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Príbeh. Jeho sila je veľká. Pomáha ľuďom v ťažkých 
životných situáciách, formuje osobnosti i sprá-
vanie. Poznali to ľudia už tisíce rokov pred nami. 
Starozákonné knihy sú plné príbehov ľudí. Stačí 
spomenúť asi najsilnejší príbeh Biblie o Jozefovi 
a jeho bratoch. Alebo Jóba. Ale aj Mojžiša, Jozueho, 
Dávida a Šalamúna... 

Sila príbehu je schovaná v tom, že sa poslucháč doň 
vžije. Prepojí svoje zmýšľanie s ním – identifikuje 
sa v ňom. Alebo sa ním nechá pohltiť, vtiahnuť 
sa doň. Aj podobenstvá Ježiša Krista sú vlastne 
príbehy. Ak hovorí o roli, hospodár videl tú svoju. 
Ak o márnotratnom synovi, tak ten dom a scenéria 
sa v mysliach ľudí ponášali vždy na to, čo poznali. 
Aj na hostine či svadbe sa podávalo také jedlo, aké 
mali ľudia na svojich svadbách a hostinách.

Silu príbehu poznali Slováci už dávno. Keď Pavol 
Dobšinský zozbieral slovenské rozprávky a poves-
ti, boli to vlastne príbehy či podobenstvá nášho 
ľudu. Jeho túžba, aby dobro zvíťazilo nad zlom, 
aby sa aj na bedára usmialo šťastie, túžba po spra-
vodlivosti –  to všetko nájdeme aj dnes v týchto už 
upravených rozprávkach. V tých pôvodných bolo 
oveľa viac krvi i erotiky. To, čo ľudia videli. I Slo-
váci bojovali. Aj tu sa zabíjalo. Veď náš národný 
hrdina je zbojník, bývalý vojak v Rákociho povs-
taní. A keď sa dievča dostane do tanca a zvŕta sa, 
tak sa dvihne nie jedna, ale všetky sukne a vidno 
až spodničku. To bol život a tento život formoval 
príbehy. A príbehy zasa formovali nový život, nové 
generácie.

Aj dnešní ľudia majú radi príbehy. Či už vymysle-
né, alebo zo života – svedectvá. Je to asi najčítanej-
šia rubrika i tohto časopisu. No vďaka vizualizácii 
príbehov sa stratilo čaro fantázie. Už sa tieto 
príbehy nedejú v nás, nespolupracujeme s auto-
rom, ale vťahujú nás do vízie autora. Na plátne 
kina či obrazovke televízora už jasne vidno i to pole 
z podobenstva. Už si nemusíme nič predstavovať. 
A my sme to prijali. Veď to, čo je nám predstavova-
né, je úžasné, šokujúco krásne. Také by sme si ani 
nepredstavili.

A práve to je moment, keď je vnútro človeka naj-
zraniteľnejšie. Vtedy sa v úžasne spracovanom prí-
behu objaví skryté posolstvo. Spomeňte si na jed-
noduchú Máriu, ktorá dokázala gazdinky odtrhnúť 
od sporáka i dotiahnuť pred obrazovky z poľa. 
Istejšie ako cerkovný zvon. A potom tam odznela 
jej modlitba za potrat. Dnes v týchto príbehoch 
odznievajú iné „modlitby“. V záverečnom tanci 
úžasne spracovaného filmu Kráska a zviera tancujú 
aj dvaja muži. Superhrdinovia ukazujú vo svojich 
tesných oblekoch svoje supertelá. A zrazu akosi 
neprekážajú ani sexuálne narážky. A, samozrejme, 
nechýba emotívna scéna, kde počujeme o smut-
nom živote muža, ktorý stratil svojho muža.

Takýchto filmov pribúda. Formuje ich život tých, 
ktorí ich tvoria. Často ľudí bez viery, bez Boha. 
Nezriedka plných priamej či skrytej nenávisti voči 
nemu. Zranených, oklamaných. A tieto ich životy, 
ich predstavy, ich túžby sa cez obrazovky dostávajú 
do našich rodín a formujú nás i naše deti. Kedysi 
„protiváhou“ rozprávok boli v rodinách silné prí-
behy svätých. Tých, ktorí milovali Boha i človeka. 
Každého človeka. A čo dnes konkuruje super 
filmom v našich očiach?

PAŠERÁCI
Juraj GRADOŠ
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ČAS 
A OBRÁTENIE

Marek BARAN

Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom príhovore 
povzbudil ľudí k tomu, aby nasledovali mentalitu Ježiša 
Krista, nie mentalitu sveta.

Evanjeliové čítanie z dnešnej nedele (po-
rov. Mk 1, 14 – 20) nám ukazuje, takpove-
diac presun svedectva od Jána Krstiteľa 
k Ježišovi. Ján bol jeho predchodcom, 
pripravoval mu pôdu a pripravil mu cestu: 
teraz môže Ježiš začať svoje poslanie 
a ohlasovať spásu, ktorá je už prítomná; 
tou spásou je on sám. Ježišovo ohlasova-
nie je zhrnuté v slovách: „Naplnil sa čas 
a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa 
a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15) 

Jeho posolstvo nás pozýva zamyslieť sa nad 
dvoma podstatnými témami: čas a obráte-
nie. V uvedenom texte evanjelistu Marka 
sa pod časom chápe trvanie dejín spásy ko-
nanej Bohom; teda naplnený čas je časom, 
keď toto spásne konanie vrcholí, dochádza 
k jeho plnému uskutočneniu: je to dejinný 
moment, v ktorom Boh poslal Syna na svet 
a jeho kráľovstvo sa „priblížilo“ ako nikdy 
predtým. Čas spásy sa naplnil, lebo prišiel 
Ježiš. Ale spása nie je automatická; spása 
je darom lásky a ako taká je ponúknutá 
ľudskej slobode.

Vždy, keď sa hovorí o láske, hovorí sa 
o slobode. Láska bez slobody nie je 
láskou; môžu tam byť záujmy, strach, 
mnohé veci, ale láska je vždy slobodná. 
A pretože je slobodná, vyžaduje si aj 
slobodnú odpoveď, vyžaduje si našu kon-
verziu, obrátenie. Ide teda o zmenu 
zmýšľania a o zmenu života: nenasledo-
vať už vzory sveta, ale ten Boží, ktorým je 
Ježiš. Nasledovať Ježiša, to, čo Ježiš robil 
a čomu nás učil. Je to rozhodujúca zmena 
vo videní i v postoji. Totižto hriech, naj-
mä hriech svetáctva, ktorý je ako vzduch, 
preniká všade, priniesol mentalitu, 
ktorá je zameraná na presadzovanie seba 
samých proti ostatným. Aj proti Bohu. 

Mentalita hriechu a mentalita sveta sa ne-
štíti použiť podvod a násilie. Vidíme, čo 
podvod a násilie spôsobujú: žiadostivosť, 
túžbu po moci a nie službe, vojny, ťaženie 
z ľudí... Toto je mentalita podvodu, ktorá 
má bezpochyby svoj pôvod v otcovi pod-
vodu, veľkom klamárovi, diablovi. On je 
otcom lži, tak ho definuje Ježiš.

Tomuto všetkému oponuje posolstvo Ježi-
ša, ktoré nás pozýva uznať si svoju odkáza-
nosť na Boha a na jeho milosť; mať vyvá-
žený postoj voči pozemským dobrám; byť 
prijímajúcimi a pokornými voči všetkým; 
poznať samých seba a nachádzať svoje 
naplnenie v stretnutí a službe druhým. 

Pre každého z nás je čas, keď môžeme pri-
jať spásu, krátky: je to trvanie nášho života 
na tomto svete. Je krátky. Život je dar Božej 
nekonečnej lásky, ale aj čas preverenia 
našej lásky voči nemu. Preto každá chvíľa, 
každý okamih našej existencie je vzácnym 
časom milovať Boha a blížneho, a tak 
vstúpiť do večného života.

Drahí bratia a sestry, buďme pozorní 
a nenechajme Ježiša prejsť bez toho, aby 
sme ho prijali. Svätý Augustín hovorie-
val: „Mám strach, že by Boh prešiel.“ 
Strach z čoho? Z toho, že ho nerozpozná, 
neuvidí, neprijme. Nech nám Panna 
Mária pomáha prežívať každý deň, každú 
chvíľu ako čas spásy, keď Pán prechádza 

a volá nás, aby sme ho nasledovali, každý 
podľa svojho života. A nech nám pomáha 
obrátiť sa od mentality sveta, svetských 
fantázií, ktoré sú iba umelým ohňostro-
jom, k mentalite lásky a služby. 

(úryvok príhovoru z 24. januára 2021)

fli
ck

r.c
om

„Život je dar Božej nekonečnej lásky, ale aj čas preverenia 
našej lásky voči nemu.”

 (Svätý Otec František)
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PREVINENIA ĽUDÍ 
VOČI STVORENSTVU

Jozef KANIANSKY

Boh zveril stvorenstvo do starostlivosti a opatery človeka. 
Božie zjavenie nám o tom hovorí rečou Starého zákona. 
„I vzal Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edene, aby ho 
obrábal a strážil.“ (Gn 2, 15) Človek túto úlohu vždy robil zle 
a pokračuje v tom podnes. Následkom hriechu je naklo-
nený k zlému, preto aj k stvorenstvu pristupuje sebecky. 
V našich časoch tento postoj človeka ohrozuje stvoren-
stvo v jeho existencii a následne aj samotného človeka.

Od polovice 20. storočia vedci pozorujú 
vyhynutie jednotlivých druhov rastlín a ži-
vočíchov – tzv. strácanie sa alebo redukciu 
biodiverzity. Konštatujú, že za ostatných 
päťdesiat rokov počet druhov hmyzu 
v Európe klesol o sedemdesiat percent. 
To má svoje následky, lebo hmyz opeľuje 
mnohé rastliny. V prípade vyhynutia 
hmyzu – osobitne včiel – by sa stratilo 
okolo sedemdesiat percent rastlín, ktoré 
sú v rozmnožovaní od hmyzu závislé. 
To by malo ďalšie dôsledky. Vyhynuli by 
nielen hmyzožravé zvieratá, ale aj mnohé 
vrátane hospodárskych, lebo by sa stratili 
mnohé vitaminózne rastliny. Ak súčasný 
trend hynutia tvorov bude pokračovať, 
nastane veľká redukcia biodiverzity. 
V dejinách zeme sa hynutie tvorov udialo 
niekoľkokrát, ba v určitom čase vyhynulo 
až deväťdesiat percent tvorov. Dialo sa to 
však v dlhých obdobiach, ktoré sa počítajú 
na tisícročia. Dnes sa to deje behom ostat-
ných pár desaťročí.

ZNEČISŤOVANIE 
PLANÉTY
Svätý Otec František, pohnutý touto 
situáciou, vydal encykliku Laudato si, 
v ktorej hľadá východisko z tejto situácie. 
Píše: „Každý rok miznú tisíce rastlinných 
a živočíšnych druhov, ktoré už nebudeme 
môcť nikdy poznať a ktoré naše deti už 

neuvidia, pretože sa navždy stratili. Veľká 
väčšina vyhynie pre príčiny, ktoré sú spo-
jené s nejakou ľudskou činnosťou. Našou 
vinou tisíce druhov nevzdajú chválu Bohu 
svojím životom ani nám nebudú môcť 

odovzdať svoje posolstvo. Na to nemáme 
právo.“ (Laudato si 33)

My ľudia spôsobujeme znečistenie plané-
ty Zem. Znečisťujeme atmosféru rôznymi 
splodinami, ktoré unikajú do vzduchu. 
Výfuky z áut, priemyselné splodiny, spa-
ľovanie plastov, nebezpečných odpadov, 
používanie insekticídov v poľnohospodár-
stve, fungicídov, herbicídov, pesticídov, 
hromadenie odpadov... Zamorujeme 
nielen vzduch, ale aj vodu a pôdu, lebo 

škodlivé látky zo vzduchu sa dažďom do-
stanú do pôdy a vody. Osobitne škodlivé je 
vyhadzovanie plastov do prírody. Keď sa 
po dlhom čase rozpadnú alebo ich spaľu-
jeme, do ovzdušia z nich unikajú jedovaté 
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látky. V čase búrok a povodní sa plasto-
vé predmety dostanú do riek a potom 
do morí. Medzi Amerikou a Európou je 
v oceáne obrovský ostrov plastov. Morská 
voda napokon plasty rozkladá na malé 
čiastočky, ktoré sa dostávajú do tela rýb. 
Tie ryby potom hynú alebo sú ulovené. No 
ich mäso je pre ľudí škodlivé. Dnes neod-
porúčajú jesť morské ryby deťom a ženám 
v požehnanom stave. Svätý Otec píše: 
„Či už ľudia ničia biologickú diverzitu 
v Božom stvorení, či už narúšajú integritu 
zeme a prispievajú ku klimatickým zme-
nám, oberajú zem o jej prírodné pralesy, 
alebo ničia mokrade, znečisťujú vodu, 
pôdu, vzduch: toto všetko sú hriechy. Pre-

tože zločin proti prírode je zločinom proti 
nám samotným a hriechom proti Bohu.“ 
(Laudato si 8)    

Niekde je zvykom vyvážať do potokov, 
jarkov alebo do lesa odpad – pneumatiky, 
plasty, elektroinštalačný odpad, pokaze-
né prijímače a rôzne náradia. Je to ťažké 
znečistenie prostredia. Tiež vyhadzovanie 
plastových predmetov do potokov a príro-
dy alebo ich spaľovanie.

