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Dnes slová strácajú svoju moc. Ba doslova miznú. 
Všimli ste si to? Deti učíme hovoriť slová ako ďaku-
jem, prosím či prepáč. Ale ako dospievajú, slová sa 
strácajú alebo sa stávajú prázdnymi. A tak neraz ústa 
síce hovoria ďakujem či iné z týchto slov, ale myseľ si 
myslí svoje.

Čo sa to s nami stalo? Stali sme sa sebeckými. Tak 
sme sa zahľadeli na vlastné potreby, až sme prestali 
vnímať potreby iných. A čo je horšie, to isté robíme 
ako rodičia. Prekročili sme síce vlastný tieň, ale tak sa 
zahľadíme na potreby dieťaťa, až prestaneme vnímať 
potreby partnera, rodičov, priateľov... A myslíme si, 
akí sme úžasní. Nie sme. Prečo? Lebo potreby a túž-
by nie je to isté. Ale keďže si to sami pre seba zamie-
ňame, sme náchylní to vidieť i v deťoch. Akoby sme 
si tým chceli očistiť svedomie od vlastného sebectva. 
A tak síce možno používame pre iných tie správne 
slová, ale naše sebectvo ich vyprázdnilo. Horšie je, že 
si to ani neuvedomujeme. Tak ako si hlupák neuve-
domuje svoju hlúposť, zábudlivec zabudnuté slová, 
tak ani my si neuvedomujeme svoje sebectvo.

Napriek tomu, že často tieto slová stratili svoj ob-
sah, vám, ktorí čítate tieto riadky, chcem povedať: 
Ďakujem. A mám za čo. Za dôveru, vernosť, pomoc 
i modlitbu. Prežili sme ťažký rok poznačený pandé-
miou a vstúpili sme do nového, v ktorom dúfame v jej 
zvládnutie. Celá ekonomika pocítila jej dosahy. Zá-
kazy a obmedzenia verejných bohoslužieb ochromili 
náboženský život farností. Tradičné plné chrámy, 
slová kňazov volajúcich po plnšej účasti na bohosluž-

bách... To všetko vystriedala striedmosť poznačená 
strachom z neznáma a obavami o život.

Napriek tomu ste vy, milí čitatelia, zostali členmi tej-
to veľkej rodiny okolo časopisu Slovo. A hoci je v tejto 
rodine tento rok menej členov, ako bolo za ostatné 
roky, môžeme to považovať za úspech. Od roku 2006 
ste vy, naši čitatelia, súčasťou slovenského unikátu. 
V časoch straty záujmu o médiá a o Cirkev sa naša 
rodina čitateľov viac ako desať rokov neustále roz-
rastala. A hoci je nás už druhý rok menej, vy sami ste 
ukázali štedrosť svojich sŕdc. Darovali ste nad rámec 
minimálnych príspevkov na chod časopisu takmer 
dvakrát toľko ako minulý rok. A tak máme nádej, že 
aj v tomto roku vám budeme môcť prinášať zaují-
mavé články a správy. Jednoducho, že zostaneme 
súčasťou vašich rodín a životov.

Na záver mi dovoľte povedať aj tie ďalšie dve slová. 
Ak sme niekde zlyhali, prepáčte nám. Nebolo to 
úmyselné a minulý rok bol rokom zmien, keď sa vy-
menila polovica redakcie a noví redaktori sa „zaúčali“. 
Napriek tomu si myslím, že to v ťažkej pandemickej 
situácii zvládli i v čase, keď som nebol medzi nimi. 
A dovoľte povedať aj to tretie slovo – prosím. Aj keď 
sme z najhoršieho von, prosím vás, zachovajte nám 
vernosť cez rok. Buďte s nami v modlitbách. A vás, 
ktorí si to môžete dovoliť, prosím o štedrosť i počas 
roka. Pripomínam možnosť prispievať nám mesačne 
trvalým prevodom alebo cez SIPO už od dvoch eur. 
Vám, ktorí to robíte už niekoľko rokov, vyslovujem 
nakoniec znovu to krásne slovo – ďakujem.

VĎAČNOSŤ
Juraj GRADOŠ
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PRESVÄTÁ BOHORODIČKA 
– CESTA K BOHU

Marek BARAN

Na začiatku nového roka Svätý Otec František vo svojej  
homílii upriamil pozornosť na slová žehnať a nájsť,  
ktoré veriacim priblížil ako povzbudenie do nastávajú-
ceho roka.

Žehnať: V Knihe Numeri Pán žiada, aby 
posvätní služobníci žehnali jeho ľud: 
„Budete požehnávať izraelských synov; 
poviete im: ,Nech ťa žehná Pán.‘“  
(Nm 6, 23 – 24) Nejde o nejakú zbožnú 
výzvu, je to presná žiadosť. A je dôleži-
té, aby aj dnes kňazi požehnávali Boží 
ľud, a to neúnavne; a tiež to, aby všetci 
veriaci boli nositeľmi požehnania, aby 
požehnávali. Pán vie, že potrebujeme 
požehnanie: prvú vec, ktorú Boh urobil 
po tom, ako stvoril svet, bolo požehna-
nie, dobrorečenie všetkému stvorenému aj 
nám. Ale teraz v Božom Synovi neprijí-
mame len slová požehnania, ale samotné 
požehnanie: tým požehnaním od Otca 
je Ježiš. V ňom nás, ako hovorí sv. Pavol, 
Otec požehnáva „všetkým požehnaním“ 
(porov. Ef 1, 3). Zakaždým keď otvoríme 
srdce Ježišovi, vstupuje Božie požehnanie 
do nášho života.

Dnes oslavujeme Božieho Syna, požeh-
naného zo svojej podstaty, ktorý k nám 
prichádza skrze Matku, požehnanú skrze 
milosť. Mária nám takto prináša požeh-
nanie od Boha. Kde je ona, tam prichádza 
Ježiš. Preto ju potrebujeme prijať tak, ako 
to urobila sv. Alžbeta, ktorá hneď po jej 
privítaní vo svojom dome rozpoznala 
požehnanie a povedala: „Požehnaná si 
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho 
života!“ (Lk 1, 42) Keď urobíme miesto pre 
Máriu, budeme požehnaní, a zároveň sa 
naučíme požehnávať. Panna Mária totiž 
učí, že požehnanie sa prijíma preto, aby 
bolo darované. Ona, ktorá je požehnaná, 
sa stala požehnaním pre všetkých, ktorých 
stretla: pre Alžbetu, pre mladomanželov 
v Káne Galilejskej, pre apoštolov vo veče-

radle... Aj my sme povolaní požehnávať, 
dobrorečiť v Božom mene. Svet je vážne 
zamorený zlorečením a zlým zmýšľaním 
o druhých, o spoločnosti, o sebe samých. 
No ohováranie prináša skazu, všetko 
ničí, zatiaľ čo požehnanie obnovuje, dáva 
silu na nový začiatok každý deň. Prosme 
Božiu Matku o milosť byť pre druhých ra-
dostnými nositeľmi Božieho požehnania, 
ako je ona pre nás.

Nájsť:  Evanjelium hovorí, že pastieri 
„našli Máriu a Jozefa i dieťa“ (Lk 1, 16). 
Nenašli zázračné a veľkolepé znamenia, 
ale jednoduchú rodinku. V nej však sku-
točne našli Boha, ktorý je veľkosť v ma-
ličkostiach, sila v nežnosti. Ale ako mohli 
pastieri nájsť toto nenápadné znamenie? 

Boli povolaní anjelom. Ani my by sme 
nenašli Boha, keby sme neboli povolaní 
milosťou. Našli sme ho, no nesmieme ho 
stratiť z očí. Pána totiž nenachádzame 
iba raz a navždy, ale treba ho nachádzať 
každý deň. A čo sme povolaní nájsť na za-
čiatku roka? Bolo by krásne nájsť si čas 
na niekoho. Čas je tým bohatstvom, ktoré 
máme všetci, ale na ktoré sme skúpi, lebo 
ho chceme využiť iba pre seba. Treba 
prosiť o milosť nájsť si čas – čas na Boha 
a na blížneho: na toho, kto je sám, 
na toho, kto trpí, na toho, kto potrebuje 
vypočutie a starostlivosť. Ak si nájdeme 
čas na darovanie, budeme žasnúci a šťast-
ní tak ako pastieri.

Panna Mária, ktorá priniesla Boha v čase, 
nech nám pomáha darovať náš čas. Svätá 
Božia Matka, tebe zasväcujeme tento 
nový rok. Ty, ktorá vieš všetko zachovávať 

v srdci, vezmi si nás do starostlivosti. Po-
žehnávaj náš čas a uč nás nachádzať si čas 
na Boha a na druhých. My ťa s radosťou 
a dôverou vzývame: Svätá Bohorodička! 
Nech sa tak stane. 

(z homílie 1. januára 2021)

fli
ck

r.c
om

„Mária nie je len mostom medzi nami a Bohom, ona 
znamená viac: je cestou, ktorú Boh prešiel, aby dorazil 
k nám, a cestou, ktorú musíme prejsť i my, aby sme  
dorazili k nemu.“

 (Svätý Otec František)



POVINNÁ 
DOCHÁDZKA  
ALEBO VZDELANIE

Monika RIŠKOVÁ

Problematika vzdelávania detí  je jednou z výziev, ktorej 
v súčasnosti čelíme. Všetci sme chtiac-nechtiac okúsili 
„domáce vzdelávanie“. Ukazuje sa, že koncept povinnej  
školskej  dochádzky by bolo lepšie nahradiť iným koncep-
tom edukácie, a to povinným vzdelaním. Môže sa to rea-
lizovať jednak v inštitucionalizovanej forme, ale tiež napr. 
ako domáce (homeschooling) či komunitné vzdelávanie, 
ktoré viac dbá na jednotlivca a neupiera rodičom neod-
cudziteľné právo na vyučovanie svojich detí. Ak je domáce 
vzdelávanie nastavené dobre, dáva možnosť rozkvitnúť 
dieťaťu v každom smere.

DOMÁCE VZDELÁVANIE 
AKO PRÁVO RODIČOV
Mnohí rodičia na Slovensku začínajú tvr-
diť, že domáce vzdelávanie by už nemalo 

byť obmedzované štátom, ale treba nájsť 
nejaký model, ako tejto stále sa zväčšujú-
cej komunite rodičov doma vzdelávaných 
detí vyjsť v ústrety. Tejto problematike sa 
venujem osobne už viac ako dekádu.

Domáce vzdelávanie, alebo inak home-
schooling, je najpôvodnejšou formou 
vzdelávania. Vzťah učiteľa, ktorý bol 
zároveň mentorom a sprievodcom svojho 
zverenca za vzdelaním, nájdeme už 
v dávnych časoch starovekého Grécka či 
Ríma. Aj v stredoveku bol osobný prístup 
k žiakovi považovaný za kľúčový. Ale čo to 
vlastne je? Domáce vzdelávanie je spôsob 
vzdelávania detí bez účasti na vzdeláva-
ní v škole. Rodič alebo učiteľ vzdeláva 
svojho žiaka doma buď samotného, alebo 
v menšej komunite. Výhodou je skutočne 
osobný, individuálny prístup. Rodič/učiteľ 
má na svojho žiaka viac času, dobre pozná 
jeho nedostatky i silné stránky. Vie mu 
omnoho lepšie podať pomocnú ruku než 
v kvótami zviazanej triede plnej detí. Ak 
je úlohou vzdelávacieho systému vychovať 
charakterného, cnostného človeka, ktorý 
dokáže sám uvažovať, mať svoj vlastný 
rozumný názor, kriticky myslieť a nie iba 
memorovať fakty, potom je domáce vzde-
lávanie správnou cestou.

Je nespochybniteľné, že sú deti aj rodičia, 
ktorým domáce vzdelávanie nevyhovu-
je. Máme deti, ktoré majú silnú potrebu 
vytvárania širších sociálnych vzťahov 
a ťažko znášajú, ak sú vyňaté z takéhoto 
prostredia. Alebo tu máme rodičov, ktorí 
si nevedia samých seba predstaviť v úlohe 
učiteľa. Je tu však silná skupina ľudí, 
ktorým personálny prístup vyhovuje oveľa 
viac než bežné inštitucionálne vzdeláva-
nie. A rodičia sú dostatočne disponovaní 
na to, aby mohli svoje deti vzdelávať sami, 
poprípade sú dostatočne zabezpečení 
na to, aby si mohli dovoliť súkromného 
učiteľa. Neexistuje dôvod, prečo by štát 
mal takýmto ľuďom zabraňovať v ich 
dobrej snahe. Nie je to kultúrno-etická 
ani hodnotová otázka, je to snaha pomôcť 
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konkrétnym ľuďom tým, že štát odstráni 
nezmyselné prekážky, ktoré nastavil. Kres-
ťan bude vo vzdelávaní dbať, okrem iného, 
na klasické vzdelanie, poznanie svojej 
viery, neveriaci bude hovoriť o svojej etike, 
ale v oboch prípadoch je to prínos väčšej 
slobody darovaním takejto možnosti.

Existuje názor, že niečo také by nemalo  
byť povolené, pretože stratíme kontrolu 
nad tým, ako budú vzdelané naše deti,  
čo môže byť v konečnom dôsledku v roz-
pore so základným spoločným dobrom. 
Netvrdím, že by nemala existovať nejaká 
forma kontroly vzdelávania. Vzdelávanie 
a vzdelanosť je naozaj celospoločenským 
záujmom. Štát však nemá slúžiť sám sebe, 
ale spoločnosti. A preto je skôr namieste 
otázka, ako to urobiť a kto by mal mať tie-
to kompetencie. Treba si uvedomiť, že nie 
je možné ani žiaduce klásť rovná sa medzi 
povinnú inštitucionálnu školskú dochádz-
ku a medzi vzdelanosť.

AKTUÁLNE 
LEGISLATÍVNE RÁMCE 
INDIVIDUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA
Podľa doteraz platnej legislatívy je indivi-
duálne vzdelávanie povolené žiakom prvé-
ho stupňa základnej školy, pričom zákon 
rozlišuje individuálne vzdelávanie pre:

 � žiaka, ktorému jeho zdravotný stav 
neumožňuje účasť na vzdelávaní v ško-
le 245/2008 Z. z., § 24, odsek 2, písmeno a);

 � žiaka prvého stupňa základnej ško-
ly 245/2008 Z. z., § 24, odsek 2, písmeno b).

O povolení individuálneho vzdelávania 
rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol 
žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), 
na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu. Vzdelávanie žiaka, ktorému 
bolo povolené individuálne vzdelávanie 
podľa odseku 2 písm. b), zabezpečuje zá-
konný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa 
kvalifikačné predpoklady ustanovené pre 
učiteľov prvého stupňa základnej školy.

V súvislosti so zavedením povinného 
predprimárneho vzdelávania detí od pia-
teho roka života sa analogicky dostala 
do legislatívy aj možnosť individuálneho 
vzdelávania pre deti predškolského veku. 
To môže zabezpečovať osoba s minimálne 
stredoškolským odborným alebo všeobec-
ným vzdelaním.

 Pre kmeňovú školu podporujúcu individu-
álne vzdelávanie potom plynú zo zákona 
tieto povinnosti:

 � je garantom kvality individuálneho 
vzdelávania, ktorú si rodič vyberie na zá-
klade slobodného výberu, 

 � plní voči individuálnemu vzdelávaniu 
kontrolnú funkciu, 

 � poskytuje deťom a rodičom potrebné 
učebné materiály a metodickú podporu,

 � dohliada na to, aby individuálny 
vzdelávací program, jeho princípy a ciele 
boli v súlade s princípmi a cieľmi výchovy  
a vzdelávania podľa školského zákona, 

 � zabezpečuje komisionálne skúšky 
z príslušného učiva každého povinného 
predmetu za každý polrok, na základe 
výsledkov komisionálnej skúšky vydáva 
vysvedčenie.

PRE A PROTI
Ak zvažujete individuálne vzdelávanie pre 
svoje dieťa, treba si uvedomiť niekoľko 
skutočností, ktoré z toho vyplývajú. Úplne 
kľúčové je, aby v tomto rozhodnutí boli za-
jedno všetci zúčastnení. Teda obaja rodičia 
a dieťa. Rozdielny názor rodičov na formu 
vzdelávania alebo nespolupracujúce dieťa 
bývajú často zdrojom zbytočných problé-
mov. Podstatné je tiež nastavenie pravidiel 
pri domácom vzdelávaní, vytvorenie neja-
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Monika Kandráčová
speváčka ľudových  

a náboženských piesní

SOM  GRÉCKOKATOLÍČKA
Už  ako malé dieťa som rada chodila so svojimi rodičmi a starými 
rodičmi do nášho gréckokatolíckeho chrámu v Ďačove, kde som bola 
svedkom vtedy tajomných, ale príťažlivých náboženských obra-
dov. Nadchýnala som sa krásou nášho cirkevného spevu, ale najmä 
jeho tajomnou silou, ktorá prenikala celým mojím vnútrom. V tom 
chráme bol môj dedko Andrej Kaňuščák modlitbárom a predspe-
vákom. To všetko tajomné a krásne, ktoré som prežila v detstve, 
ovplyvnilo celý môj život. Preto smelo poviem, že všetky modlitby, 
spevy, obrady, pobožnosti sú samé nebo na zemi. Preto som hrdá 
gréckokatolíčka. SČ
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kého fungujúceho modelu domáceho re-
žimu, kde má miesto pevný čas na učenie, 
oddych, rozvíjanie vlastných záujmov aj 
pomoc detí v domácnosti. A pritom tieto 
oblasti sa môžu navzájom prelínať či jedna 
podporovať inú. V rodinách, kde domáce 
vzdelávanie funguje, sa dá napríklad po-
moc v kuchyni spojiť s matematikou, keď 
prakticky učíme premenu jednotiek alebo  
podporujeme čitateľskú gramotnosť, keď 
čítame návod, a podobne. Nespornou 
výhodou je možnosť prispôsobovať učebný 
plán individuálnym potrebám dieťaťa ale-
bo jeho preferovanému učebnému štýlu, 
možnosť využiť pri vzdelávaní špecifické 
metódy (napr. pri deťoch, ktoré majú 
nejakú poruchu učenia), rozvíjať talentové 
nadanie dieťaťa. Ale predovšetkým je to 
posilňovanie rodinných pút a spájanie 
vzdelávania s výchovou a odovzdávaním 
hodnôt v období, keď je dieťa ešte veľmi 
formovateľné aj zraniteľné.

