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na úvod

ZA MŇA
I ZA TEBA
Juraj GRADOŠ
Vstupujeme do predpôstneho obdobia. Atypického
a plného neistoty. Kňazi i veriaci sa pýtajú, či aj tohtoročná Pascha bude slávená za zatvorenými dverami.
Deti sú zvedavé, či sa konečne budú môcť hrať
na ulici ako pred dvomi rokmi. Alebo ísť ku kamarátovi. Rodičia zasa čakajú (možno ako na spásu), kedy
začnú normálne fungovať školy. Podnikatelia zasa
zákazníkov bez obmedzení. Zamestnanci možnosť
chodiť do práce bez testov... No a lekárom a zdravotným sestrám by sa zišiel možno iba obyčajný oddych
a slovo vďaky.
Doslova sa dennodenne budíme do rána s otázkou,
čo nám prinesie tento nový deň. A myslím si, že sme
vďačnejší ako pred rokom, že sme sa zobudili a sme
zdraví. Teda aspoň bez covidu. Slovensko sa z krajiny,
ktorá mala najmenej mŕtvych na počet nakazených
v celej Európe, pomaly derie aj v tomto rebríčku
nahor. Lenže to nie je dobré. Pre nikoho, okrem
pohrebných služieb.
Kto to má v rukách? Kto to môže zmeniť? Vláda?
Parlament? Lekári? Trikrát nie! Len my sami. Každý
z nás má osud seba i ľudí, s ktorými sa stretáva
a s ktorými sa stretávajú oni, vo svojich rukách.
Stávame sa pánmi smrti alebo darcami nádeje. Ak
myslíme na seba, naše sebectvo oberá iných o zdravie
a prináša smrť. Tu sa ukazuje povaha a koreň sebectva, nám takého blízkeho hriechu. Je nositeľom
smrti.
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No môžeme byť či stať sa nositeľom nádeje. Svojím zodpovedným správaním prispieť k tomu, aby
deti mali rodičov doma a nie v nemocniciach. Aby
plakali od radosti v náručí babky či dedka a nie na ich
pohrebe. Aby sme raz jeden druhého mohli objať bez
strachu. A čím budeme, pardon, čím sme zodpovednejší, tým to bude skôr. Naši predkovia bez takéhoto
zdravotníctva, ako máme my dnes, porazili silnejšie
pliagy ľudstva. Ale za cenu plných cintorínov. Vdov
a sirôt. My dnes máme možnosť a schopnosť predísť
takýmto zbytočným úmrtiam. Len sa treba správať
zodpovedne.
Pred časom som pozeral film 10 000 pred Kristom.
V ňom hlavný lovec povedal mužovi, ktorý stratil
otca, keď hľadal budúcnosť pre svoj ľud: „Dobrý človek nakreslí okolo seba kruh a stará sa o ľudí v ňom.
O manželku a deti. Iní nakreslia väčší kruh a prijmú
doň aj bratov a sestry. Ale niektorí ľudia nakreslia
okolo seba kruh, ktorý obsiahne oveľa viac.“ Pozývam
nás všetkých nebyť len dobrými, ale byť výnimočne
dobrými ľuďmi. Vstúpiť do Otcovej prítomnosti a prijať jeho srdce do svojho vnútra. Zladiť to svoje s jeho
v láske nie k sebe, k svojim predstavám a túžbam, ale
k ostatným Otcovým deťom. Tým, že ich budeme
zodpovedne chrániť a ochraňovať i sami seba. Pre
nich. Pre prítomnosť v nádeji budúcnosti. Pozývam
však aj k odpusteniu. Tým, ktorí z tých či oných dôvodov konajú inak. Lebo pre nich tiež tlčie srdce Otca
tak ako pre tých zodpovedných.
Buďme v tomto čase ochotní viac sa podobať na Otca
v jeho svätosti, ktorá sa prejavuje v jeho láske k všetkým. V láske, ktorá chráni, ktorá žehná, ktorá dáva
nádej a ktorá odpúšťa. Celé obdobie pôstu rásť v tejto
jeho láske, učiť sa od neho a zdokonaľovať svoje srdce.
Až k momentu, keď naše srdce bude za jedno s Otcovým. Tak ako Ježišovo na kríži. Tam vojak prebodol aj
Otcovo srdce. A tam za mňa i za teba vykrvácalo.

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia
alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie
kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá
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slovo Svätého Otca

BOH SA ZJAVUJE
V MILOSRDENSTVE
Marek BARAN

Na sviatok Krstu Krista Pána Svätý Otec František
vo svojom príhovore priblížil význam Ježišovho krstu
pre celý svet.

Je dôležité, že väčšinu času na zemi
Pán prežil práve takto, každodenným
životom, bez ukazovania sa. Zamyslime
sa nad tým, že podľa evanjelií len tri roky
boli časom verejného hlásania, zázrakov
a mnohého ďalšieho. Všetky ostatné
roky boli skrytým životom v rodine. Je to
krásny odkaz pre nás: odhaľuje to veľkosť každodennosti, dôležitosť každého
činu a momentu v živote v očiach Boha.
Po týchto tridsiatich rokoch skrytého
života sa začína Ježišov verejný život.
A začína sa práve krstom v rieke Jordán.
Ale Ježiš je predsa Boh, prečo sa teda Ježiš
dáva pokrstiť? Jánov krst predstavoval
obrad kajúcnosti, bol znakom vôle obrátiť
sa, stať sa lepším, s prosbou o odpustenie
za vlastné hriechy. Ježiš to zaiste nepotreboval. Preto sa Ján Krstiteľ aj snaží oponovať, ale Ježiš nástojí. Prečo? Lebo chce
byť s hriešnikmi: preto sa stavia do radu
s nimi a robí ten istý úkon. Zaujíma
postoj ľudu. Toto je to gesto, ktoré robí
Ježiš, a zostupuje do rieky, aby sa ponoril
do nášho vlastného stavu. Krst totiž
znamená ponorenie. V prvý deň svojho

verejného účinkovania nám Ježiš týmto
ponúka svoj „programový manifest“.
Hovorí nám, že nás nezachraňuje zhora,

flickr.com

Dnes slávime Krst Krista Pána. Len pred
niekoľkými dňami sme zanechali dieťa
Ježiša po návšteve mudrcov; dnes ho nachádzame už dospelého na brehoch rieky
Jordán. V liturgii je tu teda skok okolo
tridsať rokov, tridsať rokov, o ktorých vieme povedať jedno: boli to roky skrytého
života, ktoré prežil v rodine – niekoľko
rokov najprv v Egypte ako emigrant, aby
unikol Herodesovmu prenasledovaniu,
ostatné roky strávil v Nazarate a učil
sa Jozefovmu remeslu. Roky v rodine
v poslušnosti rodičom, strávené učením
a prácou.

výnimočné: nebo sa otvára a nakoniec sa
odhaľuje Trojica. Duch Svätý zostupuje
v podobe holubice a Otec hovorí Ježišovi:
„Ty si môj milovaný Syn.“ (Mk 1, 11) Boh sa
ukazuje vtedy, keď sa zjavuje milosrdenstvo. Ježiš sa robí služobníkom hriešnikov
a je vyhlásený za Syna. Znižuje sa k nám
a Duch Svätý zostupuje na neho. Láska
volá lásku. Platí to aj pre nás: v každom
konaní služby, v každom skutku milosrdenstva, ktorý robíme, sa zjavuje Boh,
hľadí svojím pohľadom na svet.

„Boli sme spasení zadarmo. Spása je grátis. Je to
bezodplatný prejav Božieho milosrdenstva voči nám.”
(Svätý Otec František)

nejakým rozhodnutím vládcu alebo
aktom sily. Nie. On nás zachraňuje tým,
že nám ide v ústrety a berie na seba naše
hriechy. Takto Boh víťazí nad zlom sveta:
ponižuje sa a berie na seba bremeno.
Je to tiež spôsob, akým my môžeme
pozdvihnúť ostatných: nesúdiť, neprikazovať, čo majú robiť, ale stať sa blížnymi,
spolucítiť, zdieľať Božiu lásku. Byť blízko
je spôsob konania Boha vo vzťahu k nám.
Blízkosť je Boží štýl voči nám. Po tomto
Ježišovom prejave súcitu sa odohrá niečo

Ale ešte skôr, ako by sme čokoľvek urobili,
je náš život poznačený milosrdenstvom,
ktoré na nás zostúpilo. Boli sme spasení
zadarmo. Spása je grátis. Je to bezodplatný prejav Božieho milosrdenstva voči
nám. Sviatostne sa to koná v deň nášho
krstu; no aj tí, ktorí nie sú pokrstení, stále
dostávajú Božie milosrdenstvo, lebo Boh
je tu, čaká, aby sa otvorili brány sŕdc.
Približuje sa k nám, dovolím si povedať,
že nás hladí svojím milosrdenstvom.
(z príhovoru 10. januára 2021)
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DNI SVÄTÝCH
VO VEĽKOM PÔSTE
Juraj DANKO

Ikona posledného súdu v Lukove-Venecii. Zdroj: Dušan Guzi

Pri pohľade do cirkevného kalendára niekedy žasneme,
koľko dní a mien je vyznačených červenou farbou. Zvlášť
to vidno na prelome rokov, keď na konci decembra a začiatku januára slávime jedny z najväčších sviatkov roka.

Január je tiež „pestrejší“, ale od sviatku
Stretnutia Pána sa, až na víkendy, akoby
červená farba úplne stratila. Občas sa tam
tri či štyri razy blysne, ale to je všetko. Trocha to navodzuje dojem, akoby tu svätí išli
do úzadia, keďže minea mnohokrát ustupuje trióde. Ale práve pôstna trióda prijala
niektorých svätých, aby na ich živote ešte
viac zdôraznila kajúci charakter vinúci sa
ako zlatá niť týmto obdobím. Hoci skoro
každý z týchto svätých má svoju pamiatku
v niektorý konkrétny deň, práve tu je ich
oslava omnoho slávnostnejšia, aby človeka
povzbudila na ceste k Pasche.
Začína sa to tesne pred začiatkom Svätej
a veľkej štyridsiatnice, keď na Syropôstnu
sobotu slávime pamiatku všetkých našich
prepodobných a bohonosných otcov, ktorí
sa preslávili pôstmi. O týždeň je to zasa

svätý veľkomučeník Teodor Tirón, konkrétne spomienka na div kolivy, ktorý urobil. Hneď na ďalší deň je Nedeľa ortodoxie. Tu sa síce žiaden svätý nespomína, ale
keď boli nanovo s veľkou slávou prinesené
ikony do chrámov, boli tam aj ikony svätých. V druhú pôstnu nedeľu sa spomína
na svätého Gregora Palamasa, solúnskeho
metropolitu a predstaviteľa hesychazmu,
to sa však deje v pravoslávnych cirkvách,
u nás táto spomienka nie je.
O týždeň je vztýčený svätý Kríž, jednak
ako strom života, ktorého ovocím sa musel živiť každý svätý, jednak ako ochrana,
pod ktorou bol i svätý Ján, autor spisu
Rebrík, spomínaný v nasledujúcu nedeľu.
Po nej vo štvrtok sa modlí Veľký kánon
svätého Andreja Krétskeho. V tomto
kajúcom čase sa nezabudlo ani na našu

nebeskú Matku Presvätú Bohorodičku,
ktorej je venovaná Piata pôstna sobota
s prívlastkom Akatistová. Hneď v nedeľu
je pamiatka svätej Márie Egyptskej, ktorá
práve cez nebeskú Matku našla cestu
k Bohu. Po skončení Svätej štyridsiatnice
nás pred Kvetnou nedeľou do tajomstva
Veľkého týždňa uvádza svätý Lazár „Četverodneven“, ktorému vo Veľký pondelok
pomáha svätý Jozef Egyptský.

NAŠI PREPODOBNÍ
A BOHONOSNÍ OTCOVIA,
KTORÍ SA PRESLÁVILI
PÔSTMI
Nemožno tu uviesť kompletný menný
zoznam, ten pozná iba Boh. A to je dobre,
lebo tu ide o istý princíp uskutočňujúci
sa v ich životoch naplnených modlitbou
a pôstom. Oni dali nabok prirodzené
veci, aby sa viac upriamili na nadprirodzené a mohli byť viac s tým, kto všetko
stvoril. Preto nám ich Cirkev kladie pred
oči na prahu Veľkého pôstu, aby sme
v nich mali príklad a povzbudenie, lebo
aj oni nosili našu prirodzenosť. Je toho
však viac. Ako hovorí synaxár: Cez sviatky
nimi ustanovené (rozumej predpôstne obdobie) nás pripravili na cvičenie
a uschopnili začať pôst. Myšlienky nám
odviedli od obžerstva a rozkoší, aby sme
mali bázeň pred budúcim súdom. Pri pohľade na týchto pôstnikov sme aj od nich
dostali pomoc a ochranu v boji s nepriateľom a pripravili sa na duchovný zápas.

SVÄTÝ VEĽKOMUČENÍK
TEODOR TIRÓN
Svätý Teodor bol vojakom v meste Amaseia v Ponte v Malej Ázii. Okolo roku 306
bol za Maximiliánovho prenasledovania
mučený a napokon upálený. Liturgickú

V Prvú pôstnu sobotu je v centre pozornosti zázrak, ktorý sa udial asi päťdesiat rokov
po jeho smrti. V synaxári čítame o cisárovi
Juliánovi Apostatovi a jeho ľstivej snahe
poškvrniť kresťanský pôst. Rozkázal, aby
celý prvý pôstny týždeň boli na trhoviskách všetky potraviny pokropené krvou
z pohanských obiet. „Ale vševidiace Božie
oko, ktoré chytá mudrcov v ich chytráctve
a vždy sa stará o nás, svojich služobníkov, prekazilo hriešnikovi jeho zlý úmysel
s nami.“ Na Boží pokyn sa biskupovi Eudoxiovi zjavil svätý Teodor a prikázal mu, aby
veriaci z trhu nič nekupovali a jedli kolivo
– varenú pšenicu. Aby sa na tento zázrak
nezabudlo, bola naň ustanovená pamiatka
v Prvú pôstnu sobotu.

NEDEĽA ORTODOXIE
Táto nedeľa priamo nesúvisí ani s pôstnym obdobím, ani so svätými. Je na tomto
mieste, lebo udalosti, ktoré pripomína,
sa diali práve začiatkom Veľkého pôstu a na Prvú pôstnu nedeľu boli ikony
nanovo vnesené do chrámov. Nebol to len
úctyhodný a životodarný Kríž, ale aj ikony
nášho Spasiteľa, Božej Matky a svätých.
Pri čítaní synaxáru tejto nedele si tiež uvedomíme, že hoci to boli pre pravoverných
ťažké časy, mnohí tam získali svätosť.

KRÍŽUPOKLONNÁ
NEDEĽA
Na prvý pohľad táto nedeľa vôbec nesúvisí s našou témou. Pri hlbšom uvažovaní
však zbadáme, že bez Kristovho Kríža
by sme tu nemali koho spomínať. Veď
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nikto by sa nestal svätým, ak by nepožíval
plody Kríža – nového stromu života.

PREPODOBNÝ JÁN
KLIMAK
Prepodobný Ján pochádzal z Egypta.
V mladosti dostal dobré vzdelanie a ako
šestnásťročný vstúpil do monastiera
na Sinaji. Neskôr sa utiahol do samoty
na mieste Thola. O štyridsať rokov ho, proti jeho vôli, zvolili za igumena. Po štyroch
rokoch sa však znova vrátil do púšte, kde
ako osemdesiatročný v roku 563 zomrel.
Liturgickú spomienku má aj 30. marca.
Nádherné svedectvo o ňom vydáva synaxár: „Jedol všetko, čo sa neprotivilo mníšskemu sľubu, ale veľmi mierne, čím múdro
zlomil silu pýchy. Ktože by dokázal opísať
tok jeho sĺz? Spal len toľko, aby bdením
nepoškodil svoju rozumovú prirodzenosť.
Jeho život bol ustavičnou modlitbou a nesmiernou láskou k Bohu. Takto poriadne
a bohumilo žijúc napísal Listvicu...“ Tá
patrí k najlepším príručkám duchovného
života.

SVÄTÝ ANDREJ KRÉTSKY
Takto ho síce mnohí poznajú, ale jeho
celé meno je: náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Pochádzal
z Damasku. Ako štrnásťročný vstúpil
do Monastiera sv. Sávu pri Jeruzaleme.
V tichom živote napísal mnoho kánonov
a iných liturgických hymnov. Patriarcha
si ho povolal do Konštantínopola, kde
bol vysvätený za diakona. Neskôr sa stal
arcibiskupom na Kréte. Zomrel v roku
720 na ostrove Eriso. V minei si naňho
spomíname 4. júla.
Do služby Veľkého pôstu bolo zaradené vrcholné dielo svätého Andreja – Veľký

kajúci kánon. Zaujímavá je príčina: „Keďže Svätá štyridsiatnica sa chýli ku koncu,
aby sa ľudia nestali lenivými v duchovných zápasoch, nezabudli sa chrániť a žiť
čisto.“ Toľko synaxár. Samotný kánon má
dvestopäťdesiat tropárov a dnešnú podobu mu dali studiti v desiatom storočí.

