvíťazila, 
bol Mons. Alexej Toronský znova zvolený na čelo 
mesta, tentoraz ako predseda miestneho národného 
výboru. Toto funkčné obdobie trvalo iba dva roky, a to 
z dôvodu politických zmien, ktoré priniesol tzv. Víťaz-
ný február. Od roku 1948 prebehla personálna zmena 

miestneho národného výboru, pričom jeho väčšinu 
už tvorili komunisti. Aj počas tohto krátkeho obdobia 
dokázal Mons. Toronský urobiť pre Humenné veľa. 
Aj jeho zásluhou bolo prijaté strategické rozhodnu-
tie o výstavbe Kapronu, továrne na výrobu umelých 
vlákien. Pod neskorším názvom Chemlon na celé 
polstoročie výrazným spôsobom ovplyvnil životnú 
úroveň ľudí z Humenného a okolia, bol stimulom 
ďalšieho rozvoja mesta. 

J	 Vedeli by ste nám povedať, či v spomienkach 
mesta zostali nejaké záznamy o jeho pre-
nasledovaní po roku 1950 z dôvodu, že bol 
gréckokatolíckym kňazom?

Od Prešovského soboru, ktorý znamenal faktickú 
likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi, boli obaja jej 
biskupi väznení a kňazi, ktorí neprestúpili na pra-
voslávie, šikanovaní. Ťažký osud zasiahol aj humen-
ských gréckokatolíkov a ich kňazov. Mnohých preto 
zatkli a vyšetrovali. Mons. A. Toronskému sa vyhrážali 
vyvezením na Sibír, ak nepodpíše prestup na pravoslá-
vie. Takéto terorizovanie sa opakovalo dva aj tri razy 
denne. Surový psychický nátlak mu spôsobil vážne 
zdravotné problémy. Museli ho hospitalizovať najprv 
v Humennom, potom v Košiciach. Manželke nariadili 
do troch dní vyprázdniť farský byt a odsťahovať sa 
na západné Slovensko alebo do Čiech. Po dlhom 
nemocničnom liečení sa Mons. Toronský s podlo-
meným zdravím tajne presťahoval do Bratislavy, kde 
býval neďaleko železničnej stanice a o neho a jeho 
manželku sa starali ich deti. Žil vo veľmi skromných 
podmienkach, nedostával žiadny dôchodok. Jeho prí-
bytok stále sledovala Štátna bezpečnosť a to bolo pre 
neho domácim väzením. Svoj kríž niesol bez reptania, 
nikoho za svoj ťažký údel neobviňoval. 

Svetlom v jeho pohnutom živote bol rok 1968, keď 
vláda prijala uznesenie o povolení činnosti Grécko-
katolíckej cirkvi. Ako osemdesiatročný slávnostne 
prevzal svoj chrám v Humennom, do ktorého 
nemohol vstúpiť osemnásť rokov. 

Zomrel o tri roky neskôr – 14. augusta 1971. Pochovaný 
je na cintoríne v Slávičom údolí. Na pohrebe sa zúčast-
nili aj veriaci z Humenného. 
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KEĎ ZOMRIE  
PARTNER

Vratislava HOFMANOVÁ, i60.cz

Je to jedna z najťažších životných situácií. Mnohí psycho-
lógovia sa prikláňajú k názoru, že absolútne najťažšia. Keď 
po dlhoročnom vzťahu človek stratí životného partnera 
(nemusí ísť o smrť, môže ísť aj o rozvod, pozn. red.), po pr-
votnom šoku a smútku sa musí vyrovnať s ešte jednou 
vecou. Nastane čas na zmenu života. Lenže meniť život vo 
vyššom veku je ťažké a ľudia často volia cesty, ktorými si 
škodia.

Už ma nič nezaujíma. Nikam nechodím. 
Nemám kam. Nemám s kým. Nič nie je, 
ako bývalo. Nejako už dožijem. Tento 
spôsob reakcie na stratu partnera je 
častejší, než by sa zdalo. Ide totiž o ľudí, 
ktorých nevidno. Tým, že sa uzavreli, ako 
by neexistovali.

Často ide o ľudí, ktorí boli od svojho part-
nera priveľmi závislí. Dá sa povedať, že vo 
vzťahu boli tým slabším, nie dominantným 
partnerom. Nie je to mienené zle, zvyčajne 
to tak vo vzťahoch býva, že jeden je aktív-
nejší, viac rozhoduje a riadi, a ten druhý 
sa podriaďuje, necháva sa viesť – vyhovuje 
mu to tak. Je jedno, či ide o ženu, alebo 
o muža, dominantnejší môže byť hoci-
ktorý z nich. Alebo často ide o ľudí, ktorí 
boli vo vzťahu partnerom či partnerkou 
opatrovaní. Nemuseli sa o nič starať, všetko 
zariaďoval ten druhý.

„Na našom poschodí žili manželia, tipujem 
im tak okolo osemdesiat rokov. Pred časom 
pán zomrel. Po niekoľkých mesiacoch 
sme si uvedomili, že pani vôbec nevidí-
me. V byte bolo ticho, nevychádzala von. 
Vedeli sme, že žije, pretože sme ju občas 
videli skoro ráno ísť do obchodu a zase 
späť, ale inak prakticky nevychádzala. 
Pritom predtým často niekam chodila, 
dávala sa s ľuďmi do reči, sedávala v ne-
ďalekej cukrárni, stále sme sa stretávali,“ 

rozpráva šesťdesiatročná Alena, ktorá žije 
na jednom ostravskom sídlisku. Nedalo jej 
to a raz na susedku zazvonila. „Trvalo to 
nejaký čas, potom otvorila. Prekvapilo ma, 
ako sa za tých pár mesiacov opustila. Bola 
bledá, schudla, oči stratili iskru. Pýtala som 
sa jej, či niečo nepotrebuje, či nechce prísť 
na kávu, porozprávať sa. Vyzerala zaskoče-
ná. Myslím, že nebola rada, že jej venujem 
pozornosť. Povedala, že nič nepotrebuje.“

Pani asi o rok zomrela. Jej dcéra po pohre-
be Alene rozprávala, že v poslednom čase 
bolo veľmi ťažké s ňou hovoriť. Na všetko 
odpovedala, že už nič nepotrebuje. „Nič 
ju nebavilo, po smrti manžela sa úplne 
uzavrela pred svetom. Ona, bývalá učiteľka 
a amatérska herečka, ktorá mala počas 
celého života veľa záujmov a bola vždy 
zhovorčivá, a priateľská, stratila zmysel ži-
vota. Po smrti manžela svoj život radikálne 
zmenila,“ vysvetľuje Alena.

Podobných prípadov je viac, než si mys-
líme. Ale pozor, takýto prístup k strate 
partnera je nebezpečný. „Takíto ľudia 
sa sťahujú do seba, veľakrát prestanú 
vychádzať von. Okrem toho, že sa trápia, sa 
na nich v mnohých prípadoch začnú preja-
vovať symptómy demencie. Prestávajú mať 
stimuláciu. Všetko so všetkým súvisí a prá-
ve tieto prípady sú ukážkou, že keď človek 
prestane aktívne žiť, prestane precvičovať 

svoj mozog a prejaví sa to na jeho fyzickom 
i psychickom stave,“ hovorí Dana Steinová, 
ktorá sa zaoberá trénovaním pamäti a vedie 
centrum celoživotného vzdelávania.

Smútok nad stratou blízkych  
je normálny

Smútok nad stratami je normálny, ale 
nemal by nás trvalo ovládať. Je normálne 
trúchliť a cítiť sa izolovaný od niekdaj-
šieho partnerského či rodinného života 
a svojich najbližších priateľov a spolo-
čenstva. Hoci jednotlivé štádiá smútku 
už boli definované aj odborníkmi, predsa 
len je to rýdzo individuálna záležitosť. 
Väčšina zdravo mysliacich ľudí sa však so 
svojimi stratami po kratšom či dlhšom 
čase vyrovná. Bolestivé pocity sa postup-
ne otupia a dostanú určitú mieru prija-
teľnosti toho, čo sa stalo. Niekedy sa nám 
dokonca podarí nájsť cestu, ako sa z toho 
dostať von prínosným spôsobom. Ujať sa 
opusteného zvieraťa, založiť nejaký klub, 
pomôcť núdznemu vo svojom okolí.

Čo však, keď niekto vo svojom smútku 
a skepse ustrnie? Nie je schopný sa zbaviť 
najbolestivejších častí procesom trúchle-
nia? Pristihne sa, že si opakovane kladie 
otázky prečo, na ktoré sa nedá správne 
odpovedať? 

To sú ťažké otázky, ktorými trápime sami 
seba, väčšinou bez vlastnej viny. Trápime 
sa so stratou milovaných, vynúteným 
odchodom do dôchodku, diagnózou 
chronickej choroby, prípadne aj nevrat-
nou finančnou stratou. Sme zachvátení 
žiaľom namiesto toho, aby sme dokázali 
nájsť spôsob, ako sa s tým vyrovnať alebo 
to zvrátiť, či aspoň zmierniť. Otázky 
prečo sú súčasťou trúchliaceho procesu. 
Ak ich dokážeme prekonať, sme na dob-
rej ceste k uzdraveniu. (Zuzana Pivcová, 
i60.cz)
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Príbuzní, susedia a známi takých ľudí 
potom hovoria: Ten pán sa nedokázal 
vyrovnať so smrťou svojej ženy. Tá pani 
sa od smrti svojho muža veľmi zmenila, 
úplne sa opustila. Na jednej strane je to 
pekné. Dotknutí svoje náprotivky milovali, 
s ich stratou sa im rozpadol svet. Na druhej 
strane sa tým sami rútia do špirály veľkých 
problémov, ktorá sa naozaj v nejednom 
prípade končí až vážnymi psychickými 
poruchami či dokonca demenciou.

Profesor Nicholas Christakis, ktorý pôsobí 
na Harvardskej univerzite, robil dlhoročný 
výskum na tému, ako strata dlhoročného 
partnera ovplyvní zdravie pozostalého. 
Nejde len o psychiku, zaujímalo ho, či 
ovdovenie a osamelosť môžu mať vplyv 
na fyzický stav človeka. Za deväť rokov vý-
skumu potvrdil, že stres zo straty partnera 
mnohým ľuďom naozaj privodil kolaps or-
ganizmu či zlyhanie srdca. „Smrť zo žiaľu 
naozaj existuje. Smrť milovaného partnera 
je výraznou hrozbou pre zdravie, ba až 
s rizikom smrti,“ tvrdí profesor Christakis.

Existujú však ľudia, ktorí sa so stratou 
dlhoročného partnera vyrovnávajú presne 

opačne. Bolesť a smútok sa snažia preko-
nať činorodosťou, aktivitou. Smrť manžela 
či manželky je pre nich rovnako bolestná 
ako pre tých, ktorí sa uzavrú pred svetom, 
len sa s ňou vyrovnávajú presne naopak.

„Keď otec zomrel, mamička sa po troch 
mesiacoch úplne zbláznila. Stále nie-
kde behá, zapísala sa do radu krúžkov. 
Nikdy sa o seba toľko nestarala. Nechala si 
zdvihnúť viečka, stále sedí u kaderníčky, 
nakupuje si oblečenie. Vyzerá to, ako by 
ožila. Nechápem to, pretože mi vždy s ot-
com pripadali šťastní. Nezdalo sa mi, že 
by sa cítila utlačovaná, naopak, otecko ju 
skôr lákal na výlety a do spoločnosti, a ona 
najradšej pozerala na televízor. Ale teraz sa 
správa divne, akoby si ešte niečo chcela zo 
života utrhnúť. Nevieme, čo si o tom mys-
lieť, a príde nám to voči oteckovi, ktorý už 
tu nie je, neférové,“ rozpráva štyridsaťpäť-
ročná Veronika o svojej sedemdesiatročnej 
mame. 

Lenže tá to vidí presne opačne. „Keď Peter 
zomrel, mala som pocit, že na mňa v byte 
všetko padá. Všetko mi ho tam pripomína-
lo. Tak som si nechala len pár jeho fotiek 

a prestavala som byt. Veľa vecí som vyho-
dila. Potrebovala som si vytvoriť pocit, že 
začínam nový život. S tým súvisí aj to, že 
robím, čo som predtým nerobila. Zamest-
nala som si mozog, vyplnila čas, a tak sa 
netrápim, nemyslím na neho. Že to nieko-
mu pripadá divné? Čo je komu do toho? 
Kým človek stratu partnera nezažije, nemá 
do toho čo hovoriť,“ tvrdí.

V súvislosti s tým, ako sa teraz ľudia 
dožívajú čoraz vyššieho veku, je vysoko 
pravdepodobné, že ich strata životného 
partnera stretne. Na rovinu, jedného 
z páru to stretne isto. Je len otázkou, kedy 
a ako sa s tým vyrovná. Akú cestu vyrovna-
nia sa s touto situáciou zvolí.