SEPAROVANIE ODPADU
Každý zodpovedný človek, osobitne 
kresťan, separuje odpad. Plasty, biologic-

ký odpad, papier, kovy, sklo, textil dáva 
do nádob, ktoré sú na to určené. Separo-
vaný odpad sa dá znova spracovať. Naprík-
lad z plastových fliaš môže byť oblečenie, 
obuv, nové plastové predmety, a tak sa 
plastový materiál môže mnoho ráz použiť. 
Pri separovaní odpadov sa prejavuje veľká 
ľahostajnosť a bezcitnosť ľudí. Do nádob 
na kovy dajú kovové predmety uložené 
v igelitovej taške. Nezaujíma ich, že plast 
do kovov nepatrí. Prípadne do nádob 
na papier vhodia aj šupky zo zemiakov. 
Vlády štátov a samosprávy v týchto ve-
ciach sprísňujú opatrenia, lebo my ľudia 
sme bezohľadní. Separovanie odpadov 
a ich spracovávanie je prvý krok k ozdra-
veniu životného prostredia. 

Dôležité je to práve v našej dobe, keď sa 
nakúpený tovar rýchlo stáva odpadom. 
Po krátkom používaní veci nahrádzame 
novými. Okrem toho tovar nakupujeme 
v obaloch, ktoré sú odpadom. Preto je 
recyklácia papiera a plastov dôležitá. 
Svätý Otec poukazuje na slová carihrad-
ského patriarchu Bartolomeja, keď píše: 
„Bartolomej zároveň upriamil pozornosť 
na etické a duchovné korene problémov 
životného prostredia, ktoré nás pozývajú 
hľadať riešenia nielen v technike, ale aj 
v zmene človeka, pretože inak budeme 
čeliť iba príznakom. Navrhol, aby sme 
prešli od konzumu k obeti, od chamtivos-
ti k štedrosti, od plytvania k schopnosti 
podeliť sa – v askéze, ktorá ,znamená učiť 
sa dávať, nielen sa vzdávať. Je to spôsob 
milovania, postupného prechodu od toho, 
čo chcem, k tomu, čo potrebuje Boží svet. 
Je to oslobodenie od strachu, nenásytnosti 
a závislosti.‘ My kresťania sme okrem toho 
povolaní ,prijímať svet ako sviatosť spo-
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prof. Ing. Emília 
Sičáková-Beblavá, PhD.

riaditeľka  
Ústavu verejnej politiky FSEV UK 
prvá prezidentka Transparency  

International Slovensko  
(1999 – 2009)

SOM  GRÉCKOKATOLÍČKA

Gréckokatolícka cirkev má moju úctu a rešpekt z mnohých  
dôvodov. Uvediem aspoň tri. Prvým je živá viera našej cirkvi, kto- 
rú vidno v pomoci chorým, deťom a ľuďom v ťažkých životných si- 
tuáciách. V tejto cirkvi pôsobí veľa kňazov, rehoľných sestier a bra- 
tov, ktorí denne túto pomoc s láskou a trpezlivosťou poskytujú.  
Okrem charity, škôl a sociálnych zariadení mám na mysli aj možnosť  
ísť na spoveď, počúvať a prijať Božie slovo v každej farnosti. Ďalším  
dôvodom je láskavá ochrana tradícií a staroslovienskej liturgie, ktorá  
mnohým z nás dotvára identitu a spája nás s našimi koreňmi. Ochotu ve- 
riacich venovať svoj čas zborom, kantorovaniu a údržbe našich chrámov 
vnímam ako dar, z ktorého naša cirkev čerpá a ktorý ju robí živou aj pre ďalšie 
generácie. Tretí dôvod je osobnejší a súvisí s naším gréckokatolíckym spolo-
čenstvom v Bratislave a jeho dôležitosťou pre ľudí, ako som ja – východniarov, 
ktorí tu ostali žiť a vychovávajú tu svoje deti. Toto otvorené spoločenstvo nám 
dáva pocit domova, kde sme vítaní, kde nám rozumejú a kde sa viera žije. Jed-
noducho, je pre mňa kotvou a kompasom.

a som na to hrdá
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ločenstva, ako spôsob zdieľania s Bohom 
a s blížnym na globálnej úrovni.‘“  
(Laudato si 9)

AKO TO ZMENIŤ?
Ďalej je dôležité, aby sme šetrili ener-
gie – svetlo, teplo, spotrebu vody. Viac 
používali verejnú dopravu ako osobné 
auto, prípadne podľa možností bicykel. 
Pri svojich domoch uprednostňujme 
namiesto trávnika, ktorý každý týždeň 
kosíme, lúku plnú kvetov, ktorú kosíme 
dvakrát v roku. V okolí príbytkov vysá-
dzajme stromy, kry, úžitkové aj okrasné. 
Umožňujme hniezdenie vtákov rozmiest-
ňovaním vtáčích búdok.

Ak chováme domáce úžitkové zviera-
tá, chovajme ich v primerane veľkých 
voliérach, s patričným vybavením alebo 
v kotercoch s krytým a nekrytým výbe-
hom, alebo v oplôtkach s patrične veľkým 
prístreškom. Chovateľské zariadenie 
obklopujme úžitkovou výsadbou stromov 
alebo krov. Pestujme plodonosné rastliny, 
aby sme do značnej miery boli v potrave 
sebestační. Vážme si každú živú bytosť 
a ľahkomyseľne nelikvidujme stromy 
a kry alebo trávne porasty. Sú miestom 
života pre mnohé drobné tvory, ktoré 
majú v prírode svoju úlohu.

Svätý Otec píše: „Pravdepodobne nás 
znepokojí, keď sa dozvieme, že vyhynul 
nejaký cicavec alebo vták, pretože sú 
lepšie viditeľné. Ale pre dobré fungova-
nie ekosystémov sú nevyhnutné aj huby, 
riasy, červy, drobný hmyz, plazy a nespo-
četné druhy mikroorganizmov. Niektoré 

málopočetné druhy, ktoré zvyčajne zostá-
vajú nepovšimnuté, zohrávajú na udržaní 
rovnováhy na určitom mieste zásadnú 
a rozhodujúcu úlohu.“ (Laudato si 34)

Božie stvorenstvo, ktoré nás obklopuje, 
máme mať v úcte, lebo bude účastné 
na definitívnom oslávení v novom nebi 
a v novej zemi. Preto jeho využívanie 
človekom má byť zodpovedné a humán-
ne. Svätý Pavol, apoštol, v Liste Rima-
nom píše: „... stvorenie bolo podrobené 
márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle 
toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, 

že aj samo stvorenie bude vyslobodené 
z otroctva skazy, aby malo účasť na slobo-
de a sláve Božích detí.“ (Rim 8, 20 – 21) 

Svätý Otec František píše: „Bolo by však 
chybou myslieť si, že ďalšie živé bytosti 
by sa mali považovať za číry objekt pod-
riadený svojvoľnej nadvláde človeka. (...) 
Konečným cieľom ostatných stvorení nie 
sme my. Naopak, všetky napredujú spolu 
s nami a prostredníctvom nás k spoločné-
mu cieľu, ktorým je Boh, v transcendent-
nej plnosti, kde vzkriesený Kristus objíma 
a osvecuje všetko.“ (Laudato si 82 – 83)

BISKUPI POVSTANIA  
FRANTIŠKA II. RÁKOCIHO
Situácia po smrti biskupa de Camillisa sa znovu skomplikovala. Na eparchiálny 
sedes sa chcel z Poľska vrátiť bývalý biskup Rafael Angel Havrilovič. Cisár, pápež 
i rod Rákociovcov mali o vedení Mukačevskej eparchie odlišné predstavy. Spo-
čiatku administroval eparchiu przemyšlský biskup Juraj Vinnický, proti ktorého 
vymenovaniu jágerský biskup protestoval a vymenoval svojho obradového vikára 
Juraja Bizanciho. Na eparchiálny sedes v Mukačeve tak boli dvaja hlavní kandidáti 
– Haličan Peter Petronius Kaminský a dovtedajší generálny vikár Ján Jozef Hoder-
marský. Gréckokatolícke duchovenstvo si zvolilo Hodermarského. Napriek tomu 
Rákoci ako uhorský kráľ vymenoval 28. februára 1707 za mukačevského biskupa 
Petra Petronia Kaminského. Zároveň žiadal o začlenenie Mukačevskej eparchie 
do zväzku Kyjevskej metropolie. Metropolita požiadal o schválenie tohto vymeno-
vania Apoštolský stolec. Lenže ten 7. apríla 1707 určil przemyšlského biskupa Juraja 
Gabriela Vinnického za apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie. V tom 
čase bol však za mukačevského biskupa rakúskym cisárom vymenovaný aj Jozef 
Hodermarský. V roku 1710 však Kaminský zomrel. František II. Rákoci na miesto 
Kaminského nominoval do Mukačeva Juraja Bizanciho. Po skončení povstania sa 
Bizanci a Hodermarský dohodli. Hodermarský sa stal generálnym vikárom a igu-
menom monastiera. Zomrel 16. februára 1729. (Juraj Gradoš)
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ETIKA A RÝCHLOSŤ  
VÝVOJA VAKCÍNY

Jozef GLASA

Ľudia, ktorí chcú spochybniť očkovanie proti 
koronavírusu, často poukazujú na to, že nové vakcíny 
prišli až príliš rýchlo. Na základe toho usudzujú, 
že nemohli byť dobre odskúšané a sú teda asi neúčinné, 
ale hlavne veľmi nebezpečné.

Tieto hlasno prednášané či bombastic-
ky písané, hoci odborne nepodložené 
tvrdenia môžu u menej informovaných 
poslucháčov alebo čitateľov vyvolať pocity 
nedôvery, ba strachu 
a viesť k chybnému 
rozhodnutiu prijatie 
novej vakcíny odmiet-
nuť. Rozmýšľajúci 
kresťan má vo svojom 
živote závažnú morál-
nu povinnosť: hľadať 
pre svoje rozhodo-
vanie v dôležitých 
veciach – a očkovanie 
proti koronavírusu 
medzi také rozhodne 
patrí – spoľahlivé 
a pravdivé informácie. 
Zároveň sa však má 
usilovať správne im 
porozumieť, verne ich 
pochopiť. Až potom 
sa naozaj slobodne 
a rozumne, teda nie pod vplyvom pokrú-
tených, nepravdivých alebo nesprávne 
zhodnotených informácií, v danej veci 
rozhodnúť. 

Pri otázkach okolo súčasnej pandémie 
Covid-19 sa však objavujú niektoré ťaž-
kosti, ktoré mu to neuľahčujú. Hrozí, že 
sa aj napriek svojej dobrej snahe môže 
rozhodnúť nesprávne. Ak nenájde nieko-
ho, kto mu poskytne medicínsky, ale aj 
eticky či morálne fundovanú, spoľahlivú 
radu, usmernenie. V otázkach kresťanskej 
viery a mravov to napríklad môže byť 
vyjadrenie dobre informovaného kňaza, 

biskupa alebo konferencií biskupov, 
stanoviská a dokumenty inštitúcií Svätej 
stolice či príklad a konkrétne vyjadrenia 
samotného Svätého Otca. Je známe, že 

Benedikt XVI. aj František očkovanie 
proti koronavírusu absolvovali. 