Na druhej strane si musíme  uvedomiť 
aj to, že autorita rodiča/učiteľa je úplne 
ináč skúšaná v domácom vzdelávaní ako 
v klasickej škole. Zastávať rolu rodiča aj 
učiteľa súčasne prináša zvýšenú psychickú 
záťaž. A niekedy je veľmi náročné zladiť 
požiadavky domácnosti a vyučovania. A čo 
tiež nie je zanedbateľné, je potreba vyrov-
nať sa možno s nepochopením príbuzných 
či stratou platu jedného z rodičov.

AKO POSTUPOVAŤ?
Ak sa rodičia rozhodnú pre domáce vzde-
lávanie, mali by zapísať dieťa do kmeňovej 

školy, ktorá deklaruje prijímanie žiakov 
aj na takúto formu vzdelávania. Súčasne 
si treba podať žiadosť o individuálne vzde-
lávanie, ktorej súčasťou podľa zákona je:

 � kópia dokladu o vzdelaní rodiča – resp. 
garanta (ak rodič nespĺňa požiadavky 
na vzdelanie podľa zákona),

 � individuálny výchovno-vzdelávací plán, 

 � zoznam učebných zdrojov, z ktorých sa 
dieťa bude učiť, 

 � popis materiálnych podmienok 
na vzdelávanie.

Téma domáceho vzdelávania žiakov začína 
opätovne rezonovať aj v stredoeuróp-
skom priestore v súvislosti s pandémiou 
Covid-19. Prítomné sú úsilia posilniť daný 
inštitút. V rámci legislatívnych zmien 
u nás je pripravený návrh novely, ktorý by 
mal v krátkom čase povoliť individuálne 
vzdelávanie aj na druhom stupni zák-
ladných škôl a zjednodušiť podmienky 
na domáce vzdelávanie.

NEZJEDNOTENÍ BISKUPI METOD 
RAKOVECKÝ A JOZEF STOJKA
Po smrti Zejkána v roku 1686 sa stal v roku 1688 na základe rozhodnutia Imricha 
Tököliho mukačevským biskupom Metod Rakovecký z podkarpatského Veľkého 
Rakovca, ktorý susedí s Misticami. Vysviacku prijal v moldavskej Sučave. Z vysviacky 
nešiel do Mukačeva, ale do Košíc k jágerskému biskupovi, kde zložil vyznanie kato-
líckej viery. Napriek tomu nedostal nomináciu od biskupa. Počas jeho pôsobenia sa 
12. mája 1689 konala v Satmári synoda duchovenstva, kde zjednotení kňazi sľubovali 
večnú poslušnosť a podriadenosť rímskej Cirkvi. Jeho primárnym záujmom bol 
monastier a mníšsky život. V roku 1690 po príchode Jána Jozefa de Camillisa musel 
opustiť Mukačevo a podriadil sa sedmohradskému metropolitovi aj napriek tomu, 
že uplatňoval prísahu zloženú kalvínskym zemepánom. Zomrel v roku 1693. V roku 
1692 sa nezjednoteným biskupom v Marmaroši stáva Jozef Stojka (Štefan Petrovan), 
ktorého v roku 1708 vystriedal Jov Sirko, kňaz propagujúci kalvinizmus a nepriateľ 
únie. Po dvoch rokoch, počas ktorých sa Sirko nevhodne správal, stratil podporu 
kalvínskych magnátov. Tí povolali späť na marmarošskú katedru Jozefa Stojku. Ten 
tu pôsobil až do pádu Františka II. Rákociho a po smrti de Camillisa zasahoval najmä 
svätením a umiestňovaním kňazov v celej eparchii, pretože v Mukačeve nesídlil 
riadne vysvätený biskup. (Juraj Gradoš)

6www.casopisslovo.sk slovo na tému

Prehľad individuálne vzdelávaní žiaci v SR podľa CVTI SR:

Rok Počet detí
2011 12
2014 70
2016  149
2018 579

Prehľad približných počtov individuálne vzdelávaných  žiakov v iných štátoch:

Štát Rok Počet detí
Česká republika 2019 2 100
Maďarsko 2017 7 763
Poľsko 2019 12 300
Spojené kráľovstvo 2014/2015 36 609
Kanada (Alberta a Ontário) 2014/2015 16 133
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OHŇOSTROJ  
ŽIVOTA

Jozef GLASA

Počatie človeka, zahalené úctivým závojom dôstojnosti 
je plné nádherných prekvapení. Nové poznatky 
a detaily, ktoré prináša biomedicínsky výskum, 
poukazujú na to, že ide o mimoriadne intenzívne 
obdobie plné biologických udalostí a premien, v ktorom 
príroda nešetrila na dôkladnosti a slávnostnosti.

Z biologického hľadiska ide o náročné, 
detailne riadené procesy. Týkajú sa oboch 
životodarných buniek. Ich dozrievania, 
nezastupiteľných, originálnych úloh 
a činností v priebehu iniciácie aj úspešného 
dovŕšenia procesu oplodnenia. Materská 
bunka – vajíčko sa v následnosti premien 
odštartovaných splynutím s otcovskou 
bunkou – spermiou stáva postupne 
zygotou, prvou bunkou nového človeka. 
Poznatky o tom, čo všetko sa musí pri tejto 
náročnej premene stať, skúma ľudská 
embryológia. Ide o vedu siahajúcu na samé 
hranice súčasného poznania. O odkrývanie 
jemných biologických mechanizmov po-
čiatku života. Úžasnej zmysluplnej nádhe-
ry danej Stvoriteľom. Na jej obdivuhodnom 
fungovaní sa priamo podieľajú rodičia, keď 
darujú nový život. 

Keď výskumníci hľadali spoľahlivé fyzio-
logické znaky na čo najpresnejšie určenie 
časového momentu počatia, spozorovali 
prekvapujúci jav – záblesky či ohňostroj 
života. Zistili, že takmer ihneď po splynu-
tí bunkových membrán zrelého vajíčka 
a spermie prichádza k významným presu-
nom iónov vápnika (kalcia) dovnútra vajíč-
ka. Ich príchod vo viacerých vlnách aktivuje 
spomínanú premenu. Tieto prvé procesy 
trvajú iba zlomky sekúnd, takže môžeme 
naozaj hovoriť o „okamihu počatia“. 

Sprievodným javom prechodu prvých prú-
dov iónov kalcia cez bunkovú membránu je 
náhle vylúčenie pomerne veľkého množ-
stva iónov zinku z vnútra oplodňovanej 
materskej bunky do okolia. Tento prúd zin-
kových iónov sa pri pozorovaní oplodnenia 

v skúmavke pomocou špeciálneho mikro-
skopu prejaví ako zreteľný svetelný záblesk. 
Prekvapení výskumníci nazvali tento jav 
„iskrami“ alebo aj „ohňostrojom“ života. 
Fyziologický význam tohto javu nie je ešte 
dopodrobna preskúmaný. Ide však o úkaz, 
ktorý najtesnejšie súvisí s prvými moment-
mi vývoja nového jedinca. S okamihom 
počatia. Každé zrelé vajíčko má na túto 
príležitosť pripravené „svetlice“. Zásoby 
zinku v špeciálnych útvaroch ukrytých pod 
svojou bunkovou membránou. 

Uvedené skutočnosti nám z etického 
hľadiska názorne poukazujú na význam 
argumentu kontinuity (nepretržitosti). 
Z pohľadu kultúry života (Ján Pavol II.) 
logicky zdôvodňujú odmietnutie priamych 
zásahov do procesov počatia človeka. Aj 
neprijateľnosť nebezpečných, škodlivých 
alebo smrtiacich chirurgických alebo 
chemických zákrokov do vývinu ľudského 
zárodku a plodu. Akékoľvek pretrhnutie 
kontinuity života (napríklad pri umelom 
„prerušení“ tehotenstva) totiž znamená  
neodvolateľnú smrť. Nejde tu len o ne-
popierateľné zlo umelého potratu, ale 
napríklad aj o potenciálny smrtiaci účinok 
prípravkov hormonálnej antikoncepcie.  
Či už tabletkovej alebo ako súčasti vnút-
romaternicového telieska. Pokiaľ prišlo 
k počatiu, zavedené teliesko vedie k ne-
odvratnej smrti raného ľudského zárodku 
(embrya). Nemôže sa v preň nepriateľskej 
maternici uhniezdiť. 

Argument kontinuity, spolu s inými, 
poukazuje aj na nemorálnosť pokusov 
na živých ľudských zárodkoch a plodoch, 
ako aj postupov oplodnenia v skúmavke. 
Vedú totiž k úmrtiu všetkých (pokusy) 
alebo väčšej časti „použitých“ ľudských zá-
rodkov. Argument pripomína, že za priaz-
nivých okolností sa takmer všetky mohli 
– a aj mali narodiť. Zároveň však musíme 
poukázať aj na nemorálnosť niektorých 
spomínaných vedeckých pozorovaní. Popri 
zvieracích sa totiž pri nich použili aj ľudské 
zárodky.
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NIČ NEBUDE  
TAKÉ ISTÉ

Juraj GRADOŠ

Pred rokom zavalili Európu neisté informácie o víruse z Číny nazývanom Covid-19. 
Najväčšie viditeľné zmeny za posledný rok prežilo školstvo. Dotkli sa nielen pedagógov 
a študentov, ale aj rodičov a v značnej miere zmenili vzťahy v školách.

J	 Pani riaditeľka, o slovenskom školstve sa 
všeobecne vraví, že je na okraji verejného 
záujmu, zastarané a poddimenzované. 
Potvrdil to, podľa vás, aj posledný rok 
poznačený pandémiou?

Z každej strany počúvame kritiku na to, aké je slo-
venské školstvo zastarané. Významne sa znížila váž-
nosť, úcta, rešpekt a autorita učiteľského povolania. 
Školstvo nie je stredobodom záujmu. Podfinanco-
vanie školstva, status učiteľa v dnešnej spoločnosti, 
znížené nároky na vedomosti a schopnosti žiakov, 
neustála reforma školstva, výchova v rodinách, ktorá 
má sklony k akejsi prehnanej ochrane detí v zmysle 
nezaťažovať ich, urobiť čo najviac za nich... 

To všetko má dlhoročný negatívny dosah na výchovu 
a vzdelávanie. Neuvedomujeme si, že školstvo je zá-
rodkom našej budúcnosti. Na druhej strane, mnohí 
žiaci ani nie sú motivovaní učiť sa, pretože vzdelanie 
nie je vo veľkej časti našej spoločnosti považované 
za hodnotu. Pandémia k tomu ešte viac prispela.

J	 Ste riaditeľkou cirkevnej školy. Zasiahli 
zmeny vo vzdelávaní rovnako cirkevné,  
ako aj štátne školy?

Zasiahlo to rovnako všetky školy. Bolo to niečo ne-
predvídané, na čo školy neboli ani nie sú pripravené. 
Je to čas, keď neviete, čo bude, ako prebehne polrok, 
maturity a iné aktivity. Je to zvláštne obdobie pre 
všetky typy škôl – neistota, priam dennodenne sa 
meniace pravidlá, usmernenia a odporúčania. Zod-
povednosť sa presunula na zriaďovateľov a do veľkej 
miery na riaditeľov. Táto pandémia veľmi ovplyvní 
vzdelanie a školstvo celkovo.

J	 Veľa škôl prešlo ešte pred lockdownom 
na dištančné štúdium. Niekedy ani sami ro-
dičia nevedia, čo to vlastne je. Vysvetlíte to?

Dištančné vzdelávanie školský zákon definuje ako 
diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpon-
dencie, telekomunikačných médií a iných prostried-
kov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym 
kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom 
a študujúcim žiakom. Je to vzdelávanie, keď učiteľ 
a žiak nie sú v jednej miestnosti a vzdelávanie je 
poskytované na diaľku.

J	 Ste aj pedagóg. Čo je pre učiteľa pri tejto 
forme vzdelávania najťažšie?

Najťažšie to bolo v prvej vlne, bola to nová situácia, 
všetci sme hľadali najlepší spôsob, ako to zvládnuť. 
Ani táto situácia nie je jednoduchá, ale poučili sme sa 
z chýb v prvej vlne. Dištančné vzdelávanie je pre nás 
učiteľov – a istotne aj pre žiakov a ich rodičov – ná-
ročnejšie, žiadna technika nenahradí priamy kontakt. 

Pri prezenčnej výučbe má učiteľ spätnú väzbu, vidí, 
ako žiak reaguje, ako vníma, je schopný pomôcť mu 
hneď napr. názornou ukážkou, precvičovaním atď. 
Príprava učiteľa pri dištančnej forme je náročnejšia, 
veľa materiálov sme si museli vytvárať sami a pri-
spôsobovať ich žiakom. 

J	Má dištančné štúdium aj nejaké pozitíva?

Mnohí žiaci sa tešia do školy, spoločnosť si začína 
školstvo všímať. Rodičia zistili, aké sú ich deti, čo sa 
týka samostatnosti. Pri dištančnej forme zohráva 
samoštúdium obrovskú úlohu. V skutočnosti je 
na žiakoch, aby sa angažovali, nemusia chodiť 
do školy, nie sú v triede, nemajú časový limit. 
Plusom je, že sa môžu naučiť efektívne využívať čas, 
lepšie sa pripraviť a naštudovať materiál. Niektorí 
žiaci sa učia ľahšie, keď nikto nesleduje ich proces 
učenia. Samoštúdium si vyžaduje organizáciu času 
a koncentráciu. S tým môžu mať problém hlavne 
mladší žiaci, tu musia pomôcť rodičia. 

Júlia Šarišská (45), 
rodáčka z Ďačova, 
bola nedávno po-
verená riadením 
Spojenej školy bl. 
biskupa Gojdiča. 
Predtým pôsobila 
ako riaditeľka CZŠ 
v Tichom Potoku 
a neskôr ako uči-
teľka a riaditeľka 
CZŠ s materskou 
školou bl. Petra 
Pavla Gojdiča 
v Prešove. Je vy-
datá a má tri deti.
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VIETE, ŽE... 
Na základe rozhodnutia 
zriaďovateľa a zara-
denia do siete škôl 
a školských zariadení 
vznikla 1. septembra 
2020 Spojená škola bl. 
biskupa Gojdiča s or-
ganizačnými zložkami: 
CZŠ s MŠ bl. biskupa 
Gojdiča a Gymnázium 
bl. biskupa Gojdiča. 
Od 1. septembra 2020 
je poverená jej riadením 
Júlia Šarišská (dovtedaj-
šia riaditeľka CZŠ s MŠ  
bl. Pavla Petra Gojdiča).

J	 V mnohých ohľadoch sa to podobá  
na domáce vzdelávanie. Aký je v tom rozdiel?

U nás na Slovensku sa žiaci prvého stupňa alebo 
žiaci, ktorým zdravotný stav neumožňuje vzdelávať 
sa v škole, môžu podľa školského zákona vzdelávať aj 
doma. Rozdiel je v tom, že pri domácom vzdelávaní 
je forma vzdelávania a systém nastavený inou for-
mou (v blokoch, popoludní). Musí byť vypracovaný 
individuálny vzdelávací program a vzdelávanie žiaka 
zabezpečuje jeho zákonný zástupca prostredníctvom 
osoby, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoš-
kolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre 
učiteľov prvého stupňa základnej školy. Pri dištanč-
nej forme sú stanovené presné pravidlá a kritériá, 
rozvrh, hodnotenie, žiakov učia tí istí učitelia ako 
v škole. Aj tu však musí rodič pomôcť svojim deťom 
nájsť systém pri učení a viesť ich k samostatnosti.

J	 Covid-19 zmenil myslenie dospelých.  
Pár týždňov bežal školský rok normálne. 
Zmenilo sa aj zmýšľanie a postoje detí?

Myslím si, že áno. Deťom chýba socializácia, priamy 
kontakt s rovesníkmi, nemôžu robiť veci, ktoré 
bežne robili. Deti sú ako špongie, nasávajú veci 
okolo seba. Vnímajú, čo sa deje v škole, v rodinách 
a v okolí. Veľa sa pýtajú, hovoria, čo ich trápi, boja 
sa o starých rodičov. Uvediem príklad. V školskom 
klube nemôžu ísť všetky deti na dvor a spolu sa hrať, 
pretože sa nemôžu premiešavať. Mnohé deti to vní-
majú, vidia svojho kamaráta z inej triedy, a nemôžu 
sa s ním hrať. Vidíme to na detičkách v MŠ aj ZŠ. Ak 
je trieda istý čas v karanténe, mali by ste vidieť ich 
návrat do školy, plný radosti, smiechu, nekonečného 
rozprávania a hrania sa.

J	Myslíte si, že ak sa bude pokračovať v tomto 
spôsobe výučby, budú žiaci vedomostne 
a intelektuálne na tom rovnako ako ich 
rovesníci pred pandémiou?

Nič nebude také ako pred pandémiou. Nároky 
na vedomosti a schopnosti žiakov sa rok čo rok 
znižujú. Čím dlhšie budú žiaci doma, tým viac im to 
bude chýbať, a vedomostne sú na tom horšie ako ich 
rovesníci.

J	 Čo by mohli, ba priam mali urobiť rodičia, 
aby ich deti oproti rovesníkom spred pár  
rokov nezaostávali? Ako ich „vyučovať 
doma“?

V prvom rade im dať priestor na samostatnosť, nero-
biť úlohy za nich, nechať (alebo niekedy aj donútiť) 
ich viac čítať, nastaviť systém a hranice, čo môžu 
a čo nemôžu. Z chýb sa vedia poučiť aj deti, ak im je 
vysvetlené, kde spravili chybu a aký je jej dôsledok 
(napríklad aj zlá známka). Je dôležité venovať sa 
deťom vo voľnom čase, rozprávať sa s nimi, kon-
trolovať, čo robia, stanoviť im limit na internete, 
nenechať ich nudiť sa.