Psychológovia, ktorí sa touto témou 
zaoberajú, hovoria, že ľudia veľmi často 
volia jednu zo spomínaných ciest, ktoré sú 
extrémne. Ďaleko lepšie by pre seba urobi-
li, keby sa poddali prirodzenému smútku, 
plaču a trúchleniu. A počkali, čo sa bude 
diať ďalej, nesnažili sa svoj život v reakcii 
na smrť blízkeho radikálne a rýchlo meniť. 
Možno tie zmeny nakoniec do ich života 
vstúpia samy, pomaly, prirodzene.

pexels.com



KLOKOČOV  
AKO MIESTO 
MYSTAGÓGIE

Dávid ZORVAN

Liturgická obnova našej cirkvi dostala vý-
znamný impulz zriadením Košického apoš-
tolského exarchátu 21. febuára 1997. Jeho 
exarcha Milan Chautur začal s liturgickou 
obnovou, ako to od nás žiadal Svätý stolec 
vo svojich dokumentoch. Podnety na túto 
liturgickú obnovu boli krásne zhrnuté 
v Inštrukcii na aplikáciu bohoslužobných 
predpisov CCEO, vydanej Kongregáciou pre 
východné cirkvi 6. januára 1996. Tá pomáha 
východným cirkvám, ktoré sú v jednote 
s Rímskou cirkvou, v ich úsilí dať bohoslu-
žobným sláveniam centrálne miesto, ktoré 
im patrí v cirkevnom živote, a to v úplnej 
vernosti duchu ich vlastných tradícií. 
(Inštrukcia, 112)

Inštrukcia nabáda cirkvi k lepšiemu prehĺ-
beniu chápania vlastného bohatstva, ktoré 
sa má chrániť a odovzdávať veriacim. S tým 
súvisí obnova východnej bohoslužobnej 
autentickosti vlastnej tradície a permanent-
ná bohoslužobná formácia kléru i Božieho 
ľudu. (Inštrukcia I/5) Vladyka Milan sa ujal 
tejto úlohy a od začiatku svojho pôsobenia 
ju uvádzal do praxe. Malo to veľký vplyv 
na verejný spôsob liturgického života Cir-
kvi. Zmenilo sa mnoho vonkajších znakov. 
Vladyka a kňazi začali nosiť podriasniky, 
brada prestala byť tabu, liturgie a sväté 
tajomstvá sa začali sláviť podľa liturgických 
kníh a pravidiel schválených Kongregáciou 
pre východné cirkvi. K tomu boli priprave-
né a vydané texty liturgikona a trebníka či 
modlitebné knihy, hoci iba v brožúrkovej 
forme. Obnovilo sa slávenie iných našich 
bohoslužieb z časoslova, zaviedla sa povin-
nosť sláviť v pôste Službu vopred posvä-
tených darov. Celá táto obnova zahŕňala 
množstvo nových textov, a preto sa vytvoril 
kantorský kurz, kde učili jednotné nápevy, 
ktoré sa potom zavádzali vo farnostiach. 
Bolo to cenné aj z hľadiska spoločných slá-
vení, keď sa zišli veriaci z rôznych farností 
a vedeli si spolu jednotne zaspievať a modliť 

sa nielen jedným srdcom, ale aj jedný-
mi ústami. Dôstojnosť bohoslužieb tým 
oproti minulosti veľmi stúpla. Samozrejme, 
vynorilo sa aj mnoho odporcov, ktorí túto 
liturgickú obnovu považovali za zradu 
našej katolíckosti, akési pravoslavizovanie. 
To často vzbudzovalo zmätok v radoch 
veriacich. Dnes môžeme poďakovať Bohu 
a patrónke Zemplína, že sa našla geniálna 
cesta, ako jednoduchým a prístupným spô-
sobom nielen sprostredkovať, ale zároveň 
vysvetľovať a katechizovať našich veriacich. 

Pri sláveniach „nových“ archijerejských 
liturgií v Klokočove bol vždy priestor 
na mystagógiu. Vladyka Milan po liturgii 

fatimskej soboty alebo odpustovej sláv-
nosti mal vždy čas na besedu s ľuďmi, kde 
sa slobodne každý mohol opýtať na nové 
veci, ktoré videl či počul a vyvolávali otázky 
v jeho vnútri. Spolu so zodpovednými 
kňazmi trpezlivo odpovedali, vysvetľovali 
a presviedčali o zmysle týchto „noviniek“.

Na kňazských dňoch (aj v Klokočove) sa 
katechizovali a formovali kňazi. Pred spo-
ločnými sláveniami bolo vždy vysvetlenie 
a nácvik. Spoločné slávenie sa stalo priesto-
rom na predstavenie a naučenie toho, ako 
to má byť aj vo farnostiach. Tak sa pomaly 
upokojili vášne a nastala obnova autentickej 
východnej tradície, čo je dôkazom našej 
vernosti Rímu. Dokonca došlo aj k obnove 
gréckokatolíckej identity a postupnému 
odbúraniu komplexu menejcennosti, ktorí 
mnohí veriaci a, žiaľ, i kňazi mali voči 
latinskej Cirkvi. Klokočovské mystagogic-
ké katechézy významne prispeli k tomu, 
že dnes tento komplex u našej mladej 
generácie takmer nebadať a sú právom hrdí 
na tradíciu, do ktorej patria.

Nech nám jubilujúca klokočovská Boho-
rodička pomáha svojím príhovorom verne 
zachovať vieru našich otcov.
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ODLÚČENÍ TELOM,  
NIE SRDCOM

Ruženka

Písanie tohto svedectva mi ide ťažko. 
Akoby som všetko znova prežívala, vraca-
jú sa mi posledné chvíle pred manželovou 
smrťou. Dni, keď nám prišla správa o jeho 
odchode, a čo všetko potom nasledovalo. 
A, samozrejme, pri tom plačem, jednodu-
cho sa tomu nemôžem ubrániť. Uvedo-
mujem si, veď je to len rok...

V apríli minulého roka som sa vydala 
na novú cestu životom. Nebolo to pláno-
vané a spočiatku ani dobrovoľné rozhod-
nutie. Rozhodol tak Boh, ale časom som 
túto novú životnú cestu prijala za svoju 
a povedala Bohu svoje áno. Všetko, čo 
prijímam, je pre mňa nepochopiteľné, 
ťažké, veľmi bolestné a kruté, ale chcem 
túto situáciu prijať. A verím Bohu, že ma 
povedie a bude chrániť.

Odovzdala som mu svojho Františka, 
seba, naše deti a všetko, čo nás čaká. Bolo 
to a stále je veľké neznámo, ale vo svojom 
živote som mnohokrát zakúsila, že keď 
sa mu odovzdám, povedie ma. A ja len 
žasnem a nestačím sa diviť, čo všetko pre 
mňa pripravil. Nie vždy všetko správne 
pochopím, ale verím, že Pán použije aj 
naše nedokonalosti na naše dobro.

Ďakujem Bohu za dvadsaťdva rokov 
spoločného života s manželom. Ďakujem 
mu, že som mohla prežiť pekné manžel-
stvo, že sme dokázali spolu zvládnuť aj 
neľahké chvíle, že nás obdaril siedmimi 
krásnymi deťmi. Jednoducho, že stál pri 
nás vo všetkých situáciách...

Tak to bolo aj počas dní, keď nás môj 
manžel a otec mojich detí náhle a neoča-
kávane opustil. Prvé okamihy a dni sme 
boli ako vo sne. Takmer sme tomu neve-
rili. Bolo to šokujúce a trhalo to srdce. Ale 
napriek tomu som až takmer hmatateľne 

cítila obrovskú silu modlitieb, silu spolo-
čenstva, rodiny a zvláštny pokoj. Pán Ježiš 
nás týmto náročným obdobím preniesol 
ako vo svojom náručí. Napriek tomu som 
vo svojom živote nevyronila toľko sĺz ako 
prvý rok po manželovej smrti.

Samozrejme, boli a stále prichádzajú 
chvíle, keď som úplne bezmocná a ne-
viem ako ďalej. Bolí ma, keď si uvedo-
mím, že už sa nemôžem obrátiť na man-
žela. Veľakrát musím pozbierať aj tie 
najmenšie kúsky vôle a zdvihnúť sa, a ísť 
ďalej. Cez všetky náročné chvíle si uve-
domujem, že súčasne s tým sa o nás Pán 
vždy postaral a stále stará. Dopúšťa, ale 
neopúšťa. Stačí sa pozrieť, koľko pomoci 

sa nám dostalo. Zo všetkých strán nás 
ňou ľudia zahrnuli. Či to už boli mod-
litby, finančná a materiálna výpomoc, 
praktické záležitosti ako opravy, údržba 
domu, auta, vybavovanie na úradoch 
a tiež láskavé slovo a vypočutie. Stále 
ďakujem a vyprosujem Božie požehnanie 
všetkým našim dobrodincom.

Rada by som všetkých povzbudila. Odo-
vzdajte svoje životy a blízkych do Božích 
rúk. Život po smrti manžela alebo man-
želky je stav, ktorý sme si zámerne ne-
vybrali, ale prijatím novej situácie môže 
Boh premeniť našu bolesť a slzy na veľké 
požehnanie a milosť.

Na záver  sa chcem s vami podeliť 
o úryvok z krásnej novény odovzdanosti: 
„Neboj sa, ja sa o všetko postarám. Vždy 
sa modli s takýmto postojom a s takouto 
odovzdanosťou a budeš mať veľký vnú-
torný pokoj. Budeš zbierať plody mojej 
lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť 
obety a lásky, ktorá so sebou nesie utrpe-
nie. Zdá sa ti to nemožné? Opäť zavri oči 
a z hĺbky svojej duše volaj: ,Ježišu, posta-
raj sa o všetko ty! Neboj sa, ja sa naozaj 
o všetko postarám. Potom budeš moje 
meno oslavovať tým, že sa úplne ponížiš. 
Tvoje modlitby nemajú takú cenu ako 
jediný skutok dôvernej odovzdanosti.“

V ŠKOLE POSTIACEHO SA JEŽIŠA (2)
Ježišu, prečo si dovolil, aby ťa pokúšal zlý duch? Preto, dieťa, aby som ti dal 
príklad, ako sa máš brániť v pokušeniach. Tu poznáš taktiku zlého ducha, tu vidíš 
tri pramene hriechov... Pokušenie tela (zlý duch pôsobí na telo), ľudská pýcha 
(sláva), pohľad očí (bohatstvo). Z tej strany prichádza zlý duch, v ktorej je človek 
najslabší. Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Samotné pokušenie 
nie je hriechom, ale dávaj pozor, aby sa súhlas tvojej vôle nestal hriechom. V po-
kušení sa modli, vyhýbaj sa príležitosti, nechoď do nebezpečenstva, pretože kto 
chodí okolo ohňa, popáli sa. Aby si bol silný v pokušení, prichádzaj ku mne často. 
Skrze sviatosť pokánia sa očistíš a skrze sväté prijímanie sa posilníš proti hriechu. 
Poďte ku mne, ja vás posilním... Len sa neboj, buď rozvážny! Zlý duch to veľmi 
rád pomieša, on veľmi dobre vie, že vtedy sa dobre loví, v mútnej vode sa najlepšie 
lovia ryby. V prípade pokušenia sa prežehnaj, pobozkaj kríž, ale rob to so všetkou 
zodpovednosťou, pekne, pomaly a ver mi, že mocou svätého kríža zvíťazíš. Dieťa 
moje, venuj sa denným povinnostiam a pamätaj, že celý deň sa na teba pozerám 
a mám z toho veľkú radosť, ak víťazíš nad pokušeniami, ak rozkážeš svojmu 
telu. Nemysli si, že sa teším z tvojich múk. Teším sa však tomu, že poznáš školu 
výchovy pevnej vôle a silného charakteru. Bojuj, pracuj, tvoja odmena ťa neminie, 
vo večnosti si pri mne odpočinieš. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)
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GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk
Online na FB
Pondelok Liturgia za členov GMPC (možnosť 
poslať svoju prosbu do ekténie)
Utorok 18.00 Vysokoškolské stretko
Štvrtok 15.00 Stredoškolské stretko 18.00 
Modlitebné stretko
V programe môžeš byť aktívny cez FB strán-
ku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke 
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj 
a zdieľaj.

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske 
nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  unipas-
ke  fedorisin.jan@grkatke.
sk, unipas@grkatke.sk  
0904 738 712 (otec Ján Fedo-
rišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyze-
sova 40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online 
na FB

 S ÚSMEVOM

Ide ježko okolo močiara, hryzie si s chuťou 
do jablka a stretne bociana.
Bocian:-„Čo ješ?”
Ježko: „Čo bocian?”
Bocian: „Čo ješ, jež?”
Ježko: „Čo bocian, bocian?”

Nemecký inštitút porovnával 
kvalitu ciest v Európe. Zistil, že 
v porovnaní s ostatnými krajina-
mi má Slovensko cesty na jed-
notku. Problém však nastáva, 
ak zaradíte dvojku alebo vyšší prevodový 
stupeň.

Prečo chodí trabant dookola po lúke? 
Lebo má pribuchnutú trávu v dverách.