PRESVÄTÁ
BOHORODIČKA
Liturgické texty a hlavne synaxáre nám
doteraz stále povedali, prečo sa v pôstnom období nachádza tá či oná udalosť
alebo svätec. Pri Akatistovej sobote sú
síce opísané zázračné zásahy Presvätej
Bohorodičky pri záchrane Konštantínopola, ktoré si tiež pripomíname 1. októbra, ale prečo je to na sklonku Veľkého
pôstu, uvedené nie je.
Môžeme však uvažovať a rozjímať. Pred
dvoma dňami zaznieval Veľký kánon,
dnes najslávnejšia pieseň východu k Božej
Matke. Predtým kajúce „Zmiluj sa nado
mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou.“ Teraz
radostné „Raduj sa, panenská nevesta!“

SOM GRÉCKOKATOLÍK

a som na to hrdý

Byť gréckokatolíckom pre mňa znamenalo byť iným, odlišovať sa od môjho okolia. Som na to zvyknutý, lebo som síce rodený
Košičan, ale u nás doma sa vždy hovorilo po rusínsky. Bol to môj svet
v tomto veľkom svete. Teraz v dospelosti mi Gréckokatolícka cirkev
ponúka presne to, čo potrebujem taký, aký som – Rusín narodený
v Košiciach. Na križovatke medzi východom a západom. Je to nielen
moja viera, ale už aj viera môjho malého synčeka.

Štefan Štec

moderátor, tanečník,
choreograf a rusínsky spevák

SČÍTANIE ĽUDU 2021

spomienku má 17. februára. V roku 319 boli
jeho ostatky prenesené do mesta Euchaita,
ktoré sa počas storočí stalo centrom jeho
kultu. Túto udalosť si Cirkev pripomína
8. júna.
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Ikona Andreja Krétskeho. Zdroj: azbyka.ru
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Pochádzala z Egypta, zarábala si priadzou,
ale žila v smilstve a oddávala sa telesným
rozkošiam. Božím riadením sa dostala
do Jeruzalema, kde na sviatok Povýšenia
svätého Kríža prežila obrátenie. Na to odišla
do púšte za Jordán, kde v kajúcnosti žila až
do smrti. Jej pamiatku slávime aj 1. apríla.
Veľmi zaujímavý je moment jej obrátenia.
Pri opakovaných pokusoch vojsť do chrámu
a vidieť životodarné drevo jej v tom zabránila neviditeľná sila. Celá smutná a zúfalá
si uvedomila, že prekážkou sú jej hriechy.
Zbadala ikonu Presvätej Bohorodičky
a vrúcne prosila, aby jej bolo dovolené vstúpiť do chrámu. Jej modlitba bola vypočutá,
pred svätým Krížom sa zriekla starého života. Prijala sviatosti a odišla do púšte. Božia
Matka pomáha hriešnikom. Tak v Konštantínopole, ako aj teraz Márii, z ktorej sa stala
prepodobná. Možno preto sú tieto udalosti
tak blízko pri sebe.

SPRAVODLIVÝ LAZÁR
Rodák z Betánie, syn farizeja Šimona. Ako
píše synaxár, ak by Kristus často nenavštevoval jeho otca, asi by sme o Lazárovi nemali ani poňatia. Lenže Kristus prichádzal
a Šimon ho rád počúval, hlavne o vzkriesení
z mŕtvych. Pri týchto rozhovoroch bol
aj Lazár a jeho sestry, v ktorých srdciach
rástlo úprimné priateľstvo. To Ježiš opätoval
a slzami potvrdzoval. Lazárovi dokonca
umožnil na vlastnej koži zažiť pravdivosť
učenia o vzkriesení. Ten síce potom ušiel
na Cyprus, kde ako biskup pásol Božie stádo, ale keď po tridsiatich rokoch od svojho
vzkriesenia odišiel z tohto sveta, bol plný
radosti, lebo vedel, že na druhej strane ho
čaká jeho priateľ.

slovo na tému

Podľa synaxára, Lazárovo vzkriesenie
na toto miesto ustanovili svätí apoštoli
a otcovia, aby po očistení sa štyridsaťdňovým pôstom a pred obetou svätých strastí
nášho Pána Ježiša Krista sme videli príčinu
nenávisti židovských starších voči Kristovi.

JOZEF EGYPSKÝ
Takéto je vo všeobecnosti známe jeho
meno. Synaxár ho však nazýva blažený Jozef
Prekrásny. Jeho spomienku na Veľký pondelok vysvetľuje tým, že v ten deň sa začínajú
strasti nášho Pána Ježiša Krista a Jozef je
toho predobrazom. Nenávidený bratmi,
predaný za peniaze, nespravodlivo obvinený, uvrhnutý do väzenia. Ale aj vyzdvihnutý
z neho, usadený na tróne, živiteľ zeme,
ktorý sa zjavil bratom cez darovanie pšenice.

rom zachovať pôst nepoškvrnený. Pohľadom na ikony aj očami vnímať, že nie som
v tom sám. V polovici si oddýchnuť v tieni
životodarného dreva, aby som mal silu zodvihnúť nohu na ďalší stupienok rebríka.
Úprimne oplakávať svoje hriechy podľa
návodu otca Andreja a volať k Božej Matke
s Konštantínopolčanmi, aby som opustil
starý život ako matka Mária. Ba ešte lepšie,
úplne zomreť ako Lazár, aby som žil nový
prekrásny život s tým, koho predobrazuje
Jozef. To bude záver každej kapitoly.

A MOJE MIESTO?
Veľmi stručne sme spomenuli svätých,
ktorých pamiatka je obsiahnutá v pôstnej
trióde. Poväčšine je to však iba výber niekoľkých myšlienok z liturgických kníh bez
nejakého konkrétneho záveru. Niekto to
riešiť nebude, ale ja môžem. A keď budem
chcieť, tento Veľký pôst neprežijem sám,
ale práve s tými vyššie uvedenými. Môžem
sa úprimne pridať k pôstnikom a s Teodo-

BISKUP A UČENEC
JÁN JOZEF DE CAMILLIS
Mukačevská eparchia bola rozvrátená. Pôsobili tu nezjednotení mukačevskí biskupi a zasahovali nezjednotení
biskupi z Moldavska a Haliča. Zjednotení boli takisto rozdelení. Časť sa pridŕžala Kyjeva, zvyšok Viedne. A do toho
zasahovali przemyšlskí biskupi. Kardinál Kolonič dúfal, že
grécky bazilián Ján Jozef de Camillis, scriptor Vatikánskej
knižnice a spoluseminarista kyjevského metropolitu Cypriána Žochovského, to zmení.

Ján Jozef sa narodil v roku 1641. Od roku 1656 študoval
v Pápežskom gréckom kolégiu sv. Atanáza v Ríme. Štúdium
skončil doktorátom z filozofie a teológie. Pápež Alexander VIII. ho 3. novembra 1689
vymenoval za titulárneho sebastijského biskupa a 5. novembra v Chráme Santa Maria
Maggiore v Ríme za apoštolského vikára pre Grékov žijúcich v Mukačevskej eparchii
a na iných oslobodených miestach v Uhorsku. Biskupskú vysviacku prijal 27. októbra
1689 v Cerkvi sv. Atanáza pri Gréckom kolégiu v Ríme. Cisár Leopold I. ho v roku
1690 potvrdil v úrade ako ritus graeci episcopus munkaciensis. Jágerský biskup Feneši
však videl v de Camillisovi svojho vikára, s čím de Camillis nesúhlasil. Počas svojho
pôsobenia konal synody a docielil nielen lepšie hmotné, ale aj spoločenské postavenie
kňazov a farností. Zároveň začal písať knihy pre klerikov i bežných veriacich. Za jeho
pôsobenia začali niektorí klerici študovať v latinských seminároch. Zomrel 22. augusta 1706 v nemocnici bratov minoritov v Prešove. Počas jeho pôsobenia nastalo v roku
1696 slzenie ikony Presvätej Bohorodičky v Pócsi. (Juraj Gradoš)

Ikona Jozefa Egyptského. Zdroj: paraklit.org

PREPODOBNÁ MÁRIA
EGYPTSKÁ
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Ikona Márie Egyptskej. Zdroj: archív redakcie
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ETIKA, STRACH
A KORONAVAKCÍNA
Jozef GLASA

Strach nebýva dobrým radcom. Je to emócia, ktorá
u mnohých hatí rozumné uvažovanie. Prejavuje sa to aj
v negatívnych postojoch ľudí voči novým vakcínam proti
koronavírusu. Potenciálne najúčinnejšiemu prostriedku
na zvládnutie súčasnej pandémie choroby Covid-19.
Očkovanie koronovakcínou proti Covid-19. Zdroj: archív Terézie Vrábeľovej

Z celého očkovania, ako mi povedala
žartom jedna vtipná a múdra kolegyňa,
sa ľudia najviac boja  ihly na injekčnej
striekačke. Najmä chlapi. A tak vymýšľajú
všetko na svete, aby sa tejto „desivej hrôze“
mohli vyhnúť. Čo keby sa im niečo stalo?!
Chcú byť rozumní, „dať si pozor“. Tak
zbierajú hoaxy a dezinformácie na sociálnych sieťach, na konšpiračných a dezinformačných weboch o nežiaducich účinkoch
vakcín. Vraj utajovaných (opak je pravda).
O tom, čo povedala super osoba – „pre mňa
ozajstný odborník“ – v usilovne rozposielanom videjku, čo bolo na akejsi webovej
stránke.
Pritom všetko, čo hovoria a píšu skutoční
odborníci, najmä lekári, je im podozrivé.
Vraj sú všetci podplatení a klamú. Pre
vtieravé obavy radšej neveríme vláde ani
zdravotníkom, lebo svetové sprisahanie.
Také „utajené“, že je ho plný internet. Len
my a naši sme na to všetko prišli. A len
my vieme lepšie. A nadáva sa. Vlastným
strachom chlapi nakazia kolegov v zamestnaní. Kamarátov na facebooku. Naočkujú
ním aj svoje kolegyne, manželky, kamarátky a priateľky. Niekedy to, pravda, ide aj
opačne. Infekcia strachu sa šíri rýchlejšie,
než postupuje svetom nová, infekčnejšia
mutácia koronavírusu.
Keď nestačia medicínske argumenty (lebo
nesedia), hodia sa aj tie akože morálne.
Lebo treba ochrániť nenarodené deti. (Iste
treba.) Lebo umelý potrat je zlo. (Iste, je to
veľké zlo.) Lebo vakcíny sú z potratených

detí. (To je lož.) Lebo sa používajú bunkové
línie, ktorých pôvod je z potratených detí.
(To je pravda. A je to nesprávne.) Tak preto
nemôžeme vakcínu nikdy použiť. (To nie je
pravda. Ide o nesprávny morálny úsudok.)
Ale my si myslíme. (To je opovážlivosť.)
Nám nikto nebude nič hovoriť. (To je opovážlivá hlúposť.) My chceme iba absolútne
eticky čisté vakcíny. (Zdanlivo „absolútne“
správny morálny postoj.)
Paradoxne, títo absolútni ochrancovia ľudského života bez obáv riskujú smrť, svoju aj
cudziu. Otcov a matiek rodín. Zdravotníkov. Lekárov či sestier. Panej pri pokladni.
Šoféra v autobuse. Nevinných... Ochorenie
Covid-19, ktoré ani u nich vôbec nemusí
dobre dopadnúť, aj keď ho prežijú. Množia
sa údaje o dlhodobej rekonvalescencii,
o postihnutí mladých, o dlhotrvajúcich
následkoch.
V tejto skrumáži lží, zavádzania a hlúpostí
vďaka Bohu svieti jasne a silno svetlo postoja Cirkvi. Tá je opäť majákom zdravého
rozumu spojeného s Božím pohľadom
a požehnaním – aj so skutočnou vedou

a poznaním. Potvrdzuje to aj zaočkovanie
emeritného pápeža Benedikta XVI. Aj
Svätého Otca Františka, ktorý napríklad
10. januára 2021 v rozhovore pre televíznu
stanicu Canale 5 povedal: „Myslím si, že
eticky sa majú všetci dať zaočkovať. Nie je
to ľubovoľná možnosť, je to etické konanie. Pretože hazarduješ so svojím zdravím,
hazarduješ so životom, ale aj so životom
druhých.“ „Ak to lekári predkladajú ako niečo, čo môže dobre fungovať a nemá nejaké
špeciálne nebezpečenstvá, prečo sa nedať
zaočkovať? Existuje v tejto veci isté samovražedné popieračstvo, ktoré si neviem vysvetliť.“ V tomto duchu znejú aj vyhlásenia
katolíckych biskupských konferencií po celom svete, ako i stanovisko Konferencie biskupov Slovenska (KBS) z 8. decembra 2020
či vyjadrenie Kongregácie pre náuku viery
z 21. decembra 2020. I posledné stanovisko
subkomisie KBS pre bioetiku z januára
2021 k stanovisku občianskeho združenia
Lekárnici za život. Lebo kresťanský postoj
nie je postojom strachu. Ani nadutej pýchy
či povýšeneckého rozumu. Je, ba musí byť
postojom pokory. Usilovného a skromného
hľadania pravdy.

,

Priatel casopisu
ˇ
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA,
ktorý sa pravidelne bude poslednú nedeľu v mesiaci modliť
posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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PÔSTNY KOLÁČ
BEZ PEČENIA
Ján MARAS

Tak ako si naši starí rodičia stále spomínali na zvyky svojich predkov a s nimi spojené
poklady, tak sa aj dnes vo viacerých farnostiach znova objavujú zvyky našej cirkevnej
tradície, ktoré upadli do zabudnutia. Prachom zahalené hodnoty cirkevnej tradície však
znova začínajú plniť svoju úlohu v kresťanskom živote. Jedným z nich je koliva.
Čo je koliva?

Koliva je veľmi chutné a bohaté jedlo, ktoré vyzerá
ako koláč z obilnín, s medom, cukrom a ovocím.
V posledných rokoch sa podáva ako chutný dezert
v reštauráciách v Grécku. V našom kresťanskom
ponímaní je koliva pôstny pokrm, ktorý Cirkev požehnáva osobitnou modlitbou v prvý piatok Veľkého
pôstu na službe vopred posvätených darov. Týmto
Cirkev poukazuje na cieľ a význam pôstneho odriekania. Koliva sa položí na stolík uprostred chrámu
a po zaambónnej modlitbe sa spieva Kánon svätého
Teodora.

J

S čím je tento pokrm historicky spojený?

Túto tradíciu Cirkev slávi na pamiatku svätého
veľkomučeníka Teodora Tiróna, ktorého sviatok
pripadol na prvú sobotu Veľkého pôstu. Tento svätec zomrel mučeníckou smrťou v roku 306. Teodor
bol nútený obetovať modlám, ale pevne vyznal
svoju vieru v Krista. Dostal niekoľko dní na rozmyslenie. Ten čas vyplnil modlitbou a povzbudzovaním
ostatných kresťanov. Raz v noci podpálil pohanský
chrám a bol obvinený z podpaľačstva. Odsúdili ho
preto na smrť. Rozložili veľký oheň a hodili ho doň.
Veriacim sa podarilo vybrať z ohňa niekoľko jeho
kostí a lebku a pochovať ich. Jeho pozostatky boli
neskôr križiakmi prevezené do Talianska.
Päťdesiat rokov po jeho smrti chcel cisár Julián
Apostata znevážiť kresťanský pôst. Vedel, že prvý
týždeň Veľkého pôstu sa kresťania postia, preto
prikázal, aby celý prvý týždeň Veľkého pôstu boli
všetky potraviny na tržniciach v Carihrade pokropené krvou zvierat z pohanských obiet. Vtedy sa
zjavil carihradskému patriarchovi Eudoxiovi svätý
Teodor Tirón a prikázal mu, aby kresťania nekupovali potraviny na tržniciach. Mali jesť kolivu

archív Terézie Sirotňákovej

J

– varenú pšenicu s medom. Keď cisár Julián videl,
že jeho nariadenie je neúčinné, odvolal ho. Touto
udalosťou Boh prostredníctvom svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna poukázal na dôležitosť pôstu
v živote kresťana. Preto Cirkev na pamiatku svätého
Teodora svätí kolivu.

J

Terézia Sirotňáková, rod. Dancáková
(37), rodáčka
z Prešova, ako
manželka kňaza
popri výchove
troch detí a podpore pastoračnej
činnosti manžela
pripravuje kolivu
už od roku 2012.

Aký význam má pre vás koliva?

Počiatky kolivy siahajú do predkresťanských
čias. Rituálne jedlo prešlo z pohanstva do raného
kresťanstva v Byzancii. Boli to malé koláče vyrobené z varenej pšenice. Od 5. storočia sa koliva
stala potravou mníchov, ktorí nechceli jesť chlieb.
V súčasnosti vidíme, že niektorí kolivu užívajú ako
zdravú výživu, iní ako prostriedok, ktorý im pomáha
na duchovnej ceste. Je dôležitou súčasťou duchovného života na začiatku Veľkého pôstu.
Kolivu vnímam ako symbol prežívania pôstu nielen
na duchovnej, ale aj telesnej rovine. Na jednej strane
je to akoby symbol odriekania si mäsitých jedál
počas pôstu, na druhej strane sladká chuť kolivy
predstavuje radosť, v prenesenom zmysle slova
,,sladkosť“, víťazstva života nad smrťou. Prísľub,
že po rôznych ťažkostiach, obetách a utrpeniach
v živote kresťana, ktorý vidí ich vyšší zmysel, príde
odmena – spomínaná ,,sladkosť“ večného života.
Koliva je symbolom vzkriesenia mŕtvych v deň
druhého Pánovho príchodu. Pšenica zasiata v pôde
sa regeneruje na novú rastlinu, ktorá prináša viac
úrody ako ona sama. Podobne aj porušiteľné telo
človeka bude vzkriesené v neporušiteľnom: „Veď
toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť
a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1 Kor 15,
53) V neposlednom rade je obrad posvätenia kolivy
aj obohatením náboženských obradov počas Veľkého pôstu.
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Ikona Teodora Tiróna. Zdroj: crkvaub.rs

Svätenie kolivy v GKS v Prešove v roku 2018. Zdroj: archív GKS
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Ako ste sa dostali k vareniu kolivy?

