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na úvod

ZASTAVME SA,
BRATIA...
Juraj GRADOŠ
Tento úvodník je pre mňa v mnohých ohľadoch
atypický. Píšem ho totiž na mobile. No to, kde ho
píšem, som nečakal. Na nemocničnom lôžku JIS-ky
pre pacientov s Covidom-19. Verte mi, doteraz neviem nájsť miesto, kde by som v posledných dňoch
nemal na sebe rúško. Teda okrem tých najbližších
ľudí doma a v práci. Keď mi už päť dní bolo zle, išiel
som na testy. Výsledok som síce dostal ešte v tú noc,
ale prečítal som si ho až ráno. Bol som pozitívny.
Čo teraz? No boj. Ale Covid‑19 mal svoje zbrane.
Mal som dvadsaťštyri hodín denne horúčku okolo
38,8 stupňov. Ak aj po liekoch klesla, o dve hodiny
bola späť vo svojom pásme. Pridajte k tomu málo
hodín spánku. Po prejdení siedmich metrov
som bol vyčerpaný, akoby som bežal maratón.
Ťažkosti s dýchaním, ktoré neustále rástli, všetko
komplikovali.
A tak som bitku doma prehral a do nemocnice ma
odviezla rýchla zdravotná pomoc s kyslíkovou maskou na tvári a infúziou v ruke. Ešte som nevyhral,
ale Boh je mocný. Ten malý vírus dnes dáva do pozo-

SLOVO NA ROK 2021, odporúčaný príspevok:
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• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2022.
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ru celý svet. S Bohom mu však môžeme ukázať jeho
nové miesto: dejiny.
Lenže iba s Bohom. Zdravotníci sú oveľa vyčerpanejší. Nie z práce či nadčasov (za čo im patrí vďaka), ale
z hoaxov o víruse. A verte mi, kto verí viac hráčom
ako Bohu, nemôže byť Božím priateľom. A ten, kto
takéto hoaxy o tejto chorobe vymýšľa alebo šíri, sa
podobá autorovi prvého hoaxu z raja. Pre všetkých,
ktorí rýchlo uveria podobným klamstvám alebo
poloklamstvám, mám výzvu. Spýtajte sa ľudí, ktorí
zažili tvrdší priebeh choroby, či to bola iba chrípka.
Mňa vyčerpávalo aj každé povedané slovo.
Apropo, poznáte našu hymnu. Viete, ktorá jej časť je
spievaná na zápasoch najhlasnejšie? Pre mňa jednoznačne: Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú. Kedysi sme tam mali iné slová: Zastavme
sa, bratia... Ak sa zastavíme a zamyslíme nad „zaručenou pravdou“, tak v Božom pohľade uvidíme, že
pod krásnym obalom je smrtiace klamstvo. A potom
aj my môžeme s fanúšikmi športu zakričať: Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.

Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom
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kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu príspevkov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené každoročne v prvom čísle na strane 25. Celý text je dostupný
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní
príspevkov použite jeden z týchto špecifických symbolov: 700
(zasielanie časopisu), 1700 (zverejnenie príspevku), 555 (inzercia),
777 (priatelia časopisu Slovo) a 999 (eSlovo). Ak je váš príspevok
anonymný, neuvádzajte žiadny špecifický symbol.
Tlač: Alfa print, s.r.o. , Martin
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 1/2021: 16.12.2020
Titulná strana: Čokoľvek prežívaš, správny smer je Kristus.
(pexels.com)
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PRIKÁZANIE LÁSKY
DÔLEŽITÉ PRE ŽIVOT
Marek BARAN

Pred modlitbou Anjel Pána v príhovore veriacim pápež
František poukázal na prikázanie lásky ako na dva
kľúčové body v živote človeka.
sa nemáme k tomu, aby sme druhého
vypočuli, lebo nás nudí alebo nás oberá
o čas, alebo aby sme ho sprevádzali v jeho
bolestiach, v jeho skúškach... Vždy si však
nájdeme čas na klebety. Vždy. Nemá-

flickr.com

„V dnešnej evanjeliovej stati (porov.
Mt 22, 34 – 40) sa učiteľ zákona pýta Ježiša, ktoré prikázanie je najväčšie, čiže ktoré
prikázanie je hlavné v celom Božom zákone. Ježiš odpovedá jednoducho: ‚Milovať
budeš Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou
mysľou‘ (Mt 22, 37). A vzápätí dodá:
,Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého.‘ (Mt 22, 39) Ježiš stanovuje dva
kľúčové body pre veriacich všetkých čias,
dva zásadne dôležité body pre náš život.

je sám Boh, pre dokonalú lásku v zjednotení, ktoré nič a nikto nemôže rozdeliť. Toto zjednotenie je darom, o ktorý
treba denne prosiť, ale tiež osobným
úsilím, aby sa náš život nenechal zotročiť
bôžikmi sveta. A previerkou našej cesty
obrátenia a svätosti je vždy láska k blížnemu. To je tou previerkou: ak hovorím, že
milujem Boha, ale nemilujem blížneho,
to nesedí. Testom toho, že milujem Boha,
je, že milujem blížneho. Pokým tu bude
brat alebo sestra, voči ktorým si zatvoríme srdce, budeme ešte stále ďaleko
od tých učeníkov, akými nás chce mať

Prvým je, že morálny a náboženský život
sa nemôže zúžiť na úzkostlivú a silenú
poslušnosť. Sú totiž ľudia, ktorí sa snažia
plniť prikázania upätým či sileným
spôsobom, no Ježiš nám dáva pochopiť,
že morálny a náboženský život nemožno
redukovať na úzkostlivú a silenú poslušnosť, ale jeho princípom musí byť láska.
Druhým kľúčovým bodom je, že láska
musí byť nasmerovaná súčasne a neoddeliteľne voči Bohu i voči blížnemu. Toto
je jedna zo základných novôt Ježišovho
učenia a dáva nám porozumieť, že nejde
o pravú lásku k Bohu, ak sa nevyjadruje
v láske k blížnemu; a zároveň že láska
k blížnemu nie je pravá, ak nečerpá
zo vzťahu s Bohom. Všetky nariadenia,
ktoré Pán dal svojmu ľudu, musia byť
dané do vzťahu s láskou k Bohu a blížnemu. Láska k Bohu sa vyjadruje najmä
v modlitbe, zvlášť v adorácii. Veľmi zanedbávame adorovanie Boha. Modlíme sa
na poďakovanie, na vyprosenie niečoho...,
ale zanedbávame adoráciu. A práve klaňanie sa Bohu je jadrom modlitby. A láska
k blížnemu, ktorá sa tiež volá bratská
láska, znamená byť blízko, počúvať,
podeliť sa, starať sa o druhého. Koľkokrát

„Nemáme čas na potešovanie skľúčených, no na pletky
máme času dosť. Dajme si pozor! Apoštol Ján píše: ,Kto
nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha,
ktorého nevidí.’” (1 Jn 4, 20)
(Svätý Otec František)

me čas na potešovanie skľúčených, no
na pletky máme času dosť. Dajme si pozor! Apoštol Ján píše: ,Kto nemiluje brata,
ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.‘ (1 Jn 4, 20) Tu vidno jednotu
týchto dvoch prikázaní.
V dnešnom evanjeliu nám Ježiš opäť raz
pomáha zájsť k životodarnému prýštiacemu prameňu lásky. A tým prameňom

Ježiš. Ale jeho božské milosrdenstvo nám
nedovoľuje strácať odvahu; práve naopak,
volá nás každý deň nanovo dôsledne
žiť podľa evanjelia. Nech nám príhovor
Presvätej Panny Márie otvorí srdce pre to
najväčšie prikázanie, dvojitý príkaz lásky,
ktorý je zhrnutím celého Božieho zákona
a od ktorého závisí naša spása.“
(z príhovoru 25. októbra 2020)
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BIBLICKÉ FRÁZY
V SLOVENČINE
Adriana MATOĽÁKOVÁ

Frazémy biblického pôvodu sú súčasťou spoločného
fondu všetkých európskych národov, hoci ich realizácia
je v jednotlivých jazykoch rôzna, pretože každý jazyk má
vlastnú frazeologickú sústavu, ovplyvnenú národnými
špecifikami.

„KEBY STE MALI VIERU ČO I LEN AKO
HORČIČNÉ ZRNKO A POVEDALI BY STE TOMUTO
VRCHU: ‚PREJDI ODTIAĽTO TAM!‘, TAK PREJDE.“
Mt 17, 20

Kresťanské zmýšľanie našich predkov sa
silne odrážalo v podobe ustálených spojení
priamo aj sprostredkovane inšpirovaných
Bibliou. Podľa výskumov ruských lingvistov existuje v ruštine viac ako tisíc biblických výrazov, v češtine sa ich uvádza vyše
1 300 a hoci v slovenčine podobná štatistika
chýba, môžeme predpokladať, že ich počet
je podobný.

NEBIBLICKÉ BIBLIZMY
Postavy a príbehy Starého aj Nového zákona vstúpili do frazeologizovaných výrazov
niekedy zreteľne, inokedy len okrajovo a ich
motivovanosť Bibliou si už mnohí súčasníci ani neuvedomujú. Navyše, totalitný
ideologický systém zámerne odstraňoval
náboženské výrazy, takže dlhé roky boli

prípustné iba spojenia chápané všeobecne
ako historické kultúrne dedičstvo alebo tie,
ktoré biblický text už priamo nepripomínali. Viaceré frazémy biblického pôvodu sa
v rámci takýchto pokusov o odideologizovanie jazyka zmenili na bežne používané
častice (nebodaj, chvalabohu, bohužiaľ, božechráň, žiaľbohu) alebo citoslovcia (bože,
panebože, preboha, zbohom). Naopak, ako
náboženské sa vnímali frazémy, ktoré istým
spôsobom evokovali biblickú motiváciu,
ale v Biblii sa nenachádzajú (maľovať čerta
na stenu, stáť ako svätý za dedinou, naučiť
niekoho po kostole hvízdať, Ježiškove husličky, pánbožkova kravička a pod.) alebo tzv.
cirkevné frazeologizmy súvisiace s cirkevnou hierarchiou (pápežskejší ako pápež,
šedá eminencia, hlava Cirkvi, vrátiť niekoho
do lona Cirkvi atď.)
Veľkú skupinu frazém inšpirovaných
Bibliou predstavujú formy, ktoré sú síce
odvodené z biblického textu, ale nenachádzajú sa v ňom ako priame citáty: je ich ako
apoštolov (v zmysle veľa), jedenáste prikázanie (niečo dôležité, čo nebolo obsahom
Desatora), krst ohňom (ťažký boj), po nás
potopa (bezohľadný, krátkozraký vzťah
k budúcnosti) či hovorový výraz predpotopný (veľmi starý, z obdobia pred biblickou
potopou sveta). Možno sem zaradiť aj tzv.
antibiblizmy, ktoré sú síce priamo ovplyvnené Bibliou, ale zmysel biblického textu
popierajú, napr. Zakázané ovocie najviac
(najlepšie) chutí (čo bolo v Biblii príčinou
vyhnania ľudí z raja a ich trápenia, sa tu
prezentuje v pozitívnom a lákavom svetle)
alebo fráza: Nerob iným to, čo nechceš, aby
robili tebe, ktorá však existuje v Biblii iba
v kladnej podobe: Ako chcete, aby ľudia
robili vám, robte aj vy im (Lk 6, 31).

VÝZNAMOVÝ POSUN
Občas sa stane, že sa význam biblického
výroku formálne alebo významovo pozme-

ní, čím sa oslabí vplyv textu Svätého písma
na príjemcu. Tak sa napríklad v Krátkom
slovníku slovenského jazyka frazéma nevie
pravá ruka, čo robí ľavá vysvetľovala ako
„chýbanie vzájomnej informovanosti“, kým
jej biblický zmysel tkvie v dobročinnosti
a nezištnosti, ktorú Boh odmeňuje. Nesúlad biblického a slovníkového významu
badať aj v spojení láska hory prenáša, ktoré
je opäť dôkazom toho, ako sa v politicky
nepriaznivých podmienkach frazeologické
jednotky prispôsobovali spoločenským
požiadavkám. Dodnes totiž táto fráza žije
v povedomí používateľov jazyka vo význame „ľúbostný cit prekoná všetko“, kým jej
pôvodný biblický variant znie: viera hory
prenáša (napr. Veru, hovorím vám: Keby ste
mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by
ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, prejde!
Nič vám nebude nemožné. (Mt 17, 20) alebo
... a čo by som mal takú silnú vieru, že by
som vrchy prenášal... (1 Kor 13, 2) a i.) Hory
teda prenáša viera, nie láska.
Väzba mnohých frazém s východiskovými
biblickými textami sa oslabila aj prirodzeným spôsobom, takže viaceré biblické citáty dnes fungujú ako bežné príslovia a ich
spätosť s Bibliou sa navonok stratila. Málokto napríklad pozná biblickú predlohu príslovia Kto druhému jamu kope, sám do nej
padne, ktorá sa nachádza v starozákonnej
Knihe prísloví (Prís 26, 27) alebo Kto nie je
s nami, je proti nám, ktoré bolo používané
ako populárne politické heslo, pričom jeho
pôvod možno nájsť v Evanjeliu podľa sv.
Matúša (Mt 12, 30). Podobne sa už dnes
stratila biblická motivácia frazémy nič nové
pod slnkom, ktorá je zaznamenaná v starozákonnej Knihe Kazateľ (Kaz 1, 9), alebo
frazémy piť ako dúha, ktorá dnes označuje negatívny fenomén (alkoholizmus,
opilstvo), no vo svojej podstate odkazuje
na dúhu, ktorá sa objavila ako zmierenie
Boha s ľudom po potope, aby vypila vody,
čo ostali po štyridsiatich dňoch dažďa.
Podobne dnes málokto hľadá súvis medzi
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výrazom hltať knihy v súčasnom význame
„veľa čítať, čítať jednu knihu za druhou“
a konkrétnou biblickou praxou opísanou
u proroka Jeremiáša: Našli sa tvoje slová
a zjedol som ich... (Jer 15, 16) aj v Zjavení
sv. Jána: Vzal som knižku z ruky anjela
a zjedol som ju. (Zj 10, 10) Slabé základy
a nestabilitu vyjadruje v slovenčine fráza
stáť na hlinených nohách, ktorá má takisto
biblický pôvod a priamo odkazuje na sen
kráľa Nabuchodonozora o soche, ktorá
mala hlavu zo zlata, ale materiál, z ktorého
bola postavená, bol stále nekvalitnejší
až k nohám, ktoré boli z hliny. Socha
symbolizovala kráľovstvá, ktorých moc
a vplyv postupne slabli, a preto to posledné
z nich (hlina) bolo ľahké zničiť (porov.
Dan 2, 31 – 35).