Chlapík je prvý deň v novej práci. Zdvihne 
telefón, vytočí číslo a zreve:
„Dones mi jednu kávu, ale rýchlo!”
Z telefónu sa ozve:
„Čo si to dovoľujete? Viete vôbec, s kým sa 
rozprávate?”
„Nie. Neviem.”
„Ja som riaditeľ tejto spoločnosti!”
„A viete vy, s kým sa rozprávate?”
„Nie,” odpovedá riaditeľ.
„To je dobre,” povie chlapík a zloží slúchadlo.

Hovori šéf zamestnancovi: 
„Zdá sa mi, že dnes nemáte žiadnu chuť 
do práce.”
„Mám, ale človek sa musí vedieť ovládať.”

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Timotej Pulščák, animátor, študent, člen komisie pre mladých 
 
V dnešnej uponáhľanej dobe si ľudia často myslia, že Boh 
je od nás ďaleko vzdialený a sedí niekde na obláčiku, no 
pravda je úplne iná. On je a vždy bol pri nás a každú chvíľu 
k nám vystiera svoju pomocnú ruku a dvíha nás zo zeme. 
Nie preto, lebo musí, ale preto, lebo chce. Chce, aby sme 
s ním boli vo večnosti, kde nám „pripravil príbytok, miesto, 
kde máme bývať naveky“. Miesto na nebesiach v Edene, 
na mieste večnej radosti a jeho prítomnosti, na mieste, 
ktoré na tomto svete nenájdeme, miesto, kde budeme pre-
bývať v jeho prítomnosti naveky bez námahy a pozemských 
starostí a bolestí. 

Páči sa mi to . Odpovedať

Jozefína Sterančáková, študentka, bloggerka 
 
,,A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý 
je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?“ (1 
Kor 6, 19) Sme chrámami Svätého Ducha, príbytkami Boha. 
Uvedomujeme si to vôbec? Sám Kráľ nebies zatúžil v nás 
bývať a sama viem, že veľakrát ani nevnímam, že je pri mne. 
Blízko. V srdci. Vidím ho niekde v oblakoch, v diaľke, kde 
na mňa nemá dosah, a mnohokrát si pomyslím, že už na mňa 
zabudol. Ale on je stále tu. Vo mne. V tebe. V každom 
jednom z nás. Ponúka sa nám skrze Eucharistiu. Stačí ho len 
prijať, pozvať a nechať ho prehovoriť do našich životov.

Páči sa mi to . Odpovedať

Martina Turcovská, študentka 
 
Postaviť miesto, kde bude v našom srdci bývať náš nebeský 
Otec, je mnohokrát veľmi ťažké. No s túžbou srdca prichádza 
aj sila postupne prichádzať bližšie k Otcovi. Budovať jeho 
svätý chrám v našich srdciach. Chrám plný pokoja a lásky, 
ktorá je veľmi potrebná. Lásky, ktorá je milosrdná a neko-
nečná. Pretože ten, kto prebýva v tomto chráme, nás nikdy 
nenechá opustených, pretože on si nás vyvolil, aby sme 
spolu s ním budovali vzťah.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÝ  JOZEF  
KUPERTÍNSKY
Narodil sa v maštali, 
stále mal trocha poot-
vorené ústa, na hlave 
škaredú výražku, 
na kolene hnisajúci 
vred, ktorý zapáchal. 
Bol analfabet, preto 
ho neprijali za kňaza, 
„iba“ za brata laika. 
Ťarbavý mladík však 
rozbil či pokazil všetko, 
čoho sa dotkol, preto 
ho z kláštora vyhodili 
– až na príhovor strýka 
františkána ho prijali 
do kláštora v Grottelle. 
Neskôr sa stal známym 
mystikom. Pre svoje 
neblahé študentské 
časy je patrónom 
slabých študentov.

86 196
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Jozef Petričko

„Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Rád 
som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde 

máš bývať naveky.“ 
1 KR 8, 12B – 13

14www.casopisslovo.sk pre mladých
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ZRIEKNUTIE SA ÚRADU  
VLADYKU MARIÁNA A. PACÁKA

VATIKÁN	J	Pápež František 
prijal 20. októbra rezignáciu 
vladyku Mariána Andreja Pacáka 
CSsR z úradu sídelného biskupa 
Eparchie svätých Cyrila a Metoda 
pre Slovákov byzantského obradu 
v Kanade. Súčasne bol pre epar-
chiu vymenovaný apoštolský ad-
ministrátor, ktorým sa stal vladyka 
Kurt Burnett, eparchiálny biskup 

z Passaicu v USA. Svätý Otec vymenoval jeromonacha Mariána Andreja Pacáka 
CSsR do úradu 5. júla 2018. Vladyka Marián sa narodil 24. apríla 1973 v Levoči. Má 
jedenásť súrodencov, z toho dvoch bratov kňazov. Je členom Kongregácie Najsvä-
tejšieho Vykupiteľa – redemptoristov. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval 
v Krakove, Tuchove a v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal 12. júla 1998. Na Akadémii 
svätého Alfonza Lateránskej univerzity v Ríme absolvoval postgraduálne štúdiá mo-
rálnej teológie. Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila 2. septembra 2018 v Bazili-
ke Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Hlavným svätiteľom bol prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Spolusvätiteľmi boli vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparchiálny biskup, a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny 
biskup. Vladyka Marián Andrej Pacák CSsR bol z pozície torontského eparchu aj 
členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. (ISPA)

SVIATOK POKROVA 
V HORJANSKEJ 
ROTUNDE
UŽHOROD/UKRAJINA	J	V predvečer sviatku 
Ochrany Presvätej Bohorodičky 13. októbra (podľa 
juliánskeho kalendára) sa v starobylej rotunde 
v mestskej časti Užhorod-Horjany slávila modlitba 
Veľkej večierne s lítiou. Predsedal jej vladyka Nil 
Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej 
eparchie. Pri tejto modlitbe udelil nižšie svätenia 
deviatim bohoslovcom šiesteho ročníka Užhorod-
skej duchovnej akadémie. Horjanská rotunda je ma-
riánskym pútnickým miestom eparchie, duchovne 
zviazaná s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. 
Rotunda pochádza najneskôr zo začiatku  
13. storočia a má jednoduchý valcový tvar. V jej 
interiéri nájdeme päť (pôvodne ich bolo šesť) apsíd 
v hrúbke muriva usporiadaných do šesťuholníka. 
Tento typ centrálnej stavby má počiatky v ranoby-
zantskej architektúre. V tejto pamiatke sa zachovali 
fresky, a to predovšetkým vo svätyni, kde nájdeme 
vyobrazenia Zvestovania, Narodenia Krista, Posled-
nej večere a Ukrižovania. (Daniel Černý)

CHRÁMOVÝ SVIATOK  
VO FRANCÚZSKOM LYONE 
LYON/FRANCÚZSKO	J	Aj napriek tomu, že sviatok svätého Ireneja si 
pripomíname 23. augusta, farské spoločenstvo vo francúzskom meste Lyon ho 
slávilo až 18. októbra. Farnosť je dnes domovom živej komunity katolíkov, ktorí 
oslavujú Boha a jeho dobrotu voči nám v byzantsko-slovanskom obrade vo 
francúzskej reči. Na liturgiu do chrámu, ktorý pred rokom prešiel rozsiahlou 
rekonštrukciou a kde pribudli krásne byzantské fresky, prišli aj veriaci z miest-
nej ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti. Byzantská katolícka Farnosť svätého 
Ireneja je najstaršou východnou katolíckou farnosťou v meste. Jej počiatky 
siahajú do obdobia po prvej svetovej vojne, keď sa tu usadilo mnoho utečencov. 
Správa z roku 1929 spomína v meste okolo päťdesiat katolíkov byzantského 
obradu. V roku 1932 bol pre potreby východných veriacich posvätený katolícky 
chrám. Farnosť slúži všetkým, ktorí s láskou hľadajú v tomto meste stretnutie 
so živým Bohom v byzantskej tradícii. Okrem Rusov sú v etnickom zložení 
farnosti aj Italo-Albánci, Rumuni či Bulhari, ale aj veriaci z Libanonu či iných 
krajín. Pri farnosti pôsobí aj Ikonopisecký ateliér Krista Pantokratora, založený 
ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia. (Daniel Černý)

SOFIA/BULHARSKO	J	11. októbra uply-
nul rok od povýšenia gréckokatolíckeho 
apoštolského exarchátu v Sofii (Bulharsko) 
na Eparchiu svätého Jána XXIII. Na sviatok 
tohto svätca dvadsiateho storočia (11. októ-
ber) slávil eparchiálny biskup Christo 
Proikov v Katedrále Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Sofii ďakovnú liturgiu. 
Dejiny tejto eparchie sú zviazané s postavou 
pápeža Jána XXIII. Ešte ako arcibiskup An-
gelo Roncalli pôsobil v rokoch 1925 − 1934 
v Bulharsku ako apoštolský nuncius. V roku 
1926 vznikol aj vďaka nemu gréckokatolícky 
exarchát, ktorý fungoval až do jeho povýše-
nia na eparchiu v roku 2019. Neskorší  pá-
pež po svojom odchode z Bulharska daroval 
svoju rezidenciu pre potreby tamojšieho 
gréckokatolíckeho exarchátu. (TSKE) 

KTIČKE/CHORVÁTSKO	J	Sviatok Och-
rany Presvätej Bohorodičky oslávil vladyka  
nominant Mons. Milan Stipič slávnostnou 
liturgiou pre veriacich z obce Kričke pri 
Drniši 3. októbra. Slávnosť svojím spevom 
skrášlil katedrálny zbor z Križevci Kalnik. 
Miestny chrám bol postavený v 19. storočí, 
ale počas druhej svetovej vojny aj počas 
občianskej vojny na Balkáne bol značne 
poškodený. Dnes prebieha jeho rekon-
štrukcia. Víziou miestnej cirkvi je, aby tu 
bol v budúcnosti funkčný gréckokatolícky 
kláštor. (D. Černý)

By
za

nt
in

os



udalosť

VYSVIACKA NOVÉHO 
KRIŽEVACKÉHO 
BISKUPA

Daniel ČERNÝ a Tomáš MIŇO

Gréckokatolícki veriaci v Križevackej eparchii (Chorvát-
sko) čakali dlhé dva roky, kým po odchode vladyku Kekiča 
na zaslúžený odpočinok bude na jeho miesto vymeno-
vaný nový eparchiálny biskup. Ich modlitby boli vypočuté 
na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky 8. septem-
bra, keď pápež František vymenoval za nového biskupa 
Križevackej eparchie jej dovtedajšieho apoštolského 
administrátora protojereja Milana Stipiča. Vladyka Milan 
prijal biskupskú vysviacku v sobotu 17. októbra.

Samotnej slávnosti predchádzala piatková 
modlitba večierne, po ktorej nasledovala 
akadémia na počesť biskupa nominanta. 
Vysviacka nového križevackého vladyku 
sa pre pandemické opatrenia uskutočnila 
na priestrannom nádvorí vedľa grécko-
katolíckej Katedrály Najsvätejšej Trojice 
v Križevci neďaleko Záhrebu. Hlavným 

svätiteľom bol emeritný križevacký biskup 
Nikola Kekič. Ďalší dvaja spolusvätitelia 
boli záhrebský arcibiskup metropolita 
kardinál Josip Bozanič a apoštolský nuncius 
v Chorvátskej republike arcibiskup Giorgio 
Lingua. Na slávnosti biskupskej vysviac-
ky sa zúčastnili aj predseda Chorvátskej 
biskupskej konferencie, zadarský arci-
biskup Želimir Puljič, ktorý bol zároveň 
aj slávnostným kazateľom, arcibiskupi 
z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Srb-
ska, gréckokatolícki biskupi z Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi, z Mukačevskej 
eparchie, z Maďarska, Severného Macedón-
ska a Rakúska. Kongregáciu pre východné 
cirkvi zastupoval rodák zo Slovenska 
otec Marko Durlák. Na začiatku liturgie 
prečítal nuncius Lingua vymenúvaciu bulu. 
Nasledovalo trojité vyznanie viery vladyku 
Milana, obrad samotnej vysviacky a káno-
nické prevzatie eparchie. 

Arcibiskup Puljič poukázal vo svojej homílii 
na to, že biskup je povolaný byť verným 
a múdrym otcom, ktorý stráži eparchiálnu 
rodinu. Má byť mužom viery a modlitby, 
ktorý odporúča svoje stádo Bohu. Ako 
nástupcovia apoštolov sú biskupi viditeľ-

ným princípom a zárukou jednoty miestnej 
cirkvi. Arcibiskup Puljič povzbudil novo-
vysväteného vladyku k tomu, aby sa stal 
Kristovým vojakom a Božím rytierom.

V závere svätej liturgie sa prítomným pri-
hovoril novoustanovený vladyka. Poukázal 
na to, že eparchia v Križevci od svojho 
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začiatku musela čeliť výzvam v súvislosti 
s prítomnosťou rôznych etnických skupín 
(Chorváti, Srbi, Ukrajinci, Rusíni a iní), za-
chovajúc si svoju byzantsko-slovanskú tra-
díciu. Križevackí biskupi sa vždy usilovali 
splniť túto úlohu podľa svojich schopností, 
a tak aj on chce byť verným pokračovateľom 
tohto diela.

