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Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je v celej Cirkvi, tak vý-
chodnej, ako aj západnej tradície významovo veľmi bo-
hatý. Východná cirkev slávi sviatok Obrezania podľa tela 
nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a sviatok  
sv. Bazila Veľkého, v západnej tradícii je slávnosť Panny 
Márie Bohorodičky a zároveň v celej Cirkvi je Nový rok 
svetovým dňom modlitieb za pokoj. 

Z občianskeho hľadiska je začiatkom 
nového kalendárneho roka aj Dňom 
vzniku Slovenskej republiky. Možno nájsť 
spoločného menovateľa, ktorým by sa 
dali tieto rozdielne významy dnešného 
dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa 
spájajú v nás veriacich ľuďoch. My sme aj 
veriaci katolíci a sme aj občania Sloven-
skej republiky vo veľkej európskej rodine 
národov. 

Pravidelne a radi si na Nový rok vinšuje-
me zdravie, šťastie a hojné Božie požeh-
nanie. A hoci dnes oslavujeme, s istou 
bolesťou si uvedomujeme, že na nastá-
vajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň 
svetová pandémia. Oprávnene teda máme 
strach o seba a svojich drahých. Preto by 

nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne 
novoročné vinše skoro a bohato naplnili. 
Vieme však, že nie všetko, čo v novom 
roku príde a čo nás čaká, je v našich ru-
kách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie 
požehnanie prameniace z múdrej Pánovej 
prozreteľnosti. 

O štedrom požehnaní čítame v Knihe Nu-
meri, ako Pán posiela Mojžiša za Áronom 
a jeho synmi, aby v Božom mene žehnali 
všetok ľud. A na inom mieste žalmista 
volá: „Bože, buď nám milostivý a žehnaj 
nás!“ A ďalej: „Nech nás Pán požehná, 
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.“ 
Môžeme povedať, že každá bohoslužba 
je spoločnou prosbou o požehnanie. 
Žiadame oň všemohúceho Boha, ktorý je 

Pánom sveta i času. Ale nežiadame ako 
cudzí či Bohu neznámi. Práve naopak. 
Veď v Liste Galaťanom svätý Pavol zdô-
razňuje, že v Ježišovi Kristovi nás Boh 
prijal za svoje deti: „Nie si otrok, ale syn!“ 
Napokon, aj sviatky Kristovho narodenia, 
ktoré sme v uplynulých dňoch slávili, 
nám pripomínajú tú zázračnú chvíľu, keď 
Boh poslal svojho Syna, narodeného zo 
ženy, aby nás vykúpil a aby sme dostali 
adoptívne synovstvo. Toto je najhlbší 
dôvod sviatočnej radosti dnešného dňa. 
Vďaka Božej láske sa aj my, skrze Krista 
narodeného z Panny Márie Bohorodičky, 
stávame Božími deťmi. Toto synovstvo 
a dcérstvo sme prijali ako svätý dar, keď 
sme boli pokrstení. A tento dar zostáva 
s nami po celý život, aj v tomto novom 
roku, ktorý začíname s modlitbou k ne-
beskému Otcovi o požehnanie.

My, vaši biskupi, chceme v tomto pastier-
skom liste pripomenúť dôležitosť duchov-
ného smerovania nás veriacich i celej spo-
ločnosti, aby sme boli počas nastávajúceho 
roka otvorení tomu potrebnému požehna-
niu dobrotivého Pána Boha. Náš pozitívny 
vzťah k Bohu, ktorý mnohí ľudia vnímajú 
ako vzťah k pravej láske, pravde, vernosti 
a najvyššiemu dobru, odporúčame postaviť 
na prvé miesto všetkých našich snažení. 
Lebo vždy – či si to uvedomujeme, alebo 
nie – sme Božie stvorenia a stále existujeme 
z Božej milosti (porov. Jn 1, 16; Sk 17, 28).

V tomto roku sa na Slovensku od 15. feb-
ruára do 31. marca uskutoční celoštátne 
elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa 
koná opäť po desiatich rokoch. Je to zná-

Požehnaný Nový rok
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ma a logisticky náročná udalosť s veľkým 
dosahom. Sčítanie má podať presnejší 
obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či 
chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má 
podať obraz aj o náboženskej situácii: 
o tom, koľko je na Slovensku veriacich – 
katolíkov latinského i gréckeho obradu, 
evanjelikov, pravoslávnych a iných, 
a koľko je tých, ktorí sa považujú za neve-
riacich. Otázka náboženskej viery a prís-
lušnosti k Cirkvi je dôležitá a vyžaduje si 
pravidelné spresnenie. 

Toto prihlásenie sa k svojej cirkvi má 
za úlohu utvoriť čo najvernejší obraz  
o náboženskom stave obyvateľov Sloven-
ska. Čo naši ľudia slobodne vyznávajú, 
kam nábožensky patria, kam ich zaradil 
ich krst, ktorý dosiaľ nepopreli. Žijeme 
v slobodnej a demokratickej spoločnosti, 
a preto môžeme bez obáv vyznávať svoju 
vieru. Využime to! Už sa nemusíme báť 
prenasledovania a nemusíme dávať krstiť 
svoje deti tajne, ako to bolo v minulosti. 

Žijeme v Európe, ktorá vyrástla a dosiaľ 
čerpá zo židovsko-kresťanského duchovné-
ho dedičstva. Kristova Cirkev sa rozpres-
tiera po celom svete (porov. Mt 24, 14;  
Rim 1, 8; Kol 1, 5). Patria do nej všetci, ktorí 
boli pokrstení v mene Otca i Syna, i Sväté-
ho Ducha. Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa 
azda od Cirkvi vzdialili, tí, ktorí občas po-
chybujú o viere. Cirkev na všetkých týchto 
pamätá a stále ich pokladá za svojich synov 
a dcéry. Denne sa za nich modlí, aby vytr-
vali vo viere, aby niesli svoj kríž a aby nikdy 
nepopreli svoj krst. Pevne veríme, že Božia 
láska je väčšia ako naše srdce (porov.  
1 Jn 3, 20) a je dávaná svetu aj pre nich  
(porov. Jn 3, 16). Nech aj títo pri sčítaní 
zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrs-
tení, že srdcom patria do svojej cirkvi. 

Francúzsko na jeseň minulého roka opä-
tovne zakúsilo vlnu islamského terorizmu. 
Mnohé krajiny sveta odvtedy viac hľadia 
na túto ťažko skúšanú krajinu a vyjadrili 
jej aj úprimnú sústrasť. Pripomeňme si 
dlhodobý odvážny postoj tejto krajiny, ako 
ho vyjadruje jej prezident: „Tvárou v tvár 
fanatizmu si Francúzsko zachová svoje du-
chovné a hodnotové základy.“ Vieme, že 
Francúzsko je sekulárna krajina. A predsa 
jej odhodlanie zachovať si „svoje duchovné  
a hodnotové základy“ je príkladné. O čo 
viac by sme mali byť odhodlaní my kres-
ťania, keď ide o prihlásenie sa k svojim 
duchovným hodnotám a k svojej viere. 

Drahí bratia a sestry, nie je našou úlohou 
odsudzovať tých, ktorí neveria. My si však 
buďme vedomí, že kresťanská viera je naše 
bohatstvo. 

Tak, ako sa slobodne prihlásime k tomu, 
že sme muž či žena, ako sa prihlásime 
k svojej národnosti – slovenskej, maďar-
skej, rusínskej, rómskej a inej –, tak sa 
prihlásme aj k viere svojej cirkvi. Nepop-
rime to, čím sme, bez ohľadu na politické 
presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť 
k Cirkvi nás ponad tieto rozdiely spája. 
Nech naše Slovensko ukáže, aké v skutoč-
nosti je. A ak niekto popiera Cirkev a Boha, 
nech sa – na svoju zodpovednosť – podľa 
toho zariadi. Je to vec jeho svedomia. My 
máme svedomie veriace. 

Slovensko patrí medzi kresťanské národy 
už tisíc rokov – od čias sv. Cyrila a Metoda. 
Keď sa vám prihovárame a povzbudzujeme 
vás, aby sme sa všetci priznali k svojmu krs-
tu, tým sa my biskupi snažíme plniť úlohu 
nástupcov apoštolov: povzbudzovať a utvr-
dzovať všetkých vo viere. Prosíme, bojujme 
dobrý boj viery (porov. 1 Tim 6, 12). 

Robme všetko, aby sme aj my raz počuli 
slová, ktoré čítame v poslednej knihe 
Nového zákona, v Knihe zjavení apoštola 
Jána: „Pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si 
vieru vo mňa“ (Zjv 2, 13). Pán Ježiš všetkým 
sľubuje: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj 
Syn človeka ho vyzná pred Božími anjelmi.“ 
(Lk 12, 8) Priznajme sa k Ježišovi Kristovi!

Samozrejme, v novom roku svoju vieru 
nielen s odvahou vyznajme, ale podľa 
nej aj žime. Buďme verní evanjeliu vo 
svojich skutkoch. Buďme pre našu krajinu 
soľou a svetlom. Usilujme sa čo najviac 
prispievať k spoločnému dobru. Nebojme 
sa námahy. Nech nás naša viera posilňu-
je zostať v prvej línii všetkých dobrých 
zápasov. Nech nás posilňuje, aby sme sa 
neschovávali za druhých a nepýtali sa, čo 
iní môžu urobiť pre nás, ale čo my – ako 
Kristovi učeníci – môžeme urobiť pre 
všetkých. Kde je lakomstvo, preukážme 
štedrosť. Kde je nenávisť, prejavme lásku. 
Kde je hnev, rozsievajme pokoj. „Žehnajte 
a nepreklínajte,“ hovorí Sväté písmo (Rim 
12, 14). Keď teda dnes vstupujeme do nové-
ho roka a prosíme o Božie požehnanie, pri-
pomeňme si, že aj my sami máme druhých 
požehnávať a byť pre nich požehnaním.

Drahí bratia a sestry, začíname nový rok, 
v ktorom budeme môcť smelo vyznať 
svoju vieru aj príslušnosť k svojej cirkvi. 
Prihlásme sa k Ježišovi Kristovi a k jeho 
Matke Panne Márii. Otvorme sa aj týmto 
spôsobom potrebným Božím milostiam 
a požehnaniu do celého nasledujúceho 
roka. Nech nás v ňom sprevádza mate-
rinská starostlivosť a nebeský príhovor 
Bohorodičky Panny Márie!

Srdečne vás pozdravujú  
a žehnajú vaši biskupi
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Miroslav DANCÁK

V nedeľu 4. októbra, na slávnosť sv. Františka z Assisi, bol 
zverejnený text tretej encykliky Svätého Otca Františka 
Fratelli tutti. Prvé slová novej encykliky sú citátom z Admo-
nitiones (Napomenutí) sv. Františka, podľa ktorého si Svätý 
Otec zvolil meno. Encykliku hlava Katolíckej cirkvi venovala 
téme bratstva a sociálneho priateľstva, ako o tom hovorí 
samotný názov. 

Svätý Otec si zvolil slová sv. Františka, 
aby otvoril reflexiu o bratstve a sociálnej 
láske, na ktorej mu veľmi záleží. Touto 
encyklikou sa obracia na všetkých bratov 
a sestry dobrej vôle a podobne ako sv. 
František „predostrel im formu života 
s chuťou evanjelia“. Sv. František, ktorý sa 
cítil byť bratom slnka, mora a vetra, vedel 
byť ešte viac spojený s tými, s ktorými 
bol jedného mäsa a kostí. Všade rozsie-
val pokoj a kráčal po boku chudobných, 
opustených, chorých, tých najposlednej-
ších.

Táto encyklika sa zaraďuje k sociálnym 
encyklikám. Jej text je dosť rozsiahly – 
má 287 číslovaných odsekov v ôsmich 
kapitolách. Prvá kapitola Tiene uzav-
retého sveta popisuje dnešnú svetovú 
situáciu. Zdalo sa, že svet sa poučil 
z mnohých vojen a porážok. Vznikol 
sen o zjednotenej Európe. Zakladatelia 
Európskej únie chceli, aby sa budúcnosť 
zakladala na schopnosti spolupracovať 
pri prekonávaní rozdielov a podporovať 
mier a spoločenstvo medzi národmi kon-
tinentu. V iných krajinách sa uskutočnili 
plodné pokusy o mier a zblíženie a ďalšie 
pokusy, ktoré sa javili ako sľubné.

Ale história ukazuje, že sa rada opakuje. 
Vzbĺkli prastaré konflikty, ktoré sa pova-
žovali za prekonané. Popieranie ľudských 
práv a menšín, vojny, genocídy, vykorisťo-
vanie, manipulácia a deformácia pojmov 

ako demokracia, sloboda, spravodlivosť; 
nezáujem o spoločné dobro; nezamest-
nanosť, rasizmus, chudoba; nerovnosť 
v právach, otroctvo, obchodovanie s ľuď-
mi, ženy, ktoré boli zneuctené a následne 
nútené na potrat, obchodovanie s orgán-
mi. Svätý Otec hovorí, že ide o globálne 

problémy, na ktoré treba globálne rea-
govať. Zároveň dvíha varovný prst proti 
„kultúre múrov“, ktorá pomáha mafiám, 
ktoré profitujú zo strachu a osamelosti. 
Zničenie pocitu ľudskej dôstojnosti je 
tým najľahším spôsobom, ako niekoho 
ovládnuť. Vynárajú sa záujmy, ktoré 
z toho profitujú. Napriek tejto tme exis-
tuje nádej. Boh naďalej zasieva do člo-
veka semeno dobra. Súčasná pandémia 
nám umožnila rozpoznať mnohých, ktorí 
reagovali na strach zasvätením svojho 
života službe mnohým. Tí pochopili, že 
nikto sa sám nezachráni.

V druhej kapitole Cudzinec na ceste 
Svätý Otec František zdôrazňuje, že 
v spoločnosti, ktorá je chorá a ktorá sa 
otáča chrbtom k bolesti, je negramotná 
v starostlivosti o slabých, sme všetci 
povolaní stať sa blížnym tomu druhému. 
Autor encykliky vyzýva zvlášť kresťanov, 
aby rozpoznávali Krista v tvári každého 
vylúčeného človeka. Pozýva nás k nádeji, 
ktorá je zakorenená v hĺbke ľudského 
bytia. Kráčajme v nádeji, hovorí. V naj-
starších biblických textoch môžeme nájsť 
motiváciu pre rozšírenie srdca, aby sme 
nevylučovali cudzinca. Je to z neustáleho 
pripomínania židovskému národu, že je 
v Egypte cudzincom. V Novom zákone 
silne zaznieva výzva k bratskej láske. 
Celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, 
v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho 
ako seba samého!“ 

Svätý Otec nás vyzýva, aby sme videli 
svet očami Samaritána. Toto podoben-
stvo je veľmi poučným obrazom, ktorý 
poukazuje na základnú voľbu, ktorú 
musíme urobiť, aby sme zmenili svet, 
ktorý nám spôsobuje bolesť. Jedinou 
možnosťou je byť dobrým Samaritánom. 
Iná voľba nás postaví na stranu lúpežní-
kov alebo tých, ktorí prechádzajúc okolo 
neprejavia súcit s utrpením zraneného 
muža pri ceste.

4www.casopisslovo.sk slovo na tému
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Tretia kapitola 
Premyslieť a vytvárať 
otvorený svet pojed-
náva o integrujúcej 
spoločnosti, ktorá 
má prijať slabších. 
Svätý Otec v encyk-
like pripomína, že 
duchovná výška ľud-
ského života je ur-
čovaná láskou, ktorá 
nás vedie hľadať to, 
čo je lepšie pre toho 
druhého. Zmysel pre 
solidaritu a bratstvo 
sa rodí v rodinách, 
ktoré treba chrániť 
a mať ich v úcte v ich 
„primárnej a neza-
stupiteľnej misii“.

Téme migrácie 
je venovaná celá 
štvrtá kapitola Srdce 
otvorené celému svetu. Autor poukazuje 
na migrantov s ich „doráňanými životmi“, 
na tých, ktorí sú na úteku pred vojnami 
a prenasledovaním, pred obchodníkmi 
s ľuďmi, na tých, ktorých treba chrániť, 
prijímať a podporovať. Spomína, že to, 
čo sa žiada predovšetkým, je globálne 
spravovanie migrácie.

Piata kapitola, ktorá má názov Lep-
šia politika, hovorí o nebezpečenstve 
populizmu. Lepšia politika je tá, ktorá 
sa kladie do služby spoločnému dobru 
a predstavuje jednu z najcennejších 
foriem dobročinnej lásky. To je ten dobrý 
„populizmus“, o ktorom hovorí Svätý 
Otec František, a ktorý je v protiklade 
s populizmom, ktorý hľadí len na vlastné 
záujmy. Hlava Katolíckej cirkvi vyzýva 
k skoncovaniu s obchodovaním s ľuďmi, 
ktoré je „hanbou ľudstva“, a k odstráne-
niu hladu, pretože výživa je „neodňateľ-
né právo“.

Šiesta kapitola Dialóg a sociálne priateľ-
stvo pozýva k dialógu so všetkými ľuďmi, 
pretože „od všetkých sa niečo dá naučiť 
a nikto nie je neužitočný“. Upozorňuje, 
že dialóg sa často zamieňa s niečím iným: 
hektickou výmenou názorov na sociál-
nych sieťach, ktorú často formujú nie vždy 
spoľahlivé informácie. Sú to iba monológy, 
ktoré prebiehajú paralelne a vzbudzujú 
pozornosť iných pre zvýšený alebo agresív-
ny tón. Autor poukazuje na „zázrak vľúd-
nosti“, ktorý treba nanovo uviesť do života. 
Vedieť viesť dialóg je spôsob, ako otvoriť 
svet a budovať sociálne priateľstvo; je to 
základ lepšej politiky. Dialóg rešpektuje, 
upevňuje a hľadá pravdu; z dialógu sa rodí 
kultúra stretnutia, to znamená, že zo stret-
nutia sa stáva životný štýl, vášeň a túžba.