PRIAME BIBLICKÉ CITÁTY
V SÚČASNOM JAZYKU
Keďže Biblia predstavuje východiskovú literárnu a lingvistickú bázu a biblické obrazy
prenikajú celým kultúrnym priestorom,
biblické reálie sa dostávajú aj k ľuďom, ktorí nie sú členmi kresťanských cirkví alebo
dokonca Sväté písmo ani nečítali. Aj oni
tak podvedome prijímajú biblické pravdy,
ktoré priamo odkazujú na Boha, Krista, raj,
stvorenie, večný život...
Porovnávaním sme dospeli k záveru, že
hoci je Biblia referenčným zdrojom spoločným pre všetky (nielen) európske národy,
prienik biblizmov do nenáboženskej
lexiky je v slovanských jazykoch omnoho
zreteľnejší ako v neslovanských. Bezpochyby to súvisí s hlbokou nábožnosťou našich
predkov. V slovenčine sa ako bežné frazémy
dodnes často využívajú priame citáty z Biblie: Prach si a na prach sa obrátiš (Gn 3, 19),
Nielen z chleba žije človek... (Lk 4, 4), Strom
možno poznať po ovocí (Mt 12, 33), Kto je
bez hriechu, nech prvý... hodí kameň
(Jn 8, 7), Slepý vedie slepého... (Mt 15, 14;

Lk 6, 39). Veľkú skupinu predstavujú ustálené formy typu Sodoma a Gomora, alfa
a omega, plač a škrípanie zubov či spojenia
nebeská manna, jama levova, vlk v ovčom
rúchu, zlaté teľa, márnotratný syn, obetný
baránok, falošný prorok, stratená ovca, milosrdný samaritán atď., ktorých výpočet by
zďaleka presiahol rozsah tohto príspevku.
V súlade s antropocentrickým charakterom
frazeológie tvoria vysoké percento konštrukcie, ktorých súčasťou je vlastné meno:
nahý ako Adam, starý ako Matuzalem,
zarastený ako Ezau, múdry ako Šalamún,
trpieť ako Jób, dostať sa niekam ako Pilát
do Kréda (t. j. nezaslúžene, bez vlastného
pričinenia), zradiť ako Judáš, ležať ako
Lazár, blúdiť ako Ahasver (podľa stredovekej legendy meno Žida, ktorý udrel Ježiša
pri vychádzaní z Pilátovho domu), chodiť
od Annáša ku Kaifášovi, od Šavla k Pavlovi...
Frazéma Kristove roky sa ustálila pre vek
tridsaťtri rokov, aj keď Biblia Ježišov vek
explicitne neuvádza a možno ho dedukovať len na základe správ z evanjelií. Kým
však Ježišov vek možno odhadnúť celkom
presne, výraz abrahámoviny na označenie
päťdesiatich rokov veku na prvý pohľad
nekorešponduje s postavou Abraháma,
ktorému sa Boh zjavil, keď mal deväťdesiat
rokov. S týmto faktom skôr korešponduje
menej častá fráza pamätať si Abraháma
alebo starý ako Abrahám. Päťdesiat rokov
vo výraze abrahámoviny by však mohol
vysvetľovať novozákonný verš z Evanjelia
podľa sv. Jána, kde sa Ježiš pri diskusii
s poprednými Židmi odvoláva na ich otca
Abraháma a oni mu pohoršene odpovedajú: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si
Abraháma?“ (Jn 8, 57) Prenesene tak možno konštatovať, že „ten, kto má päťdesiat,
teoreticky mohol vidieť Abraháma“, môže
teda oslavovať abrahámoviny.
Veľmi produktívnu skupinu tvoria
frazémy, ktorých súčasťou je lexéma Boh
alebo iné výrazy pomenúvajúce dobro

SOM GRÉCKOKATOLÍK

a som na to hrdý

Veľmi dôležitou pre život človeka je čestnosť pred samým
sebou, lebo sa snúbi so zdravou hrdosťou. Byť hrdým gréckokatolíckom preto znamená byť hrdým na kresťanskú vieru predkov,
na Cirkev a jej česť, ktorú nezničilo žiadne sklamanie či ponižovanie, ale práve naopak, zocelilo ju povýšenie. Byť hrdým gréckokatolíkom znamená rešpektovať dejiny, žiť pre prítomnosť a pre
budúcnosť, svedčiť o jednote Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi.

prof. Peter Žeňuch
zástupca riaditeľa
Slavistického ústavu
Jána Stanislava SAV

SČÍTANIE ĽUDU 2021
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VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

frazéma,
frazeologizmus
– ustálené obrazné
pomenovanie
frazeológia –
– náuka o ustálených
obrazných slovných
spojeniach
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slovo na tému

„NIELEN Z CHLEBA
ŽIJE ČLOVEK.“
Lk 4, 4

biblizmus – slovo
vychádzajúce z náboženskej literatúry,
z Biblie
konotácia – štylistický alebo významový
odtienok slova
antropocentrický –
– zameraný na človeka
lexéma – slovo
a všetky jeho tvary
lexika – slovná
zásoba, súhrn slov
v jazyku

(anjel, mesiáš, Kristus), alebo zlo (diabol, satan, Kain, Judáš). Je zaujímavé, že
ľudské chápanie Božích vlastností alebo
konania sa v slovenských frazeologizmoch
zhoduje s teologickými zásadami uvedenými v Biblii. Boh je tu prezentovaný ako
Stvoriteľ, ktorého moc je neobmedzená
a zvrchovaná (Človek mieni, Pán Boh mení,
Božie mlyny melú pomaly, ale isto, Je to
v Božích rukách, Nech sa stane vôľa Božia),
ktorý človeka chráni a ktorý mu pomáha
(Komu Pán Boh, tomu všetci svätí, Pomôž
si, človeče, aj Boh ti pomôže, Kde je bieda
najväčšia, Božia pomoc najbližšia...) Aj
napriek nemnohým negatívnym konotáciám spájaným so slovom Boh (tváriť sa
ako Pán Boh, t. j. sebavedomo, pyšne) sa
s Bohom spájajú hlavne pozitívne postoje,
láska, oddanosť a bázeň. Podobne aj
ostatné nadprirodzené bytosti odrážajú
vo frazeológii svoje biblické vlastnosti. Anjeli zasahujú do života ľudí ako nevinné,
ochraňujúce a krásne stvorenia (dobrý ako
anjel, krásny ako cherubín, anjelský zjav),
ktoré však nepatria do materiálneho sveta:
stať sa anjelikom (smrť nenarodeného alebo malého dieťaťa) či odísť medzi anjelov
(zomrieť). Naopak, temné stránky života
odrážajú frazémy odvolávajúce sa na zlé
sily, ktoré sú mocné, nebezpečné a nemožno ich podceňovať: zlý ako čert, pýcha
peklom dýcha, čert nespí, zapredať dušu
diablovi, robiť peklo zo života a pod.

BIBLICKÁ UDALOSŤ
AKO FRAZEOLOGICKÁ
A MORÁLNA SKRATKA
Okrem biblických postáv sa v slovenčine
frazeologizovali aj príbehy a novozákonné podobenstvá. Príbeh Lótovej ženy,
ktorá neuposlúchla varovanie Božích

poslov a pri úteku zo Sodomy sa obzrela
za horiacim mestom, zachytáva frazéma
stáť ako soľný stĺp. Podobenstvo o dvoch
staviteľoch sa uchovalo vo výraze stavať
dom na piesku vo význame „budovať
niečo na slabých, nepevných základoch“.
Pilátovo gesto po odovzdaní Ježiša Židom
na mučenie reflektuje fráza: umyť si
nad niečím ruky (zbaviť sa zodpovednosti). Frazeologizmus predať niekoho/
niečo za misu šošovice s významom
„ľahkomyseľne sa zriecť, zradiť za hmotný
zisk“ odkazuje na starozákonný príbeh
Jakuba a jeho brata Ezaua, ktorý stratil
prvorodenstvo za pokrm. Aj keď frazeologizmus definuje daný pokrm ako „šošovicu“, Biblia uvádza „niečo červené“, takže
išlo pravdepodobne o pokrm z krvi, teda
v Izraeli nelegitímny prostriedok nasýtenia. Príznak krvavosti zároveň korešponduje s Ezauovým zamestnaním lovca, t. j.
toho, kto ničí a zabíja. Meno Ezau – „Preto
ho nazvali Edom (Červený)“ (Gn 25, 31)
– tak nepochádza výlučne z jeho fyziognómie (narodil sa s ryšavými vlasmi), ale
predovšetkým z jeho prízemnej túžby
po momentálnom telesnom uspokojení
na úkor budúcich duchovných milostí.
Ako vidno, biblické frazeologizmy obsahujú morálny aj výchovný aspekt a okrem
toho, že poukazujú na kresťanské chápanie života našich predkov, na ich rešpektovanie kresťanských noriem, dôveru v Božiu
pomoc a spravodlivosť, majú silu preniesť
tento aspekt aj do života súčasnej generácie a cez každodenné používanie jazyka
nepriamo prispievať k jej evanjelizácii.

PROTIBISKUP JOANNIK ZEJKÁN
Hoci Joannik Zejkán nepatril medzi zjednotených biskupov, všeobecne ho historici považujú za mukačevského biskupa s ohľadom na dielo Joannika Baziloviča.
Zejkána vymenoval pravdepodobne Juraj II. Rákoci na podnet matky Zuzany
Lorántfiovej. Spočiatku pravdepodobne spravoval eparchiu bez biskupského
svätenia v duchu kalvínskeho učenia ako predtým Jusko. Po Parteniovej vysviacke
kňažná vyvlastnila majetky mukačevského monastiera a sama vymenovala Zejkána za mukačevského biskupa. V roku 1660 však na základe kráľovského dekrétu
opustil Mukačevo, ale naďalej spravoval nezjednotených v Marmarošskej župe
zo svojho majetku v Misticiach (Imstičevo).
Joanik Zejkán, ktorý bol bohatým zemepánom, tieto svoje majetky zveril monastieru, ktorý sám založil. Neskôr pôsobil v uglianskom monastieri. Práve tu
mali svoje zázemie aj ostatní nezjednotení biskupi. Ale ani v Marmarošskej župe
nie všetci kňazi uznávali Zejkána. V roku 1662 mnohé, najmä čisto rumunské
farnosti prešli do jurisdikcie sedmohradského metropolitu v Alba Iulii. Ešte pred
Zejkánom v Marmaroši od roku 1650 pôsobili nezjednotení rumunskí biskupi
Sáva Barankovič, ktorého po roku vystriedal Michal Molodec. Obaja však odmietli po uvedení do úradu dodržiavať podmienky, ktoré znamenali kalvinizáciu
marmarošských veriacich. Biskup Joannik Zejkán zomrel 8. novembra 1686.
(Juraj Gradoš)
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BLUD DOKTORA
WAKEFIELDA

sálneho konfliktu záujmov. Pochopiteľne,
udržovaná v prísnej tajnosti.

Jozef GLASA

Podvodná štúdia britského lekára Andrewa Wakefielda
o údajnom súvise očkovania detí trojvakcínou proti
príušniciam, osýpkam a ružienke (MMR vakcína)
a vznikom autizmu a osobitného črevného zápalu
mala až prekvapujúco nečestné pozadie. Vznikla
na zlomyseľnú objednávku a mala viesť k veľkému
obohateniu jej vykonávateľov.

Etický problém, o ktorý tu ide, sa zvyčajne nazýva „konflikt záujmov“. Ide o situáciu alebo okolnosti, ktoré neprípustne
ovplyvňujú úsudok alebo rozhodovanie
osoby, ktorej bolo zverené rozhodovať
v závažných veciach. Ak sa niekto nachádza v takomto konflikte, musí byť z rozhodovacieho procesu vylúčený. Jeho účasťou
sa totiž poškodzuje nielen dôveryhodnosť,
ale aj obsah a kvalita daného rozhodnutia.
Konflikty záujmov u pracovníkov vedeckého výskumu vedú k ich nežiaducej predpojatosti. K subjektívne deformovanému,
nesprávnemu vnímaniu a posudzovaniu
skutočnosti. Ku skreslenému hodnoteniu faktov. K záverom výskumu, ktoré
sú v rozpore s realitou. Predstavujú jej
nesprávny, prekrútený obraz. Tým sa ruší
hlavný dôvod aj etické oprávnenie každého výskumu: poznať a pochopiť pravdu.
Chybné poznanie a hodnotenie skutočnosti sú zlé už samy osebe. Vedú však
k ďalším negatívnym dôsledkom. K zlým
rozhodnutiam. To platilo aj v prípade podvodného výskumu doktora Wakefielda.
Jeho vedecky chybné, úmyselne deformo-

vané závery, hojne rozširované nezodpovednými médiami, spôsobili u mnohých
neodôvodnený, všeobecný strach z očkovania. Prebudili k životu už temer mŕtve
antivakcinačné hnutie. Ohrozujú tak až
podnes zdravie a životy nevinných detí,
ktoré sa ich starostliví, ale oklamaní rodičia boja dať riadne zaočkovať.
V čom boli hlavné konflikty záujmov doktora Wakefielda? Predovšetkým, výskum
sa uskutočnil na účelovú objednávku.
Cieľom kontraktu s právnikom Richardom Barrom bolo „vyrobiť“ dôkazy, ktoré
by sa dali použiť na podanie hromadnej
žaloby proti výrobcom MMR vakcín. Mali
nimi byť nová choroba alebo syndróm
u očkovaných detí, ktoré by vznikli v súvise s očkovaním. Vymyslený „autistický“
zápal čreva a osobitná forma „regresívneho autizmu“ sa na to skvele hodili. Stačilo
presvedčiť verejnosť. Pomocou mediálnej
kampane, odštartovanej bombastickou
tlačovou konferenciou, plánovali do budúcej žaloby zahrnúť viac než 1 600
britských rodín.
Finančné krytie kontraktu sa podarilo
zaistiť z britského štátneho fondu právnej
pomoci. Išlo o veľké peniaze. Osobná
hodinová mzda doktora Wakefielda bola
150 libier. Celkove viac než 435 000 britských libier. Kontrakt navyše pokrýval aj
všetky potrebné náklady. Malá skupinka
zúčastnených napokon dostala viac než 26
miliónov libier. Vznikla situácia až kolo-

flickr.com

Na všetko sa prišlo až pomerne neskoro,
a to zásluhou neúnavnej, až detektívnej
práce britského investigatívneho novinára
Briana Beera. Jeho prekvapujúce zistenia
ukázali odborný škandál doktora Wakefielda v ešte desivejšom svetle: podvádzal
z nízkych, zištných dôvodov.

To však nebolo všetko. Doktor Wakefield
zároveň pripravoval ďalšie spôsoby, ako
sa na ním vyvolanej nedôvere voči MMR
vakcíne a rozšírenom strachu z nového
ochorenia detí obohatiť. Dal si ich aj
vopred patentovať. Svoju vlastnú, jednozložkovú vakcínu proti osýpkam. A špeciálny laboratórny test na diagnostiku
ním „objaveného“ nového ochorenia. Mal
sa tak stať, podľa svojich predbežných
prepočtov, multimilionárom.

Keď všetko vyšlo najavo, doktor Wakefield
sa snažil veci zapierať a zahmlievať. Dokonca podal na Briana Beera žalobu. Fakty
však napokon jasne ukázali, kde je pravda.
Nasledovalo vylúčenie z lekárskej komory,
redakcia časopisu Lancet stiahla podvodný
článok. Neslávna sláva doktora Wakefielda
však trvá podnes: na antivakcinačných
a konšpiračných weboch. A v radoch
dnešného antivakcinačného hnutia. Tam
je naďalej verne uctievanou celebritou.
(dokončenie z predošlých čísel)

www.casopisslovo.sk
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VIETE, KTO
JE ZA TÝM?
Jozef PETRIČKO

V každom čísle nášho časopisu nájdete na predposlednej strane krížovku ukrývajúcu
krátky text. Ide o sériu citátov náboženských textov viažucu sa napríklad k celoročnej
tematike. Momentálne sú to citáty o Presvätej Bohorodičke, keďže si pripomíname 350.
výročie slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Tajnička ukrýva heslo, ale kto sa
skrýva za tajničkou? Je to jej autor, ktorý vynakladá svoju námahu i znalosti, aby vytvoril
z pojmov malé dielo cvičiace mozgové závity riešiteľov. Krížovkársku prácu nám predstaví
Ing. Vladimír Komanický, autor krížoviek v časopise Slovo.
Pán Vladimír, priblížite nám svoj život
krížovkára?

Narodil som sa v roku 1935 v Strážskom. Otec bol
učiteľom na vtedajšej cirkevnej ľudovej škole a súčasne gréckokatolíckym kantorom. V rokoch 1950 –
– 1953 som navštevoval gymnázium v Michalovciach. V roku 1953 došlo k reorganizácii školstva, rušili sa gymnázia a prechádzalo sa na dvanásťročenky. Teda my ako septimania sme boli
poslední abiturienti gymnázia. Oktávu sme robili
za sedem týždňov cez prázdniny. V rokoch 1953 –
– 1958 som absolvoval Chemickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej a po jej skončení som
nastúpil do novovzniknutého podniku Chemlon
Humenné. Tam som prešiel rôznymi funkciami
od vedúceho zmeny až po technického riaditeľa.
Momentálne som na dôchodku.

J

Pamätáte si, kedy ste vylúštili prvú krížovku?

Ozajstnú krížovku som vylúštil na gymnáziu. Vtedy
denník Šport robil súťaž v riešení krížoviek. Bolo ich
viac, už sa nepamätám koľko. Viem, že som dokonca
vyhral aj nejaké knihy. V uvedenom období bola
tvorba krížoviek jednoduchšia, napríklad sa nevyžadovalo dodržiavanie dĺžňov alebo sa mohli používať
iniciálky mien. To ma chytilo a držalo aj v ďalšom
období.

J

Spomínate si aj na krížovku, ktorá bola
vo vašej tvorbe premiérou? Koľko času ste
na jej tvorbu potrebovali?

archív Vladimíra Komanického

J

Prvú krížovku mi uverejnil krížovkársky časopis
Lišiak. Bolo to v období, keď som už pracoval,
niekedy po roku 1960. Každé začiatky sú ťažké, tak
aj prvá krížovka mi zabrala pomerne veľa času, asi
desať hodín.