Vladyka Milan v ďakovnej reči poukázal 
na to, že katolíci byzantského obradu sú 
jedineční svojou tradíciou, liturgiou a du-
chovným dedičstvom. „Vďaka historickým 
okolnostiam sme sa vyvinuli ako kombi-
nácia východných a západných cirkevných 
tradícií a dnes môžeme byť jasným znakom 
jednoty medzi kresťanmi.“

Na biskupskej vysviacke sa zúčastnili 
zástupcovia Srbskej pravoslávnej cirkvi, 
cirkví reformovaného dedičstva, ako i štátni 
predstavitelia.

Slávnostnú liturgiu  svojím spevom sprevá-
dzali Križevacký katedrálny zbor a chorvát-
ska spevácka skupina Kalnik z Križevca pod 
vedením Ozrena Bogdanoviča.

ŽIVOTOPIS VLADYKU 
MILANA STIPIČA 
Vladyka Milan Stipič sa narodil v meste 
Bosanski Novi (dnešná Bosna a Hercego-
vina) 28. decembra 1978 a patrí k najmlad-
ším biskupom Európy. Absolvoval malý se-
minár v Záhrebe a po maturite pokračoval 
vo formácii v gréckokatolíckom seminári 
v Záhrebe a v štúdiách na miestnej teolo-
gickej fakulte. Diakonát prijal v novembri 
2002 a kňazskú vysviacku 18. októbra 
2003 z rúk vladyku Slavomíra Miklovša. 
Pastoračne pôsobil vo farnostiach v Kašte 
a v Radatoviči. V roku 2007 bol vymenova-
ný za protopresbytera v Dalmácii a usta-
novený za protojereja. V rokoch 2012 až 
2019 bol farárom vo farnosti Jastrebarsko. 
18. marca 2019 bol po odchode vladyku 
Nikolu Kekiča do dôchodku vymenovaný 
za apoštolského administrátora eparchie 
sede vacante. 

HISTORIA KRIŽEVACKEJ 
EPARCHIE
Eparchia Križevci má svoj pôvod v Mar-
čanskom apoštolskom vikariáte z roku 1611. 
Po vyhnaní Turkov z južných častí Uhorska 
došlo 17. júna 1777 k zriadeniu eparchie 
Križevci. Tá neskôr zahŕňala veriacich 
z Marčanskej únie, ale aj prisťahovalcov 
zo Zemplína a Šariša, ktorí sa usadili vo 
Vojvodine. A od konca 19. storočia aj 
gréckokatolíckych Ukrajincov, ktorí prišli 
predovšetkým na územie Bosny (v rokoch 
1914 – 1925 mali v Bosne vlastnú apoštolskú 
administratúru). Z eparchie Križevci vzni-
kol v roku 2001 exarchát pre gréckokatolí-
kov v Macedónsku (od roku 2018 povýšený 
na Eparchiu Zosnutia Presvätej Bohorodič-
ky) a v roku 2003 exarchát pre gréckokato-
líkov v Srbsku a Čiernej Hore (v roku 2018 
povýšený na Eparchiu svätého Mikuláša pre 
Srbsko). V roku 1966 sa ústredie eparchie 
presťahovalo do Záhrebu. Na jar tohto 
roka vtedajší administrátor a dnes už aj 
biskup vrátil sídlo eparchie späť do Križev-
ca. V súčasnosti jurisdikcia križevackého 
biskupa zahŕňa okrem územia Chorvátska 
aj Slovinsko a Bosnu a Hercegovinu. 

Eparchia Križevci je dejinne spojená aj s na-
šou cirkvou a mestom Košice. Svätý Marek 
Križin, jeden z troch košických mučení-
kov, sa v tomto severochorvátskom meste 
narodil. V rokoch 1922 – 1927 bol adminis-
trátorom Prešovskej eparchie križevacký 
vladyka Dionýz Nyáradi, ktorý navyše aj 
na prelome rokov 1938 – 1939 spravoval tú 
časť Mukačevskej eparchie, ktorá ostala 
vo vtedajšom Česko-Slovensku. Po smrti 
vladyku Vasiľa Hopka (1976) to boli práve 
vladykovia z eparchie Križevci, ktorí prichá-
dzali svätiť našich adeptov kňazstva do Pre-
šova (kňazskú vysviacku z jeho rúk prijali 
aj vladykovia Cyril Vasiľ SJ a Peter Rusnák 
či po páde komunizmu vladyka Ladislav 
Hučko). Rovnako tak bol vladyka Slavomír 
Miklovš hlavným svätiteľom pri biskupskej 
vysviacke košického apoštolského adminis-
trátora vladyku Cyrila Vasiľa SJ (2009), ako 
aj predtým spolusvätiteľom vladyku Jána 
Hirku (1990).
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ZASADNUTIE RADY HIERARCHOV 
PREŠOV	J	30. septembra sa na Arci-
biskupskom úrade v Prešove uskutoč-
nilo dvadsiate deviate zasadnutie Rady 
hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui 
iuris na Slovensku. Na zasadnutí sa zú-
častnil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský 
administrátor sede plena Košickej epar-
chie, vladyka Peter Rusnák, bratislavský 
eparcha, a Marián Andrej Pacák CSsR, 
eparcha z Toronta. Stretnutiu predsedal 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ. Vladyka Ján odovzdal prí-
tomným pozdrav apoštolského nuncia 

Mons. Giacoma Guida Ottonella, ktorý 
zo zdravotných dôvodov nemohol byť 
prítomný. Po úvodnej modlitbe arcibis-
kup Babjak prečítal zamyslenie pápeža 
Františka, ktoré zaznelo 20. septembra 
počas modlitby Anjel Pána. Zdôraznil 
pápežovu myšlienku o Cirkvi, ktorá 
„má byť ako Boh: má stále vychádzať 
von; keď Cirkev nevychádza, ocho-
rie na mnohé neduhy, ktoré máme“. 
Biskupi viedli plodnú diskusiu na tému 
prípravy špecifického Katechizmu 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 

Rovnako sa zaoberali aj témou pastorá-
cie a vedenia duchovného života kňazov 
a veriacich počas pandémie koronaví-
rusu. Témami, ktoré biskupi nezabudli 
spomenúť, boli budúcoročné sčítanie 
obyvateľov či pastoračná misia róm-
skych veriacich. Vznik Rady hierachov 
vyplynul z metropolitného usporia-
dania Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku v roku 2008. Metropolitovi vo 
výkone jeho moci pomáha práve Rada 
hierarchov, ktorá je zákonodarným 
zborom. (Michal Pavlišinovič)

TROJDNIE 
MODLITIEB 
MATIEK
SABINOV	J	Od 25. do 27. septembra 
sa v gréckokatolíckom chráme v Sa-
binove uskutočnilo jesenné trojdnie 
Modlitieb matiek. Takýmto spôsobom 
sa v modlitbách spojili s mamami z viac 
ako 120 krajín sveta. V piatok bola pre 
účastníčky vystavená k adorácii Najsvä- 
tejšia Eucharistia, pri ktorej mohli 
uvažovať o tom, čo je kvasom hriechu 
v ich živote. Sobota sa niesla v duchu 
odpustenia a prosby za obrátenie tých, 
ktorí ubližujú deťom. Prítomným v tom 
pomáhali texty Svätého písma zamera-
né na Božie milosrdenstvo. Nedeľa bola 
pre matky dňom vďaky Bohu za všetko, 
čo koná v ich životoch. V závere 
odznelo svedectvo mamy štyroch detí 
o tom, ako sa naučila dôverovať Pánovi 
a ako jej v živote pomáha odovzdávať 
rodinu do Božích rúk. Hnutie Modlitby 
matiek si tento rok pripomína dvadsať-
päť rokov od svojho založenia a je rozší-
rené na piatich kontinentoch sveta.  
(Soňa Lacková)

ZAČIATOK AKADEMICKÉHO ROKA
KOŠICE	J	Pri príležitosti začiatku nového akademického roka slávil vladyka Milan Chau-
tur CSsR, košický eparchiálny biskup, v stredu 23. septembra slávnostnú liturgiu, na ktorej 
sa modlil za vysokoškolskú a stredoškolskú mládež. Vladyka v homílii povzbudil mladých 
k zodpovednému štúdiu. Poukázal na to, že v týchto neistých časoch je pre nich pripravené 
spoločenstvo Cirkvi a dvere tohto spoločenstva budú stále otvorené. V závere sa prítomní 
spoločne pomodlili moleben, v rámci ktorého vladyka požehnal študentov. Po modlitbe sa 
študenti presunuli do pastoračných priestorov, kde sa konalo v tomto semestri prvé stret-
nutie vysokoškolského a stredoškolského spoločenstva UNIPAS. (Dominika Šimková) 

M
ic

ha
l P

av
liš

in
ov

ič

D
om

in
ik

a 
Ši

m
ko

vá

spravodajstvo18www.casopisslovo.sk



PREŠOV	J	Suma presahujúca 55-tisíc eur 
bola vyzbieraná počas mimoriadnej zbierky, 
ktorú v polovici augusta vyhlásil prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Zbierka 
sa konala v nedeľu 30. augusta vo všetkých 
farnostiach Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi sui iuris na Slovensku. Veriaci všetkých 
troch eparchií sa tak zomkli a pomohli bra-
tom a sestrám v Kristovi v ďalekom Bejrúte. 
V Prešovskej archieparchii sa vyzbieralo 
40 500 eur, vo farnostiach Košickej eparchie 
veriaci prispeli celkovou sumou 9 759 eur 
a v Bratislavskej eparchii sa vyzbierala suma 
5 090,67 eur. Celý výnos zbierky bol v týchto 
dňoch odoslaný na účet patriarchátu Mel-
chitskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorú vedie 
patriarcha Youssef Absi. Súčasne bol zaslaný 
sprievodný list, v ktorom bol vyjadrený aj 
zámer hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, aby sa zbierka prerozdelila me-
dzi všetky štyri východné katolícke patriar-
cháty pôsobiace v Bejrúte. (ISPA)

BADÍN	J	16. – 17. septembra sa v Duchov-
nom centre svätého Františka Xaverského 
v Badíne pri Banskej Bystrici konal kňazský 
deň Bratislavskej eparchie. Na úvod vlady-
ka Peter Rusnák privítal všetkých kňazov. 
Program prvého dňa bol venovaný perma-
nentnej formácii,  v rámci ktorej odzneli dve 
prednášky doc. ThDr. Štefana Paločka, PhD. 
Ďalšia časť bola venovaná liturgickým sláve-

DEŇ SPOLOČENSTVA 
SKALA
VEĽKÝ RUSKOV	J	Členovia spoločenstva 
SKALA sa v sobotu 26. septembra stretli na po-
dujatí s názvom Deň spoločenstva. Vo farskom 
Chráme Ochrankyne Presvätej Bohorodičky 
vo Veľkom Ruskove medzi nich zavítal vladyka 
Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej 
eparchie. Pri spoločnom Molebene k Presvä-
tej Bohorodičke sa vladyka Cyril vo svojom 
príhovore zameral na dobro rodiny. Zdôraznil, 
že rodinám, ktoré sú dnes v centre pastoračnej 
starostlivosti, nesmie chýbať duchovný rozmer. 
A práve o tento rozmer sa všemožne usilujú 
členovia spoločenstva. Vladyka povzbudil 
prítomných do ďalšej práce pre dobro rodiny 
a zveril ich pod ochranu Klokočovskej Panny 
Márie. Súčasťou podujatia bolo aj celoživotné 
prijatie záväzkov piatich kňazských manžel-
ských párov, ktoré prešli komplexnou formá-
ciou v rámci spoločenstva SKALA. Súčasťou 
duchovnej časti stretnutia takmer stovky členov 
boli aj osobné svedectvá na povzbudenie tých 
druhých. (Michal Hospodár)

ARCIBISKUP JÁN BABJAK  
POSVÄTIL FARSKÚ BUDOVU
VRANOV N/T	J	V  nedeľu 27. septembra sa vo farnosti Vranov nad Topľou-
-Juh konala slávnosť chrámového sviatku svätého Pia z Pietrelciny spojená s po-
sviackou novej farskej budovy, ktorú vykonal prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Slávnosť sa začala privítaním a úvodným slovom správcu farnosti 
Matúša Čekana a následne primátora mesta Vranov nad Topľou Ing. Jána 
Ragana. Nasledovala posviacka fary a archijerejská svätá liturgia. V príhovore sa 
otec arcibiskup opieral o nedeľné evanjelium o zázračnom rybolove a povolaní 
prvých učeníkov. Vladyka Ján prítomných povzbudil, aby sa podobne ako Peter 
nenechali znechucovať svojou hriešnosťou a nedokonalosťou, ale nechali sa 
Kristom používať na jeho plány. V kontexte posviacky fary vladyka spomenul, 
okrem iného, aj rozšírený nešvár individualizmu. Priestory farskej budovy sú 
výborným miestom, kde sa môžu ľudia z farnosti stretávať, byť spolu, spozná-
vať sa a vytvárať vzťahy. V závere pripomenul, že farnosť má nový chrám, novú 
farskú budovu, no netreba zabúdať na budovanie chrámu živého Boha v našich 
srdciach. Slávnosť bola zakončená myrovaním. (Matúš Čekan)
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ZOMREL OTEC ANDREJ GYURKOVICS
VEĽKÉ KAPUŠANY	J	V nádeji na vzkriesenie 
odovzdal 11. októbra gréckokatolícky kňaz, proto-
jerej Andrej Gyurkovics nesmrteľnú dušu svojmu 
Stvoriteľovi. Pohrebné obrady slávil v gréckoka-
tolíckom chráme vo Veľkých Kapušanoch vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 
14. októbra. Po ich skončení boli telesné ostatky 
zosnulého uložené na cintoríne v obci Veľké 
Slemence. 