Kolivu som začala variť v našej prvej farnosti Klenová
pred deviatimi rokmi. Pre veriacich farnosti to bolo
niečo nové, čo privítali s radosťou. Svätenie kolivy
bolo obohatením prežívania vstupu do Veľkého
pôstu a zároveň požívanie posväteného pokrmu sa
stalo posilnením v tomto pôstnom čase prípravy
na samotné Vzkriesenie.
Pravidelne varím kolivu každý rok aj tu v Sulíne. Aj
pre túto farnosť to bola nová skúsenosť, z ktorej sa
tešili. Vidím, že aj tu tento posvätený pokrm posilňuje duchovný život jednotlivcov, ako aj život farského
spoločenstva. Veriaci farnosti sa počas obdobia
Veľkého pôstu v hojnom počte pravidelne zúčastňujú na liturgických obradoch. V prvý piatok Veľkého
pôstu s obľubou prichádzajú do chrámu na službu
vopred posvätených darov spojenú s posvätením
pôstneho jedla – kolivy. Zo 16. storočia sa uchoval
názor, že koliva je symbolom vzkriesenia a prísady sú
cnosti. Aj symbolmi posilňujeme svoju cestu viery.
To cítim zvlášť vo veľkopôstnom čase vo svojom živote, ale aj v živote nášho farského spoločenstva.

J

Aký je recept na kolivu?

Receptov na prípravu kolivy je veľa, závisí to od územia a rodinných tradícií. Základom je varená pšenica
osladená orechmi, hrozienkami, medom a práškovým cukrom. Pôvodne sa na varenie kolivy používala
čistá pšenica (zrno), ktorá sa najprv namočila na dva
dni do vody. Počas týchto dvoch dní sa premývala
a dávala do čistej vody. Varila sa, pokiaľ nezmäkla, a následne sa ešte päť- až šesťkrát premyla. Ja
používam na varenie namiesto zrna jačmenné krúpy,
rôzne sušené ovocie, med a orechy. Niekto pridáva aj
mak, kokos, ovocný lekvár, kompót a pod.
Dôležité je počas prípravy jedlá nezabúdať na modlitbu. Veľmi vhodná je Ježišova modlitba.

J

Ale predsa, aký je váš recept?

Pripraviť tento pokrm nie je ťažké. Môžete to skúsiť
aj podľa môjho receptu. Ja varím tak pre štyridsať
ľudí a na kolivu používam 1,5 kg jačmenných krúp,

0,7 dl medu, 200 g hrozienok, 200 g brusníc, rôzne
sušené ovocie – slivky, marhule a sekané alebo mleté
orechy.
Sušené ovocie namočím do vody. Pšeničné krúpy
premyjem a varím na miernom ohni. Počas varenia
krúpy pravidelne miešam a zároveň dávam pozor,
aby sa nerozvarili. Keď zmäknú, zlejem vodu, premyjem ich v studenej vode a nechám odtiecť. Potom
pridám med, sušené ovocie (bez vody) a posekané
alebo mleté orechy. Všetko dôkladne premiešam.
Na ozdobenie používam čerstvé hrozno, marhule
alebo sušené ovocie. Keď je koliva pripravená, má
byť posvätená v chráme. A treba ju zjesť čím skôr,
pretože med v kombinácii s ostatnými zložkami
jedla môže začať kvasiť.

J

Gréckokatolícky kňazský
seminár v Prešove nie
je iba miestom, kde sa
formujú noví kňazi pre
Slovenskú gréckokatolícku cirkev. Práve tu
dochádza už desaťročia
k znovuobjavovaniu
vlastnej východnej
tradície miestnej cirkvi,
do ktorej patrí aj svätenie kolivy.

Ako v Sulíne prebieha posviacka kolivy?

V našej farnosti je koliva umiestnená v strede chrámu. Po jej posvätení si ju ľudia naberajú do pohárov
a odnášajú do svojich domácností pre seba a svojich
najbližších. Mám radosť zo záujmu o obnovenie tejto
tradície, ktorá opäť začína plniť svoju úlohu v živote
veriacich ľudí. Keď sa prvý týždeň Veľkého pôstu
končil, kresťania prinášali dobrodincovi veľkomučeníkovi Teodorovi vďakyvzdávanie za danú pomoc.
V tú sobotu kolivou radostne slávili jeho pamiatku.
Odvtedy až doteraz si pripomíname ten zázrak.

J

Spomínali ste kolivu v gréckych reštauráciách. Nájdeme ju aj inde?

Arabskí kresťania podobný pokrm pripravujú
na sviatok svätej Barbary a volá sa burbarrah.
V gréckej oblasti sa niekedy toto jedlo používa aj
na Vianoce ako súčasť sviatočných náboženských
tradícií. Koliva je aj pokrmom východných veriacich
pri zádušných sobotách a je charakteristická najmä
pre grécku oblasť.

J

Čo by ste si priali v súvislosti s kolivou?

Nech nám všetkým táto svätenina slúži na posilnenie
vo veľkopôstnom čase, aby sme ho prežili v intenzívnejšej modlitbe a duchovnom napredovaní.

VIETE, ŽE...
Pšenica obsahuje
bielkoviny (8 − 13 %),
hrubú vlákninu (do 2 %)
a vitamíny skupiny B,
najmä tiamín, vitamín
E, ako aj vápnik, železo,
fosfor, draslík, horčík
a zinok. Med okrem
toho obsahuje aj sodík,
jód, meď a vitamíny B1,
B2, B3, B5, B6, C, D, H,
K, E a P. Navyše pôsobí
protizápalovo.

www.casopisslovo.sk
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POMOC PRI VÝCHOVE
K ĽUDSKEJ LÁSKE
Zuzka LAUKOVÁ – Anna SIEKELOVÁ

Každý sa musí naučiť zodpovednosti v láske. V príprave
na životné povolanie – manželstvo, zasvätený stav či život
osamote sa treba rozvíjať rovnomerne a primerane v piatich aspektoch: telesnom, citovom, duchovnom, rozumovom a sociálnom. To znamená nutnosť poznať a pochopiť,
čo je zodpovedné sexuálne správanie.

narušený). Má právo byť chránené od počatia a po narodení vychovávané k dôvere,
slobode a solidarite. Človek je buď muž,
alebo žena (je dôležité poznať, že zmeny
v počte i zložení chromozómov alebo
odlišný vývoj pohlavných orgánov pod
vplyvom nadmerného množstva materských či vlastných hormónov sú definované ako choroby).

pochybuje o dôležitosti významu lásky
a vzájomnej dôvery rodičov pre harmonický
vývoj dieťaťa už pred jeho narodením. Pre
budúcich rodičov je preto potrebné pochopenie Božieho plánu s ich manželstvom
a rodinou aj poznanie prirodzenej regulácie
počatia. Preto je veľmi dôležité hľadať sprevádzanie manželov aj po svadbe a pokračovať v rozvíjaní predmanželskej náuky.

Okolo troch rokov sa deti začínajú pýtať,
ako prišli na svet. Odpoveď musí byť
znova jasná a otvorená (chodenie, svadba,
vývoj v brušku, pôrod, súrodenec...).
A najmä pravdivá, no podaná tak, aby to
dieťa pochopilo. Zahmlievanie a rozprávka
o bocianovi len uberajú rodičom na vážnosti a deformujú budúcu dôveru dieťaťa
voči nim. Jednoduchý krátky a opakovaný
rozhovor je preto veľmi významný.

Pre budúci život v dospelosti je dôležité,
aby sa dievčatá naučili pozorovať svoju
plodnosť a viedli si záznamy o svojich
menštruačných cykloch. Rovnako je
potrebné, aby aj chlapci porozumeli
fungovaniu ženskej a mužskej plodnosti.
Na tejto ceste sú nevyhnutné individuálne
rozhovory rodičov s deťmi.
Rodičia však musia byť objektívni, rozvážni, zrelí a mravní ľudia s presným a zodpovedným chápaním významu sexuality a jej
zapojenia do vlastnej osobnosti. V dnešnej
dobe je pre nich nevyhnutné poznať
niektorú z metód prirodzenej regulácie
počatia, ktorá sleduje príznak hlienu krčka
maternice. Používanie učebných osnov
je však vyhradené len tým, ktorí úspešne
absolvovali predpísané školenie lektormi.
Ale toto poznanie nepríde samo od seba.
Skutočnými rodičmi sa muž a žena
nestanú, keď sa im narodí dieťa. Nimi
sa stávajú postupne, ich rodičovstvo sa
vyvíja. A rovnako sa od splodenia dieťaťa
chtiac-nechtiac pripravujú na individuálny
rozhovor s dieťaťom na takú citlivú tému,
akou je sexuálne správanie. Ako by sa teda
malo postupovať v rodine? Čo všetko si
treba osvojiť?

BUDÚCI RODIČIA
Na začiatku cesty je pozitívna a múdra
sexuálna výchova samotných rodičov, ktorá
usmerňuje a zapája pohlavný pud do služby
lásky a rozvoja osoby. Dnes už málokto

RODIČIA A MALÉ DETI
Boh chce, aby sa človek narodil do láskyplnej a usporiadanej rodiny. Dieťa má právo
vzniknúť z intímneho spojenia a lásky otca
a mamy, byť prijaté, milované a uznávané i v situácii, ktorá niekedy nemusí byť
ideálna (ak bolo počaté nečakane alebo je
nemanželské, prípadne je vzťah rodičov

REDAKČNÝ
OZNAM
V tejto rubrike venovanej rodine
o niekoľko čísel ukončíme cyklus
článkov venovaných výchove. Ak sme
vám neodpovedali na nejakú otázku
alebo nepriblížili niektorú konkrétnu
oblasť, neváhajte a čím skôr napíšte
do redakcie na e-mail:
redakcia@casopisslovo.sk
alebo zatelefonujte na 0911 711 263.
Radi sa pokúsime nájsť autorov a pripraviť kvalitné články na chýbajúce
témy.

Už v predškolskom veku sú rodičia povinní
varovať dieťa a naučiť ho chrániť sa pred sexuálne násilnými a úchylnými ľuďmi (pedofilmi). V dnešnej dobe uvoľnenia mravov
nie je škodlivé nenásilnou formou spýtať sa
dieťaťa na čas, ktorý strávilo mimo dohľadu rodičov. Úprimný každodenný jednoduchý rozhovor s dieťaťom o prežitom dni
často počas inej činnosti (najmä hry) môže
predísť veľkej traume, ktorej následky dieťa
i rodina budú prežívať roky.
V mladšom školskom veku začína dôverný
vzťah medzi otcom a synom a matkou
a dcérou. Ak sú rodičia autentickí, deti sa
im budú zverovať aj so sexuálnymi otázkami. Mali by vedieť, čo je sviatostné manželstvo a význam rodiny. Je dobré pripraviť
si určité vhodné vety v situácii týkajúcej sa
sexualizácie. Rodič chce dieťaťu len dobre
a je lepšie, ak nevhodné informácie zachytí až po pravdivých. To je veľmi dobrá
„imunizácia“ proti zlu, ktorému sa nedá
celkom vyhnúť, ale dá sa naučiť vytesňovať
ho a premáhať.

www.casopisslovo.sk
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„Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca
a neopúšťaj naučenie svojej matere,
bo krášlia tvoju hlavu vencom
ľúbezným a tvoju šiju
zlatým náhrdelníkom.”
Prís 1, 8 – 9

pexels.com

Časom však príde vek, ktorého sa rodičia
pri výchove asi najviac boja – puberta.
Matka by mala byť tou, ktorá dcére pomôže
prijať ženstvo a riadne ju poučí o plodnom
období (teda prítomnosti ovulácie). V prvom rade ona by jej mala zveriť tajomstvo
o odovzdávaní života. Je to naozaj úžasné
privilégium. Otec má dospievajúcemu
synovi vysvetliť jeho fyziologický vývoj
skôr, ako sa dozvie nevhodné informácie
od kamarátov alebo iných dospelých.
Dôležité v komunikácii s deťmi je počúvanie, aby sme dokázali s nimi zmysluplne
hovoriť. No nie počúvanie zo strany detí,
ale rodičov. Vypočutie si ich slov a ich porozumenie vedú k tomu, že dieťa je oveľa
ochotnejšie počúvať a prijímať slová rodiča.
Dcéry v tomto období obdivujú otcov,
synovia sú „gavaliermi” svojich mám.

RODIČIA A DOSPIEVAJÚCI
V sexuálnej výchove sú dva nesprávne
postoje: buď je celkom v úzadí, alebo
je podávaná ako súbor poznatkov bez
nadviazanosti na vzťahy, zodpovednosti
za seba i za druhého a bez lásky spojenej
s morálkou. Ak rodič naozaj miluje svoje
dieťa, nesmie ho nechať napospas iným.
A to sa týka aj výchovy v sexuálnej oblasti.
Báť sa o tom otvorene hovoriť s dieťaťom
svedčí o nezrelosti rodiča. Na druhej stra-

ne stroho odkomunikovať všetko o tejto
oblasti dospievania nevedie k tomu, že to
dieťa pochopí a prijme. Každé odporúčanie je dôležité vysvetliť práve cez dosah
jeho dodržiavania i nedodržania na vzťahy, a tak budovať v dieťati zodpovednosť
za seba i za druhého. Je dôležité dospievajúcemu vysvetliť, aké dôležité je dodržiavanie morálnych zásad pre budovanie
skutočného láskyplného vzťahu.
Niektorí rodičia či vychovávatelia veľmi
hrubo predkladajú informácie o sexualite
vrátane schvaľovania masturbácie, predmanželského sexu a antikoncepcie (pozri
programy Láska je láska, Som dievča, Som
chlapec, S tebou o tebe, Milujme sa a plánujme, Gender ideológia a ďalšie...). Rodičia majú neodňateľné právo jednoznačne
odmietnuť takéto prednášky na školách
a riaditeľ školy je povinný zistiť, či si ich
prajú. Môžu však prijať programy TeenSTAR a ParentSTAR, ktoré kontrolujú
a v nich spolupracujú.
Dnes sa stále šíri antikoncepcia, voľná
láska, prístup k umelému ukončeniu
tehotenstva, umelému oplodneniu či
rodová ideológia LGBTI, preto je stále naliehavejšie, aby sa učenie Cirkvi podávalo
už dospievajúcim, aby sa nebáli svojej
sexuality a zodpovedného manželského

spojenia, plného lásky a otvoreného
životu. Rodičia si však musia uvedomiť,
že rodina nie je jediné a výlučné výchovné
spoločenstvo.

MLADÍ DOSPELÍ
Mladí musia dospieť k ovládaniu sa, objaviť hodnoty lásky i pochopiť škody, ktoré
by im predčasný sex priniesol. Prejavom
zrelosti a dospelosti je ochota prihlásiť
sa k následkom svojich činov. Majú preto
spolu chodiť, skúmať svoje charaktery
i hodnotové rebríčky a hovoriť o svojich
názoroch. Je dobré spoznávať i viacerých,
aby každý sám prišiel na to, s kým chce žiť,
mať deti a zostarnúť. Ak chceme pracovať
v akýchkoľvek dôležitých oblastiach, vždy
potrebujeme náležitú prípravu. Týka sa
to, samozrejme, aj manželstva a zodpovedného rodičovstva. Preto je dôležitá
kvalitná a dlhodobejšia (i kvôli spoznaniu
zákonitostí vlastnej plodnosti) predmanželská príprava. Vedomá voľba, veľké úsilie
a čakanie na splnenie túžby (aj v sexuálnej
oblasti) je vždy ťažké, ale aj zodpovedné.
BUDÚCNOSŤ SVETA
TEDA ZÁVISÍ NAJMÄ
OD RODIČOV.

www.casopisslovo.sk

12

katechéza

DEVPETERUVSKÁ
IKONA
svnikolae.ru

Milan GÁBOR

kuláša divotvorcu z Myry v obci Baťuškovo
v Moskovskej eparchii. Keď bola v Baťuškove v roku 1666 postavená murovaná
cerkev, ikonu preniesli na jej nové miesto
a umiestnili do drevenej prenosnej schránky. V tridsiatych rokoch 20. storočia vtrhli
do cerkvi zlodeji a ikonu ukradli. Tú našli
veriaci neďaleko cerkvi. Zlodeji z nej strhli
drahocennú zdobenú rizu. Keď ikonu
očistili, umiestnili ju vo svätyni v cerkvi.
Miestny kňaz ju každý deň vynášal zo
svätyne na analoj uprostred chrámovej
lode. V roku 1939 bola cerkev na základe
vládneho nariadenia zatvorená a cirkevný
hnuteľný majetok vrátane ikony prepadol
v prospech štátu. Od tých čias niet o ikone
žiadnych správ. Nezachovali sa ani osobitosti jej ikonografie či presné rozmery.
V roku 1997 bol chrám spätne vrátený Ruskej pravoslávnej cirkvi. Po dvoch rokoch
V. Charlamov namaľoval novú ikonu na základe požiadavky istého muža, ktorého
prosby boli po modlitbách pred devpeteruvskou ikonou vypočuté. Ako vzor poslúžila
ikona z 19. storočia, ktorej kompozícia
bola všeobecne známa. Ikona zobrazuje
Božiu Matku s dieťaťom Kristom, ktorý je
stvárnený v celej postave, stojac na kolenách
Bohorodičky, ktorá ho pridržiava za pravé plece a ľavou rukou na neho ukazuje.
Na niektorých ikonách tohto typu sa Kristus
túli k lícu Božej Matky a podobne ako
na Vladimírskej ikone Bohorodičky objíma
mamu ľavou rukou okolo krku a pravou sa
drží jej maforia.