J

Ing. Vladimír
Komanický (85) je
autorom krížoviek
v našom časopise
už takmer desať
rokov. Celkovo
vytvoril už
viac než päťsto
krížoviek.
Povolaním
bol chemik,
momentálne je
na dôchodku.

Kedy a za akých okolností sa začala vaša
spolupráca s naším časopisom?

Rok spolupráce s časopisom Slovo si už presne
nepamätám, ale bude to už takmer desať rokov. Podnetom na spoluprácu bolo to, že v Slove sa objavili
nesprávne krížovky, hlavne také, ktoré obsahovali
jednopísmenové políčka. Preto som chcel ukázať,
ako by mala krížovka správne vyzerať.

J

Je rovnaké vytvárať tajničku pre náboženský
časopis a pre populárny časopis?

To závisí od druhu krížovky. Keby sa použil zhodný
raster, tak rozdiel pri tvorbe nie je.

J

Ako krížovka všeobecne vzniká? Platia
pri tom aj nejaké zásady?

Posledné pravidlá boli uverejnené v knihe Obzor krížovky, ktoré vydalo vydavateľstvo Obzor Bratislava
v roku 1984. Odvtedy vznikli aj nové druhy krížoviek
a spresnili sa zásady. Tie dodržujú mnohé časopisy,
napr. Relax, Lišiak, Slovo a ďalšie.
Vznik krížovky má určité pravidlá. Predovšetkým
si autor musí zvoliť, akú krížovku chce vytvoriť,

www.casopisslovo.sk
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a musí mať k nej aj tajničku. Dnes existuje takmer sto
druhov krížoviek. Napríklad
písmenová, striedavá, slabiková... V časopise Slovo používame švédsku krížovku.
Teda krížovkár musí mať
obrazec a doň vpisuje tajničku.
Potom sa začína samostatná
tvorba. Slová musia byť gramaticky správne a nesmie sa vytvoriť jednopísmenové políčko.
V časopisoch existujú ročné
súťaže – tam sa vytvárajú
obyčajne figurálne krížovky
a náročné krížovky. Ja som
v minulosti viedol v Lišiaku tzv. Krížovkársku ligu
a v časopise Relax Krížovkársku arénu. Teraz sú k dispozícii mnohí vyspelí autori, ktorí
zabezpečujú napr. uvedené
súťaže.

J

Ako konkrétne vy vytvárate tajničku?
Najprv si ju predkresľujete rukou alebo
máte na to softvér v počítači? Pomáha vám
pri tom niekto?

Ja si krížovku najprv vytvorím ceruzou na papieri
a potom ju prepisujem do počítača v tabuľkovom
programe Microsoft Excel.

J

Skúšali ste vytvárať aj tajničky trocha iného
charakteru, napríklad maľované krížovky,
osemsmerovky, sudoku?

Čo sa týka tvorby iných tajničiek, tie som
nevytváral. Nedá sa robiť všetko. Robil som len
klasické a figurálne krížovky.

J

Viete povedať, koľko krížoviek ste doposiaľ
vytvorili? Archivujete si ich niekde?

Bolo ich odhadom viac než päťsto. Tajničky si
nearchivujem.

J

Čo treba na to, aby mohol niekto vytvárať
krížovky?

Autor musí mať k dispozícii predovšetkým literatúru, a to hlavne Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník cudzích slov, rôzne encyklopédie
a zemepisné názvy. Samozrejme, musí mať námet
a potom veľa trpezlivosti pri tvorbe.

J

V priemere koľko času si vyžaduje vytvorenie jednej krížovky, napríklad pre náš
časopis?

Čas závisí od druhu krížovky. Tvorba figurálnych
krížoviek si vyžaduje dlhší čas, s prestávkami aj
tri až päť dní. Tvorba krížovky pre náš časopis si
vyžaduje zhruba hodinu až dve.

J

Vladimír Komanický
so sesternicou Ľudmilou
Lakomou-Krausovou,
maliarkou, na výstave
Spolku svätých Cyrila
a Metoda v roku 2008

Ste členom nejakého združenia krížovkárov?

Keď existovala Československá republika, bol som
členom Zväzu československých hádankárov a krížovkárov, kde som získal tretiu výkonnostnú triedu
v riešení českých krížoviek. Po rozdelení republík
vznikol na Slovensku Zväz slovenských hádankárov
a krížovkárov. Je len samozrejmé, že mnohí krížovkári sú členmi krúžkov. V nových podmienkach
však pre nezáujem podnikov sponzorovať tieto
krúžky tak so svojou činnosťou skončili.

J

Aký je podľa vás záujem o tieto krížovkárske diela?

U nás existuje veľa krížovkárskych časopisov, okrem toho rôzne časopisy uvádzajú v čísle dve až tri
krížovky, takže sa dá povedať, že záujem o riešenie
krížoviek existuje.

J

Myslíte si, že možno mať vytváranie krížoviek aj ako zamestnanie?

Ako zamestnanie to môže mať iba niekoľko osôb.
Časopis zamestnáva iba málo ľudí. Príležitostne
boli vydávané knihy s krížovkami na každý deň, ale
na ich tvorbe sa podieľali mnohí autori.
Na záver pre budúcich autorov: Pri tvorbe krížoviek
treba mať veľa trpezlivosti a výdrž. Nie všetko sa
na prvý pokus vydarí.

VIETE, ŽE...
Existuje viacero druhov
krížoviek. Základné
rozdelenie tých, kde
dopĺňame text, sú
francúzske, americké,
britské a švédske.
V našom časopise sa
nachádza švédsky
typ krížoviek, ktorý je
zároveň považovaný
za najrozšírenejší
a najobľúbenejší.
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OSAMELÝ RODIČ –
– AKO S TÝM ŽIŤ?
Monika GUĽAŠOVÁ

Rola osamelého rodiča znamená zastať univerzálnejšiu
úlohu, do ktorej treba zahrnúť typické otcovské aj materské správanie. Dôvodov, prečo dieťa vychováva iba
jeden z rodičov, je viacero. Treba si uvedomiť, že nehovoríme iba o rozvode alebo o úmrtí rodiča. Do tejto kategórie patria aj deti rodičov, ktorí sú dlhodobo nedostupní
pre svoje deti, napríklad pre nadmernú pracovnú vyťaženosť či prácu v zahraničí.
Bez ohľadu na príčinu je to náročná
situácia pre rodiča aj pre dieťa. Stratou
rodiča dieťa stráca pocit istoty a bezpečia.
Jeho svet tvorí rodina, kam prirodzene
patrí otec aj matka. Ak sa už narodí
do neúplnej rodiny, najneskôr v škôlke
zistí, že jeho „prirodzená realita“ nie je
prirodzenou pre všetky deti. Porovnávaním sa s inými pochopí, že vyrastá v iných
pomeroch ako ostatné deti.
Ak platí, že dieťa potrebuje, aby sa jeho
rodičia mali radi, aby sa zaujímali o jeho
radosti, starosti, problémy, tak pre deti
jedného rodiča to platí dvojnásobne.
Pre citový a sociálny vývin dieťaťa je
potrebné, aby malo vo svojej blízkosti
vzory mužskej i ženskej životnej roly.
To je podmienkou neskoršej mužskej
identity u chlapcov a ženskej identity
u dievčat.
Tu môžu nastať komplikácie, lebo
rozhodne nie je ľahké prevziať to, čo
charakterizuje nám neprirodzenú rolu,
ktorú sa snažíme dieťaťu suplovať. Rodič
je vždy vzorom, a ak je nútený zastať rolu
oboch rodičov, nezriedka sa nevyhne chybám a prenosu svojich zranení na dieťa.
Ak sme nútení fungovať v nastavení „dva
v jednom“, oplatí sa držať niekoľkých
pravidiel.

PRAVIDLO 1
Som rodič, ktorému chýba ten druhý,
a viem to dieťaťu priznať
Na to, aby sme mali silu starať sa o rodinu
bez partnera, je nutné dieťaťu neklamať.
Bez ohľadu na dôvod, prečo v rodine chýba
druhý rodič, mal by byť dieťaťu primerane
vysvetlený. Nejde o to, aby sme dieťa zahltili argumentmi, ale aby pochopilo, prečo
rodičovi aj jemu ten druhý rodič chýba. Ak
rodič mlčí v mylnej predstave, že chráni
dieťa, dieťa sa bojí pýtať, aby neranilo rodiča. Ak sa s dieťaťom nehovorí, začína si veci
domýšľať a vytvárať si fantázie v spojitosti
so svojou osobou. Je pedocentrické, teda
čokoľvek vo svojom svete vzťahuje na seba.
Všetci to poznáme. Ja (dieťa) sa trikrát vyspinkám a príde Ježiško a vôbec ma nezaujíma, že aj maminka alebo tatinko sa trikrát
vyspia a bude Štedrý deň. Dieťa potrebuje
byť opakovane uistené, že nie je príčinou
toho, že mu chýba jeden z rodičov. Potrebuje vnímať emócie rodiča, ktorý ostal.
Jeho smútok z toho, že mu chýba partner.
Vždy chýba. Aj vtedy, ak druhý z rodičov
ublížil a vzťah sa skončil rozvodom, aj vtedy, ak sme na všetko v rodine sami, pretože
ten druhý je dlhodobo preč, aj vtedy, ak
zomrel. Chýba opora partnera, jeho priama
účasť na živote rodiny, výchove, riešení
problémov aj v radostných chvíľach.

PRAVIDLO 2
Dieťa potrebuje korene, aj keď ma
to bolí
Toto pravidlo odráža potrebu vedieť, kým
som a kto sú moji rodičia. Bez informácií
o našich predkoch nemôžeme mať jasno
v tom, kto sme. Dieťa má právo poznať
svojho rodiča, ktorý chýba. Nie je ideálny,
presne tak ako ním nie je ani rodič, ktorý
dieťa vychováva sám. Je dôležité, aby rodič
dokázal hovoriť o partnerovi bez optiky
prípadného vlastného zranenia zo vzťahu
s ním. Rodičmi ostávame navždy a pre dieťa nie je rozhodujúce, čo sa stalo vo vzťahu
partnerov, ale čo sa stalo a deje vo vzťahu
rodiča k nemu. Dieťa vie, kedy mu rodič
klame. Preto by sme mali vedieť hovoriť
o svojich pocitoch k partnerovi tak, aby
sme nezraňovali city dieťaťa a neklamali.

PRAVIDLO 3
Potrebujem pomoc pre dieťa
Dostať do výchovy dieťaťa výchovný vzor
rodiča, ktorý chýba, je ťažké. Otcovej
výchove bez matky často chýba ženský
svet, jemnosť, nežnosť a citovejší prístup
k životným skúsenostiam. Hendikep
v starostlivosti o domácnosť dnes už
mnohí otcovia dokázali zvládnuť. Ak
dieťa žije s matkou, vníma jej hendikep
v praktických riešeniach domácej údržby,
opravách. Oveľa ťažšie je však zabezpečiť
dieťaťu vhodný vzor správania ženy a muža
v partnerskom živote, ak nám partner chýba. Tu je priestor pre širšiu rodinu a našu
žiadosť o pomoc. Dieťa potrebuje vnímať
rolu ženy aj muža v rodine, ich štýly správania, spôsob myslenia aj riešenia situácií.
Ak dieťa vychováva jeden rodič, jeden
vzor prirodzene chýba. Môže ho zastúpiť
vnímanie partnerského vzťahu u starých
rodičov, krstných rodičov či ostatných
príbuzných, s ktorými bude dieťa v čas-
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tom kontakte. Aj tu je dôležité, aby rodič
bol sám sebou a nesnažil sa byť otcom
aj matkou zároveň. Môžeme vykonávať
v rodine činnosti, ktoré robí matka a otec,
ale nemôžeme byť oboma. Klamali by sme
sebe aj dieťaťu, ak by sme sa o to pokúsili.

rodina

čovi aj dieťaťu uľahčujú stereotypy, zvyky,
tradície zvládnutie citovo náročných
situácií, ale aj bežného každodenného
kolobehu. Dávajú pocit spolupatričnosti,
identity. Myšlienky sa stávajú slovami,
slová sa stávajú skutkami, skutky sa stávajú zvykmi a zvyky sa stávajú hodnotami.
Žitie svojich hodnôt v každodennom
živote dáva človeku pocit spokojnosti,
ktorý pramení z pochopenia miesta Boha
v živote a svetonázoru.

PRAVIDLO 4
Potrebujem pomoc pre seba
Mať rodinu, kde chýba partner, je ťažkou
situáciou. Vedie k fyzickému aj psychickému vyčerpaniu, ak rodič nepožiada
o pomoc, a nedostane ju. Toto je priestor
pre podporu rodiny, blízkych priateľov,
komunitu, v ktorej rodič žije. Ak blízki vnímajú, že rodič potrebuje pomoc
odborníka, mali by mu ju navrhnúť.
Treba si nechať pomôcť v mnohých
veciach. Od praktických vecí v domácnosti cez zladenie práce a času s deťmi až
po nevyhnutný čas samého pre seba. Aj
osamelý rodič potrebuje mať pravidelne
čas na seba a svoje záľuby a je výborné, ak
mu tento priestor pomôže vytvoriť jeho
sociálna sieť rodiny, známych a priateľov.

Rodina jedného rodiča a dieťaťa nie je
ideálne spoločenstvo, pretože je ľudským
spoločenstvom. Má potenciál sa vylepšiť,
ak doň prizveme blízkych ľudí, ale predovšetkým Boha. „Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam
som aj ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20) Všetkým osamelým rodičom a ich rodinám
prajem rutinu prizývať do svojich dní
Boha a tých, ktorých im pošle v spoločenstve Cirkvi.

„ON JE OTEC SIRÔT A ZÁCHRANCA VDOV,
ON JE BOH VO SVOJOM SVÄTOM PRÍBYTKU.
ON JE BOH, ČO OPUSTENÝM DÁVA PREBÝVAŤ
V DOMOCH, VÄZŇOV PRIVÁDZA K ŠŤASTIU,

no odbojníci zostanú
v zemi pustej.“

PRAVIDLO 5
Potrebujem pomoc pre svoju rodinu
Aj keď jeden rodič chýba, osamelý rodič
a dieťa sú rodina. Rodina, ktorá potrebuje
širšie spoločenstvo. Všetci potrebujeme
niekam patriť, mať sa s kým stretnúť
a zdieľať svoj život. Potreba pomoci pre rodinu je o skupine ľudí, ktorí vedia, ako
na tom osamelý rodič je, nemusí neustále
vravieť o sebe a cíti sa prijatý. Pomoc môže
mať rôzne podoby. Od materiálnej cez inštrumentálnu vo forme rád a informácií
(ako si poradiť s rôznymi problémami,
ktoré už iní riešili) až po emocionálnu.
Modlitba spoločenstva za rodinu je silnou
zbraňou, ktorá posilňuje nielen rodinu, ale
aj samotné spoločenstvo. Rodič aj dieťa si
potrebujú udržať funkčné vzťahy a nadviazať nové. Vďaka nim sa vyhnú sociálnej
izolácii, ktorá je častým dôsledkom smútku
a straty. Potrebujú podporu v spoločných
aktivitách s inými rodinami, aby sa opísaná
sociálna opora mala šancu rozvinúť.