Cesty nového stretnutia je názov siedmej 
kapitoly. V nej sa Svätý Otec zamýšľa nad 
hodnotou mieru. Zdôrazňuje, že mier je 
„proaktívny“ a zameriava sa na formo-

vanie spoločnosti 
založenej na službe 
druhým a na presa-
dzovaní zmierenia 
a vzájomného 
rozvoja. S pokojom 
je spojené odpus-
tenie: musíme 
milovať všetkých bez 
výnimky, ale milovať 
utláčateľa znamená 
pomáhať mu sa zme-
niť a nedovoliť mu, 
aby naďalej utláčal 
svojho blížneho. 
Odpustenie nezna-
mená beztrestnosť, 
ale spravodlivosť 
a pamäť, pretože 
odpustiť neznamená 
zabudnúť, ale zriek-
nuť sa deštruktívnej 
sily zla a pomsty. 

Časť siedmej kapitoly sa ešte pozastavuje 
nad vojnou: vojna ako „neustála hrozba“ 
predstavuje „popretie všetkých práv“, 
„zlyhanie politiky a ľudskosti“, „hanebné 
podvolenie sa silám zla“. Dnes nemožno 
uvažovať, tak ako v minulosti, o možnej 
„spravodlivej vojne“, ale musíme dôrazne 
vysloviť: „Už žiadna vojna!“ Ako povedal 
sv. Ján XXIII.: „V našej dobe jadrovej 
energie by bolo nezmyslom považovať 
vojnu za vhodný prostriedok na obnove-
nie porušených práv.“ Ježiš Kristus nikdy 
nepodnecoval k násiliu a neznášanli-
vosti. Sám odsúdil použitie sily na vnu-
covanie sa iným. „Viete, že vládcovia 
národov panujú nad nimi a mocnári im 
dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to 
tak nebude.“ (Mt 20, 25 – 26) Na druhej 
strane evanjelium vyžaduje odpustenie 
„sedemdesiatsedemkrát“ (Mt 18, 22) 
a uvádza príklad nemilosrdného slu- 
žobníka, ktorý dostal odpustenie, ale 
nebol schopný odpustiť iným (porov.  

5www.casopisslovo.sk slovo na tému

PaedDr. Jaroslav Ivančo 
generálny tajomník služobného úradu 

ÚPV SR a bývalý štátny tajomník 
Ministerstva školstva vedy, výskumu 

a športu SR (2010 − 2012).

SOM  GRÉCKOKATOLÍK

Pokorne a s úctou sa hlásim k viere v Božie slovo a moja vie- 
ra mi dáva silu prijímať všetko, čo život prináša. V úcte a so všet- 
kými slabosťami prijímam skrze vieru svoju úlohu vo svojej, vlast-
ne v našej cirkvi. Byť členom Gréckokatolíckej cirkvi ma napĺňa 
aj osobnou hrdosťou, že som súčasťou spoločenstva, ktorého silu 
ducha a hodnoty preverila minulosť, ktoré je oporou spoločnosti 
v súčasnosti a verím, že zostane hodnotovým kompasom aj v bu-
dúcnosti.  SČ
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Mt 18, 23 – 35). Odpustenie neznamená 
zabúdanie; konflikt na ceste k mieru je 
nevyhnutný, ale to neznamená, že násilie 
je prijateľné. Preto je vojna neprijateľ-
ným zdrojom a trest smrti praxou, ktorú 
treba odstrániť. Svätý Ján Pavol II. jasne 
a rozhodne vyhlásil, že z morálnej strán-
ky je neadekvátna a z trestného hľadiska 
už nie je potrebná.

Rovnako jasný postoj vyjadruje Svätý 
Otec ohľadom trestu smrti: je neprípust-
ný a musí sa zrušiť na celom svete. Ako 
píše, ani „vrah nestráca svoju dôstojnosť 
ľudskej osoby, Boh je toho zárukou“. 

Posledná, ôsma kapitola Náboženstvá 
v službe bratstva vo svete hovorí o úlohe 
svetových náboženstiev pri naplnení 
cieľov spoločnosti. Tvrdí, že terorizmus 
nemožno pripisovať náboženstvu, ale 
zlým interpretáciám náboženských 
textov. Rôzne náboženstvá sveta uznávajú 
ľudskú bytosť ako Božie stvorenie. 

Osobitné zamyslenie prináša encyklika 
nad úlohou Cirkvi: tá neobmedzuje svoje 
poslanie na oblasť súkromia, a hoci sa 
neangažuje politicky, nevzdáva sa poli-
tického rozmeru existencie, pozornosti 
ohľadom spoločného dobra a starostli-
vosti o integrálny ľudský rozvoj podľa 
evanjeliových zásad.

V encyklike sa spomína aj pandémia 
koronavírusu, ktorá podľa Svätého Otca 

Františka mala ukázať pravú tvár dnešnej 
spoločnosti a jej negatíva. Poukazuje 
na neschopnosť spolupracovať, na strach, 
na agresívny nacionalizmus a iné problé-
my dnešného sveta. V protiklade s nimi 
hovorí o eschatologickej nádeji a spolu-
práci v budovaní a ochrane univerzálnych 
hodnôt. Medzi ďalšie témy encykliky 
patrí napr. postavenie ženy, ekologické 
problémy, otroctvo, nezamestnanosť, 
rasizmus, chudoba.

Na záver rímsky veľkňaz cituje Dokument 
o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie, 
ktorý sám podpísal 4. februára 2019 v Abú 
Zabí spolu s veľkým imámom Al-Azha-
ru Ahmadom Al-Tajíbom. Vychádzajúc 
z tohto medzníka medzináboženského 
dialógu Svätý Otec znova vyjadruje 
výzvu, aby sa v mene ľudského bratstva 
prijal dialóg ako cesta, spolupráca ako 
spôsob konania a vzájomné poznanie ako 
metóda a kritérium.

Encyklika Fratelli tutti – o bratstve a so-
ciálnom priateľstve je uzatvorená dvomi 
modlitbami v ekumenickom duchu. V pr-
vej sa Svätý Otec obracia k Bohu ako Stvo-
riteľovi a v druhej ako k Trojjedinému. 

Táto encyklika nie je chladnou kritikou. 
Skôr jasne naznačuje poľudšťujúcu 
úlohu: byť skutočne ľudským znamená 
prejaviť vôľu pozerať sa na svet v jeho 
kráse a bolesti, hlboko načúvať pri stret-
nutí s druhým utrpeniu i radosti a brať 
ich na seba ako svoje vlastné. Hovorí, že 
univerzálne bratstvo a sociálne priateľ-
stvo sa musia uplatňovať spoločne. Ich 
korene sú v stretnutí medzi náboženstva-
mi a ukazujú svoj náboženský charakter 
a príťažlivosť. Transcendentná pravda 
nepredstavuje bremeno, ale dar, ktorý 
umožňuje mať stabilnejšie korene nášho 
spoločného konania. Môže znížiť obavy, 
ktoré pociťujeme pri spájaní tých rizík, 
ktoré sú potrebné na transformáciu sveta. 
Viera je náš zdroj, je to súčasť toho, ako 
môžeme pomenovať realitu a prekročiť 
bezútešnú ľahostajnosť nášho veku.

BISKUPI Z KONCA 17. STOROČIA
Keďže uhorský prímas nesúhlasil s podriadením Mukačeva pod Kyjev, zvolil jej 
rozdelenie na obradové vikariáty – jeden na Spiši a druhý v Mukačeve a podria-
denie vikárov miestnym latinským biskupom. V tom čase sa začal kurucký odboj 
a povstanie Imricha Tököliho (1672 – 1688). Počas povstania sa do Mukačeva 
pokúsil dosadiť arcibiskup Juraj Slepčiansky-Pohronec bývalého metropolitu Pa-
rosu a Naxosu Teofana Maurocordata. Tento rodák zo Smyrny v júni 1671 prestúpil 
v Ríme na katolicizmus. Prímas vymenoval Maurocordata za svojho administrá-
tora, resp. sufragánneho biskupa pre oblasť Mukačeva. Biskupa však kňazi nepri-
jali, a tak sa na konci roka 1677 vrátil do Viedne, odkiaľ odišiel do Ríma. Zomrel 
9. februára 1688 a je pochovaný v gréckom Chráme sv. Atanáza. Uhorský prímas 
v roku 1681 zveril správu eparchie Jánovi Hieronymovi Lipnickému z Haliče. Jeho 
právomoci sa nakoniec obmedzili iba na Spiš. Zvyšok eparchie zveril kyjevský 
metropolita baziliánovi Porfýriovi Ardanovi Kuľčinskému. Ten pochádzal z Voly-
ne na Haliči a štúdiá absolvoval vo Francúzsku. V roku 1683 sa poľský kráľ Ján III. 
Sobiesky neúspešne prihováral u rakúskeho cisára za jeho biskupskú nomináciu. 
V roku 1687 pápež Inocent XI. na radu kardinála Koloniča dosadil za eparchiálne-
ho administrátora pôsobiaceho v Mukačevskej eparchii Rafaela Angela Havrilovi-
ča z dnešného Bieloruska. Ten pôsobil v Mukačeve rok. (Juraj Gradoš)
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TAJOMNÝ  
OKAMIH POČATIA 

Jozef GLASA

Počiatok nového roka. Dieťa v jasliach. Deťúrence 
v kolískach. Veľké oči pod stromčekom. Deti 
dosiaľ nenarodené. Schúlené pod tlčúcim srdcom 
očakávajúcej. Ťarchavej. Všetkými bremenami 
rodiaceho sa sveta. Nového nekonečna ukrytého 
v konečnom ľudskom tele. 

Matky v nádeji. Svedkyne požehnania. Ras-
túceho v tichosti. Vznikajúceho v skrytosti. 
Prichádzajúceho priamo z náručia Boha 
i z objatia človeka. 

Nový život. Hlási sa v skrytosti. Najskôr ako 
prekvapenie. Veľké. Najväčšie? Vytúžené či 
nečakané. Neočakávané. Neveriaci Tomá-
šovia všetkých čias. Otázka 
otázok: Naozaj? Rozradost-
ňujúca. Inokedy zraňujúca. 
More otázok. Čo teraz. Čo 
si s tým počatým počne-
me? Hlási sa bez slov. Ale 
neodvolateľne. Ako poslaný. 
Ako poslaná. Dôkaz lásky, 
dôkaz optimizmu nášho 
Boha (R. Thákur). A lásky 
ľudí. Pokračujúce obdarova-
nie. Zázračný dar rodičom 
i svetu. Boží dar života. Pýta 
si očakávanie. Radosť. Pri-
jatie. Bezpodmienečné. Aj 
do nepodmienok. Nemysli-
teľných. Do maštaľky a jas-
ličiek. Do tmavého chladu 
noci tohto sveta. Prežiareného Hviezdou 
a hviezdami. S prísľubom nového rána. 

Za obzormi, v kráľovských palácoch 
konzumu a v poddanských domčekoch pod 
nimi sa už chystá smrť. Naostrené zbra-
ne postmoderného sveta. Zášť a hrozba. 
Propaganda bezohľadnosti. Zamaskovaná 
brutalita voči očakávajúcej. V empatickom 
prestrojení. Do práva na svoje telo. Práva 
zabiť. Do nároku na svoj život. Na svoje 

súkromie. Ten nový život si predsa ona 
nemôže dovoliť! Nie, to my si nemôžeme. 
Lebo nám, nám všetkým to všetko skompli-
kuje. Práve teraz? Keď ja, keď my sme mali 
úplne iné plány?! Pokazí nám to imidž. 

Navyše, je to len a len jej vec. Prečo to 
neriešila? Kam podela rozum?! Čo bude 

s nami? Musíme uvažovať pragmaticky. 
Detaily potom. Teraz len zastaviť ten život. 
Čo najrýchlejšie. Aby nebol. Aby ho nebolo. 
Číhajúci Herodesovia dnešných čias. Desiví 
vo svojej navoňavkovanej plesnivine. Po-
núkajúci rýchle riešenia. Sterilné nástroje 
medicíny naruby. Potratové tabletky. Nárek 
v Betleheme a okolí. Toľko neviniatok! 

Sú tu však anjeli. Priamo z nebies. Poslovia 
Boží. Zvestujú radostnú zvesť. Žiariace 

svetlá v temnotách noci. Sláva Darcovi ži-
vota na výsostiach! A na Zemi pokoj životu. 
Dobrej vôle. A ľuďom láskavým a statoč-
ným. Schopným prevziať zodpovednosť. 
Tu a teraz. Nie až zajtra. Bez vyhovárania. 
Bez odvrávania. Pokoj ochotným pomôcť. 
V malom i vo väčšom. Pokoj ľuďom chrá-
niacim život. Dieťaťa každej očakávajúcej 
matky. Od jeho počatia. Takého zázračné-
ho! Nebesia už pripravujú ďalšie zázraky. 
Egyptský azyl. Záchranu pred Herodesom. 
A kdesi, v neznámej budúcnosti, naza-
retský domček. Nástroje obživy. Zázračné 
možnosti života a pre život. Pre šťastie 
v živote a zo života. 

Lebo Prozreteľnosť pozná nepoznané 
riešenia. Je tvorivá. Vynachádzavá a obe-
tavá. Do krajnosti. Hľadá si a nachádza 
v každom čase svojich. Ľudí so srdcom. 
Statočné matky nenarodených. Očakávajú-
ce a chrániace plod svojho lona. Náhodných 

milosrdných Samaritánov. 
Idúcich v správnom čase oko-
lo. Tých, ktorí sa neodvrátia. 
Nejdú ľahostajne ďalej. Lebo 
Prozreteľnosti záleží. Veľmi. 
Na každom živote. Na kaž-
dom človeku. Dávno a pred 
vekmi pripravila všetko pre 
zázrak jeho života. Áno, dala 
si záležať. Lebo život človeka 
sa naozaj „počína zázračne“ 
(Ž 139, 13 − 16).                

Počatie života, ľudského 
života. Zahalené tajomstvom. 
Posvätným závojom dôs-
tojnosti. A predsa, v tichej 
skrytosti Prozreteľnosť 

vystrojila na počesť každého počatého 
skutočný ohňostroj. Slávnostné, radostné 
záblesky svetla. Viazané na ten okamih. 
Keď sa doslova štartuje život. Každé ľudské 
vajíčko má pripravené svetlice. Na tento zá-
zračný, reálny moment. Zásoby iónov zinku 
v malých patrónach. Tesne pod bunkovou 
membránou. Okamih počatia, keď splynú 
membrány dvoch život darujúcich buniek, 
je vyznačený jasným svetelným zábleskom. 
Ale o tom už viacej nabudúce.
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VAROVNÝ  
VÝKRIK Z RÍMA

Zdroj: www.jesuits.global

Svoju novú encykliku Fratelli tutti podpísal pápež František 3. októbra, teda v predvečer 
sviatku sv. Františka z Assisi, práve pri hrobe tohto svätca. Dokument venovaný témam 
univerzálneho ľudského bratstva i sociálneho priateľstva je adresovaný veriacim kresťa-
nom i všetkým ľuďom dobrej vôle. Pri príležitosti vydania tohto dôležitého textu vydala 
tlačová kancelária jezuitskej generálnej kúrie v Ríme krátky rozhovor o hlavnom posols-
tve dokumentu s jedným z najbližších spolupracovníkov pápeža Františka, kardinálom 
Michaelom Czernym SJ.

J	 Pápež František napísal svoju encykliku 
Laudato si‘ v čase, keď bol veľmi potrebný 
jasný a silný varovný signál v súvislosti so 
znečisťovaním planéty. Prečo píše pápež 
František svoju novú encykliku o ľudskom 
bratstve práve v tomto momente?

Tento varovný výkrik týkajúci sa starostlivosti o náš 
spoločný domov nestratil nič zo svojej aktuálnos-
ti. Práve naopak, v kontexte environmentálneho 
i ľudského úpadku, ktorý jasne zdôrazňuje súčasná 
kríza spätá s vírusom Covid-19, sa stáva ešte nalie-
havejším. Je veľmi pravdepodobné, že motiváciou 
Svätého Otca na napísanie encykliky Fratelli tutti je 
rovnako naliehavé presvedčenie, že jediným mož-
ným spôsobom života je uznať, že všetci sme bratia 
a sestry, a následne podľa toho aj konať. Encyklika 
Fratelli tutti teda môže byť pre nás varovaním 
i pozvaním k nádeji, svetlom, ktoré chce rozptýliť 
temnotu a pozýva nás otvoriť srdcia aj svet.

J	 Prečo pápež podpísal novú encykliku práve 
v Assisi, nad hrobom sv. Františka?

Pápež František rád komunikuje nielen slovami, ale 
aj gestami. Tieto gestá robí preto, aby vysielal určité 
signály. Vašu otázku by som teda rád otočil a položil 
ju každému, kto si prečíta tento rozhovor: Čo mi 
chce pápež František povedať tým, že podpísal tento 
dokument nad hrobom Františka, ktorý bol svät-
com, reformátorom, bratom všetkých a všetkého?

J	 Aké sú silné stránky tejto encykliky?

Tento dokument pozýva „všetkých ľudí, ktorí 
v srdci nosia vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo, 
aby sa spojili a spolupracovali na tom, aby sa toto 
bratstvo stalo pre nové generácie vodidlom ku kul-
túre vzájomného rešpektu, vychádzajúc z vedomia, 
že vďaka veľkej Božej milosti sú všetci ľudia bratmi 
a sestrami“. Citujúc Dokument o ľudskom brat-
stve pre mier a spolužitie vo svete publikovaný vo 
februári 2019 počas apoštolskej cesty Svätého Otca 
do Spojených arabských emirátov chcem zdôrazniť 
to, ako je tematika novej encykliky v jednej línii 
s týmto dokumentom z Abú Zabí. Už samotný titul 
Fratelli tutti obsahuje návrh, je pozvaním k brat-
stvu, k vzájomnému uznaniu, že všetci sme bratia 
a sestry, zodpovední jedni za druhých. Sme pozvaní 
byť nablízku tým, ktorí trpia, a nehľadieť na iných 
iba ako na „blížnych“, ale ako na ozajstných bratov 
a sestry. Myslím si, že sila tohto dokumentu 
spočíva v zapojení všetkých. Ide o univerzalitu, 
ktorá však nestráca kontakt s konkrétnou osobou, 
rodinou, komunitou tu a teraz.