V predchádzajúcich článkoch sme hovorili
o tom, že mnohé ikony Bohorodičky majú
svoje pomenovania spájajúce sa s miestom
alebo osobou, či také, ktoré pomenúvajú
niektoré vlastnosti, alebo konanie Bohorodičky. Sú však aj ikony, o ktorých pôvode
a histórii toho veľa nevieme, a takou je aj
táto ikona.

Devpeteruvská ikona Bohorodičky (po rus.
девпетерувская) sa objavila v roku
1392, ale pôvod ikony stvárnenej v type
nežnej – milujúcej Matky (po gr. Eleusa,
po rus. Умиление), ako aj podrobnosti
zjavenia nie sú známe. Jedna z jej raných
kópií z obdobia 16. storočia sa nachádzala
v drevenej Cerkvi sv. otca arcibiskupa Mi-

Iná známa kópia devpeteruvskej ikony Bohorodičky sa nachádzala v Kélii sv. Pitirima
(† 1698), tambovského biskupa, ktorý sa
počas života pred ňou často modlieval. Verejne známou sa však stala až po zázračnej
udalosti v roku 1833. Istá žena, ktorej muž
bol falošne obvinený a uvrhnutý do väzenia,
mala sen, v ktorom sa jej zjavil neznámy
starec, ktorý jej prikázal, aby šla do Preobraženského soboru (Katedrálneho chrámu
Premenia Pána) v Tambove a tam podľa ním
určeného opisu našla ikonu Bohorodičky
z Kélie sv. Pitirima, a poprosila, aby pred
ikonou odslúžili bohoslužbu. Žena urobila
presne tak, ako jej nariadil starec, a za krátky čas bol jej muž prepustený z väzenia.
Ikona sa v súčasnosti nachádza v Preobraženskom sobore v Tambove, v časti chrámovej lode na ľavom analoji, pri moščeviku
(relikviári) sv. Pitirima. Svoju liturgickú
pamiatku slávi 29. februára.
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AKO CEZ PÔST
Marta GROMOŠOVÁ
„Vyzerám tak preto, lebo sa celý svoj
aktívny život snažím vyzerať inak,“ mohla
by som povedať ľuďom, ktorí ma po rokoch nespoznávajú na verejnosti. Na tvár
používam krém „na povadlou pleť“, ako
stojí na tégliku hriešne drahej emulzie
s objemom pár mililitrov, oblečenie sa
tajomne scvrkáva v útrobách našej automatickej práčky a čo sa týka účesu, konečne som našla odvahu priznať farbu. Áno,
navždy sa stratila moja gaštanová hriva,
posledných štyridsať centimetrov hustých
zafarbených vlasov som podarovala človeku s vážnou diagnózou. Na parochňu.
S vekom vraj prichádza aj rozum, a tak mi
ostáva veriť, že ten môj neprišiel sám...
Azda všetci chceme vyzerať najlepšie,
ako sa len dá. Prvý dojem pokladáme
za najdôležitejší a moderné spoločenské
vedy na nás zavše vyrukujú s najnovšími
výskumami amerických vedcov. Nezrátame, koľkokrát v živote sme sa presvedčili,
že diéty nefungujú, lebo keby fungovali,
existovala by jedna jediná namiesto
všetkých tých osvedčených a zaručených,
namiesto krvopotne odbúraných ton tuku
by sa nám na pás neskladali nové faldy.
Geneticky zrejme nemáme vo výbave
tučnotu a obezitu vo všetkých ich stupňoch. Naši predkovia sa hravo dokázali
vpratať nielen do kože, ale aj do svojich

sviatočných odevov celé roky. Len občas
bolo treba vložiť nejaký ten klin do oblečenia, keď sa pôvodný materiál tak
trocha opotreboval. Čím teda vysvetľuje
moderná veda stav rovnováhy tela a duše,
vnútornú spokojnosť so zovňajškom
a úplnú zbytočnosť zapodievať sa tým,
aký odraz mi ponúka zrkadlo v kúpeľni
a na chodbe nášho bytu? Diétujeme, hoci
by sme sa mali radšej postiť. Odriekať si
jedlo, pôžitky, žiť v súlade s Bohom, sami
so sebou a so svojimi blížnymi. A nezabúdať na prírodu a jej zákonitosti. Nuda?
Pasé? Blá, blá? Možno stačí spomienka

na skromnú izbu starých rodičov, na piatky a stredy bez mäsa, na prísny pôst mojej
tety, čo sa v piatok ani vody nenapila…
Na stoloch sa objavoval bôb, pohánka,
fazuľa rôznej veľkosti a farebnosti, šošovica, zemiaky upečené na platni šparhetu
len tak, nasucho, kyslá kapusta a v nej
jabĺčko...
Módne bezobalové trendy nás vracajú
do čias, keď sme mali doma dve sieťovky,
keď sme igelitové tašky z tuzexu nosili
ako luxusné módne doplnky a zimu sme
s mamou trávili tým, že nám dala do rúk
nadstrihnutý zadný diel zodratého pyžamka, a my sme ho trhali na úzke pásiky
a namotávali na obrovské klbká. Tie
potom putovali do bieleho vreca a k babkiným krosnám, lebo v tých časoch bolo
povinnosťou každej dobrej gazdinej
po pierko aj cez plot skočiť...

UČÍ MA JEŽIŠ, UČITEĽ (3)
Ježišu, ďakujem ti za túto náuku. Poznám to zo Svätého písma a viem, že je to
stará náuka. Áno, hovorí Ježiš, dávna, ale vždy potrebná. Veď som povedal: „Kým
sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka
zo Zákona.“ (Mt 5, 18) To znamená, že Boží zákon je vždy potrebný. Áno, Ježišu,
dávne zákony, poznáme ich, ale, žiaľ, často na nich zabúdame. Žijeme tak, ako by
sme tu chceli žiť naveky, akoby telo bolo cennejšie ako duša, akoby pozemské veci
mali väčšiu cenu ako večné. Ó, dobrý Učiteľ, často mi pripomínaj tieto pravdy, aby
som sa nespoliehal na mamonu, aby som si viac cenil dušu, spásu než všetko iné
na zemi. Daj mi silu, aby som ti mohol vždy slúžiť, aby som každú tvoju náuku
zachoval a skrze ňu bol spasený. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Vyslovené slovo letí, napísané zostáva.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?
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Otázka:

HE3K NA JEDEN KLIK

ČO ROBIŤ,
AK SA BOJÍM DIABLA?

ŽENY, NAUČTE
SVOJICH
MUŽOV
BOJOVAŤ!
Stáva sa, že žena v prirodzenej túžbe po stabilite vzťahu
má často nutkanie spraviť
aj to, čo predtým vytrvalo
odmietala. Prečo? Lebo keď
miluje, ide do toho s celým
srdcom aj dušou, však?
A túžba po trvalej láske ju
privádza k ústupkom. Nechce ho stratiť, tak mu skôr či
neskôr dá, po čom túži, len
aby to nemusel hľadať inde.
Lenže zabúda, že už ju neženie láska, ale strach. Boh
dal mužovi bojovné srdce.
Srdce, ktoré túži po dobýjaní
hradieb, zdolávaní vrchov
(v akomkoľvek ponímaní).
Tento boj si muž veľmi
cení a zapisuje sa hlboko
do jeho srdca. Preto sa muž
potrebuje v boji zdokonaľovať. Ak tvoj muž, ktorý je
predurčený na boj od Boha
(žena je nádobou plnou
citov a má svoju rodinu nasmerovávať k láske), nemusí
bojovať ani na úrovni tela,
ako obstojí v boji na úrovni
ducha, v ktorom sú manželia
partnermi?
Preto, drahá žena, potrebuješ pomôcť svojmu mužovi
objaviť v sebe bojovníka,
aby ste spoločne rástli, spoločne napredovali. (Katarína
Marčáková)

pexels.com

3 komentáre

		
Páči sa mi to

Komentovať

Jozef Maretta, kňaz, 2004 – 2016 poverený službou exorcistu
Keď sa dieťa bojí, ujde pod stôl alebo pod mamkinu sukňu. Keď
sa bojí starší, ujde ku skleslej nálade, neistote, beznádeji, nedôvere či depke. Čo robiť, ak sa bojím diabla? Biblia nám odpovedá. List sv. Jakuba: „Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite
a ujde od vás.” Teda ak má niečo ujsť, tak je to diabol, a nie to, čo
robí strach z neho. Krstom sme sa stali Božími deťmi a v Ježišovi
Kristovi máme víťazstvo nad diablom, hriechom aj smrťou. Sme
vo víťaznom tíme. Neznamená to, že diabol nás nechá na pokoji.
Prvý pápež svätý Peter vo svojom prvom liste píše: „Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“
(1 Pt 5, 8) Je to pozvanie pre každého z nás. Verme nielen v existenciu, ale majme vzťah viery v Krista, nebeského Otca a Svätého Ducha. Budujme dôveru a vzťah s Najsvätejšou Trojicou. Ak
ju budeme mať, môžeme sa zľaknúť toho, čo protivník pripravil,
ale nebudeme sa báť, lebo s Kristom a v Kristovi budeme víťaziť.
Nech nás jeho krv prikryje a sprevádza pomoc Svätého Ducha.
Páči sa mi to . Odpovedať

Jak 4, 7

Viktória Žolnová, animátor
Diabla sa báť nemusíme, a predsa sa bojíme. Strach je v nás. Prečo? Dôvodov môže byť mnoho, no „ak je Boh za nás, kto je proti
nám?“ (Rim 8, 31) Prvou z vecí, ktorú v boji proti tomu strachu
potrebujeme urobiť, je, že budeme na Božej strane. Ako? Skrze
bytie v milosti posväcujúcej, očisťovanie si srdca vo sviatosti
zmierenia a prijímaním Ježiša v Najsvätejšej Eucharistii. Máme
ešte mnoho iných zbraní. Jednou, veľmi účinnou, je utiekanie sa
k Presvätej Bohorodičke skrze modlitbu ruženca. Diabol o ruženci povedal: Keby ľudia vedeli, že majú na dosah ruky takú zbraň,
sedel by som v pekle sám! Ale vy nepočúvate pápežov, svätých
ani prorokov, ba ani svoje srdce. Víťazím nad vami vďaka vašej
hlúposti a pýche. Nebojím sa Vás! Ale bojím sa jej ruženca…“
Páči sa mi to . Odpovedať

1 Pt 5, 8 – 10

Ľubomír Vozňak, laik pracujúci v GKCH v Prešove
Utekať! Keď som bol mladší, chodil som domov pešo popod les.
Šiel som raz aj v noci a v lese niečo šuchlo. V tom momente som
začal utekať, aby som bol čím skôr pri prvých domoch a svetlách
v dedine, tam som prestal utekať. Keď sa stretneme s niečím
alebo s niekým, z čoho máme strach, tak zvyčajne utekáme. Utekáme preto, aby sme našli miesto, kde sa môžeme skryť, miesto,
kde sa budeme cítiť bezpečne. Preto keď sa bojíme diabla, tak
utekajme k nášmu nebeskému Otcovi a nebeskej Matke. Utekajme k modlitbe. Tak ako dieťa uteká k otcovi a mamke vždy,
keď má strach, tak aj my sa máme naučiť utekať tým správnym
smerom k Otcovi a Matke, k modlitbe...
Páči sa mi to . Odpovedať
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PODUJATIA
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Online na FB
Pondelok Liturgia za členov GMPC (možnosť
poslať svoju prosbu do ekténie)
Utorok 18.00 Vysokoškolské stretko
Štvrtok 15.00 Stredoškolské stretko 18.00
Modlitebné stretko
V programe môžeš byť aktívny cez FB stránku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj
a zdieľaj.
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova
40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online na FB

PRÍHOVOR
SVÄTÝCH
OTCOV
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  Čo robí váš otec? Čím
sa živí? Je svätý? Prvé dve otázky pripomínajú bežný
rozhovor pri káve, ktorý sa už šíri poza hranice osoby
vášho spoludiskutéra. A čo tá tretia, ako súvisí s prvými dvoma?
V našich liturgických modlitbách sa často ozývajú
slová: „Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu
Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami“, na ktoré odpovedáme slovom amen, nech sa tak stane. Kto sú však tí
svätí otcovia, ktorých prosíme o príhovor? Tu sa črtajú
dve riešenia. Týmito svätými otcami by mohli byť
svätci. Biskupi, vyznávači, svätitelia, prepodobní, hieromučeníci, pustovníci... Len samotných kategórií je
viac ako dosť. Táto možnosť je celkom reálna a logická.
Prosíme tých, ktorí už dosiahli nebeské kráľovstvo, aby
aj nás svojím príhovorom viedli tam, kde niet bolesti,
zármutku ani stonania. A aká je druhá možnosť? Jeden
profesor liturgiky učil svojich študentov: „Liturgia
katechizuje samu seba.“ To, čo potrebujeme v rámci
liturgie vysvetliť, nám objasňuje samotná liturgia.
Na tretej a šiestej hodinke ľud vyzýva kňaza: „V mene
Pánovom požehnaj, otče.“ A kňaz odpovedá: „Na príhovor našich svätých otcov...“ Výnimkou je však
modlitba s biskupom. Vtedy ľud prednáša: „V mene
Pánovom požehnaj, vladyka.“ (Vladyka je oslovenie
biskupa.) A vladyka nevraví nič, slova sa však ujíma
kňaz, ktorý hovorí: „Na príhovor nášho svätého vladyku, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.“
Vďaka tejto verzii spomínanej modlitby môžeme vidieť, že toto zvolanie sa týka aj otcov žijúcich na zemi.
Odvolávame sa na modlitby svojich biskupov, kňazov,
duchovníkov, ale aj otcov, ktorých sme nikdy nestretli:
mníchov, pustovníkov, svätcov dnešných čias.
A tu sa opäť ukazuje, aká je Cirkev múdra a ako sme si
navzájom blízki. Nemusíme si to ani uvedomovať, no
sme si bratmi a sestrami viac, než by sa zdalo.

www.casopisslovo.sk

15

z kresťanského sveta

bisericaromanaunita.ro

ZOMREL GRÉCKOKATOLÍCKY BISKUP
FLORENTIN CRIHĂLMEANU
RUMUNSKO/CLUJ-NAPOCA g  12. januára si Pán neba
a zeme povolal k sebe vo veku šesťdesiatjeden rokov gréckokatolíckeho sídelného biskupa eparchie Cluj-Gherla v Rumunsku
vladyku Florentina Crihălmeanua.

Vladyka Florentin sa narodil 17. septembra 1959. Kňazské svätenie prijal pre eparchiu Cluj-Gherla v septembri 1990. Za pomocného biskupa tejto eparchie bol vymenovaný 6. novembra
1996. O dva mesiace neskôr, 6. januára 1997, prijal biskupské
svätenie v Ríme z rúk pápeža svätého Jána Pavla II. 18. júla 2002
sa stal sídelným biskupom tejto eparchie. Niekoľkokrát navštívil i Slovensko. Mal veľmi pokojnú povahu a bol to skutočný
muž modlitby. Vladykovi Florentinovi nedávno diagnostikovali
Covid-19 v ľahkej forme bez nutnosti hospitalizácie. Izoloval sa v kláštore, no 12. januára o 15.20
zomrel na následky kardiorespiračnej komplikácie v kláštore sestier Matky Božej v Cluj-Napoca.
Deň pred tým, ako sa mu mala skončiť povinná karanténa.

Večná mu pamiatka!