Ž 68, 6 – 7

PRAVIDLO 6
pexels.com

Potrebujem rutinu
Rutina dáva nášmu životu pocit predvídateľnosti, zrozumiteľnosti. Dieťaťu dáva
pocit istoty a bezpečia. Osamelému rodi-
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katechéza

KLOKOČOVSKÁ
VODKYŇA
Ďalší pohľad na interiér chrámu v Klokočove pred korunováciou ikony. Zdroj: archív Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove

Milan GÁBOR

Spomedzi ikon Presvätej Bohorodičky
sú najrozšírenejšie tie, ktoré ju stvárňujú
s dieťaťom Kristom sediacom v jej náručí,
na ktorého ukazuje rukou. Takýto typ zobrazenia Božej Matky sa nazýva Hodigitria, čo sa dá preložiť ako Tá, ktorá ukazuje
cestu – Vodkyňa. Takou je aj klokočovská
ikona Bohorodičky.
Pôvodná klokočovská ikona, ktorá v roku
1670 slzila, bola súčasťou dreveného
ikonostasu z prvej polovice 17. storočia.
Nachádzala sa v prvom, tzv. miestnom
rade ikonostasu. Neskoršie kópie presne
kopírujú typ aj detaily ikony. Klokočovská

ikona Bohorodičky, ktorá sa v súčasnosti
nachádza v ľavej časti chrámovej lode
klokočovskej cerkvi, je realizovaná technikou olejomaľby na plátne realistickým
spôsobom, ovplyvneným západným výtvarným umením. Ikona nezobrazuje Bohorodičku v celej postave, ale len po pás,
s Kristom sediacim v jej náručí, ktorého
si pridržiava ľavicou. Pravá ruka Bohorodičky ukazuje na Krista, ktorý sám o sebe
povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6)
Božia Matka je odetá v tradičnom odeve,
a to v modrej tunike, cez ktorú má prehodený maforion – tmavočervený (bordový)

plášť, ktorý jej prikrýva aj hlavu. Na ikone
chýbajú panenské hviezdy, aj keď na čele
Bohorodičky je pod korunou čiastočne
viditeľná na modrom čepci spodná časť
kríža, možno ako náhrada štylizovanej
panenskej hviezdy. Na pravom ramene
Bohorodičky je − nevedno prečo − namiesto hviezdy namaľovaný akýsi pás
na spôsob lemovky, s akým sa pri ikonách
Bohorodičky nestretávame. Ak si ikonu
Bohorodičky z Klokočova porovnáme
s kópiou klokočovskej ikony v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia
sv. Kríža v Užhorode, zistíme, že v prípade užhorodskej ikony je na ramene znázornená panenská hviezda podobne, ako
aj na kópii putovnej klokočovskej ikony
Bohorodičky či súčasnej ikone vyhotovenej pre veriacich Pravoslávnej cirkvi.
Taktiež ikona v Užhorode má okolo hláv
Krista a Bohorodičky tradičný kruhový
nimbus a nie lúče ako ikona v Klokočove.
Kristus sediaci na ľavej ruke Bohorodičky žehná pravicou a v ľavici drží zvitok.
Tento symbolický detail, s akým sa stretávame aj v starších ikonách, poukazuje
na skutočnosť, že Boh – Stvoriteľ sveta,
ktorý v Starom zákone nebol viditeľný,
ale iba prítomný prostredníctvom hlasu,
je ten istý Boh, ktorý sa vtelil: „A Slovo sa
telom stalo a prebývalo medzi nami.“
(Jn 1, 14) Kristus je odetý v bielom chitóne, cez ktorý má prehodený vrchný plášť
zlatistého odtieňu – himation. V drieku
je prepásaný pásom, ktorý je v strede
zviazaný na spôsob mašle. Tento prvok
sa v ikonách Karpatskej oblasti, t. j.
v regióne severovýchodného Slovenska,
juhovýchodného Poľska, západnej
Ukrajiny a severovýchodného Maďarska
objavuje od 17. storočia.
Odhliadnuc od toho, ako asi vyzerala
pôvodná ikona zo 17. storočia či ako sú
prezentované jednotlivé kópie ikony, to,
čo je dôležité, je vedomie toho, že Božia
Matka bdie nad svojimi duchovnými
deťmi a vie o našich starostiach a trápeniach, orodujúc za nás u svojho Syna.
„Tebe, láskavá Vládkyňa, Bohorodička,
prinášame pieseň vďaky a chvály. Viac
než slová prihovárajú sa k nám tvoje
slzy; nachádzame v nich posilu, útechu
i odvahu. Zastávaj sa svojho ľudu, aby
ti mohol stále spievať: Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!“ (Prvý
kondak z Akatistu ku klokočovskej ikone
Bohorodičky)
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S manželom sme po narodení prvej dcéry
nechceli dlho čakať na ďalšie bábätko,
a tak sme hneď plánovali ďalšie. Ale toto
tehotenstvo už nebolo tak prirodzene
krásne, aké by malo byť. V šestnástom
týždni tehotenstva mi sestrička oznámila, že výsledky krvných testov mám
zlé a na papieri som si v slzách prečítala,
že naše vytúžené druhé dieťa bude mať
s vysokou pravdepodobnosťou rázštep
chrbtice.
Domov som odchádzala úplne zdrvená,
v slzách, šoku a želala si a prosila Boha,
aby to nebola pravda. V mojom srdci bolo
milión otázok. Kým som nezažila taký boj
so strachom, boj o život nenarodeného,
nevedela som si predstaviť, čo všetko
žena matka môže prežívať. Hoci som bola
na pokraji zúfalstva a kričala na Pána,
prečo sa to stalo práve mne, snažila som
sa pripomínať si Božie slovo (Rim 8, 28)
a hlavne uveriť.

LÁSKA
POD KRÍŽOM
RENÁTA
Volám sa Renáta, som päť rokov vydatá
a s manželom Milanom máme dve deti,
štvorročnú Kristínku a dvojročného Martina Charbela.
Obaja sme boli formovaní v Hnutí Svetlo
− život. Ako slobodní sme slúžili vo farnosti skrze spoločenstvo ON. Po svadbe
sme sa zaradili k spoločenstvu kňazských a laických rodín – spoločenstvu
SKALA.
Veľmi kľúčovým v mojom živote bolo jedno formačné stretnutie. Jeho témou bolo
Božie prisľúbenia v mojom živote. Boh je
verný vo svojom prísľube, ktorý sa naplní
vtedy, ak aj ty dodržíš jeho podmienku.
Písmo je plné prisľúbení, ktoré majú dve
časti, tvoj skutok a Boží prísľub.
Ja som asi celý deň po stretnutí premýšľala, aký prísľub dal Boh môjmu životu.
Po dlhšej úvahe som si spomenula na duchovné cvičenia, kde sme boli s manželom a kde v nás zarezonovalo Božie slovo:
„Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži
na dobré“ (Rim 8, 28). Pochopila som, že
Boží prísľub v našom manželstve je, že

všetko nám bude slúžiť na dobré vtedy, ak
budeme milovať Boha. A tu sa začína náš
rodinný príbeh.

Vtedy vás neudržia emócie, vtedy vás
neudrží rozum, ale nastupuje viera. Kým
som nešla na ultrazvuk, kde sa mala táto
diagnóza vyvrátiť alebo potvrdiť, sme sa
s manželom veľa rozprávali, riešili sme,
ako sa k našej situácii postavíme. Vybrali
sme bábätku meno Martin.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

IDEM K JEŽIŠOVI, UČITEĽOVI (1)
Predstavím si Ježiša, ako učil. Už tri dni hovoril a národ sa nerozchádzal, pretože
hovoril tak ako ešte nikto doteraz. Hovoril ako ten, ktorý má moc...
Ježišu, už ako dvanásťročný si v chráme v spoločnosti starších ukázal svoju
múdrosť pri vysvetľovaní Svätého písma. V duchu si ťa predstavujem, ako pekne
si učil starších z ľudu. A ako tridsaťročný si začal systematicky učiť. Chodil si
po mestách a dedinách a učil. Zvlášť pekne si učil na jednom vrchu. Bol pekný
deň, slnko krásne svietilo. Vtedy si učil zástupy: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5, 3 − 4) Blahoslavení tichí, lační a smädní po spravodlivosti, milosrdní,
blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Koľko nových právd! Nebuďte
teda ustarostení a nehovorte, čo budete jesť, čo si oblečiete, o tom všetkom vie
váš nebeský Otec. Hľadajte najprv nebeské kráľovstvo a všetko ostatné dostanete
navyše. Pozrite na nebeské vtáky, či nežijú? Pozrite na poľné ľalie, aké sú krásne,
a nepracujú ani nepradú... Ani Šalamún vo svojej sláve nebol tak oblečený. Keď
sa Boh tak stará o ne, ktoré sú dnes tu a zajtra ich hodia do pece, o koľko skôr sa
bude starať o vás ľudí...
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Slová pravdy musia vystáť dlhý rad, kým sa dostanú až k uchu.
Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

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 stránku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj
a zdieľaj.
UNIPAS Košice, Dominikánske
nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.jan@grkatke.
sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online
na FB
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„Jeho svätým menom sa honoste;
nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.“
1 Krn 16, 10
Jozef Petričko

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov

Richard Fučko, bohoslovec

VIETE ZISTIŤ,
AKÚ VÝŠKU MÁ STÔL?

Hymna Letných stretnutí mládeže z roku 2012 sa začína
slovami: „Radosť v Bohu je taká krásna...“ Práve táto krásna
radosť dokáže prežiariť celého človeka, ktorého nespokojné
srdce túži spočinúť v Bohu, najmä uprostred každodenných
starostí a stresov. Aj v tomto úryvku z Písma nachádzame
jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť takúto radosť – hľadať
Pána a honosiť sa jeho menom. Nachádzať Pána v každom
človeku, v každej situácii a veriť menu Ježiš, ktoré v hebrejčine znamená Boh zachraňuje, Boh je spása. A práve týmto
posolstvom radosti sa máme ako kresťania honosiť.
Páči sa mi to . Odpovedať

Zuzana Regensbogenová, študentka, animátorka
Ako často sa snažíme hľadať radosť. Túžime mať radostné
srdce. No kde ju hľadáme? Na čo upíname svoje srdcia?
Často vyhľadávame radosť a potešenie v pozemských veciach. Vo veciach, ktoré nám srdce radosťou nemôžu naplniť
natrvalo. Vo veciach, ktoré sú chvíľkové. Len u Pána môžeme
nájsť plnosť radosti. Len on je prameňom radosti, ktorá sa
nekončí. Aj napriek sklamaniu a smútku, ktoré sa nás mnohokrát snažia premôcť, skúsme hľadať a nachádzať Pána,
ktorý môže a iste naplní naše srdce potešením a radosťou.
Páči sa mi to . Odpovedať

Natalia Žolnová, študentka, animátorka

Správne riešenie sa dozviete pri pozornom
prehľadaní tejto strany časopisu.

Určite ste už počuli slová: „Raduj sa! Buď šťastný!“ Niekedy však tieto slová nestačia. Keď sme smutní a strhaní
životnými udalosťami, nevidíme v týchto slovách útechu.
Nevidíme dôvod radovať sa, aj napriek tomu, že ľudia okolo
nás sú šťastní. Robíme niečo zle? Prečo nevieme byť šťastní?
Snažíme sa nájsť radosť, ale nedarí sa nám. A to hlavne preto, lebo hľadáme dočasné potešenie vo veciach tohto sveta.
Pritom úprimná modlitba, rozhovor s Bohom, dáva radosť
všetkým, ktorí ho hľadajú. Len v ňom nájdeme viac ako len
dočasné potešenie. Len on nám dá radosť, ktorá trvá naveky.
Páči sa mi to . Odpovedať

SVÄTÝ OSCAR
A. R. Y GALDÁMEZ
Jedným z patrónov
stretnutia mládeže
v Paname bol aj
„svätý Romero oboch
Amerík“, ako býva nazývaný obľúbený salvadorský arcibiskup sv.
Oscar Arnulfo Romero
y Galdámez (1917 –
1980). Svätorečený bol
pápežom Františkom
v roku 2018. Jeho
výzvy k mieru a sociálnej spravodlivosti ho
priviedli k mučeníckej
smrti na začiatku
osemdesiatych rokov.
Romero je vzorom pastiera svojho ľudu, ktorý
za svoj ľud položil
i svoj život.

NAPÍŠTE NÁM

S ÚSMEVOM

vidas-santas.blogspot.com

PODUJATIA

88

Božie dieťa

Stôl má výšku 150 cm.
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pre mladých

HE3K NA JEDEN KLIK

go(o)dbook
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
V MUKAČEVSKEJ
EPARCHII
UŽHOROD − CHUST/UKRAJINA g Mládež
z Mukačevskej eparchie sa aj tento rok mala možnosť
zúčastniť na biblickej olympiáde. Tá prebehla vzhľadom na pandémiu 24. októbra na dvoch miestach
eparchie, a to v Užhorode a v Chuste, aby sa na nej
mohlo zúčastniť čo najviac mládeže. Jej témou boli
Prvá a Druhá kniha kráľov. Osobitná pozornosť
bola daná postavám prorokov Eliáša a Elizea, a kráľa
Šalamúna. Účastníci boli rozdelení na mladších
(8 − 12 rokov) a starších (12 − 17 rokov). V Užhorode
bolo 11 družstiev a 165 ľudí, v Chuste 22 družstiev
a 215 mladých. V prvom zo spomenutých miest súťaž
organizoval otec Pavlo Fitsay, v tom druhom zas otec
Vasyl Kuzma. Zámerom organizátorov bolo vybrať
témy a postavy, ktoré oslovujú, aby si tak mládež
osvojila pri ich spoznávaní Sväté písmo a mohla sa
v ňom stretnúť s Otcovou dobrotou. Pre mladých to
bola príležitosť dotknúť sa Božieho slova a spoznať,
že problémy, krízy, ale aj viera osôb spred niekoľkých
tisícročí má čo povedať i dnes. (Daniel Černý)

RV

RÍM/TALIANSKO g 
V utorok 20. októbra
bol oficiálne otvorený akademický rok
2020/2021 na Pápežskom východnom
Inštitúte v Ríme (PIO
− Pontificio Istituto
Orientale). Slávnosť sa
začala už tradične slávením svätej božskej liturgie v Chráme svätého Antona Pustovníka pri Pápežskom
ruskom kolégiu známom aj ako Russicum. Tento rok jej predsedal vladyka Giorgio
Demetrio Gallaro, tricalský titulárny arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Svätá liturgia bola slávená v gréckom jazyku. Koncelebrovali pri nej
archimandrita Giovanni Xanthakis, prorektor Pápežského gréckeho kolégia, David
Nazar SJ, rektor Pápežského východného inštitútu, ako aj ďalší kňazi. Liturgiu
spevom sprevádzal chór z exarchátneho Monastiera svätej Márie Grottaferattskej.
Na slávnosti sa zúčastnil aj kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, a otec Flavio Pace, podsekretár kongregácie. Po liturgii pokračovalo
otvorenie akademického roka vo Veľkej aule na Pápežskom východnom inštitúte.
V úvode všetkých krátkym slovom privítal rektor PIO David Nazar SJ. Po rektorovi
sa ujal slova kardinál Sandri. Vo svojom príhovore poďakoval za službu vladykovi
Cyrilovi Vasiľovi SJ, ktorý sa vrátil na Slovensko, do Košickej eparchie ako apoštolský
administrátor sede plena, a zároveň privítal jeho nástupcu. (Jozef Havrilčák)

Adrián Seman

AKADEMICKÝ ROK NA PIO

VATIKÁN g Svätý Otec František vymenoval
24. októbra za latinského patriarchu Jeruzalema Mons. Pierbattistu Pizzaballu OFM. Tento
55-ročný františkán pochádzajúci z Talianska
spravoval jeruzalemský stolec ako apoštolský
administrátor sede vacante od roku 2016. Je
tiež členom Kongregácie pre východné cirkvi.
Jeruzalemský patriarcha je aj členom Rady katolíckych patriarchov Blízkeho východu a predsedom Konferencie rímskokatolíckych biskupov
arabských krajín. (M. Mráz)
SPLIT/CHORVÁTSKO g 25. októbra slávil
vladyka Milan Stipič, križevacký eparchiálny
biskup, božskú liturgiu v Chráme Najsvätejšieho Vykupiteľa otcov františkánov v meste Split.
V tomto prístavnom meste boli doteraz liturgie
slávené poslednú nedeľu v mesiaci. Nedeľnou
liturgickou slávnosťou však došlo k reorganizácii miestnych pomerov a v tomto meste vznikla
nová gréckokatolícka Farnosť Najsvätejšieho
Spasiteľa. (D. Černý)
VATIKÁN g 24. októbra Svätý Otec František
ukončil mandát apoštolského administrátora
sede vacante exarchátu pre gréckokatolíckych
Ukrajincov v Taliansku, ktorý od jeho zriadenia
v roku 2019 viedol kardinál Angelo De Donatis,
vikár Jeho Svätosti pre Rímsku diecézu. Súčasne
pápež vymenoval za nového exarchu apoštolského exarchátu pre Ukrajincov byzantského
obradu žijúcich v Taliansku vladyku Dionýza
Ľachoviča OSBM. (D. Černý)

MEDZINÁBOŽENSKÉ STRETNUTIE
RÍM/TALIANSKO g Historické centrum Ríma bolo v utorok 20. októbra dejiskom medzinárodného ekumenického a medzináboženského stretnutia za pokoj
s názvom Nikto sa nezachráni sám, pokoj a bratstvo. Toto podujatie nadviazalo
na historické stretnutie v Assisi zvolané v roku 1986 svätým Jánom Pavlom II. Konalo sa za účasti Svätého Otca Františka, ekumenického patriarchu Bartolomeja
a predstaviteľov židovstva, islamu, budhizmu, sikhizmu a hinduizmu. Vystúpil aj
francúzsky vrchný rabín Haim Korsia, za moslimov generálny sekretár Vysokého
výboru pre ľudské bratstvo Mohamed Abdelsalam Abdellatif a za budhistov
Shoten Minegishi. Kresťania sa modlili v Bazilike Santa Maria in Aracoeli na Kapitolskom vŕšku. Iné náboženstvá mali svoje modlitby na iných miestach v okolí.
Na záver sa všetky skupiny stretli na námestí na Kapitole. Pri ekumenickej modlitbe v chráme uchovávajúcom nad hlavným oltárom ikonu Panny Márie, ktorá je
predlohou aj pre milostivý obraz trnavskej Panny Márie, predstavitelia kresťanov
prednášali úmysly za jednotlivé časti sveta, sužované vojnou, násilím a zločinnosťou. Pápež František v homílii vyjadril jadro celého podujatia vychádzajúc
z tajomstva Kristovho kríža ako zdroja lásky. Program bol organizovaný Komunitou svätého Egídia. Stretnutie organizované po tridsiaty štvrtýkrát pripomenulo
ducha pokoja ako Kristov odkaz ľudstvu. (RV)
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ZOMREL SPIŠSKÝ
DIECÉZNY BISKUP
Spracované z TK KBS

V Spišskej Kapitule sa 3. novembra konali pohrebné obrady za zosnulého spišského diecézneho biskupa Mons.
Štefana Sečku. Biskup Sečka zomrel 28. októbra v nemocnici v Levoči. Do nemocnice ho prijali so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobou
srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb.
Pán si ho povolal v 67. roku života, 44. roku kňazstva
a 18. roku biskupskej služby. Spišskú diecézu viedol od roku
2011, keď ho po smrti jeho predchodcu biskupa Františka
Tondru vymenoval za spišského diecézneho biskupa pápež Benedikt XVI.