Otec Andrej sa narodil v roku 1924 v rodine 
gréckokatolíckeho kňaza na Podkarpatí, v dedinke 
Čoma. 

Strednú školu ukončil maturitou v užhorodskom malom seminári. V roku 1950 
bola Gréckokatolícka cirkev v Československu natoľko ohrozená, že kňazské sväte-
nie prijal za zatvorenými dverami v kaplnke prešovského seminára z rúk blahosla-
veného biskupa Pavla Petra Gojdiča. 

Vo svojej prvej farnosti v obci Vápeník pôsobil len počas jednej svätej Štyridsiatni-
ce, následne bol nútený vykonávať stavebnícku činnosť, pretože komunistická dik-
tatúra v Československu zrušila verejnú činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. S manžel-
kou vychoval tri deti. Od roku 1968 slúžil maďarským farnostiam na východnom 
Slovensku v okolí rieky Uh. V roku 2001 odišiel do dôchodku. (TSKE)

Vičnaja jemu pamjať!
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niam v miestnej kaplnke, kde kňazi na čele 
s eparchiálnym biskupom slávili spoločne 
svätú liturgiu a po večeri sa spoločne pomod-
lili večiereň. Druhý deň stretnutia sa začal 
modlitbou utierne a pokračoval pracovným 
zasadnutím, na ktorom sa preberali aktuál-
ne administratívne, pastoračné a liturgické 
záležitosti. Stretnutie vyvrcholilo slávením 
eucharistie v miestnej kaplnke. (S. Gábor)

SIGORD	J	Počas víkendu 18. – 20.  septem-
bra sa v gréckokatolíckom Centre pre rodinu 
organizoval biblický Kurz Rút pre manželské 
páry. Na kurze sa spolu s tímom zúčastnilo 
dvadsať manželských párov, ktoré prišli z rôz-
nych kútov Slovenska. Na kurze odzneli témy 
opierajúce sa o Božie slovo a Tradíciu, a uče-
nie Cirkvi. V týchto témach zazneli podstat-
né a dôležité princípy manželského života. 
Viaceré páry na konci kurzu vyjadrili túžbu 
a prijali rozhodnutie žiť intenzívnejší život 
s Bohom, čítať spolu Božie slovo a modliť sa 
s ním, ako aj častejšie pristupovať k sviatos-
tiam. (J. Greško)

ĽUTINA	J	 Študenti prvého a druhého 
ročníka Cirkevného gymnázia svätého 
Jána Krstiteľa v Trebišove sa 23. septembra 
pod vedením duchovného správcu školy 
otca Jaroslava Girovského, rehoľnej sestry 
Šebastiány Vansačovej OSBM a pani učiteľky 
Anny Anderkovej zúčastnili na púti na ma-
riánskom pútnickom mieste v Ľutine. Otec 
Jaroslav slávil svätú liturgiu pre študentov 
v miestnej drevenej cerkvi. Jeho homília 
pomohla študentom zamyslieť sa nad ich 
vlastným vzťahom s Bohom. Po skončení 
liturgie sa študenti mohli pokochať nádher-
ným výhľadom z vyhliadkovej veže, ktorá je 
súčasťou chrámu. Ich malá púť bola ukon-
čená prehliadkou miniskanzenu drevených 
chrámov. Celý deň napokon zakončili modlit-
bou na ceste domov. (TSKE)

TRENČÍN	J	V roku 2020 si pripomíname 
70. výročie likvidácie kláštorov komunis-
tickým režimom. Pri tejto príležitosti sa 
v nedeľu 4. októbra 2020 sestry trenčian-
skej komunity zúčastnili na spomienkovej 
slávnosti v chráme školských sestier de Notre 
Dame v Trenčíne. Prítomné boli aj sestry 
Kongregácie milosrdných sestier svätého 
Vincenta a veriaci. Po spoločnej modlitbe si 
prítomní vypočuli osobné svedectvá sestier 
a pozreli dokument zo série Barbarstvo moci. 
Spoločne tak poďakovali za sestry, ktoré 
nasadením vlastného života bránili svoje 
povolanie i povolanie budúcich generácií.  
(B. Ondovčáková)

PREŠOV	J	V nedeľu 4. októbra slávil pre-
šovsky arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
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NOVOKŇAZ PRE BRATISLAVSKÚ 
EPARCHIU
BRATISLAVA	J	V nedeľu 20. septembra pri odpustovej slávnosti Povýšenia 
úctyhodného a životodarného Kríža vysvätil bratislavský eparchiálny biskup 
Peter Rusnák v bratislavskej katedrále diakona Lukáša Homoľu za presbytera. 
Liturgické slávenie sa pre protiepidemické opatrenia konalo len za prítomnos-
ti niekoľkých kňazov a rodiny svätenca. Obrad kňazskej vysviacky sa konal 
po Cherubínskej piesni a veľkom vchode. Po tom, čo sa svätenec symbolicky 
zasnúbil s oltárom, na ktorom ako kňaz bude sláviť božskú liturgiu, vyznal 
vieru a predniesol sľub vernosti svojmu vladykovi, pápežovi a ich nástupcom. 
Podstatným znakom kňazskej vysviacky je už od čias apoštolov vkladanie rúk 
a konsekračná modlitba. Tú predniesol vladyka Peter nad svätencom, ktorý 
pritom kľačal pred oltárom. Pri nej biskup kladie na hlavu svätenca omofor. 
Následne biskup odovzdal novokňazovi jednotlivé časti kňazského rúcha  
a spoločne pokračovali v slávení svätej liturgie. (Stanislav Gábor)

ZOMREL OTEC MICHAL HULAJ
VRANOV N/T	J	Zaopatrený sviatosťami 
odovzdal 17. októbra svoju nesmrteľnú dušu 
do rúk Stvoriteľa otec Michal Hulaj. Pohrebné 
obrady slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, v utorok 20. októbra 
v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky  
vo Vranove nad Topľou-Čemernom. 

Otec Michal sa narodil 12. októbra 1931 
v Starine. Študoval na bohosloveckej fakulte 
v Prešove, ktorú ukončil v roku 1954. V tom 
istom roku sa oženil s Alžbetou Nebesníko-
vou a prijal kňazskú vysviacku. 

Od roku 1954 pôsobil vo farnostiach Lastomír, Slanské Nové Mesto a Dúb-
ravka. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi pôsobil vo farnostiach Rafajovce 
a Rudlov. Od roku 2003 bol výpomocným duchovným vo Vranove nad Top-
ľou-Čemernom. Vladyka Ján Hirka mu udelil cirkevný titul titulárny dekan 
a neskôr aj titulárny arcidekan. Vladyka Ján Babjak SJ ho vyznamenal titulom 
protojerej s právom nosiť zlatý kríž aj právom nosiť nábederník. Otec Michal 
žil svoje kňazstvo tak, že v plnej miere vysluhoval sviatosti veriacim. Mal 
veľmi rád svoju manželku, s ktorou vychoval tri deti. (ISPA)

Vičnaja jemu pamjať!
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s otcom Antonom Mojžišom v kaplnke sestier 
služobníc na Sázavského ulici v Prešove svätú 
liturgiu. Okrem sestier miestnej komunity sa 
na nej zúčastnila aj provinciálna predstavená 
rehoľná sestra Emanuela Mária Rindošová 
so sestrami z provinciálneho domu. Pri tejto 
príležitosti otec arcibiskup zablahoželal 
novozvolenej provinciálnej predstavenej 
a zaželal jej hojnosť Božích milostí, veľa síl 
do novej služby a dobrú spoluprácu nielen 
s novou radou, ale aj so všetkými sestrami 
v provincii. Po svätej liturgii strávil vladyka 
Ján v radostnom a družnom rozhovore počas 
agapé so sestrami ešte krátky, ale pre všet-
kých o to vzácnejší čas. (R. Rusnáčková)

TRNAVA	J	V trnavskej katedrále si 
8. októbra veriaci spomienkovou svätou 
omšou pripomenuli 14. výročie úmrtia 
biskupa Mons. Pavla M. Hnilicu SJ. Svä-
tej omši predsedal administrátor Košickej 
eparchie sede plena arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. 
Stretnutie pri hrobe biskupa umlčanej cirkvi 
bolo tento rok umocnené sedemdesiatym 
výročím jeho kňazskej vysviacky, ktorú prijal 
potajme na infekčnom oddelení rožňavskej 
nemocnice z rúk diecézneho biskupa Róberta 
Pobožného. Pri tejto príležitosti zaznelo vo 
vysielaní Rádia Lumen po svätej omši krátke 
svedectvo kardinála Korca, ktorý si aj v po-
sledných rokoch svojho života živo spomínal 
na okolnosti kňazských vysviacok v roku 1950 
a na odvahu mladého jezuitu Hnilicu.  
(TK KBS)

KOŠICE	J	V aule Teologickej fakulty Ka-
tolíckej univerzity v Košiciach sa 9. októbra  
konalo medzinárodné ekumenické sym-
pózium pod názvom Cezhraničná ekume-
nická spolupráca spoločenstiev v Košiciach 
a na Zakarpatí v Užhorode, a Mukačeve. 
Vďaka videoprenosu z košickej auly Teologic-
kej fakulty sa účastníci mohli spojiť s členmi 
ekumenických spoločenstiev na Zakarpatí 
(Ukrajina) na dvoch miestach – v Užhorode 
a v Mukačeve. Vedeckým garantom kon-
ferencie bola teologická fakulta ako súčasť 
ekumenického spoločenstva v Košiciach. 
Záštitu nad podujatím prevzala námestníčka 
primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová. 
(TK KBS)

KOŠICE	J	Na pôde Eparchialneho úradu 
Košickej eparchie sa 6. októbra uskutočnilo 
zasadnutie Rady KBS pre rodinu. Jeho hlav-
nou témou bola autorita v rodine, v Cirkvi, 
v spoločnosti a výchova k autorite. V hlavnej 
prednáške Iva Mocáková pomenovala zmeny 
v ponímaní rodiny. V minulosti bola autori-
ta v rodine daná stavom. Dnes je odkázaná 
na porozumenie a pochopenie slov v úprim-
nom a otvorenom dialógu. (TK KBS)
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NOVÁ PUBLIKÁCIA  
O MICHALOVI LACKOVI
KOŠICE	J	 V košickej mestskej časti Krásna sa 27. septembra uskutočnila 
prezentácia zborníka o živote a diele prof. Michala Lacka SJ. Publikácia nesie 
názov Prof. Michal Lacko SJ: 100 rokov od narodenia a je výsledkom spomien-
kového dvojdnia, ktoré sa uskutočnilo v Krásnej – rodisku prof. Lacka v januári 
tohto roka. Spomienkové podujatie, ako aj prípravu a vydanie zborníka zastrešil 
Slovenský historický ústav v Ríme v spolupráci s Centrom spirituality Východ-
Západ Michala Lacka SJ v Košiciach, gréckokatolíckou eparchiou Košice, 
rímskokatolíckou Farnosťou svätých Cyrila a Metoda v Krásnej, mestskou čas-
ťou Košice-Krásna a Kaštieľom Krásna, n. o. Zborník je doplneným výstupom 
z odborného kolokvia, ktoré sa uskutočnilo 18. januára v Košiciach. (TSKE)

POSVIACKA REPLIKY  
CHRÁMU SVÄTÉHO LUKÁŠA 
ANDREJOVÁ	J	 V Andrejovej sa pri dodržaní prísnych epidemiologických 
nariadení 4. októbra konala odpustová slávnosť na sviatok Ochrany Pre-
svätej Bohorodičky. Pri tejto príležitosti bola miestnym správcom farnosti 
otcom Jozefom Šofrankom posvätená replika pôvodného dreveného Chrámu 
svätého Lukáša, ktorý bol postavený v roku 1738. Tento chrám však 1. mája 
1882 podľahol ničivému požiaru. Spomínaný požiar bol taký silný, že roztavil 
zvony, ktoré boli posvätené mukačevským biskupom Michalom Manuelom 
Olšavským. Repliku zničeného chrámu zhotovil pán Marcel Štibrich z Her-
vartova a bola zhotovená podľa jediného zachovaného obrazu z roku 1906.  
(Miriam Šofranková)