KAZACHSTAN/ATYRAU g  Duchovný
otec Peter Sakmár, rodák zo Spišského
Podhradia, ktorého pred mesiacom
vymenoval Svätý Otec František za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae
Sedis v Atyrau v Kazachstane, kánonicky
prevzal svoj úrad na sviatok Zjavenia Pána
6. januára.
Slávnostnú svätú omšu v Chráme Premenenia Pána v Atyrau pri tejto príležitosti slávil arcibiskup metropolita Astany
Tomasz Peta spolu s astanským pomocným biskupom Athanasiom Schneiderom
a ďalšími kňazmi Apoštolskej administratúry Atyrau. Z dôvodu pandémie
bolo slávenie bez účasti veriaceho ľudu.
Apoštolská administratúra Atyrau pre
katolíkov latinského obradu pokrýva
západnú oblasť Kazachstanu a je súčasťou
metropolie Astana. Zriadil ju v roku 1999
sv. Ján Pavol II. (RV)

Parocchia ucraina a Roma – Chiesa CattedraleFoto (RV)

Pohreb biskupa sa začal 15. januára, keď bolo jeho telo uložené na poslednú poctu v Katedrále
Premenenia Pána v Cluj-Napoca. Podľa na jeho vôle tí, ktorí mu chceli priniesť vence a vence,
mali dať peniaze chudobným. Pohrebná liturgia sa uskutočnila nasledujúci deň za účasti asi tisíc
veriacich pred novou nedokončenou katedrálou zasvätenou mučeníkom a vyznávačom 20. storočia a po nej bolo telo biskupa uložené do hrobky pod katedrálou. (Daniel Černý, Juraj Gradoš)

KÁNONICKÉ
PREVZATIE ÚRADU

TALIANSKO/RÍM g 22. januára si spoločne
s Pápežským slovenským kolégiom a Ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, a s krajanskou komunitou pripomenuli v Ríme
nedožité 100. výročie narodenia MUDr. Antona Neuwirtha, prvého slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde
maltézskych rytierov po vzniku Slovenskej
republiky v roku 1993. Spomienkovej slávnosti v kaplnke ústavu predsedal kardinál Jozef
Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov. (TK KBS)
MAĎARSKO/BUDAPEŠŤ g V Katolíckej
cirkvi v Maďarsku existuje stále veľká nádej,
že pápež navštívi túto krajinu a bude predsedať Medzinárodnému eucharistickému
kongresu, ktorý je naplánovaný v septembri
v Budapešti. Organizátori sú odhodlaní
usporiadať toto významné cirkevné podujatie, ktoré sa pre pandémiu preložilo z roku
2020 na rok 2021, uviedol prímas Maďarska
kardinál Peter Erdő. (TK KBS)
VATIKÁN g Predseda Pápežskej rady
na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt
Koch zaslal kondolenčný telegram do Bieloruska. 12. januára tam zomrel 85-ročný
metropolita Filaret (Vachromejev), emeritný
patriarchálny exarcha celého Bieloruska.
Takýmto spôsobom sa Katolícka cirkev spája
v modlitbe s Bieloruskou pravoslávnou cirkvou za zosnulého metropolitu. (RV)

PÚŤ K JASLIČKÁM
V SANTA MARIA MAGGIORE
TALIANSKO/RÍM g V predvečer sviatku Narodenia Pána podľa juliánskeho
kalendára 6. januára sa uskutočnila púť ukrajinskej gréckokatolíckej Farnosti
svätých Sergeja a Bakcha, ako aj ikony žirovickej Bohorodičky v Ríme k relikvii
jasličiek uložených v bazilike Santa Maria Maggiore. V poobedňajších hodinách
sa začala modlitba Veľkého povečeria s lítiou, ktorému predsedal exarcha pre
ukrajinských veriacich byzantského obradu sídliacich v Taliansku, vladyka Dionýz Ľachovič OSBM. Na modlitbe bol prítomný aj vladyka Irynej Bilyk OSBM,
kanonik baziliky, ako aj otec Taras Ostafiiv, farár katedrálnej farnosti. Na púti
bol aj pán Sergej Kuľčickij, dočasne poverený vedením ambasády Ukrajiny pri
Svätej stolici.  
Pri konci bohoslužby sa veriacim prihovoril s kázňou aj vladyka Dionýz. Ako
povedal: „Kristus sa narodil raz a navždy. Jeho narodenie, smrť a vzkriesenie
sa v dejinách už nezopakujú. No jeho narodenie, smrť i vzkriesenie pokračujú
v nás, v našich dušiach. Prišiel na svet kvôli nám, a preto jaskyňa nášho srdca je
povolaná k tomu, aby bola vždy otvorenou na prijatie Krista.“ (Daniel Černý)

www.casopisslovo.sk
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JUBILEJNÝ
ROK VÝROČÍ
MUKAČEVSKEJ
EPARCHIE
Daniel ČERNÝ

Naši bratia a sestry v Mukačevskej gréckokatolíckej eparchii nevstúpili 1. januárom len do nového roka, ale súčasne
aj do jubilejného roka svojich výročí. Hlavným výročím pre
eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku
1771. Cisárovná Mária Terézia dosiahla zriadenie eparchie
u pápeža Kilmenta XIV., ktorý ju zriadil 19. septembra 1771
bulou Eximia Regalium Principum.

Mukačevská eparchia je matkou gréckokatolíckych cirkví na Slovensku, v Maďarsku,
v USA (metropolia Pittsburgh), exarchátu
v Prahe i slovenskej eparchie v Kanade. Jej
veriacich, priamych či nepriamych, však
možno nájsť roztrúsených po celom svete.
Druhým veľkým výročím je 375 rokov
od uzavretia Užhorodskej únie, ktorej podpísaním sa v kaplnke Užhorodského zámku
24. apríla 1646 zjednotilo duchovenstvo
a veriaci byzantského obradu pod Karpatmi
s Katolíckou cirkvou. O tejto téme vyšlo
v ostatných rokoch niekoľko zaujímavých
publikácií aj v slovenskom jazyku, ako sú
napríklad: preklad diela Michala Lacka
SJ: Užhorodská únia karpatských Ruténov
s Katolíckou cirkvou (Košice 2012), prípadne
Makarij Marián Medviď: Užhorodská únia
(2004) či Juraj Gradoš: Dokument Užhorodskej únie z 24. apríla 1646 (2016).
Pri príležitosti jubilejného roka Mukačevská eparchia pripravila aj logo. V strede
loga je trojramenný kríž. Ten dáva zmysel
celému životu kresťana a je Kristovou
víťaznou zbraňou, ktorou premohol smrť
a chce premôcť aj našu smrť v hriechu.
Okrem toho, kríž jasne poukazuje na nedávne osudy tejto ťažko sužovanej Cirkvi
v 20. storočí. Obdobne ako naša Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa aj ich
môže nazývať cirkvou mučeníkov. Z nich
najznámejší je vladyka mučeník Teodor
Romža (1911 – 1947), ktorého 110. výročie
narodenia si v tomto roku takisto pripomíname. Súčasne si pripomíname aj 85 rokov
jeho kňazskej vysviacky v Chráme svätého
Antona pri pápežskom kolégiu Russikum
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Mukačevská eparchia
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v Ríme. Súčasne uplynie dvadsať rokov
od jeho blahorečenia pápežom Jánom
Pavlom II. počas jeho apoštolskej návštevy
Ukrajiny v roku 2001.

(1921 – 2003), ako aj sto rokov od príchodu
sestier baziliánok do eparchie a začiatku
vydávania časopisu Blahovistnik.
Počas nedávnych dejín spájala biskupstvo
so Slovenskom aj osoba nedávno zosnulého
vladyku Milana Šášika CM (1952 – 2020),
ktorého 45 rokov od kňazskej vysviacky
uplynie tento rok. Súčasne si pripomenieme 25 rokov kňazskej vysviacky vladyku
Nila Luščaka, apoštolského administrátora
Mukačevskej eparchie, ktorého vysvätil
za kňaza vladyka Ivan Semedi 2. júla 1996.

Ostatky blaženého biskupa Teodora boli
po odbornej expertíze v Budapešti slávnostným spôsobom v roku 2003 prenesené cez
maďarský Máriapócs a slovenské Sobrance
do Užhorodu. Nachádzajú sa v ľavej časti
katedrálneho Chrámu Povýšenia svätého
Kríža, čím sa symbol kríža v logu stáva aj
symbolom katedrály ako hlavného chrámu
tohto biskupstva. V roku 2021 si totiž veriaci
katedrály pripomínajú aj tridsať rokov od jej
navrátenia do rúk gréckokatolíkov, aby tak
v nej po rokoch neslobody počas komunistického režimu mohli znova spínať svoje
ruky k modlitbe.

Počas tohto roka uplynie aj dvesto rokov
od smrti Joanika Jurija Baziloviča (1742
– 1821), jedného z najvýznamnejších osobností mníšstva nášho kraja pod Karpatmi.
Joanik Jurij Bazilovič bol rodák z obce Hlivištia v Sobraneckom okrese a viaceré jeho
diela vyšli tlačou v Košiciach, a tak sa jeho
výročie znova priamo dotýka aj Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V tomto roku
uplynie storočnica od narodenia bývalých
vladykov eparchie – Ivana Semediho
(1921 – 2008) a Ivana Margityča

Na fotografiách: Katedrála Povýšenia sv. Kríža v Užhorode. Zdroj: Jaroslav Makar

Okolo kríža sú na logu tri hviezdy ako symbol Presvätej Bohorodičky, symbolizujúce
jej ustavičné panenstvo, pretože Presvätá Bohorodička je pod sviatkom svojej
Ochrany osobitne uctievaná v Mukačevskej
eparchii. Rovnako tak aj číslica jeden z roku
2021 tvorí súčasť päty kríža.

Počas celých týchto pohnutých dejín sa
Boh mnohokrát zjavil svojmu ľudu, a preto
vladyka Nil pozýva veriacich miestnej cirkvi
k výnimočnej vďačnosti za všetky tieto
dejiny a Božiu prítomnosť v nich. Preto
sa počas liturgií v eparchii budú pridávať
na tento úmysel osobitné prosby a po nich
sa pomodlí osobitná modlitba. Rektor

seminára archimandrita Peter P. Bereš píše:
„Vďačnosť je jednou z najvyšších foriem
modlitby. Osobitne v týchto ťažkých časoch
sužovaných pandémiou je pohľad do minulosti veľmi potrebný, aby sme si uvedomili,
že máme za čo byť vďační, a že Boh pôsobil
a pôsobí stále uprostred svojho ľudu. A to je
pravda, ktorá neplatí len v jubilejnom roku
v Mukačevskej eparchii, ale stále a všade.“
Apoštolská nunciatúra v Kyjeve 8. januára 2021 informovala, že kardinál Mauro
Piacenza, hlavný penitenciér Apoštolskej
penitenciárie udelil na žiadosť vladyku Nila
pre veriacich Mukačevskej eparchie v trvaní
od 1. januára do 31. decembra 2021 osobitné
odpustky pri príležitosti tohto roka jubileí.
Tie sa vzťahujú na desať hlavných chrámov
eparchie, počínajúc katedrálnym chrámom
v Užhorode. Ich podmienkou je vyspovedať
sa, byť účastný na eucharistii a pomodliť sa
na úmysel Svätého Otca.

spravodajstvo

Servizio Fotografico de L‘O.R.

18

archív Jána Figeľa

www.casopisslovo.sk

ČESTNÉ OBČIANSTVO PRE JÁNA PAVLA II.
BRATISLAVA g V predchádzajúcom
roku si svet pripomenul sto rokov
od narodenia jednej z najvýznamnejších
osobností 20. storočia a obdobia života
súčasných generácií – Karola Wojtylu.
Ako prvý Slovan sa v dejinách stal pápežom a prijal meno Ján Pavol II. Pri tejto
príležitosti a vzhľadom na výnimočnosť
jeho osobnosti predseda správnej rady
Nadácie Antona Tunegu Ján Figeľ podal
návrh na udelenie čestného občianstva Bratislavy tomuto svätcovi. V liste
bratislavskému primátorovi Matúšovi

Vallovi Figeľ uviedol, že Ján Pavol II. sa
významným spôsobom zaslúžil o mier
a priateľstvo medzi národmi, obohatil
ľudské poznanie a zaslúžil sa o povznesenie a rozvoj Slovenska a Bratislavy
v opätovne slobodnej a zjednotenej
Európe. Udelenie čestného občianstva
má byť teda ocenením jeho výnimočného vzťahu k Slovensku a k Bratislave.
Mestské zastupiteľstvo sa uvedeným
návrhom zaoberalo 17. decembra a jednomyseľne rozhodlo o udelení čestného
občianstva mesta Bratislava in memo-

riam svätému Jánovi Pavlovi II. V kombinácii s odňatím čestného občianstva
sovietskemu diktátorovi Josifovi
Stalinovi a prvému komunistickému
prezidentovi Československa Klementovi Gottwaldovi môžeme v tomto akte
vidieť čírenie pamäti národa a formovanie nášho historického svedomia. Karol
Wojtyla  sa stal pápežom 16. októbra
1978, jeho pontifikát trval dvadsaťsedem rokov, počas neho trikrát navštívil
Slovensko. V roku 2014 ho Svätý Otec
František vyhlásil za svätého. (Ján Figeľ)

BISKUPI K OČKOVANIU PROTI COVID-19
SLOVENSKO g Konferencia biskupov
Slovenska vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením
choroby Covid-19 a veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených
informácií o závažnosti ochorenia a vakcinácii vydala 8. decembra stanovisko. V ňom
poukazuje na to, že podľa Katechizmu
Katolíckej cirkvi, „život a telesné zdravie sú
vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa
o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy
potreby iných a spoločné dobro“ (KKC
2288). V snahe vyvinúť účinné prostriedky
proti ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých
mesiacoch dosiaľ bezprecedentným spôsobom skoncentrovalo a podporilo celosvetové úsilie vedy a výskumu. Toto úsilie
Katolícka cirkev vníma ako veľmi cenné
a prospešné.
Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o etickosti vývoja a prípravy niektorých vakcín,
spojené s použitím bunkových línií, ktoré
majú pôvod vo fetálnych tkanivách odobratých z potratených plodov v šesťdesiatych
až osemdesiatych  rokoch 20. storočia,
Konferencia biskupov Slovenska pripomína
zásadné vyjadrenia Pápežskej akadémie pre
život (2005, 2017) a Kongregácie pre náuku

viery (2008). V príslušných dokumentoch
sa jasne rozlišuje medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich
morálne problematický biologický materiál

a morálnou zodpovednosťou prijímateľov
konkrétnych vakcín a liekov.
Objasňujú, že na strane očkujúcich
lekárov a prijímateľov vakcín je morálne
prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj
takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii
iné, eticky úplne bezproblémové vakcíny,

a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre
zdravie.
Svätý Otec František vo svojom príhovore
ku generálnemu zhromaždeniu Organizácie Spojených národov 25. septembra 2020
zdôraznil, že vakcíny proti Covid-19, ako
aj technológie na liečbu tohto ochorenia
musia byť k dispozícii pre všetkých.
Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi lekárskej vedy pridávajú k apelu Svätého Otca. Dodávajú tiež, že ochrana života
a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou
– nevynímajúc riadne overené a schválené
očkovacie programy. Napokon pripomínajú, že nikto nemá právo zodpovedne
prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov,
odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne
či ľahkovážne spochybňovať, alebo popierať. (KBS)
PLNÉ ZNENIE STANOVISKA MOŽNO
NÁJSŤ NA UVEDENOM ODKAZE.
kbs.sk
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K problematike, o ktorej
hovorí dokument LzŽ,
subkomisia považuje
za dostačujúce stanovisko
KBS z 8. decembra 2020,
ako aj vyjadrenia Učiteľského úradu Katolíckej
cirkvi. Zároveň konštatuje, že združenie LzŽ
nemalo a ani v súčasnosti
nemá oficiálne cirkevné
schválenie. Vyjadrenia a odporúčania
LzŽ, ktoré sa týkajú záležitostí kresťanskej
viery alebo mravov, nemožno považovať
za stanoviská, ktoré by vyjadrovali učenie
Katolíckej cirkvi v týchto otázkach. Ide
hlavne o odporúčania, aby si členovia
LzŽ uplatnili výhradu vo svedomí a nikdy
nevydávali vakcíny, už objednané Európskou komisiou. Ide o zbytočné bremeno,
ktoré LzŽ kladie na svedomie lekárnikov
po tom, ako sa k etickej otázke pôvodu
či výroby vakcín vyjadril Učiteľský úrad
Katolíckej cirkvi i KBS. Podľa subkomisie

Dávid Kováč

SLOVENSKO g Subkomisia pre bioetiku
teologickej komisie KBS (ďalej len subkomisia) sa zaoberala materiálom občianskeho združenia Lekárnici za život (LzŽ)
uverejneným pod názvom Stanovisko
k problematike očkovania proti ochoreniu
Covid-19 na webovom sídle tohto združenia 18. decembra 2020. Urobila to napriek
tomu, že už je k dispozícii oficiálne stanovisko KBS v tejto veci, obdobne súhlasné
stanoviská iných biskupských konferencií,
ako aj jasné vyjadrenie Kongregácie pre
náuku viery. Dôvodom spracovania tohto
vyjadrenia je, že materiál LzŽ obsahuje
mnohé odborné omyly z medicínskeho
a etického hľadiska a zároveň prináša znepokojenie a zneistenie veriaceho človeka.
Autori materiálu nepreukázali, že majú
dostatočnú medicínsku a farmaceutickú
odbornosť na kvalifikované zhodnotenie
skutočností a poznatkov, na ktoré sa
odvolávajú. Výsledkom sú pseudovedecké a informačne škodlivé vyjadrenia aj
odporúčania.