V úvode pohrebnej svätej omše arcibiskup Zvolenský povedal: „Zomrel biskup,
Kristov služobník, správca Božích tajomstiev a otec všetkých veriacich v tejto
diecéze. Je prirodzené, že máme žiaľ, aj
sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel
priateľ Lazár. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera. Veď
v biskupovi obklopenom jeho kňazmi
a veriacimi je uprostred nás prítomný
sám náš Pán Ježiš Kristus, večný Veľkňaz.“
Smútočnému zhromaždeniu sa v homílii
prihovoril košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. V úvode
si dovolil zaspomínať na zosnulého
biskupa, na ktorého si v miestach jeho
pôsobenia ľudia pamätajú ako na oddaného a horlivého kňaza. Keď sa po nežnej

revolúcii stal vicerektorom kňazského
seminára na Spišskej Kapitule, s veľkou
húževnatosťou a úsilím sa spolu s vtedajším rektorom Jozefom Jarabom podujali
na obnovu celej štruktúry a budov pre interdiecézny seminár Spiš − Košice − RožMartin Magda st.

V Katedrále svätého Martina slúžil
pohrebnú svätú omšu za účasti najbližšej
rodiny, kňazov a viacerých biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons.
Stanislav Zvolenský. Po svätej omši telo
zosnulého biskupa pochovali na cintoríne
na Kapitule, ako si to sám prial. Naživo ju
priniesli TV Lux a Rádio Lumen.

ňava. Arcibiskup Bober poukázal na to,
že biskup Štefan bol človekom rozvahy,
nikdy neriešil veci unáhlene, usiloval sa
najskôr spoznať problém, pochopiť všetky
skutočnosti, nechával si čas na dôkladné
premyslenie, a potom vyšiel s riešením.
Niekomu sa pri tom mohlo zdať, že je
príliš pomalý, no nebolo to tak. Práve
jeho rozvaha mu neraz pomohla, že sa
v riešeniach a v rozhodnutiach, ktoré musel vydať, nepomýlil. Tak sa do poslednej
čiarky naplnilo jeho biskupské heslo Crux
Christi perficiat nos (Kristov kríž nech nás
zdokonalí).
Medzi koncelebrantmi boli prítomní
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ, obaja domáci biskupi − diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons.
Ján Kuboš a emeritný biskup Andrej
Imrich − i ďalší členovia slovenského
biskupského zboru západného i východného obradu. V závere smútočnej liturgie
zazneli príhovory. Zaznel telegram, ktorý
poslal v mene Svätého Otca Františka
k úmrtiu biskupa Štefana vatikánsky
štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.
Prihovoril sa aj prešovský arcibiskup
metropolita a predseda Rady hierarchov

www.casopisslovo.sk

Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku vladyka Ján Babjak, bratislavský
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský a diecézny administrátor
Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš, ktorý
prečítal aj niekoľko slov z testamentu
zosnulého biskupa Sečku.

ŽIVOTOPIS
Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953
v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku
1968. Po maturite v roku 1971 pokračoval
v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna
1976 v Bratislave. Po kňazskej vysviacke
v rokoch 1976 – 1978 absolvoval základnú
vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil
za kaplána do Spišskej Novej Vsi. V roku
1980 pôsobil ako kaplán v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom
farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku
1980 pracoval v diecéznej katechetickej
komisii na príprave Katechizmu pre základné školy. Prvého mája 1990 bol vymenovaný za vicerektora – ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom
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Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002.
Pracoval v presbyterskej rade a kolégiu
konzultorov, v diecéznej i slovenskej liturgickej komisii. Okrem služby ekonóma
kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku. V roku 1992 mu pápež
Ján Pavol II. udelil titul monsignor. V rokoch 1995 – 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite
v Lubline (Poľsko), kde dosiahol licenciát
teológie. V rokoch 1997 – 2000 pokračoval
v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie a titulom PhD. na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Téma dizertačnej práce bola
Starostlivosť Cirkvi o mládež – výchova
k zrelej viere (náboženská skúsenosť stredoškolskej mládeže).
V roku 2001 bol vymenovaný za garanta
pre pedagogiku a katechetiku v programe vzdelávania kňazov Spišskej diecézy.
28. júna 2002 ho pápež Ján Pavol II.
vymenoval za spišského pomocného
biskupa s titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002
bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále
svätého Martina v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Prvého augusta
2002 bol vymenovaný za generálneho

vikára. V novembri 2002 bol ustanovený
KBS za prezidenta Slovenskej katolíckej
charity. V roku 2003 bol vymenovaný KBS
za predsedu rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite,
ako aj v komisii pre klérus – subkomisii
pre permanentnú formáciu. Pôsobil ako
odborný asistent na Katedre katechetiky
a pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.
4. augusta 2011 bol pápežom Benediktom
XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad kánonicky prevzal
10. septembra 2011.
Večná mu pamiatka!
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KONFERENCIA K VÝROČIU SLZENIA KLOKOČOVSKEJ IKONY
akadémie vied. V úvode doc. Michal
Hospodár objasnil zámer i metodologický prístup konferencie. V prvom
referáte sa rektor Prešovskej univerzity
v Prešove prof. Peter Kónya zaoberal
životom v Klokočove a jeho okolí
v 17. storočí. Mgr. Annamária Kónyová,
PhD. z Filozofickej fakulty PU priblížila konfesijné rozloženie obyvateľstva
v Užskej stolici. Výstižný referát o podobnom fenoméne slzenia mariánskej
ikony v Máriapócsi v Maďarsku zaslal
prof. István Ivancso z Inštitútu svätého

Atanáza v Nyíregyháze. Prof. Peter
Žeňuch zo Slavistického ústavu sa
venoval výskumu zachovaných literárnych dokumentov a pamiatok v danom
regióne. Prof. Marek Petro z GTF PU
analyzoval spomienky vtedajšieho
ordinára Gréckokatolíckej cirkvi Mons.
Jána Hirku na Klokočov a tiež vybrané
spravodajské reportáže na stránkach
Slova. Slovesný umelecký prejav ako
výraz obdivu a úcty k Božej Matke
predstavil vo svojom referáte doc. Michal Hospodár. (Michal Hospodár)

Dávid Kováč

PREŠOV g Pri príležitosti 350. výročia
slzenia ikony v Klokočove sa 21. októbra
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity (GTF PU)
v Prešove konala konferencia s názvom
Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach. Podujatie bolo
organizované za prísnych epidemiologických opatrení Katedrou systematickej teológie v spolupráci s Eparchiálnym úradom v Košiciach, Spolkom
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
a Slavistickým ústavom Slovenskej

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY ZA DUŠE
V OČISTCI
PREŠOV g V súvislosti s Covid-19 bolo dušičkové obdobie poznačené protiepidemickými obmedzeniami. Na Slovensku v tom čase platil aj zákaz vychádzania. Kresťanstvo
ako náboženstvo nádeje aj v tomto čase vydáva svedectvo o tom, že Boh vie nájsť rozličné
spôsoby a cesty k srdcu a potrebám človeka. Preto apoštolská penitenciária s osobitným
poverením pápeža Františka ustanovila, že tohto roka úplné odpustky pre tých, ktorí
navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do
8. novembra, môžu byť presunuté aj na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si
veriaci môžu ľubovoľne vybrať, pričom nemusia súvisle nasledovať za sebou. Tieto opatrenia boli prijaté Vatikánom kvôli bezpečnosti veriacich. (IS PA)

MODLITBOU
A PÔSTOM PROTI
PANDÉMII
PREŠOV g Slovenskí gréckokatolícki
biskupi vyhlásili 23. október za spoločný
deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid-19. Pozvanie duchovne sa spojiť
v modlitbe na tento úmysel bolo adresované všetkým veriacim. Večer o 20.00 sa
potom všetci veriaci spoločne s duchovenstvom a svojimi biskupmi modlili bolestný
ruženec za odvrátenie pandémie koronavírusu. Modlitbu začal prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ v prešovskej
katedrále. Po ňom pokračoval vladyka
Peter Rusnák z bratislavskej katedrály. Tretí
desiatok sa modlil vladyka Cyril Vasiľ SJ
v Košiciach. V Klokočove, na mieste, kde
pred 350. rokmi plakala Presvätá Bohorodička nad ľudom Zemplína, sa kľačiac
modlil štvrtý desiatok vladyka Milan Chautur CSsR. Záverečný desiatok sa pomodlil
vladyka Ján Babjak SJ. V závere modlitby
ruženca sa prešovský arcibiskup pomodlil
Eucharistickú pobožnosť za celé Slovensko.
Táto modlitba bola vysielaná prostredníctvom TV Logos a TV Zemplín. (IS PA)
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BLAHOSLAVENÝ METOD
DOMINIK TRČKA JE
MICHALOVČAN STOROČIA
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ZOMREL OTEC VOJTECH ROSÍK
BRATISLAVA g V nádeji na vzkriesenie
odovzdal 11. októbra gréckokatolícky
kňaz, otec Vojtech Rosík, svoju nesmrteľnú dušu svojmu Stvoriteľovi. Pohrebné obrady slávil v bratislavskej katedrále
Povýšenia svätého Kríža vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup,
6. novembra. Po ich skončení boli
telesné ostatky zosnulého otca Vojtecha
uložené na cintoríne v Bratislave-Vrakuni.

MICHALOVCE g Obraz blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku sa rozhodlo občianske združenie
Priatelia Zemplína 15. októbra venovať mestu Michalovce. Slávnostne ho odovzdal Ing. Hlohin primátorovi
mesta Viliamovi Zahorčákovi.
V roku 2019 uplynulo presne sto rokov, odkedy sa mesto
Michalovce stalo centrom československej Zemplínskej
župy. Pri tejto príležitosti bolo organizovaných množstvo podujatí a aktivít v spolupráci so Zemplínskym
múzeom v Michalovciach, ktoré bolo ich odborným
garantom.
Súčasťou osláv bolo aj vyhlásenie ankety s názvom
Michalovčan storočia. Organizovala ju komisia pozostávajúca z profesionálnych historikov, múzejníkov a pracovníkov mesta. Starostlivo vybrala desať významných
osobností z našej histórie.

Po Pražskej jari začal spolu so Štefanom Čarným a Mikulášom Janočkom
tajne študovať teológiu u otca Ivana Mastiliaka CSsR. Kňazskú vysviacku
prijal 10. októbra 1992 z rúk vladyku Jána Hirku v Prešove.
Vo svojej prvej farnosti v Michalovciach pôsobil ako kaplán v rokoch
1993 – 1994. Od roku 1994 bol správcom farnosti v Žakovciach a od roku
1996 správcom farnosti Humenné-Dubník. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil
ako výpomocný duchovný vo farnosti Humenné a v rokoch 1999 – 2003
v Bratislave. V roku 2003 odišiel do dôchodku. (Stanislav Gábor)
Vičnaja jemu pamjať!

archív CG svätého Jána Krstiteľa v Trebišove

Víťazom sa stal rehoľník redemptorista Metod Dominik
Trčka, ktorého v roku 2001 pápež Ján Pavol II. vyhlásil
za blahoslaveného. (Atanáz Mandzák)

Otec Vojtech sa narodil v roku 1936
v Čiernom Balogu. Počas svojho života pôsobil v civilnom zamestnaní.

LITURGIA VO SVETOVÝCH
JAZYKOCH
TREBIŠOV g Anglickým pozdravom Glory to Jesus Christ začali 9. októbra jazykovo zbehlí štvrtáci Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa
v Trebišove slávenie svätej liturgie, ktorou sa zapojili do Európskeho dňa
cudzích jazykov. Svätá liturgia so vsuvkami vo viacerých svetových jazykoch
sa pre protipandemické opatrenia konala iba pre študentov 4. ročníka školy.
Duchovný správca školy otec Jaroslav Girovský začal svätú liturgiu v anglickom
jazyku, čítanie pokračovalo v ľubozvučnej taliančine a následne sa žiaci dostali
k modlitbe Otčenáš v ruskom jazyku. Túžbu prijať Krista v Eucharistii žiaci vyjadrili posledným vyučujúcim jazykom na škole, a to nemeckým. Maturanti si
pri slávení tejto neobyčajnej svätej liturgie uvedomili, že nie je dôležité, v akom
jazyku vyznávajú svoju vieru, ale to, že nebeský Otec vypočuje každého, kto
k nemu prichádza s čistým a úprimným srdcom. Túžbou študentov tiež bolo,
aby sa učitelia a žiaci cirkevného gymnázia radi zdokonaľovali v cudzích jazykoch a modlitby svätej liturgie smerovali predovšetkým za končiace ročníky
a ich úspešné zvládnutie maturít. (Viktória Tamášová a Zuzana Vidová)

TREBIŠOV g Študenti Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove si
30. septembra pripomenuli Európsky deň
jazykov. Celú aktivitu slovom a vtipnou
jazykovou videodokrútkou sprevádzali
študenti 3. ročníka Matej Vida a Simeon
Kohut. Zahraniční lektori pôsobiaci na škole
cez prezentácie ponúkli žiakom možnosť vycestovať a bližšie spoznať Kanadu, Taliansko,
Nemecko a v anglickom jazyku aj susedné
Maďarsko. To, čo sa oplatí vidieť pri návšteve
Ruska, priblížila žiakom vyučujúca ruského
jazyka. Pozornosť študentov si prezentujúci
overili jazykovým kvízom, ktorý mal u žiakov veľký úspech. Študent tretieho ročníka
Dárius Krestian zhotovil k tomuto podujatiu aktuálny plagát. Cieľom aktivity bolo
upozorniť študentov na jazykové možnosti,
ktoré im škola ponúka, opodstatnenosť
a dôležitosť štúdia cudzích jazykov a priblížiť
geografiu, históriu, kultúru, gastronómiu
a iné zaujímavosti spomínaných krajín
v čase, keď majú obmedzené možnosti cestovať. (E. Šimková)
PREŠOV g Organ z Konkatedrály svätého
Mikuláša v Prešove je po dvoch rokoch prác
hotový. „V piatok 10. októbra sme ukončili
výrobu nástroja. Od pondelka ho začíname
rozoberať a pripravovať na prevoz na jeho
pôvodné miesto do Prešova. Presne pred
dvomi rokmi sme tento nástroj demontovali,
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ZOMREL OTEC
MIROSLAV ČAJKA CSSR

nasledovalo reštaurovanie organových skríň
v Levoči, ktorou sa vrátili do pôvodného
stavu,“ uviedol organár Gabriel Bies z hranovnickej firmy Dielňa Bies. Tento nástroj je
unikátny a výnimočný tým, že sa na veľkej
skrini dochovali prospektové píšťaly z roku
1640 a na pozitívovej skrini píšťaly z roku
1794. Majú rozsah po G3. (R. Ovšonka)

MICHALOVCE g Zaopatrený sviatosťami
odovzdal 4. novembra svoju nesmrteľnú
dušu do rúk svojho Vykupiteľa otec Miroslav
Čajka. Pohrebné obrady slávil vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, spolu s viacerými gréckokatolíckymi
biskupmi a kňazmi 7. novembra v michalovskej Bazilike Zoslania Svätého Ducha.
Po skončení pohrebných obradov boli telesné
ostatky zosnulého otca Miroslava uložené
na mestskom cintoríne do hrobky redemptoristov v Michalovciach. Otec Miroslav sa
narodil 18. augusta 1952 v Sačurove. Po maturite pokračoval v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Prešiel
viacerými civilnými zamestnaniami. Večné sľuby zložil v roku 1983. Kňazskú
vysviacku prijal tajne v byte od otca biskupa Jána Chryzostoma Korca 25. júna
1983. V rokoch 1993 – 1996 bol viceprovinciálom Michalovskej viceprovincie
redemtoristov. Ako horlivý misionár pôsobil v Stropkove, Michalovciach, Toronte (Kanada), v Starej Ľubovni. Bol veľkým mariánskym ctiteľom, jeden čas
bol aj spoluzodpovedný za Arcibratstvo posvätného ruženca. (Metod Lukačik)

PREŠOV g 19. októbra sa Spojená škola
blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove
opätovne zapojila do modlitebnej iniciatívy
Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier
vo svete. I táto kampaň bola v tomto roku
poznačená pandémiou koronavírusu, preto
modlitbu posvätného ruženca sa predmodlieval iba otec Rastislav Baka, duchovný
správca školy, spolu s učiteľkami školy
cez školský rozhlas. Žiaci sa do tejto modlitby zapájali v triedach so svojimi triednymi
učiteľmi. Detská modlitba ruženca má veľkú
silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. (M. Zimovčáková)

Aetos

Vičnaja jemu pamjať!