J	 Na záver: mnoho pedagógov aj vašej  
školy muselo takpovediac prekročiť svoj  
tieň a urobilo viac, než sa od nich  
očakávalo.

Áno, mnohí nielen pedagogickí, ale ja nepedago-
gickí zamestnanci pracujú nad rámec. Napriek 
chorobe, únave, vyčerpanosti a rodinným prob-
lémom učia. Veľakrát nám učitelia vypadli, keď 
museli zostať v karanténe, ale žiakov niekto učiť 
musel. Opäť to boli len kolegovia, ktorí ich zastu-
povali aj v čase svojho osobného voľna. Naši učitelia 
svojím postojom neustále ukazujú, že sú tu pre deti. 
Práve táto obeta posúva našu školu dopredu. Chcem 
sa touto cestou poďakovať všetkým pedagogickým 
aj nepedagogickým zamestnancom za ich obetavú 
prácu.
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ŽIVOT RODINY 
SO ZDRAVOTNE 
ZNEVÝHODNENÝM 
DIEŤAŤOM

Tatiana IGLAIOVÁ

Každý rodič sa teší na narodenie svojho dieťatka. Predsta-
vuje si, ako ho vezme po pôrode do náručia, ako sa prvý-
krát usmeje, ako povie svoje prvé slovo, urobí prvé kroky... 
Nie každému rodičovi sa jeho plány splnia. Ak má dieťa 
nejaké zdravotné komplikácie, očakávanie rodiča je zmiet-
nuté zo stola a ocitá sa v krajine, ktorú nepozná. Je to šok.

Čo teraz? Rodič cíti strach, nemôže uveriť, 
že sa to stalo práve jemu. Hnevá sa, chce 
uniknúť z tejto neznámej krajiny, hľadá 
riešenia. Keď si uvedomí, že nie všetko 
je a bude tak, ako si vysníval, prepadne 
ho veľký smútok. Smútok, že jeho dieťa 
nerozpráva alebo nechodí, nebude mať ka-

pacitu ísť na vysokú školu... Leží v prachu. 
Ak má dosť síl a podpory od ľudí okolo 
seba, zdvihne sa, opráši a vykročí v ústrety 
budúcnosti. Je to celý proces, ktorým rodič 
prechádza a na konci ktorého je zmiere-
nie, že jeho dieťa je zdravotne znevýhod-
nené, a musí sa s tým naučiť žiť. Nezna-

mená to, že sa vzdáva, ale najprv prijme 
seba v situácii, v ktorej sa ocitol, a potom 
aj svoje dieťa také, aké je, s jeho slabosťami 
aj silnými stránkami. Rodič je pripravený 
čeliť životu, vie, aké dary dostal a aké dary 
dostalo jeho dieťa, a pokúsi sa ich využiť. 

Kto môže byť podporou pre rodiča zdra-
votne znevýhodneného dieťaťa? Citlivý 
a priamy lekár, ktorý pomôže rodičovi po-
rozumieť vývinovým špecifikám jeho die-
ťaťa. Terapeut, ktorý buduje silné stránky 
dieťaťa. Služba včasnej intervencie, ktorá 
sprevádza rodinu v prvých rokoch v jej 
domácom prostredí, so zameraním na čo 
najefektívnejšie fungovanie rodiny, dieťaťa 
a ich začlenenia do spoločnosti. Podpo-
rou je aj manžel/manželka, širšia rodina, 
sused, kňaz, priateľ, ktorý dodá silu ísť.

VÝCHOVA V RODINE
Pre každého rodiča je výchova dieťaťa 
veľká výzva. Muž a žena prichádzajú 
do manželstva so vzorcami správania, 
naučenými zo svojej rodiny, ktoré na seba 
môžu narážať. Pri výchove sa musia man-
želia zladiť pre dobro dieťatka. Zároveň 
sa rodičia učia rešpektovať dieťa také, 
aké je, s jeho vlastnosťami, prednosťami, 
ale aj slabosťami. Niektoré deti vynikajú 
v športe, ale kreslenie im nejde, niektoré 
krásne spievajú, ale matematika je pre 
nich španielska dedina. Neznamená to, 
že športovca bude rodič ťahať na výtvarný 
krúžok a speváka „mučiť“ matematikou. 
Rodič podporí dieťa v tom, v čom vyniká. 
A v čom je dieťa slabšie, naučí sa základom 
potrebným na život.
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Podobne je to aj pri zdravotne znevý-
hodnenom dieťati. Aj keď jeho slabosti 
môžu byť vypuklejšie. Vzniká tu riziko, 
že sa rodič zameria na to, čo dieťa nevie, 
a nepodporuje jeho silné stránky. Na-
príklad ak dieťa nerozpráva, prvé, čo nám 
napadne, učme ho rozprávať. Ale dieťa 
krásne gestami „hovorí“, čo potrebuje. 
„Hurá, učme ho posunky, aby vedelo 
povedať viac.“ Alebo dieťa, ktoré nechodí. 
Povieme si: „Trénujme chodenie...“ Ale 
ruky má silné. Koľko by toho zvládlo 
samo vo vozíku? A nie je to o tom, že sa 
rodič vzdá, ale prijme svoje dieťa také, aké 
je. Vyžaduje si to veľa lásky, síl, odvahy 
a podpory najbližších. 

Rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa 
to má ťažšie aj pri nastavovaní hraníc. 
Dnešná doba prináša krízu rodičovských 
hraníc. Prevládajú tendencie, nech si 
dieťa robí, čo chce, urobíme všetko, dáme 
mu všetko, nech je dieťa spokojné... Ale je 
skutočne spokojné? Alebo chce stále viac? 
Predstavme si hokejový zápas na ľade 
bez bočných mantinelov. Vyzerá to tak 
slobodne, veľa miesta... Po chvíli nastáva 
chaos, puk sa kotúľa ďaleko od všetkých 
hráčov, niektorí sa nudia, iní sú nervózni. 
Tak je to aj vo výchove dieťaťa. Bez hraníc 

je chaos. Bežné dieťa sa nejako pretlčie, 
zachytí vzory u babky, uja... No znevý-
hodnené dieťa potrebuje rodiča s jasnými 
a presnými pravidlami a mantinelmi. Čas-
to nerozumie, čo sa deje, ale jasné hranice 
mu pomôžu orientovať sa v situáciách 
života. Každému dieťaťu prináša pocit 
bezpečia a istoty, pokiaľ vie, čo môže a čo 
nie. Čo je správne a čomu sa má vyhýbať. 

ŽIVOT V SPOLOČNOSTI
Povedzme si, že rodič zvládol situáciu 
doma so zdravotne znevýhodneným 
dieťaťom. Prijal situáciu aj dieťa také, aké 
je. Dáva mu jasné hranice a chce podpo-
rovať jeho silné stránky. Rodina však chce 
fungovať aj navonok, robiť to, čo ostatní 
ľudia. Chce chodiť na prechádzky, na ih-
risko, na kúpalisko, do obchodu, do kos-
tola. Rodič chce pracovať a chce, aby dieťa 
chodilo do školy. Tak ako ostatní... Často 
však naráža. Nejde však o limity svojho 
dieťaťa, ktoré dokáže rešpektovať a kom-
penzovať. Rodič naráža na nepripravenú 
spoločnosť. Na štát, ktorý nepodporuje 
škôlky, školy. Podporuje a prispieva na to, 
aby bol rodič s dieťaťom doma. Ale on 
chce pracovať, chce, aby malo jeho dieťa 
kamaráta. Naráža na fyzické bariéry, ako 

sú schody do obchodu, vysoké obrubníky, 
ihriská nevhodné pre imobilné deti. Ba- 
riéry srdca sú však horšie. Susedia, ktorí 
sa ich stránia. Idú takto príkladom aj 
svojim deťom? Učiteľky, ktoré hovoria: 
„Nedá sa.“ Často sú takéto rodiny izolo-
vané. Zažili sme si chvíľku izolácie počas 
koronakrízy. Tieto rodiny sú však izolova-
né dlhodobo a niektoré aj celý život. 

Vieme sa vyhovoriť na zlý systém, ktorý je 
takto nastavený. Mohli by sme len poký-
vať plecami alebo môžeme urobiť zmenu 
zdola, a tak zmeniť svet. Čo môžem 
urobiť ja? Som mamička na materskej? 
Môžem dať úsmev, priateľstvo, môžem 
učiť svoje deti prijímať inakosť. Ak som 
učiteľ v škole, môžem vytvárať aktivity, 
v ktorých vyniknú všetky deti. Ak som 
architekt, môžem plánovať bez bariér. 
Ak som sused, môžem zájsť na návštevu. 
Ak som študent alebo dôchodca, môžem 
podať pomocnú ruku pri odbremenení 
rodičov a venovať dieťaťu svoj čas. Mô-
žem začať vo svojom okolí. Každý z nás 
má v blízkosti takúto rodinu, stačí sa 
odhodlať... Pretože rodiny s dieťaťom so 
zdravotným znevýhodnením nám môžu 
veľa dať a máme sa od seba navzájom čo 
naučiť. 

„Blízky je Pán všetkým,  
čo ho vzývajú,

všetkým, čo ho vzývajú  
úprimne.” 

Ž 145, 18
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DARKYŇA  
ZDRAVÉHO 
ÚSUDKU

Milan GÁBOR

Už vieme, že pomenovania väčšiny ikon 
Bohorodičky sa spájajú buď s miestom, 
alebo s osobou, ale sú aj také, ktoré po-
menúvajú niektorú vlastnosť Božej Matky 
alebo sú prejavom jej materin-
skej starostlivosti o Božie dietky. 
Takouto je aj táto ikona.

Darkyňa zdravého úsudku 
(rus. Прибавление ума, 
Подательница ума) je ikonou 
Bohorodičky, ktorá je spôsobom 
prevedenia jedinečná a pôsobí 
svojsky originálne. S takýmto 
námetom ikony Bohorodičky 
sa v ikonografii kresťanského 
východu nestretávame často, 
čo potvrdzuje aj neveľký počet 
takýchto ikon.

Podľa tvrdenia umenovedcov, 
zvlášť Nikodéma Pavloviča Kon-
dakova a Andreja Alexandroviča 
Titova, bola kompozícia tohto 
námetu vytvorená v 16. storočí 
pod vplyvom západného umenia 
(podľa stvárnenia odevu sochy 
Panny Márie v talianskom Lo-
rete). Ale väčšina zachovaných 
kópií tejto ikony pochádza 
z obdobia 18. – 19. storočia.

Na základe ústneho podania sa o histórii 
vzniku ikony dozvedáme toto. V obdo-
bí rozkolu Ruskej pravoslávnej cirkvi 
spôsobenej reformou Nikona, patriarchu 
Ruskej pravoslávnej cirkvi (1605 – 1681), 
žil v Moskve neznámy ikonopisec, ktorý 
trávil veľa času štúdiom cirkevných kníh. 
Keď preštudoval aj knihy patriarchu 
Nikona, nijako nevedel pochopiť zmysel 
a podstatu jeho reformy. Sám seba sa 
pýtal, či bude pred Bohom ospravedl-
nený a aké knihy treba študovať, aby bol 
človek spasený. Dlho, predlho sa nad tým 

zamýšľal, neprichádzajúc k uspokojivému 
záveru, až z toho všetkého jedného dňa 
stratil zdravý úsudok. Keď sa mu postupne 
vracalo vedomie, modlil sa k Bohorodičke 

za uzdravenie. Po modlitbe sa mu zjavila 
Bohorodička, ktorá mu prikázala napísať 
(namaľovať) ikonu, a to v takej podobe, 
v akej sa mu zjavila, a nech sa pred ňou 
modlí. Ak to splní, bude uzdravený. Po vi-
dení, keď sa mu postupne začalo vracať 
vedomie, začal s písaním ikony. Keďže 
videnie bolo krátke, nevedel si vybaviť 
všetky podrobnosti zjavenej Božej Matky, 
a tak ju v modlitbe prosil, aby sa mu zjavila 
v prvotnej podobe, aby ju s Božou pomo-
cou mohol namaľovať tak, ako si to sama 
želala. Ikonu sa podarilo dokončiť a nazval 

ju Darovanie zdravého úsudku, po rus. 
Прибавление ума.

Ikona zobrazuje Božiu Matku v celej 
postave s dieťaťom Kristom na ľavej ruke. 
Kristus je zobrazený po hruď so žehna-
júcou pravicou a ríšskym jablkom v ľavi-
ci – ako symbol kráľovskej moci. Obaja, 
tak Bohorodička, ako aj Kristus majú 
na hlavách kráľovské koruny. Netypickým 
prvkom pri zobrazení Bohorodičky je 
na ikone absencia klasického maforionu 
(maforia) – dlhého plášťa, prikrývajúceho 
aj hlavu Bohorodičky, ktorý nahrádza odev, 
akýsi plášť na spôsob diakonskej dalma-
tiky, ale bez rukávov, v tvare zvona, ktorý 
zakrýva celé telo Bohorodičky od ramien, 

aj s postavou Krista, viditeľného 
len po ramená. Tento plášť (odev) 
je rovnako ako maforion tmavo-
červenej alebo až bordovej farby, 
zdobený na niektorých ikonách 
zlatými krížikmi či drahými 
kameňmi. Po stranách ikony 
sú zobrazení anjeli so zažatými 
sviecami v rukách. Kompozícia 
ikony je doplnená o zobrazenie 
šesťkrídlych serafínov, kde sa pod 
nohami Bohorodičky nachá-
dza jeden a nad hlavou traja. 
V rohoch ikony sú umiestnené 
lampady s horiacimi jazykmi pla-
meňa. V spodnej časti ikony (nie-
kedy len v rohoch, inokedy v celej 
šírke) je zobrazené mesto – ako 
symbol nebeského Jeruzalema.

Pôvodná ikona Bohorodičky Dar-
kyne zdravého úsudku, napísaná 
na základe videnia neznámym 
ikonopiscom z Moskvy v 17. 
storočí, sa v súčasnosti nachádza 
v Jaroslavľskej eparchii v Pokrov-
skej cerkvi (Chráme Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne) 

v meste Romanov-Borisoglebsk (Tutaev). 
V Moskve sa nachádza takáto divotvorná 
ikona v chráme zasvätenom Tichvinskej 
ikone Bohorodičky.

K tejto ikone Bohorodičky sa obracajú 
v modlitbe tí, ktorí prosia o dar múdrosti 
a zdravý úsudok, o pomoc pri učení, za du-
chovné osvietenie a pomoc pri výchove 
detí. Svoju liturgickú pamiatku slávi 
15. augusta (ale keďže v tento deň sa slávi 
Zosnutie Bohorodičky, jej sviatok sa posú-
va na nasledujúcu nedeľu po Zosnutí). 
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DOMA A O BOHU
Juliana TROŠČAKOVÁ

S Martinom sme manželmi desať rokov. 
Máme šesť detí, dvaja z nich sú tretiaci 
v domácej škole, ostatní sú neškôlkari. 
Keď sme čakali tretie dieťa, spoznali sme 
montessoriovskú pedagogiku a zistili, 
že tento pohľad na dieťa je nám veľmi 
blízky a prirodzený. Začali sme s deťmi 
navštevovať montessoriovskú herňu a naše 
predstavy o vzdelávaní detí sa menili. 
Úplne nás nadchol iný pohľad na dieťa, 
snaha rešpektovať a využívať jeho poten-
ciál, záujem a senzitívne obdobia. O dva 
roky neskôr sme sa zúčastnili na konfe-
rencii o domácom vzdelávaní a boli sme 
presvedčení, že toto je najlepšia cesta aj 
pre nás. Kým sme so školou vôbec začali, 
pripojili sme sa k skupinke domškolákov 
a zúčastňovali sme sa na rôznych exkur-
ziách, prednáškach, navštevovali sme 
spolu múzeá a výstavy, a hlavne ma tieto 
mamy veľmi inšpirovali. Zažila som, ako sú 
ich deti iné. Zodpovednejšie, zdvorilejšie, 
zvedavejšie ako iné deti, no hlavne mali 
nádherný vzťah s rodičmi a súrodencami.

Hlavným dôvodom domáceho vzdelávania 
však bolo, že milujeme tráviť čas s deťmi. 
Túžili sme byť s nimi čo najviac, formovať 
ich hodnoty, zdieľať s nimi náš vzťah s Bo-
hom v každej situácii, zjavovať im lásku 
a starostlivosť Otca, koľko sa dá. A uve-
domili sme si, že čas po vyučovaní alebo 
krúžkoch prerušovaný úlohami a povin-
nosťami do školy nebude stačiť. Vnímame 
potrebu viac učiť deti žiť v rodine, ako 
v umelo vytvorenom kolektíve rovesníkov, 
pomáhať im riešiť konflikty a efektívne sa 

vedieť dohodnúť, všímať si a rešpektovať 
potreby iných a zažívať rôzne priateľské 
vzťahy aj s dospelákmi. 

A toto všetko nám domáce vzdelávanie 
umožňuje. Obrovskou výhodou je spôsob, 
akým sa môžeme učiť, čas, kedy sa chceme 

učiť a v akom poradí. Učíme sa rozhovo-
rom pri raňajkách, pri varení, počas túry. 
Veľmi potrebné je moje nadšenie, ja učivo 
neprednášam, ale hľadáme odpovede 
spolu, čítame v encyklopédiách a hlavne 
žasneme. Žasneme nad tým, ako Boh 
geniálne stvoril svet a ako všetko funguje. 
Deti to naozaj tak zaujíma, že sa tomu 
môžeme do hĺbky venovať.

Niekedy vstanem unavená po častom 
dojčení v noci a nemám dosť síl na vážne 
učenie alebo ma menšie deti potrebujú 
viac. Vtedy ponúknem deťom niektorú 
z vedomostných hier alebo si celý deň 
čítame. A aj keď sa formálne neučíme, 
vždy sa v niečom zdokonaľujú vďaka 
veľmi podnetnému domácemu prostre-
diu plnému montessoriovských a iných 
edukačných pomôcok. Chcela by som 
reagovať láskavejšie a pokojnejšie v každej 
chvíli a dať ešte viac pozornosti a podpory 
každému dieťaťu, ale uvedomujem si, 
že nemať toľko času stráveného s deťmi, 
bolo by tých nezvládnutých situácií viac. 
Domáce vzdelávanie našu rodinu veľmi 
spája. Učíme to, čo žiadna škola – ako žiť 
skutočný, plnohodnotný život a vzťahy 
i ako neustále žiť v Božej prítomnosti.