Okolnosťou, ktorá veľmi sťažuje hodno-
tenie situácie a racionálne rozhodova-
nie aj kriticky uvažujúceho človeka, je 
samotný vývoj pandémie. Epidemiolo-
gická situácia sa nezvyčajne rýchlo mení. 
Navyše, vlny zhoršenia, ale aj zlepšenia, 
účinnosť alebo zlyhanie opatrení sú 
posunuté. Najmenej v horizonte týždňov, 
ba mesiacov. 

Ďalšou ťažkosťou je dosiaľ nevídaná 
rýchlosť a rozsah vedeckého a technolo-

gického pokroku, ktorý ľudstvo zapoje-
ním obrovských vedecko-výskumných 
kapacít a ľudských aj materiálnych 
zdrojov už v boji s pandémiou dosiahlo. 
Kritické sledovanie, čiže odlíšenie správ 
o kvalitných, dôveryhodných výsledkoch 
vedecko-technologického výskumu 
od tých klamlivých, ba neraz aj zlomy-
seľných, presahuje možnosti jedného 
človeka a je dnes úlohou špičkových 
tímov vysoko kvalifikovaných špecialistov 
a renomovaných vedeckých či odborných 
inštitúcií. Videli sme to aj pri posudzova-
ní účinnosti a bezpečnosti nových vakcín 
na pôde liekových agentúr. Ani veľký 
politický či zdravotnícky tlak na urýchle-
nú dostupnosť vakcín ich nedonútil zľaviť 

z vedeckej a odbornej 
úrovne posúdenia. Jeho 
kvalita má aj veľmi vý-
znamný, neoddeliteľný 
etický rozmer. Ide totiž 
doslova o otázky života 
alebo smrti. 

Potrebné je vylúčenie 
takzvaného konfliktu 
záujmov alebo iných, 
neodborných vplyvov 
(tlaku médií, politikov, 
verejnosti, nábožen-
ských predstaviteľov, 
výrobcov či iných čini-
teľov), ktoré by mohli 
ovplyvniť vedeckú 
a odbornú nezávislosť 
zúčastnených odbor-

níkov. Tým by sa spochybnila kvalita 
a dôveryhodnosť samotného posúdenia 
a rozhodovania. Je výborné, že sa to 
týmto inštitúciám podarilo. Ani najhlas-
nejší kritici vakcín a očkovania si netrúfli 
ich odbornosť a nezávislosť spochybniť. 
Rýchlosť vývoja a testovania vakcín proti 
koronavírusu však zároveň predstavuje 
aj obrovskú etickú hodnotu. Spočíva 
v množstve zachránených ľudských živo-
tov, zdravia ľudí, ako aj ďalších, skutočne 
významných hodnôt. O tom, ako bolo 
možné urýchliť laboratórne aj klinické 
testy nových vakcín a prečo je to dobré, 
si povieme nabudúce. 
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JAZERO SMRTI
Juraj GRADOŠ

Ochrana prírody je niečo, čo je nám vzdialené, pokiaľ sa nás to netýka. Presnejšie 
povedané, kým nám to neudrie do očí. Sme zvyknutí, že príroda sa nejako pozbiera.  
Ale sú aj také envirozáťaže, s ktorými si príroda neporadí. Jedným z nich je odkalisko 
Poša, lokalita zamorená PCB látkami najviac na svete.

J	 Ste starostom Nižného Hrušova, no pochá-
dzate z Poše. Je pre obyvateľov týchto obcí 
odkalisko Poša naozaj také nebezpečné?

Hoci teraz žijem v Nižnom Hrušove, vyrastal som 
v obci Poša, a tak mám silné prepojenie na obe obce. 
Odkalisko Poša je už od roku 2008 potvrdená stará 
environmentálna záťaž. Bývalý štátny podnik Chem-
ko Strážske od júla 1981 v odkalisku uskladňoval 
škvaru a popolček, ktoré tam dopravovali za pomoci 
odpadovej vody kontaminovanej PCB látkami. Z hrá-
dze odkaliska je priamy odtok tejto vody do Kyjov-
ského potoka, cez ktorý sa znečistenie dostáva nielen 
do rieky Ondava, ale aj do spodných vôd.

Keďže odkalisko nebolo stavané na uskladnenie 
nebezpečných látok, spodné vody sú kontaminované 
aj priamo z neho. Samozrejme, v našej obci máme 
vodovod, ale ľudia zavlažujú záhradky stále zo studní.

J	 Ide už o starú envirozáťaž alebo je odkalisko 
aj po medializovaných informáciách stále 
funkčné? 

Aktuálne je odkalisko stále aktívne a priteká doň tzv. 
vyčistená odpadová voda, ktorej zloženie nepoznáme. 
Informácie, ktoré kolujú v médiách, že vypúšťanie 
do odkaliska je zastavené, sú nepravdivé. Štátne orgá-
ny doteraz nevydali žiadne právoplatné rozhodnutie 
o zastavení vypúšťania vôd do odkaliska. 

Koncom minulého leta zrealizovala Slovenská 
inšpekcia životného prostredia kontrolu u súčasného 
prevádzkovateľa odkaliska a prevádzkovateľa ČOV 
v areáli bývalého Chemka Strážske. Žiaľ, výsledok 
kontroly prevádzkovatelia ČOV a odkaliska napadli 
na Krajskom súde v Košiciach, kde celá záležitosť 
aktuálne stojí, či skôr leží.

Okresný úrad Prešov, ktorý povoľoval vypúšťanie 
z odkaliska do Kyjovského potoka, v roku 2019 
skonštatoval, že odkalisko bolo v minulosti niekoľko 
rokov prevádzkované bez platného povolenia a tak je 
to i teraz. Preto sa celou vecou od začiatku tohto roka 
zaoberá okrem inšpekcie aj polícia.

J	 Zasahuje toto znečistenie i ďalej? Kde je 
hranica jeho následkov? 

Toto zamorenie má okrem odkaliska viac zdrojov: 
sudy s PCB vo zvernici Orlová, odkiaľ ich obsah aj 
dnes vyteká do potôčika v lese, a ďalšie sú uskladnené 
v starých objektoch bez ochrannej izolácie. A rovna-
ko Voliansky odpadový kanál, cez ktorý sa v osemde-
siatych rokoch dostali PCB látky do Laborca a Šíravy. 
Tento kanál je aj dnes vysoko kontaminovaný.

Koncom roka 2020 sa potvrdilo, že PCB látky sa touto 
cestou dostávajú do tiel zvierat chovaných v domá-
cich chovoch v okresoch Vranov nad Topľou, Micha-
lovce, Trebišov a Humenné. Tento problém zasahuje 
teda široké územie východného Slovenska. Ak niekto 
tvrdil, že to je problém obcí Poša, Nižný Hrušov 
a Nižný Hrabovec, nie je to pravda. Tento problém 
zasahuje do života štvrť milióna obyvateľov Zemplína 
a cez potravinový reťazec do života celého Slovenska, 
a možno siaha až za naše hranice.

J	 Sú viditeľné následky takéhoto znečistenia 
vôd aj na zdraví ľudí v Poši a v Hrušove?

V našej obci je zvýšený výskyt rakoviny štítnej žľazy, 
ale aj iných rakovinových ochorení. Ak by som to mal 
zhrnúť, tak asi v každom druhom dvore v obciach 
v širšom okolí sa nájde príbeh človeka s rakovinou. 
Zdokumentované sú aj vrodené chyby u novoroden-
cov a spontánne potraty, v ktorých okresy Michalov-
ce, Trebišov a Vranov nad Topľou výrazne prekračujú 
slovenský priemer.

J	Môžu za tento zvýšený výskyt rakoviny práve 
PCB látky?

V roku 2020 sa už potvrdili PCB látky v tele človeka. 
Pre ľudské telo neexistuje žiadna norma na ich obsah. 
Existuje norma pre zvieratá, ktorá je 45 až 50 jedno-
tiek. V tele majiteľa kontaminovanej zvernice Orlová 
pána Adamíka sa zistilo 900 jednotiek! Pritom on žije 
v zahraničí a sem chodí desaťkrát za rok. Látky, ktoré 
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Ján Fenčák (40), 
rodák z Poše, je 
od 15. decembra 
2014 staros-
tom obce Nižný 
Hrušov, ktorá leží 
po prúde Ondavy 
na juh od Poše. Je 
ženatý a je otcom 
troch detí. 

Po uskutočnení 
rozhovoru prišla 
dobrá správa: Slo-
venská republika 
prostredníctvom 
SIŽP 25. januára 
o 16.40 h s okam-
žitou účinnosťou 
zakázala vypúšťať 
akékoľvek látky 
do odkaliska Poša. 
Opatrenie je 
platné okamžite, 
keďže rozhodnutie 
bolo na mieste 
doručené kona-
teľom.
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sa viažu na tuk, sa mu do tela dostali cez konzumáciu 
divej zveri. Zvieratá sa voľne pohybujú okolo odkaliska 
a ľahko sa kontaminujú. Migráciou však skončia v úpl-
ne inom okrese a po ulovení na tanieri človeka bez 
toho, aby vedel, čo konzumuje. PCB sa takto dostane 
aj na tanier človeku v Bratislave, ktorý vôbec nevie 
o odkalisku alebo sudoch. Aj to je veľmi nebezpečné. 
Podľa mňa i ostatných starostov je potrebné testo-
vanie obyvateľov v postihnutých okresoch na obsah 
týchto látok.

J	 Sú tam aj ďalšie škodlivé látky?

Okrem PCB je tu arzén a ďalšie ťažké kovy. Od roku 
2008 však nikto nekontroluje, čo sa do odkaliska 
vypúšťa. Tieto škodlivé, ba až jedovaté látky sa 
rozširujú nielen podzemnou a povrchovou vodou, ale 
aj cez prachové častice. Dnes je 70 % plochy odka-
liska prach, respektíve popol, ktorý vietor zdvihne 
a roznáša do širokého okolia. Koncom roka 2020 bolo 
potvrdené, že sa takto kontaminuje pôda aj v širokom 
okolí. Dokonca aj v 90 km vzdialenom Zatíne pri hra-
niciach s Maďarskom zistili v domácom chove PCB.

J	 Obyvatelia Poše i Hrušova viackrát upozor-
ňovali na svoje právo na zdravie. Zmenil sa 
za ostatné roky aj postoj samotných obyvate-
ľov k starostlivosti o prírodu? 

Ľudia sa naštartovali v roku 2018, keď sme sa so 
starostami Poše a Nižného Hrabovca začali venovať 
tejto téme. Podporil nás aj poslanec PSK Peter Kocák. 
Generácia 50+ na riešenie tohto problému už rezig-
novala. Mladšie generácie o odkalisku nič nevedeli. 

Obec Nižný Hrušov je lídrom v triedení odpadu 
v okrese. Je to silný odkaz, že nám na ochrane život-
ného prostredia záleží. Triedenie sme v roku 2019 
mali na úrovni 42 % a v roku 2020 atakujeme 50 %. 
Kanalizáciu máme vybudovanú na 73 %. Kanalizácia 
z Poše, ktorá sa práve buduje, sa bude končiť v ČOV 
u nás. Územné povoľovacie konanie však blokuje 
práve prevádzkovateľ odkaliska, pretože kanalizácia 
z Poše do Hrušova križuje Kyjovský potok, a ten vlast-

ní prevádzkovateľ odkaliska. A to je ďalší minimálne 
slovenský unikát. Štát v roku 2008 predal súkromnej 
firme areál bývalého Chemka Strážske, odkalisko 
Poša a dokonca aj Kyjovský potok, ktorý, mimocho-
dom, stále pení. Ďalší slovenský unikát.

J	 Považujete ako kresťan nezodpovedné sprá-
vanie človeka k prírode za hriech?