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
ČASOSLOV
DVORIANKY g 17. januára, v Nedeľu o Zachejovi, spustila rada pre mládež Košickej eparchie novú webovú stránku projektu Časoslov gréckokatolíka. Webové
rozhranie ponúka v elektronickej podobe modlitby kontinuálneho posväcovania
času byzantsko-slovanského obradu nazývané časoslov. Na stránke možno nájsť
liturgický súhrn aktuálneho dňa či jednotlivé modlitby časoslova. V hornom
menu stránky možno navštíviť sekciu Knižnica, v ktorej sa nachádzajú texty
liturgií, molebenov a mnohé iné. Ďalšia sekcia menu Na stiahnutie umožňuje
stiahnuť si modlitby časoslova na celý mesiac vo formáte ePub. Zároveň tu nájdete možnosť Pridať si diár (rozpis svätých so základnými informáciami) do svojho
elektronického kalendára. „Teším sa, že aj touto cestou sa budeme môcť zjednocovať jednak v spoločnej modlitbe, ale aj v odkrývaní stále hlbšieho bohatstva
našej východnej liturgie,“ povedal na margo spustenia novej webovej stránky
vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie.
Novú webovú stránku možno nájsť na adrese www.casoslov.sk. (Milan Kmec)

libreshot.com

VYJADRENIE K STANOVISKU O. Z. LEKÁRNICI ZA ŽIVOT

ide zo strany LzŽ o nezodpovedný prístup
v dnešnej globálnej situácii, pri ohrození
života a zdravia obyvateľov a neprítomnosti iných eticky úplne bezproblémových
alternatív. Aj keď sa LzŽ svojím názvom
Lekárnici za život hlási k ochrane ľudského
života, uvedenou výzvou sa zaradilo medzi
tých, ktorí spochybňovaním odborných
medicínskych autorít aj stanoviska Cirkvi
vedome ohrozujú životy a zdravie obyvateľstva.
Plné znenie stanoviska možno nájsť
na webovej stránke www.kbs.sk. (KBS)

HAŽÍN NAD CIROCHOU g 6. decembra,
na sviatok svätého Mikuláša, zavítal medzi
veriacich v Hažíne nad Cirochou prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ,
ktorý prišiel, aby posvätil obnovený ikonostas v gréckokatolíckom Chráme svätého
archanjela Michala. V homílii vladyka Ján
veriacich povzbudil, aby podľa príkladu zjavenia svätého Mikuláša v Ľutine prichádzali
na sväté liturgie v nedele a vo sviatky, lebo to
je najväčší skutok lásky k Bohu. Pripomenul,
že práve doplnený ikonostas má pomáhať
zažiť krásu eucharistického slávenia so všetkými znakmi a krásou východného obradu.
(M. Nastišin)
KOŠICE g Mladí kňazi Košickej arcidiecézy aktívne oslovili nemocnice s ponukou
dobrovoľnej služby pre výpomoc počas pandémie. 9. januára do prešovskej nemocnice
prišla pomáhať skupina štrnástich kňazov.
11. januára nastúpilo do nemocnice v Košiciach dvadsaťštyri kňazov, ktorí pomáhajú
zdravotníkom v rámci dobrovoľníckej služby
v covidových aj necovidových zónach. Piati
z kňazov, ktorí sa rozhodli pridať k ľuďom
v prvej línii, už koronavírus prekonali a budú
teda pomáhať priamo na covidových oddeleniach. Ostatní budú na veľkokapacitnom
odberovom mieste pri očkovaní a v „bielej“
nemocnici na Triede SNP. V najbližších
dňoch by sa dobrovoľnícka služba mala
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PREŠOV g Vysokopreosvietený vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
a predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku, vyjadril 13. januára úprimnú sústrasť k úmrtiu rumunského gréckokatolíckeho vladyku Florentina Crihălmeana, sídelného biskupa eparchie Cluj-Gherla.
Duchovenstvu a veriacim tejto eparchie
zaslal sústrastný telegram. „S vďačnosťou
myslím na jeho intenzívnu duchovnú službu,
ktorú obetavo vykonával pre blaho celej
eparchie. ... Spájame sa v modlitbe s Vami,
dôstojní kuriálni otcovia, s duchovenstvom
a všetkými veriacimi eparchie Cluj-Gherla
a prosíme Darcu života, aby bohato odmenil
dušu svojho služobníka biskupa Florentina
za jeho vernú službu počas života tu na zemi
a dal mu účasť na jeho nebeských dobrách.”
(IS PA)
SVIDNÍK g 18. januára 2021 boli zverejnené
výsledky grantového programu #mamnato špeciál Nadácie Slovenskej sporiteľne.
V rámci kategórie Oživenie komunity Cirkevná základná škola svätého Juraja vo Svidníku
podala projekt s názvom Komunitný ekoraj
s požadovanou sumou podpory 5 000 eur.
Komisia vybrala spolu pätnásť úspešných
projektov z celého Slovenska, medzi ktoré
zaradila aj projekt CZŠ svätého Juraja vo
Svidníku. Cieľom grantového programu je
pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou
koronavírusu. Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho charakteru. (K. Hrižová)
KOŠICE g V Univerzitnej nemocnici
L. Pasteura v Košiciach otvorili 18. januára
nové centrum pre záujemcov o očkovanie.
Popoludní priestory požehnal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý povzbudil zdravotníkov evanjeliovým príbehom,
ako Ježiš uzdravoval všetkých postihnutých
na tele aj na duši. „Vakcína nás nabáda
k zodpovednosti za svoje zdravie a za zdravie
a životy iných, pretože môže priniesť slobodu od pandémie. Je celý rad očkovaní, ktoré
chránia naše zdravie a sú pre našu budúcnosť
účinným medicínskym prostriedkom. Záleží
na nás, ako sa rozhodneme.“ V novom očkovacom centre sú tri samostatné ambulancie,
kde sa bude očkovať, a ďalšie miestnosti, kde
sa vedie evidencia. Denne zaočkujú štyristo
ľudí, ktorí sa hlásia na očkovanie prostredníctvom portálu korona.gov.sk. (J. Fabian)
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ZOMRELA
SR. TERÉZIA STRELCOVÁ
PREŠOV g Vo veku 84 rokov si Pán 2. januára povolal svoju služobnicu sr. Teréziu
Pavlínu Strelcovú SNPM. Pohrebné obrady
za zosnulú sestru slávil 7. januára vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
v Dome smútku v Prešove. Po ich skončení
boli jej telesné ostatky uložené na miestnom
cintoríne.
Sr. Terézia sa narodila 18. marca 1934 v Renčišove. Mala piatich súrodencov. Vzdelanie
nadobudla na ľudovej škole v Renčišove
a meštianskej škole v Sabinove. Po obnovení
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu 20. júna 1969 vstúpila do Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove a po absolvovaní formácie 27. novembra 1976 zložila doživotné rehoľné sľuby. Pracovala
ako úradníčka v Košiciach, ako skladníčka v podniku Geodézia v Prešove
a od roku 1981 ako sakristiánka v katedrálnom chráme v Prešove až do odchodu na invalidný a starobný dôchodok v roku 1990. Naďalej však piekla
prosforu a tejto službe učila aj ďalšie sestry. Sr. Terezka bola súčasťou života
mnohých mladých sestier – noviciek a junioriek. (snpm)
Večná jej pamiatka!
Plagát storočnice redemptoristov. Zdroj: Maroš Dupnák

rozšíriť v Bardejove, vo Svidníku, v Snine,
v Trebišove a v Humennom. Rovnako s touto
ponukou boli oslovené aj nemocnice vo Vranove nad Topľou a v Michalovciach.
(TK KBS)
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PRVÁ TOHTOROČNÁ
FATIMSKÁ SOBOTA
MICHALOVCE g 2. januára  sa uskutočnila prvá fatimská sobota v bazilike minor v Michalovciach. Z dôvodu pandemickej situácie bol počet osôb  
v chráme obmedzený. Program sa začal modlitbou tretej hodinky, po ktorej
nasledovala prednáška protoigumena otca Metoda M. Lukačika CSsR. Vo
svojej prednáške predstavil jubilejný rok redemptoristov, keďže počas celého
roka 2021 si redemptoristi budú pripomínať a sláviť sto rokov od príchodu
prvých redemptoristov na Slovensko, do Stropkova, kde založili svoj kláštor. Storočnicu si redemptoristi pripomenú viacerými podujatiami. Hlavné
jubilejné slávnosti budú v Stropkove 18. a 19. septembra, ich súčasťou bude aj
vedecká konferencia. Po prednáške nasledovala archijerejská svätá liturgia,  
ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ, SJ apoštolský administrátor sede plena
Košickej eparchie. (Metod M. Lukačik)
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ZOMRELA
SR. BERNADETA VOŠKOVÁ

BRATISLAVA g V novom roku 2021 pripravila TV Lux pre svojich divákov nový online
priestor zameraný na detského diváka.
Na novom detskom youtubovom kanáli TV
LUX deťom ponúka širokú škálu programu
pre deti. Okrem obľúbených relácií Klbko
a Gu100 tu nájdete i kázne zo svätých omší
zameraných na deti. Televízia postupne pridáva ďalšie časti spomínaných relácií, a tak
sa môžu deti aj rodičia stále tešiť na nové
dobrodružstvá. Tím televízie verí, že hodnotné programy treba prinášať aj do sveta sociálnych sietí a podieľať sa tak na šírení evanjelia
všade medzi ľuďmi. (TK KBS)

BARDEJOV g Vo veku 91 rokov 9. januára
odišla do domu Otca sr. Bernadeta Anna
Vošková OSBM. Pohrebné obrady za zosnulú
sestru slávil 14. januára vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita, na cintoríne v Bardejove.
Sestra Bernadeta sa narodila 10. marca 1930
v Lukove. Do kláštora Rádu sestier svätého
Bazila Veľkého vstúpila 21. septembra 1947.
V roku 1950 komunistický režim prerušil činnosť rehoľných sestier a dostala sa
do centralizačného domu sestier v Kostolnej
pri Trenčíne, kde bola na nútených prácach. Večné sľuby prijala 8. decembra
1956. V roku 1970 sa vrátila do Bardejova a pracovala v Ústave pre mentálne
postihnutých chlapcov. Ako 61-ročná odišla na sedem rokov do Ríma. V roku
1998 odišla na  misiu do Prahy, kde pracovala ako sakristiánka v Chráme sv.
Klimenta. V roku 2003 pôsobila ako predstavená domu pre klauzúrové sestry
v Hajdúdorogu v Maďarsku. Od roku 2004 pôsobila v Prešove, kde sa venovala domácim prácam, prácam v záhrade a šitiu. Sestra Bernadeta bola človekom s otvoreným srdcom pre každého, kto za ňou prišiel. (IS PA)

Dana Kirešová

Vičnaja ji pamjať!

KNIHA POSLIDNIJ SUD
TOPOĽA g V závere predchádzajúceho roka bola vydaná knižná publikácia
s názvom Poslidnij sud, Topoľa. Knihu vydalo vydavateľstvo SANZI, s. r. o.,
v náklade tisíc kusov. Čitateľ sa v nej dozvie základné údaje o farnosti Topoľa,
zaujímavosti o drevenom Chráme svätého archanjela Michala i o pokladoch, ktoré skrýva. Hlavná pozornosť je venovaná výkladu výjavov na ikone
Poslidnij sud, ktorá sa nachádza v drevenom chráme. Dostupná je v predaji
v Chráme svätého archanjela Michala v Topoli, ako aj na farskom úrade.
Ikona Poslidnij sud z Topole opustila steny dreveného chrámu ešte v období,
keď bola Gréckokatolícka cirkev zakázaná. Dlhé roky sa na ňu nedalo ani len
nahliadnuť. V auguste minulého roka bola vďaka snahe duchovného správcu farnosti otca Lukáša Kireša do chrámu prinavrátená jej fotokópia. (Dana
Kirešová)

ŽILINA g V uplynulých dňoch prepustila
Fakultná nemocnica v Žiline do domáceho
liečenia žilinského biskupa Mons. Tomáša
Galisa. Priebeh ochorenia Covid-19 nebol
síce u neho dramatický, ale vyžadoval odbornú pomoc. V nemocnici strávil spolu štrnásť
dní. Ešte sa cíti slabý, ale jeho stav sa zlepšuje. Biskup Galis ďakuje a oceňuje prácu
celého zdravotníckeho personálu za ochotnú
dvadsaťštyrihodinovú službu. „Mal som
možnosť zblízka vidieť, čo to znamená trpieť
a slúžiť. Počas svojho pobytu som ďakoval,
odprosoval a žehnal všetkým,“ dodal žilinský
biskup Mons. Tomáš Galis. (Z. Pupík)
BANSKÁ BYSTRICA g V januári vymenoval Svätý Otec František za člena Pápežskej
biblickej komisie kňaza Banskobystrickej
diecézy Blažeja Štrbu. Členovia biblickej
komisie vrátane sekretára sú vymenúvaní
Svätým Otcom na obdobie piatich rokov
na návrh kardinála – predsedu. Po vypršaní
piatich rokov môžu byť vo funkcii potvrdení.
Komisia bola založená pápežom Levom XIII.
v roku 1902. Pápež dal novej inštitúcii trojakú úlohu. Účinne podporovať medzi katolíkmi štúdium Biblie, vedeckými prostriedkami
vyvracať chybné názory v matérii Svätého
písma a študovať, a osvetľovať diskutované
otázky a vznikajúce problémy na biblickom
poli. Komisia má teraz dvadsať členov. Biblická komisia je v súčasnosti konzultačným
orgánom v službe Magistéria a je spojená
s Kongregáciou pre náuku viery. (P. Lupták)
SLOVENSKO g Na Slovensku za rok
epidémie zomrelo na Covid-19 už okolo
štyritisíc ľudí. Oproti dvom miliónom obetí vo svete, ktoré si táto choroba vyžiadala
doteraz, je to síce omnoho menšie číslo, ale
i tak alarmujúce. Za ostatných sto rokov je
však najhorším vírusovým zabijakom vírus
HIV (min. 25 miliónov obetí). Aj ľuďmi často spomínaná cholera si za skoro deväťdesiat rokov svojho pôsobenia vyžiadala vo
svojej dobe celosvetovo iba milión obetí.
(J. Gradoš)
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PONDELOK
8. február

Veľkomučeník Teodor Stratilát
... aby si bol zdravý – tak ako sa darí
tvojej duši. (3 Jn 1, 2)
Svätý Otec František vyslovil na Námestí
sv. Petra v Ríme tieto slová: „Napredovali
sme bezohľadne a mysleli sme si, že
navždy zostaneme zdraví v chorom svete.“
Svätý Ján píše Gájovi a praje mu zdravie
také, ako je zdravie jeho duše. Stojac nad
hladinou vody vidíme svoj obraz tak,
ako keď sa zahľadíme na obraz dnešnej
spoločnosti. Dnešný svet je chorý, nie
preto, lebo nám chýbajú lieky, ale preto,
lebo nám chýba pokora a zotrvávanie
v Božej prítomnosti. Cestou uzdravenia
sveta nie je nájdenie lieku, ale uzdravenie
duše, teda priblíženie sa k Bohu.
Liturgia: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76;
Lk 19, 29 – 40; 22, 7 – 39, zač. 96; každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka
(HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
9. február

Mučeník Nikefor
Modlite sa, aby ste neprišli
do pokušenia... (Lk 22, 40)
Kráľ, ktorý by v minulých časoch svoj hrad
neopevnil, by bol naivný alebo nemúdry.
Najpoužívanejšie slovo na Slovensku
počas tohto roka je zaiste slovo rúško. Jeho
nosením sme o krok vpredu. Chránime
sa pred potenciálnym nepriateľom, pred
nákazou. To isté platí aj v duchovnom
živote. Reagovať na pokušenie, keď sa
už uhniezdilo v našom srdci, je neskoro.
Treba predvídať, byť o krok napred.
Modlitbou a zotrvávaním v Božej
prítomnosti sme o krok napred pred
pokušením.
Liturgia: Júd 1, 1 – 10, zač. 77;
Lk 22, 39 – 42. 45b – 71. 23, 1 zač. 109; každodenné antifóny; menlivé časti z utorka
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
10. február

Mučeník Charalampés
... chcel vidieť, ako sa to skončí.
(Mt 26, 58)
Keď sa Kristus s učeníkmi lúčil a hovoril
im o svojom odchode, Peter si dovolil
tvrdiť, že aj život položí za neho.
Pri konfrontácii s touto pravdou sa
však iba zamiešal medzi dav, medzi
sluhov a sledoval, čo sa deje. Deň čo
deň, nedeľu čo nedeľu môžeme byť
aj my v tejto pozícii. Keď svoju vieru
zúžime na sledovanie toho, čo sa deje
okolo oltára. Božie slovo nás vyzýva žiť
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vieru v každodennom živote. Vyzýva
nás postaviť sa z pasívneho sedenia
a sledovania k aktívnej účasti na budovaní
Božieho kráľovstva.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75,
zač. 109; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
11. február

Hieromučeník Blažej
Si židovský kráľ? On odpovedal: Sám to
hovoríš. (Lk 23, 3)
Koľkokrát z našich úst zaznieva modlitba
Otče náš? Koľkokrát vyslovujeme  „lebo
tvoje je kráľovstvo“? Nazývame Boha
svojím Otcom i Kráľom, no je to tak? Je
Boh mojím kráľom, ktorého ukrižujem,
alebo je mojím kráľom, ktorého milujem?
Nie je dôležité ovládať množstvo
modlitieb, ale slová modlitby brať vážne.
Keď sa budeš modliť modlitbu Otče náš
a budeš prednášať zvolanie „lebo tvoje je
kráľovstvo“, spýtaj sa sám seba, či to, čo
hovoríš, je obrazom reality tvojho srdca,
alebo je to tradícia, ktorú ťa niekto naučil.
Liturgia: Júd 1, 11 – 25, zač. 78;
Lk 23, 1 – 34a. 44 - 56, zač. 110; každodenné
antifóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
12. február

Svätý Meletios
Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli
Pánovi, kto je, je kvôli Pánovi... (Rim 14, 6)
Pred pár rokmi, ale aj dnes to začuť, že
pri gratuláciách si ľudia prajú veľa zdaru
v rodinnom, pracovnom živote. Možno by
sme mohli doplniť aj v duchovnom, ale to
sa nedá. Niekedy máme tendenciu rozdeliť
jeden život na viac sfér, ale oddeliť vieru
od našej každodennosti sa nedá. Čokoľvek
robíme, či sme v práci, alebo doma, či
v škole, či na ihrisku, má patriť Pánovi.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37,
zač. 61 každodenné antifóny; menlivé časti
z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159;
PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
13. február

Syropôstna sobota
Pamiatka všetkých našich otcov,
ktorí sa preslávili pôstmi
Prepodobný Martinián
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním.
(Mt 11, 28)