PONDELOK
9. november
Prepodobná Matróna 
Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa  
so mnou podelil o dedičstvo. (Lk 12, 13)
Na túto požiadavku reaguje Ježiš tým,  
že jeho nikto neustanovil za sudcu alebo 
rozdeľovača majetkov. To však nie je 
všetko. On prišiel na zem, aby z nás 
urobil synov a dcéry nebeského Otca 
a svojich spoludedičov, teda aby sa on 
sám s nami podelil o dedičstvo. Dnes sa 
často stretneme s tým, ako ľudia nariekajú 
pre podvody na dedičných pozemkoch či 
stavbách. Kto sa však raduje z dedičstva, 
ktoré mu ponúka Ježiš Kristus?
Liturgia: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15. 
 22 – 31, zač. 65; každoden. antif.; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión 
a spol.
Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša 
Krista..., nedajte sa hneď vyviesť z rovno-
váhy a naplašiť... (2 Sol 2, 1 – 2)
Dnešné dve čítania sú akoby v rozpore. 
Apoštol hovorí, aby sme sa nenechali 
naplašiť, evanjelista na druhej strane vraví, 
že Pán príde nečakane a bude skúmať 
našu pripravenosť. Pravda, ktorá nás chce 
usmerniť, je medzi týmito dvoma pólmi. 
Boh nás volá k tomu, aby sme vnímali 
jeho prítomnosť, a zároveň nás varuje 
pred ľahostajnosťou voči jeho príchodu. 
Extrémy sú škodlivé, čnosť je uprostred.
Liturgia: 2 Sol 1, 10b – 2, 2. zač. 274b;  
Lk 12, 42 – 48, zač. 68; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z utorka (HS: 155 ;  
PZ: 109; HP: 110)

STREDA
11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Oheň som prišiel vrhnúť na zem...  
(Lk 12, 49)
Pri obrade teploty, zachovanom v mnohých 
eparchiách nalieva pred prijímaním diakon 
do čaše s Kristovou krvou a telom horúcu 
vodu, pričom hovorí: „Horlivosť viery 
plná Ducha Svätého.“ Ježiš Kristus daroval 
svetu svojho Ducha, ktorý chce naše 
srdcia zapaľovať plameňom skutočného 
kresťanstva. Nestačí tlieť, lebo tlejúce 
drevo nikoho nezohreje ani nezapáli. 
Potrebujeme byť zapálení a horieť Svätým 
Duchom, aby sme splnili misiu, na ktorú 
nás Boh povolal.
Liturgia: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275;  
Lk 12, 48b – 59, zač. 69; každod. antif.; menl. 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
12. november
Hieromučeník Jozafát 
Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahy-
niete podobne. (Lk 13, 5)
Táto veta neznie veľmi povzbudivo, 
a predsa je súčasťou evanjelia, dobrej 
zvesti. Pozrime sa však na ňu z opačnej 
strany: „Ak budete robiť pokánie, budete 
mať život (v hojnosti).“ V čom však spočíva 
to pokánie, ku ktorému sme pozvaní? 
Ježiš nás nevolá chodiť v roztrhanom vreci 
a s popolom na hlave, ale nadobúdať taký 
spôsob zmýšľania, aký má on. Pokánie je 
o premene srdca, ktorú chce Boh v nás 
uskutočňovať. Nikdy to však neurobí poza 
náš chrbát a bez našej spolupráce.
Liturgia: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311;  
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (hieromuč.);  
2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13, 1 – 9, zač. 70 
(radové); predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; menlivé časti hieromučeníkovi 
(HS: 300; PZ: 274; HP: 289)

PIATOK
13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Hľa, váš dom vám ostáva pustý.  
(Lk 13, 35)
Mnohí (najmä) starší ľudia v dnešnej dobe 
pociťujú samotu spôsobenú tým, že zostali 
sami vo svojich príbytkoch. Deti vyrástli, 
založili si rodiny a odsťahovali sa niekedy 
aj na opačný koniec sveta. Pán Ježiš nás 
dnes upozorňuje na to, že dom zostane 
pustý nielen vtedy, keď sa jeho obyvatelia 
odsťahujú preč, no omnoho skôr vtedy, 
ak v ňom neprebýva on sám. Dajme mu 
priestor, aby s nami mohol bývať, a hoci 
mnohokrát budeme sami, v skutočnosti 
nebudeme nikdy osamelí (porov. Mt 28, 20).
Liturgia: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318;  
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.); 2 Sol 3, 6 – 18, 
zač. 277; Lk 13, 31 – 35, zač. 73 (radové); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti o arcibiskupovi; voľnica  
(HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

SOBOTA
14. november
Apoštol Filip
Učiteľ, prosím ťa, pozri sa na môjho syna... 
(Lk 9, 38)
Odborníkov často oslovujeme s prosbou, 
aby sa pozreli na vec, ktorá nám robí 
problémy. Ich pohľad je akoby hlbší 
a vnímavejší než ten náš laický. Muž 
z dnešného evanjelia uznáva Ježiša Krista 
za odborníka na svojho syna a svoju 
rodinu. A on týmto odborníkom naozaj je. 
Stvoril každého z nás, „vymyslel“ rodinu 
a rozumie našim životom. Nebojme sa ho 

prosiť o radu a pomoc, nech nás už trápi 
čokoľvek. On sa na to všetko rád pozrie 
a jeho pomoc má moc premieňať našu 
situáciu.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131;  
Jn 1, 43 – 51, zač. 5 (apošt.); Gal 1, 3 – 10, 
zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, zač. 46 (radové); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti o apoštolovi (HS: 303;  
PZ: 277; HP: 293)

NEDEĽA
15. november
24. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib 
Začiatok Filipovky
Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedi-
čom večného života? (Lk 10, 25)
Predstavte si, že by za vami prišiel 
neznámy človek a opýtal sa vás: „Prosím 
vás, chcel by som zdediť váš majetok. Ako 
sa to dá?“ Neviem, s akou pohnútkou 
sa podobnú otázku dnes pýta farizej 
Ježiša. Ako mám zdediť nebo? Aby si 
zdedil nebo, potrebuješ sa stať synom 
nebeského Otca, lebo majetok dedia deti. 
Cirkevnoslovanský jazyk na to používa 
slovo usynovlénije, ktoré by sa dalo preložiť 
ako osvojenie, ale v skutočnosti ide o viac. 
Ježiš Kristus z nás prišiel svojím životom 
spraviť synov a dcéry nebeského Otca. 
Nielen úradných, ale skutočných, takých, 
ktorí budú myslieť a žiť ako on. A to sa deje 
najviac vtedy, keď milujeme, pretože Boh 
je čelovíkoľúbec, milujúci človeka. Presne 
tak, ako je to vykreslené v druhej časti 
dnešného evanjelia.
Liturgia: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, 
zač. 53 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo 7. hlasu  
(HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

PONDELOK
16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných... 
A budeš blažený, lebo oni sa ti nemajú 
čím odplatiť. (Lk 14, 13 – 14)
Ako môže byť človek šťastný, ak neprijme 
odmenu za dobro, ktoré vykonal? Je to 
zožierajúci pocit nevďačnosti, ktorý 
všetci poznáme. A Ježiš vraví, že aj vtedy 
môžeme byť šťastní. Je to ako matematický 
príklad. Zdá sa nám, že naše úsilie má 
byť vyrovnané vďakou toho druhého. 
Omnoho lepšie je to, ak hľadáme svoju 
odmenu a silu konať dobro u Boha. On je 
tým, kto nás posilňuje v konaní dobra a je 
aj našou odmenou.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131;  
Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (apošt.); 1 Tim 1, 1 – 7, 
zač. 278; Lk 14, 12 – 15, zač. 75 (radové); 
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predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti o apoštolovi (HS: 304;  
PZ: 279; HP: 294) 

UTOROK
17. november
Biskup Gregor Divotvorca
A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž... 
(Lk 14, 27)
Máme vo zvyku a v obľube porovnávať sa 
s inými. A to sa týka nielen vymožeností 
a životných darov, ale aj krížov. „Keby som 
ja mala také deti ako ona, určite by som ich 
lepšie zvládala.“ „Ja keby som bol na jeho 
mieste, inak by som to vyriešil.“ Nikdy 
k tomu však nedôjde. Každý z nás má svoj 
kríž a obzeranie sa po iných krížoch ho robí 
ešte ťažším. Jediný postup, ako ho urobiť 
ľahším, je niesť ho s Ježišom Kristom. On sa 
stal naším Šimonom z Cyrény.  
Liturgia: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279;  
Lk 14, 25 – 35, zač. 77; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110) 

STREDA
18. november
Mučeníci Platón a Roman 
Ak má niekto z vás sto oviec..., nepôjde 
za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?  
(Lk 15, 3)
„Zblúdil som ako stratená ovca, hľadaj 
svojho sluhu...“ Tento verš žalmu sa 
ozýva na každom pohrebe. Vychádza len 
z našich úst alebo je to aj výkrik nášho 
srdca, ktoré vidí, že bez Boha je stratené? 
Je ľahké ukázať prstom na iného človeka 
a nazvať ho zblúdenou ovcou. Ťažšie je 
nazvať tak seba samého. No len vtedy 
môžeme stretnúť Ježiša Krista. Pastiera, 
ktorý nás hľadá.
Liturgia: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač 281; 
Lk 15, 1 – 10, zač. 78; každodenné antifóny, 
menlivé časti zo stredy (HS: 156 ; PZ: 111; 
HP: 112 ) 

ŠTVRTOK
19. november
Prorok Abdiáš 
Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje 
správcovstva? (Lk 16, 3)
Správca z evanjelia zažíva veľmi 
nepríjemnú situáciu. Má byť prepustený 
z práce a nevie, čo bude ďalej. Možno je 
už starý a má pochybnosti, či si ešte nájde 
nejaké miesto. Toto podobenstvo však 
nie je o ekonomickej kríze a hromadných 
výpovediach, ale o prepúšťaní iného 
druhu. Každého z nás čaká „prepustenie“ 
z tohto života, v ktorom sme akoby len 
na skúšku. Náš Boh urobil všetko preto, 

aby tento život pokračoval šťastne aj 
po smrti. Ako zareagujeme na tento dar?
Liturgia: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9, 
zač. 80; každodenné antifóny, menlivé časti 
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113 )

PIATOK
20. november
Blažená Jozafata Hordaševská
A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší 
proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe 
a povie: „Ľutujem“, odpusť mu! (Lk 17, 4)
O niekoľko veršov skôr v tomto 
evanjeliu hovorí Ježiš o tom, že pre 
toho, kto prináša pohoršenie, by bolo 
lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský 
kameň a hodili ho do mora. Opačným 
procesom k pohoršeniu je polepšenie 
alebo, inak povedané, odpustenie. Vždy, 
keď odpúšťame, odväzujeme človeku 
mlynský kameň z krku. Vždy, keď nám 
Boh odpúšťa, dáva nám ho dole on sám. 
V každom odpustení je veľká moc a milosť.
Liturgia: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285;  
Lk 16, 15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82 (radové);  
Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62,  
zač. 49 (radové z nasledujúceho dňa);  
Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13,  
zač. 104 (bl. Jozafate); predobraz. antif. 
a blaženstvá; tropár z obdobia pred sviat-
kom a Jozafate, Sláva, kondak Jozafate, 
I teraz, kondak z obdobia pred sviatkom, 
ostatné z piatka, zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 306, 160 ; PZ: 280, 114; HP: 296, 114)

SOBOTA
21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky  
do chrámu
Skôr sú blažení tí, čo počúvajú Božie 
slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)
Veľa ľudí dnes profituje zo známostí. 
Poznajú lekárov, úradníkov, predstaviteľov 
mesta a možno v tom vidia svoju najväčšiu 
životnú výhru. Podobne sa o Presvätej 
Bohorodičke vyjadruje žena zo zástupu: 
„Blažený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré 
si požíval.“ Inými slovami: „Tá Mária má 
ale protekciu. Boh ju uprednostnil.“ Ježiš 
ju však vyvádza z omylu a vraví, že blažený 
je ten človek, ktorý počúva Božie slovo 
a zachováva ho. A tak sa dá v krátkosti 
zhrnúť celý život Presvätej Bohorodičky. 
Nech prišlo čokoľvek, počúvala Božie 
slovo a zachovávala ho, a preto bola 
šťastná. Dnešným sviatkom sa začína jej 
púť s Božím slovom. Rodičia ju ako malé 
dievča privádzajú do chrámu, aby sa tam 
učila počúvať Boha. Takúto premenu chce 
Pán darovať aj nám: v chráme môžeme 
toho veľa počuť, ale ak sa nenaučíme 
počúvať, máme od blaženosti ďaleko.

Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320;  
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predob-
raz. antif. a blažen.; Poďte, pokloňme sa ... 
na príhovor Bohorodičky ...; menlivé časti 
zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku; 
myrovanie (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

NEDEĽA
22. november
Nedeľa Krista Kráľa 
Apoštol Filemón a spol.
Si židovský kráľ? (Jn 18, 33)
Predstavte si krajinu, v ktorej vládne 
múdry a statočný kráľ. Vydáva zákony, 
ktoré dávajú zmysel a sú navrhované tak, 
aby slúžili pre dobro ľudí. Pri pohľade 
na tú krajinu by ste si však povedali, že to 
nemôže byť pravda. Ľudia v nej sú hrubí 
a nepríjemní, navzájom si škodia a nemajú 
sa radi. Prečo je to tak? Lebo hoci majú 
dobrého kráľa a aj sa ním chvália pred 
občanmi iných krajín, sami ho nechcú 
poslúchať. Pri pohľade na Ježiša stojaceho 
pred Pilátom alebo aj v hociktorej situácii 
jeho života by sme sa mali pýtať seba 
samých: „Je toto môj kráľ?“ Ak áno, je to 
tak len v tých oficiálnych medziach alebo 
som naozaj jeho a túžim ho počúvať? 
Tým, ktorí ho takto prijmú, sľúbil Svätého 
Ducha, ktorý ich naučí všetko, a teda aj to, 
ako sa mu celkom podriadiť. Kráľ nie je 
kráľom pre seba samého, ale pre iných.
Liturgia: Kol 1, 12 – 20, zač. 250;  
Jn 18, 33 – 37, zač. 59b; antifóny a vchod 
Kristovi Kráľovi; tropár Kristovi Kráľovi 
a zo vstupu, Sláva, kondak Kristovi Kráľo-
vi, I teraz, kondak zo Vstupu; prokimen, 
Aleluja a pričasten Kristovi Kráľovi a zo 
Vstupu; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne Krista Kráľa, 
myrovanie (HS: 311, 308; PZ: 286, 283;  
HP: 281, 298)

Dominik Gromoš
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Sú dva a podobajú sa na malé slnká 
osadené na dlhej tyči. V mnohých chrá-

moch ich zvyčajne nájdete vo svätyni 
za prestolom. Volajú sa ripidy. Využívali 
sa už v staroveku, spočiatku z veľmi 
prozaických dôvodov – na odháňanie 
drobného  hmyzu,  ktorý  poletoval o-
kolo svätých darov počas eucharistic-

kého slávenia. Neskôr ich používanie 
nadobudlo aj hlbší duchovný význam.

Ahoj, deti, na chvíľu sa vráťme v čase. 
Predstavte si horúci prázdninový deň, 
keď sa z vás leje pot. Vtom príde niekto 
s ventilátorom a zapne ho. Čo sa stane? 
Vzduch sa  začne hýbať  a vytvorí prí-
jemný chladivý vánok, dokonca sa 
vytratia aj malé, otravné muchy. Aj 
v liturgickom priestore sa pri rôznych 
sláveniach dodnes používa podobný 
ručný „ventilátor“.

Vejár
Ripidy sa skladajú z dvoch častí: 
z hlavice a dlhej tyče, na ktorej je 
osadená. Zvyčajne má obojstranná 
hlavica kruhový, štvorcový alebo 
hviezdicovitý tvar. Môže byť zhoto-
vená zo zlata, striebra, pozláteného 
bronzu, vyrezaná z dreva, ale aj z tenkých 
koží, pávích pier alebo plátna. Dlhá tyč je 
zvyčajne drevená. Spolu vytvárali akýsi 
vejár, ktorým sa jemne mávalo nad 
prestolom počas svätej liturgie. Používali 
sa hlavne na Blízkom východe, kde 
v horúčavách spríjemňovali liturgické 
slávenie.
Úloha: Nakresli osemcípu hviezdu 
jedným ťahom.
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Príbehy poslušníkaMucha
Čo to 
stváraš? 

Heš! To áno. Kedysi. Ale dnes majú 
skôr symbolický duchovný 

význam. Pripomínajú krídla...

 Bojím sa, aby 
počas liturgie 
neotravovala

... 

 Je tu poriadne 
otravná mucha...

Serafíni
Na ripidách, ktoré držia diakoni, sú vyobrazení serafíni – 
anjeli so šiestimi krídlami. Ripidy akoby boli ich krídlami, 
ktorými ustavične mávajú, keďže aj samotní diakoni 
symbolizujú anjelov. Viditeľne pripomínajú neviditeľné 
nebeské sily – anjelov, ktorí sú prítomní pri všetkých 

Božích spasiteľných dielach. Svojím ustavičným pohybom 
a prebývaním v Božej prítomnosti upriamujú zraky všetkých od 
viditeľného k neviditeľnému, od pominuteľného k večnému.  

Úloha: Nájdi päť rozdielov na obrázkoch serafínov.

... anjelov, ktorí svo-
jou službou víťazia
nad silami zla a vzdáva-
jú chválu Najvyššiemu.

 Takto ju nechytíš a ešte 
tu všetko pováľaš.

Nebola by... Ripidy
majú dlhšiu 

palicu... 

Ale takto po-
behovať po svä-
tyni a s ripidou? 

...
vladyku alebo ne-

bodaj nespadla do kalicha.

... 
lepšia 
mucho-
lapka?

 A myslel som si,
že práve na to slúžia.

SORPDAT CH UAKLZO
Niekedy sa na-
miesto slova ri-

pida používa aj iné slovíčko. Aké?
Úloha: Vyznač každé druhé písmen-
ko a dozvieš sa to.

A B

Slovíčko

Ideš, 
potvora!

A vo 
sväty-
ni...
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

V týchto časoch obmedzenej účasti na bo-
hoslužbách dávame do pozornosti členov 
spolku Gréckokatolícky kalendár 2021 
a podielovú knihu, ktoré si vyzdvihnite 
cez farské úrady. Taktiež ponúkame tieto 
tituly aj na voľný predaj. Novinkou je, že 
záujemcovia si môžu rôzne spolkové knihy 
a vianočné CD objednať aj prostredníctvom 
e-shopu na stránke www.byzant.sk. Spolkové 
kalendáre dostať aj v predajniach nábožen-
skej literatúry PETRA a Ekumena v Prešove, 
Ekumena v Košiciach a Prameň vo Svidníku. 

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Krásne životné jubileum 84 rokov oslávi  
8. novembra náš otec, brat, dedko a pra-
dedko Demeter Krenický zo Šarišských 
Michalian. Drahý náš otec, chceme nebes-
kému Otcovi ďakovať za váš krásny vek, 
za dobré zdravie, lásku, obety i všetko, čo ste 
nám v živote dali. Vyprosujeme vám pevné 
zdravie, veľa pokoja i radosti. Zverujeme vás 
pod ochranu Presvätej Bohorodičky a vášho 
osobného patróna sv. Demetra. Na mnohaja 
i blahaja lita!
vaše deti Vlastislav, Miloš, Blaženka s rodina-

mi a tiež vnúčatá a pravnúčatá

OZNAMY

Duchovná obnova  
pre bezdetné manželské páry

Pozývame manželské páry, ktoré sú zoso-
bášené už niekoľko rokov, a nemajú dieťa, 
na duchovnú obnovu.
Termín: 27. – 29. november
Miesto konania: Donovaly, penzión Zornička
Cena: 112 eur/pár/víkend
Lektor: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Kontakt a prihlasovanie: katka@rodinabb.sk
Bližšie informácie: www.rodinabb.sk/bez-
detni-manzelia

Pozvánka na duchovno-formačný pobyt

Hľadáš svoje duchovné povolanie? Pozýva-
me chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú 
o svojom ďalšom duchovnom živote, na pol-
ročný duchovný a formačný pobyt do komu-
nity rogacionistov, aby sa rozhodli, či cesta 
zasvätenia svojho života je tou správnou.
Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje 
mladým mužom od 18 rokov, ktorí v sebe 
cítia vnútorný hlas pre duchovné povola-
nie, či už kňazské, alebo rehoľné, no nie sú 
rozhodnutí.
Náklady na tento pobyt sú hradené zo strany 
otcov rogacionistov. 
Za pomoci kňazov sa budeš môcť predo-
všetkým ty sám rozhodnúť o svojom ďalšom 
duchovnom smerovaní.
Kontakt: Centrum pre duchovné povolanie; 
RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81; 080 01 Prešov 
Mejl: konkatedralapo@gmail.com.  
Tel.: 0908 301 078

Duchovná obnova pre rozvedených

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, 
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom 
v Prešove vás srdečne pozývajú na duchovnú 
obnovu pre rozvedených, ktorí žijú sami, 
v nesviatostnom manželskom zväzku, man-
želov v kríze, ako aj ich rodinných príslušní-
kov.
Miesto konania: Bardejovské kúpele
Termín: 27. – 29. november
Lektor: duchovný otec Juraj Jurica,  
katolícky kňaz
Cena: 57 eur
Informácie: rodina.rimkat.sk
Kontakt: Slávka Kolesárová;  
tel.: 0905 288 845, 0948 788 068;  
mejl: slavka.kolesarova1@gmail.com;  
rodina@abuke.sk

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

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových zná-
mok v rámci svojich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min. 
centimetrovým okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.  
NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená. Známky môžete potom  
príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu Slovo na adresu: 
Slovo – PMD, Hlavná 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam i desiatkam 
jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok. Často tí najväčší dobro-
dinci ostávajú skrytí za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto 
skrytosť však Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali 
touto formou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem pove-
dať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne 
vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.

Juraj Gradoš

PROSBA  REDAKCIE
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Ak máte fotografie alebo tlačoviny 
s ikonou Presvätej Bohorodičky 
z Klokočova, prípadne iné dokumenty 
spred roku 1990, prosím pošlite  
to do redakcie časopisu:

Juraj Gradoš, redakcia Slovo, Hlavná 3, 
080 01 Prešov alebo ma kontaktujete 
na mobile (0911 711 263), alebo emai-
lom (sefredaktor@casopisslovo.sk).
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TV LUX

J08.11. (nedeľa)  09.30 Lectio divina 15.15 Boh 
k tebe hovorí 16.45 Don Diana: Pre lásku k môj-
mu ľudu (2) R 21.00 Medzi nebom a zemou
J09.11. (pondelok)  08.20 Starý zákon 12.20 
Z prameňa 16.55 Vietnam: Nádej na zmenu 
17.30 Doma je doma 20.30 V Samárii pri studni
J10.11. (utorok)  15.15 Boh k tebe hovorí 16.30 
Univerzita tretieho veku: Protestantská mystika 
17.05 Viera do vrecka (39) 21.15 Umučenie sv. 
Jany z Arku
J11.11. (streda)  08.10 Zabudnuté poklady 16.55 
Venezuela: Ženy na kopci 18.30 Svätá omša 
z Prešova 20.15 PKP R 20.50 Oheň Božej lásky: 
Modlitba a život v Duchu
J12.11. (štvrtok)  08.25 Starý zákon 16.05 Večera 
u Slováka 17.00 Anna Kolesárová − mučeníčka 
čistoty 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie
J13.11. (piatok)  08.25 Starý zákon 10.15 PKP 
16.05 Stopovanie 17.10 Nová kvalita života 
20.30 Dôkaz viery: Svätý Martin de Porres 2
J14.11. (sobota)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia 14.05 PKP 14.10 Akatist 17.00 Luxáreň 
20.30 Spasiteľ – film 2
J15.11. (nedeľa)  07.50 Slovo v obraze: Krvavý 
ženích 08.45 GU100 – detský program 20.30 
Spojení vierou 21.00 Medzi nebom a zemou
J16.11. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 
Kašparů 08.25 Starý zákon 10.25 Umučenie 
sv. Jany z Arku – dokument 20.10 Boh k tebe 
hovorí
J17.11. (utorok)  08.10 Slovo v obraze: Krvavý 
ženích 09.30 Nádej žije na opačnej strane – 
dokument 2 21.00 Gréckokatolícky magazín
J18.11. (streda)  08.25 Starý zákon 13.15 Stopo-
vanie 16.45 A teraz čo? 20.10 Svedectvo 20.15 
PKP R 20.50 Fundamenty
J19.11. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí 08.25 
Starý zákon 09.30 Spojení vierou 13.50 Jeden 
na jedného 16.45 Eucharistické zázraky
J20.11. (piatok)  08.15 A teraz čo? 08.25 Starý 
zákon 10.15 PKP 14.20 GkM R 16.35 PKP R 
17.30 Moja misia 20.30 Dôkaz viery: Svätý 
Augustín – film 2
J21.11. (sobota)  09.50 Slovo v obraze: Krvavý 
ženích 10.55 Nenápadní hrdinovia v zápase 
s komunizmom 14.05 PKP 20.30 Bitka pri 
Viedni: 11. september 1683 – film 2
J22.11. (nedeľa)  02.15 GkM R 08.00 GkM R 
08.25 Klbko 09.30 Nová kvalita života 14.35 
Svedectvo 15.15 Boh k tebe hovorí