J	 František z Assisi je známy vďaka svojmu 
pozoruhodnému postoju bratstva. Môže 
nám fakt, že pápež cituje tohto svätca 
v titule svojej novej encykliky, povedať 
aj čosi o tom, prečo si zvolil práve meno 
František?

Nie je žiadnym tajomstvom, že sv. František z As-
sisi inšpiroval pápeža Františka. Dve z troch jeho 
encyklík obsahujú vo svojich tituloch slová tohto 
reformátora, chudobného a bratského svätého. 
Spomeňte si na to, čo povedal obraz ukrižovaného 

Michael Czerny 
sa narodil v roku 
1946 v Brne, no 
už v roku 1948 
jeho rodičia s ním 
emigrovali do Ka-
nady. V auguste 
1964 vstúpil 
do Spoločnosti 
Ježišovej a 9. júna 
1973 prijal kňaz-
skú vysviacku. 
V decembri 2016 
ho Svätý Otec 
František vymeno-
val za tajomníka 
sekcie pre migran-
tov a utečencov 
Dikastéria pre 
integrálny ľudský 
rozvoj. Za kardiná-
la ho Svätý Otec 
vymenoval 1. sep-
tembra 2019.
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VIETE, ŽE... 
Stará mama kardinála 
Michaela Czerneho 
SJ z matkinej strany 
umrela počas nacizmu 
v koncentračnom tábo-
re v Osvienčime, jeho 
matka Winifred Hayek 
Czerny bola uväznená 
v koncentračnom tábo-
re v Terezíne. Pretože 
jeho otec Egon Czerny 
sa odmietol rozviesť 
so svojou manželkou, 
internovanou v Tere-
zíne (pre jej židovský 
pôvod), musel, hoci 
bol katolíkom, posled-
ných osem mesiacov 
druhej svetovej vojny 
vykonávať nútené 
práce v koncentračnom 
tábore v českom meste 
Postoloprty. 

Malebné rodisko  
sv. Františka, mestečko 
Assisi. Tu, na oltári kos-
tolíka, ktorý vybudoval 
svätec, podpísal svoju 
novú encykliku Svätý 
Otec František.

Krista mladému rytierovi: „František,“ povedal mu, 
volajúc ho po mene, „choď a oprav môj dom, ktorý 
chátra.“ Viac než meno leží Svätému Otcovi na srd-
ci spôsob, akým má fungovať Cirkev, ktorý bol pri 
rôznych príležitostiach definovaný ako „synodálna 
cesta“. Potvrdzuje horizonty jeho pontifikátu vy-
značené Druhým vatikánskym koncilom.

J	 Akým spôsobom ho mohli jeho prvé tri 
návštevy Assisi inšpirovať k napísaniu 
encykliky?

Stretnutia s ľuďmi, s postihnutými a chorými 
deťmi, s chudobnými, s náboženstvami… Modlitba, 
pokoj, dialóg a ticho sú azda kľúčovými znakmi 
predošlých troch návštev Svätého Otca v Assisi. 
Neviem, či môžem povedať, že tieto návštevy ho 
inšpirovali k napísaniu encykliky alebo či skôr 

vyjadrujú to, čo je v jeho srdci. Je však isté, že Assisi 
je miestom, ktoré Svätý Otec navštevuje často tak 
duchovne, ako aj osobne.

J	Mali by byť udalosti na ostrove Lesbos, 
požiar v tamojšom utečeneckom tábore či 
iné podobné ukrutnosti páchané po celom 
svete vnímané ako výčitka nášmu univer-
zálnemu ľudskému bratstvu?

Tieto tragické udalosti sú škandálom, sú vyjad-
rením biedy, do ktorej môžeme upadnúť, keď sa 

na seba pozeráme 
ako na cudzincov. 
Sú vyjadrením 
najhoršej možnej 
verzie ľudstva. Mali 
by sme premýšľať 
nielen nad utrpe-
ním našich bratov 
a sestier, ale aj nad 
našou úbohou 
odpoveďou, zahan-
bujúcou ľahostaj-
nosťou a neschop-
nosťou našich 
vlád. Tvárou v tvár 
tomuto žalostnému 
zlyhaniu vyjadre-
nému horiacimi 
ruinami tábora si 
musíme uvedomiť, 
rovnako ako kedysi 
v Osvienčime, že 
Boh počuje nárek 
všetkých týchto 

osôb a že nás volá. Volá nás odpovedať na túto tra-
gédiu spolu s ním, odpovedať spolu s ním na iné, 
primnohé tragédie našich čias. Modlime sa, aby 
nám Pán daroval dary načúvania, citlivosti, poká-
nia, kreativity, milosrdenstva, lásky a spravodlivosti 
v službe našim bratom a sestrám.
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BEZDETNOSŤ, 
PRÍLEŽITOSŤ OTVORIŤ 
SRDCE PRIJATIU 

Alena MOLČANOVÁ

Neplodnosť bola už okolo roku 1900 významným fenomé-
nom. No tak vtedy, ako často aj dnes je bezdetnosť (napr. 
z dôvodu neplodnosti jedného z partnerov) opradená 
istým stupňom tajomna a v bežnom rozhovore ju ľudia 
často prejdú tichým mlčaním. No nemé mlčanie nezname-
ná, že nás to nezaujíma ani to, že v nás nebeží sled otázok 
spojených s neplodnosťou.

Za nemým mlčaním pri neželanej bezdet-
nosti vidno ochranný mechanizmus, keďže 
ťažko zodpovedať otázky o význame man-
želstva a plodenia, o význame materstva 
a otcovstva, keď sa to prirodzene nedeje. 
A ešte ťažšie nájsť slová vyjadrujúce zaží-
vanú skúsenosť bezmocnosti vyplývajúcu 
z nemožnosti priviesť na svet dieťa.

Bezdetné páry prechádzajú mnohými  
fázami zvládania faktu, že nemôžu mať 
vlastné dieťa. Tie fázy sú bolestivé a pre 
tých, ktorí to nezažili, nepochopiteľné. 
Po opakovaných neúspešných pokusoch  
(či už prirodzených, alebo za použitia 
rôznych podporných spôsobov) nastáva 
okamih pravdy a partneri vstupujú do fázy 
vyžadujúcej akceptovať skutočnosť, že 
nikdy nebudú mať svoje spoločné deti. Čas, 
keď táto fáza nastupuje, je veľmi individu-
álny a je často sprevádzaný opakovanými 
pokusmi o popretie, no i hnevom, smút-
kom či depresiou.

Proces prijatia bezdetnosti je veľmi nároč-
ný a predchádza mu niekoľko ďalších fáz: 
prvou z nich je šok – často sprevádzaný zú-
faním a beznádejou z uvedomenia si prob-
lémov spojených s počatím. Ten sa strieda 
s popretím – potlačením faktu neplod-
nosti v nádeji, že je to omyl a že to možno 

skúsiť ináč. No pri opakovaných pokusoch 
trpí sebaúcta a nádej je spochybňovaná. 
A tak je na rade hnev – reakcia na zrane-
nie a bezmocnosť, a stratu kontroly nad 
vlastným telom. Hnev je zradný v tom, že 
môže byť zameraný na seba samého, no aj 
na okolie – iné páry, ktoré deti mať môžu, 
no ešte viac na tých, ktorí môžu, no dieťaťa 
sa vzdajú či sa oň nestarajú. Hnev čoskoro 
nahradia pocity viny voči sebe samému, 
ale aj obviňovanie druhého. Toto štádium 
veľmi konfrontuje a je skúškou sily vzťahu 
partnerov, pretože bolesť a zmiešané pocity 
blokujú vzájomnú komunikáciu. Ťažkosť 
hovoriť o tom navzájom je umocňovaná 
hanbou a neschopnosťou byť v kontakte 
s inými a počúvať otázky ohľadne detí 
a založenia rodiny. A tak sa partneri 
stiahnu do izolácie a snažia sa udržať svoju 
neplodnosť v tajnosti. Ďalšie opakované 
sklamania zo snahy o počatie prinášajú 
pocit nezmyselnosti sexuality, a tak hnev 
strieda odcudzenie a obava, ba až hroz-
ba rozchodu či opustenia. S tým všetkým 
prichádza smútok, no paradoxne, ak je 
zdravý, je zároveň liečivý, pretože s ním 
prichádza aj samotné spracovanie faktu ne-
možnosti mať dieťa. Spolu so smútkom sa 
postupne objavujú prvé myšlienky na inú 
budúcnosť. Pre tých, ktorí prišli až sem, 
sa začína prijatie vlastnej bezdetnosti, čo 
otvorí dvere iným možnostiam. 

Samozrejme, proces prijatia bezdetnosti je 
veľmi náročný a pre mnoho párov má veľký 
zmysel vyhľadávať psychologickú pomoc 
pri zvládaní ich nesplneného želania mať 
dieťa. Mnohí prežívajú osamotene bytost-
ný strach z toho, že bezdetnosť naruší ich 
partnerstvo. Táto obava je však u mnohých 
párov neopodstatnená. Práve naopak, 
väčšina z tých, ktorí nemožnosť mať vlast-
né dieťa okúšajú, spätne uviedli, že skrze 

Bývalý šéfredaktor časopisu Slovo  
Ing. Blažej Krasnovský by sa bol  
3. januára dožil sedemdesiatich  
rokov. Na jeho pamiatku prinášame  
úryvok z jednej z jeho básní.  
Večná mu pamiatka!

ZIMA
Blažej KRASNOVSKÝ

Sneh prikryl les.
Chladnými dlaňami.
Pod nimi doznel šepot
lístia.
Všetko sa prinavracia
k pokoju.
Iba môj krok
nevyznačenou bielou krajinou
je neistý...

Smutnejšie ako spiaca zem
dýchajú pľúca.
Každý deň ich ťaží
nejaká vina. (úryvok)
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zdieľanie bolesti z bezdetnosti narástla ich 
vzájomná blízkosť a porozumenie. Energiu, 
ktorá bola predtým spojená s túžbou mať 
vlastné dieťa, nasmerovali inam – k myš-
lienke osvojenia. 

Iste sa zhodneme, že prijať dieťa je význam-
né rozhodnutie. Rozhodnutie srdca aj hlavy, 
túžby aj schopnosti pomáhať a spojiť svoj 
život s nechceným či z rôznych dôvodov 
rodičom odobraným dieťaťom. Predchádza 
mu dôležitá príprava – hľadanie odpovedí 
na rôzne otázky: o tom, čo sa mi v živote po-
darilo, ale aj o tom, čo mi chýba, o tom, kto 
je v tom mojom živote najdôležitejší a prečo 
i o tom, čím som si prešiel v detstve a čo to 
so mnou urobilo. Premýšľanie je aj o tom, 
či budem vedieť prijať dieťa so všetkým, čo 
si so sebou prinesie (vrátane jeho minulosti 
a pôvodnej rodiny), no aj o tom, či budem 
schopný porozumieť jeho pocitom a uspo-
kojiť jeho potreby.

Toto hľadanie prebieha vnútorne, no oveľa 
významnejšie je jeho zdieľanie vo dvojici. 
Samozrejme, nie na všetko je odpoveď 
a ako v mnohých iných oblastiach aj tu ju 
môžu partneri nachádzať v inom čase. No 
dôležité je o tom hovoriť a postupne sa 
zladiť. Prijatie však nie je iba vecou páru. 
Do tohto rozhodnutia je dôležité vtiahnuť 
aj blízkych príbuzných, pretože práve oni 
budú dôležití, keď sa dostavia ťažkosti. 
O to dôležitejšie je, aby aj oni rozumeli 
inakosti náhradného rodičovstva a tomu, 
v čom je jeho čaro, ale aj náročnosť. Ako 
hovorí Caroline Archerová v knihe Dieťa 
v náhradnej rodine: „Osvojenie sa v mno-
hých ohľadoch odlišuje od narodenia 
vlastného dieťaťa, a pritom oboje so sebou 
prináša rovnakú radosť, trápenie aj problé-
my. Vyznať sa v tom, čo je rovnaké a čo iné, 
a uviesť to do rovnováhy je pre každého 
veľmi náročná úloha, ktorá má zásadný 
význam pre zdravý vývin dieťaťa.“ 

Rozhodnutie prijať dieťa v človeku zreje 
a súčasťou tohto zrenia je aj obdobie 
oficiálnej prípravy na náhradné rodičov-
stvo – procesu, keď do tohto rozhodovania 
prispieva spoločnosť – štát a odborníci, 
ktorí prichádzajú ako pomoc, ale aj ako 
hodnotiteľ zrelosti. Pre mnohé páry je to 
dobrodružná cesta objavovania vlastných 
schopností a možností. Po jej zdarnom za-
vŕšení prichádza čas očakávania príchodu 
dieťaťa do rodiny. Tento čas možno využiť 
na oddych a prípravu na budúcu špeciálnu 
rodičovskú rolu. Pretože do rodiny príde 
dieťa, ktoré síce nie je „z jej krvi“, ale stáva 
sa ním. Na to, aby sa to stalo, treba dieťa 
bezpodmienečne prijať. A to dokážu práve 
ľudia, ktorí si prešli bolesťou neplodnosti.

„Odpovedal mu  
Šimon Peter:

,Pane, a ku komu by sme išli? 
Ty máš slová večného života.’” 

Jn 6, 68
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DAMASKÁ  
IKONA

Milan GÁBOR

Názvy väčšiny ikon Bohorodičky sú 
odvodené od jednotlivých miest, kde sa 
im vzdávala úcta. Sú však aj také, ktorých 
mená sa spájajú s osobami, s ktorými boli 
späté od začiatku alebo sa im zázračným 
spôsobom zjavili. V prípade Damaskej 
ikony sa s ňou spája tak miesto, ako aj 
osoba.

Damaská ikona 
Bohorodičky (rus. 
Дамаскинская) sa spája 
s prepodobným Jánom 
Damaským (okolo r. 
675 – 749, liturgická 
pamiatka 4. decembra), 
horlivým zástancom 
úcty svätých ikon 
v období ikonoborec-
tva (prenasledovania 
a ničenia svätých ikon). 
Podľa tradície mal 
byť prepodobný Ján aj 
autorom divotvornej 
ikony, ktorá sa do konca 
života nachádzala v jeho 
monastierskej kélii. Ako 
uvádza M. Donadeo, 
pomenovanie tejto ikony 
sa opiera o legendu, 
podľa ktorej rytieri 
kúpili ikonu v Damasku. 
V Damasku sa ikona 
nachádzala až do 14. sto-
ročia, keď ju kresťania 
utekajúc pred výbojný-
mi nájazdmi Tamerlána 
(vojvodcu a krutého 
dobyvateľa) odniesli 
na ostrov Rodos. Ako 
hovorí legenda, počas 
úteku ukazovali anjeli utečencom cestu 
prostredníctvom žiarivého stĺpu svetla, 
ktorý sa zastavil práve nad Rodosom.

Po storočnom prebývaní ikony v pro-
stredí Pravoslávnej cirkvi na Rodose 
bola ikona odovzdaná Rímskokatolíckej 
cirkvi, a to zástupcom Rytierskeho rádu 

maltézskych rytierov, ktorí ju umiest-
nili vo svojom chráme, kde prebývala 
až do roku 1523. V noci 23. januára 1523 
rytieri Maltézskeho rádu utekajúc pred 
Turkami z ostrova Rodos zobrali zo 
sebou v debnách plných relikvií a posvät-
ných predmetov aj divotvornú Damaskú 
ikonu Bohorodičky. S ikonou puto-

vali po svete viac ako sedem rokov, až 
do času, kým im v roku 1530 cisár Svätej 
rímskej ríše nemeckého národa a špa-
nielsky kráľ Karol V. a pápež Klement 
VII. nedarovali súostrovie Malta. Rytieri 
Maltézskeho rádu tam vybudovali svoju 
pevnosť a postavili Chrám sv. Kataríny, 
v ktorom umiestnili aj Damaskú ikonu 

Bohorodičky. Vo veľkej a krvavej bitke tu 
v roku 1565 rytieri Maltézskeho rádu zví-
ťazili nad osmanskými vojskami a založi-
li hlavné mesto a pevnosť Valletta, ktoré 
pomenovali podľa vtedajšieho veľmajstra 
Jeana Parisota de la Valletteho. V roku 
1580 dokončili výstavbu nového chrámu 
zasväteného Damaskej ikone Bohoro-
dičky, gr. Εκκλησία της Παναγίας της Δα-
μασκού, nazývaný aj Id-Damaxxena, kde 
bola v roku 1587 slávnostne umiestnená 
aj Damaská ikona Bohorodičky, ktorá sa 
tam nachádza dodnes. Chrám je v užíva-
ní melchitských katolíkov.

V roku 1932, pri príležitosti 1500. výročia 
Efezského snemu (na tomto sneme v roku 
431 otcovia Cirkvi slávnostne vyhlási-

li pravdu o Máriinej 
dôstojnosti Božej Matky 
a pridelili jej titul The-
otokos − Bohorodička), 
bola ikona slávnostne 
korunovaná. V šesťde-
siatych rokoch dvadsia-
teho storočia bola ikona 
reštaurovaná. Umeno-
vedci a historici umenia 
na základe štýlu a tech-
niky maľby potvrdili da-
tovanie ikony do obdobia 
12. – 13. storočia.  