UČÍ MA JEŽIŠ, UČITEĽ (2)
Učiteľ dobrý, dovoľ, aby som sa aj ja učil od teba. Ježišu, poučuj ma! Čo mám robiť, 
aby som bol spasený? A Ježiš mi odpovedá: Zachovávaj prikázania, všetky – je ich 
desať. Sú zakotvené v dvoch hlavných prikázaniach: „Milovať budeš Pána, svojho 
Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je 
najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho 
ako seba samého!“ (Mt 22, 37 − 39) Spytuješ si svedomie, ako miluješ Boha? Aké 
sú tvoje modlitby, aké sú tvoje sväté liturgie, sväté prijímania, ako ďakuješ, prosíš? 
Ako sa chrániš pred hriechom? Nemiluješ Boha len ústami? Pamätaj, že nie každý, 
kto hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní Božiu vôľu. 
A ako šíriš nebeské kráľovstvo? Apoštoluješ? Pomáhaš kňazovi zachraňovať duše? 
Napomínaš bratsky hriešnikov? Miluješ blížneho? Slovami alebo aj skutkami? 
Nezabúdaj na posledný súd, tam ti skutky milosrdenstva veľmi pomôžu.

Ježiš ďalej učí: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uško-
dil?!“ (Mt 16, 26)

Ďalej: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa 
zlodeji dobývajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, 
ani hrdza a tam sa zlodeji nedobývajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 19 − 21).

A tiež učí: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte 
toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.“ (Mt 10, 28)

(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 (Moyzesova 
40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online na FB

 Redakcia Slovo                               ...
Čo na to poviete?

                                             3 komentáre

                 Páči sa mi to                         Komentovať 

Peter Milenky, kňaz – vicerektor GKS v Prešove 
 
Zdá sa, že niekto si myslí, že si stačí svoje hriechy vybaviť spô-
sobom „ja sám s Bohom“. Lenže kde je ten Boh? On je predsa 
vtelený v tele Cirkvi, kde si to môžem osobne vyriešiť. Ľahko 
by sa potom mohlo stať, že človek bude kričať do prázdna a nie 
tam, kde sa Boh rozhodol byť prítomný. Človek, ktorý zhrešil, 
sa dostal do odlúčenia od Boha a Cirkvi. Ale vyznaním pred kňa-
zom sa postaví zoči-voči hriechom, ktorými sa previnil; berie 
za ne zodpovednosť a tým sa znovu otvára Bohu a spoločenstvu 
Cirkvi, aby si tak umožnil novú budúcnosť (KKC 1455). Všimni-
me si, krst − uzavretie zmluvy s Bohom − je vec verejná. Hriech, 
teda porušenie zmluvy s Bohom, je vec verejná, preto logicky aj 
pokánie – vyznanie a odpustenie hriechov, je vec verejná.

Páči sa mi to . Odpovedať

Daniel Strelec, animátor 
 
V detskom svete sa veľakrát stáva, že dieťa povystrája, urobí 
nejakú zlú vec či niečo podobné a často si to nechá pre seba. 
Ale rodič o tom vie, no zároveň ho učí, že sa to stáva, a že to 
môže mať určité následky. Rodič ho poučí, aby tomu vedel 
predchádzať, či robí opatrenia, aby sa dieťa vedelo v danej situ-
ácii správne v budúcnosti zachovať. To isté sa deje aj v našom 
duchovnom živote. Áno, Ježiš nás pozná, uzdravuje, ale aj skrz 
duchovného otca v rámci svätej spovede môžeme uznať hriech 
či zlyhanie, povzbudí nás k tomu, ako to spraviť inak, lepšie, 
ako sa zachovať či možno ako predísť hriechu.

Páči sa mi to . Odpovedať

Angelika Birošová, ikonopisec 
 
A prečo nie? Z vlastnej skúsenosti viem, že je nesmierne 
ťažké prosiť o odpustenie, pokoriť sa. Priznať si, že som 
hriešnik. Myslím, že toto je veľký problém. Áno, v Ježišovi 
Kristovi Boh odpustil všetky hriechy, ale odpustenie môžem 
prijať len vtedy, keď vidím, že ho potrebujem. Druhou 
dôležitou skutočnosťou je, že ak je moje vnútro plné hrie-
chu, pocíti to aj moja rodina a spoločenstvo. Kňaz pre mňa 
zosobňuje spoločenstvo, ktoré vinou môjho hriechu nie je 
znakom Ježiša Krista pre tento svet.  Nie je hriech, ktorý by 
zároveň nepoškodil aj spoločenstvo – Cirkev, ako to môžeme 
vidieť v Knihe Jozue pri dobýjaní mesta Hai.

Páči sa mi to . Odpovedať
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Každá hláska získa cenu až v slove.

EXISTUJE TEN 
PRAVÝ/TÁ 
PRAVÁ?  
ÁNO AJ NIE. 
NIE VTEDY:

 � Ak si toho pravého 
predstavuješ ako princa 
na bielom koni, romantické-
ho, silného aj citlivého, bez 
chýb, ktorý ťa vždy pochopí 
a urobí dokonale šťastnou 
alebo ak si tú pravú pred-
stavuješ ako citlivú, zbožnú 
princeznú vo veži, z kto-
rej ju vyslobodíš a ktorá 
čaká práve na teba, aby ťa 
spravila šťastným a posta-
rala sa o teba ako dokonalá 
manželka, matka, kuchárka, 
milenka... Ak hľadáš sebecké 
naplnenie svojich túžob.

ÁNO VTEDY:

 � Ak prijmeš, že láska je 
vždy rozhodnutie. Každo-
denné rozhodnutie milovať, 
prijímať, obetovať sa, slúžiť, 
vykročiť ako prvý/-á. Ak lás-
ka nemá tieto atribúty, nie 
je láskou. Je len žiadostivos-
ťou a sebeckým hľadaním 
niekoho, kto uspokojí moje 
potreby. 

Ten „pravý/-á” je ten 
„pravý/-á” pre teba. Je 
z mäsa a kostí a má aj robí 
chyby, no navzájom sa bu-
dete formovať k naplneniu 
Božieho plánu pre váš život. 
(Katarína Marčáková)

Jak 5, 16

Redakcia Slovogo(o)dbook
20893

A MUSÍM SA MODLIŤ  
Z „KNIŽKY“?

OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  J  „Osobná a liturgická 
modlitba sú ako dve veslá loďky, ktorou sa plavíme 
k Bohu.“ Tieto slová zazneli na duchovných cvičeniach, 
ktoré viedol istý jeromonach. Začiatok je zrozumi-
teľný. Pri rozhovore používame svoju vlastnú slovnú 
zásobu a hovoríme bez vopred načrtnutých schém.  
Čo však druhé veslo tejto loďky? Načo je dobrá mod-
litba „z knižky“? Veď ak je modlitba rozhovorom s Bo-
hom, potom je logickejšie používať vlastné slová, nie?

V ostatnom čase sa u nás stala hitom česká kniha 
s názvom Buď, kde jsi. Jej autor otec Štěpán Smolen 
v nej ešte ako bohoslovec zažíva časovo-priestorový 
únos z reality seminára do prostredia púštnych otcov. 
Abba Serenus mu dáva pri hľadaní skutočnej hĺbky 
modlitby toto ponaučenie: „Kto sa chce modliť len 
vlastnými vetami, bude čoskoro Bohu opakovať iba 
pár plytkých fráz. My na púšti sa modlíme najskôr 
slovami Písma a vyslovujeme ich tak dlho, kým sa 
nestanú aj našimi vlastnými slovami.“

Pred časom som sa dozvedel, čo označujú slová „vy-
robené z koncentrátu“ na škatuliach s džúsmi. Zname-
najú zhruba toto: šťava z ovocia sa rôznymi procesmi 
premení na prášok, ten sa prevezie k výrobcovi džúsu, 
kde sa zmieša s vodou a ďalšími prísadami a na svete 
je predajný nápoj. Tento postup sa mi spojil so slova-
mi ruského svätca Teofana Zatvorníka: „V našich mod-
litebných knihách sú modlitby svätých otcov – Efréma 
Sýrskeho, Bazila Veľkého a iných veľkých mužov 
modlitby. A keďže boli naplnení duchom modlitby, 
boli schopní vložiť tohto ducha do slov a odovzdať 
ich nám. Keď človek vstupuje do týchto modlitieb 
s pozornosťou a úsilím, potom úžasný a modlitbou 
napĺňajúci Duch vstúpi doňho.“ 

Liturgická modlitba teda nie je spútaním srdca člo-
veka, ale oslobodením od seba samého a otvorením 
priestoru pre Božieho Ducha. Jazyk liturgických mod-
litieb sa môže stať naším vlastným jazykom, ktorým 
sa obraciame k Bohu, a tak nás budú obe veslá našej 
loďky viesť bližšie k nemu.

Mt 11, 28

Jn 17, 25 – 26

Otázka:
KEĎ BOH O NÁS VŠETKO 
VIE A POZNÁ AJ VŠETKY  

NAŠE HRIECHY,  
PREČO SA MÁME  

SPOVEDAŤ KŇAZOVI  
A VYMENOVÁVAŤ ICH?

flickr.com
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BETLEHEMSKÉ SVETLO 
OD GRÉCKOKATOLÍKOV
MAĎARSKO/BUDAPEŠŤ	J	
V piatok popoludní 18. decembra 
prijal maďarský premiér Viktor 
Orbán v karmelitánskom kláštore 
v Budapešti gréckokatolíckych 
biskupov Maďarska, ktorí mu 
odovzdali betlehemské svetlo. 
O stretnutí informoval Bertalan 
Havasi, vedúci tlačového odboru 
predsedu vlády. Na stretnutí sa 
zúčastnili arcibiskup metropolita 
Hajdúdorogu preosvietený vladyka 
Fülöp Kocsis, vladyka Atanáz 
Orosz, eparcha Miškovca, a vla-
dyka Ábel A. Szocska, eparcha Nyíregyházy, hajdúdorožský protosynkel István Seszták, ako aj 
podpredseda vlády a predseda Kresťanskodemokratickej ľudovej strany Zsolt Semjén. Na stret-
nutí chýbal emeritný vladyka Szilárd Keresztes, ktorý má už osemdesiatosem rokov. Biskupi 
odovzdali predsedovi vlády lampáš s plameňom pokoja z Betlehema a následne spevom kolied 
navodili sviatočnú atmosféru stretnutia. Na stretnutí sa diskutovalo aj o ďalších možnostiach 
spolupráce medzi Maďarskou gréckokatolíckou cirkvou a vládou. Hostia potom v sprievode 
vládneho komisára Gergelyho Fodora, vedúceho služobných priestorov hradu, navštívili budo-
vu bývalého karmelitánskeho kláštora, v ktorej sídli kancelária predsedu vlády. (Daniel Černý)

NOVÁ 
MODLITEBNÁ 
KNIHA V NEMČINE
NEMECKO/EICHSTÄTT	J	Niekoľko 
dní pred Vianocami informovala ne-
mecká stránka Vatikánskeho rozhlasu, 
že Collegium Orientale v bavorskom 
Eichstätte vydalo novú modlitebnú 
knihu pre veriacich byzantského obradu 
po nemecky. Kniha s názvom Gepriesen 
bist du, Herr! (Pochválený si, Pane!) je 
výsledkom spolupráce súčasného rekto-
ra otca Oleksandra Petrynka a archi-
manditu Andreasa Abraháma Thier-
meyera, zakladajúceho rektora kolégia. 
Obsahuje predovšetkým liturgické texty 
na slávenie božskej liturgie, ale aj texty 
svätých tajomstiev (sviatostí), ktoré 
schválil vladyka Sviatoslav Ševčuk, hlava 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, čím 
boli uznané za oficiálny liturgický text 
pre ukrajinských gréckokatolíkov v ne-
meckom jazyku. (Daniel Černý)

POMOC PRE VÝCHODNÉ 
KATOLÍCKE SPOLOČENSTVÁ 
VATIKÁN	J	Viac než deväť a pol milióna eur venovala ako mimoriadnu pomoc 
východným cirkvám v rozličných krajinách tvrdo zasiahnutým Covidom-19 
Kongregácia pre východné cirkvi a ďalšie agentúry zo Združenia diel na podporu 
východných cirkví (ROACO). Vyplýva to z dokumentácie, ktorú predstavil pápe-
žovi v pondelok 21. decembra prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál 
Leonardo Sandri počas tradičného stretnutia Svätého Otca s členmi Rímskej 
kúrie. Spomínaná suma bola rozdelená na základe naliehavosti situácií a potrieb 
do Arménska, Bieloruska, Bulharska, Egypta, Eritrey, Etiópie, Jordánska, Grécka, 
Svätej zeme (Palestíny, Izraela, Jordánska a na Cyprus), do Indie, Iránu, Iraku, 
Kazachstanu, Libanonu, Severného Macedónska, Poľska, Rumunska, Bosny 
a Hercegoviny, Sýrie, Turecka a na Ukrajinu. Takýmto spôsobom kongregácia 
prijala pozvanie Svätého Otca nenechať osamote trpiacich ľudí a osobitne tých 
najchudobnejších v čase svetovej pohotovosti spôsobenej pandémiou a vytvorila 
pohotovostný fond Kongregácie pre východné cirkvi spolu s ďalšími agentúra- 
mi ROACO. Najviac finančných prostriedkov fondu bolo poslaných do Svätej  
zeme, nasleduje Sýria, India, Libanon, Etiópia a Irak – krajina, ktorú onedlho,  
už v marci, navštívi Svätý Otec František. (RV)

USA/SYBERTSVILLE	J	V pondelok 
28. decembra bolo zverejnené oznámenie, 
že gréckokatolícki františkáni v USA, ktorí 
patrili pod metropoliu Pittsburgh, vzhľadom 
na nedostatok povolaní a malý počet zostáva-
júcich frátrov zatvárajú na konci januára 2021 
svoj Monastier Zosnutia Presvätej Bohoro-
dičky v Sybertsville v Pennsylvánii. Vznik 
gréckokatolíckych františkánov v USA má 
svoj počiatok v roku 1947. Vtedy rehoľa vidiac 
potrebu apoštolátu medzi gréckokatolíkmi 
v Amerike požiadala východnú kongregáciu 
o kánonické zriadenie dvoch gréckokatolíc-
kych monastierov. Jeden bol v Sybertsville 
a druhý, ktorý bol zatvorený už skôr, v New 
Canaane v Connecticute. (TSKE)

RUSKO/ MOSKVA	J	29. decembra priniesla 
nemecká stránka Vatikánskeho rozhlasu in-
formáciu, že Moskovský patriarchát navrhuje 
založenie medzicirkevnej Aliancie na obranu 
prenasledovaných kresťanov v Afrike. „Podpo-
ru trpiacich bratov a sestier vníma Ruská pra-
voslávna cirkev ako svoju historickú úlohu,“ 
povedal metropolita Hilarion Alfejev, vedúci 
oddelenia zahraničných vzťahov Moskov-
ského patriarchátu počas online konferencie 
organizovanej Ruskou pravoslávnou cirkvou 
a Ruským združením na ochranu nábožen-
skej slobody. Na konferencii vystúpili aj zá-
stupcovia Rímskokatolíckej cirkvi, moslimov 
a evanjelikov. (D. Černý)
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NA NÁVŠTEVE 
U SVÄTÉHO OTCA

Juraj GRADOŠ

13. až 14. decembra 2020 sa konala prvá oficiálna návšte-
va prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej vo 
Vatikáne. V novodobej histórii Slovenska ide o výnimočný 
jav, keď sa predstaviteľovi nášho štátu tak krátko po zvo-
lení dostala príležitosť navštíviť Svätého Otca. Návšteva 
bola totiž plánovaná ešte v júni.

Predvianočné audiencie slovenských 
politikov sa vo Vatikáne počas pontifikátu 
Svätého Otca Františka stávajú akýmsi 
pravidlom. Presne pred dvomi rokmi 
14. decembra 2018 navštívil Svätého Otca 
bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. 
O rok neskôr 9. decembra 2019 to bol vte-
dajší premiér Peter Pellegrini. Návšteva 
aktuálnej hlavy republiky bola preložená 
z pôvodného júnového termínu na neskôr 
pre okolnosti súvisiace s pandémiou. 
Prezidentka však 15. apríla 2020 osobne 
komunikovala prostredníctvom telefónu 
s rímskym pápežom.

Prezidentka pricestovala do Ríma ešte 
13. decembra. Audiencia, ktorá trvala 
skoro hodinu, sa uskutočnila o 09.52 h. 
Najprv asi pol hodiny mala prezidentka 
súkromný rozhovor so Svätým Otcom 
a potom sa k nej v Apoštolskom paláci, 
v Sále bibliotéky, kde Svätý Otec prijíma 
návštevy hláv štátov, pripojil minister 
zahraničných vecí SR Ivan Korčok, slo-
venský vedec Pavol Čekan a ďalší členovia 
delegácie.

Podľa vyjadrenia pani prezidentky Svätý 
Otec v súkromnom rozhovore vyjadril 

znepokojenie nad prehlbujúcimi sa 
rozdielmi medzi ľuďmi: „Veľmi oceňu-
jem postoje pápeža, ktorý sa dlhodobo 
zastáva chudobných, sociálne slabých, 
ľudí v núdzi. Je veľkou inšpiráciou 
počúvať jeho slová o tom, aká dôležitá je 
láska voči každému jednému človekovi 
bez rozdielu.“ Prezidentka dodala, že 
Svätý Otec sa zaujíma aj o osobitnú úlohu 
a postavenie žien v spoločnosti, zvlášť 
počas krízy. „Doslova povedal, že ženy 
sú bližšie k životu pre materstvo, a preto 
môžu zohrať možno významnejšiu úlohu 
v upokojovaní situácie a v zjednocovaní 
sveta a krajiny,“ uviedla.