O cennej rade sa povie, že je nad zlato.
Určite by nás potešila správa, keby nám
niekto nadiktoval víťazné čísla v lotérii.
Často z našich úst zaznieva, že sme
unavení, že nevládzeme, peniaze z lotérie
by nám pomohli, dopriali by sme si
dovolenku. Boh nám dáva dnes cennú
radu, nedáva nám čísla, no dáva nám
spôsob, ako si oddýchnuť, dáva nám seba
ako vrece, kde môžeme zložiť všetko, čo
so sebou vláčime, každú nepríjemnosť
a záťaž. Dáva nám seba a ponúka nám
svoju pomoc. Poď ku mne a povedz mi,
čo ťa trápi, a dovoľ mi pomôcť ti.
Liturgia: Rim 14, 19 – 26, zač. 115;
Mt 6, 1 – 13, zač. 16 (radové);
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30,
zač. 43 (pôstnikom); menlivé časti zo
Syropôstnej soboty (HS: 204; PZ: 167;
HP: 164)

NEDEĽA
14. február

Syropôstna nedeľa
Odchod do večnosti sv. Cyrila
Nezhromažďujte si poklady na zemi...
Zhromažďujte si poklady v nebi.
(Mt 6, 19 – 20)
Ako zbohatnúť? Táto otázka zaznela
v mysli nejedného človeka. Ekonomická
hojnosť prináša vidinu spokojnosti, ale
pri pohľade na životy tých, ktorí zapredali
svoj život honobeniu majetku, veľa
pravdy na tom nebude. Banky čas od času
ponúknu výhodný úrok a pri vložení
sumy peňazí na niekoľko rokov sa náš
majetok môže navýšiť, ale taký krok vždy
so sebou nesie aj riziko. Zajtra začíname
pôst, Svätú štyridsiatnicu, teda čas, keď
môžeme svoj duchovný majetok navýšiť.
Ako na to nám Boh hovorí skrze svoje
slovo. Nepoužíva malé skryté písmenká,
aby niečo zamlčal, ale skrze evanjelium,
ktoré dnes zaznieva, nám dáva spôsob, ako
duchovne zbohatnúť. Prvým krokom je
odpustenie ľuďom, tak ako nám odpúšťa
nebeský Otec. A druhým krokom je
cesta pôstu. Pôst je pre nás najvyšším
úrokom, ako zbohatnúť, najväčším darom,
ako získať poklad v nebi. Svätý Bazil Veľký
hovorí: „Pretože sme sa nepostili, stratili
sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam
opäť mohli vrátiť.“
Liturgia: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112;
Mt 6, 14 – 21, zač. 17 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2,
zač. 213; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (z Odchodu)
hlas 4; predobraz. antif. a blaženstvá; tropár
zo 4. hlasu a tropár z Odchodu, Sláva,
kondak z Odchodu, I teraz, kondak z triódy; prokimen, Aleluja a pričasten z triódy
a z Odchodu (HS: 147, 364, 206; PZ: 100,
342, 168; HP: 101, 356, 165)
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PONDELOK
15. február

Začiatok Veľkého pôstu
Apoštol Onezim
Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici,
neprivoľ. (Prísl 1, 10)
Dnešné Božie slovo nás vyzýva k bdelosti
a k schopnosti rozlišovať. Nie každý, kto sa
predstaví ako priateľ, ním aj v skutočnosti
je. Ten, kto nás oberá o Božiu prítomnosť
hriechom, ten si tento titul nezaslúži.
Svätý Bazil Veľký nás vyzýva byť ako
maliari, ktorí hľadia na vzor, aby jeho črty
stvárnili v umeleckom diele. Náš blažený
vladyka Pavol Peter Gojdič raz povedal:
„S kým sa priatelíš, takým sa staneš.“
Neprivoľme hriešnikom, aby oni boli
vzorom pri stvárňovaní Božieho obrazu
v nás, ale svätci.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129;
Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105; každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka; zdržanlivosť od mäsa, mlieka
a vajec + pôst (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
16. február

Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios
a ich spol.
Všetci, ktorí sa dajú viesť Božím Duchom,
sú Božími synmi. (Rim 8, 14)
Možno poznáte film s názvom Dvanásť
podmienok dedičstva. V tomto filme musí
hlavná postava Jason splniť dvanásť úloh,
ktoré mu jeho starý otec zanechal ako
podmienky na získanie dedičstva. Dnes
Boh teba i mňa nazýva svojím dieťaťom,
teda svojím dedičom, spoludedičom
Krista. Náš Boh, náš Otec, nám nedáva
tucet podmienok. Dáva nám jednu –
nechať sa ním viesť.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, zač. 16;
každodenné antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
17. február

Veľkomučeník Teodor Tirón
Ak pôjdeš do hĺbky..., dosiahneš
poznanie Boha. (Prísl 2, 4 – 5)
Tak ako sa zlato či drahé kamene
nehľadajú na povrchu, ale v baniach
a lomoch, tak ani poznanie Boha sa nedá
nájsť len tak. Vyhĺbiť bane, vykopávať
nerastné bohatstvo so sebou nesie
množstvo driny a tvrdej práce, no podobne
to je aj s vierou. Čas pôstu je ideálnym
časom vstúpiť do rokliny svojho srdca
a hľadať Boží dotyk. Čas pôstu je ideálnym
časom vziať krompáč a vykopať hriech,
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špinu, ktorá mi bráni poznávať Boha, ten
najväčší poklad.
Služba VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22;
Stichiry na desať veršov: zo stredy prvého týždňa Veľkého pôstu, pričom prvú
opakujeme, a biskupovi Levovi, pričom
prvú opakujeme. Bohorodičník (tamže);
zdržanlivosť od mäsa (MM; 16, 48)

ŠTVRTOK
18. február

Rímsky pápež Lev
Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete.
Klopte a otvoria vám. (Mt 7, 7)
V jednej z katechéz Svätého Otca Františka
zaznelo: „Modliť sa. Modlitba mení
skutočnosť, nezabudnime na to.“ Buď
zmení skutočnosť, alebo zmení naše srdce,
no vždy mení, niečo premieňa. V Božom
slove nezaznieva „popros a dostaneš“,
ale „proste a dostanete“. Teda Boh nás
pozýva do vzťahu, ktorý trvá, pozýva nás
k vytrvalosti. Týmto slovom Boh dáva
istotu, že odpovie. Jedinou prekážkou,
ktorú treba zdolať, je naša netrpezlivosť.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11,
zač. 20b; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
19. február

Apoštol Archippos
I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu:
„Kde si?“ (Gn 3, 9)
Táto Božia otázka by mala rezonovať
aj v našich ušiach i srdci počas celého
Veľkého pôstu. Boh po hriechu prarodičov
človeka nezavrhol, práve naopak, Božie
slovo nám hovorí, že mu ide v ústrety. Boh
hľadá Adama. „Kde si?“ Boh hľadá aj teba.
Boh ťa netrestá, ale hriech ti nedovoľuje
predstúpiť pred Boha a užívať si rajský
život. Neberme si príklad z Adamovho
hriechom nakazeného srdca, ale v pokore
a pokoji Pána Boha prosme o odpustenie
našich hriechov.
Služba VPD: Gn 2, 20 – 3, 20;
Prís 3, 19 – 34; Stichiry na desať veršov:
najskôr z piatka prvého týždňa Veľkého
pôstu, a to dva razy, potom mučeníkom
4. hl., napokon Teodorovi Tirónovi. Sláva:
Teodorovi Tirónovi, I teraz: Bohorodičník
radového hlasu; posviacka kolivy; zdržanlivosť od mäsa (MM; 17, 41)

SOBOTA
20. február

Prvá pôstna sobota
Pamiatka na div kolivy,
ktorý urobil Teodor Tirón

Prepodobný Lev
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril
kedysi Boh... (Hebr1, 1 – 2)
Počul som o jednom chlapcovi, ktorý
sa dlho uchádzal o ruku dievčaťa, ktoré
miloval. Dievča nechcelo spočiatku
privoliť, ale chlapec ako správny bojovník
bojoval o jej srdce a po šiestich rokoch sa
to podarilo. Boh po prvom hriechu hľadá
Adama. Potom posiela sudcov, kráľov či
prorokov a nakoniec svojho Syna. Boh
miluje človeka, preto bojuje o jeho srdce,
a vždy hľadal spôsob, ako ho osloviť
a znova priblížiť k sebe.
Liturgia: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303;
Mk 2, 23 – 3, 5, zač. 10 (radové);
2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2,
zač. 52 (Teodorovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti o Teodorovi (HS: 207; PZ: 170; HP: 166)

NEDEĽA
21. február

Prvá pôstna nedeľa
Nedeľa ortodoxie
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal
mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš...“ ( Jn 1, 45)
V poslednom čase sú na dennodennom
poriadku slová vírus, nákaza, pandémia.
Ako sa chrániť, vieme. Ako sa vírus
prenáša, vieme tiež. Túto skúsenosť
a znalosť si poďme premietnuť cez
optiku dnešného Božieho slova. Po tom,
čo Filip stretol Krista, mení sa jeho
život, pohnutý touto radosťou uteká
oznámiť to Natanaelovi. Z Filipa sa stáva
misionár, ohlasovateľ radostnej zvesti,
ktorá mení človeka. Tá aj Natanaela
prinúti vstať, a to napriek tomu, aký má
názor na Nazaretčanov. Keď Natanael
vstal a presvedčil sa, že skrze Filipovo
ohlásenie vstúpil do Božej blízkosti, sám
o Kristovi povedal: „Ty si Boží Syn.“ Viera
je podobne ako vírus nákazlivá. Tak ako
vírus odovzdávame kontaktom s druhým
človekom, tak aj vieru. Ak sme boli
pokrstení, ak sa s Kristom snažíme žiť,
Boh nás posiela stať sa šíriteľmi viery, tak
ako poslal Filipa. Filip nepovedal veľké
veci, no pozval Natanaela zažiť skúsenosť
s Kristom.
Liturgia sv. Bazila Veľkého:
Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a,
zač. 329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5; hlas 5; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár
z 5. hlasu a tropár Klaniame sa tvojmu
prečistému obrazu, Sláva, I teraz, kondak
z triódy; prokimen, Aleluja a pričasten
z triódy; namiesto Dôstojné je sa spieva
Z teba, Milostiplná (HS: 148, 208; PZ: 101,
171; HP: 102, 168)
Mário Cserép
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pre deti

V harmónii
Našiel
som starší
irmologion...

Je v ňom
niečo
zaujímavé?

Áno, každá nota
má svoje miesto
v melódii.

Sú tu zapísané
neobyčajné
nápevy.

Z diaľky vyzerajú
tie notové zápisy
ako vlnky.

Ale spolu vytvárajú
nádhernú harmóniu na
Božiu slávu.
Ako mnísi
...

Sú rôzne
vysoko
a majú
rôznu
dĺžku...

...
v monastieri.

Ahoj, deti, pri skúmaní našej východnej
tradície narazíme na veľmi veľa cudzích
slov, ktoré však pomenúvajú veci,
ktoré nám nie sú až také cudzie.
Napríklad dnešné slovo irmologion.
Slovo má svoj pôvod v gréčtine a aj
keď vyzerá záhadne, pomenúva
vlastne knihu, v ktorej nájdeme
znotované všetky dôležité nápevy
a melódie používané v chráme.

Ak sa niekto chce presne naučiť tieto
melódie alebo si nie je istý a chce si
skontrolovať, či ich spieva správne,
nahliadne práve do tejto knihy. Irmologion by sme mohli nazvať aj učebnicou spevu pre kantorov – spevákov v chráme. Keďže dnešná moderná doba prináša aj zvukové záznamy
na rozličných nosičoch, tieto nápevy
už nemusíme hľadať iba v knihách.

Modlitebná melódia

Melodické vlnenie

Naše modlitby by boli veľmi chudobné, keby ich
neoživovali rozličné melódie. Spev je v duchovnom živote veľmi dôležitý, lepšie nám pomáha
sústrediť sa na to, čo robíme, povznáša srdce
i myseľ a napĺňa pokojom. Aj v irmologionoch
nájdeme množstvo nádherných melódií, ktoré
prinášajú do liturgických modlitieb nebeskú krásu.
Úloha: Urob si malé papierové povzbudenie, ktoré
ti môže poslúžiť aj ako záložka v tvojej modlitebnej knižke a neustále ti pripomínať, že aj tvoje ústa
majú spevom oslavovať nášho dobrého Boha.
Obrázok na vytlačenie s postupom nájdete na
webe Slova.

Každá melódia sa skladá z tónov. Každý tón zapisujeme
„špeciálnym písmom“ – notami, ktoré ukladáme na
špeciálne linajky – notovú osnovu. Mená nôt závisia od
kľúča na začiatku osnovy, od ich postavenia na linajkách
aj od špeciálnych znamienok.
Úloha: Do krúžkov napíš správne názvy nôt.
Ak to nevieš, poraď sa s nejakým malým
alebo väčším hudobníkom.

Noty: FIS, G, D, B, E, D.

Spievajte nášmu Bohu

Zvedavá otázka
Vieš, koľko má notová osnova
čiar a koľko medzier?

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Otče, čo to
čítate?

Príbehy poslušníka
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Jubilanti – február

Spolok sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti
svojich jubileí vydal v polovici februára zborník štúdií s názvom Spolok spája.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
14. februára si pripomenie dvadsiate výročie
svojej biskupskej vysviacky vladyka John
Stephen Pazak CSsR. Pápež Ján Pavol II. ho
2. decembra 2000 vymenoval za v poradí
druhého biskupa torontskej Eparchie svätých
Cyrila a Metoda pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade. V roku 2016 ho Svätý Otec
František vymenoval za biskupa Eparchie
Ochrany Presvätej Bohorodičky so sídlom vo
Phoenixe.
Drahý náš duchovný otec
Jozef Kornecký, 22. februára oslávite 40 rokov života.
Pri tejto príležitosti vám
do ďalších rokov vyprosujeme od nebeského Otca
pevné zdravie, veľa Božích
milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky.
Ďakujeme vám za duchovnú službu, ktorú vykonávate v našej farnosti, za vašu pastiersku
starostlivosť, obety i modlitby.
Mnoho rokov, šťastných rokov vám vyprosujú
vďační veriaci z farnosti Bežovce.
SPOMÍNAME
16. februára si pripomíname 100. výročie
narodenia otca Juraja Kocáka, dlhoročného

oznamy

správcu farnosti v Trebišove. S láskou a modlitbou
naňho spomína dcéra
Beáta s rodinou.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

50 rokov: PaedDr. Gabriela Jurčenková,
Michalovce
60 rokov: Jozef Kapitán, Sačurov; Ing. Zuzana
Kráľová, Košice; Anna Laputková, Fijaš; Júlia
Rozmanová, Sečovce
70 rokov: Monika Belejová, Dlhé Klčovo;
Helena Bialková, Drienov; Mária Fedorčáková,
Trebišov; Mária Ivaničková, Trhovište
75 rokov: Mária Cimbalová, Olšavka; Anna
Sabadošová, Vojnatina; Anna Ščurková, Kojšov; Anna Tomanová, Novosad; Jozef Trella,
Sačurov
80 rokov: Ing. Ján Čverčko, Košice; Mária
Habuštová, Sobrance; Mária Hatalová,
Kežmarok; Alica Kancová, Sobrance; Margita
Kavčáková, Veľká Tŕňa; Viera Štefaničová,
Sečovce
85 rokov: RNDr. Pavol Grecula, Košice; Mária
Hossuová, Vysoká nad Uhom; Jozef Iľko, Sečovská Polianka; Anna Kločanková, Zbudza;
Ladislav Mikula, Rakovec nad Ondavou; Juraj
Slávik, Vranov-Lomnica; Alžbeta Zorvanová,
Poprad
90 rokov: Mária Ivanová, Slivník; Alžbeta
Vyžinkárová, Košice
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Večná mu pamiatka!
OZNAMY
Darujte 2 % z dane Centru včasnej intervencie 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.
Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá
prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále
obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou
a partnerskými vzťahmi. Cieľom týždňa je
propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM
vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť,
že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.
Tento rok bude témou februárovej kampane
Bezpečne v manželstve.
Termín: 8. – 14. február 2021
Miesto konania: Slovensko
Viac informácií: www.ntm.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. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk
 Idú škôlkari do zoologickej záhrady a vidia tam zebru. Pani učiteľka sa pýta, aké je to
zviera, a povie im iba tri prvé písmenká: z e b.
Malý Jarko sa prihlási a povie: „Zeby lev?”
 Chcel som si kúpiť knihu o konšpiráciacách, no žiadnu nemali. Žeby náhoda?
Nemyslím si...