Ikona s rozmermi 
100 x 147 cm zobrazuje 
Bohorodičku po pás 
s dieťaťom Kristom 
v type eleusa – milujú-
ca, nežná. Božia Matka 
s doširoka otvorenými 
očami a zamysleným, 
hĺbavým pohľadom sa 
akoby zamýšľa nielen 
nad tým, čo čaká jej 
Syna, ale aj nad nami – 
jej duchovnými deťmi. 
Dieťa Kristus objíma 
svoju milujúcu Matku 
a lícom sa jej nežne 
dotýka. V hornej časti 
ikony po stranách možno 

vidieť čiastočne zachované fragmenty 
svätých archanjelov Gabriela a Michala, 
zobrazených v celých postavách, ktorí sa 
v modlitebnom geste obracajú na Boho-
rodičku. Svoju liturgickú pamiatku slávi 
Damaská ikona Bohorodičky spoločne 
s prepodobným otcom Jánom Damaským 
4. decembra.
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ZOSTÁVA  
V PAMÄTI

JÁN

Túto vďačnú spomienku a svedectvo 
venujem najžiarivejšej pamiatke svojej 
statočnej a odvážnej manželky Aničky, 
ktorá vrchovatou mierou milovala Boha 
i ľudí. Tiež chcem obohatiť a povzbudiť 
tých, ktorí si v živote prešli podobným 
utrpením a skúškami a majú pochyb-
nosti, či všetko urobili správne a na sto 
percent. Aj my sme ich mali a ja som stále 
viac presvedčený, že keby som mohol žiť 
druhýkrát, konal by som rovnako.

Je to už skoro tridsať rokov, čo sme sa 
s mojou milovanou manželkou Aničkou 
rozhodli, že prijmeme do našej rodiny 
opustené dieťa. Najprv jedno a potom 
možno aj druhé. Uvidíme, na čo budeme 
stačiť... Bývali sme vtedy v dvojizbovom 
byte v Brne a obaja sme mali dobré za-
mestnanie. Absolvovali sme psychologic-
ké testy a z práce aj od uličného výboru 
sme dostali posudok s odporúčaním. 
Potom už neostávalo nič iné, iba čakať, 
kým nám štát pridelí vhodné dieťa. Vtedy 
sa čakalo rok aj viac, my sme však tak 
dlho čakať nemuseli. 

V júli 1988 sme vykonali púť do Medžu-
goria, kde sme sa vrúcne modlili, aby sme 
prijali Božiu vôľu. Sprevádzal nás priateľ 
kňaz dominikán. Pri ceste späť sme 
navštívili rádové sestričky v Dunajskej 
Lužnej na Slovensku, ktoré dobre poznal. 
Tie žili a pracovali v areáli dojčenského 
ústavu a umožnili nám návštevu jedného 
oddelenia. Tu sme sa zoznámili s naším 
prvým synom Michalom. Netrvalo dlho 
a za mesiac sme si ho už viezli domov.

Na bračeka nečakal dlho, Ivana sme si 
z rovnakého ústavu priviezli v októbri 
1989, tri týždne pred revolúciou. Deti sme 
dostali takým zvláštnym spôsobom, že 
keď dnes o tom píšem, aj po tých rokoch 
sa mi tají dych a behá mráz po chrbte 
z toho, ako to vtedy Prozreteľnosť podivu-
hodne zariadila.

Prešli roky a my sme sa na začiatku no-
vého tisícročia presťahovali z veľkomesta 
na malú dedinu. Kúpili sme si domček 
a plánovali tam v pokoji stráviť zvyšok 
života. To trvalo presne deväť rokov. Za-
čiatkom apríla 2010 manželka nečakane 

ochorela invazívnym bujnením zhub-
ného nádoru v mozgu. V nemocnici jej 
vykonali biopsiu, magnetickú rezonanciu 
a jedno skôr symbolické ožiarenie. Pove-
dali nám, že je to neoperovateľný nádor 
a že jej dávajú nádej na normálny život 
iba niekoľko týždňov.

Po nich manželka ochrnula na pravú po-
lovicu tela. No nevzdávala sa a nesmierne 
statočne bojovala s neodvratným údelom. 
Takýmto spôsobom aj nám dodávala od-
vahu do ďalších dní. Nedovolila, aby sme 
jej pomáhali s jedením, a ľavou rukou to 
zvládala sama. Po piatich týždňoch utrpe-
nia si ju zaopatrenú svätými sviatosťami 
Pán povolal k sebe. S chlapcami sme ve-
deli, že to bolo pre ňu vyslobodenie. Pre 
nás to však znamenalo nenahraditeľnú 
stratu. Bol to šok. No nedalo sa s tým nič 
robiť. S organizáciou pohrebu mi vtedy 
výdatne pomohli priatelia z brnianskej 
Neokatechumenátnej cesty, kde sa celá 
rozlúčka konala, za čo som im doteraz 
veľmi vďačný.

Manželkinu blízkosť pociťujeme aj 
dnes na každom kroku. Keď si nevieme 
s niečím rady, hneď si na ňu spomenie-
me a nájdeme nejaké riešenie. Cirkev 
nás múdro učí viere vo vzkriesenie tela 
a v spásu nesmrteľnej duše. Toho sa 
držím a pevne verím, že sa raz znova 
s manželkou Aničkou zídeme v radosti, 
ktorá nebude mať konca.

UČÍ MA JEŽIŠ, UČITEĽ (1)
Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? Učiteľ dobrý, ktoré 
je najväčšie prikázanie? Ježišu, ďakujem ti, že si mňa nehodného človeka urobil 
hodným toho, že ty, Slnko pravdy, si prišiel ku mne biednemu služobníkovi ako 
slávny učiteľ a pomohol si mi poznať pravdu. Že si ma naučil tvojim cestám, 
aby si mi pripomenul slová žalmistu: „Blažený človek, čo nekráča podľa rady 
bezbožných... Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie 
do záhuby.“ (Ž 1, 1; 6) Učiteľ, „ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote 
mi múdrosť zjavuješ“ (Ž 50, 8). Pouč nás o svojich cestách a hriešnici sa k tebe 
obrátia (porov. Ž 50,15). „Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú 
podľa zákona Pánovho.“ (Ž 118, 1)

„Učiteľ je tu a volá ťa,“ (Jn 11, 28) povedala Marta svojej sestre Márii. Ako veľmi 
sa tomu Mária potešila, pretože ona bola tá, ktorá „si sadla Pánovi k nohám 
a počúvala jeho slovo“ (Lk 10, 39). Mária veľmi rada sedela pri Ježišových nohách 
a počúvala jeho slová.

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

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

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  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 (Moyze-
sova 40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online 
na FB

 Redakcia Slovo                               ...
Čo na to poviete?

                                             3 komentáre

                 Páči sa mi to                         Komentovať 

Martin Tkáč, kňaz 
 
Pretože Boh je láska. Nedáva ti to zmysel? Ide o to, že Boh 
stvoril všetko z lásky. A takto stvoril aj nás, a dal nám rozum 
a slobodu. Bez nich by sme si nepoložili ani túto otázku. 
Sloboda však v sebe nesie možnosť rozhodnúť sa aj proti 
Bohu a prináša tak dôsledok Bohom nechceného a nestvo-
reného zla. Teda aj choroby, katastrofy či iné zlá sú tu, lebo 
človek zhrešil. Boh dopúšťa zlo, lebo nemôže poprieť seba 
v dare slobody pre nás. On nie je bábkar, ale Otec. Hospodár, 
ktorý nechá rásť pšenicu pri kúkoli a nevytrháva ho, aby sa 
pšenica nepoškodila. Boh, ktorý zatiaľ trpí zlo v tomto svete, 
vie, že tomu, kto verí, všetko slúži na dobré.

Páči sa mi to . Odpovedať

Janka Demčáková, animátorka 
 
Už len tá otázka je zavádzajúca. Znie negatívne, akoby Boh 
robil niečo zlé. Ale nie je to tak. Pôvodcom všetkého zla je 
diabol. Boh je dobrý a je stvoriteľom všetkého a všetkých, 
čiže aj diabla, kedysi svätého, no vinou pýchy padnutého. 
Padol a následkom jeho neposlušnosti prišiel na svet hriech, 
a cez hriech smrť a všetky jeho následky. To zlo, ako bolo 
nazvané v otázke. Tieto následky hriechu nám však slúžia 
na to, aby zušľachtili naše duše. Ani Mária, ktorá bola bez 
hriechu, nebola uchránená od hriechom poznačeného sveta. 
A prečo? Aby vynikla jej svätosť. Tiež bola postavená pred 
zložité životné situácie, ktoré zvládla výborne. Preto ju 
máme ako príklad. No a, samozrejme, na konci vekov bude 
zlo definitívne zastavené. Máme sa na čo tešiť.

Páči sa mi to . Odpovedať

Andrea Harvilková, učiteľka 
 
Moja odpoveď je sloboda. Pán stvoril človeka na svoj obraz 
a keďže je slobodná bytosť, daroval ju aj človeku. Ten si 
slobodne robí, čo chce. Pracuje, študuje, športuje, zazname-
náva obrovský technologický pokrok. Čoraz viac sa spolieha 
na vlastnú inteligenciu, sily, poznanie. Zabúda, že je tu 
niekto väčší ako uvedené fakty. Keď sa nášho života dotkne 
zlo v akejkoľvek forme (choroba, smrť, vojna, hlad, katastro-
fy), hľadáme vinníka, pretože vlastným rozumom potrebu-
jeme nájsť dôvod, prečo sa to deje. Mám skúsenosť, ktorej 
základom je poznanie, že aj zlé udalosti života sa stali Božím 
slovom pre mňa, volajú ma k obráteniu, k viere. Myslím, že 
zlo vo svete je aj preto, lebo všetko na svete bolo povolané 
k bytiu a všetko to aj takto žije. Len človek prešiel od bytia 
k „matiu“. Tieto dva svety – byť a mať – sa bijú. A človek by 
sa mal navrátiť k „bytiu“.

Páči sa mi to . Odpovedať
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Otázka:
Prečo Boh dopustí vo svete zlo?

Slová súvisia s časom, mlčanie s večnosťou.

KEĎ 
VSTUPUJEM 
DO VZŤAHU
NIE je najdôležitejsšie, že:::

1. sa cítim osamelo

2. mi  tikajú biologické 
hodiny

3. podľa všetkých sa k sebe 
hodíme

4. sa mojim rodičom páči

5. som zranený/á zo svojej 
rodiny alebo chcem, aby 
moja vlastná rodina bola 
rovnaká ako tá, z ktorej 
pochádzam

6. môj budúci partner je 
dobre zabezpečený, má 
dobré spoločenské postave-
nie alebo dobre vyzerá

7. sa chcem osamostatniť

8. ma do toho ženie ne-
vysvetliteľne príťažlivosť 
a hriech nečistoty

9. sa zmení alebo ja ho/ju 
zmením

10. ho/ju privediem na ces-
tu správnej viery

11. mi ho/jej je ľúto

12. je to ideálny partner/ka

Možno od Boha nedostaneš 
meno svojho budúceho 
partnera ani žiadne iné 
znamenie. Ale vedz, že ti 
necháva slobodnú vôľu. 
Keď s ním máš vzťah a túžiš 
plniť jeho vôľu, s radosťou 
ti vo výbere partnera po-
môže. (Katarína Marčáková)

2 Tim 2, 13

Redakcia Slovogo(o)dbook
20590

ŠOKUJÚCE ZISTENIE: 
SOM ADOPTOVANÝ!

OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  J  S novým systémom 
sa mi v telefóne objavila aj nová funkcia – tlmočník. 
Zvolíte jazyky, zadáte text a šikovný škriatok v mobile 
vám ho poľahky preloží. Žiaľ, márne som v ponuke 
jazykov hľadal cirkevnú slovančinu. Tá je plná nád-
herných, ale ťažko preložiteľných slov a možno práve 
preto v ponuke chýba. 

Slovo usynovlénije je na preklad ľahké a záro-
veň ťažké. Slovník ho prekladá ako „osvojenie, 
adopcia“. To je tá ľahká časť prekladu. Čo to však 
znamená v našom vzťahu s Bohom? Práve v hlbo-
kých vnútorných významoch sú slová cirkevnoslo-
vanského jazyka krásne. Boh voči nám vykonal 
usynovlénije, ktoré však zahŕňa omnoho viac ako 
len nejaký právny úkon. Spravil z nás svojich synov 
a dcéry, daroval nám milosť žiť tak ako jeho jedno-
rodený Syn Ježiš Kristus. A spolu so životom svojho 
milovaného Syna nám daroval nesmiernu hodnotu 
našich životov, povzniesol nás nad anjelov a neo-
byčajným spôsobom nás pripútal k sebe samému. 

Tento dar so sebou nesie krásu, ktorú nemožno 
opísať slovami, ale aj zodpovednosť, ktorú všetci 
nesieme. Usynovlénije, osvojenie, ktoré sa s nami 
stalo, nás totiž volá k nesmiernej pokore aj solida-
rite, pretože nielen v sebe, ale aj v iných ľuďoch 
máme vidieť Boží obraz a adoptívne synovstvo. 
Skrze túto Božiu dobrotu sme sa stali navzájom 
blízkymi, sme „duchovnými súrodencami“ nielen 
s Ježišom Kristom, ale aj medzi sebou navzájom. 
V malej ekténii nás diakon vyzýva, aby sme Kristo-
vi odovzdali sami seba, druh druha i celý náš život. 

Robme to s úctou a láskou k iným ľuďom nielen 
počas liturgie, ale aj v našom každodennom živote, 
aby sme mohli naplno prežívať nezaslúženú milosť 
usynovlénija. Boh z nás urobil svojich synov a dcé-
ry a je na nás, či sa nimi naozaj staneme.

Zjv 21, 1 – 4

Lk 13, 2 – 3

14
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NOVÁ EPARCHIA PRE 
GRÉCKOKATOLÍKOV V POĽSKU

POĽSKO/ OLSZTYN	J	25. novembra 2020 
bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca 
Františka, ktorým vytvoril v Poľsku novú 
gréckokatolícku eparchiu Olsztyn-Gdansk 
a vymenoval jej prvého biskupa. Nová eparchia 
pokrýva sever Poľska. Jej územie je prevzaté 
z archieparchie Przemyšl-Varšava a doterajšej 
eparchie Vroclav-Gdansk. Sídlom katedrály sa 
stáva Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky 
v meste Olsztyn. Eparchia má 43 farností a filiá-
lok, ktoré obsluhuje 26 kňazov vrátane štyroch 
baziliánov. Vytvorením tohto nového biskup-
stva sa mení názov eparchie Vroclav-Gdansk 
na eparchiu Vroclav-Koszalin. Tak eparchia 
Vroclav-Koszalin, ako aj eparchia Olsztyn-

Gdansk sú súčasťou metropolie Przemyšl-Varšava. Novým vladykom eparchie  
sa stal Mons. Arkadiusz Trochanowski, narodený 6. januára 1973 v meste Szprotawa 
na západe Poľska. Kňazské svätenie prijal 29. júla 2000 z rúk vladyku Vladimíra  
R. Juszczaka vo Vroclavi. Následne pôsobil ako kaplán vo farnostiach Vroclav, Sliez-
ska Streda, Olawa i Olešnica. Od roku 2001 je farárom v meste Walcz. V roku 2012 
obhájil doktorát z teológie na univerzite Adama Mickiewicza v Poznani. Od roku 
2017 bol eparchiálnym delegátom na ochranu mladistvých. (Daniel Černý)

KARDINÁL SANDRI 
OTVORIL VÝCHOD-
NÉ DNI V RÍME 
VATIKÁN/RÍM	J	V pondelok 30. novembra 
2020 sa v Bazilike svätých apoštolov večer 
slávila eucharistická bohoslužba, ktorej 
predsedal kardinál Sandri. Bohoslužba bola 
slávená pri príležitosti novény k sviatku 
Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou, 
v rámci Východných dní, ktoré sú tradičnou 
súčasťou každoročných príprav na sviatky Na-
rodenia Pána. Okrem kardinála Sandriho sa 
na slávení zúčastnili vladyka Giorgio Demet-
rio Gallaro, arcibiskup a sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi, J. E. Mons. Flaviano 
Al-Kabalan, prokurátor Sýrskej katolíckej 
cirkvi, J. E. Mons. Rafic Warcha, prokurátor 
Maronitskej cirkvi, ctihodný otec Nareg Na-
amo, prokurátor Arménskej katolíckej cirkvi 
a rektor Pápežského arménskeho kolégia, ako 
aj mnohí ďalší východní duchovní pracujúci 
a študujúci v Ríme. Na bohoslužbe odzneli 
spevy rozličných obradov, ktoré doplnil aj 
zbor baziliky. (Daniel Černý)

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V PRAHE
ČESKO/PRAHA	J	V nedeľu 22. novembra 2020 sa v Katedrále sv. Klimenta 
uskutočnila odpustová slávnosť. Cirkevnoslovanskú liturgiu slávil vladyka La-
dislav Hučko, apoštolský exarcha, spolu s protosynkelom Milanom Hanušom, 
kancelárom Tomášom Mrňávkom, strahovským opátom Danielom P. Janáč-
kom O.Praem., ktorý bol slávnostným kazateľom, a ďalším duchovenstvom. 