NEHEJTUJME, ŽEHNAJME
DVORIANKY g V čase pred celoštátnym testovaním na Covid-19 rada
pre mládež Košickej eparchie prišla s iniciatívou Nehejtujme, žehnajme. Išlo
o pozvanie pre mladých ľudí modliť sa za aktuálne dianie v spoločnosti.
Rada pre mládež tak chcela povzbudiť mladých ku konkrétnemu realizovaniu kresťanského života v spoločnosti. Okrem záujmu o aktuálne dianie
v spoločnosti povzbudzovala táto aktivita predovšetkým k modlitbe, aby sa
spoločenský život realizoval v súlade s Božím plánom. Ďalším aspektom,
na ktorý iniciatíva poukazovala, je skutočnosť, že slová majú veľkú moc. Preto
nie je jedno, či človek nadáva, a teda preklína dianie okolo, alebo sa za aktuálnu situáciu modlí. Jednotlivé úmysly modlitieb boli zverejnené na sociálnych
sieťach rady pre mládež. (Milan Kmec)

BRATISLAVA g Piati slovenskí jezuiti
pomáhali ako dobrovoľníci pri celoplošnom
testovaní obyvateľov na COVID-19 na Slovensku. To prebiehalo počas víkendových
dní 31. októbra, 1. novembra a rovnako aj
7. a 8. novembra. S iniciatívou vyšli Martin
Halčák a Peter Buša, ktorí počas prvej vlny
na jar pomáhali celý mesiac v karanténnom
zariadení v internáte Družba. Za dobrovoľníkov sa prihlásili cez dobrovoľnú záchrannú brigádu civilnej ochrany a pomáhali
pri administratívnych úkonoch v Petržalke.
K nim sa pridal aj slovenský provinciál Spoločnosti Ježišovej Jozef Šofranko. V Piešťanoch pri testovaní pomáhala ďalšia dvojica
spolubratov Róbert Gočala a Jakub Garčár,
ktorí pôsobia v tamojšom exercičnom dome.
Z piešťanskej komunity sa do služby ponúkol aj sedemdesiatročný lekár Peter Zahoránsky, no zdravotný stav mu to neumožnil.
(P. Rábara)
RUŽOMBEROK g Počas testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa desať sestier
Congregatio Jesu zapojilo do dobrovoľníckej činnosti na úseku administratívy, ako
aj pri zdravotníckych úkonoch. Pracovali
na viacerých odberných miestach po celom
Slovensku. Konkrétne v Bratislave, Prešove, Lučenci, Jarovniciach, Ružomberku,
Košiciach a v Starej Ľubovni. Do spolupráce pri realizácii celoplošného testovania
sa zapojili aj viacerí saleziáni, saleziánski
animátori i priestory saleziánskych stredísk.
Do testovania sa zapojili aj študenti Fakulty
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ich celkový počet bol dvesto dvadsať-

21

spravodajstvo

Dávid Kováč
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KOŠICE g Košický arcibiskup metropolita
Mons. Bernard Bober sa 3. novembra dožil
jubilea 70. narodenín. Mons. Bernard Bober
sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom
Dlhom. Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974.
Od roku 1974 bol kaplánom v Humennom,
od roku 1975 v Snine a od roku 1977 v Zborove. Od roku 1978 bol farským administrátorom v Kecerovciach, od roku 1990 farárom
a dekanom v Humennom. Od roku 1991 bol
generálnym vikárom. 28. decembra 1992 ho
pápež Ján Pavol II. vymenoval za vissalského
titulárneho biskupa a košického pomocného
biskupa. 30. januára 1993 ho J. Em. kardinál
Jozef Tomko v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
vysvätil za biskupa. 4. júna 2010 bol vymenovaný za košického arcibiskupa a 10. júla 2010
kánonicky prevzal úrad arcibiskupa metropolitu Košickej arcidiecézy. (TK KBS)

MODLITBA ŽALTÁRA
V DUŠIČKOVOM OBDOBÍ

Maroš Dupnák

PREŠOV g Gréckokatolícki biskupi Slovenska pozvali v období od 1.
do 8. novembra, v čase o 20.00 h k spoločnej modlitbe žaltára a panychídy
za zomrelých. Veriaci, ktorí sa s nimi duchovne spojili prostredníctvom TV
Zemplín a TV Logos či iných sociálnych sietí, mali možnosť získať úplné odpustky pre svojich zosnulých. Podmienkou bolo duchovne sa spojiť
so spoločenstvom Cirkvi, zrieknuť sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť
čo najskôr, ako to bude možné, ďalšie podmienky na získanie odpustkov. Takýmto spôsobom chceli gréckokatolícki hierarchovia vyjsť v ústrety veriacim
s možnosťou spoločnej modlitby a získania odpustkov. Rozhodli sa, že z jednotlivých katedrál alebo pútnických miest sa budú spoločne modliť za zosnulých a čítať žalmy zo žaltára. Žalmy boli rozdelené na jednotlivé časti, ktoré
prednášali samotní biskupi spoločne s inými kňazmi. Veriaci mali možnosť
získať pre zosnulých odpustky na diaľku. (TK KBS)

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
ARCIBRATSTVA POSVÄTNÉHO
RUŽENCA
MICHALOVCE g 10. a 11. októbra sa v bazilike v Michalovciach konala
odpustová slávnosť Arcibratstva posvätného ruženca. Tento rok sa slávnosť
konala v komornej atmosfére, keďže sú v platnosti obmedzenia počtu osôb
na hromadných podujatiach. Sobotňajší program sa začal modlitbou rozjímavého
posvätného ruženca, ktorý viedol redemptorista otec Jozef Paraska, hlavný
zodpovedný za arcibratstvo. Program pokračoval modlitbou Veľkej večierne a slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol arcibiskup Cyril
Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Nedeľný program vyvrcholil
slávením slávnostnej svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur
CssR, košický eparchiálny biskup. Veriaci mali možnosť byť účastní na slávnosti
prostredníctvom online prenosu Rádia Lumen a TV Logos. (Maroš Dupnák)

šesť, ktorí sa zapojili do testovania v rôznych
regiónoch Slovenska. (TK KBS)

JAROVNICE g Komunita sestier Congregatio
Jesu, ktorá pôsobí medzi Rómami v Jarovniciach, 4. novembra na sociálnej sieti informovala, že ponúka ručne vyrobené darčeky
k Vianociam. Výťažok z nich chcú použiť
na výstavbu plánovanej Cirkevnej materskej
školy Márie Wardovej, informovala provinciálna predstavená Congregatio Jesu na Slovensku
sr. Agnesa Jenčíková CJ. Medzi „darčekmi“
možno nájsť napríklad ručne maľované výrobky − hodvábne šatky, plátenné tašky na plece,
sviečky, tácky, kľúčenky či magnetky, ale aj
ružence či čaje a vrecká s čajom, píšu sestry.
Záujemcovia sa tiež môžu ozvať na adresu:
szabavova@gmail.com. V Jarovniciach slúžia
tri rehoľné sestry. Venujú sa viacerým činnostiam. Jednou z hlavných činností je vedenie
pastoračného centra, ktoré slúži na aktivity
s deťmi a mládežou. (TK KBS)
BRATISLAVA/PREŠOV g V čase od 23. septembra do 1. novembra prebiehala jesenná
kampaň 40 dní za život, ktorá sa tento raz konala v Bratislave a Prešove. Počas týchto dní sa
ľudia modlili za nenarodené deti, ich matky,
otcov a rodiny, ako aj celú spoločnosť. Pokojnou prítomnosťou priamo na miestach, kde
sa vykonávajú potraty. Pre protipandemické
opatrenia však nebolo možno počas všetkých
dní byť fyzicky prítomný pred nemocnicami,
ľudia sa preto modlili za nenarodené deti
aj zo svojich domovov. Tohtoročná kampaň
prebiehala na 588 miestach sveta naraz.
Za tento čas sa na celom svete podarilo vďaka
modlitbám dobrovoľníkov zachrániť pred
smrťou potratom 475 bábätiek. Na Slovensku
sa počas kampane uskutočnila aj svätá omša
za život a štyridsaťhodinová modlitbová reťaz
za záchranu nenarodených detí. (TK KBS)
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PONDELOK
23. november

Biskupi Amfilochios a Gregor
... Božie kráľovstvo je medzi vami... Lk 17, 21
Božie kráľovstvo je o vzťahoch. O vzťahu
k Bohu, k blížnemu a k sebe, kde hlavným
spojivom je čistá láska. Ak mi chýba láska
k blížnemu, ktorého mám vedľa seba, tak
som rád, že ho nevidím. Ak mi chýba láska
k Bohu, tak ho viním za všetko nešťastie
na svete. Ak mi chýba láska k sebe, tak pred
sebou neustále utekám. Preto vzťahy v mojom živote sú pravdivým obrazom, ktorý
mi ukazuje, či som pripravený pre Božie
kráľovstvo, lebo najväčším nepriateľom
kresťana je egoizmus. S Božou pomocou
budujme vzťahy, ktoré sú sprítomnením
Boha medzi nami.
Liturgia: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c;
Lk 17, 20 – 25, zač. 86; predobraz. antif. a blažen.; menl. časti zo sviatku, namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
zo sviatku (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

UTOROK
24. november

Veľkomučenica Katarína
... keď sa zjaví Syn človeka... Lk 17, 30
Teším sa na druhý slávny príchod Ježiša
Krista? Alebo mám ešte svoje plány, čo všetko by som chcel urobiť, dokončiť, vyštudovať, zabezpečiť, precestovať, užiť si... ? Starec Varlaám hovorí: „Syn môj, nečakaj, že
sa dožiješ vysokého veku a neskôr sa budeš
venovať hlbokému sebazdokonaľovaniu.
Bojuj každý deň a približuj sa Kristovmu
životu. Zjednoť sa s Ježišom. Tvoj teplomer
lásky ku Kristovi musí ukazovať každý deň
viac. Pochopíš to, keď pocítiš, že veci terajšieho života pre teba strácajú akúkoľvek
hodnotu a tvoje pohŕdanie dočasnými vecami sa stáva čoraz citeľnejším.“ Ježiš Kristus
je zmyslom môjho bytia a existencie, preto
sa pripravujem a teším na stretnutie s ním.
Liturgia: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286;
Lk 17, 26 – 37, zač. 87; predobraz. antif. a blažen.; menl. časti zo sviatku, namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
zo sviatku (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

STREDA
25. november

Ukončuje sa sviatok
Vstupu Presvätej Bohorodičky
Hieromučeník Kliment Rímsky
Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa,
nevojde doň. Lk 18, 17
Akú prácu má malé dieťa? Hrať sa, najesť
sa, pospať si a tešiť sa z každého dňa. Otec
a mama sa s láskou starajú o všetko ostatné
a celá zodpovednosť za fungovanie rodiny je
na ich pleciach. To isté robí Boh Otec. Stará
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na každý deň

sa o fungovanie vesmíru, sveta, obetoval
svojho Syna, má starosť o každého človeka
vrátane mňa a mojich blízkych. A Presvätá
Bohorodička, naša nebeská mama, nás prikrýva svojím omoforom, láskou a mocným
príhovorom u svojho Syna Ježiša Krista. Ak
tomu každý deň verím a dokážem si to naplno uvedomiť, tak svoj čas prežijem v pokoji
s vedomím, že som Božie dieťa, ktoré verí
svojmu Otcovi a teší sa na Božie kráľovstvo.
Liturgia: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287;
Lk 18, 15 – 17. 26 – 30, zač. 90; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
zo sviatku, namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

ŠTVRTOK
26. november

Prepodobný Alypios Stĺpnik
... potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale
on tretieho dňa vstane z mŕtvych...
Lk 18, 32
Keď vstúpi ťažká choroba do môjho života,
tak od okolia počúvame naučenú frázu:
„Neboj sa, to bude dobré!“ Čo bude dobré?
Kedy to bude dobré? Odkiaľ to vieš? A kto
ti to povedal? Pre neveriaceho človeka je
utrpenie, choroba a smrť niečo strašné! Ale
ak Bohu verím, tak viem, že Kristus bol
prvý, kto si prešiel cestou utrpenia a bránou
smrti za moje hriechy, ale tretieho dňa vstal
z mŕtvych. Preto v čase choroby mám veľkú
príležitosť, aby som svoje utrpenie spojil
a pripodobnil s Kristom, a tak bol otvorený
Božím darom, ktoré sú jedinečné a nedajú
sa získať iným spôsobom.
Liturgia: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18,
31 – 34, zač. 92; každoden. antif.; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
27. november

Mučeník Jakub Perzský
... On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom a ja som ustanovený
za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.
2 Tim 1, 10 – 11
Evanjelium je pojem označujúci kresťanský text pojednávajúci o živote, smrti
a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Metropolita Tichon Ševkunov píše: „Podľa istého
ruského starca by mal byť každý kresťan
schopný vyrozprávať vlastné evanjelium,
vlastnú radostnú zvesť o stretnutí s Bohom. Samozrejme, nikto neporovnáva
takéto svedectvá s knihami apoštolov, ktorí
videli Božieho Syna na vlastné oči, keď žil
na zemi. No hoci sme slabí, hriešni, predsa
sme jeho učeníci a nie je na svete nič krajšie
ako pozorovanie neuveriteľného pôsobenia
Spasiteľovej prozreteľnosti v našom svete.“

Liturgia: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290;
Lk 19, 12 – 28, zač. 95; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
28. november

Prepodobný mučeník Štefan Nový
... že si tieto veci skryl pred múdrymi
a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
Lk 10, 21
Pamätám si na jednu prednášku kardinála
Tomáša Špidlíka, ktorý sa prihováral teológom a upozorňoval na veľké nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri štúdiu o Bohu. Pri čítaní
teologických kníh sa dostanem k nespočetnému množstvu informácií, traktátov a dogiem hovoriacich o Bohu, kde môže nastať
moment, keď Boha spoznávam a skúmam
už len ako objekt a nie ako subjekt. A keď takýto „teológ“ zomrie, prejde na večnosť, tam
uvidí Boha z tváre do tváre, tak podá Bohu
pravú ruku na pozdrav a povie: „Pozdravujem, pán kolega!“ V seminári nás učili, že
teológia sa najlepšie učí v kaplnke na kolenách pred bohostánkom. A je to pravda.
Liturgia: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19
– 21, zač. 51b; každoden. antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
29. november

26. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Paramon
... Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala
Boha. Lk 13, 13
Medzi ľuďmi je veľmi rozšírený zlozvyk,
ktorý je aj hriechom, a to neúctivé a zbytočné vyslovenie Božieho mena: „Ježíííš, ja som
ťa roky nevidel...“, „Ježišmária, čo sa mi stalo...“, „Panebože, ty si schudla...“ atď. Keď to
počujem, tak ma až pichne pri srdci. Toľká
neúcta a urážka! Žena z dnešného evanjelia
stretla Ježiša a bola uzdravená zo svojej dlhoročnej choroby. A čo urobila? Oslavovala
Boha! Skúste si v duchu spomenúť, kedy ste
naposledy úprimne oslavovali Boha. Kedy
naposledy z mojich úst a srdca vyšla chvála
Boha alebo Presvätej Bohorodičky? Veď je to
také pekné a povzbudzujúce, keď dokážem
pri rozhovore so svojím blížnym povedať
slová: „Chvála Bohu!“, „Vďaka Bohu a Panne
Márii!“, „Nech Pán Boh prijme a požehná!“
Nie je to infantilný prejav viery. V 117. žalme
autor napísal slová, ktoré by sme si mohli
zapamätať a používať ako strelnú modlitbu:
„Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho,
všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo
voči nám a pravda Pánova trvá naveky.“
Liturgia: Ef 6, 10 – 17, zač. 233;
Lk 13, 10 – 17, zač. 71; hlas 1.; predobraz.
antif. a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva,
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kondak z hlasu, I teraz, podľa predpisu,
ostatné z hlasu (HS: 143; PZ: 96; HP: 97)

PONDELOK
30. november

Apoštol Andrej Prvopovolaný
... lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia... Lk 19, 44
Európa zažila prvú vlnu epidémie a teraz
prežíva druhú. Máme veľa voľného času.
Čo s ním? Jedna pani mi povedala: „Ja sa už
nevládzem celý deň iba modliť.“ Keď židia
putovali po púšti, začali reptať proti Bohu
a Mojžišovi, za čo prišiel trest v podobe jedovatých hadov. Ľud sa kajal a prosil o pomoc.
Na Pánov príkaz urobil Mojžiš medeného
hada a vyvesil ho na žrď. Keď niekoho hady
uhryzli a on sa pozrel na medeného hada,
ostal nažive. Pozerajme s vierou na kríž, kde
je náš Spasiteľ, tam je odpoveď na dnešnú
situáciu. Boh aj cez epidémiu navštívil
ľudstvo, aby sme sa zastavili a pochopili, že
bez Boha sa utrápime a zahynieme.
Liturgia: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294;
Lk 19, 37 – 44, zač. 97 (radové);
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4
(apošt.); predobraz. antif. a blažen.; menl.
časti apoštolovi (HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

UTOROK
1. december

Prorok Nahum
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti.
2 Tim 3, 16
Žijeme v čase, keď sa ľudia prestali hanbiť
za hriech. Ako výhovorka sa používa veta:
„Je moderná doba, každý si môže robiť, čo
chce.“ Ja sa opieram o autoritu Boha a Svätého písma a Boh jasne pomenoval, čo je a čo
nie je hriech. On si stojí za svojím slovom. Je
moja úloha, aby som poznal Písmo, osvojil
si jeho obsah a nebál sa pred nikým obhájiť
svoj postoj a názor v konfrontácii s „modernou dobou a moderným človekom“.
Liturgia: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19,
45 – 48, zač. 98; každoden. antif.; menl.
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
2. december

Prorok Habakuk
Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma...
2 Tim 4, 17
Istý muž vydal svedectvo o tom, ako ho Boh
obrátil v dospelom veku, a odvtedy chodí
každý deň do chrámu. Jeho mama to nechápala a pýtala sa, prečo tam chodí každý
deň. Odpoveď bola: „Keď som predtým
chodil každý deň zo zamestnania do krčmy
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na každý deň

a tam sa opíjal, tak ti to neprekážalo. Ale
teraz, keď ma Boh obrátil a zmenil, tak to
nechápeš. Do chrámu chodím preto, lebo
Boh je mojím Otcom, ktorý ma zachránil.
Chcem byť s ním.“ Kto nezažil na vlastnej
koži Božiu prítomnosť, kto nevie, ako chutí
Božia láska, ten jednoducho nechápe vonkajšie úkony kresťanskej viery. Nebojme sa
vydávať svedectvo o Bohu, viere a o zázrakoch, ktoré Boh vykonal v našich životoch.
Liturgia: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299;
Lk 20, 1 – 8, zač. 99; každoden. antif.; menl.
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
3. december

Prorok Sofoniáš
To je dedič. Zabime ho, aby bolo dedičstvo naše. Lk 20, 14
Asi niet na Slovensku rodiny, ktorá by
nemala skúsenosť s dedičským konaním.
Je to situácia, ktorá dokáže rozbiť celú
rodinu. Jeden otec rodiny hovorí, že svojim
deťom nenechá nič, iba dlhy, aby sa medzi
sebou nerozhádali. Čo je dedičstvom
pre kresťana? Nebeské kráľovstvo. Všetko
ostatné je prach a márnosť nad márnosť.
Preto neplytvajme svojím časom a energiou s mamonou, ale usilujme sa byť dobrými a vernými dedičmi kráľovstva, ktoré
máme pripravené od stvorenia sveta.
Liturgia: Tít 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 –
– 18, zač. 100; každoden. antif.; menl. časti
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
4. december

Veľkomučenica Barbora
Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,
a čo je Božie, Bohu! Lk 20, 25
V prvých storočiach boli kresťania vzorní občania Rímskej ríše, pretože si plnili
všetky občianske povinnosti, okrem
hriechu a obetovania modlám. Vyplývalo
to z kresťanského učenia – byť svedomitým
človekom, ktorý sa chráni akéhokoľvek
hriechu vo vzťahu k Bohu, k blížnemu alebo
k sebe a v zachovávaní Božích a občianskych
prikázaní. Preto aj pohania vedeli medzi
sebou ľahko rozpoznať kresťana, lebo jeho
správanie bolo čestné a cnostné. Dokážem
byť vzorom pre tento svet? Alebo sa nelíšim
od pokrstených pohanov?
Liturgia: Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301;
Lk 20, 19 – 26, zač. 101; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
5. december

Prepodobný Sáva Posvätený

Lebo kde je váš poklad, tam bude
aj vaše srdce. Lk 12, 34
Počul som o jednej žene, ktorá ležala
na smrteľnej posteli, a bola pri nej dcéra.
Odrazu sa jej matka prihovára: „Jáj, dcéra
moja, umieram. A iba za jedným mi je
ľúto.“ „No a za čím?“ pýta sa dcéra. „Je mi
ľúto, že si nemôžem so sebou zobrať všetky
tie prekrásne kabáty a kožuchy, čo mám
v skrini.“ Na prvé počutie to znie ako vtip,
ale po chvíli vám dôjde, že je to tragédia
jednej nesmrteľnej ľudskej duše, za ktorú
zomrel Boží syn. Zostaňme slobodní v tomto živote, nech nás nič nezotročí, aby som si
chránil ten najväčší poklad, ktorým je Boh.
Kto získa Boha, získa všetko.
Liturgia: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40,
zač. 67 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepodob.); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
prepodobnému (HS: 314; PZ: 289; HP: 301)

NEDEĽA
6. december

27. nedeľa po Päťdesiatnici
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
... Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo
máte veľkú odmenu v nebi. Lk 6, 23
Čas od času sa ľudia stretávajú na rôznych
oslavách a tam sa rozprávajú osobné blahoželania. Čo si prajeme na prvom mieste?
Zdravie. Stále sa utvrdzujeme slovami:
„Hlavne ti prajem to zdravíčko, lebo to je
základ. A potom peniaze, úspech, pokoj
v rodine, šťastie a aby sa ti splnili všetky
sny.“ Myslíte si, že to stačí? Veď keď si to
rozoberieme v objektívnej pravde, tak
nakoniec aj tak o všetko prídem v momente
smrti. A tak čo si máme priať, aby to bolo
kresťansky správne? Kardinál Špidlík hovorí, že Boh Otec nám dá to, čo si prosíme.
Ak si prosím len zdravie, úspech, peniaze,
šťastie a splnené sny, tak to dostaneme v určitej miere, ktorá je nám určená. Ale Boh
má moc nás obdarovať aj tým najväčším
darom, a tým je spása mojej nesmrteľnej
duše – večný život! Preto keď oslávencovi
prednášam prianie, tak hovorím: „Prajem
vám dar spásy, pevnú vieru, zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky. A všetko ostatné,
čo vám pomôže na ceste do neba, vám Pán
Boh pridá zadarmo.“
Liturgia: Kol 1, 12 – 18, zač. 250 (z 28. nedele); Lk 17, 12 – 19, zač. 85 (z 29. nedele);
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a,
zač. 24 (Mikulášovi); hlas 2.; predobraz.
antif. a blažen.; tropár z hlasu a Mikulášovi,
kondak hlasu, Sláva, kondak Mikulášovi,
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu a Mikulášovi; myrovanie
(HS: 144, 315; PZ: 97, 290; HP: 98, 303)
Štefan Ančočik

www.casopisslovo.sk
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pre deti

detská

Otče, môžem ísť pomôcť
starcovi Jakubovi
do kuchyne?
A čo
potrebuje?

Má veľa objednávok na prosfory,
tak to nezvláda. A teším sa,
že sa niečo nové naučím.

Príbehy poslušníka
Otče,
môžem?

Len poď,
synku.

Nikdy som to ne- Boh je Pánom
robil... Ste si istý, nad všetkým,
rozmnožuje
že to zvládnielen chlieb,
...
neme?
... ale aj
čas a
...

A kde sú
ostatní?

Ahoj, deti, keď sa modlíme Otče náš,
v jednej časti prosíme Pána o chlieb.
Chlieb symbolicky zastupuje to, čo
každý deň potrebujeme na svoj život.
Čím sa každý deň potrebujeme sýtiť.
Zaujímavé je, že chlieb používajú vo
všetkých kútoch sveta. Hodí sa na
každú príležitosť, nasycuje bohatých
aj chudobných, nájdete ho na stoloch
všetkých národov aj spoločenských
vrstiev.

Celý recept nájdeš na webovej stránke
nášho časopisu: casopisslovo.sk (pre deti).

Vrecia a zrnká
Prosfory sa pripravujú z pšeničnej
múky, najlepšie, ak má vysoký obsah
lepku. Vtedy sa prosfora nedrobí, lebo je
dostatočne hustá a pevná, hladká (ako
ľudská pokožka), bez trhlín a bublín.
Úloha: Spočítaj vrecká múky aj zrnká, ktoré
sa pri jej mletí v mlyne rozsypali. Zisti, čoho
je viac.

Lebo tak ako
Bohorodička, aj
prosfora bude
nosiť Krista...

Práve chlieb si Boh vybral, aby sa stal ním
samým, jeho telom, ktoré sa dáva za
nás. Určite aj preto, lebo ho poznajú
všetci ľudia, vedia si ho pripraviť a pre
mnohých je to jediné jedlo, vďaka
ktorému prežijú aj ťažké časy. Tento
premenený chlieb, podobne ako
pozemský, tiež môžeme prijímať
každý deň v Eucharistii. Je to síce malý
kúsok, ale je v ňom nekonečný Boh,
ktorý túži nasycovať našu dušu.

Chlebové slovíčko

Starý recept

NEZABUDNI NA MODLITBU!

... lebo si porodila
Krista...

...
tomuto
svetu.

... schopnosti... A máme k dispozícii vynikajúcu
Modlitbu.
pomôcku.

Každý má
veľa práce v ovocnom sade, tak to budeme
musieť zvládnuť iba my dvaja.

Receptov na to, ako správne
upiecť chlieb na eucharistickú
hostinu – prosforu, je viacero.
Ak budete mať chuť, môžete si
vyskúšať starý mníšsky recept:
Na dno misky nalejte trocha
svätenej vody a...

Prečo
práve
Raduj sa?

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

V kuchyni
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Pôvod prosfory siaha do staroveku, už v časoch Mojžiša sa prinášali do stánku obetné chleby. Aj prví kresťania so sebou prinášali
na modlitebné zhromaždenia dary, medzi ktorými bol aj chlieb.
Prosfora má okrúhly tvar chlebového bochníka a pečie sa
z kysnutého cesta, ktoré vo východnej tradícii predstavuje
zmŕtvychvstanie Krista. Často sa tí, ktorí ju pripravujú, od rána
postia a vyspovedajú. Pri práci sa modlia – niektorí žalmy, iní zasa
Ježišovu modlitbu a pod. Chlieb sa zvyčajne pečie z dvoch častí.
Spodná symbolizuje ľudskú a vrchná božskú prirodzenosť Ježiša
Krista. Na vrchu prosfory je znak vytvorený pečiatkou. Tvorí ho
kríž a grécke písmená: IC XC a NI KA – Ježiš Kristus víťazí.
Slovo prosfora má svoj pôvod v gréčtine – prosphoron (množné
číslo – prosphora).
Úloha: Aký má doslovný význam?
Dozvieš sa to, keď vyriešiš náš rébus.

www.casopisslovo.sk

oznamy

OZNAMY

Štefan Vansač, farár farnosti Vyšná Olšava – 3. december – 50 rokov života; Jozafát
Štefan Lucák OSBM, výpomocný duchovný
farnosti Krásny Brod – 8. december – 30
rokov kňazstva; Ján Čuchráč CSsR, duchovný
rehoľného rádu v monastieri Stará Ľubovňa –
23. december – 70 rokov života
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – december
60 rokov: Eva Miklošová, Sedliská; Eva Onofrejová, Trnkov
75 rokov: Mária Barnová, Košice; Marta
Hricková, Dvorianky; Anna Kolesárová, Trebišov; Jozef Kreheľ, Kvačany; Mária Lacková,
Pozdišovce; Mária Leškaničová, Veľký Ruskov;
MUDr. Božena Mudroňová, Veľaty; Marta
Romančáková, Trhovište; Johana Ťukotová,
Zemplínska Teplica; Jozef Urban, Sečovská
Polianka
80 rokov: Zuzana Engelová, Laškovce; Mária
Husivargová, Vranov nad Topľou; Ing. Mária
Jacková, Sečovce; Mária Kováčová, Úbrež; Eva
Martinčeková, Košice
85 rokov: Mária Križalkovičová, Vranov
nad Topľou
90 rokov: Jozef Kučma, Zemplínske Jastrabie
Stretnutie mladých členov
a priaznivcov spolku
Pozývame manželské páry, v sobotu
19. decembra na stretnutie mladých členov
a priaznivcov cyrilo-metodského hnutia
do Košíc. Stretnutie sa uskutoční v podvečer
na Moyzesovej 24.

Live stream chvály
Milí priatelia, v čase mimoriadnych opatrení
v súvislosti s koronavírusom pokračujeme
vo vysielaní verejných live streamov z R17.
Streda bude až do odvolania neverejná.
Pozývame vás modliť sa spolu s tímom
Martindom Worship prostredníctvom live
streamu na Youtube i na našom FB profile.
Link na stream cez Youtube: www.youtube.
com/c/SpolocenstvoMartindom/live
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 žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov
v kríze, ako aj ich rodinných príslušníkov.
Miesto konania: Bardejovské kúpele
Termín: 27. – 29. november
Lektor: 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

Pozývame manželské páry, ktoré sú zosobášené 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/
bezdetni-manzelia
Pozvánka na Godzone tour

V týchto časoch obmedzenej účasti na bohoslužbách 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.

Pozývame ťa na Godzone tour 2020 − evanjelizačné turné organizované v rámci Týždňa
Cirkvi pre mládež.
Tento rok sa uskutoční už jeho 12. ročník
v špeciálnej forme filmového zážitku. Program Godzone tour sa uskutoční online
11. a 12. decembra. Dva dni za sebou pre vás
pripravíme interaktívne online vysielanie, ktoré bude plnohodnotným zážitkom
spojeným s najnovšou produkciou. V prípade
priaznivej epidemiologickej situácie sa turné
uskutoční aj fyzicky 30.11. – 5.12.

Prosíme duchovných otcov, správcov farností,
aby mali aktívny prístupom pri distribúcii
Gréckokatolíckeho kalendára 2021 a podielovej knihy našim členom.
výbor spolku

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

Duchovná obnova
pre bezdetné manželské páry

Gréckokatolícky kalendár 2021
a podielové knihy

Spolkové kalendáre dostať aj v predajniach
náboženskej literatúry Petra a Ekumena
v Prešove, Ekumena v Košiciach a Prameň
vo Svidníku.