Prezidentku podľa jej slov spája so 
Svätým Otcom presvedčenie, „že jednou 
z najdôležitejších úloh, ktorá pred nami 
dnes stojí, je zjednotiť naše spoločnosti, 
upokojiť ľudí, spojiť naše krajiny, ukázať, 
že v časoch naozajstného ohrozenia vie-
me odložiť spory, spolupracovať a vrátiť sa 
k základným hodnotám lásky k blížnym“. 
Svätý Otec František podľa nej povedal, 
že „po kríze nikdy nič neostane rovna-
ké“. „Preto je dôležité, aby sme spoločne 
všetci spolu pracovali na zjednotení sveta, 
aby sme dokázali čeliť našim výzvam,“ 
poznamenala.

VÝMENA DAROV
Po súkromnom rozhovore v sprievode 
celej delegácie nasledovala výmena darov. 
Prezidentka doniesla Svätému Otcovi 
maľbu Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska, od akademickej ma-
liarky Kataríny Vavrovej. „Sedembolestná 
Panna Mária je pre mňa pripomenutím, 
aby sme nezabúdali, že často sú to ženy, 
ktoré dokážu priniesť pokoj, porozu-
menie, empatiu. A tiež dokážu byť silné 
a rozhodné, a že ich úloha pri spájaní 
našich domácností, rodín, spoločností aj 
štátov je nenahraditeľná,“ povedala pani 
prezidentka.

udalosť
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Pred dvomi rokmi bývalý prezident An-
drej Kiska odovzdal rímskemu pápežovi 
štyri vianočné gule, ktoré vyrobili ľudia 
zo sociálne znevýhodnených skupín. Aj 
pani prezidentka obdarovala Svätého 
Otca štyrmi veľkými adventnými svieca-
mi zo včelieho vosku. Tie vyrobili v chrá-
nenej dielni, ktorá dáva priestor ľuďom 
v núdzi a zraniteľným skupinám. Pre pani 
prezidentku sú tieto sviečky „vyjadrením 
ich nádeje na lepší život a ukážkou ich 
odhodlania, vytrvalosti a schopnosti aj 
napriek ťažkému osudu vytvárať krásne 
veci“. Sviečky sú vyrobené z recyklované-
ho materiálu, pretože téma klimatických 
zmien je blízka aj pápežovi. „Dúfam, že 
prispejú k atmosfére pokoja počas vianoč-
ných sviatkov,“ dodala prezidentka.

Prezidentka priniesla aj špeciálny dar 
od slovenských vedcov – desaťtisíc PCR 
testov na koronavírus. „Pápež a Svätá sto-
lica sa starajú aj o ľudí bez domova, majú 
nemocnicu, kde sa o nich starajú.  
Je to pre nich v tomto ťažkom čase prís-
pevok,“ vysvetlila hlava štátu. Biochemik 
Pavol Čekan uviedol, že pápež František 
bol za PCR testy veľmi rád a možno ich 
použijú pre utečencov, o ktorých sa Svätá 
stolica stará. „Pápeža považujem za ob-
rovskú autoritu a človeka, ktorý naozaj tú 
lásku svetu dáva. Poprosil som ho, aby sa 
pomodlil aj za Slovensko,“ uviedol Čekan. 
Testy nasledujúci deň, 15. decembra,  
vo Vatikáne prevzal pápežský almužník 
kardinál Konrad Krajewski.

Pápež slovenskej prezidentke daroval 
bronzový umelecký odliatok nazvaný 
Buďte poslami pokoja s motívom holubice 
sediacej na viničnej réve so strapcami 
hrozna.  Ďalšími darmi boli výtlačky 
dvoch pápežských dokumentov – Posol- 
stva k Svetovému dňu pokoja a Dokumen-
tu o ľudskom bratstve pre mier a spolu-
žitie  
vo svete.

Vatikán prezidentskú kanceláriu požia-
dal, aby sa stretnutie uskutočnilo bez 
rúšok. Obe strany sa dohodli, že každý 
zúčastnený musí mať negatívny PCR 
test. Pravdepodobným dôvodom je zdra-
votný stav Svätého Otca, ktorý preto ne-
nosí rúško. Ide pravdepodobne o sťažené 
dýchanie, pretože po infekcii z mladosti 
mu funguje iba jedna časť pľúc.

NÁVŠTEVA SLOVENSKA
Svätý Otec František odkázal obyvateľom 
Slovenska, aby v súvislosti s koronakrí-
zou bojovali a vydržali. „Je mi cťou odo-

vzdať vám pozdravy od pápeža Františka 
na Slovensko. Sme jeho srdcu blízki, váži 
si nás a myslí na nás aj v týchto ťažkých 
časoch. Odkazuje nám, že máme vydr-
žať, bojovať a hlavne držať spolu. Jeho 
slová počas nášho osobného rozhovoru 
boli nesmierne upokojujúce. Boli to slová 
zmierenia a nádeje,“ uviedla prezident-
ka SR Zuzana Čaputová, ktorá pozvala 
Svätého Otca na návštevu Slovenska. Ten 
pozvanie zdvorilo prijal, ale pre dianie 
vo svete ho nepotvrdil. „Záujem prísť má 
naozaj úprimný,“ povedala Čaputová. 
Dodala však, že všetko závisí od pande-
mickej situácie a pápežovho zdravotného 
stavu. 

ĎALŠÍ PROGRAM 
OFICIÁLNEJ NÁVŠTEVY
Po stretnutí so Svätým Otcom mala pre-
zidentka absolvovať rozhovor so štátnym 
sekretárom Svätej stolice Pietrom Paroli-
nom, ktorý bol práve v ten deň prepustený 
z nemocnice. Okolnosti mu však neumož-
nili stretnúť sa s pani prezidentkou, a tak 
ho zastúpil vatikánsky sekretár pre vzťahy 
so štátmi Mons. Paul Richard Gallag-
her. „V priebehu srdečných rozhovorov 
na Štátnom sekretariáte bolo vyjadrené 
ocenenie dobrých existujúcich bilaterál-
nych vzťahov s prianím, aby sa mohli ďalej 
posilniť vo výchovno-vzdelávacej oblasti, 
ako aj ocenenie roly Cirkvi v spoločnosti. 
Ďalej sa preberali niektoré témy vzá-
jomného záujmu, ako vplyv pandémie 
Covid-19, sociálna spravodlivosť a ochrana 
stvorenstva,“ uviedlo Tlačové stredisko 
Svätej stolice v oficiálnom komuniké.

Po tomto stretnutí prezidentka navštívila 
aj slovenského kardinála Jozefa Tomka. 
Stretnutie sa odohralo v jeho súkromných 
priestoroch v Ríme.

Popoludní prezidentka navštívila jednu 
z najstarších rímskych bazilík, ktorá je 
zasvätená rímskemu pápežovi svätému 
Klementovi. Súčasná bazilika stojí na pô-
vodnej bazilike a tá na dome patriacom 
otcovi svätého Klementa. Práve v pô-
vodnej bazilike bol pochovaný aj svätý 
Konštantín Cyril, slovanský apoštol, ktorý 
na Kryme našiel ostatky tohto svätca. Tie 
ho potom sprevádzali na Veľkú Moravu 
a nakoniec do Ríma, kde sa skončila 
ich i jeho pozemská púť. Práve k jeho 
hrobu prezidentka SR položila na záver 
svojej oficiálnej návštevy Vatikánu kyticu 
kvetov.

udalosť

KP
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  OBLEČENIE
    NA AUDIENCII
Oblečenie pani prezidentky na audien-
cii zodpovedá striktnému vatikánskemu 
protokolu. Už pred našou hlavou štátu 
sa odeli do čiernej od hlavy po päty 
političky, prvé dámy či kráľovné z celé-
ho sveta. Od žien, ktoré majú audienciu 
u pápeža, sa očakáva, že budú mať 
dlhé rukávy, formálne čierne oblečenie 
a závoj, ktorým si zakryjú hlavu. Pre 
veriacich znamená čierny odev prejav 
cnosti, zbožnosti a pokory. 

Ale aj toto pravidlo má výnimku – 
privilège du blanc, ktorá umožňuje 
katolíckym kráľovnám prísť pred Svä-
tého Otca v bielom. V súčasnosti ide 
o sedem žien – o španielsku kráľovnú 
Letiziu, bývalú španielsku kráľovnú 
Sofiu, belgickú kráľovnú Matilde, bývalú 
belgickú kráľovnú Paolu, luxemburskú 
veľkovojvodkyňu Máriu Teréziu, mo-
nackú kňažnú Charlene a neapolskú 
princeznú Marinu.



UPLYNUL ROK OD ÚMRTIA VLADYKU JÁNA EUGENA KOČIŠA
PREŠOV	J	Gréckokatolícka cirkev si 
4. decembra pripomenula prvé výročie 
úmrtia vladyku Jána Eugena Kočiša. 
Prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ slávil v Katedrále svätého Jána 
Krstiteľa v Prešove svätú liturgiu za zosnu-
lého vladyku a po jej skončení panychí-
du v krypte katedrály, kde je vladyka 
Kočiš pochovaný. Vladyka Ján Eugen sa 
narodil 25. júna 1926 v Pozdišovciach. 
Počas likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi 
v bývalom Československu zostal verný 
Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému 

Otcovi aj svojmu svedomiu. Vysvätený 
za kňaza bol tajne rožňavským biskupom 
Róbertom Pobožným 1. januára 1951. 
Po príchode z PTP sa v rokoch 1955 – 1958 
skrýval a tajne slúžil ako kňaz grécko-
katolíckym veriacim. Keď ho chytili, bol 
odsúdený na stratu občianskych práv, 
päťročný zákaz pobytu v Prešovskom 
a Košickom kraji a na štyri roky väzenia, 
z ktorých si vďaka amnestii odsedel, resp. 
odpracoval v uhoľných baniach dva roky. 
3. decembra 1967 tajne prijal biskupskú 
vysviacku. Jeho biskupské svätenie bolo 

zverejnené 24. apríla 2004. Pápežom 
Jánom Pavlom II. bol vymenovaný za titu-
lárneho abrittského biskupa a pomocného 
biskupa pre Pražský apoštolský exarchát 
v Prahe. 15. mája 2004 prijal v Katedrále 
sv. Klementa v Prahe biskupskú vysviac-
ku sub conditione. O dva roky neskôr 
odstúpil z aktívnej služby z dôvodu veku. 
V roku 2010 sa vrátil do Prešova. Zomrel 
4. decembra 2019 v nedožitom 94. roku 
života, v 69. roku kňazstva a v začatom  
53. roku od tajnej, resp. v 16. roku od verej-
nej biskupskej vysviacky. (IS PA)

POSKYTNUTIE 
DOTÁCIE 
OD KOŠICKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA  
KOŠICE	J	V roku 2020 si Košická epar-
chia pripomenula 350. výročie zázračného 
slzenia ikony Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove. Jednou z aktivít Jubilejného 
roka bola aj prvá etapa rekonštrukcie 
bývalej cirkevnej školy v Klokočove a jej 
prestavba na pútnické centrum. Po jej pre-
budovaní a rozšírení tam vznikne pútnický 
dom. V ňom všetci putujúci na najzná-
mejšie pútnické miesto Košickej epar-
chie nájdu primerané zázemie. Pri tejto 
príležitosti vznikla aj nezisková organizá-
cia s názvom Pútnické centrum Klokočov. 
Tá v uplynulom roku požiadala Košický 
samosprávny kraj o poskytnutie finančnej 
dotácie na projekt z názvom Prestavba 
a dostavba pútnického centra – realizá-
cia novej strechy a krytiny. Kraj na tento 
projekt prispel finančnou podporou 10 000 
eur, za čo mu patrí veľká vďaka. (TSKE) 

TRADÍCIA SA ZACHOVALA
TREBIŠOV	J	V Trebišove sa každoročne veriaci na sviatok Zhromaždenia k Presvätej 
Bohorodičke stretávali so svojím biskupom. Táto tradícia nebola porušená ani tento rok 
a gréckokatolícku Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky navštívil otec arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vladyka Cyril vo svojej homílii 
veriacim pripomenul, aby pri čakaní na príchod Ježiša Krista ho nakoniec neprehliadli, 
lebo nezodpovedá vždy predstavám, ktoré o ňom človek má. Každý kresťan má túžiť 
po tom, aby prázdne miesta v jeho živote vyplnil Boh a aby preskočila iskra medzi 
človekom a Bohom. Zároveň poukázal na jasličky, ktoré sú predobrazom stretnutia so 
samotným Kristom. Múdrosť kráľov, pokora pastierov a láska Panny Márie sú hodnoty, 
ktorými má byť naplnené srdce každého kresťana. Po svätej liturgii vladyku a všetkých 
prítomných potešili deti a mladí farnosti koledami a vinšami Dobrej noviny pod vede-
ním sestry Pavly OSBM. Otec arcibiskup sa v závere poďakoval veriacim a deťom, že ich 
srdcia sú ochotné pomáhať tým, ktorí majú to málo z mála. (Alžbeta Semanová)
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PREŠOV	J	V nedeľu 13. decembra bol archije-
rejskou svätou liturgiou otvorený 26. ročník 
dobrovoľníckej akcie s názvom Dobrá novina, 
ktorú organizuje eRko – hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí. Koledníci z farnosti Prešov 
prijali požehnanie od arcibiskupa metropolitu 
Jána Babjaka SJ počas „vysielacej“ svätej liturgie, 
ktorú slávil pre všetkých koledníkov v Katedrále 
svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Vladyka Ján 
v príhovore poukázal na prípravný čas filipovky 
pred sviatkami Narodenia Pána, následne 
priblížil veriacim Boha ako Lásku. Po svätej 
liturgii mladí z prešovskej farnosti zavinšovali 
a nádhernými koledami sprítomnili radostnú 
zvesť narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista. 
Vladyka Ján povzbudil na konci deti a mládež, 
aby im stále horeli srdcia pre Krista. (J. Košč)

PREŠOV	J	Sviatky narodenia Ježiša Krista 
chce každý prežiť v kruhu svojich najbližších. 
Tento rok to nebolo možné pre všetkých 
– predovšetkým vinou choroby Covid-19. 
Zamestnanci a žiaci Strednej zdravotníckej 
školy svätého Bazila Veľkého v Prešove sa preto 
rozhodli aspoň trocha spríjemniť tieto dni 
ľuďom hospitalizovaným s týmto ochorením. 
Zhotovili vianočné dekorácie, napísali vianoč-
né priania a pozdravy a doručili ich na oddele-
nie Covid-19 v prešovskej nemocnici. Takýmto 
spôsobom chorým, ako aj tým, ktorí sa o nich 
starajú, chceli naplniť srdcia Božím pokojom. 
(M. Kuzmiak)

LITURGIA S ÚČASŤOU 
ŽELEZNIČIAROV
PREŠOV	J	V gréckokatolíckej Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove sa 
v sobotu 28. novembra uskutočnila slávnosť na počesť svätej Kataríny Alexan-
drijskej, patrónky slovenských železničiarov. Archijerejskú svätú liturgiu slávil 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Na slávnosti sa zúčast-
nili železničiari z Demjaty, Kostolian nad Hornádom, Raslavíc, Sabinova, ale 
aj z ďalekých Tvrdošoviec. Vladyka Ján v homílii vyzdvihol viaceré situácie zo 
života svätej Kataríny, okrem iného aj to, prečo je často na ikonách zobrazovaná 
so zlomeným kolesom. To preto, lebo aj pri jej mučení sa Boh oslávil a koleso 
obité klincami, ktoré malo Kataríne vziať život, sa polámalo a svätica zostala 
nažive. V závere homílie otec arcibiskup pozval prítomných železničiarov, aby 
sa na svoju patrónku v modlitbe pravidelne obracali: „Keď si ju budeme uctievať 
a modliť sa k nej, aby nás chránila pri prechode do večnosti, iste bude medzi 
prvými, ktorí nás privítajú na druhom brehu života.“ Svätá liturgia bola zakon-
čená poďakovaním Jozefa Róberta Šmigallu, predsedu komisie BOZP Cargo, 
ktorý vladykovi na pamiatku odovzdal miniatúrne modely rušňa, rýchlikového 
vagóna a nákladného vagóna, ktoré tak symbolicky zastupovali jednotlivé 
sekcie železničnej dopravy. (Michal Pavlišinovič)
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VIANOČNÝ 
EKOKALENDÁR 
S VLADYKOM JÁNOM 
BABJAKOM 
JUSKOVA VOĽA	J	Mladí animátori a dobrovoľníci 
Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka 
v Juskovej Voli spustili 29. novembra aktivitu pod 
názvom Vianočný ekokalendár s vladykom Jánom 
Babjakom SJ. Ide o sériu dvadsiatich siedmich videí, 
ktoré bude možné postupne nachádzať na facebo-
okovej stránke GMC Bárka. 

Možno v nich nájsť krátky príhovor otca arcibisku-
pa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý je zároveň 
predsedom environmentálnej subkomisie KBS. 
Videá sú doplnené textom encykliky Svätého Otca 
Františka Laudato si o starostlivosti o náš spoločný 
domov. Okrem videí sú mladí pozvaní aj k uvažova-
niu a zdieľaniu sa s posolstvom encykliky v malých 
skupinkách. Cieľom tejto iniciatívy je kreatívnym 
spôsobom oboznámiť mladých s myšlienkami 
spomínanej encykliky a uvedomiť si potrebu chrániť 
prírodu a starať sa o ňu. (Viktória Žolnová)

ZOMREL OTEC JÁN MINĎAŠ 
PREŠOV	J	Vo štvrtok 31. decembra odo-
vzdal svoju dušu Stvoriteľovi otec Ján Minďaš. 
Pohrebné obrady slávil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ v nedeľu 3. januára 
v Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Ja-
kubanoch. Po ich skončení boli telesné ostatky 
zosnulého pochované na miestnom cintoríne.