Opát Janáček vo svojej kázni rozviedol myšlienku o tom, ako niekedy ne-
dostaneme to, za čo sa modlíme, ale vždy to, čo potrebujeme. Pýtal sa seba 
i veriacich, či žijú s nádejou, alebo bez nej. Život bez nádeje sa žiť nedá. Prík-
ladom nádeje je aj život patróna katedrály sv. Klimenta. O ňom sv. Irenej píše, 
že videl na vlastné oči apoštolov a počul ich náuku. Ako vieme, jeho ostatky 
previezli bratia sv. Cyril a Metod do Ríma. Evanjelium Ježiša Krista, radostná 
zvesť, ktorej uveril i sv. Kliment, je od začiatku do konca uistením, že máme 
dôvod na nádej. V súčasnosti nám veľa vecí naháňa strach. Ale viera a nádej je 
jediná cesta, ktorá nás od strachu oslobodzuje. Učia nás veriť tomu, ktorý nás 
nesie. (Daniel Černý)

UKRAJINA/CHUST	J	Gréckokatolícki 
mládežníci Chustského dekanátu Mukačevskej 
gréckokatolíckej eparchie sú združení v orga-
nizácii Svetlo sveta. Stalo sa už každoročnou 
tradíciou, že pred sviatkom svätého Mikuláša 
zbierajú materiálnu pomoc. V roku 2020 to 
bola pomoc detskému domovu rodinného typu 
Nazaret v Koroleve na území Mukačevskej epar-
chie, ktorý správujú gréckokatolícke sestry svä-
tého Jozefa. Mladí zbierku začali už 5. decembra 
a spevom kolied a drobnými sladkosťami pre 
najmenších potešili obyvateľov Chustu. (TSKE)

UKRAJINA/ UŽHOROD	J	Štyri mesiace 
po úmrtí vladyku Milana Šášika CM sa naskytla 
príležitosť odovzdať doteraz vyzbieranú sumu 
z fondu pre pomoc najbiednejším v Mukačev-
skej eparchii do rúk jeho nástupcu. Dar vo výške 
40 000 eur prevzal 22. novembra 2020 vladyka 
Nil Jurij Luščak OFM. Poďakoval sa za štedrosť 
toľkých bohuznámych ľudí. (TK KBS)

VATIKÁN	J	Vatikánsky štátny sekretár kardi-
nál Pietro Parolin nastúpil v utorok 8. decem-
bra popoludní na hospitalizáciu do rímskej 
Polikliniky Agostina Gemelliho, kde ho čaká 
vopred plánovaná operácia. Z tohto dôvodu 
sa neuskutoční plánovaná návšteva štátneho 
sekretára v Gréckokatolíckej eparchii Košice 
v pôvodnom termíne 26. až 29. decembra 2020. 
Náhradný termín tejto návštevy bude zverej-
nený hneď, ako bude aktualizovaný zo strany 
Štátneho sekretariátu. (TSKE)
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JUBILEJNÝ ROK 
SVÄTÉHO JOZEFA

Marko DURLÁK

Jubilejný rok svätého Jozefa ohlásil pápež František 
8. decembra 2020 pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia  
sv. Jozefa za patróna univerzálnej Katolíckej cirkvi. Tento 
titul mu udelil pápež Pius IX. v čase, keď sa Cirkev nachá-
dzala v ťažkej situácii, zažívajúc veľké útoky a nenávisť 
z boku nepriateľov.

V snahe opäť pripomenúť a prehĺbiť zve-
renie sa Cirkvi pod ochranu svätého Joze-
fa pápež František vyhlásil jeho jubilejný 
rok, ktorý potrvá od 8. decembra 2020 
do 8. decembra 2021. Je to mimoriadny 
čas pre každého kresťana katolíka, aby 
nanovo objavil veľkosť tohto nenápadné-
ho svätca a prehĺbil svoj osobný a duchov-
ný život podľa jeho vzoru. 

Jedinečnosť osoby sv. Jozefa a jeho cha-
rakteru približuje apoštolský list Svätého 
Otca Patris corde (S otcovským srdcom) 
zverejnený v deň vyhlásenia jubilejné-
ho roka. Uvažuje v ňom o jednotlivých 
vlastnostiach a postojoch svätého Jozefa, 
ktoré môžu byť vhodným podnetom 
na rozjímanie o ňom a o jeho mieste 
v Božom pláne, ako aj výzvou nasledo-
vať jeho cnosti. Po dlhšom úvode listu 
nasleduje sedem bodov – zamyslení 
nad jednotlivými aspektmi tejto vzne-
šenej postavy: 1. milovaný otec; 2. otec, 
ktorý vie byť nežný; 3. otec, ktorý vie byť 
poslušný; 4. otec, ktorý prijíma; 5. otec 
odvážne tvorivý; 6. otec pracujúci; 7. otec 
v tieni. 

List Svätého Otca sa končí týmito slova-
mi: „,Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 
matku,‘ tak hovorí Boh svätému Jozefovi. 
Cieľom apoštolského listu je umocniť 
lásku k tomuto veľkému svätcovi, utiekať 
sa k nemu, nasledovať ho v cnostiach 
i v konaní. Veď špecifickým poslaním svä-
tých nie je len udeľovať zázraky a milosti, 
ale prihovárať sa za nás pred Bohom, ako 
to robili Abrahám a Mojžiš, ako to robí 
Ježiš, jediný prostredník, ktorý vystupuje 
u Boha Otca ako náš advokát, stále poho-
tový prihovárať sa v náš prospech. Svätí 
pomáhajú všetkým veriacim dosiahnuť 
svätosť a dokonalosť v ich vlastnom stave. 
Ich život je konkrétnym dôkazom toho, 
že žiť evanjelium je možné. Ježiš pove-
dal: ,Učte sa odo mňa, lebo som tichý 
a pokorný srdcom‘, a svätci vo svojej dobe 
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sú príkladom života, ktorý je hodný na-
sledovania. Svätý Pavol výrazne povzbu-
dzoval: ,Napodobňujte ma!‘ Svätý Jozef to 
hovorí svojím výrazným mlčaním. Majúc 
pred zrakom príklady toľkých svätých 
si svätý Augustín kladie otázku: ,Keď to 
dokázali títo, ty to azda nedokážeš?‘ Tak 
dospel k úplnému obráteniu a zvolal: 
,Neskoro som si ťa zamiloval, krása taká 
stará a taká nová!‘ Ani nám neostáva iné, 
iba prosiť svätého Jozefa o milosť milostí, 
a tou je naše obrátenie. Jemu adresujeme 
našu prosbu: Buď pozdravený, ochranca 
Vykupiteľa a ženích Márie Panny. Tebe 
Boh zveril svojho Syna; do teba Mária vlo-
žila svoju dôveru; spolu s tebou sa Kristus 
stal človekom. Blažený Jozef, i nám sa 
staň otcom a veď nás po ceste životom. 
Vyprosuj nám milosť, milosrdenstvo 
a odvahu, a chráň nás pred každým zlom. 
Amen.“

Pri tejto príležitosti Apoštolská peniten-
ciária vydala dekrét o možnosti prijať 
úplné odpustky pri dodržaní obvyklých 
podmienok (spoveď, sväté prijímanie 
a modlitba na úmysel Svätého Otca, 
s pevným úmyslom vyhnúť sa akémukoľ-
vek hriechu). Zároveň sa v dekréte uvá-
dzajú okolnosti prijatia odpustkov a s tým 
spojené modlitby. Ide o tieto prípady:

Svätý Jozef ako muž viery nás pozýva 
znovuobjaviť synovský vzťah k Otco-
vi a obnoviť vernosť v modlitbe. Preto 
plnomocné odpustky môže v tomto roku 
získať každý, kto bude aspoň tridsať 
minút meditovať nad modlitbou Otče náš 
alebo sa zúčastní na aspoň jednodňovej 
duchovnej obnove, kde bude jedna úvaha 
venovaná svätému Jozefovi. Jeho evanje-
lium nazýva spravodlivým mužom. Verne 
stráži v hĺbke srdca intímne tajomstvo a je 
tak ideálnym patrónom vnútorného fóra. 
Jeho spravodlivosť sa naplno prejavila vo 
vernom plnení Božieho zákona a zákona 
milosrdenstva. Preto môže získať plno-
mocné odpustky každý, kto podľa jeho 
vzoru vykoná nejaký skutok telesného 
alebo duchovného milosrdenstva. 

Hlavným poslaním svätého Jozefa bolo 
chrániť Svätú rodinu. Aby boli všetky 
kresťanské rodiny motivované vytvárať 
atmosféru intímneho spoločenstva, lásky 
a modlitby, môžu získať plnomocné od-
pustky rodiny a snúbenci, ak sa spoločne 
pomodlia posvätný ruženec.

Boží sluha pápež Pius XII. ustanovil 
1. mája 1955 sviatok svätého Jozefa Ro-
botníka s úmyslom zdôrazniť hodnotu 
ľudskej práce. Plnomocné odpustky pre-

to môže získať každý, kto zveruje svoju 
prácu pod jeho ochranu a kto ho vzýva 
ako tesára z Nazareta, aby mu pomohol 
nájsť prácu a aby práca všetkých bola 
dôstojná. 

Útek Svätej rodiny do Egypta ukazuje,  
že Boh je všade tam, kde je človek v ohro-
zení, kde trpí, je nútený utekať alebo 
je opustený. Plnomocné odpustky sa 
preto udeľujú každému, kto sa pomodlí 
na úmysel za prenasledovanú Cirkev 
Litánie k svätému Jozefovi (pre latinskú 
tradíciu), Akatist k svätému Jozefovi, celý 
alebo aspoň nejakú jeho časť (pre byzant-
skú tradíciu), alebo akúkoľvek modlitbu 
k svätému Jozefovi, vlastnú iným liturgic-
kým tradíciám. 

Pre potvrdenie univerzálnosti patrocí-
nia svätého Jozefa k vyššie spomínaným 
možnostiam a situáciám treba doložiť, že 
plnomocné odpustky môžu veriaci získať, 
kedykoľvek sa pomodlia nejakú Cirkvou 
schválenú modlitbu k svätcovi, napr. 
K tebe sa utiekame, a to najmä 19. marca 
a 1. mája, ďalej v nedeľu po Narodení 
Pána (čo je v latinskej tradícii sviatok Svä-
tej rodiny a v byzantskej tradícii Nedeľa 
svätého Jozefa), a taktiež devätnásteho 
dňa každého mesiaca, ako aj každú 
stredu, ktorá ja podľa latinskej tradície 
venovaná svätému Jozefovi. Vzhľadom 
na súčasný núdzový stav a pre zdravotné 
dôvody môžu získať plnomocné odpust-
ky všetci starí, chorí a zomierajúci, ako 
aj všetci tí, ktorí pre závažné dôvody 

nemôžu opustiť dom a ktorí s pevným 
úmyslom chrániť sa hriechu budú môcť 
splniť tri vyššie spomenuté podmienky, 
len čo to bude možné či už doma, alebo 
tam, kde sa ocitnú, ku ktorým pripoja 
aj modlitbu k svätému Jozefovi, ktorý je 
posilou chorých a patrónom dobrej smrti. 
Aby veriaci mohli hojne čerpať z týchto 
duchovných dobier, Apoštolská peniten-
ciária vyzýva všetkých kňazov, aby vždy, 
keď bude treba, radi a ochotne vyslúžili 
veriacim sviatosť zmierenia a chorým 
prinášali Eucharistiu. 

Máme veľkú príležitosť objaviť svätca, 
ktorý je tichý, poslušný, obetavý a od-
vážny, ktorý v evanjeliách nevyslovil ani 
jedno slovo, ale po boku ktorého rástol, 
dospieval a vzmáhal sa Ježiš. Viditeľne 
si tento rok možno zvýrazniť tak, že sa 
v cerkvi na dôstojnom mieste vyloží ikona 
alebo obraz svätého Jozefa, vhodne ozdo-
bený. Odporúča sa častejšie o ňom hovo-
riť v príhovoroch a katechézach. Možno 
sa pred jeho obrazom modliť moleben 
alebo akatist k nemu, no nielen vo far-
skom spoločenstve, ale aj doma, v kruhu 
rodiny. Hlbším poznávaním jeho osoby 
sa v nás môže zrodiť túžba nasledovať ho 
v uvažovaní, v konaní, vo svätosti. A práve 
toto bude najlepším ovocím Jubilejného 
roka svätého Jozefa – vzmáhať sa v múd-
rosti, v obľube u Boha i u ľudí, ako to 
robil Ježiš pod jeho otcovskou ochranou, 
rásť v cnostiach a pokročiť na ceste k svä-
tosti, lebo ako píše apoštol Pavol: „Toto je 
Božia vôľa – vaše posvätenie.“

udalosť

                                   AKATIST  
                                k svätému Jozefovi
        Všetkým čitateľom časopisu, ako aj veriacim  
        ponúkame pri príležitosti nedávno vyhlá- 
        seného Jubilejného roka sv. Jozefa možnosť  
        objednať si akatist k tomuto svätcovi. Keďže  
        akatist má iný nápev, pripravujeme aj jeho  
        naspievanie. 

    Cena akatistu je 1,50 eura bez poštovného  
    a balného.

Čitateľom Slova ponúkame do 24. januára zľavu 10 % z ceny.  
Akatist sa bude pravdepodobne poštou distribuovať po tomto termíne.

Svoje príspevky zasielajte na číslo účtu SK45 0200 0000 0032 1020 6959, variabilný 
symbol: počet kusov akatistu, konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: 193.  
Do poznámky uveďte meno a obec odberateľa časopisu.

AKATIST
k svätému Jozefovi
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TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ
JUSKOVA VOĽA – PREŠOV	J	Pri prí-
ležitosti Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý 
sa uskutočnil 16. až 22. novembra 2020, 
pripravila komisia pre mládež Prešovskej 
archieparchie pre mladých celotýždňový 
program prostredníctvom sociálnej siete 
Facebook na profile GMC Bárka. Program 
sa začal v nedeľu 15. novembra svätou 
liturgiou. Duchovný správca GMC Bárka 
v Juskovej Voli Patrik Maľarčík v rámci 
vstupu do filipovky vyzval mladých k hlb-
šiemu prežívaniu tohto obdobia prostred-
níctvom duchovnej prípravy na sviatky 

Kristovho narodenia a k modlitbe a pôstu 
za mladých, spútaných rôznymi ne-
duhmi. V pondelok na liturgii z GMPC 
v Prešove jeho duchovný správca Martin 
Tkáč vyzval mladých zapojiť sa do celo-
slovenskej online modlitebnej reťaze Čas 
pohnúť časom. Potom nasledoval Mole-
ben k Pavlovi Petrovi Gojdičovi. V stredu 
dievčatá z farnosti Milpoš viedli modlit-
bu ruženca za mladých, ktorú doplnili 
o vlastné svedectvo, a vo štvrtok mladí 
z farnosti Banské spolu s otcom Pavlom 
Chanáthom zasa slávili Eucharistickú 

adoráciu. V piatok sa kňazi z komisie pre 
mládež modlili Veľkú večiereň s lítiou, 
ktorú mladým priblížil otec Dominik 
Gromoš. Víkend sa začal svätou liturgiou, 
ktorú vystriedala modlitba polnočnice 
z kňazského seminára v Prešove. Jeho 
špirituál Jozef Harvilko mal po nej kate-
chézu na tému Dotyk Boha. Týždeň vyvr-
cholil nedeľnou liturgiou slávenou otcom 
Erichom Eštvanom a diskusiou na tému 
Milujem svoju Cirkev, ktorú viedol otec 
František Sochovič a Spoločenstvo dvaja – 
traja. (Viktória Žolnová)

SVIDNÍCKY 
VIDEOPROJEKT 
ZVÍŤAZIL
SVIDNÍK	J	16. novembra boli zverejnené 
výsledky súťaže SKÚS POKUS, ktorá je pries-
torom pre mladých vedcov, ako uplatniť svoje 
vedomosti v prírodných vedách. Vo verejnom 
hlasovaní bol z tridsiatich finálových projektov 
najúspešnejší tím žiakov 9. A z Cirkevnej ZŠ  
sv. Juraja vo Svidníku. Finálové projekty vybera-
la odborná porota na čele s doc. Ing. Fedorom 
Gömörym, DrSc., vedcom a pedagógom z Elek-
trotechnického ústavu SAV. Zámerom súťaže 
je naučiť žiakov vnímať prírodné vedy ako 
súčasť bežného života, získavať nové vedomosti 
a skúsenosti, ale aj prezentovať svoje pokusy či 
pracovať v tíme. 

Vo videoprojekte Váž si zdravie! – Dôkaz vita-
mínu C skĺbili žiaci vedomosti z chémie so svo-
jimi zručnosťami s IKT, hudobným i hereckým 
talentom. Mládeži blízkou formou s vlastným 
hudobným podkladom a trochou humoru 
poukázali na dôsledky nedostatku vitamínu 
C pre organizmus, na dôležitosť konzumácie 
čerstvého ovocia i zeleniny a jednoduchými po-
kusmi sa zároveň naučili dokazovať prítomnosť 
vitamínu C. (Katarína Hrižová)

NOVÝ ODEV PRE BOHOSLOVCOV 
PREŠOV	J	Streda 18. novembra sa stala malým míľnikom pre desiatich semina-
ristov druhého ročníka – pred večernou archijerejskou liturgiou im otec arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ odovzdali podriasnik, čierny 
vrchný mimoliturgický odev, ktorý sa stáva zjavným vonkajším znakom a neodde-
liteľnou súčasťou každodenného života bohoslovca. Vo svojej kázni sa vladyka Ján 
vrátil do seminárnych čias, keď stál na mieste druhákov. Citujúc slová pápeža Fran-
tiška talianskym seminaristom vyzdvihol aspekty modlitby, štúdia a bratstva, ktoré 
majú byť súčasťou seminárnej formácie. Vystríhal ich, aby neboli úradníkmi alebo 
polovičatými kňazmi. Na záver archijerejskej liturgie odznela modlitba k archanjelo-
vi Michalovi a pápežská hymna v cirkevnoslovienčine. (Richard Fučko)
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MICHALOVCE	J	V piatok 13. novembra 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor 
Košickej eparchie, zavítal do priestorov Zem-
plínskeho múzea v Michalovciach. Spolu s pod-
predsedom Košického samosprávneho kraja 
a riaditeľkou múzea otvoril a zároveň požehnal 
priestory Klenotnice. Ide o novú stálu expozíciu 
venovanú vzácnym pokladom minulosti. Kle-
notnica predstavuje návštevníkom cenné ume-
lecko-historické, archeologické a numizmatické 
artefakty, ktoré sú späté s kaštieľom a regiónom 
Zemplína. Do zbierky vystavených sakrálnych 
predmetov prispela aj Košická eparchia. Pre 
expozíciu zapožičala vzácnu liturgickú súpravu 
a biskupské kríže, ktoré dostal vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 
ako dar od pápeža svätého Jána Pavla II. ešte 
začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. 
Vladyka Cyril vo svojom príhovore pripomenul 
dôležitosť uchovávania historickej pamäti, 
zvlášť v regiónoch, ktoré v dejinách mohli 

ERASMUS  
NA GYMNÁZIU  
SV. MONIKY
PREŠOV	J	V novembri 2020 sa žiaci Gymnázia  
sv. Moniky v Prešove pod vedením pedagógov 
zapojili do projektov Európskej únie Erasmus. Ich 
cieľom je rozšíriť obzory mladých ľudí v oblasti 
modernej histórie Slovenska a dôležitosti včiel 
a priblížiť tieto témy širšej verejnosti. Projekty 
v spolupráci s viacerými európskymi školami 
budú trvať dva roky. Aj táto aktivita ukazuje, že 
nie všetci mladí sú ľahostajní k environmentál-
nym problémom.