Áno, je to pre mňa hriech. Tu treba povedať že tento 
hriech má dosah na ľudské zdravie a životy. Následky 
sa budú riešiť ešte desiatky rokov...

J	 Aká je podľa vás tá najlepšia budúcnosť pre 
toto územie?

Máme tri ciele do budúcnosti: zastaviť činnosť odka-
liska; jeho sanáciu, ako aj sanáciu Kyjovského potoka 
a život budúcich generácií bez PCB, arzénu a iných 
toxických látok plný zdravia bez rakoviny a iných 
ochorení. Jednoducho želanie, aby sa z nášho územia 
a z celého Zemplína stalo lepšie miesto na život. 
Verím, že nám pri tom pomôže stále silnejší tlak ve-
rejnosti a že environmentálna polícia celú záležitosť 
čím skôr vyrieši.

VIETE, ŽE... 
Existuje až 209 podôb 
polychlórovaných bife-
nylov (PCB). Bežne sa 
používali ako izolačné 
kvapaliny v transfor-
mátoroch a konden-
zátoroch, v mazadlách 
ako zmäkčovadlá, 
vo farbách, lepidlách 
a tesneniach. Tieto látky 
sa v prírode nerozkla-
dajú. Oslabujú imunitný 
systém a aj ich malé 
dávky môžu spôsobiť 
poškodenie pečene, re-
produktívne abnormali-
ty, poruchy neurologic-
kého a endokrinného 
systému alebo poruchy 
intelektu.

Znečistený a zapácha-
júci Kyjovský potok iba 
sto metrov od prvých 
domov v Nižnom Hrušo-
ve 23. januára 2021.
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KEDY JE TEN 
SPRÁVNY ČAS?

Zuzka LAUKOVÁ – Anna SIEKELOVÁ

Rodičom ani dieťaťu sa nedá naprogramovať každá  
informácia, rozhovor či prednáška. Všetko má svoj čas 
a obsah. Treba si uvedomiť, že ľudská sexualita je súčas-
ťou stvorenia človeka Bohom, nie je teda ľudským „vyná-
lezom“, ale je darom človeku, preto je vo svojej podstate 
dobrá.

Sexualita je spôsobom bytia, ktorým sa 
všetci prejavujeme, komunikujeme, cítime, 
vyjadrujeme a žijeme ľudskú lásku. Je 
podstatnou časťou vývoja a výchovného 
procesu človeka: od pohlavia sa odvodzujú 
biologické, psychologické a duchovné 
znaky, ktoré ho robia buď mužom, alebo 
ženou a podmieňujú jeho zrelosť a začlene-
nie sa do spoločnosti. Každý prejav a odliš-
nosť zodpovedá Božiemu plánu: buď sme 
povolaní žiť v manželstve, či zasväteným 
životom, alebo osamote. Vo výchove k ľud-
skej láske sú často predsudky i nedostatky. 
Rodičia niekedy nevedia alebo ani nechcú 
viesť s deťmi dôverné rozhovory. Deti 
však treba vždy sprevádzať. Ich správna 
formácia sa neobmedzuje iba na poúčanie 
rozumu, ale na vôľu, city, sociálny a du-
chovný aspekt; teda schopnosť dávať sa, 
darovať sa. Je to trvalý proces s postupnos-
ťou, teda nie krátka jednorazová prednáška 
alebo rozhovor.

Láska a vzájomná dôvera v rodine je pre 
harmonický vývoj dieťaťa dôležitá už pred 
jeho počatím a narodením. Dieťa by malo 
byť prijaté, milované a uznávané vďaka 

láske rodičov. Najskôr si buduje úzky vzťah 
s matkou, no čoskoro svoje miesto zaujíma 
aj otec. Bezprostredná komunikácia, 
láskyplná starostlivosť aj dojčenie majú 
veľmi pozitívny vplyv. Približne o pol roka 
objavuje citové puto, pocit bezpečia a istoty 
i k najbližším príbuzným.

V druhom až treťom roku života začína 
vlastné vedomie buď mužskej, alebo žen-
skej pohlavnej roly. Dieťa sa začína pýtať, 
ako prišlo na svet. Príležitosť na priaznivý 
rozhovor možno využiť i bez ich otázok, 
napríklad ako sa ocko s mamou zoznámili, 
aká bola svadba, čo sa po nej udialo, ako 
sa tešili na jeho narodenie. Opakujte to 
dookola, lebo dieťa túži po vašom rozprá-
vaní, zaujíma ho, prečo je tu. Teší sa, že ste 
sa ľúbili ešte viac, keď bolo v maminkinom 
brušku. A že ste sledovali, či dýcha, či je 
spokojné a šťastné. Ak sa očakáva súro-
denec, prežívajte spolu toto tehotenstvo, 
hladkajte rastúce bruško a prihovárajte sa 
dieťatku, kým sa nenarodí. 

Deti už začínajú chápať, že ich odlišujú 
mužské alebo ženské pohlavné orgány 
a dôležité je postupne pochopiť aj ich 
význam. Rodičia by mali dokázať veľmi 
jednoducho vysvetliť, ako príde spermia 
k vajíčku a vznikne dieťatko, ktoré dostane 
od Boha dušu, ako rastie, až sa narodí 
a potom je dojčené. Ak hovoríte o intím-
nom spojení, neporovnávajte ho so svetom 
rastlín ani zvierat; ten nemá lásku. Je však 
na vás, aby ste podľa vývoja svojho dieťatka 

určili najvhodnejšie obdobie na jednotlivé 
jednoduché informácie. Ak budete odpo-
vedať vyhýbavo, prestane sa pýtať a neskôr 
ich bude hľadať inde, kde ich často nájde 
skreslené a nepravdivé. 

V predškolskom veku má mať dieťa zdravý 
stud, úctu a obdiv ku všetkému, čo je spoje-
né s počatím a porodením dieťaťa. Musíte 
ho varovať pred sexuálne úchylnými ľuďmi 
(pedofilmi) a vysvetliť, že nikto ho nemôže 
nevhodne hladkať a dotýkať sa ho. Ak by 
sa to stalo, musí to ihneď povedať mame 
alebo ockovi. Treba však reagovať uvážlivo, 
lebo často väčšie zranenie môže nastať 
dramatizáciou odhalenia (v rodine, škôlke, 
škole či na polícii). 

Po biologickej a psychickej stránke 
pretrváva „sexuálny pokoj“ aj v mladšom 
školskom veku. Jeho prejavom sú partie 
detí rovnakého pohlavia. Dieťa by už malo 
vedieť pravdu o pohlavnom spojení medzi 
mužom a ženou. Že aj ono je výsledkom 
intímneho života ocka a mamy: je to priro-
dzené, dobré, krásne a správne. Primeraná 
informácia o vlastnej láske rodičov nemôže 
deti šokovať, lebo nie je to nič zlé ani ne-
vhodné. Nebojte sa, ani keď nie ste úplná 
rodina. Prijať zlyhanie alebo obmedzenie 
môže byť aj určitá výhra.

Práve v tomto veku sú deti oveľa otvore-
nejšie takýmto rozhovorom ako neskôr. 
Informácie dávajte „po kvapkách“, prípadne 
aj v dlhších časových intervaloch, záleží 
to od reakcie dieťaťa, rozhodne nie naraz. 
Rodič chce dieťaťu zvyčajne len dobre a je 
vždy lepšie, ak nevhodné informácie dieťa 
zachytí až po pravdivých. To je veľmi dobrá 
„imunizácia“ voči zlu, ktorého vplyvu sa 
nedá celkom vyhnúť, ale dá sa naučiť vytlá-
čať ho a premáhať. 

Dospievajúce dievča treba pripraviť 
na menštruáciu. Matka jej tak pomôže 
s radosťou prijať ženstvo v telesnom, 

ParentSTAR je program, ktorý pomáha 
rodičom komunikovať s deťmi o sexuali-
te ešte pred nástupom puberty. Dospie-
vajúcim žiakom a žiačkam, a mladým 
dospelým je určený školský program 
TeenSTAR.
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psychologickom i duchovnom aspekte. Má 
ju riadne (ak je autentická, čiže vie, o čom 
hovorí a čo pozná aj sama na sebe) poučiť 
o plodnom období v menštruačnom cykle, 
nie však o využívaní pohlavného spojenia 
v jeho priebehu. V prvom rade ona by jej 
mala odovzdať tajomstvo o odovzdávaní 
života – je to naozaj úžasné privilégium. 
Matky, nevzdávajte sa ho. Sú otcovia, ktorí 

dcére po prvej menštruácii kupujú malé 
darčeky alebo usporiadajú rodinnú večeru 
či výlet. 

Je však rovnako nevyhnutná zodpoved-
nosť otca, aby vysvetlil dospievajúcemu 
synovi rannú erekciu i prvú nočnú polúciu 
a privítal ho v mužskom svete skôr, ako sa 
to dozvie od iných. 

Stále je nedostatok otvorenej a dôvernej 
komunikácie i pokojných a pozitívnych 
rozhovorov zameraných na manželstvo, 
rodinu, materstvo a otcovstvo. Pritom 
ako pomoc je ponúkaný dostatok kníh, 
článkov, mediálnych relácií, organizácií, 
podpory duchovných.

Masturbácia sa môže objaviť u detí ešte 
pred pubertou. Pozorní rodičia ju po-
strehnú. Vždy treba myslieť na príčiny 
(horšia hygiena, manipulácia s pohlav-
nými orgánmi a sprevádzajúci príjemný 
pocit, kamaráti v škole) a predchádzať im. 
Na začiatku puberty je zvýšená dráždi-
vosť žaluďa penisu; nepoučení chlapci 
ani nemusia vedieť, o čo ide. Dospieva-
júce deti prekonávajú sexuálne napätie 
návykovým správaním. Preto je dôležitejšie 
riešiť príčiny, ako potláčať jav. Treba ich 
povzbudzovať k pestovaniu pevnej vôle, 
studu, k dodržovaniu hygieny, mať prehľad 
o kamarátoch a kamarátkach, naučiť sa 
vyhýbať obrazovým sexuálnym podnetom 
v časopisoch, filmoch či na internete.

Podobne je to pri sklone k homosexualite. 
Treba ujasniť, či ide o fyziologickú, alebo 
psychologickú poruchu, či je následkom 
nesprávnej výchovy, až defektného vzťahu 
s matkou alebo otcom, či má svoj pôvod 
v zlom príklade, v návyku, alebo v zne-
užití. Účinná pomoc je v porozumení, 
v dôvere, v pomoci ovládať sa, v podpore 
o morálne úsilie a ak treba, aj v odbornom 
vedení kresťanského lekára alebo psycho-
lóga.

Je dôležité cvičiť sa v komunikácii: počúva-
nie je podmienkou, aby sme dokázali s dru-
hým zmysluplne hovoriť. Rozhovor je vždy 
hlavne o záujme, stretnutí, láske, citoch, 
nie o odcudzení. Mal by byť priateľský, vy-
volávať sympatiu, nie podceňovanie alebo 
iróniu. Jeho cieľom je spoločné objavovanie 
a porozumenie, nie snaha umlčať toho dru-
hého. Treba si objasniť pojmy a zistiť jadro 
sporu, v čom máme spoločné stanoviská 
a na čo odlišné názory. Niekedy je dôležité 
dočasne prijať aj reakciu toho druhého 
a vidieť problém jeho očami. 

Hodnotovú orientáciu si musia rodičia roz-
víjať a naučiť sa ju odovzdávať deťom. Toto 
je len akési usmernenie alebo návod. Ak sa 
necítia byť schopní plniť si túto úlohu v pl-
nom rozsahu, majú sa obrátiť na ďalších, 
ktorí požívajú ich dôveru. Škola im má 
pomáhať a dopĺňať ich. Sexuálna výchova 
má byť pravdivá. Nie je to iba informácia 
ani jej časť, ale je stálou skúsenosťou, zís-
kanou dlhodobým príkladom rodičovskej 
odpúšťajúcej a milujúcej lásky.

pe
xe

ls
.c

om

„Ako sa mladík na svojej 
ceste udrží čistým? 