Otec Ján Minďaš sa narodil 4. marca 1940 
v Oľšavici. Základné vzdelanie ukončil v Levoči 
a následne pokračoval na Priemyselnej škole 
textilnej v Kežmarku. V čase likvidácie Gréc-
kokatolíckej cirkvi študoval na Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulte v Prešove, ktorú ukončil v roku 1960. Po uzavretí svia-
tostného manželstva s Annou Pavlovou prijal v Prešove 7. augusta 1960 kňazskú 
vysviacku. Pán Boh im požehnal dve deti. 

Od roku 1960 pôsobil otec Ján vo farnostiach v Nižných Repašoch, vo Vysokej 
nad Uhom a v Lastovciach. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi pôsobil postup-
ne vo farnostiach Litmanová, Šambron, excurrendo spravoval farnosť Matysová 
a tiež pôsobil ako správca farnosti v Sulíne. Od roku 2003 pôsobil ako výpomoc-
ný duchovný v Jakubanoch. Vladyka Ján Babjak SJ mu 8. decembra 2013 za jeho 
dlhoročnú obetavú kňazskú službu udelil právo nosiť nábederník. Otec Ján bol 
povzbudením pre mnohých spolubratov kňazov i veriacich. (IS PA)

Vičnaja jemu pamjať!
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PREŠOV	J	Žiaci prvého stupňa Spojenej 
školy bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa aj v roku 
2020 zapojili do aktivity A slovo bolo u Boha, 
ale iným spôsobom. Keďže v čase pandémie 
koronavírusu sa žiaci nemôžu zúčastňovať 
na akciách, kde sa obvykle stretávajú aj so 
žiakmi z iných škôl, tak nesúťažili v prednese 
kresťanskej literatúry. Namiesto toho kreslili 
obrázky, písali listy, tvorili básne, príbehy 
o bl. P. P. Gojdičovi, patrónovi školy, ktorého 
sviatok si škola pripomenula 4. novembra. 
Prezentovali sa tak krásnymi prácami, pre-
ukázali svoju šikovnosť, tvorivosť a svojimi 
výtvormi povzbudili nielen svojich spolužia-
kov, ale aj učiteľov. (M. Zimovčáková)

KOŠICE	J	V prvý deň nového občianskeho 
roka slávil v košickom Katedrálnom chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky archijerej-
skú svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého arcibis-
kup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor 
Košickej eparchie. Po evanjeliu zaznel pas-
tiersky list Konferencie biskupov Slovenska. 
V ňom biskupi pozvali všetkých kresťanov 
neochabovať vo vydávaní svedectva o Bohu 
nielen v týchto ťažkých časoch pandémie  
COVID-19, ale ani počas sčítania obyvateľ-
stva, ktoré prebehne na Slovensku od 15. feb-
ruára do 31. marca. Pre sprísnené protipan-
demické opatrenia bola svätá liturgia slávená 
bez účasti verejnosti v priamom prenose 
televízií Zemplín a Logos. V závere vladyka 
Cyril zaželal všetkým divákom aj celému 
Slovensku veľa požehnania do celého nového 
roka. Zároveň pripomenul, že do nového roka 
vstupujeme s novými obmedzeniami, ktoré 
ako kresťania prijímame v duchu kresťanskej 
obety. (TSKE)

BRATISLAVA	J	Z dôvodu pandémie 
ochorenia Covid-19 vo vybraných okresoch 
na Slovensku začali počas decembra platiť 
sprísnené opatrenia pre slávenie verejných 
bohoslužieb. V niektorých okresoch hygie-
nici rozhodli, že bohoslužby budú úplne 
zakázané. Vyplýva to z vyhlášok jednotlivých 
regionálnych úradov verejného zdravotníc-
tva. Od 22. decembra boli zakázané verejné 
bohoslužby v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, 
Šaľa, Trenčín a Bánovce nad Bebravou, Svid-
ník a Stropkov. Zákaz verejných bohoslužieb, 
služieb Božích a spovedí od 23. decembra 
začal platiť vo všetkých okresoch Bansko-
bystrického samosprávneho kraja a rovnako 
v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš 
a Bardejov. 28. decembra začal uvedený zákaz 
platiť v okrese Levice a od 31. decembra platil 
aj pre Trebišovský okres. Od 1. januára 2021 
až do odvolania začalo toto opatrenie platiť 
pre celé územie Slovenskej republiky.  
(T. Miňo)

NOVÁ 
VAKCÍNA

Maroš RINIK

Minulý rok bol v Klokočove otvorený Jubilejný rok 
pri príležitostí 350. výročia slzenia ikony Presvätej 
Bohorodičky. S touto historickou udalosťou 
boli plánované mnohé akcie. Vinou pandémie 
nám zostali len banery s jej ikonou pri cestách 
a spoločná modlitba doma. 

Pandémia koronavírusu zasiahla 
celý svet a obmedzila všetky spolo-
čenské, rodinné, kultúrne, špor-
tové, ale aj náboženské podujatia. 

Celý Jubilejný rok sme boli dlhé 
mesiace bez možnosti návštevy 
chrámu a spoločnej modlitby 
v cerkvi. Rodinné udalosti, ako sú 
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krstiny, svadby a dokonca i pohreby boli 
obmedzené na minimum účastníkov. 
Kontakt so školou a spolužiakmi mali 
naše deti len prostredníctvom online 
priestoru. Seniori a chorí boli vyzýva-
ní nevychádzať z domu vôbec. Práca 
z domu prinútila mnohých tráviť čas 
pri svojich počítačoch a pre zatváranie 
prevádzok mnohí o ňu prišli. Stretnutia 
s priateľmi zastavil zákaz vychádzania 
a zhromažďovania sa. Hranice boli 
zatvorené. Nemocnice zaviedli prísny 
režim a lôžka pre nakazených pacientov 
museli byť vytvárané aj na iných odde-
leniach. Niektorí sme pandémiu pocítili 
nielen v peňaženke, ale aj bytostne, keď 
sme sa len v kruhu najbližších lúčili so 
svojimi príbuznými, ktorí tejto zákernej 
chorobe podľahli. Dokonca ani v „dušič-
kovom“ čase sme sa za nich nemohli ísť 
pomodliť a zapáliť sviečku na ich hroby. 
Som si istý, že nikto z nás takto nikdy 
neprežil Veľkú noc ani Dušičky.

Pred 350 rokmi náš kraj sužovali nábo-
ženské vojny a trpel pri tom obyčajný 
ľud. Zničené domy, vypálené chrámy, 
choroby, hlad a chudoba. Práve v tom 
čase prišlo znamenie z neba – slzy 
Matky, ktorými Boh dáva vedieť, že svoj 
ľud neopúšťa. Toto si treba uvedomiť aj 
na začiatku nového roka: Boh je s nami! 
Je s nami od chvíle nášho počatia. U pro-
roka Jeremiáša čítame: „Skôr než som 
ťa utvoril v matkinom lone, poznal som 
ťa.“ (Jer 1, 5) Boh je s nami počas celého 
nášho života. Lebo: „Ty si môj milovaný 
syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1, 11) 
A „aj keby matka zabudla na teba, ja 
ťa nikdy neopustím“ (porov. Iz 49, 15). 
Boh je s nami v našich radostiach, ale 
aj v čase núdze. Je s nami, keď sa nám 
darí, ale aj keď trpíme. Je s nami, keď 
sme zdraví, ale aj keď sme chorí. Boh je 
s nami až do konca a má pre nás pripra-
vené miesto v nebi, lebo „v dome môjho 
Otca je mnoho príbytkov“ (Jn 14, 2). Si 
s ním aj ty? Čo znamená on pre teba? 
Minulý rok bol pre nás príležitosťou, aby 
sme si vedeli zodpovedať na najdôleži-
tejšie otázky nášho života: „Odkiaľ som 
prišiel? Čo je zmyslom môjho putovania 
na zemi? Kam smerujem?“ Boh pre nás 
urobil všetko. „... Tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal 
večný život.“ (Jn 3, 16) A tento svoj život 
nám ponúka prostredníctvom Cirkvi, 
v ktorej sa môžeme oň starať, aby vyrás-
tol v nádherný strom, v ktorom mnohí 
nájdu odpočinok. Lebo Cirkev, do ktorej 
sme boli včlenení krstom, nie je akási 
organizácia, ktorá „odčerpáva“ verejné 

financie pre darmožráčov. Cirkev, to si 
ty! Cirkev je rodina Božích detí, ktoré 
zjednotené Svätým Duchom žijú v láske 
a jednote. Táto dokonalá láska zachráni 
svet. Zachráni tvoje krachujúce man-
želstvo, zachráni tvojho strateného syna, 
zachráni tvojho nešťastného kolegu 
v práci. 

Všetci netrpezlivo čakáme na vakcínu, 
aby sa náš život vrátil do „normálnych“ 
koľají. Táto vakcína je tu už viac ako dve-

tisíc rokov a volá sa Ježiš Kristus. Ponúka 
sa ti úplne zadarmo, nevnucuje sa, ale 
čaká, či ho prijmeš. Čaká, či mu dovolíš, 
aby ťa robil šťastným. Čaká, kedy mu 
otvoríš svoje srdce. Dovoľme Bohu, aby 
vytvoril blízkosť napriek vzdialenostiam, 
ktoré sú medzi nami. Všetkým prajem, 
aby ste túto Božiu blízkosť pocítili vo 
svojich životoch a aby ste Boha dali 
na prvé miesto vo svojich rodinách. 
Prajem vám, aby ste Bohu dovolili robiť 
vás šťastnými podľa jeho vôle.

                                   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 25. 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

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
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PONDELOK
25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Všetci vás budú nenávidieť pre moje 
meno. (Mk 13, 13)
Zažili ste už niekedy pohŕdanie iba kvôli 
tomu, že ste veriaci v Krista? Mnoho du-
chovne vyprahnutých ľudí nás bude takto 
súdiť. Mnohí z nich nemajú tušenia, kto 
Ježiš vlastne je. Ale my môžeme týmto bra-
tom a sestrám v Kristovi pomôcť. Napríklad 
aj tým, že vo svojom srdci nebudeme mať 
voči takýmto ľuďom postoj súdu. Sám Ježiš 
nám hovorí, aby sme nesúdili, pretože nám 
toto do úst a srdca nepatrí. Nezabúdajme 
na to, že vďaka krstu máme výsadu dobrom 
premáhať zlo a láskou nenávisť. Pamätajme 
na to častejšie, aby sme milosť, ktorú máme, 
podávali ďalej.
Liturgia: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66;  
Mk 13, 9 – 13, zač. 59 (radové); 1 Kor 12, 7 – 11, 
zač. 151; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému); pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé 
časti svätému (HS: 356; PZ: 334; HP: 346)

UTOROK
26. január
Náš prepodobný otec Xenofont,  
jeho manželka Mária a synovia
Ohavnosť spustošenia (Mk 13, 14)
Keď si predstavíme dnešné evanjelium v ob-
razoch, tak nám môže vyskočiť husia koža. 
Vezmime si, že toto sa bude diať vo viditeľ-
nom svete, ktorý nás obklopuje. Ale Ježiš 
vraví, že ak to bude možné, falošní kristovia 
zvedú mnohých. Lenže tu nemyslí na to, 
žeby sa dali vyvolení zviesť. Myslí na to, ako 
často sú slová bludárov veľmi presvedčivé 
a vedia rozcítiť aj múdrych ľudí. Títo bludári 
chcú využiť každé slovo na to, aby sa pripo-
dobnili pravde a vzdialili nás od toho, ktorý 
je sám pravdou. Nedovoľme zlu, aby víťazilo 
v našich životoch.
Liturgia: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67;  
Mk 13, 14 – 23, zač. 60; každ. antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
27. január
Prenesenie ostatkov  
sv. Jána Zlatoústeho
Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch 
strán sveta (Mk 13, 27)
Toto je jasným znakom toho, že Kristus 
ponúka pokoj a spásu všetkým. Každému 
človeku chce dať seba, chce mu dať svoj 
pokoj a radosť, ale nie každý to prijme. Preto 
nazýva len niektorých, že sú jeho vyvolení, 
pretože prijali to, že potrebujú do svojho 
života Ježiša ako svoju pomoc a zdroj dobra, 
ktorý im prináša spásu. Ostávajme v mod-
litbe za seba a našich bratov a sestry, aby 

náš duchovný život nezvädol, ale bol stále 
mladým a silným. 
Liturgia: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, 
 zač. 61 (radové); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; 
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému); predobra-
zujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
svätému (HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

ŠTVRTOK
28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán 
domu: večer, o polnoci, ráno... (Mk 13, 35)
Počujeme výzvu na bdelosť počas celej 
noci – spomínané štyri časti noci sú časti 
hliadok, v ktorých museli strážnici bdieť. 
Tak ako stráž počas noci chránila to, čo 
strážila, úlohou nás kresťanov je chrániť 
seba a našich bratov a sestry od zlého vplyvu 
sveta. Keď Kristus upozorňuje, že to, čo 
hovorí, hovorí nám všetkým, znamená to 
jednoduchú skutočnosť. A to tú, že výzva 
„Bdejte!“ platí pre všetky generácie. Preto sa 
nebojme bdieť. Máme tu predsa Ježiša ako 
ochrancu a priateľa.
Liturgia: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69;  
Mk 13, 31 – 14, 2, zač. 62 (radové); každ. 
antif.; menl. časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; 
HP: 113)

PIATOK
29. január
Prenesenie ostatkov  
Ignáca Bohonositeľa
Niektorí sa hnevali a hovorili... (Mk 14, 4)
Ako často sa nám stane, že sa nám nepáčia 
rôzne veci okolo nás. To je normálne. Ale 
stáva sa nám aj to, že ak aj niekto spraví 
to, čo od neho požadujeme, predsa nie 
sme spokojní a vieme hundrať. Žiaľ, je to 
znakom akejsi slabej duchovnej kondície, 
ktorá neraz spôsobuje nepokoj v našom 
srdci, čoho výsledkom môže byť aj nepokoj 
v našom okolí. Skúsme byť vďačnejší za veci, 
ktoré nám Pán dal do života. Určite sa nájde 
mnoho skvelých vecí, ktoré máme dané 
ako dar, len ich možno berieme ako niečo 
samozrejmé – rozmýšľajme o tom.
Liturgia: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63; každodenné antifóny; menlivé časti 
z piatka; voľnica (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
30. január
Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi  
Bazil Veľký, Gregor Teológ  
a Ján Zlatoústy
Vy ste svetlo sveta. (Mt 5, 14)
Temnota ducha, ktorú zažívali ľudia v čase 
dnešných svätcov, bola veľmi silná a pre-
rástla do krutosti, ktorá premenila Cirkev 

na jedno veľké bojové pole. Niekedy, žiaľ, aj 
na pole, kde tiekla krv. Ale z Božej milosti 
žili vtedy Boží ľudia, ktorí obhajovali učenie 
o Kristovi, sformulovali učenie o Najsvätejšej 
Trojici, čím sa stali lampami, ktoré osvetľujú 
mysle veriacich ľudí, aby chápali vieru tak, 
ako to učí Katolícka cirkev. Ďakujme nášmu 
dobrému Bohu za milosť poznať tajomstvá 
viery v čistej podobe, vďaka čomu môžeme 
žiť náš kresťanský život lepšie.
Liturgia: 2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295;  
Lk 20, 45b – 47. 21, 1 - 4, zač. 295 (radové); 
Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19,  
zač. 11 (svätiteľom); predobraz. antif. a bla-
žen.; tropár, Sláva, kondak svätým, I teraz, 
podľa predpisu; prokimen, Aleluja a pri-
časten svätým (HS: 358; PZ: 335; HP: 349)

NEDEĽA
31. január
Nedeľa o márnotratnom synovi
Jedzme a veselo hodujme... (Lk 15, 24)
Boh presne takto postupuje pri nás ľuďoch. 
Odpúšťa nám každý náš poklesok, každý 
náš hriech. Ale pod jednou podmienkou. 
My prví sa máme vrátiť do Otcovho domu. 
Mládenec povie otcovi: „Daj mi, čo mi 
patrí.“ Ale čo patrí človeku? Patrí mu hriech 
– túžime presne po tom, čo nám vravel 
diabol v raji. Keď zjete toto ovocie, budete 
ako Boh. Túžime sa stať bohmi. Ale pritom 
hľadáme spokojnosť všade inde, len nie 
v Bohu. Ale nič nás neuspokojí tak ako Boh. 
Bez neho sme ako rieka bez prameňa, čo 
vysychá. Mladší syn bol v živote tak dole, že 
musel pásť svine. Takto vieme byť vzdialení 
od Boha len vďaka hriechu. Preto je dôležitý 
môj prvý krok, či sa vôbec chcem vrátiť 
k Otcovi, ktorý ma doma čaká. Na začiatku 
cesty bude ťažké nemyslieť na starý život, 
na všetky bezstarostnosti, ktoré ohľadom 
duchovného života ponúkal, ale ak budem 
prosiť Boha o to, aby ma viedol, neostanem 
na ocot, ale príde požehnanie.
Liturgia: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135;  
Lk 15, 11 – 32, zač. 79; hlas 2.; predobraz. 
antif. a blažen.; tropár z 2. hlasu; ak je chrám 
zasvätený Bohorodičke: Sláva, kondak z trió-
dy, I teraz, kondak zo sviatku chrámu; ak nie 
je: Sláva, I teraz kondak z triódy; prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviatku 
(HS: 144, 202; PZ: 97, 165; HP: 98, 161)

PONDELOK
1. február
Obdobie pred Stretnutím Pána 
Mučeník Tryfón
Prisľúbenie, ktoré nám dal, je večný život. 
(1 Jn 2, 25)
Čo viac môžeme od Krista očakávať? Ponú-
ka nám spásu a v ňom zakorenenú večnú 
radosť, ktorú nikto nebude chcieť ukončiť. 
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Boží Syn prišiel preto, aby zmaril diablove 
skutky, aby vytrhol človeka z jeho pazúrov, 
ktoré chcú iba na jeho záhubu. Ale len málo 
ľudí spolupracuje s Božím Synom na diele 
vykúpenia. Preto je dôležité ostávať denne 
v modlitbe a intimite s Pánom, aby sme boli 
nápomocní svojim bratom a sestrám, ktorí 
už od modlitby rezignovali.
Liturgia: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71;  
Mk 11, 1 – 11, zač. 49 (radové); 1 Jn 3, 10b – 20, 
zač. 72; Mk 14, 10 – 42, zač. 64 (radové z na-
sledujúceho dňa); predobr. antif. a blažen.; 
tropár, Sláva, I teraz, kondak z obdobia 
pred sviatkom; prokimen, Aleluja a pričas-
ten z pondelka (HS: 359, 154; PZ: 337, 108; 
HP: 351, 109)