Projekty majú za úlohu pozdvihnúť národné po-
vedomie a hrdosť mladých cez poznanie histórie. 
Jej súčasťou sú aj štrngajúce kľúče na námestiach, 
ktoré sú symbolom nežnej revolúcie, jednej z naj-
dôležitejších udalostí v histórii strednej Európy. 
Rovnako problematika hynutia včiel je veľmi váž-
na. Ich existencia je pre svet nenahraditeľná, lebo 
držia na pleciach mnohé procesy ekosystémov, 
ktorých súčasťou sú aj ľudia. (Anna Kurucová, 
Soňa Staroňová, Kristián Kočiš, Lukáš Kočerha)

VÝZNAMNÉ STRETNUTIE 
V KOŠICIACH
KOŠICE	J	V utorok 24. novembra sa na Generálnom konzuláte Maďarskej 
republiky v Košiciach stretol synkel pre maďarských veriacich otec Vojtech 
Boháč ml. s jeho konzulkou Dr. Ágotou Heteyovou. Hlavnou témou bolo 
nadviazanie vzájomných vzťahov. Otec Vojtech Boháč predstavil Košickú 
gréckokatolícku eparchiu s osobitným zreteľom na postavenie a situáciu 
maďarských veriacich v nej. Poďakoval za doterajšie dobré vzájomné vzťahy 
a podporu a vyjadril nádej, že v budúcnosti to tak aj naďalej ostane. 

Generálna konzulka vyjadrila potešenie nad vymenovaním osobitného syn-
kela pre maďarských veriacich. Uviedla, že vedenie Košickej eparchie týmto 
spôsobom ukázalo, ako veľmi mu na nich záleží. Toto vymenovanie predsta-
vuje podľa nej výrazný posun v kvalite komunikácie a pastorácie tejto národ-
nostnej skupiny, ktorá je organickou súčasťou Košickej eparchie. Dodala, že 
má záujem naďalej udržiavať s eparchiou dobré vzťahy, ktoré vládli aj za jej 
predchodcov. (TSKE)
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CYRIL VASIĽ 
SJ NAVŠTÍVIL 
SLUŽOBNICE  
V PREŠOVE
PREŠOV	J	V stredu 18. novembra 
sa uskutočnilo prvé oficiálne a pra-
covné stretnutie vladyku Cyrila 
Vasiľa SJ, apoštolského administrá-
tora Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického 
protosynkela, s provinciálnou predstavenou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie. Nová predstavená sr. Emanuela Mária Rindošová spolu s jej zástupkyňou sr. 
Natanaelou Alenou Barnovou prijali vladyku Cyrila v provinciálnom dome v Prešove. 

Návšteva sestier služobníc sa začala krátkou modlitbou v kaplnke domu. Vladyka Cy-
ril pekne pozdravil novú sestru predstavenú i jej zástupkyňu a vyjadril túžbu po ďalšej 
spolupráci s ich kongregáciou. Zároveň poďakoval sestre predstavenej za neúnavnú 
prácu sestier a vytváranie rodinnej atmosféry na rôznych miestach ich pôsobenia 
v Košickej eparchii, predovšetkým na biskupskom úrade a v katedrále. Pri rozhovore 
sa venovali aj aktuálnej situácii počas pandémie, ako aj hľadaniu nových spôsobov, 
ako zviditeľniť misiu o význam kongregácie sestier služobníc. Na záver vladyka zane-
chal odkaz a pozdrav v kronike provinciálneho domu. (TSKE)
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stáť na okraji veľkých udalostí. Novootvorená 
expozícia je dobrým dôkazom toho, že Zemplín 
nie je zabudnutým regiónom a má bohatú, aj 
keď často ešte neodkrytú históriu. Vždy bol a je 
dôležitou križovatkou národov, kultúr, a pre-
dovšetkým duchovných tradícií kresťanského 
Východu a Západu. (TSKE)

PREŠOV	J	Vladyka Ján Babjak SJ netradičným 
spôsobom podporil tradičnú jesennú zbierku 
pre Gréckokatolícku charitu Prešov a 18. novem-
bra 2020 sa prihovoril veriacim vo videu, ktoré 
bolo následne zdieľané na sociálnych sieťach. 
Aj v tomto neľahkom období pandémie je 
prioritnou snahou gréckokatolíckej charity byť 
ešte bližšie pri ľuďoch, ktorí potrebujú podať 
pomocnú ruku. V roku 2020 charita pomohla  
32 rodinám v núdzi vďaka nadácii EPH, vyzbie-
rala viac ako 6 600 školských pomôcok pre deti 
z 82 rodín a pre ďalších pätnásť organizácií, 
farností a škôl a potraviny v rámci mimoriadnej 
zbierky Tesco pre osem rodín v núdzi a pobytové 
zariadenia GKCH. Aktuálne sa taktiež pracuje aj 
na dostavbe priestorov Centra pre deti a rodiny 
v Prešove a na oprave fasády v pobytových so-
ciálnych službách Pod Táborom v Prešove. Z dô-
vodu súčasných protipandemických opatrení 
sa zbierka neuskutočnila tradičným spôsobom. 
Ak chcete, môžete podporiť charitu svojím prís-
pevkom zaslaným napríklad na účet IBAN: SK18 
7500 0000 0040 0842 5976 (VS: 662). (IS PA)

KOŠICE	J	Vo štvrtok 19. novembra arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej 
eparchie, a archimandrita Jaroslav Lajčiak prijali 
pozvanie miestnej predstavenej komunity, ktorá 
sídli pri eparchiálnom úrade, na spoločné slá-
venie modlitby večierne v predvečer sviatku bl. 
Matky Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky 
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie. Na modlitbe v kaplnke biskupské-
ho úradu sa zúčastnil aj farár farnosti Košice-Sta-
ré mesto otec Pavol Bardzák s manželkou a obi-
dve komunity služobníc, ktoré pôsobia na území 
mesta Košíc a Košickej eparchie. Vladyka Cyril 
Vasiľ SJ a protosynkel Jaroslav Lajčiak poďako-
vali sestrám za ich konkrétnu službu na biskup-
skom úrade a v katedrále a zároveň za službu 
Cirkvi a pre Cirkev. (A. Gerberyová SNPM)

JUSKOVA VOĽA	J	V rámci Týždňa Cirkvi pre 
mládež sa animátori a dobrovoľníci GMC Bárka 
zúčastnili na online duchovnej obnove na tému 
Zatvorení s otvoreným srdcom, ktorá prebie-
hala 20. – 21. novembra 2020. Viedol ju otec 
Patrik Maľarčík, duchovný správca GMC Bárka 
v Juskovej Voli. Spoločný čas bol popretkávaný 
krátkymi katechézami, čítaním a meditovaním 
Božieho slova, a v závere spoločným zdieľaním 
a modlitbou. Účastníci boli vyzvaní, aby vstúpili 
do komôrky svojho srdca, zatvorili za sebou 
dvere od hluku tohto sveta a otvorili sa Kristovi. 
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POLIEVKA SV. ALŽBETY  
AJ PRE DOM SV. LAZÁRA 
KOŠICE	J	19. novembra navštívil Dom sv. Lazára, patriaci do pôsobnosti 
Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice primátor mesta Košice Ing. Jaro-
slav Polaček s pani viceprimátorkou Mgr. Luciou Gurbáľovou. Vedeniu Gréc-
kokatolíckej eparchiálnej charity odovzdali výťažok charitatívnej akcie mesta 
Košice Polievka sv. Alžbety, ktorá sa uskutočnila v utorok 17. novembra 2020.

Výťažok z rúk primátora pomôže preklenúť jednu z mnohých ťažkostí, ktoré pri 
poskytovaní sociálnej a duchovnej služby marginalizovaným skupinám spoloč-
nosti náš subjekt musí zvládať. (Tomáš Muszka)

ARCIBISKUP JÁN BABJAK 
NAVŠTÍVIL REDEMPTORISTKY
VRANOV N. T.-LOMNICA	J	V sobotu 21. novembra, na sviatok Vstupu Bo-
horodičky do chrámu, ktorý je súčasne sviatkom všetkých klauzúrnych spolo-
čenstiev, slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu 
v kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou-Lomnici. Vo svojom 
príhovore, citujúc Svätého Otca Františka, vyzdvihol prínos klauzúrnych 
sestier pre svet. „Ste majákmi, ktoré signalizujú prístav tým, ktorí sa stratili 
na otvorenom mori; pochodňami, ktoré osvetľujú temnú noc; strážcami, ktorí 
oznamujú nový deň, keď je ešte noc. Čo by sa stalo so slabšími členmi Cirkvi, 
ktorí vo vás nachádzajú oporu, aby mohli pokračovať na svojej ceste?“

Otec arcibiskup následne vyzval sestry, aby prehodnotili posledné roky, či sa 
viac podobajú Ježišovi. Aby sa nedali oklamať protivníkovi, ktorý bude zúriť, 
aby ich zneistil či znechutil, lebo vie, že si vybrali lepší podiel. Zároveň ich 
povzbudil, aby ako Panna Mária vždy kráčali v Božej prítomnosti a boli doko-
nalé podľa jej vzoru. Po svätej liturgii sa sestry stretli so svojím pastierom pri 
spoločnom agapé. (Jana Kijovská OSsR)

20www.casopisslovo.sk



spravodajstvo

Aby vo svojom srdci hľadali, čo tam nachádzajú, 
čo tam chýba, a aby Ježiša pozvali do každej 
temnoty. V neposlednom rade aby sa s ním 
stretli a spoznali ho tak ako emauzskí učeníci.  
(V. Žolnová) 

SVIDNÍK	J	Nadácia ZSE 21. novembra 2020 
zverejnila na svojej stránke úspešné projekty 
v grantovom programe nadácie ZSE Výnimočné 
školy. Medzi ne zaradila aj projekt Cirkevnej ZŠ 
sv. Juraja vo Svidníku Radosť z experimentovania 
a podporila ho sumou 2 200 €. Cieľom pro-
gramu je podporiť pedagógov na slovenských 
školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť 
inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi 
do diskusie a nielen poslucháčmi, a tak zlepšiť 
kvalitu vzdelávania na základných a stredných 
školách. V roku 2020/2021 sa do programu 
prihlásilo 292 projektov z celého Slovenska. 
Správna rada Nadácie ZSE rozhodla o podpore 
dvadsiatich troch projektov v celkovej sume 
50 000 eur. (K. Hrižová) 

KOŠICE	J	Vo štvrtok 26. novembra prijal 
vladyka Cyril Vasiľ v priestoroch Gréckoka-
tolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach 
zástupcov Spolku sv. Jána Krstiteľa (Obščestva 
sv. Joana Krestiteľa). Ide o spolok, ktorý založil 
v roku 1862 rusínsky buditeľ Alexander Duch-
novič a schválil prešovský biskup Jozef Gaganec. 
Spolok, ktorý v roku 2003 obnovili rusínski 
gréckokatolícki kňazi, má v súčasnosti okolo 
640 členov. Jeho úlohou je rozvíjať osvetovú čin-
nosť medzi gréckokatolíckymi rusínskymi veria-
cimi na Slovensku. Prítomní kňazi (J. Popovec, 
M. Kostilnik, M. Jasik a I. Barna) informovali 
vladyku Cyrila o aktivitách, publikačnej činnosti 
a plánoch spolku. V blízkej budúcnosti plánuje 
spolok vydať rusínsku modlitebnú knihu Ra-
dujte sja v Hospoďi a rusínsky preklad celého 
Nového zákona. Vladyka Cyril prítomných 
kňazov povzbudil k ďalšej činnosti v Spolku  
sv. Jána Krstiteľa pre duchovné obohatenie 
života rusínskych gréckokatolíckych veriacich, 
vyjadril svoju podporu a zároveň udelil svoje po-
žehnanie. Na pamiatku prvého stretnutia odo-
vzdal otec Jaroslav Popovec vladykovi Cyrilovi 
vlastnoručne vyrezávanú ikonu sv. Damaskina. 
Na stretnutí sa zúčastnil aj otec Kassian Drozd, 
synkel pre rusínskych a ukrajinských veriacich 
Košickej eparchie. (TSKE)
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BAZILIKA V ĽUTINE V ČERVENOM
ĽUTINA	J	V stredu 25. novembra sa aj bazilika v Ľutine vysvietila na čer-
veno poukazujúc na tristo miliónov trpiacich kresťanov vo svete. Duchovný 
program sa začal modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke, nasledovalo 
slávenie svätej liturgie, ktorá bola zameraná na utrpenie kresťanov vo svete. 
Steny baziliky, na ktorých sú vyobrazení aj blahoslavení gréckokatolícki 
mučeníci – trpitelia pre vieru, sa tak ponorili do červenej mučeníckej farby 
a symbolicky sa tak Cirkev, ktorá vie, čo je to utrpenie, modlila za všetkých, 
ktorí utrpenie znášajú. Spomienku na všetkých prenasledovaných a trpiacich 
kresťanov v tzv. červenú stredu už niekoľko rokov organizuje pápežská nadá-
cia ACN – pomoc trpiacej cirkvi. (Peter Iľko)

DUCHOVNÉ CVIČENIA V SEMINÁRI
PREŠOV	J	Bohoslovci Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove pokračovali  26. – 29. novembra v duchovných cvičeniach po ich 
prerušení pre pandémiu Covid-19. Témou bolo Božie slovo. Exercitátor Mons. 
Ľubomír Petrík najprv zhrnul prvú časť exercícií. Poukázal na dôležitosť postoja 
byť ako Bartimej, ktorý si uvedomuje, že len Ježiš Kristus je riešením jeho 
situácie. Piatok dopoludnia patril zamysleniu sa nad teológiou Božieho slova 
a popoludnie praktickej modlitbe s Božím slovom. V sobotu sa všetci zamysleli 
nad tým, ako klame diabol. Večer nasledovalo zdieľanie a možnosť pýtať sa rôz-
ne otázky exercitátora. V nedeľu o druhej hodine nadránom sa bohoslovci mod-
lili za spolubratov, ktorí prežívajú ťažké obdobie. V závere exercícií uvažovali 
o dôležitosti pripomínania si toho, čo Boh pre každého už vykonal. V nedeľnej 
katechéze otec Petrík zdôraznil nevyhnutnosť modlitby popri štúdiu Svätého 
písma a nutnosť viesť duchovný život. Duchovné cvičenia vyvrcholili nedeľnou 
svätou liturgiou. V jej závere sa exercitátorovi poďakoval rektor seminára Vladi-
mír Sekera-Mikluš. (Miroslav Baran)
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PONDELOK
11. január
Prepodobný Teodóz
Viera bez skutkov je mŕtva. (Jak 2, 26)
Koľkokrát sme vyslovili slová vyznania 
viery: Viruju vo jedinaho Boha – Verím 
v jedného Boha… Minimálne pri každej 
svätej liturgii. Dnes sa ma Boh skrze 
apoštola Jakuba pýta, ako sa tieto slová 
premieňajú na skutky. Zhodujú sa moje 
skutky s pravdami tejto modlitby? Nájdi 
si dnes čas, sadni si na chvíľu a premeň 
si modlitbu Verím v Boha... na konkrétne 
skutky. Napríklad, ak veríš v Boha Otca, 
Stvoriteľa, porozmýšľaj, ako konkrétne 
dnes pomôžeš životu, ktorý stvoril.
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53;  
Mk 10, 46 – 52, zač. 48 (radové);  
2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 27 – 30,  
zač. 43 (prepodobnému); predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; po vchode Poďte, po-
kloňme sa ... Ján ťa pokrstil v Jordáne; tropár 
z Bohozjavenia a svätému. Sláva, kondak 
svätému, I teraz, kondak z Bohozjavenia; 
prokimen, Aleluja a pričasten z Bohozja-
venia a svätému; namiesto Dôstojné je sa 
spieva velebenie a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 349; PZ: 326; HP: 338)

UTOROK
12. január
Mučenica Tatiana
Nechcite byť mnohí učiteľmi. (Jak 3, 1)
Hoci pomocou informácií z internetu či 
odborných článkov vieme pochopiť mnoho 
z konkrétnej problematiky, neznamená 
to, že sme už odborníci. Je potrebná 
prinajmenšom ešte zručnosť, skúsenosti, 
z nich plynúca istá intuícia použiť správny 
variant na konkrétnu situáciu či napr. dobré 
prístroje a nástroje. Sú smutné komentáre 
„odborníkov“, ktorí sa ku všetkému 
vyjadrujú. Skutočný odborník je pokorný, 
pretože vie, že jeho majstrovstvo raz bude 
prekonané iným.
Liturgia: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50; predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom zo sviatku); 
po vchode Poďte, pokloňme sa ... Ján ťa 
pokrstil v Jordáne; tropár, Sláva i teraz, 
kondak Bohozjavenia; prokimen, Aleluja 
a pričasten zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

STREDA
13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Múdrosť… zhora je … cudná, upokojujúca, 
skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, … 
bez pretvárky. (Jak 3, 17)

Tento svet považuje zvyčajne za múdreho 
toho, kto sa dobre učí, ľahko si zapamätá, 
má toho veľa načítané, rozumie sa 
nejakému problému atď. Toto ešte nie je 
múdrosť podľa Boha, múdrosť zhora. Je to 
len časť. Božiu múdrosti viac tvorí spôsob, 
ako poznanie odovzdávam. Nekonám 
múdro, ak pravdou vysmejem, ponížim, 
oberiem o dôstojnosť, ublížim… Dávaj 
pozor a nemysli si, že už môžeš všetko, lebo 
máš pravdu.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55;  
Mk 11, 23 – 26, zač. 51; menlivé časti ako  
12. januára (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