Tak, že bude zachovávať tvoje slová.” 
Ž 119, 9
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DIHTJARIVSKÁ 
IKONA 

Milan GÁBOR

Ak neberieme do úvahy ikony sviatkov 
alebo tie, kde je Bohorodička znázorne-
ná v modlitebných pózach ako oranta či  
deésis, je skoro vždy zobrazená s dieťaťom 
Kristom. A v takýchto prípadoch je buď 
v type hodigitrie, kde 
Kristus sedí v matkinom 
náručí a Bohorodička 
naň ukazuje rukou ako 
na cestu k spáse, alebo 
v type eleusy – nežnej 
Panny a milujúcej Mat-
ky, ktorá sa lícom dotýka 
svojho Syna, ktorý ju 
nežne objíma. Sú však 
aj ojedinelé ikony, kde 
Bohorodička oboma 
rukami objíma svojho 
Syna, a medzi takéto 
patrí aj táto ikona.

Dihtjarivská ikona Boho-
rodičky (po ukrajinsky 
Дігтярівcка) zobrazuje 
Božiu Matku v type ele-
usy – nežnej, milujúcej 
Matky, ktorá oboma 
rukami objíma svojho 
Syna. Táto divotvorná 
ikona sa zjavila v obci 
Dihtjarivka na severe 
Ukrajiny v Černihivskej 
oblasti. Presný čas jej 
objavenia nie je známy, 
možno však predpokla-
dať, že to bolo do roku 
1700, pretože z obdobia 
pred začiatkom Severnej 
vojny (1700 – 1721) sú 
zaznamenané svedectvá 
veriacich o tom, že po tvári Bohorodičky 
stekali slzy. Čo bolo akoby predzvesťou 
smútku z drvivej porážky ruského vojska 
v bitke pri Narve proti švédskemu kráľovi 
Karolovi XII.

V roku 1708 bola ikona umiestnená 
v novopostavenej pokrovskej cerkvi 
(chrám zasvätený Presvätej Bohorodičke 

Ochrankyni) v Dihtjarivke a ozdobená 
pozlátenou striebornou rizou. Cerkev bola 
postavená na náklady Ivana Stepanoviča 
Mazepu – hajtmana Ukrajiny (1687 – 1709), 
na ktorého požiadavku bola vyhotovená aj 

riza pre ikonu Bohorodičky. Je známe, že 
hajtman sa modlil v cerkvi pred divotvor-
nou dihtjarivskou ikonou Bohorodičky 
pravidelne až do času, kým nebol nútený 
opustiť Ukrajinu, teda do 7. októbra 1708. 
Do dejín sa okrem iného zapísal predovšet-
kým ako účastník Severnej vojny, v ktorej 
sa po sklamaní z imperialistickej politiky 
ruského cára Petra I. pridal na stranu 

antimoskovskej koalície, vedenej švédskym 
kráľom Karolom XII.

Pokrovská cerkev v Dihtjarivke jurisdikčne 
patrila pod správu Spaso-preobraženského 
monastiera (monastier zasvätený sviatku 
Premenenia Pána), ktorý bol od obce 
vzdialený 16 km v meste Novgorod-Siver. 
Keď mnísi preniesli ikonu z Dihtjarivky 
do monastiera, bolo evidentné, že Bohoro-
dička si to neželá, pretože zázračným spô-
sobom vrátila ikonu do pokrovskej cerkvi 
v Dihtjarivke. Do revolúcie v roku 1917 sa 
ikona nachádzala v tejto cerkvi. V období 
sovietskej vlády bola cerkev čiastočne 

zničená, kupoly boli 
odstránené a ikona 
skončila nevedno kde. 
Zachovala sa však riza 
z ikony, vyhotovená 
na objednávku haj-
tmana Mazepu, ktorá 
sa v súčasnosti nachá-
dza v jednom z múzeí 
v Kyjeve. Aj napriek 
tomu, že sa pôvodná 
ikona nezachovala, 
jestvuje niekoľko kópií 
tejto divotvornej ikony 
Bohorodičky. Najstar-
šou zo zachovaných 
kópií je ikona z roku 
1794, ktorá sa v súčas-
nosti nachádza v mú-
zeu v meste Černihiv. 
Ikona zobrazuje Božiu 
Matku po hruď v čer-
venom maforiu, ktorá 
ľavou rukou pridržiava 
plece Krista, stojaceho 
po ľavici Bohorodičky. 
Pravú ruku má Boho-
rodička pozdvihnutú 
v modlitebnom geste 
pri Kristovej tvári. 
Dieťa Kristus oboma 
rukami objíma Božiu 
Matku. Pravú ruku 
nevidno, ľavou sa 
dotýka maforia. Odetý 

je v svetlom chitóne, ktorý má prepásaný 
úzkym červeným pásom.

Hoci slávenie liturgickej pamiatky ikony 
nebolo oficiálne ustanovené, ikonu si 
zbožný ľud uctieva podľa zavedenej tradície 
každoročne na desiaty piatok po Pasche. 
Podľa iných zdrojov 23. júla. Túto ikonu si 
zvlášť uctievali poľnohospodári.
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PRÍBEHY  
Z BRITÁNIE

Vicki a Robert de HOXAROVCI (preklad R. FUČKO)

Británia je jednou z  krajín najpostihnu-
tejších novým koronavírusom. Ale práve 
v čase utrpenia a niekedy zúfalstva sa ukážu 
tie najkrajšie ľudské vlastnosti a udejú 
sa povzbudzujúce ľudské príbehy. Tak 
to bolo už od prvého lockdownu v marci 
2020. Všetky tieto príbehy priniesli nádej 
a požehnanie.

Kapitán Tom Moore chytil za srdce celý 
britský národ. Vojnový veterán sa rozho-
dol stokrát obísť svoju záhradu za pomoci 
chodúľky pre seniorov, aby oslávil svoje 
sté narodeniny. Pri tejto príležitosti oslovil 
sponzorov na zbierku pre NHS – národnú 
zdravotnícku službu, ktorá bola v prvej línii 
boja proti vírusu. Symbolicky chcel vyzbie-
rať tisíc libier, jeho vnuk však pridal jeho 
prechádzku na sociálne siete a namiesto 
tisícky vyzbieral 39 miliónov libier. Taktiež 
prespieval pieseň You’ll never walk alone 
s Michaelom Ballom (a členmi NHS), ktorá 
sa stala britským hitom. V jednom verši 
tejto piesne sa spieva: „Walk on, with hope 
in your heart – Kráčaj ďalej s nádejou v srd-
ci.“ V deň svojich narodenín dostal nielen 
blahoželanie od britskej kráľovnej Alžbety 
II., ale aj ďalších 220-tisíc blahoželaní a nad 
jeho domom preleteli stíhačky kráľov-
ského letectva. Zároveň bol vymenovaný 
za čestného plukovníka a britská kráľovná 
ho v júli pasovala za rytiera. Žiaľ, v nedeľu 
31. januára 2021 ho hospitalizovali s vírusom 
Covid-19, ktorému na tretí deň podľahol.

Annemarie Plasová chcela vyjadriť svoju 
vďaku zdravotníckym pracovníkom. Tak 
spustila projekt Zatlieskaj zdravotníkom. 

Do týždňa sa táto myšlienka rozšírila po ce-
lom Spojenom kráľovstve, milióny ľudí 
otvárali okná alebo dvere, aby vo štvrtok ve-
čer o ôsmej tlieskali ľuďom v prvej línii. Po-
dobne sme to urobili aj my doma, aby sme 
aspoň potleskom poďakovali NHS a iným 
kľúčovým pracovníkom, ktorí čelili možnej 
nákaze alebo smrti aj chodením do práce. 
Mnohí susedia sa k nám pridali, takže sme 
sa cítili súčasťou vďačnej komunity. Milióny 
detí kreslili obrázky dúhy, symbolu lásky 
a pokoja po búrke, so slovami „Ďakujeme 
NHS“. Mnohí pracovníci NHS povedali, že 

aj tieto prejavy vďaky ich udržali v práci 
na nohách, aj keď sa im podlamovali úna-
vou a vyčerpanie im tlačilo slzy do očí. 

Jedna naša priateľka pomáhala skupine, 
ktorá zabezpečovala základné veci do do-
mácností, ktoré si ich nemohli dovoliť. Bola 
dojatá štedrosťou ľudí a spolu s charitnou 
skupinou pripravili sedemdesiat darčeko-
vých košov, z ktorých každý bol nabalený 
vecami pre potreby jednej rodiny. Aj vďaka 
tejto vianočnej štedrosti sedemdesiat rodín 
prežilo radostné sviatky Vianoc.
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IDEM K NAJLEPŠIEMU PRIATEĽOVI 
JEŽIŠOVI (1)
Človek je spoločenský tvor. Túži po spoločnosti a po priateľoch. Dobrý priateľ je 
veľké bohatstvo. Ale zriedka sa nájde opravdivý priateľ, ktorý by bol nielen verný, 
ale aj dobrý a pre dušu užitočný. Dobrý priateľ je ten, kto vydrží v priateľstve, kto 
s nami cíti, raduje sa, smúti s nami, pomáha. Ten, kto má Kristove zásady, na zá-
klade ktorých nás upozorňuje, a ak treba, prináša aj obete.

Z týchto slov môžeme poznať, že ideálnejšieho priateľa, ako je sám Ježiš, na sve-
te niet ani nebude. On je nám ako Boh vždy verný. Sám to povedal už v Starom 
zákone slovami, že keby aj matka zabudla na svoje dieťa, Boh na nás nezabudne. 
Ježiš Kristus je nám verný vo sviatostiach, vo svätom prijímaní. Znova a znova 
prichádza k nám vo svätom prijímaní, znova a znova nám odpúšťa hriechy skrze 
ruky kňaza. Je verný, keď na oltároch ustavične bdie nad nami deň a noc a vždy je 
hotový vypočuť naše prosby. Každý deň sa za nás obetuje vo svätej liturgii. A koľ-
kokrát sme boli neverní nášmu nebeskému priateľovi! On sa však vždy a znova 
k nám vracia, keď k nemu prichádzame s pokáním.

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

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

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  unipaske  fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk  

 0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 
40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online na FB

 Redakcia Slovo                               ...
Čo na to poviete?

                                             3 komentáre

                 Páči sa mi to                         Komentovať 

Igor Cingeľ, kňaz 
 
Vždy môžem. Minule som sa stretol s veľmi pekným poučením 
pre rodičov: Ak nemôžeš hovoriť so svojimi deťmi o Bohu (lebo 
nemajú záujem...), hovor so svojím Bohom o svojich deťoch. 
Takže tak by som postupoval aj v prípade ľudí, ktorí o Boha 
nateraz nemajú záujem. Hovorím nateraz, lebo mám nádej, 
že Bohu nič nie je nemožné. Aby si v tom mal úplnú slobodu, 
môžeš týchto ľudí prinášať pred Pána v modlitbe, pôste, almuž-
ne a vždy na konci dodať nádhernú prosbu, ktorú sa modlíme 
na tretej hodinke: Pane, zachráň svojho služobníka spôsobom, 
ktorý ty poznáš. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a po-
znali pravdu (1 Tim 2, 4). On, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, 
pozná aj pravý čas, aj  správny spôsob. Vieš, koľko rokov sv. 
Monika hovorila s Bohom o svojom synovi? A na záver, ži tak, 
aby sa ťa iní začali pýtať a zaujímať sa o tvojho Boha. 

Páči sa mi to . Odpovedať

sr. Benjamína Ondovčáková SNPM, rehoľníčka 
 
Som si istá, že tvrdošijné presviedčanie iných o „svojej“ pravde 
je stratou času a síl a väčšinou spôsobuje pravý opak. Ale život 
ma naučil, že najúčinnejší je vlastný príklad. Ak žijem to, o čom 
som presvedčená, skôr či neskôr si to okolie všimne. Ježiš 
hovorí: „Vy ste svetlo sveta.“ Stalo sa mi, že za mnou prišiel 
človek, ktorý vytrvalo odolával Božej láske a pripomenul mi 
naše stretnutie spred niekoľkých rokov. Začal sa modliť Ježišo-
vu modlitbu... Prekvapilo ma to. Boh má svoj čas. A najatraktív-
nejšie sa v dnešnej dobe „ľudia privádzajú k Bohu“ radostným 
srdcom. A skutočná radosť pramení z prebývania s ním.