Vtipy

TV ZEMPLÍN

�Pondelok 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 16.30 Svätá
liturgia csl. (Prešov) 18.00 Svätá liturgia sl./
Veľké povečerie (Michalovce) 20.00 Posvätný
ruženec za ochranu krajiny
�Utorok 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 17.00 Svätá liturgia
csl./Služba vopred posvätených darov sl. (Košice) 20.00 Posvätný ruženec za ochranu krajiny
�Streda 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 milosrdenstva 16.40 Moleben k patrónke Zemplína
za uzdravenie 17.00 Služba vopred posvätených darov sl. (Klokočov) 20.00 Posvätný
ruženec za ochranu krajiny
�Štvrtok 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 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
�Piatok 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 milosrdenstva 17.00 Svätá liturgia sl./Služba vopred
posvätených darov sl. (Bratislava) 20.00 Apoštolát modlitby (prvý a tretí piatok mesiaca) /
Posvätný ruženec za ochranu krajiny
�Sobota 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
ruženec za ochranu krajiny
�Nedeľa 08.00 Utiereň 15.30 Večiereň 17.00
Večiereň 18.00 Svätá liturgia csl. (Prešov)
20.00 Posvätný ruženec za ochranu krajiny
�07.02. (nedeľa) 09.00 Svätá liturgia csl. (Košice) 10.30 Svätá liturgia sl. (Bratislava) 15.00
Korunka Božieho milosrdenstva 15.15 Deviata
hodinka
�08.02. – 12.02. 15.15 Večiereň
�14.02. (nedeľa) 09.30 Svätá liturgia sl. – detská
(Michalovce) 11.30 Svätá liturgia sl. – detská
(Prešov) 14.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová)
�15.02. – 19.02. 15.15 Deviata hodinka 15.30
Večiereň
�15.02. (pondelok) 11.30 Veľkopôstny moleben
�16.02. (utorok) 11.30 Moleben za chorých
�17.02. (streda) 11.30 Veľkopôstny moleben
�18.02. (štvrtok) 11.30 Eucharistická adorácia
�19.02. (piatok) 11.30 Panychída za zosnulých
�21.02. (nedeľa) 09.00 Svätá liturgia csl. (Bratislava) 10.30 Svätá liturgia sl. – detská (Košice)
13.30 Posvätný ruženec 14.00 Svätá liturgia
sl. (Litmanová) TV zemplín
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TV LUX

�08.02. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů 08.25 Svätý František (21) 11.30
Katolícka Austrália (4) 16.55 Návrat domov –
dokument

�09.02. (utorok) 08.10 Slovo v obraze: Uzdravenie ochrnutého 10.15 A teraz čo? 16.30 V škole
Ducha 17.20 Svedectvo 21.15 Gréckokatolícky
magazín
�10.02. (streda) 08.10 Eucharistické zázraky
13.15 Godzone magazín 14.55 Každý deň so
svätými 16.55 Katolícka Austrália (5) 20.15 PKP
�11.02. (štvrtok) 08.10 Boh k tebe hovorí 09.35
Quo vadis 10.10 Viera do vrecka (41) 17.00
Palestína a Izrael – dokument 17.15 PKP
�12.02. (piatok) 08.15 A teraz čo? 10.15 PKP
14.20 GkM R 15.15 Žalmy 16.05 Stopovanie
16.35 PKP R 20.30 Dôkaz viery: Svätý Valentín
– film 2
�13.02. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 08.45 GU
100 14.05 PKP 14.10 Akatist k sv. Kozmovi
a Damiánovi 20.30 Bernadeta: Zázrak v Lurdoch – film 2
�14.02. (nedeľa) 02.15 GkM R 07.40 Eucharistické zázraky 08.00 GkM R 13.15 V Samárii
pri studni 16.05 Z javora 19.30 Deťom
s rakovinou
�15.02. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů 08.25 Svätý František (26) 09.40 Palestína a Izrael 16.55 India − kráčame vpred
�16.02. (utorok) 08.10 Slovo v obraze: Manželstvo 10.10 Svedectvo 13.50 Katechéza 15.15
Boh k tebe hovorí 17.05 Viera do vrecka 21.30
Zbrane a ružence
�17.02. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 10.20
Slovo v obraze: Manželstvo 14.55 Každý deň so
svätými 16.55 Izrael: Zasľúbená zem 20.15 PKP
�18.02. (štvrtok) 09.35 Spojení oceánom 10.55
Doma je doma 13.50 Jeden na jedného 17.00
Obrazy krížovej cesty 17.15 PKP 23.15 India −
kráčame vpred
�19.02. (piatok) 08.15 A teraz čo? 10.15 PKP
16.35 PKP R 19.30 Malí poslovia (4) 20.30
Dôkaz viery: Svätá Rita 22.45 Večera u Slováka
�20.02. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 09.50 Slovo v obraze: Manželstvo 10.20 Izrael: Zasľúbená zem 14.05 PKP 14.10 Akatist 19.40 Tvorivo
�21.02. (nedeľa) 07.50 Slovo v obraze: Otče náš
13.15 V Samárii pri studni 15.30 Krížová cesta
16.40 Pavol VI.: Pápež v búrlivých časoch
TV NOE

�07.02. (nedeľa) 06.50 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 17.00 Cirkus Noeland (5) 18.00 Den
na koncilu: Událost, která změnila církev
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program

�08.02. (pondelok) 06.50 Tanzanie − Zanzibar:
Jsme odvážní 13.20 Indie: Talit Penkal, Donne
Dalit 16.20 Dívám se kolem sebe
�09.02. (utorok) 06.55 Likvidace lepry 10.45 Svatá Kateřina Labouré 12.40 Dobrý pastýř biskup
Jorge Gottau 21.15 Řeckokatolický magazín
�10.02. (streda) 06.40 Sýrie: Zbytek jeho lidu
10.15 Čičmianske tajemství 18.00 Můj chrám
18.40 Josef a jeho bratři 21.10 Poutníci času (2)
�11.02. (štvrtok) 08.30 První křesťané 14.35
Továrna mezi vodami 16.50 Mixtékové: Mezi
náboženstvím a tradicí 19.05 Klauzura
�12.02. (piatok) 14.35 Věrní Kristu 16.20
Kazachstán, poutní kostel 18.40 O kom, o čem
23.20 Bulharsko: Kořeny Romů
�13.02. (sobota) 06.45 Na křídlech andělů 08.55
Hermie a potopa 12.00 Angelus Domini 16.10
Čas pro Malawi 00.00 Cesty Václava Havla
�14.02. (nedeľa) 06.50 ŘkM R 11.20 Kambodža
pohledem zblízka 15.10 První křesťané
�15.02. (pondelok) 08.15 Dokonalá radost 11.05
Bulharsko: Kořeny Romů 12.50 Sám o sobě
18.15 Divadélko Bubáček (4) 22.40 Kulatý stůl
�16.02. (utorok) 09.25 Likvidace lepry 17.40
Divadélko Bubáček (5) 21.10 ŘkM R
�17.02. (streda) 12.10 Dáváme lidem naději
14.35 Poutníci času (6) 18.15 Pražská Loreta
19.00 Etiopie: Jděte a získávejte učedníky
�18.02. (štvrtok) 08.25 První křesťané 12.45
Svatá Kateřina Labouré 14.50 Ateliér užité
modlitby 18.45 Sedmihlásky (124) 00.20 Vladyka – dokument o vladykovi Chauturovi
�19.02. (piatok) 11.05 Ukrajina: Nádherné svědectví sester z Ukrajiny 16.25 Naše milosrdná
Paní, matka kubánského lidu
�20.02. (sobota) 08.05 Chlapi na hoře 09.35
Ovečky v karanténě 12.05 Pod lampou 17.10
O létajícím faráři 19.10 Práce jako na kostele
�21.02. (nedeľa) 06.45 ŘkM R 11.00 Na křídlech
andělů 15.20 Zlaté opojení 18.30 Hermie
a přátelé: Flo show, která způsobila rozruch

�28.02. (nedeľa) 13.00 Obeť spovedného tajomstva (3) 15.30 Svetlo nádeje: Prvú modlitebnú knižku dostala od bezdomovca
�Nová rubrika: Manželské katechézy:
�(sobota) 15.50 Jezuita Ladislav Csontos prináša povzbudenie a inšpiráciu
RTVS
JEDNOTKA

�07.02. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Kostola
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 20.30 Slovenský Panteón
�14.02. (nedeľa) 20.30 Slovenský Panteón: Cyril
a Metod 21.15 Cyril a Metod, apoštoli Slovanov
– pravdivý príbeh zrodu našej kultúry R
DVOJKA

�Sobota 08.55 Božie domy s Vandalom
�07.02. (nedeľa) 12.15 Orientácie 12.40 Slovo
23.30 Klavírny koncert pre osem rúk z Ortodoxnej synagógy v Prešove
�09.02. (utorok) 06.00 Etnografický atlas Slovenska R 17.25 Família – príbeh veriacej rodiny
�11.02. (štvrtok) 06.00 Etnografický atlas
Slovenska R 13.50 Záhady archeológie R 21.35
Trezor R
�13.02. (sobota) 06.30 Premeny Oščadnice –
dokument R
�14.02. (nedeľa) 06.00 Trasa valašskej kultúry –
dokument R 14.00 Televízny posol 19.50 Slovo
TROJKA

�07.02. (nedeľa) 08.40 Malé biblické príbehy R
08.50 Príbeh veľkého umenia R 12.00 Kalendár
zvykov: Na heľpianskej svadbe R
�12.02. (piatok) 09.10 Svedectvá dávnych čias
– dokument o najstarších slovenských listinách
s historickým významom R 14.25 Trezor R
�13.02. (sobota) 08.35 Malé biblické príbehy R
�14.02. (nedeľa) 08.35 Malé biblické príbehy R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

LUMEN

�Nedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
�06.02. (sobota) 15.15 Literárna kaviareň: Gabriela Spustová Izakovičová: Rytier a pevec
�07.02. (nedeľa) 13.00 Údel matky – rozhlasová
hra 14.00 Národný týždeň manželstva oslavuje
desať rokov 20.30 Projekt Calmfox – služba
digitálnej evanjelizácie
�13.02. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Košíc
�14.02. (nedeľa) 13.00 Obeť spovedného
tajomstva (1) – rozhlasová hra
�20.02. (sobota) 15.15 Martina Kavuliaková Stríbrnská: Zázraky každodenné daj nám dnes 20.15
Posolstvo Božieho kráľovstva v podobenstvách
�21.02. (nedeľa) 13.00 Obeť spovedného
tajomstva (2) – rozhlasová hra
�27.02. (sobota) 15.15 Spolok svätého Vojtecha
pripravil špeciálne vydanie krížovej cesty 20.15
Mesiac s pápežom Františkom 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

�Nedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 Kresťanská nedeľa
�07.02. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv.
Alžbety v Košiciach; slávi Mons. Marek Forgáč,
pomocný biskup
�14.02. (nedeľa) 09.05 Svätá liturgia z Kaplnky
Najsvätejšej Trojice v Kňazskom seminári bl.
biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove; slávi
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita
�21.02. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
RÁDIO REGINA

�Sobota 06.05 Ekuména vo svete 17.05 Rádio
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
�Nedeľa 05.00 Duchovné horizonty R 06.05 Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

�Nedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
zmena programu vyhradená
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PAUL CLAUDEL:
KRÍŽOVÁ CESTA

Úctivo
žiadali

1
q

kultúra a relax

ŽIVOT JE KRÁSNY

KNIHA g Nádherná básnická skladba
francúzskeho básnika v novom preklade
Jána Švantnera vyšla pri príležitosti 150.
výročia založenia Spolku svätého Vojtecha v roku 2020 ako bibliofília. Tento rok
vychádza v menšom formáte tak, aby bola
prístupná širokej verejnosti. Jej autor prežil
v decembri 1886 v Chráme Matky Božej
v Paríži vnútornú konverziu, ktorá v ňom
zanechala hlbokú trvalú stopu. Vo svojom
diele tak prejavuje nielen svoje výnimočné
básnické nadanie, ale aj hlbokú znalosť
Svätého písma a tajomstiev kresťanskej
viery. Meditatívny text Claudelovej Krížovej cesty sa vďaka pôsobivým ilustráciám
akademického maliara Miroslava Cipára
stáva pre jednotlivca či spoločenstvo
doslova umeleckým zážitkom. (Martina
Grochálová)
Pomôcky:
Sula, Ija,
Iara
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Ženské
meno

Rodinný
dom

Ženské
meno

FILM g Je rok 1939 a taliansky čašník
Guido Orefice, plný pozitívnej nálady
a bláznivých nápadov prichádza z vidieka
do mesta, kde sa zamiluje do pôvabnej
učiteľky Dory, ktorá však už nápadníka
má. Svojím optimizmom a bláznovstvami
získa jej lásku a zachráni ju pred sobášom
s prísnym byrokratom. Po svadbe sa im
narodí syn Giosué. Po piatich rokoch
života však rodinu pre Guidov židovský
pôvod odvlečú do koncentračného tábora. Aby Guido ochránil Giosuého pred
hrôzami nacizmu, predstiera, že všetko
je len hra, na ktorej konci ich čaká veľká
výhra. Inšpiratívny film ukazuje, ako
otcovská láska môže zachrániť rodinu aj
napriek neľudským okolnostiam. (Slavomír Gereg ml.)

Duša
Autor:
Červený,
u Egypťa- Vladimír
po
nov
Komanický maďarský

WE THE KINGDOM:
HOLY WATER (DELUXE)
HUDBA g Rodinná gospelová skupina
We the kingdom po úspešnom albume
Holy water, ktorý vydala v roku 2019, prichádza s jeho deluxe verziou obohatenou
o niekoľko živých skladieb a klipov. Tento
album znie inak ako ostatné gospelové albumy, lebo ide v podstate o nové
zoskupenie, ktoré prináša okrem iných aj
prepojenia modernej hudby a klasických
gospelových spirituálov. Skladby sú veľmi
svieže a mocné, na albume nenájdete rovnaké skladby, a to je to, čo robí album výnimočným. Zvlášť mne osobne sa najviac
páčia bonusové skladby a klipy. Od hĺbky
textov cez mohutné vokály až po kvalitnú
hudobnú stránku je album majstrovským
dielom, ktoré stojí za vypočutie. Album
je dostupný na známych streamovacích
platformách. (Dominik Petrík)

LEKÁREŇ

Stroj
Namočila na lisovanie

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Polovica

Stará doba

2

q

K D R O I R P O A M A S A K A O T

Dávala si
mi rady

O A Á T A N T O B T A Y M A L T A

Ošatila

Prosíkaj

L L L A B E U A C L O N A O E S R

Ohrada

O E O B R P R Ť K I S T L K D A T

Prečo,
po česky
Kryptón,
značka

Román
Murrisonovej

Usadenina
špiny

Š I A T U K O A I C J S Z E Č V C

Časť
strechy
Grécky
ostrov

A P S U A Č N P E I L L U E I A A

Solmizačná
slabika
Patriaca
Kainovi

M L O N D A K T CH E U O T I S Ž J
A H Y R K I E S P L A V F A T R A

Bol
zamilovaný
EČV
Trebišova

Rumunské
mesto

3
q

Pracovisko
v bani
Patriaca
Edovi

N L T D T L T E N E M A K K I A Z
A C I N I S C O T U R N A J Č M CH
Ruský
súhlas
Jesenný
kvet

Krátke Kancelárska
spojenie
skratka

Zlostili sa
Modrina

Voda
po holení

Veslo,
po anglicky
Diera

Združenie
ochotníkov
Slovenska

Označenie
lietadiel
Argentíny

EČV
Žiliny

Elektrónvolt,
skratka

Vrýval

Značka
kozmetiky

Irena,
po domácky

Legenda: AMASA, AUDIT, BARET, CIELE, CLONA, ČISTIČ, DEKAN, FATRA,
HRIECH, IDYLA, ISTOTA, KAMENE, KANDELA, KANYLA, KARTEL, KRYHA,
LETEC, LOTOS, MALTA, MARŽA, OBLAK, OBYČAJ, OVOCIE, PANTER,
PLNKA,POCIT, POCTA, POČET, POKYN, PORCIA, POŠTA, POTRAT, PRIOR,
RABAT, RODINY, SINICA, SLAMA, SLEPEC, SLIAČ, SLOVAN, SNINA, SPLAV,
SPOLOK, SRDCE, STOLÁR, SUITA, ŠAMAN, ŠANCA, ŠPORT, TERASA,
TLAMY, TORBA, TURÍCE, TURNAJ, VRANA, ZAJAC, ZINOK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 1: Krížovka: Všetkých nás volá k sebe.
Osemsmerovka: Láska je oveľa viac ako biznis.
Výherca: Elemír Pačuta z Trebišova

Líbyjské
mesto

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

5%

ZĽAVA

#

Značka
miesta
pre
pečiatku

S O S R T J C D H V N R B I A L P
A A C N A Š E V R O D I N Y K O P

Autor
klasiky
Mužské
meno

Indonézska
rieka

P A T A O E Í P L O T O S R N E O

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

REGIONÁLNA TELEVÍZIA ZEMPLÍN
JE DOSTUPNÁ AJ CEZ ANTÉNU
Do vysielania sú denne zaradené aj priame prenosy liturgií
a pobožností z katedrál a pútnických miest.

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
06.02. Fatimská sobota (10.00 h)
16.02. Svätá liturgia s Molebenom k sv.
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda
(18.00 h)
25.02. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

06.02. Fatimská sobota (10.00 h)
21.02. Katedra svätého apoštola Petra
(10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

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)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
12.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)
22.02. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)
28.02. Liturgia s Akatistom požehnania
rodín (09.30 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
06.02. Fatimská sobota (10.30 h)

AJ...
Bratislava a okolie – 26. kanál

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb
za uzdravenie (cez YouTube)
Nedeľa 09.00 Svätá liturgia (cez YouTube)

JÁN KRSTITEĽ

A NAJNOVŠIE

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
11. – 14.02. Kurz prípravy na manželstvo.
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo
o ňom ešte len uvažujete, urobte pre svoju
spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš
vzťah posilní.
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť cez
stránku www.domanzelstva.sk. Príspevok
za osobu je 75 eur.

WWW.ZEMPLIN.TV.

OZNAM

ŽIVÉ VYSIELANIE PONÚKAME AJ NA WEBE

MZ SR

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

CENTRUM PRE RODINU KOINONIA

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

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

TELEVÍZIU SI MÔŽETE NALADIŤ V HD KVALITE:

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