ŠTVRTOK
14. január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Mzda, ktorú ste zadržali… kričí. (Jak 5, 4)
Jeden z najväčších hriechov, ktorý vytýka 
Boh v Biblii, je nedať mzdu. Je na úrovni 
vraždy, lebo ničí život. Boh nás volá 
k pokániu za tento hriech. Nemyslime 
si však, že sa týka iba zamestnávateľov. 
Aj teba, ak ako živiteľ rodiny zarobené 
peniaze čiastočne či úplne zadržíš a utratíš 
pre seba, ak neplatíš výživné na deti, ak 
neprispievaš ničím a nijako na domácnosť 
či žiješ na úkor iných. Nevolá aj teba 
Boh k obráteniu z tejto do neba volajúcej 
neprávosti?
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56;  
Mk 11, 27 – 33, zač. 52; menlivé časti ako  
12. januára (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

PIATOK
15. január
Prepodobní Pavol Tébsky  
a Ján Chatrčník
To o nich toto povedal. (Mk 12, 12)
Ježiš dnes podobenstvom nastavuje zrkadlo 
veľkňazom, zákonníkom a starším ľudu. 
Ich reakciou bola chuť a snaha zajať ho 
a umlčať. Veľakrát v živote sa dožadujeme, 
aby nám ten, kto má niečo proti nám, to 
povedal priamo do očí, a nerozoberal to 
s inými. Tak je to správne. Ak sa to však 
stane, ešte to nie je koniec. Aby bolo lepšie, 
treba dokázať urobiť ďalší krok: v pokore 
si uznať chybu a napraviť ju. A tu často 
zlyhávame. Možno preto ti nehovoria 
pravdu do očí.
Liturgia: 1 Pt 1, 1 – 2 . 10 – 12. 2, 6 – 10,  
zač. 58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53; každodenné 
antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
… pokarhaj ho, … odpusť mu! (Lk 17, 3)

Včera nás Božie slovo usmerňovalo v tom, 
ako reagovať v prípade, že nás ktosi 
upozorňuje na naše zlé postoje. Dnes 
nás poúča, ako postupovať v situácii, keď 
vidíme druhého zle sa správať, ba čo viac: ak 
zlo je nasmerované proti nám. Boží postup 
je tento: 1. Dávať pozor.  Na čo? Na to, aby 
sme neboli ľahostajní voči zlu. 2. Pokarhať 
ho. Tu je dôležité nehodnotiť človeka, 
ale skutok. 3. Odpustiť. Ak oľutoval, tak 
odpustenie je jediná cesta k slobode.
Liturgia: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273;  
Lk 17, 3 – 10, zač. 84; predobraz. antifóny 
a blaženstvá; tropár zo soboty a z Poklony, 
Sláva, kondak z Poklony, I teraz, kondak zo 
soboty; prokimen, Aleluja a pričasten zo so-
boty (HS: 351, 160; PZ: 328, 115; HP: 340, 115)

NEDEĽA
17. január
Nedeľa o Zachejovi 
Prepodobný Anton Veľký
Ak som niekoho oklamal, vrátim  
štvornásobne. (Lk 19, 8)
To, čo je na dnešnej udalosti obrátenia 
Zacheja viditeľné, čo zvykneme prehliadnuť 
a pri svojom procese pokánia veľakrát 
nedoťahujeme do konca, je zadosťučinenie 
– náhrada škody. Zachej pochopil, že byť 
Ježišovým priateľom a mať z toho radosť 
znamená napraviť krivdu spôsobenú 
iným ľuďom. Takto v ňom Svätý Duch 
vyvolal túžbu prejavovať dobro iným, ktoré 
v danej chvíli prijal od Ježiša. Chcel, aby 
aj iní prežívali šťastie ako on, a preto sa 
rozhodol začať u tých, u ktorých predtým 
vyvolal opak a pocit šťastia zablokoval 
svojím egoizmom. Aj v našom pokání 
musíme veci doťahovať do konca, aby sme 
vstúpili do spásy. Nestačí ukončiť proces pri 
stretnutí s Ježišom v dome (v spovednici), 
pretože ozajstné obrátenie nastáva, keď 
konkrétnym skutkom lásky začneme dávať 
dobro tým, ktorým sme ho zablokovali 
vtedy, keď sme im ublížili. Obrátenie sa 
nekončí pri mojom vyznaní hriechov vo 
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sviatosti zmierenia, ale vtedy, keď tomu, 
koho som poškodil (duševne či materiálne), 
nahradím škodu.
Liturgia: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b;  
Lk 19, 1 – 10, zač. 94 (radové);  
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23,  
zač. 24 (prepodobnému); hlas 8.; tropár  
8. hlas a prepodobnému, kondak 8. hlas, 
Sláva, kondak prepodobnému, I teraz, 
podľa predpisu; prokimen, Aleluja a pričas-
ten 8. hlas a prepodobnému (HS: 152, 352; 
PZ: 106, 330; HP: 107, 342)

PONDELOK
18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Čí je tento obraz…? (Mk 12, 16)
Keď si Ježiš pýta rímsky denár a odvoláva sa 
na obraz cisára na ňom, nábožným Židom 
asi hneď napadla myšlienka na zmienku 
o obraze v Biblii – keď Boh stvoril človeka 
na svoj obraz. Obraz cisára a obraz Boha 
v človeku. Rímskymi peniazmi Židia 
pohŕdali, lebo obrazom na nich sa cisár 
povyšoval na Boha. O to viac sú pre Boha 
nevýznamné a Ježiš ich káže dať cisárovi. 
Ježiš však pripomína inú povinnosť: 
ukazovať skutkami na Boží obraz. Ktorému 
obrazu sa viac venuješ?
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59;  
Mk 12, 13 – 17, zač. 54; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; tropár svätým, Sláva, 
kondak svätým, I teraz, podľa predpisu; 
ostatné svätým (HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

UTOROK
19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
… sú ako anjeli. (Mk 1, 25)
Tých, ktorí sa boja, aké bude ich 
manželstvo potom v nebi, chce dnes 
Ježiš upokojiť. Je pre nás tajomstvom, 
ako to bude, ale jedno je isté: každý, kto 
sa v raji ocitne, bude tak naplno šťastný, 
že naša potreba porozumenia a lásky 
bude na sto percent naplnená Bohom. 
Veď v konečnom dôsledku aj manželia si 
svojou láskou jeden druhému sprítomňujú 
tú Božiu. Ak si vdovec či vdova, nie je to 
v tvojom živote tragédia. Lásku môžeš šíriť 
a dostávať stále.
Liturgia: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60;  
Mk 12, 18 – 27, zač. 55; každ.. antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
... ako seba samého. (Mk 12, 31)
Ježiš vyžaduje milovať blížneho ako seba 
samého. Ako miluješ seba? Pomyslíš si: 

vážim si seba, neškodím si, chcem pre 
seba dobré, mám porozumenie so svojimi 
chybami… Evanjelium však hovorí o inej 
láske k sebe. Kľúčom je Kristova smrť. Ježiš 
nezomrel za nás preto, lebo bol trpezlivý 
a mierumilovný, a aj od nás očakáva iba 
to. Zomrel preto, aby sme boli spasení. 
Milovať seba znamená milovať svoju 
spásu. Čiže blížneho tiež kvôli jeho spáse. 
Potom dokážeš milovať každého.
Liturgia: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61;  
Mk 12, 28 – 37, zač. 56 (radové);  
Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23,  
zač. 24 (prepodobnému); predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; tropár prepodobné-
mu, Sláva, kondak prepodobnému, I teraz, 
podľa predpisu; prokimen, Aleluja a pri-
časten prepodobnému (HS: 355; PZ: 332; 
HP: 345)

ŠTVRTOK
21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
... vhodila viac ako všetci. (Mk 12, 43)
Pekným predstaviteľom chudobnej vdovy 
je svätá Matka Terézia z Kalkaty. Keď sa 
jej novinári pýtali, či má jej práca zmysel, 
keď aj tak neodstráni všetku biedu sveta, 
odpovedala: „... sme iba malou kvapkou 
v oceáne biedy a utrpenia sveta. Ale ak 
by táto kvapka nebola, ľudské utrpenie 
by bolo ešte väčšie.“ My si myslíme, že 
dobro majú robiť len úspešní. Nech 
pomáha ten, kto na to má financie, moc, 
zdravie, pracovnú náplň… Tak sa však 
pripravujeme o Ježišovu odmenu.
Liturgia:1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62;  
Mk 12, 38 – 44, zač. 57; každodenné 
antifóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; 
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
22. január
Apoštol Timotej
… všetko bude zborené. (Mk 13, 2)
Evanjelia sú spísané a tradíciou 
odovzdávané pravdy o Ježišovi, ako aj jeho 
doslovné výroky. Zo všetkých výrokov 
je 35 % na tému súdu. Znamená to, že 
Ježiš ide trestať? Práve naopak. Pretože 
mu na nás záleží, dáva nám na vedomie, 
že odmietanie jeho lásky má pre nás 
nepredstaviteľné dôsledky. Ani učeníci 
nechceli veriť, že padne chrám. Stačilo 
však štyridsať rokov a stalo sa. Potom 
náboženstvo, kultúra, národ, kráľovstvo… 
Na to sa odsúdi každý, kto mu neverí.
Liturgia: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, 
zač. 58; každodenné antifóny; menlivé čas-
ti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; 
PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
23. január
Hieromučeník Klement
… ako... neochabovať… (Lk 18, 1)
Keď uvažujem o tom, čo hovorí Ježiš 
o vytrvaní v modlitbe skrze podobenstvo 
o ukrivdenej vdove, dochádzam 
k presvedčeniu, že jedinou zbraňou, ktorú 
mala, bolo to, že bola bezbranná. Jediný, 
kto jej mohol pomôcť, bol iba sudca. Ak 
v živote nedospejem k presvedčeniu, 
že nemám inej pomoci, iba Boha, stále 
budem vo vzťahu k nemu ochabovať. Je 
tvojou jedinou istotou alebo sa spoliehaš 
v problémoch na množstvo iných zbraní? 
Potom budeš stále voči nemu ochabovať. 
Liturgia: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293;  
Lk 18, 2 – 8a, zač. 88; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; 
HP: 115)

NEDEĽA
24. január
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi 
Prepodobná Xénia Rímska
Dvaja ľudia… (Lk 18, 10)
Bol ma navštíviť môj priateľ kňaz Artur 
z Poľska. Keď odchádzal, na batožinu 
v kufri auta si položil malý červený plecniak 
s dokladmi a značne veľkou hotovosťou 
na nákup pre farnosť. Po odchode neprešla 
ani polhodina a výrazne zúfalý Artur bol 
späť. Po piatich kilometroch zistil, že 
nemá poriadne zavreté dvere na kufri auta, 
a keď zastavil, aby to napravil, všimol si, 
že plecniak je preč. Na polícii nález nikto 
nehlásil, a tak mi napadla už len jedna 
vec: sadnúť s Arturom do auta a na trase, 
ktorou išiel, batoh pohľadať. Na hlavnej 
ulici mesta mal svoj program spolok Hare 
Krišna. Prechádzajúc okolo mi padol 
zrak na červený plecniak na mieste, kde 
mali položené svoje veci. Jeden z členov 
potvrdil, že videl, ako batoh vypadol 
z auta, a tak ho odložil a bez váhania ho 
šťastnému majiteľovi vrátil. Tu som sa 
stal svedkom nečakanej scény: katolícky 
kňaz v čiernej sutane objímal mladého 
nálezcu oblečeného do oranžového odevu 
hinduistického mnícha. Ten vzápätí 
odmietol akékoľvek nálezné. „Bože, buď 
milostivý mne hriešnemu, že nie som ako 
ostatní ľudia.“
Liturgia: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296;  
Lk 18, 10 – 14, zač. 89; hlas 1.; predobrazu-
júce antifóny a blaženstvá; tropár z 1. hlasu, 
Ak je chrám zasvätený Bohorodičke: Sláva, 
kondak z triódy, I teraz, kondak zo sviatku 
chrámu; ak nie je: Sláva, I teraz kondak 
z triódy; ostatné z 1. hlasu (HS: 143, 202; 
PZ: 96, 164; HP: 97, 160)

Peter Komanický
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Žertveník sa nachádza vo svätyni, zvyčajne naľavo od hlavné-
ho oltára – prestola. Má tvar štvoruholníka a sú na ňom také 
isté prikrývky – plachty ako na oltári. Na žertveníku sú ulože-
né liturgické predmety, ktoré sa používajú pri svätej liturgii.
Úloha: Označ predmety, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na 
žertveníku.

Na žertveníku

Aj v kresťanských chrámoch nájdeme 
viacero stolov, ktoré sa používajú pri 
bohoslužbách. Jedným z nich je 
žertveník. Je to bočný stôl (oltár), 
o niečo menší ako hlavný prestol. 
Nájdete na ňom viacero nevyhnut-
ných vecí, ktoré slúžia na slávenie 
najväčšieho tajomstva nášho Pána. 

Pri tomto stole začína každý kňaz 
eucharistické slávenie.

Ahoj, deti,
v našej kultúre sa veľmi často stretáva-
me so stolmi. Sú to vyvýšené kusy 
nábytku alebo zariadenia v miestnos-
ti. Slúžia na rôzne účely – na prípravu 
jedla, na stolovanie, ale existujú aj 
pracovné stoly. Ich výhodou, je že sú 
dostatočne veľké a vysoké, aby sme 
sa nemuseli pri rozličných činnosti-
ach zbytočne zohýbať. Zároveň chrá-
nia veci, ktoré sú na nich položené.
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Príbehy poslušníkaPríprava 

Kuchyn-
ské?!

Pozri
... 

 ... druhá 
pripálená...

Svätý Ján Zlatoústy veľakrát videl, že v chráme sa 
neustále nachádzajú anjeli, ale zvlášť počas eucharis-
tickej obety. Hneď ako kňaz začne slúžiť svätú liturgiu, 
zostupujú vo veľkom množstve. Sú oblečení do 
priezračného odevu a majú bosé nohy. Nábožne  ticho 
stoja okolo žertveníka a hľadia na prípravu svätých 
darov. Preto by sme sa mali spolu s nimi sústredene 
modliť aj v čase, keď kňaz stojí pri žertveníku a začína 
slúžiť proskomídiu.
Úloha: Priraď anjelom správne tiene.

Anjeli

A ako s tým súvisí 
žertveník?

A keby si použil 
kuchynské prirovna-

nie?

  Sláv-
 nostne 
prestretý
     ...

... myšlienku 
o žertveníku.

Rozmýšľam o článku do 
časopisu. Potrebujem nejakú 

peknú... 

Slovo žertveník je vytvorené, odvodené od 
staroslovanského slova žertva. Vyjadruje to, 
s čím súvisí a čo sa na ňom bude diať.
Úloha: Ak chceš vedieť presný význam slova 
žertva, vyrieš náš skoro matematický rébus. 

Na-
miesto druhej 
štedrej večere 

bude
...

Slovíčko na ž

Ehm. 

... stôl 
je ako prestol,
na ktorom sa deje nebeská 
hostina...

Miešaj poriadne, 
aby mačanka 
nepriho-
rela!

Hm. 

     Ten je 
zasa akoby 
kuchynská linka, 
kde sa všetko pripraví, 
nachystá a potom 
prenesie           ...  

       ...
na slávnostný stôl.

O + má meniny 19.11. – A – LOŽ bez O

(OBETA)lention, košík, kadidlo, svietnik, hviezdica, antimenzi-
ón, kopija, uterák, prosfora, víno, voda, soľ, olej, 

štetec, miska, kríž, kalich, mantia, mitra, ripida, ikona, 
epitrachil, lyžička, evanjeliár, myro, plaščenica, diskos 
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JUBILEÁ KŇAZOV

Juraj Voroňák, farár farnosti Rokytov pri 
Humennom – 20. január – 50 rokov života; 
Metod Milan Bilančík OSBM, titulárny arcide-
kan, duchovný rehoľného rádu v monastieri 
Krásny Brod – 21. január – 60 rokov života; 
Peter Cap, riaditeľ Diecézneho katechetic-
kého úradu Prešovskej archieparchie – 26. 
január – 50 rokov života; Vlastimil Bajužik, 
farár Zalužice – 6. január – 50 rokov života; 
Róbert Matyi, farár farnosti Chorváty – 28. 
január – 25 rokov kňazstva; Michal Tóth, 
farár, stavroforný protojerej Streda nad 
Bodrogom – 28. január – 25 rokov kňazstva; 
Attila Vakles, farár, protojerej Cestice – 28. 
január – 25 rokov kňazstva; Jozef Vaszily, fa-
rár, protojerej Kráľovský Chlmec – 28. január 
– 25 rokov kňazstva

Nech Pán žehná vaše kroky 
a udelí vám svoj pokoj

BLAHOŽELÁME

Drahý náš duchovný otec 
Vlastimil Bajužik,  
6. januára, na sviatok Bo-
hozjavenia, oslávite krásne 
narodeniny – 50 rokov 
života. My vaši veriaci vám 
chceme do ďalších rokov 

kňazskej služby a rodinného života popriať 
a vyprosiť veľa Božích milostí, darov Svätého 
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky, veľa 
síl a pre vás typického pracovného zaniete-
nia pri zveľaďovaní našej farnosti. Na mno-
haja i blahaja lita!

vaši veriaci zo Zalužíc a Hažína

SPOMÍNAME

Pri druhom výročí úmrtia hlavného kurátora 
gréckokatolíckej Cerkvi Narodenia Panny 
Márie v Michalovciach nášho Mateja Hlohina 
na neho s láskou spomínajú jeho priatelia 
a známi, manželka, dcéra a syn s rodinou.

OZNAMY

Konferencia pre podnikateľov

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina pripravu-
je ďalší ročník kresťanskej konferencie pre 
podnikateľov
Téma: Stratégia alebo tragédia? Sila strate-
gických rozhodnutí
Termín: 3. – 4. február
Miesto: Kúpele Nimnica
Prednášatelia: Miroslav Očenáš (Kvety.sk), 
Boris Gogola (Takoy.sk), Ján Košturiak (IPA 
Slovakia), Ľubomír Klieštik (Kamenárstvo 
Klieštik), Mário Tomášik (Spoločenstvo pri 
Dóme sv. Martina) a Marián Kolník (CIRE 
Consulting)
Cena: Do 8. januára 75 eur, následne sa cena 
zvyšuje. Zmena programu je vyhradená. 