Páči sa mi to . Odpovedať

Jozef Porhinčák, laik 
 
Otázkou nie je, či môžem privádzať ľudí k Bohu, ale akým spô-
sobom ich privádzať k Bohu. Spomínam si na čas môjho rande-
nia… Zaľúbený až po uši by som svojej láske zniesol aj modré 
z neba… A keď mám niekoho rád, tak chcem pre neho len to 
najlepšie. Stále viac objavujem, že tým najlepším pre každého 
z nás je vzťah s Bohom. Akým spôsobom teda sprostredkovať 
tento hrejivý pocit plný dôvery, lásky a prijatia? Príkladom? 
Postojom? Svojím životom? Keď vidíme krásu vzťahu dvoch 
zaľúbených, tak po takom vzťahu túžime aj my. Prajem nám 
všetkým, aby náš vzťah s Bohom bolo vidno, a tak vzbudíme 
túžbu a záujem o Boha u druhých.

Páči sa mi to . Odpovedať
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PREČO ŽIŤ  
VO VZŤAHU 
ČISTO? (1) 
Iste si sa aj ty už pozastavil/-
a nad tým, aký je zmysel 
predmanželskej čistoty. 
Poďme nájsť dôvody, prečo 
život v čistote môže byť 
skutočne obohatením pre 
vzťah aj manželstvo.

1. Žena túži byť dobýjaná, 
muž dobýjať. Boj, ktorý 
muž musí o ženu podstúpiť, 
mu pomáha odvrátiť zrak 
od vonkajšej krásy a upria-
miť sa na bohatstvo, ktoré 
sa skrýva v ženskom srdci. 
Žena, nechaj sa dobýjať, ale 
nehraj sa na nedostupnú, 
ponúkaj krásu, ktorá pretr-
vá, obohatí, buduje.

2. Povrchnosť. Nečistý 
vzťah je oveľa plytkejší. 
Takýto vzťah skĺzne k tomu, 
že partneri sa upriamujú 
na fyzickosť viac ako na čo-
koľvek iné.

3. Nachádzanie jednoty. 
Všetci sme nedokonalí 
a máme svoje chyby. Nečis-
tota spôsobuje zaslepenosť 
a keby sme lepidlo nanášali 
na kúsky skladačky naslepo, 
vznikol by z nej poriadny 
chaos. A snaha zložiť obraz 
správne, a odtrhnúť od seba 
časti, ktoré k sebe nepasujú 
– to by spôsobilo nená-
vratné škody a mohlo tak 
poškodiť celé dielo, no nie? 
(Katarína Marčáková)

OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  J  Videli ste už niekedy 
v živote nejaký romantický film? Väčšina z nich má 
veľmi podobnú schému: úvod – zaľúbenie sa – záp-
letka – rozuzlenie – šťastný (romantický) koniec. Vý-
sledok takéhoto filmu by sa dal zhrnúť slovami: a žili 
šťastne, až kým nepomreli.

A modlili ste sa už niekedy v živote večiereň? Jej 
začiatok zakaždým tvorí ten istý žalm s číslom 103 
(alebo 104, podľa použitého číslovania). Tento žalm 
je plný oslavy Božieho stvorenia, jeho nádhery, Božej 
kreativity a dobroty.

Keď sa však pozrieme vôkol seba, vidíme, že svet 
vôbec nie je romantickým miestom. Je síce nádherne 
stvorený, no zdá sa, že čosi poriadne pokazilo pôvod-
ný zámer, ktorý mal Boh, keď ho tvoril. Tým niečím je 
hriech alebo inak povedané zlo, ktoré doň vstúpilo 
rozhodnutím našich prarodičov, Adama a Evy. Ako 
hovorí vo Filokalii abba Izaiáš: „Vášne (teda udomác-
nené hriechy) sú poranenia duše, ktoré ju vzďaľujú 
od Boha.“ Každý z nás bol ranený skrze hriech, a tak 
je ranený aj svet, v ktorom žijeme, a vďaka tomu sa 
nachádzame ďaleko od Boha. Lenže tak, ako sa každá 
večiereň začína 103. žalmom, rovnako každá nesie 
v sebe nádherný a starobylý hymnus Svetlo tiché. Ten 
oslavuje Boha ako svetlo, ktoré prichádza do tmy hrie-
chu tohto sveta, aby doň vniesol poriadok.

Dovolíš mu, aby zažiaril aj v tvojom živote a privie-
dol ťa bližšie k sebe? Lebo len vtedy budeme môcť 
žiť šťastne, a to nielen, kým nepomrieme, ale ešte 
viac práve po tom. Nalistuj si dnes večer v Písme 
tento žalm a pozývaj Boha ako to najjasnejšie svetlo 
do svojho života.

Pravda je v malých slovách. Redakcia Slovogo(o)dbook
21498

A ŽILI ŠŤASTNE NAVEKY

Otázka:
MÔŽEM NEJAKO PRIVIESŤ K BOHU ĽUDÍ, NA KTORÝCH 

MI ZÁLEŽÍ, AK ONI O TO NEMAJÚ ZÁUJEM?

pexels.com
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31 ROKOV OD NAVRÁTENIA PRVEJ 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ KATEDRÁLY 

RUMUNSKO/LUGOJ	J	
21. januára si Rumunská gréc-
kokatolícka cirkev pripomenula 
31 rokov od navrátenia prvej 
katedrály. Katedrála Svätého 
Ducha bola po rokoch prenasle-
dovania Gréckokatolíckej cirkvi 
vrátená predovšetkým vďaka 
ochote pravoslávneho metropo-
litu Banátu. Ten hneď po zmene 
režimu v decembri 1989 súhlasil 

s navrátením nespravodlivo skonfiškovaných gréckokatolíckych majetkov 
pôvodnému a právoplatnému majiteľovi. Katedrálu prevzal vladyka Ioan 
Ploscaru, ktorý bol tajným biskupom už od novembra 1948 a mnoho rokov 
strávil vo väzniciach. Jeho nástupcom na čele eparchie Lugoj je od roku 1995 
vladyka Alexandru Mesian. Od minulého roka má eparchia pomocného 
biskupa, ktorým je Călin Ioan Bot. Na území eparchie Lugoj sú aj gréckoka-
tolícke farnosti s pôvodne slovenským a rusínskym obyvateľstvom, ktoré sa 
tam prisťahovalo v polovici 19. storočia. Rumunská gréckokatolícka cirkev 
si v časoch neslobody veľa vytrpela a viacerí jej predstavitelia prijali palmu 
mučeníctva. Sedem z nich blahorečil pápež František pri svojej návšteve 
Rumunska 2. júna 2019 v meste Blaj. (Daniel Černý)

SVIATOK 
PRATULÍNSKYCH 
MUČENÍKOV
UKRAJINA/UŽHOROD	J	24. januára si Cirkev 
pripomenula Sviatok pratulínskych mučeníkov. V Mu-
kačevskej eparchii je v meste Užhorod farnosť týchto 
mučeníkov devätnásteho storočia. V roku 2016 ju 
založil blahej pamäti vladyka Milan Šášik CM. Pri tej-
to príležitosti v deň sviatku slávil vo farnosti vladyka 
Nil, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie, 
archijerejskú svätú liturgiu za skupinu trinástich 
gréckokatolíckych veriacich, ktorí boli za svoju vieru 
a vernosť Gréckokatolíckej cirkvi umučení 24. januára 
1874 v obci Pratulin v dnešnom východnom Poľsku, 
neďaleko hraníc s Bieloruskom, v historickom kraji 
Podlesie. Cárska armáda prišla do spomenutej obce 
skonfiškovať gréckokatolícky chrám a odovzdať ho 
Pravoslávnej cirkvi. Odvážni muži vo veku 19 až  
50 rokov boli zastrelení pri obrane svojho chrámu. 
Proces ich beatifikácie bol otvorený ešte v roku 1938. 
Slávnostne blahorečení však boli pápežom svätým  
Jánom Pavlom II. až 6. októbra 1996, teda v jubilej-
nom 400. roku od podpísania Brestskej únie. (TSKE)

SVIATOK TROCH SVÄTITEĽOV 
V KRIŽEVCI 
CHORVÁTSKO/KRIŽEVAC	J	V sobotu 30. januára slávila gréckokatolícka 
eparchia v Križevci archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti Troch svätých 
svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zla-
toústeho. Títo veľkí učitelia Cirkvi sú aj nebeskými patrónmi spomenutej 
eparchie. Svätú liturgiu v gréckokatolíckej Katedrále Najsvätejšej Trojice slávil 
eparchiálny biskup vladyka Milan Stipič s biskupom diecézy Bjelovar-Križe-
vac Mons. Viekoslavom Huzjakom. Spolu s nimi boli prítomní aj kňazi oboch 
obradov z oblasti Križevac. Vo svojej homílii vladyka Milan poukázal na to, 
že títo traja svätitelia chceli svojím intelektom priblížiť vzkrieseného Krista 
vtedajšiemu „modernému človeku“. Podľa vladyku Stipiča je toto problém aj 
dnešných čias. Preto sme ako kresťania povolaní, aby sme sa stretli s týmito 
tromi velikánmi a hľadali inšpiráciu v ich duchovných slovách, aby sme vy-
užili ich vedomosti pre seba a svoju súčasnosť. Svätý Bazil bol známy čistotou 
svojho prejavu. Gregor Teológ bol známy hĺbkou svojho duchovného myslenia 
a svätý Ján Zlatoústy majestátom svojich kázní. (Tomáš Miňo)

RUSKO/JAKUTSK	J	Činnosť slovenských 
saleziánov na Sibíri, kde pôsobia už tri 
desaťročia, si s ocenením všimla aj tamojšia 
pravoslávna cirkev. Pri príležitosti 150. výročia 
Jakutskej pravoslávnej eparchie 19. januára 
ocenil medailou dvojicu slovenských saleziá-
nov moskovský patriarcha Kirill. Ocenenie pre 
otcov Jozefa Tótha a Mariána Peciara odovzdal 
jakutský pravoslávny eparcha Roman Lukin. 
(TK KBS)

VATIKÁN	J	Svätý Otec František sa 4. febru-
ára zúčastnil na slávení Medzinárodného dňa 
ľudského bratstva spolu s veľkým imámom 
káhirského Al-Alzharu Ahmedom Al-Tajíbom. 
Do podujatia v Abú Zabí sa pápež zapojil vir-
tuálnou formou. Išlo o prvé slávenie Medziná-
rodného dňa ľudského bratstva, vyhláseného 
zo strany OSN 21. decembra 2020 na pamiatku 
podpísania Dokumentu o ľudskom bratstve pre 
mier a spolunažívanie vo svete 4. februára 2019 
v Abú Zabí. (RV)

VATIKÁN	J	Podľa plánu sa tri týždne po pr-
vej dávke, ktorú dostal 13. januára tohto roka, 
pápež František 4. februára vrátil na ošetrovňu 
v Aule Pavla VI., aby dokončil očkovací proces 
proti vírusu COVID-19. Uviedol to taliansky 
katolícky denník Avvenire na Twitteri s odvola-
ním sa na vatikánske zdroje. Svätý Otec sa 5. až 
8. marca chystá navštíviť Irak. Všetci ľudia, 
ktorí ho budú na tejto ceste sprevádzať, majú 
byť očkovaní proti koronavírusu. (TK KBS)
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NOVÁ EPARCHIA 
V POĽSKU

Daniel ČERNÝ

Svätý Otec František ustanovil 25. novembra 2020 novú 
eparchiu Olsztyn-Gdansk v Poľsku a podriadil ju metropolii 
Przemyšl-Varšava, pozmeniac aj hranice jednotlivých bis-
kupstiev v Poľsku. Súčasne bol za prvého eparchiálneho 
biskupa vymenovaný otec Arkádius Trochanowski (1973) 
a za katedrálu nového biskupstva Chrám Ochrany Pre-
svätej Bohorodičky v meste Olsztyn. 