UTOROK
2. február
Stretnutie Pána
... neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiá-
ša. (Lk 2, 26)
Proroci ako Simeon túžili vidieť a poznať 
Boha osobne. Túžili po tom nádhernom 
priateľstve, po láske a múdrosti, ktoré 
dokážu naplniť život človeka zmyslom 
a pokojom, čím ho robia lepším a podob-
nejším Bohu. Nielen v každom človeku, 
ale najmä v Eucharistii môžeme Krista ako 
Mesiáša vidieť už veľmi dlhý čas. Každý 
kút sveta o ňom už počul, hovoria o ňom 
filozofi, dokonca aj iné náboženstvá. Ale 
vidíme Ježiša svojím duchovným zrakom? 
Máme otvorené naše srdce pre Krista? 
Mnohí z nás povedia, že áno, lenže neraz je 
to tak, že ak ide o iných ľudí, už akoby sme 
Krista nevideli, akoby sme ho ani nepoznali. 
Pýcha v duši človeka narobí veľa zlého, ale 
my sa nesmieme poddať tlaku našej pýchy, 
ale starostlivo opatrovať náš vzťah s Ježišom, 
pretože len z našej strany môže byť červivý. 
Ježišovo zjavenie trvá, trvá čas spásy, využi-
me ponúkanú milosť, aby sme svoju svätosť 
stále stupňovali.
Liturgia: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316;  
Lk 2, 22 – 40, zač. 7; predobraz. antif. a bla-
žen.; vchod zo sviatku; tropár zo sviatku, 
Sláva, I teraz, kondak zo sviatku, prokimen, 
Aleluja a pričasten zo sviatku; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Panenská Bohorodička 
a 9. irmos z utierne sviatku; požehnanie 
sviec; myrovanie (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

STREDA
3. február
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je 
vo svete. (1 Jn 4, 4)
Môže sa nám zdať, že vo svete je toľko zla, že 
nás môže prevalcovať. Detí sveta, žiaľ, pri-
búda stále viac a viac, a budú stále častejšie 
hovoriť, čo chce počuť svet. My sa nebojme, 

pretože Boh je väčší ako svet a skrze neho 
víťazíme nad svetom. Veľkým dobrom pre 
tento svet je práve to, že sa denne modlíme 
a čo najčastejšie pristupujeme k Eucharistii. 
Veríme v Ježiša Krista, čo je dobre, ale neza-
búdajme milovať aj jeden druhého, aby sme 
neplnili len polovicu prikázania, ale celé, 
aby v nás Boh bohato prebýval.
Liturgia: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73;  
Mk 14, 43 – 15, 1, zač. 65 (radové);  
Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Lk 2, 25 – 38,  
zač. 8 (spravodlivým); predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá; tropár zo sviatku a spra-
vodlivým, Sláva, kondak spravodlivým, 
I teraz, kondak sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Panenská Bohorodička a 9. irmos 
z utierne sviatku (HS: 361; PZ: 340; HP: 354)

ŠTVRTOK
4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský
... aby im radšej prepustil Barabáša. 
(Mk 15, 11) 
Človek si málokedy vyberie tú správnu ces-
tu, málokedy si vyberá Boha pre svoj život. 
Prečo je to niekedy také ťažké povedať? Je 
to zameranie človeka na seba? Sebeckosť 
vlastného dobra? Apoštol Ján hovorí, že 
celý svet je v moci zlého. Smutná správa, 
ale, žiaľ, pravdivá. A tento zlý bude pokúšať 
stále viac ľudí, len aby ich priviedol do ne-
šťastia a odlúčenosti od Boha. Ale povie aj 
to, že sme z Boha – čo je skvelá správa lebo 
tu môžeme náš život meniť podľa Božieho 
obrazu. Neprestávajme veriť v Božiu lásku, 
ktorá mení život človeka. 
Liturgia: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74;  
Mk 15, 1 – 15, zač. 66; menl. časti zo sviatku 
Stretnutia okrem piesne vchodu (HS: 360; 
PZ: 338; HP: 352)

PIATOK
5. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána 
Mučenica Agáta
Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. 
(Mk 15, 36)
Aká opovážlivosť vie byť na jazyku človeka! 
Keď počúvame obsah jazykov mnohých 
z nás, vieme, že tento obsah je produktom 
nášho vnútra. Čiže aký obsah vnútra máme, 
taký je aj náš jazyk, naša reč. Čím sa však 
líši naša reč od reči tých, ktorí sú na tom 
s vierou vlažne alebo ju vôbec nepraktizujú? 
Zmýšľam o sebe a o iných tak, ako zmýšľali 
Kristovi posmievači, alebo mám zmýšľanie 
hodné človeka, ktorý uveril Kristovi ako 
svojmu Bohu? Verím, že keď sa pozrieme 
do svojho vnútra hlbšie, nájdeme veľa zaují-
mavého, o čom bude treba premýšľať...
Liturgia: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75;  
Mk 15, 22. 25. 33 – 41, zač. 68; menl. časti zo 

sviatku Stretnutia, okrem piesne vchodu; 
zdržan. od mäsa (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

SOBOTA
6. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná 
Prepodobný biskup Bukol
Nechoďte za nimi... (Lk 21, 8)
Mnohí dnes nasledujú rôzne vzory ľudí, 
ktorí udávajú trendy života a správania. 
Väčšinou sú to, žiaľ, zlé vzory, podľa ktorých 
sa ľudia orientujú. Tak mnohí idú za nimi 
a nasledujú ich spôsob života. Keď je takým-
to ľuďom povedaná pravda o tom, ako žijú, 
a položená otázka, ako chcú žiť ďalej, často 
zmierajú od strachu, lebo vedia, že ich život 
nemá dobrý smer. Majme bázeň pred Pá-
nom a pamätajme na to, že žiadna starosť, 
ktorú na svete máme, nám nesmie prerásť 
cez hlavu. Keď sa to stane, ľahko môžeme 
zabudnúť na Ježiša − cieľ všetkého, čím 
začneme blúdiť nevedno kam.
Liturgia: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146;  
Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (rado-
vé); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30,  
zač. 16 (zosnulým); každ. antif.; tropár, 
kondak, prokimen, Aleluja a pričasten zo-
snulým, namiesto Dôstojné je sa spieva Naj-
čistejšia Bohorodička; panychída (HS: 162; 
PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA
7. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
Poďte, požehnaní môjho Otca... (Mt 25, 34)
Krásna vec, ktorú nám Ježiš sľubuje. Uve-
domme si, že sám Boh nazýva človeka, ktorý 
sa pre neho rozhodne celým srdcom, požeh-
naným. Boh nám chce robiť radosť natoľko, 
že nám dáva titul, aký má jedine on, čo 
znamená, že človeka bezhranične miluje. 
Ale aká je najčastejšia odpoveď nás ľudí? 
Nemám čas. Boha pre šťastie nepotrebujem. 
Dnes si už málokto uvedomuje skutočnosť, 
že sa jedného dňa každý postaví pred Božiu 
tvár. Lebo mnohí žijú, ako im príde. Majú 
chodníčky mimo manželstva alebo v pove-
rách a iných cestách, ktoré nevedú k Bohu. 
Ale Boh sa ako dobrý pastier ponúka člove-
ku neustále. Ježiš nič nerobil nasilu, ale vždy 
ponúkol človeku nejaké riešenie jeho biedy. 
Rozhodnutie je stále na nás. Nenechajme 
Boha doprosovať sa nám, milí priatelia, ale 
tešme sa z toho, že každému, kto o to preja-
vil záujem, Boh pripravil miesto.
Liturgia: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140;   
Mt 25, 31 – 46, zač. 106; hlas 3; predob. 
antif. a blažen.; tropár z hlasu, Sláva, 
I teraz, kondak z triódy, prokimen, Aleluja 
a pričasten z triódy (HS: 145, 203; PZ: 99, 
165; HP: 100, 163)

Vladimír Hubler
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Slovo ikos pochádza z gréc-
keho jazyka (oἶκος) a je to 
hymnický spev obsahujúci oslavu svätého alebo 
slávenú udalosť. Nájdeme ho ako súčasť rannej 
modlitby – utierne alebo aj v modlitbe akatistu.
Úloha: Ak chceš vedieť, čo presne znamená 
slovo ikos, vylúšti náš rébus.

Ikosy spolu s kondakmi tvoria základ špeciálnych (často 
krásne metaforických) modlitieb našej cirkvi – akatistov. 
Kondaky sú kratšie texty, ktoré naznačujú nejakú tému, 
napríklad zo života svätého alebo nejakej udalosti. Ikosy 
nasledujú po nich a sú dlhšie. Rozvíjajú a osvetľujú myšlien-
ky z kondaka. Je to podobné, ako keď vám učiteľ nadiktuje 
stručné poznámky z novej látky do zošita a potom vám to 
obsiahlejšie aj s rôznymi príkladmi vysvetlí na hodine.
Úloha: Priraď kratučké úryvky z ikosov akatistov k správne-
mu názvu.

Akatisty

V tomto čísle sa pozrieme na jednu 
z takýchto modlitieb byzantského 
obradu. Má zvláštny názov, ktorý je 
cudzieho pôvodu. Voláme ju ikos 
a stretnete sa s ňou pri rôznych príle-
žitostiach, najmä vtedy, keď sa 
budete modliť modlitbu utierne 

alebo niektorý z akatistov, ktorých 
počet aj v našej cirkvi neustále narastá.

Ahoj, deti, všetky modlitby, ktoré nám 
Cirkev ponúka, sú ako tehličky v sklade, 
pripravené na stavbu. Dobre vybraté, 
položené v správnom čase na správ-
nom mieste, môžu postupne počas 
celého nášho života vytvoriť stavbu 
nevídanej krásy aj rozmerov. Priná-
šajú do našej duchovnej stavby Božie 
požehnanie, mocnú ochranu anjelov, 
príhovory svätých, ale aj obmäkčujú 
zatvrdnuté časti nášho srdca.
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Príbehy poslušníkaOsvieženie

Modlitby sú  ako domy, v ktorých postupne od-
haľujeme  tajomstvá jednotlivých izieb duchov-

ného  života  a vstu-
pujeme do nich.
Úloha: Priraď jednot-
livé  časti  skladačky 
na správne miesto.

Duchovná skladačka

... Slnko ženy v hrobe hľadali. 
Vzájomne sa posmeľovali...

Tak sme 
to zvládli.

Pane,
zmiluj sa!

Vykonajme našu 
rannú modlitbu 

k Pánovi.

Ach, otče, 
keď ja 
nevládzem. 
Som taký 
dolámaný.

Slovíčko

Som rád, že ma 
nepremohla 

lenivosť. Cítim 
sa... 

Synku, vstávaj! Už je čas 
na modlitbu.

Hm. 

Viete, zrazu sa v mojom 
srdci vynorili slová iko-
su zo Vzkriesenia...

emf adbcod

Akatist k Svätému Duchu
Kajúci akatist

Akatist k Ježišovi Kristovi
Akatist k Presvätej Bohorodičke

Ďakovný akatist

 Hľa, bez muža sa stal človekom z panny, vstal z hrobu 
 bez toho, aby porušil pečate...
 Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo 
 ťa vzývajú...
 Od tvojho životodarného dychu zažiarila z nepredstavi-
 teľnej prázdnoty nevýslovná krása stvoreného sveta.
 Tvoja milujúca božská pravica ma vždy vedie a na 
 každom kroku chráni...
 Nenadobudol som duševnú čistotu a svoju dušu som 
 uvrhol do tmy hriechov. Ach, ja úbožiak!

A čo ti 
pri vstávaní 
najviac pomohlo?

???

... veľmi osviežený 
na tele aj na duchu.

Ešte 
pred 

východom 
slnka...
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UZÁVIERKY ČASOPISU SLOVO (2021)

ROK 2021
č. 4 (21.02.2021*) – 27.01.2021
č. 5 (07.03.2021) – 10.02.2021
č. 6 (21.03.2021) – 24.02.2021
č. 7/8 (04.04.2021) – 10.03.2021
č. 9 (09.05.2021) – 14.04.2021
č. 10 (23.05.2021) – 28.04.2021
č. 11 (06.06.2021) – 12.05.2021
č. 12 (20.06.2021) – 26.05.2021
č. 13/14 (04.07.2021) – 09.06.2021
č. 15 (08.08.2021) – 14.07.2021
č. 16 (22.08.2021) – 28.07.2021
č. 17/18 (05.09.2021) – 11.08.2021
č. 19 (10.10.2021) – 15.09.2021
č. 20 (24.10.2021) – 29.09.2021
č. 21 (07.11.2021) – 13.10.2021
č. 22 (21.11.2021) – 27.10.2021
č. 23/24 (05.12.2021) – 10.11.2021

ROK 2022
č. 1 (09.01.2022) – 08.12.2021
č. 2 (23.01.2022) – 29.12.2021

* v zátvorkách je dátum vydania

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – január

50 rokov: PaedDr. Peter Cap, Prešov; Peter 
Maržiňan, Cabov; Mgr. Juraj Voroňák, Humen-
né
60 rokov: Marta Birošová, Okružná; Anna 
Kmecová, Sečovská Polianka; Mária Šoga-
ničová, Vranov-Lomnica; František Varga, 
Krásnovce
70 rokov: Helena Belejová, Dlhé Klčovo; 
Anna Horňáková, Košice; Marta Hričková, 
Michalovce; Mgr. Anna Hužvejová, Svidník; 
Zuzana Korčáková, Košice-Šaca; Jolana 
Kotunová, Záhor; PhDr. Marta Maskaliková, 
Bukovce; Anna Maťašová, Kuzmice; Božena 
Rohaľová, Kuzmice; Anna Semanová, Sečovce
75 rokov: Štefan Fedorčák, Trebišov; Mária 
Jurčáková, Čertižné; Oľga Karafová, Červená 
Voda; Mária Melniková, Sobrance
80 rokov: Štefan Danko, Kysta; Jozef Horňak, 
Veľké Ozorovce; Helena Kostovčiková, Dúb-
ravka; Ing. Alexander Roman, Veľký Ruskov

85 rokov: Anna Guľová, Ďurďoš; Helena Kan-
dravá, Svidník; Zuzana Labačová, Michalovce; 
Milada Mišová, Baškovce; Ladislav Olexa, 
Moravany; Margita Rácová, Michalovce-Topo-
ľany; Júlia Špesová, Prešov; Helena Stoilová, 
Zemplínske Jastrabie
90 rokov: Mikuláš Jurčenko, Ďačov; Mária 
Kopčová, Zemplínska Teplica
95 rokov: Helena Košlabová st., Zemplínske 
Jastrabie

Na spolok darovali: Mária Baránková, Komár-
no – 30 eur; Ing. Peter Kasenčák, Kremná – 25 
eur; členovia SSCM z Pozdišoviec – 16 eur; 
Mária Oreničová, Voľa – 15 eur; Anna Baková 
– Valaliky – 5 eur; bohuznámy zo Sabinova – 
5 eur; Ján Radvanský, Bunkovce – 5 eur; Peter 
Zubko, Nižný Hrabovec – 5 eur. Všetkým 
darcom vyslovujeme srdečne Pán Boh zaplať!

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý náš otec Igor Cingeľ, 
24. decembra sa všetci te-
šíme na sviatok Narodenia 
Pána Ježiša, ale máme ešte 
jeden dôvod na radosť. Tým 
je vaše krásne životné ju-
bileum 40 rokov, ktoré ste 
nedávno oslávili. Dovoľte nám srdečne vám 
zablahoželať a za všetko, čo pre nás robíte, 
úprimne poďakovať. Zo srdca ďakujeme, že 
nás počas svätých liturgií obohacujete svojimi 
kázňami a krásnym spevom, usilovne sa o nás 
všetkých staráte a neustále sa za nás všetkých 
modlíte. U nebeského Otca vyprosujeme pev-
né zdravie, veľa milostí a ochranu Presvätej 
Bohorodičky pre vás aj celú rodinu. Na mno-
haja i blahaja lita!

veriaci z farnosti Trenčín

OZNAMY

Darujte 2 % z dane Centru včasnej interven-
cie Košice, n. o. a pomôžete tým podporiť 
silu jedinečných rodín starajúcich sa o deti 
so zdravotným znevýhodnením. Všetky 
informácie o centre a vyhlásenie potrebné 
na venovaniu 2 % nájdete na cvikosice.sk.

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 nedo-
voľovala hromadné podujatie alebo výrazne 
limitovala jeho kapacitu, sa konferencia 
uskutoční online.
Bližšie informácie: www.rozvijame.sk

INZERCIA

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

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

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

RTVS

JEDNOTKA

J24.01. (nedeľa)  10.00 Bohoslužba
 31.01. (nedeľa)  21.10 Lidice – historický  
koprodukčný film sa odohráva v roku 1942  
a je nakrútený podľa skutočnej tragickej 
udalosti R
DVOJKA

J24.01. (nedeľa)  06.10 Encyklopédia sloven-
ských obcí: Kvačany R 19.50 Slovo
 25.01. (pondelok)  12.45 Orientácie R

 30.01. (sobota)  06.30 Dobročský prales – dok. R 
07.00 Nízke Tatry, srdce Slovenska – dok. R

TROJKA

 24.01. (nedeľa)  08.40 Malé biblické príbehy R

 30.01. (sobota)  08.40 Malé biblické príbehy R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 
Kresťanská nedeľa
RÁDIO REGINA

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

JNedeľa   07.00 Krajina duše 07.30 Musica 
sacra

 � „Pani, prekročili ste povolenú rýchlosť, 
hovorí policajt.”
„Prosím, nechajte ma ísť, som učiteľka.”
„Tak na toto som čakal celý život! Napíšete 
stokrát: Budem jazdiť podľa predpisov.”