V prípade, že by aktuálna epidemiologická 
situácia nedovoľovala hromadné podujatie 
alebo výrazne limitovala jeho kapacitu, sa 
konferencia uskutoční online.
Bližšie informácie: www.rozvijame.sk

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

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ

- Vydávateľ zverejňuje zaslané fotografie 
spravodajského charakteru z verejne prístup-
ných udalostí, ako je záber do davu vrátane 
detí bez potreby zabezpečenia súhlasu všet-
kých osôb na fotografii.

- Prevádzkovateľ zverejňuje zaslané foto-
grafie spravodajského charakteru z verejne 
prístupných udalostí v prípade zaostrenia 
na konkrétnu osobu v dave iba vtedy, ak 
dodávateľ fotografie písomne vyhlási, že 
dotknutá osoba dala súhlas na fotografovanie 
a na zverejnenie fotografie buď všeobecne, 
alebo konkrétne v časopise. Tento súhlas sa 
udeľuje na neurčitý čas alebo do odvolania 
u prevádzkovateľa.

- Zaslaním príspevku do inzercie objednávateľ 
vyhlasuje, že má súhlas na zverejnenie foto-
grafie určenej na inzerciu, ako aj osobných 
údajov v maximálnom rozsahu meno a priez-
visko, vek, výročie a bydlisko. Tento súhlas sa 
nevyžaduje v prípade klerikov, zasvätených 

osôb, bohoslovcov a v prípade už zosnulých 
osôb.

- V prípade zverejňovania fotografií detí (napr. 
zo sviatostí) treba rešpektovať rozhodnu-
tie zákonných zástupcov. Preto dodávateľ 
fotografie je povinný písomne vyhlásiť, že má 
od zákonných zástupcov súhlas na takéto zve-
rejnenie. Vzor súhlasu zákonných zástupcov 
použiteľný pre cirkevné subjekty je na webo-
vej stránke gdpr.kbs.sk. V prípade, že dodá-
vateľom fotografie je sám zákonný zástupca, 
svojím zaslaním dáva najavo, že súhlasí so 
zverejnením fotografie svojho dieťaťa.

INZERCIA

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

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

HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM 
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude prevodom 
alebo prostredníctvom SIPA pravidelne mesačne 

prispievať sumou aspoň 2 eurá.

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priatel casopisu
,
ˇ

Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov

e-mail: jandudas@teraz.sk
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk
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26www.casopisslovo.sk program

TV LUX

J08.01. (piatok)  08.15 A teraz čo? 08.25 Wemik: 
Zelený nos (4) 10.15 PKP 13.50 V škole Ducha 
16.05 Pani Marta 16.35 PKP R

J09.01. (sobota)  09.50 Slovo v obraze: Bohoro-
dička 13.50 Na Zakarpatí s láskou 14.05 PKP 
14.10 Akatist 20.30 Don Camillo – film (1) 2
J10.01. (nedeľa)  07.40 Zabudnuté poklady 
09.40 Boh k tebe hovorí 10.00 Svätá omša 
z Vatikánu 21.15 Medzi nebom a zemou
J11.01. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 
Kašparů: Kategórie viery 08.25 Svätý František: 
Krásny rytier 13.50 Klamstvá o eutanázii 16.55 
Nikaragua: Biskup David

J12.01. (utorok)  08.10 Slovo v obraze: Krst Ježiša 
Krista 17.05 Viera do vrecka 21.15 Gréckokato-
lícky magazín 21.30 Gojdič: Láska nadovšetko 
23.05 Akatist
J13.01. (streda)  08.10 Eucharistické zázraky 
10.20 Slovo v obraze: Krst Ježiša Krista 16.05 
Klbko 17.30 Doma je doma 20.15 PKP
J14.01. (štvrtok)  01.15 Gojdič: Láska nadovšetko 
08.10 Boh k tebe hovorí 16.05 Večera u Slová-
ka 17.00 Egypt: Misia láska 17.15 PKP
J15.01. (piatok)  09.00 Fundamenty 10.15 PKP 
14.20 GkM R 16.35 PKP R 20.30 Dôkaz viery: 
Svätá Ružena Limská – film 2
J16.01. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 10.55 
Gojdič: Láska nadovšetko 13.50 Egypt − Misia 
láska 14.05 PKP 20.30 Don Camillo (2)
J17.01. (nedeľa)  02.15 GkM R 07.40 Eucharis-
tické zázraky 08.00 GkM R 11.40 František 
Trstenský: Podobenstvá 22.00 Gojdič: Láska 
nadovšetko

J18.01. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 
Kašparů 08.25 Svätý František: V mene Ježiša 
10.25 Gojdič: Láska nadovšetko 16.55 Pakis-
tan: Mesto strachu
J19.01. (utorok)  08.10 Slovo v obraze: Evanjelisti 
09.00 Moja misia 14.05 A teraz čo? 15.15 Boh 
k tebe hovorí 21.15 Peter medzi nami
J20.01. (streda)  08.10 Zabudnuté poklady 10.20 
Slovo v obraze: Evanjelisti 13.15 Stopovanie 
15.15 Svedectvo 20.15 PKP 21.50 Z javora
J21.01. (štvrtok)  08.25 Svätý František: Bohatí 
a chudobní 10.55 Doma je doma 17.00 Rozvo-
jová spolupráca v Keni 17.15 PKP
J22.01. (piatok)  09.00 Liturgia a Eucharistia: 
Spojenie s Pánom 10.15 PKP 13.50 V škole Du-
cha 16.35 PKP R 21.50 Pakistan: Mesto strachu

J23.01. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 10.20 
Katolícka Austrália (2) 14.05 PKP 14.10 Akatist 
17.30 František Saleský: Podeliť sa s láskou
J24.01. (nedeľa)  07.50 Slovo v obraze: Obrátenie 
Šavla 09.40 Boh k tebe hovorí 14.35 Svedectvo 
16.40 Don Camillo a ctihodný Peppone (3)

TV NOE

J08.01. (piatok)  07.10 Rakovnická hra vánoční 
09.55 Vánoční podarúnok 12.50 Mexiko: Země 
indiánů 15.25 Etiopie: Naděje existuje na druhé 
straně 18.30 Útulek svatého Juana Diega
J09.01. (sobota)  06.05 Pro vita mundi 07.05 
Poutníci času (3) 07.55 Ovečky 10.55 Veselé 
Vánoce 12.05 Pod lampou 14.50 Cenakolo 
17.25 Příběhy odvahy a víry: Petr Čaadajev (8)
J10.01. (nedeľa)  06.50 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  R 07.50 Betlém ve 21. století 10.00 Mše 
svatá ze svátku křtu Páně 17.00 Cirkus Noeland 
(1) 20.35 Jan Pavel II.: Hledal jsem vás
J11.01. (pondelok)  08.30 Mexiko: Země indiánů 
13.25 Bangladéš: Týdenní dopis lásky 17.40 
Poutníci času (3) 18.30 Sýrie: Zbytek jeho lidu 
20.05 Benedikt XVI.: S úctou k pravdě
J12.01. (utorok)  07.45 Stopy ve sněhu 09.35 
Guatemala: Lidé kukuřičných polí 10.40 Franti-
šek: papež změn 16.45 Zachraňme kostely (4) 
21.10 Řeckokatolický magazín

J13.01. (streda)  10.55 Janomamové v Brazílii 
12.50 Příroda kolem nás 13.05 Zapomenuté 
Čako 14.55 Biblická studna 18.30 Chiara Luce 
Badano: Neobyčejný příběh obyčejné dívky
J14.01. (štvrtok)  07.20 Hriňovský kostelík 
na Islandu 07.50 Jako hořčičné zrnko (4) 13.00 
Paní le Murie 16.40 Večeře u Slováka 18.45 
Moudrost mnichů 19.00 Ovečky 22.05 Pod 
lampou

J15.01. (piatok)  08.10 Děti ulice 09.55 Opřu se 
o florbalovou hůl 12.50 Lidé a město 16.25 
Místa spojená se sv. Františkem Saleským a jeho 
poselství 23.20 Dokonalá radost
J16.01. (sobota)  08.25 Cirkus Noeland (1) 08.50 
Hermie a potopa 12.00 Angelus Domini 17.25 
Příběhy odvahy a víry: Doktor Haass (9) 23.10 
Santiago Gapp
J17.01. (nedeľa)  06.45 ŘkM R 07.45 Janoma-
mové v Brazílii 11.10 Poutníci času (4) 11.30 
Moudrost mnichů 15.25 Víra do kapsy 16.30 

Dobrodružství před kamerou (17) 20.05 Missio 
magazín 20.30 Godzone Tour 2020 online

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J10.01. (nedeľa)  10.00 Kláštory a rehoľný život: 
Sľuby členov Spoločnosti Božieho slova
J17.01. (nedeľa)  10.00 Kláštory a rehoľný život: 
Generálna rada Spoločnosti Božieho slova

RTVS

JEDNOTKA

J08.01. (piatok)  11.10 Svätý Peter – biblický 
príbeh R 17.25 Vianočná hviezda – rozprávka R

J10.01. (nedeľa)  21.10 Popieluszko: Sloboda 
je v nás – životopisný film o kňazovi Solidarity 
Jerzym Popieluszkovi

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J08.01. (piatok)  06.00 Pravoslávne Vianoce – 
štylizovaný dokument pravoslávnych Vianoc 
naplnený atmosférou sviatočného dňa R 12.15 
Anton Srholec – dokumentárny film o život-
nej ceste Antona Srholca – kňaza, disidenta 
a filantropa R

J10.01. (sobota)  06.05 Poklady.sk: Príbehy 
z Kraskova – stredoveké nástenné maľby R 
06.20 Premeny Oščadnice – dokument R 09.00 
Orientácie 19.45 Slovo

TROJKA

J08.01. (piatok)  10.25 Múzeum života R 11.25 
Pri zlatej studni – etnografický dokument R

J09.01. (sobota)  08.40 Malé biblické príbehy R

J10.01. (nedeľa)  08.40 Maľované na dreve R 
09.20 Malé biblické príbehy R 11.40 Klenoty 
Spišskej Soboty – o stredovekom kolorite súčas-
ného námestia R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 Kres-
ťanská nedeľa

RÁDIO REGINA

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

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

zmena programu vyhradená

Chiara  
Luce Badano
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NOVÝ ZÁKON

KNIHA	J	Spolok svätého Vojtecha 
nadviazal počas Roka Božieho slova 
na svoju dlhoročnú tradíciu vo vydá-
vaní rôznych formátov Svätého písma 
a na sklonku minulého roka priniesol 
nové vydanie stredného formátu Nového 
zákona. Svätý Otec František nás pozýva, 
aby sme Bibliu nosili všade so sebou, či 
už v taške, alebo v mobile, aby sme mohli 
byť s Božím slovom ustavične v kontakte. 
Nové vydanie Nového zákona je práve 
takýmto praktickým formátom takpove-
diac „do ruky“ – s úvodmi k jednotlivým 
knihám a s poznámkami renomované-
ho biblistu Jozefa Heribana je vhodné 
na každodenné čítanie či na štúdium. 
(Martina Jokelová Ťuchová)

POŠLI TO ĎALEJ

FILM	J	Udalosti filmu sa odohrávajú 
na pozadí nevšednej situácie. Novinár 
Chris príde pri policajnej akcii o auto, 
na čo mu neznámy muž daruje svoj jaguár. 
Chrisovi sa to nezdá, a tak sa začne pýtať 
prečo. Pátranie ho zavedie do minulosti, 
kde siedmaci dostali od nového učiteľa 
zvláštnu úlohu. Učiteľ ich požiadal, aby 
zmenili svet k lepšiemu. Všetci žiaci sa 
snažia zmeniť svet telefonátmi rôznym 
organizáciám, ale malý Trevor sa rozhodne 
pre náročnejší spôsob. Jeho metóda spočí-
va v pomoci trom ľuďom v niečom, čo by 
sami nedokázali, a títo ľudia to namiesto 
vďaky pošlú ďalej a pomôžu ďalším. Tre-
vor to však nenecháva len na teoretickej 
úrovni. (Slavomír Gereg ml.)

AUGUSTIN: TOWMEOT

HUDBA	J	Po veľmi dlhom čase môžem 
povedať, že som pri počúvaní slovenského 
rapového albumu nepociťoval nepokoj, ale 
práve naopak. Album pôsobí veľmi pokoj-
ne vďaka hĺbke textov, v ktorých má každé 
slovo zmysel. Napriek tomu si album 
zachováva rapový a hiphopový štýl. Je to 
najpočúvanejší žáner na Slovensku a tým 
aj veľmi dobrá cesta na ohlasovanie radost-
nej zvesti. Celý album je tvorený kerygma-
ticky. Piesne nasledujú po sebe v témach: 
Božia láska, hriech, viera a obrátenie, 
spása, Svätý Duch a spoločenstvo. Album 
chce byť pomocou pre tých, ktorí potrebu-
jú prejsť duchovným obrátením a zakúsiť 
silu Božej lásky a Cirkvi. Album obsahuje 
dvanásť veľmi hlbokých skladieb, dá sa 
zakúpiť v kresťanských vydavateľstvách 
alebo vypočuť na známych streamovacích 
platformách. (Dominik Petrík)

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

#

5%
ZĽAVA

LEKÁREŇ 
 sv. Kozmu a Damiána

 S L Y B U R Z Á A R B E Z S Y K N
 T A T R Y A O D T O K J A A P A Á
 A E N O R Ý V O O N K E L V M E K
 V M E I N Ľ Ý I P B S A O Z O A I
 B V R Á D O V I E A I Z I A K C T
 Y L K I S A K I L R A L V Č E L A
 A O O A F S L Á S K A L I C A K V
 C P D T M O M H Z T V L B E S K I
 V A I O S A M O T A O E S U A U N
 I T L U D O R A Z V L T T S V T I
 K A D E T E K Á M I A I A I A I C
 L C H A Ť Ý V N T U N R V E N C E
 A N A R CH I A Y K Y T S Y I Ú A S

Legenda: ANARCHIA, CVIKLA, ELITY, FIRMA, HLADINA, HMOTA, 
ISTOTA, KADET, KAMARÁT, KOMPY, KOSTOL, KUTICA, KVETINA, LEKNO, 
LOPATA, MAMUT, MRKVA, OBILIE, ODEVY, ODTOK, OSADA, RENTY, 
ROZKAZ, SALÁMA, SAMOTA, SKALICA, SLEPOTA, SMOLA, STAVBY, 
STAVY, STYKY, SUDCA, SUTINY, TALIZMAN, TATRY, TRASA, TVARY, 
ÚNAVA, VATIKÁN, VČELA, VENCE, VIERA, VINICE, VIOLA, VODÁR, VOLIČ, 
VÝRON, VÝŤAH, VÝVOZ, ZÁKON, ZAMAT, ZEBRA, ZRUBY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 25: Krížovka: Obetoval za nás seba 
samého. Osemsmerovka: Zloba je príčinou nešťastia človeka.

Výherca: Juraj Špak z Tichého Potoka

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

Pomôcky: 
Oona, Roos, 
Anas, Leles
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1
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REGIONÁLNA TELEVÍZIA ZEMPLÍN  
JE DOSTUPNÁ AJ CEZ ANTÉNU

Do vysielania sú denne zaradené aj priame prenosy liturgií  
a pobožností z katedrál a pútnických miest.

TELEVÍZIU SI MÔŽETE NALADIŤ V HD KVALITE:

KOŠICE – 39. KANÁL      PREŠOV – 27. KANÁL     MICHALOVCE – 48. KANÁL

A NAJNOVŠIE  

AJ...

Bratislava a okolie – 26. kanál

ŽIVÉ VYSIELANIE PONÚKAME AJ NA WEBE  

WWW.ZEMPLIN.TV.

PÚ
TN

IC
KÉ M

IESTA
G

RÉC
KO

KATO
LÍC

KEJ C
IRKV

I N
A

 SLO
V

EN
SKU

C
EN

TRU
M

 PRE RO
D

IN
U

ZLATÁ
 BA

Ň
A

 – SIG
O

RD
KO

IN
O

N
IA

JÁN
 KRSTITEĽ

O
ZN

AM
M

Z SR
Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň:  
14.00 Adorácia  
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
Eucharistická pobožnosť a požehnaním  
17.30 Akatist  (Po až Pi; každý deň iný)

10.01. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.01. Svätá liturgia s Molebenom  
k sv. Gerardovi a požehnaním šatkou  
sv. Gerarda (18.00 h)
25.01. Moleben k bl. Metodovi (09.00 h; 
17.00 h); Svätá liturgia s modlitbami  
za uzdravenie (09.30 h; 18.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň:  
08.50 Tretia hodinka  
10.00 Ruženec  
10.30 Svätá liturgia  
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu; 
deviata hodinka  
15.30 Večiereň  
20.00 Ruženec za ochranu krajiny  
(aj cez TV Zemplín)

Liturgické slávenia z Ľutiny, Michaloviec 
a Litmanovej môžete sledovať aj na TV 
Logos (www.logos.tv).

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
Pre pandémiu koronavírusu bolo naše 
centrum od začiatku marca do polovice júna 
zatvorené po prvýkrát, od 1. októbra sme 
zatvorení po druhýkrát a nevieme, kedy bu-
deme môcť centrum opäť otvoriť. Preto sa 
na vás obraciame s prosbou o finančnú po-
moc, o dar podľa vašich možností. Naše čís-
lo účtu: SK58 1100 0000 0026 2521 2213. 
Ak nás nebudete môcť podporiť finančne, 
tak vás prosíme o modlitby a príhovor.

29. – 31.01. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, 
oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostred-
níctvom poznania a obrátenia sa k plánu 
Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok 
je 115 eur za manželský pár. 
11. – 14.02. Kurz prípravy na manželstvo. 
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo 
o ňom ešte len uvažujete, urobte pre svoju 
spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš 
vzťah posilní. Dajte svojej vysnívanej svad-
be ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. 
Na kurz prípravy na manželstvo sa môžete 
prihlásiť cez stránku www.domanzelstva.sk. 
Príspevok za osobu je 75 eur.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

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

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI  
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.