Vysviacka nového biskupa sa konala 
v sobotu 23. januára. Vzhľadom na opat-
renia spojené s vírusovou epidémiou 
COVID-19 bola účasť na vysviacke 
značne obmedzená. Veriaci ju však 
mohli sledovať prostredníctvom televízie 
či sociálnych sietí. Boli taktiež pozvaní, 
aby sa v týždni pred vysviackou, teda 17. 
– 22. januára osobitne modlili za novovy-
menovaného vladyku Arkádia. V piatok 
22. januára sa v Chráme Ochrany Pre-
svätej Bohorodičky v Olsztyne podvečer 
o sedemnástej hodine slávila modlitba 

Veľkej večierne. Počas nej sa uskutočnil 
obrad biskupského vymenovania, bola 
prečítaná pápežská vymenúvacia bula 
a biskup nominant prečítal predpísané 
vyznania viery. 

Samotný obrad biskupskej vysviacky sa 
udial počas slávnostnej archijerejskej 
svätej liturgie v sobotu 23. januára so 
začiatkom o desiatej hodine. Hlav-
ným svätiteľom bol väčší arcibiskup 
Sviatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi. Spolusvätiteľmi 

bol arcibiskup Eugen Miroslav Popovič 
(Eugeniusz Mirosław Popowicz), arci-
biskup metropolita z Przemyšla, ako aj 
vladyka Hrihorij Komar, pomocný biskup 
eparchie Sambir-Drohobyč. Na slávnosti 
bol prítomný aj arcibiskup metropolita 
miestnej rímskokatolíckej arcidiecézy 
Warmia so sídlom v meste Olsztyn Józef 
Górzyński. 

Spolu s nimi sa modlilo duchovenstvo, 
rehoľníci i veriaci oboch prítomných 
katolíckych obradov, ako aj protestantov, 
zástupcov štátnej správy a pozvaných 
hostí. Vo svojej kázni vladyka Sviato-
slav zdôraznil historický moment tejto 
liturgie. „Dnes oslavujeme slávnostné 
vyhlásenie našej novej eparchie Olsz-
tyn-Gdansk. Sme účastníkmi biskupskej 
vysviacky vladyku Arkádia a takisto 
budeme svedkami uvedenia prvého 
eparchiálneho biskupa na novovzniknutý 
biskupsky sedes už spomenutej eparchie. 
Tri historické udalosti v jednej počas 
jedného dňa. 

Dnes sme pod klenbou tejto novovyhlá-
senej katedrály v súlade s našou tisíc-
ročnou tradíciou mnohokrát zaspievali 
trojitý Axios, čo znamená hodný. Vskut-
ku, axios, si hodný nášho ľudu, nášho 
Božieho ľudu, aby si mal svoju diecézu 
na tejto zemi. Cesta k jeho formácii bola 
naplnená cestou mučeníctva, slzami 
migrantov a vyhnancov. Neuveriteľné 
úsilie odolávať komunistickým represiám 
a mravčej práci pre organizáciu nášho 
duchovného a kultúrneho života tu 
v týchto oblastiach. Dnes vyjadrujeme 
svoju synovskú vďačnosť Svätému Otcovi 
Františkovi za požehnanie rozhodnutia 
Synody biskupov našej cirkvi a ohlasova-
nie vzniku tejto novej diecézy...“

Po liturgii nasledoval obrad introni-
zácie prvého biskupa Arkádia. Ten sa 
po skončení obradov poďakoval všetkým 
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prítomným, aj tým, ktorí obrad sledovali 
virtuálne. Osobitné slová vďaky prejavil 
svojim najbližším, prítomným v chráme. 

Nová eparchia bola zriadená na svia-
tok svätého Jozafáta podľa juliánskeho 
kalendára. Eparchia Olsztyn-Gdansk po-
krýva sever Poľska. Jej územie je prevzaté 
z archieparchie Przemyšl-Varšava a  
eparchie Vroclav-Gdansk. Sídlom 
katedrály sa stal už 
spomínaný 
Chrám Och-
rany Presvätej 
Bohorodičky 
v meste Olsz-
tyn. Eparchia 
má 43 farností 
a filiálok, ktoré 
obsluhuje 26 
kňazov vrátane 
štyroch baziliánov. 
Rozprestiera sa 
na území 90 075 
km2 (teda skoro 
dvakrát rozloha 
Slovenska) a zodpo-
vedá územiu latin-
ských biskupstiev 
Gdansk, Pelplin, 
Elblag, Toruň, Plock, 
Warmia, Elk, Lomža, Bialystok 
a Drohiczyn.

Vytvorením tohto nového biskupstva 
sa mení názov eparchie Vroclav-Gdansk 
na eparchiu Vroclav-Koszalin. Tak epar-
chia Vroclav-Koszalin, ako aj eparchia 
Olsztyn-Gdansk sú súčasťou metropo-
lie Przemyšl-Varšava. Severovýchodné 
oblasti dnešného Poľska sú osobitnou 
krajinou, pretože tu v dôsledku historic-
kých okolností a presídľovania žijú rôzne 

národnosti a všetci pestujú svoju kultúru, 
čo svedčí o ich úcte k otcovskej tradícii.

Jej nový vladyka Arkádius Trochanowski 
sa narodil 6. januára 1973 v meste Szpro-
tawa na západe Poľska. Až doteraz bol 

duchovným eparchie Vroclav-Gdansk. 
Po stredoškolských štúdiách vstúpil 
do seminára v meste Lublin. Za diakona 

bol vysvätený 19. augusta 1998 arcibis-
kupom Jánom Martyniakom v rodnom 
meste Szprotawa. Kňazské svätenie prijal 
29. júla 2000 v katedrále vo Vroclavi z rúk 
vladyku Włodzimierza R. Juszczaka. Ná-
sledne pôsobil ako kaplán vo farnostiach 
Vroclav, Sliezka Streda, Olawa a Olešnica. 

Od roku 2001 bol 
farárom v meste 
Walcz. Navyše, 

od roku 2003 pôsobil 
ako kaplán biskup-
stva pre športov-
cov. V roku 2006 

sa stal členom 
kňazskej 
a presbyter-
skej rady. 
Počnúc 
rokom 2010 

bol koszalin-
ským dekanom. 
V roku 2012 
obhájil dokto-
rát z teológie 
na Univerzi-

te Adama 
Mickie-
wicza 
v meste 
Poznaň. 
Od roku 

2017 bol 
eparchiál-

nym delegátom 
na ochranu mladist-

vých. 

Blahoželáme vladyko-
vi Arkádiovi a do jeho 

biskupského pôsobe-
nia mu prajeme veľa síl a Božieho požeh-
nania na mnohé a blahé roky! Axios!

Bo
hd

an
 T

ch
ir

Mapa Metropolie Przemyšl-Varšava. Zdoj: wikimedia.org
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13. VÝROČIE OD POVÝŠENIA NA METROPOLITNÚ CIRKEV
SLOVENSKO	J	Pred trinástimi rokmi, 
30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. 
povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slo-
vensku na metropolitnú cirkev sui iuris 
so sídlom v Prešove. Prešovskú eparchiu 
povýšil na archieparchiu a metropolitné 
sídlo. Za prvého prešovského arcibisku-
pa metropolitu vymenoval vtedajšieho 
prešovského eparchiálneho biskupa 
vladyku Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil 
Košický apoštolský exarchát na eparchiu 
a vtedajšieho exarchu vladyku Milana 

Chautura CSsR vymenoval za prvého 
košického eparchiálneho biskupa. Zriadil 
aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej 
prvého eparchiálneho biskupa vymeno-
val vladyku Petra Rusnáka. Na základe 
metropolitného usporiadania Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 
vznikla Rada hierarchov tejto miestnej 
cirkvi, ktorú tvoria jej biskupi. Je jej 
zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa 
na nej jeden z najdôležitejších znakov 
a symbolov východnej cirkevnej identity 

– princíp synodality. Jej činnosť sa riadi 
normami kánonického práva a štatútom, 
ktorý schválila Svätá stolica. Predsedom 
Rady hierarchov je prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ, ďalšími členmi 
sú arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský 
administrátor sede plena Košickej epar-
chie, vladyka Peter Rusnák, bratislavský 
eparcha, a vladyka Marián Andrej Pacák 
CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých 
Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantské-
ho obradu v Kanade. (IS PA)

KURIKULUM 
PREDMETU 
GRÉCKOKATOLÍCKE  
NÁBOŽENSTVO
BRATISLAVA	J	Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
listom z 8. decembra 2020 schválilo kuriku-
lum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/
náboženská výchova a jeho overovanie 
na vybraných základných školách.

Svoj súhlas s uvedeným kurikulom vyjadrila 
aj Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi 
sui iuris na Slovensku na svojom riadnom 
28. zasadnutí 26. februára 2020. Už v dru-
hom polroku školského roka 2020/2021 
sa začne s jeho overovaním na vybraných 
školách. Nové kurikulum predmetu grécko-
katolícke náboženstvo/náboženská výchova 
sa vrátilo k blokovej metóde výučby a upúšťa 
od doteraz používanej špirálovej metódy. Tú 
žiadali aj učitelia uvedeného predmetu. 

Školské vyučovanie nového kurikula má 
pomôcť žiakom vnímať a žiť tradíciu svojej 
miestnej partikulárnej cirkvi, ako aj spozná-
vať duchovné a morálne hodnoty. (DKU)

DEŇ UČITEĽOV V KOŠICKEJ EPARCHII
KOŠICE	J	Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila 
Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho 30. januára sa konal Deň učiteľov cirkevných 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa uskutočnil netradičným spôsobom. 
Dištančnou formou (online) sa učitelia a ostatní zamestnanci cirkevných škôl zúčastnili 
na programe prostredníctvom slávenia archijerejskej svätej liturgie v Katedrále Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach za účasti otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa, apoštolského 
administrátora sede plena Košickej eparchie, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu otca 
Petra Oreniča a otca Martina Mráza, osobného tajomníka biskupa. Vladyka Cyril v ho-
mílii, vychádzajúc z evanjelia a zo sviatku Troch svätých svätiteľov poukázal na múdrosť 
učiteľov, na trojaký vzťah, ktorým sa buduje úcta a autorita medzi žiakom a učiteľom, 
rodičom a učiteľom, učiteľom a Bohom. Tomuto sláveniu predchádzal list, ktorý adresoval 
vladyka Cyril všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, v ktorom im 
poďakoval za ich obetavú prácu. (Adriana Horňáková)
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BRATISLAVA	J	V januári tohto roka vydala 
Európska spoločnosť pre katolícku teológiu 
v prestížnom nemeckom vydavateľstve LIT 
Verlag nový zborník z medzinárodného teolo-
gického kongresu o nádeji, ktorý bol najväčším 
v dejinách Slovenska i v regióne strednej Európy. 
Novú publikáciu editoval prezident Európskej 
spoločnosti pre katolícku teológiu prof. Miloš 
Lichner SJ. Zborník recenzoval aj doc. Šimon 
Marinčák, riaditeľ Centra spirituality Východ – 
Západ Michala Lacka v Košiciach. (M. Demko 
– J. Gradoš)

SLOVENSKO	J	Pandémia koronavírusu 
Covid-19 ovplyvňuje aj rodinný život. Tlak, 
ktorému boli vystavené rodiny, ktoré museli 
tráviť omnoho viac času spolu v bubline, sa vo 
svete podpísal pod zvýšený počet rozvodov. 
Na Slovensku bol tento jav omnoho miernejší 
a celkové číslo nedosiahne úroveň, aká bola po-
čas krízy v rokoch 2008 a 2009. Oproti nárastu 
rozvodov vo svete i na Slovensku výrazne klesol 
počet sobášov. Je to dané aj tým, že veľkú časť 
roka boli chrámy zatvorené. (J. Gradoš)

NITRA	J	29. januára vymenoval pápež Fran-
tišek nového pomocného biskupa Nitrianskej 
diecézy. Stal sa ním Peter Beňo, doterajší farár 
a rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svo-
rada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Zároveň 
bol vymenovaný za amudarského titulárneho 
biskupa. (TK KBS)

REDEMPTORISTA PRIPRAVUJE 
PRAVIDELNÚ RELÁCIU 
MICHALOVCE	J	Portál zasvätený život v piatok 29. januára informoval o me-
diálnom projekte redemptoristu a gréckokatolíckeho kňaza otca Miroslava Buj-
doša z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Ten už od novembra minulého 
roka pripravuje reláciu s názvom Život s Kristom. Hovorí v nej o živote s Bohom 
ako o jednom veľkom dobrodružstve. Sledovať ju možno na TV Logos a TV 
Zemplín, ako aj na sociálnych sieťach. Každý štvrtok vychádza jeho nová časť.