 � „Spíte pri otvorenom okne, ako som vám 
naposledy radil?”
„Áno, pán doktor.”
„A zmizla vám ta bronchitída?”
„Ešte nie, zatiaľ len televízor a mobil.”

 � Ona v posteli pred spaním hovorí: 
„Mám pre teba zlú správu...”
On vystrašene: „Akú?!”
„Vieš čo drahý, aj tak to poviem až ráno, preto-
že by si určite nezaspal.”
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TV ZEMPLÍN

JPondelok  05.45 Svätá liturgia csl. (Prešov) 
07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov)  08.50 Tretia 
hodinka 10.00 Posvätný ruženec 10.30 Svätá 
liturgia sl. (Litmanová)  15.00 Korunka Božieho 
milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 
Večiereň 16.30 Svätá liturgia csl. (Prešov) 
18.00 Svätá liturgia sl. (Michalovce)  20.00 
Posvätný ruženec za ochranu krajiny
JUtorok  05.45 Svätá liturgia csl. (Prešov)  07.00 
Svätá liturgia sl. (Prešov)  08.50 Tretia hodinka 
10.00 Posvätný ruženec 10.30 Svätá liturgia 
sl. (Litmanová)  15.00 Korunka Božieho milosr-
denstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 Večiereň 
17.00 Svätá liturgia csl. (Košice)  20.00 Posvät-
ný ruženec za ochranu krajiny
JStreda  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice)  07.30 
Svätá liturgia sl. (Košice)  08.50 Tretia hodinka 
10.00 Posvätný ruženec 10.30 Svätá liturgia 
sl. (Litmanová)  15.00 Korunka Božieho milosr-
denstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 Večiereň 
17.00 Svätá liturgia csl. (Bratislava)  20.00 
Posvätný ruženec za ochranu krajiny
JŠtvrtok  05.45 Svätá liturgia csl. (Prešov)  07.00 
Svätá liturgia sl. (Prešov)  08.50 Tretia hodinka 
10.00 Posvätný ruženec 10.30 Svätá liturgia 
sl. (Litmanová)  15.00 Korunka Božieho milosr-
denstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 Večiereň 
16.30 Svätá liturgia sl. (Prešov)  17.30 Akatist 
k sv. Mikulášovi 18.00 Svätá liturgia csl. (Ľutina) 
20.00 Posvätný ruženec za ochranu krajiny
JPiatok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice)  07.30 
Svätá liturgia sl. (Košice)  08.50 Tretia hodinka 
10.00 Posvätný ruženec 10.30 Svätá liturgia 
sl. (Litmanová)  15.00 Korunka Božieho milosr-
denstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 Večiereň 
17.00 Svätá liturgia sl. (Košice)  20.00 Apoš-
tolát modlitby (prvý a tretí piatok mesiaca) /
Posvätný ruženec za ochranu krajiny
JSobota  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov)  08.50 
Tretia hodinka 10.00 Posvätný ruženec 10.30 
Svätá liturgia sl. (Litmanová)  15.00 Korunka 
Božieho milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka 
15.30 Večiereň 17.00 Veľká večiereň 18.00 
Svätá liturgia sl. (Košice)  20.00 Posvätný ruže-
nec za ochranu krajiny
JNedeľa  08.00 Utiereň 13.30 Posvätný ruženec 
15.30 Večiereň 17.00 Večiereň 18.00 Svätá 
liturgia csl. (Prešov)  20.00 Posvätný ruženec 
za ochranu krajiny

J24.01. (nedeľa)  09.30 Svätá liturgia sl. – detská 
(Michalovce)  11.30 Svätá liturgia sl. – detská 
(Prešov)  14.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová)
J31.01. (nedeľa)  09.00 Svätá liturgia csl. (Brati-
slava)  10.30 Svätá liturgia sl. – detská (Košice) 
14.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová)
J06.02. (sobota)  09.45 Posvätný ruženec
J07.02. (nedeľa)  09.00 Svätá liturgia csl. (Košice) 
10.30 Svätá liturgia sl. (Bratislava)

TV LUX

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)

J25.01. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 
Kašparů R 09.40 Rozvojová spolupráca v Keni 
11.25 Katolícka Austrália (2) 16.55 Svätá zem − 
chrám nádeje
J26.01. (utorok)  08.10 Slovo v obraze: Obrátenie 
Šavla 09.30 Svätá zem: Chrám nádeje 13.15 
Quo vadis 21.15 Gréckokatolícky magazín
J27.01. (streda)  08.10 Eucharistické zázraky 
10.55 Doma je doma 15.15 Svedectvo 16.05 
Klbko a dvanásť apoštolov (1) 20.15 PKP
J28.01. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí 08.25 
Svätý František: Mocný sultán 14.05 A teraz 
čo? 16.05 Večera u Slováka 17.00 Silné vdovy 
17.15 PKP R

J29.01. (piatok)  10.15 PKP 14.20 GkM R 16.05 
Stopovanie 16.35 PKP R 16.40 V kontexte 
20.10 Svedectvo 20.30 Dôkaz viery: Don Bosco 
(12)
J30.01. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 08.45 GU 
100 09.50 Slovo v obraze: Obrátenie Šavla 
10.55 Mendel: Otec genetiky 14.05 PKP
J31.01. (nedeľa)  02.15 GkM R 07.50 Slovo 
v obraze: Blahoslavenstvá 08.00 GkM R 11.05 
A teraz čo? 19.40 Tvorivo
J01.02. (pondelok)  08.25 Svätý František: Piati 
mnísi v Maroku 13.50 Fundamenty 16.55 Kres-
ťania v Pakistane 20.10 Boh k tebe hovorí
J02.02. (utorok)  08.25 Svätý František 10.10 
Svedectvo 10.55 Doma je doma 13.15 Spojení 
vierou 17.05 Viera do vrecka (34) 23.05 Taizé
J03.02. (streda)  08.10 Zabudnuté poklady 
10.55 Doma je doma 13.15 Stopovanie 15.15 
Svedectvo 16.05 Klbko a dvanásť apoštolov (2) 
20.15 PKP
J04.02. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí 09.35 
Spojení vierou 10.55 Doma je doma 14.10 
Moja misia 17.00 Palestína a Izrael 23.15 Kres-
ťania v Pakistane
J05.02. (piatok)  08.15 A teraz čo? 10.15 PKP 
12.15 Žalmy 14.20 Peter medzi nami 16.35 
PKP R 20.15 Zabudnuté poklady
J06.02. (sobota)  08.25 Klbko a dvanásť apošto-
lov (2) 10.20 Katolícka Austrália (4) 14.00 PKP 
14.05 Dôkaz viery: Svätá Cecília (12) 19.40 
Tvorivo
J07.02. (nedeľa)  07.40 Zabudnuté poklady 
08.45 GU 100 11.40 Katechéza 16.40 Súdruh 
don Camillo (5) 20.45 Quo vadis

TV NOE

J08.01. (piatok)  07.10 Rakovnická hra vánoční 
22.01. (piatok)  13.25 Ukrajina: Skutky apoštolů 
14.35 Obchod s migranty 19.00 Myanmar: 
na stejné cestě 23.40 V pohorách po horách 
(43)
J23.01. (sobota)  08.55 Ovečky v karanténě 
12.05 Uzdrav naši zem 19.00 Příběhy odvahy 
a víry: Návrat (10) 22.00 Na půli cesty
J24.01. (nedeľa)  06.45 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  R 07.55 Likvidace lepry 14.50 Jako hoř-
čičné zrnko (6) 22.15 Výpravy do divočiny
J25.01. (pondelok)  07.15 Vitráže v kapli Ducha 
Svatého 09.45 Proměna duchovního malířství 
13.20 Bohem zapomenuté kouty

J26.01. (utorok)  15.00 Dům nejen ze skla 16.40 
Indie: Talit Penkal, Donne Dalit 21.15 Řeckoka-
tolický magazín 23.05 Paní le Murie
J27.01. (streda)  10.20 Poutníci času (1) 10.40 
Kde končí Evropa II.: Balkán 12.50 Ateliér užité 
modlitby 17.00 Čičmianské tajemství
J28.01. (štvrtok)  06.55 Víc než chrám: jednota 
různého 11.05 Skryté poklady: Milan 13.05 
Mezi nebem a zemí 14.35 Oživení studené 
války?
J29.01. (piatok)  07.10 Na druhý pohled 10.10 
Ateliér užité modlitby 12.50 Sýrie: Zbytek jeho 
lidu 18.45 Causa Carnivora 00.00 Záliv svatých
J30.01. (sobota)  08.30 Hermie a jeho přátelé: 
Buzby a neposlušné děti 16.50 Sedm divů 
v Těrchové 23.55 V pohorách po horách (68)
J31.01. (nedeľa)  06.55 ŘkM R 08.35 Janoma-
mové v Brazílii 17.00 Cirkus Noeland (4) 19.00 
První křesťané 20.05 Pro větší slávu
J01.02. (pondelok)  11.00 Sýrie: Zbytek jeho lidu 
12.50 Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat (11) 
17.00 Přešel jsem hranici
J02.02. (utorok)  09.15 Tak trošku jiný lyžák 
11.20 Velehradská zastavení 12.45 V pohorách 
po horách (31) 21.10 Řeckokatolický magazín
J03.02. (streda)  10.45 Benedikt XVI., s úctou 
k pravdě 15.05 Kibeho 17.25 Bulharsko: Kořeny 
Romů 19.00 Svědectví mladých z komunity 
Cenacolo
J04.02. (štvrtok)  08.05 První křesťané 11.05 
Guyanská Diana 12.50 Poutníci času (5) 17.00 
Ovečky v karanténě 18.45 Uzdrav naši zem
J05.02. (piatok)  11.15 Bačkorám navzdory 13.40 
Benin: Cesta návratu 15.45 V pohorách po ho-
rách (46) 19.05 Svatá Kateřina Sienská
J06.02. (sobota)  08.00 Hermie a jeho přátelé: 
Zbytečná hádka 14.10 Chiara Luce Badano: 
Neobyčejný příběh obyčejné dívky
J07.02. (nedeľa)  06.50 ŘkM R 11.00 Moudrost 
mnichů 17.00 Cirkus Noeland (5) 19.00 První 
křesťané 19.30 Moudrost mnichů

LUMEN

JNedeľa    06.05 Modlitba prvej hodinky 
J23.01. (sobota)  09.30 Viera do vrecka: Všímaj-
me si dobro, naozaj tu je (1) 15.15 Literárna 
kaviareň: Martina Kavuliaková Stríbrnská: Zá-
zraky každodenné daj nám dnes 18.00 Emauzy 
– gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J24.01. (nedeľa)  10.00 Kláštory a rehoľný život: 
Pôsobiská misionárov Spoločnosti Božieho 
Slova 13.00 Cézarov väzeň: O apoštolovi Pavlo-
vi – rozhlasová hra 14.00 Čo by sa malo zmeniť 
v školách, aby dostali šancu aj deti chudobných 
rodičov? Hosť: Juraj Čokina, autor knihy A okraje 
máš kde? 20.30 Karmel: Z tmy do svetla. Sve-
dectvá o liečbe a formácii v komunite Cenacolo
J30.01. (sobota)  09.30 Všímajme si dobro, 
naozaj tu je (2)
J31.01. (nedeľa)  10.00 Kláštory a rehoľný život: 
Provincie Spoločnosti Božieho Slova 13.00 Otec 
detí z ulice: Svätý Ján Bosco, kňaz – rozhlasová 
hra 14.00 Keď sú deti pod tlakom, výchova 
k optimizmu. Hosť: Martin Ďuračka

zmena programu vyhradená
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KRISTI ANN HUNTEROVÁ: 
ODVÁŽNA DÁMA

KNIHA	J	„Vo vynikajúcom pokračova-
ní Záhadnej guvernantky zo série Sídlo 
Haven Manor nám oceňovaná autorka 
zručne predostiera podmanivý príbeh 
o láske, ľútosti, rodine a odpustení, a to 
všetko spolu s bezchybným vykreslením 
obdobia anglického regentstva.” Daphne 
Blakemoorová si posledných dvanásť ro-
kov spokojne nažívala v ústraní vo svojom 
vlastnom svete. Mala všetko, čo potrebo-
vala – svojich blízkych, ktorých nadovšet-
ko milovala, skutočný domov a čas, keď 
sa mohla oddávať snívaniu s otvorenými 
očami. Jedného dňa však panstvo, kde 
pracuje ako gazdiná, zdedí nový markíz. 
Ten je nepopierateľne spojený s jej minu-
losťou a všetko, čo má, je odrazu v ohro-
zení. (i527.net)

ŠŤASTIE NA DOSAH (2006)

FILM	J	Chris Gardner je otcom 
trojčlennej rodiny, zúfalo sa snažiacim 
nájsť si poriadnu prácu, ktorou by sa 
o rodinu postaral. Aj napriek tomu, že 
vyvíja obrovské úsilie, aby udržal rodinu 
nad vodou, matka jeho päťročného syna 
Christophera nezvládne psychický stres 
z neustálej finančnej krízy a rozhodne sa 
ich opustiť. Z Chrisa sa stáva slobodný 
otec a aj naďalej sa snaží o svojho syna 
postarať všetkými možnými spôsobmi, 
a získať lepšie platenú prácu. Nakoniec 
dostane možnosť absolvovať prax v pre-
stížnej firme zaoberajúcej sa finanč-
níctvom. Aj keď je šesťmesačná prax 
neplatená, Chris dúfa v lepšiu budúcnosť 
a snaží sa postarať o syna za každú cenu. 
(Slavomír Gereg ml.)

ASARELA: I BELIEVE

HUDBA	J	Na samotný sviatok Kris-
tovho narodenia vydala svoj debutový 
album I believe (Verím) belgická speváčka 
Asarela. Album vychádza z jej najhlbšie-
ho vzťahu s Bohom. Album vyjadruje jej 
cestu znovunájdenia Božej lásky, v ktorej 
našla oporu po tom, ako jej v jej mladosti 
zomrela matka. Mnohé skladby sú pocit-
mi z prežívania tohto ťažkého obdobia. 
Môžem povedať, že ide o album, kde je 
zhudobnené srdce autorky. Autorka verí, 
že aj skrze jej album sa chce Boh dotý-
kať človeka. Na albume nájdeme desať 
skladieb, v ktorých po hudobnej stránke 
vyniká výnimočná farba hlasu speváčky. 
Album si možno 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

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

Legenda: ABORT, ALIBI, BANÁNY, BARAN, BARÁK, BAREL, BLESK, 
BLOKÁDY, BUBON, CIELE, CIEVY, EBOLA, ELITA, ENTITA, IKRA, IZRAEL, 
KABARETY, KNIHA, KOALA, KORUNY, KRAJE, KURTY, LETEC, LEZEC, 
LITVA, METÁN, NAZARET, OBETA, OLEJE, OTLAK, PLANÉTY, PLEVA, 
PLUKY, ROZKAZ, SANITA, SAVANA, SILUETA, SNAHA, STOKA, STUHY, 
SÚHRA, TOBRUK, TUNEL, ÚLOHA, VESLO, VIERA, VÍRUSY, VNEMY, 
VRANA, ZÁKON, ZINOK, ZVADA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 23 – 24: Krížovka: Archa pre všetkých,  
čo túžia po spáse. Osemsmerovka: Zloba je príčinou nešťastia 
človeka.

Riešenia zasielajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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NOSTE CERKEV 
VO SVOJOM 
SRDCI.

NEMÔŽETE 
CHODIŤ  
DO CERKVI?

MUSÍTE 
DODRŽIAVAŤ 
ODSTUP AJ 
OD NAJBLIŽ- 
ŠÍCH, ABY STE  
ICH CHRÁNILI?

UMÝVATE SI  
RUKY, ABY STE 
NEŠÍRILI VÍRUS 
DOTYKOM?

CHRÁNITE 
SEBA I INÝCH 
OD PRIAMEHO 
KONTAKTU?

POUŽÍVATE 
RÚŠKO 
ZAHAĽUJÚCE 
ÚSTA A NOS?

DODRŽIAVATE 
ZÁKAZ ZHRO- 
MAŽĎOVANIA 
SA?

DODRŽIAVANIE HYGIENIC- 
KÝCH PRAVIDIEL POČAS 

PANDÉMIE KORONAVÍRU- 
SU VÁM A VAŠIM BLÍZKYM 

MÔŽE ZACHRÁNIŤ ZDRAVIE  
A MOŽNO I ŽIVOT!

DODRŽIAVANIE TÝCHTO 
ODPORÚČANÍ POČAS 
POZEMSKÉHO ŽIVOTA 

VÁS ZBAVÍ KAŽDÉHO ZLA 
A UŽ TU NA ZEMI VSTÚPITE 

DO VEČNÉHO ŽIVOTA!

SPOJTE SA  
V MODLITBE  
SO VŠETKÝMI 
DEŤMI NEBES-
KÉHO OTCA.

BOH NÁM 
NEHĽADÍ NA NAŠE 
ÚSTA A NOS, 
ALE DO NÁŠHO 
SRDCA.

UDRŽUJTE SI 
PRIAMY KONTAKT  
S NEBESKÝM 
OTCOM.

OČISTITE SI AJ 
DUŠU KRVOU 
JEŽIŠA KRISTA 
VO SVIATOSTI 
ZMIERENIA.

BUĎTE ČO 
NAJBLIŽŠIE  
PRI BOHU A ON 
VÁS OCHRÁNI 
PRED KAŽDÝM 
ZLOM.

ODPORÚČANIA POČAS  
PANDÉMIE KORONAVÍRUSU  

PRE KRESŤANOV

2 m
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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)

06.02. Fatimská sobota (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.01. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
Svätá liturgia s modlitbami  
za uzdravenie (18.00 h)
06.02. Fatimská sobota (10.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
24.01. Svätá liturgia s Akatistom požehna-
nia rodín (10.30 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  

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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 € za manželský pár.
11. – 14.02. Kurz prípravy na manželstvo. 
Viac na 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.

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;  
BRATISLAVA A OKOLIE – 26. KANÁL

Živé vysielanie ponúkame aj na webe 
WWW.ZEMPLIN.TV.