TV NOE

J08.11. (nedeľa)  06.30 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  R 09.55 Etiopie: Z každého kmene 13.40 
Víra do kapsy 18.05 Cirkus Noeland (22)
J09.11. (pondelok)  09.10 Moudrost mnichů 
10.55 Dopisy z rovníku 13.05 Josef a jeho bra-
tři 17.40 Víra do kapsy 19.30 Moudrost mnichů
J10.11. (utorok)  11.05 Egypt: Ať je požehnán tvůj 
lid v Egyptě 13.00 Kde končí Evropa I.: Balkán 
17.25 Srbsko: Semínko naděje 21.10 Řeckoka-
tolický magazín

J11.11. (streda)  10.20 Malana Papua 15.40 
Příroda kolem nás 17.35 Divadélko Bubáček 
(13) 19.00 Soňa – dokument 19.15 Moudrost 
mnichů
J12.11. (štvrtok)  08.20 Po stopách Ježíše Krista 
(10) 11.05 Myanmar − Kačjinský stát: prahneme 
po míru 16.20 Země neočekávaného: Papua 
Nová Guinea
J13.11. (piatok)  10.20 Stopy ve sněhu 12.50 
Magadan − ďáblovo hřiště 15.00 Víra do kapsy 
18.00 Hermie a přítel v nouzi 18.30 Jak si mě 
našel Antonín z Padovy
J14.11. (sobota)  13.00 Pod lampou 19.05 
Příběhy odvahy a víry: Popraviště Butovo (1) 
00.30 Poselství svatých: Terezie z Lisieux
J15.11. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 08.15 Večeře 
u Slováka 10.30 Mše svatá 16.55 Cirkus 
Noeland (23) 17.30 Ovečky (10) 23.15 O Mysu 
dobré naděje
J16.11. (pondelok)  09.30 Indie: Jeden 12.55 My-
anmar: na stejné cestě 13.30 Příběhy odvahy 
a víry: Popraviště Butovo (1) 20.05 Ruce Panny 
Marie
J17.11. (utorok)  07.35 Výpravy do divočiny 
09.20 Barberbieni 13.25 Opřu se o florbalo-
vou hůl 13.45 Řeckokatolický magazín 19.15 
Moudrost mnichů
J18.11. (streda)  10.20 Ukrajina: Nádherné 
svědectví sester z Ukrajiny 14.00 Za obzorem 
14.35 Gramofon (3) 00.20 Příběhy odvahy 
a víry: Popraviště Butovo (1)
J19.11. (štvrtok)  08.05 Po cestách víry (1) 11.05 
Sierra Leone: Ježíš v ulicích 17.00 Večeře u Slo-
váka 18.50 Divadélko Bubáček (20)
J20.11. (piatok)  07.05 Ars Vaticana 07.55 Na po-
řadu rodina (15) 12.50 Adopce srdce 14.35 
Gojdič − láska nadevšecko 18.50 Sedmihlásky 
(161)
J21.11. (sobota)  08.30 Cirkus Noeland (23) 
11.05 Na větrné hůrce – dokument 14.10 Až 
na konec světa 21.35 Poletuchy
J22.11. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 14.15 Po cestách 
víry (2) 16.20 Hermie a Stanley na táboře 17.00 
Mobil – hudobný film

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J08.11. (nedeľa)  10.00 Námaha a obetavosť sv. 
Arnolda Janssena pri budovaní misijného diela 
13.00 Gábor Vlkonlinský – rozhlasová hra
J10.11. (utorok)  20.00 Sedem hlavných hrie-
chov: Obžerstvo. Hosť: prof. Anton Adam
J14.11. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokato-
lícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slávi otec Peter Orenič
J15.11. (nedeľa)  13.00 Vytrvalý duch – rozhla-
sová hra 14.00 Ako bábätkám pomáha masáž 
a ako zrelaxovať pri maľovaní?
J18.11. (nedeľa)  20.00 Rímskokatolícka farnosť 
Malé Kršteňany
J21.11. (sobota)  15.15 Spisovateľka, redaktorka 
a zakladateľka občianskeho združenia Taký je 
život, Martina Pašková

J28.11. (sobota)  15.15 Malé skutky lásky, ktoré 
nasýtili milión detí 18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Prešova
J22.11. (nedeľa)  13.00 Breza – rozhlasová hra 
14.00 Príbehy úspešných slovenských rodin-
ných firiem
J29.11. (nedeľa)  13.00 Kristova nevesta – roz-
hlasová hra 14.00 Agresivita detí – Superman je 
hrdina len na papieri. Hosť: Martin 

RTVS

JEDNOTKA

J09.11. (pondelok) 14.00 Folklorika R 15.50 
Osudy R

J10.11. (utorok) 13.55 Folklorika R 15.50 Osudy R

J12.11. (štvrtok) 13.55 Folklorika R 15.50 Osudy R

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J08.11. (nedeľa)  05.50 Príbeh jedného stromu R 
13.35 Orientácie 19.50 Slovo
J14.11. (sobota)  08.55 Encyklopédia sloven-
ských obcí: Ulič 11.30 Trnavská novéna pre 
veriacich v maďarskom jazyku
J15.11. (nedeľa)  14.25 Orientácie 14.50 Slovo

TROJKA

J08.11. (nedeľa)  12.00 Filmová pohľadnica 
dreveného kostolíka v Hervartove
J09.11. (pondelok)  09.10 Spišská gotika R

J10.11. (utorok)  09.05 Spišské fragmenty R

J11.11. (streda)  07.40 Rok v Poloninách R 09.15 
Spišský hrad R

J13.11. (piatok) 10.55 Klenotnica ľudovej hudby R

J14.11. (sobota)  08.50 Malé biblické príbehy
J15.11. (nedeľa)  08.45 Malé biblické príbehy 
12.00 Klenotnica: Jarabinská poéma R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 Kres-
ťanská nedeľa
J08.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
svätej Alžbety v Košiciach
J15. 11. (nedeľa)  09.05 Archijerejská svätá litur-
gia; slávi Vladyka Ján Babjak 09.00 Gréckokato-
lícka svätá liturgia z kláštora otcov baziliánov 
v Prešove; slávi otec František Krajňák (Regina)
J22.11. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie
J29.11. (nedeľa)  09.05 Bohoslužba Reformova-
nej kresťanskej cirkvi

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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ELIO GUERRIERO:  
SLUŽOBNÍK BOHA A ĽUDSTVA

KNIHA	J	Emeritný pápež Benedikt 
XVI. je označovaný za cirkevného otca 20. 
storočia. Pri čítaní prvého komplexného 
životopisu Josepha Ratzingera sa presved-
číte, že právom. Rozsiahly portrét brilant-
ného teológa a skromného človeka z pera 
talianskeho spisovateľa Elia Guerriera 
vykresľuje pápežove životné míľniky, dielo 
a zaznamenáva celú epochu, ktorú tento 
mysliteľ hlboko poznačil. Na pápežský 
stolec zasadol v roku 2005, keď Katolíc-
kou cirkvou otriasali sexuálne i finančné 
škandály. Kniha obsahuje množstvo citácií 
z prejavov, listov, homílií Benedikta XVI., 
objasňuje v súvislostiach jeho postoje 
a reakcie na rôzne aktuálne situácie, a tak 
čitateľovi ponúka priestor na premýšľanie 
a reflexiu dôležitých teologických oblastí 
života. (Martina Jokelová Ťuchová)

SPLNENÝ SEN 

FILM	J	Čo ak by ste sa narodili na pred-
mestí, v nie najlepšej štvrti a rodine? 
Vyzeral by váš život rovnako alebo by ste 
boli na okraji spoločnosti? Tento film 
rozpráva príbeh Michaela, ktorý z takejto 
rodiny pochádzal, a nikto si nikdy nemys-
lel, že by mohol raz byť úspešný. Micha-
ela sa však ujíma rodina, ktorá sa o neho 
začína starať ako o ďalšieho syna. A stačí 
iba trocha záujmu a opatery a z Michaela 
sa pomaly začína stavať úspešný hráč 
amerického futbalu. A zároveň sa stále 
viac a viac stáva novým členom rodiny. 
Tento film zaujímavo poukazuje na prob-
lematiku správnej výchovy a na to, že 
nezáleží na tom, odkiaľ človek pochádza, 
ale čo má v srdci. (Slavomír Gereg ml.)

FELICE: SPÄŤ K SEBE

HUDBA	J	Známy slovenský gospelový 
spevák, kapucín a kňaz v jednom Felix 
Felice Ján Tkáč vydáva už svoj štvrtý 
sólový album s názvom Späť k sebe. Ide 
o kvalitný pop-rockový album, ktorý 
je po aranžérskej stránke dotiahnutý 
do dokonalosti. Svoj podiel má na tom 
aj producent Randy Gnepa, ktorý sa 
postaral o mixáž a mastering. Veľkú 
hodnotu albumu vidím práve v hĺbke 
textov jednotlivých skladieb. Spoluprácou 
kvalitných hudobníkov, textárov a jedi-
nečného Feliceho hlasu vznikol album, 
ktorý stojí za to vypočuť si ho. Sám autor 
hovorí, že chce poslucháčovi priniesť 
hlboký obsah textov a radosť z hudby. 
A to jeho nový album naozaj vystihuje. 
(Dominik Petrík)

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

#

5%
ZĽAVA

LEKÁREŇ 
 sv. Kozmu a Damiána

 K O A Y T A Č S D D A R B O P Y U
 S Í K V E T V A A T V E L N D I T
 H E N A E S E M Z V A Z A I K A R
 K E U L I T A Í Y A K I N U T Ž Y
 V A B S O S L R L P I E A Á N D E
 E A P O K H O Á O A L V R O I Z O
 T E L O D P U S T E N I E P N L Á
 Y P A P U L T J S K S O I K D R J
 E Ž L CH S E J A O S A L V Y K O Y
 Š I A A L E Z B K R T A M K B T B
 U V O E K Í R A Á T T R Á D A L V
 P O K O R A L K Á Ž I P O L K A A
 A T H K K Y Š K O L Á K P M Y K T

Legenda: BLANA, BUNKA, ČATY, DAMASK, DOBEH, DOLET, HOKEJ, 
KIOSK, KOALA, KOBRA, KOSTOLY, KRÍZA, KVETY, LANOVKA, LÁTKA, 
LIKAVA, LIPIDY, MYDLO, OBRAD, ODBOJ, ODPUSTENIE, OKRES, 
OSLAVY, OTLAK, PLATY, POKORA, POLKA, PORYV, POSTELE, PREKVAS, 
ROPUCHA, SALVY, SELENIDY, SKALY, SPLAV, STROM, ŠAKAL, ŠKÁRA, 
ŠKOLÁK, ŠUPA, TABLET, TAKTIK, TATÁRI, TAVBY, TLUPA, TROJUHOLNÍK, 
TUNIKA, ULITA, VETVA, VIAZAČ, VIERA, VIOLA, VLADÁR, ZMES, ŽIVOT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 19: Krížovka: Matka hviezdy, ktorá 
nehasne. Osemsmerovka: Krivda je príležitosťou rásť v čnosti.

Autor: Zuzana Řezáčová z Pezinka

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

Pomôcky: 
Darb, Imid, 
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KLOKOČOV
P Ú T N I C K É  C E N T R U M

PODPORTE TENTO PROJEKT

www.klokocov2020.sk

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto 
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslá-
vi 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej 
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice 
sa rozhodla na tomto mieste  vybudovať pút-
nické centrum, aby tu všetci našli primerané 
zázemie  a pastoračnú starostlivosť.

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

SK57 0200 0000 0030 2148 6453
Variabilný symbol:
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
08.11. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.11. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h) cez TV Logos

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň:  
09.00 Tretí čas  
09.15 Akatist  
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu 

Deviaty čas  
15.30 Večiereň  
20.00 Ruženec za ochranu krajiny  
cez TV Logos

08.11. Liturgia (10.30 h) cez TV Logos, 
prípadne TV Zemplín

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
20. – 22.11. 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 kresťanské manželstvo. 
Príspevok je 115 € za manželský pár.
26. – 29.11. Kurz prípravy na manžels-
tvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, 
alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte 
plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo 
sa okolo svadobných salónov ešte len 
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú 
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. 
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz príp-
ravy na manželstvo sa môžete prihlásiť cez 
stránku www.domanzelstva.sk.  Príspevok 
na osobu je 75 eur.
04. – 06.12. Kurz Manželstvo Misia Možná 3. 
Kurz pre manželské páry zameraný na vý-
chovu deti. Víkend je pod vedením známeho 
slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstva novej 
evanjelizácie z Dolného Kubína. Kurz MMM 
3 je pokračovaním prvého a druhého kurzu 
MMM.  Príspevok na kurz je 115 eur na man-
želský pár. Prihlásiť sa môžete na stránke 
centrumsigord.sk
11. – 13.12. Duchovná obnova pre rozve-
dených a nesviatostne sobášených. Ľudia 
žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú 
s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exko-
munikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci 
z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúče-
nia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb 
za uzdravenie (cez YouTube)
Nedeľa 09.00 Svätá liturgia (cez YouTube)

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI  
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.