Sociálne sestry pozývajú dievčatá od 19
do 35 rokov na päť stretnutí o rozlišovaní
povolania v Bacúrove.
Mejl: socialnesestry@gmail.com

Pozvánka na duchovné cvičenia
Si na križovatke svojho života? Pýtaš sa ako
ďalej? Akým smerom? Práve tebe je program
určený. Pozvanie prísť k prameňu živej vody
a napiť sa. Ide o čas hľadania odpovede
na zámer, ktorý ma Pán s tvojím životom. Čas
na spoznávanie seba samej, spoznávania Božej lásky, krásy a úskalia povolania k zasvätenému životu a k manželstvu.

FOTOGRAFIE A TLAČOVINY

JUBILEÁ KŇAZOV
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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 e-mailom
(sefredaktor@casopisslovo.sk).

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J22.11. (nedeľa) 02.15 Gréckokatolícky magazín R 08.00 GkM R 10.00 Svätá omša z Prešova
13.15 V Samárii pri studni 15.15 Boh k tebe
hovorí
J23.11. (pondelok) 08.25 Starý zákon 09.40
Egypt: Mesto smetí 10.25 Nenápadní hrdinovia
v zápase s komunizmom 20.10 Boh k tebe
hovorí
J24.11. (utorok) 08.10 Slovo v obraze: Kráľ
09.00 Moja misia 13.15 Quo vadis 14.05
A teraz čo? 21.15 Peši bez hraníc 22.15 Egypt:
Mesto smetí
J25.11. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 10.20
Slovo v obraze: Kráľ 13.15 Stopovanie 15.15
svedectvo 17.15 Doma je doma 20.15 PKP
J26.11. (štvrtok) 06.45 Liturgia hodín za zomrelých 10.25 Juraj Vittek: Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom? 17.00 Príbehy
z Kyabakadde
J27.11. (piatok) 10.15 PKP 14.20 Peter medzi
nami 15.15 Žalmy 16.05 Godzone magazín
16.35 PKP R 20.30 Dôkaz viery: Svätý František
z Assisi
J28.11. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 08.25
Klbko 10.20 Svetoznámi slovenskí vedci: Rande
s Relkom 13.15 Večera u Slováka 14.05 PKP
14.10 Akatist
J29.11. (nedeľa) 07.40 Zabudnuté poklady
09.40 Boh k tebe hovorí 13.15 Svedectvo
16.00 Zakázaný Boh – film 2 18.30 Svätá
omša z Prešova
J30.11. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů R 08.25 Starý zákon 10.25 Peši
bez hraníc – dokument 13.15 Z javora 20.10
Boh k tebe hovorí
J01.12. (utorok) 08.10 Slovo v obraze: Dvere
08.25 Starý zákon 10.10 Svedectvo 11.58
Každý deň so svätými 14.05 A teraz čo? 21.00
Gréckokatolícky magazín 23.05 Akatist
J02.12. (streda) 08.10 Eucharistické zázraky
08.25 Starý zákon 12.20 Žalmy 15.15 Svedectvo 19.30 Animované biblické príbehy Starého
zákona 20.15 PKP
J03.12. (štvrtok) 08.10 Boh k tebe hovorí 10.10
Viera do vrecka 14.00 A teraz čo? 16.45 Eucharistické zázraky 17.15 PKP 23.15 Proroctvá
encykliky Humanae vitae
J04.12. (piatok) 07.00 Svätá omša 08.25 Starý
zákon 10.15 PKP 10.55 Doma je doma 12.20
Žalmy 14.20 GkM R 16.35 PKP R 20.10 Svedectvo
J05.12. (sobota) 10.55 Zbrane a ružence –
dokument 14.05 PKP 16.00 Fatimská sobota
19.20 Klbko 19.40 GU100 22.20 Eucharistické
zázraky
J06.12. (nedeľa) 02.15 GkM R 03.20 Hudobné
pódium: Zbor Všetkých svätých z Užhorodu R
08.00 GkM R 13.15 V Samárii pri studni 18.10
Eucharistické zázraky
TV NOE

J22.11. (nedeľa) 06.05 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 08.30 Večeře u Slováka 14.15 Po cestách víry (2) 17.00 Mobil 20.05 Anežka Česká
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J23.11. (pondelok) 06.45 Naše milosrdná Paní,
matka kubánského lidu 09.10 Moudrost mnichů
14.35 Pomoc, která se točí
J24.11. (utorok) 16.30 Mše svatá za nenarozené
děti 18.15 Sedmihlásky (162) 19.05 Radost:
Sestra Lucia 21.15 Řeckokatolický magazín
J25.11. (streda) 07.20 Cvrlikání (71) 10.35 Cenakolo 13.10 Kouzlo strun 15.20 Krajkářka Mária
Hnidková 21.30 Za obzorem
J26.11. (štvrtok) 06.45 Angola: Nepřestanu
chodit ulicemi 09.15 Moudrost mnichů 11.05
Vít Pieš, umělecký řezbář 19.05 Ovečky
J27.11. (piatok) 09.30 Hriňovský kostelík
na Islandu 10.15 Ateliér užité modlitby 12.50
Kambodža pohledem zblízka 18.55 Hermie
soutěží
J28.11. (sobota) 12.00 Angelus Domini 14.55
Štětcem a píšťalou 19.00 Příběhy odvahy a víry:
Oleg Senin (3) 21.40 Kdo chce být milován?
J29.11. (nedeľa) 06.05 ŘkM R 07.20 Dobrá firma
09.00 Etiopie: Z každého kmene 09.55 Santiago Gapp 17.00 Cirkus Noeland (25)
J30.11. (pondelok) 09.15 Zambijský Bambo
12.50 Výpravy do divočiny 15.05 Otec Pio,
tvůrce milosrdenství 18.55 Na křídlech andělů
J01.12. (utorok) 13.20 Dívám se kolem sebe
16.35 Moravská Hellas 17.10 Egypt: Ať je požehnán Tvůj lid v Egyptě 21.10 Řeckokatolický
magazín
J02.12. (streda) 07.55 Praha - neklidné srdce
Evropy 17.05 Země sv. Patrika 18.45 Kudrnáč
Hermie 00.45 Letem jazzem
J03.12. (štvrtok) 08.05 Po cestách víry (3) 11.05
Indonésie: Povolání žít spolu 16.20 Biblická
studna 00.30 Guatemala: Lidé kukuřičných polí
J04.12. (piatok) 06.55 Naše peníze, jejich osud
08.20 Transport 10.00 Smírčí kříž 10.30 Uganda, trpící perla Afriky
J05.12. (sobota) 06.05 Pastýř na člunu 09.35
Ovečky v karanténě 12.00 Angelus Domini
16.30 Země sv. Patrika 19.05 Janomamové
v Brazílii
J06.12. (nedeľa) 07.15 ŘkM R 10.10 Poutníci
času 15.45 Po cestách víry (4) 17.35 Ovečky
v karanténě 20.05 Gramofon (3)
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
JNová rubrika: Manželské katechézy (sobota) 15.50
Ako napredovať v manželstve? Čo je zmyslom
rodinného života, kde čerpať silu? Jezuita Ladislav Csontos prináša povzbudenie a inšpiráciu.
J22.11. (nedeľa) 10.00 Steyl: Miesto prvého
misijného domu Spoločnosti Božieho slova
13.00 Breza – rozhlasová hra 14.00 Príbehy
úspešných slovenských rodinných firiem 20.30
Životný príbeh františkána Petra Rúčku
J23.11. (pondelok) 20.00 Konekt, centrum
pre mladých vo Zvolene
J24.11. (utorok) 20.00 Rímsky pápež Lev Veľký.
Hosť: Ján Krupa
J28.11. (sobota) 15.15 Malé skutky lásky, ktoré
nasýtili milión detí 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

J29.11. (nedeľa) 10.00 Rozširovanie misijných
domov Spoločnosti Božieho slova 13.00 Kristova nevesta – rozhlasová hra 14.00 Agresivita
detí: Superman je hrdina len na papieri. Hosť:
Martin Ďuračka
J30.11. (pondelok) 20.00 Študentské šapitó:
Godzone tour tento rok ponúka film aj ďalšie
zaujímavé novinky
J01.12. (utorok) 20.00 Modlitby pri umierajúcich
a bdenie pri zomrelom. Hostia: liturgisti Peter
Staroštík a Štefan Fábry
J08.12. (utorok) 20.00 Sedem hlavných hriechov.
Hosť: prof. Anton Adam
RTVS
JEDNOTKA

J23.11. (pondelok) 14.00 Folklorika R 15.50
Osudy
J24.11. (utorok) 14.00 Folklorika R 15.50 Osudy
J26.11. (štvrtok) 13.55 Folklorika R
J27.11. (piatok) 13.55 Folklorika R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J22.11. (nedeľa) 11.00 Svätá omša na Slávnosť
Krista Kráľa zo Španej Doliny
J23.11. (pondelok) 12.55 Televízny posol R
J24.11. (utorok) 14.55 Ženy, obete totality R
23.05 Tajná operácia Pontifex
J29.11. (nedeľa) 12.50 Orientácie 19.50 Slovo
20.10 Slovensko Advent 2020
TROJKA

J22.11. (nedeľa) 12.00 Klenotnica R
J24.11. (utorok) 14.55 Osobnosti náboženského
života R
J25.11. (streda) 11.40 Muzika z Terchovej R
J26.11. (štvrtok) 11.10 Osobnosti náboženského
života R
J27.11. (piatok) 10.00 Prekliaty služobník lásky R
22.15 Jana z Arku R
J28.11. (sobota) 07.25 Putujeme za ľudovou
piesňou R
J29.11. (nedeľa) 08.30 Malé biblické príbehy R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 Kresťanská nedeľa
J22.11. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
J29.11. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba Reformovanej 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 Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

AKO PÁN BOH DÁ

KNIHA g Lynn Austinová, autorka
románu Odlúčení: „Tamera Alexanderová
vykresľuje dianie na bojiskách občianskej
vojny veľmi živo a zároveň citlivo. Uprostred utrpenia necháva zažiariť nádej
a vieru. Román Prísaha pôsob dokazuje,
že Božia láska a ľudská láska dokážu zvíťaziť aj v tých najtemnejších okamihoch.“
Alexanderová bravúrne opisuje historické
fakty, zverstvá a dôsledky vojny Severu
proti Juhu, nastoľuje otázku otroctva
a zmien, ktoré so sebou koniec vojny
prinesie. Nielen samotný príbeh, ale
i nenásilne vpísané modlitby a nádherné
myšlienky jednotlivých postáv prinútia
čitateľa zamyslieť sa nad viacerými otázkami. (i527.net)

Pomôcky:
Anol,Eli,
Ledón.
Pikloval si

Zviažte

1

Postavil sa

q

Otrok

FILM g Talianska rodinná komédia Ako
Pán Boh dá prináša humorné dialógy
a trefné pohľady na spoločenské i sociálne
schémy. Tommaso je uznávaný kardiochirurg, zásadový muž, a predovšetkým presvedčený ateista. Sám tvrdo pracoval, aby
si jeho dve deti mohli vybudovať kariéru
a mali sľubnú budúcnosť. Napriek tomu
celú rodinu prekvapí nečakaná správa
syna Andrea, vynikajúceho študenta
medicíny. Prizná sa, že sa rozhodol stať
kňazom. Pre otca je to neprijateľné. Keď
zistí, že ho ovplyvnil charizmatický kňaz
don Pietro, rozhodne sa zdiskreditovať
ho. Film na DVD vydalo Studio LUX a objednať si ho môžete na stránke www.lux.
sk alebo telefonicky na čísle + 421 260 202
720. (LUX communication)

Poľské
vlákno

Autor:
Egyptský Vladimír
boh slnka Komanický

Trasa

Predložka

3
q

Surovina
pri výrobe

S I S Y K Á Z G Y T Š A B N B O S
R V O V D O V T A A A D Ť A CH E U
A D E A K U S O K O N Á R B L N C

Strep

Syntetické
vlákno

Derivát
fenolu

Talian,
po česky

2

u

É T H T T A S A O A C D Z A N E A
Y M A S L O L E V H E L R N V Á T

Priprav
jedlo
Závodná
organizácia

P T O P T O N T U J A P H O Ŕ E D
Chladiaci
prostriedok

Kartársky
výraz
Umelý
jazyk

Plúžil

Divé svine

Kujný
nerast

Tadiaľ

L M L O D C H O A A L Y B O K D Y
A E E I L I B O V L H Á L O T O R
C R Á L D Y M O Y A V I T E T R M

Autorské
osvedčenie

Obyvateľ
Médie

Omotal

Obsial

Švédske
auto
Portland
cement

Legenda: BALET, BANDITI, BARDEJOV, BAŠTY, CIEVY, DRÁMA,
DRAVEC, HODNOTA, HROBY, HUDBA, HURIKÁN, CHLAPCI, CHOROBA,
CHUDOBA, INDOL, JAVISKO, KOALA, KOBYLA, KONÁR, KRYHA, KVETY,
LABOREC, LOPATA, LOTOR, MYDLÁR, OBILIE, ODPAD, OPRAVY, OSIVO,
OTRAVA, PALEC, PILÁT, PLASTY, PLOTY, PLUTVA, PRALES, PRÁVO,
RODINA, STAVY, SUDY, SVETLO, ŠAKAL, ŠANCE, TATKO, TETIVA, TETRIS,
VDOVEC, VLAKY, VÝMER, ZÁKYS.

Zvolanie
na statok
Fialový

Prostoduchá žena

Chobotnatec
2 v Ríme

Meno
Delona

Predložka

Spracovával si kožu

Pozývala

K A A L D L B V O S I V O R Ť A I
A Ý Á A A P E K R I B S R S D I V

Patriaci
Alanovi

Napríklad,
skratka

A B O R O CH U D O B A N D I T I C
O V Á R P A Y R P H U R I K Á N E

Cigáni

Mesto
v Nebraske

LEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Spájam
zváraním

Ženijné
vojsko,
skratka

HUDBA g Hlboký emočný a biblický odkaz prináša tretí a finálny album
zo série albumov, ktoré Jason Gray vydal
v priebehu jedného roka. Všetky tri albumy Order, Disorder a Reorder vytvárajú
jeden celok, v ktorom autor rozpráva
príbeh alebo, lepšie povedané, cestu
premeny vnútra človeka. V mnohých
oblastiach života sa človek viac upriamuje
na starosti a na ich váhu ako na to, kto
môže pomôcť tieto starosti niesť spolu
s človekom. O nájdení pomoci hovoria
všetky tri albumy. Spojenie hĺbky textov
a dokonalej stránky hudby vytvára inšpiratívny album, ktorý tak hudbou, ako aj
textami pôsobí veľmi radostne. Albumy
sú dostupné na známych streamovacích
platformách. (Dominik Petrík)

Vládca
emirátu

Štvorček

Always
on Display,
skratka

JASON GRAY: ORDER,
DISORDER, REORDER

EČV
Senice

Obkolesila

Pery

kultúra a relax

EČV Starej Dvojhláska
Ľubovne

Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 20: Krížovka: Otvoril nám brány neba.
Osemsmerovka: Božia moc nie je deštrukciou, ale láskou.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

TAMERA ALEXANDEROVÁ:
PRÍSAHA, PRÍBEHY
Z CARNTONU 1. DIEL
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

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

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
05.12. Fatimská sobota (09.30 h)
25.12. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h) cez TV Logos

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
05.12. Fatimská sobota (10.00 h)
13.12. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

08.11. Liturgia (10.30 h) cez TV Logos,
prípadne TV Zemplín
05.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Počatie Presvätej Bohorodičky
sv. Annou – patrocínium kaplnky (10.30 h)

PODPORTE TENTO PROJEKT

OZNAM

MZ SR

SK88 0900 0000 0050 2379 1282 VS: 777

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

KOINONIA

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

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)

JÁN KRSTITEĽ

Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine
s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých návštevníkov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréckokatolíckej
cirkvi.
 dvojpodlažná budova s podkrovím s kapacitou 55 lôžok
 ubytovanie pre jednotlivých pútnikov
 miesto na rôzne stretnutia, kurzy a na formáciu mladých a rodín
 miesto na duchovné obnovy a cvičenia v pravidelných intervaloch pre kňazov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj
širokú verejnosť
 miesto na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov v rómskej misii
 súčasťou bude aj Galéria Mikuláša Klimčáka

CENTRUM PRE RODINU

DOM SV. JÁNA PAVLA II.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

,
LUTINA

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
26. – 29.11. Kurz prípravy na manželstvo.
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 prípravy 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 výchovu 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 manželský pár. Prihlásiť sa môžete na stránke
centrumsigord.sk
11. – 13.12. Duchovná obnova pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Ľudia
žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú
s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci
z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie.