Videá do tohto projektu pripravuje otec Miroslav sám a chce nimi odpovedať 
na potrebu evanjelizácie v tejto digitálnej dobe. Skúsenosti s priamou evanjeli-
záciou má z misijného tímu redemptoristov, ktorý robil misie na školách. Cieľo-
vou skupinou týchto videí však nie sú iba mladí, keďže sa venuje aj témam spo-
jeným s výchovou a vzťahmi v manželstve, ale aj duchovným témam týkajúcim 
sa modlitby, odpustenia a zmyslu života. Autor patrí do michalovskej provincie 
redemptoristov. V súčasnosti je na štúdiách morálnej teológie na Alfonziánskej 
akadémii v Ríme a vo vyrábaní videí plánuje pokračovať. (TK KBS)

NEDEĽA 
MÁRNOTRATNÉHO 
SYNA
KOŠICE	J	Počas tretej predpôstnej nedele 
– Nedele o márnotratnom synovi 31. januára 
sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Má-
rie z komunity sídliacej pri Eparchiálnom úra-
de v Košiciach oslávili sviatok patróna svojej 
rehoľnej komunity. Ním je milosrdný Otec, 
ktorý prijal späť svojho syna. Práve on je pre 
sestry služobnice vzorom neutíchajúcej Božej 
lásky. Slávnosť sa pre pandemické opatrenia 
konala iba v kruhu komunity. Slávnostnej 
svätej liturgii predsedal otec Tomáš Miňo. 
Vo svojej homílii poukázal na to, že v mo-
mente, keď si mladší syn vstúpil do svedomia, 
musel si položiť otázku, kto je za toto všetko 
na vine. Namiesto obviňovania svojho okolia 
si márnotratný syn priznal vinu, a to bol prvý 
krok na ceste späť do otcovho domu. K tomu 
je pozvaný každý človek – uvedomiť si svoje 
nedokonalosti a tak kráčať v ústrety objatiu 
milosrdného Otca. (Alžbeta Gerbeiová)

AKTUALIZÁCIA MOBILNEJ  
APLIKÁCIE ČASOSLOV 
DVORIANKY	J	
24. januára vyšla 
nová aktuali-
zácia mobilnej 
aplikácie pro-
jektu Časoslov 
gréckokatolíka 
pre operačné 
systémy iOS 
a Android. 
Aktualizácia 
prináša viaceré 
technické vylepšenia, ktoré zabezpečujú rýchlejší a stabilnejší chod aplikácie. No-
vinka, ktorá určite poteší mnohých užívateľov, je tmavý režim. Ten sa automaticky 
spustí v čase od 22:00 do 7:00 alebo si ho možno manuálne zapnúť/vypnúť. Ďalšou 
veľkou novinkou aktualizácie aplikácie je ponuka modlitieb v cirkevnoslovanskom 
jazyku. Aktualizácia sa dotkla aj menu aplikácie. Pribudla v ňom časť Podporte nás, 
ktorá odkazuje na možnosť pravidelnej či jednorazovej podpory projektu. Aplikáciu 
Časoslov gréckokatolíka si možno stiahnuť prostredníctvom App store a Google play. 
Projekt Časoslov gréckokatolíka je dielom Rady pre mládež Košickej eparchie a tímu 
ľudí ochotných sprostredkovať v elektronickej podobe krásu a hĺbku modlitieb 
gréckokatolíkov. (Milan Kmec) 
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BUDEME SLÁVIŤ 
PASCHU V CHRÁME?

Juraj GRADOŠ

Táto otázka visí vo vzduchu, hoci sme len nedávno začali 
Veľký pôst. Odpoveď na ňu tkvie v epidemickej situácii 
a v politickom tlaku. V oboch prípadoch by bolo dobré, 
keby došlo k zníženiu – tak pacientov a chorých na Co-
vid-19, ako aj „múdrych“ politikov, ktorí chránia záujmy 
svojich sponzorov a priateľov.

8. februára sme prešli na Covid automat. 
Začíname ho v tej najhoršej fáze. Ako sa 
z nej dostať? Striktným dodržiavaním 
všetkých predpisov, zákazov a odporúča-
ní, čo však asi polovica občanov Sloven-
ska ignoruje. Výsledkom v januári bol 
neustály nárast hospitalizovaných a stále 
veľké množstvo nakazených občanov. 
Navyše aj na Slovensku sú už nové, rých-
lejšie a smrteľnejšie varianty vírusu.

V Covid automate platí, že ak je stupeň 
na národnej úrovni vyšší než na okres-
nej, platí ten celonárodný. Na prechod 
do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť 
určený počet hospitalizácií a aspoň jeden 
z ďalších dvoch limitov (buď efektívne 
reprodukčné číslo, alebo priemerný počet 
prípadov). Efektívne reprodukčné číslo 
určuje šírenie nákazy, teda priemerne 
na koľko osôb nakazený človek prenesie 
nákazu. Ak je vyššie ako jedna – nákaza 
sa rozširuje, ak je menej, je na ústupe. 
Uvoľňovanie je možné až po trinástich 
dňoch od prehodnotenia.

STUPNE VAROVANIA
Čierna fáza je štvrtý stupeň varovania. 
Na prechod do tretieho stupňa varova-
nia treba znížiť počet hospitalizovaných 
s Covid-19 pod tritisíc pacientov a buď 
priemerný počet nových pacientov pod 
štyritisíc, alebo reprodukčné číslo pod 
1,15. V treťom stupni je už povolený pohyb 
s negatívnym testom podľa platnosti 

testu okrem výnimiek z testovania, na za-
bezpečenie základných potrieb v rámci 
okresu a do prírody aj mimo okresov 
v štvrtom stupni, zápasy bez divákov či 
lyžiarske strediská s negatívnym testom. 
Maximálne šesť osôb s negatívnym tes-
tom môže byť v plavárňach a knižniciach. 
Na bohoslužby môžu prísť ľudia s nega-
tívnym testom a kapacita je obmedzená 
na jednu osobu/15 m2 plochy. Také isté 
pravidlá sa týkajú obchodov, služieb, mú-
zeí a galérií. Do škôl nastúpia aj koncové 
ročníky základných škôl, ale s negatívnym 
testom. V práci nariadený home office 
vystrieda odporúčaný.

Do druhého stupňa varovania sa dosta-
neme pri počte dva a pol tisíc pacientov 
a buď priemernom počte nakazených pod 
2 400, alebo reprodukčnom čísle do 1,10. 
Na bohoslužbách, v divadlách, na kon-
certoch a v kinách sa môže zúčastniť 
polovica kapacity miestností na sedenie, 
ale s negatívnym testom. K plavárňam 
sa pripájajú za rovnakých podmienok aj 
fitnescentrá a jedlo si už môžeme vychut-
nať s dodržaním rozstupov aj na terasách 
reštaurácií. Do škôl už nastúpia všetci 
žiaci základných škôl. Pohyb občanov už 
nie je obmedzovaný a v extraviláne sa už 
môžeme pohybovať s dodržaním obme-
dzení bez rúšok.

Na vstup do prvého stupňa varovania 
treba znížiť počet hospitalizovaných pod 
dvetisíc a buď priemerný počet nakaze-

ných pod tisícdvesto, alebo reprodukčné 
číslo pod 1,05. Do škôl nastupujú aj stre-
doškoláci a na bohoslužbách, v divadlách, 
na koncertoch a v kinách sa už nevyža-
duje negatívny test. Väčší počet osôb sa 
môže zúčastniť aj na krstoch, sobášoch 
a pohreboch.

STUPNE OSTRAŽITOSTI
Tie sú iba dva a tu už nie je národná úro-
veň, iba regionálna. Do druhého vstúpi-
me, ak bude priemerný počet nakazených 
pod osemsto. Rúška už nepotrebujeme 
v extraviláne ani v exteriéri (s výnimkou 
hromadných podujatí). Tu už prebieha 
výučba prezenčne vo všetkých typoch 

druhý stupeň varovania
tretí stupeň varovania
štvrtý stupeň varovania
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škôl, ale internáty sú zatvorené. Hromad-
né a športové podujatia sú dovolené len 
do 50 % celkovej kapacity (max. 250 osôb 
v interiéri a 500 v exteriéri). Rovnako 
sa dovoľujú oslavy, ale iba do šesť osôb. 
Účasť na sobášoch, krstoch a pohreboch 
nie je obmedzovaná. Dostaneme sa aj 
za chorými do nemocníc, ale s negatív-
nym testom nie starším ako dvadsaťštyri 
hodín. Zmierňujú sa kritériá pre lyžiarske 
strediská a fitnescentrá a otvárajú sa well-
ness, akvaparky a kúpele (jedna osoba 
na 25 m2, max. 250 osôb v interiéri a 500 

v exteriéri). Bazény a plavárne môžu 
prijať 30 %  kapacity a v obchodoch môže 
byť viac zákazníkov (jeden na 10 m2). Pri 
zachovaní rozstupov sa otvárajú aj reštau-
rácie. Kritériá sa znižujú aj pre múzeá, 
galérie a knižnice. Ubytovacie zariade-
nia už musia iba dodržiavať hygienické 
odporúčania a žiaci už nepotrebujú testy. 
V reštauráciách môžu byť pri stole dve 
osoby alebo ľudia z jednej domácnosti.

V prvom stupni ostražitosti sa zvýši ma-
ximálny počet osôb na oslavách na tridsať 
a je prípustná konzumácia alkoholu 
na verejnosti. Na vstup do nemocníc 
a väzníc už nie je potrebný negatívny 
test. To isté platí pre lyžiarske strediská. 
Vo fitnescentrách môže byť tridsať osôb. 
Aj v akvaparkoch a kúpeľoch môže byť 
viac návštevníkov (jeden na 15 m2) a v ba-
zénoch a plavárňach polovica kapacity. 
Obchody a knižnice sú pri dodržaní 

hygienických opatrení otvorené pre všet-
kých. V reštauráciách môžu byť pri stole 
štyri osoby alebo ľudia z jednej domác-
nosti. Na prehliadky môže ísť spolu až 
tridsať osôb.

MONITORING
V tomto štádiu už školstvo funguje bez 
obmedzení. Rovnako plavárne, bazény, 
múzeá a galérie. Bohoslužby , kultúrne 
a hromadné podujatia sú obmedzené 
na 50 % celkovej kapacity (aj na státie), 
pričom pri hromadných môže byť max. 
päťsto osôb v interiéri a tisíc v exteriéri. 

Na oslavách a fitnes tréningoch sa mô- 
že zúčastniť päťdesiat osôb. Dochádz- 
ka do práce nie je obmedzovaná (už  
nie je odporúčaná práca z domu). Na- 
ďalej platia hygienické pravidlá a nose- 
nie rúšok.

REGIONÁLNE KRITÉRIÁ
Tu sú už iné kategórie ako na národnej 
úrovni. Na regionálnej (okresnej) úrovni 
sa výsledný stupeň hodnotí ako priemer 
skóre jednotlivých indikátorov. Monito-
ring má skóre jeden a stupeň varovania 
číslo štyri má skóre sedem. Platí tu však 
obmedzenie, že celkový stupeň môže 
byť nižší od štrnásťdňovej incidencie iba 
o jeden stupeň.

Vážená štrnásťdňová incidencia je v pr-
vom stupni, ak je nižšia ako 40, v druhom 
do 80, v treťom do 120, v štvrtom do 240, 

v piatom do 800, v šiestom do 1 600 
a v siedmom nad 1 600. Ďalšie kritérium 
je počet hospitalizovaných na stotisíc 
obyvateľov: v prvom stupni je to menej 
ako traja pacienti, v druhom do päť, 
v treťom do desať, v štvrtom do dvadsať, 
v piatom do štyridsať, v šiestom do šesť-
desiat a v siedmom nad šesťdesiat pacien-
tov. Tretím kritériom je trend týždňovej 
incidencie. Ak je od 0,5 do 0,7, ide o prvý 
stupeň; druhý je do 0,9; tretí do 1; štvrtý 
do 1,2; piaty do 1,5; šiesty do 2 a siedmy 
nad 2. Okrem nich do výpočtu vstupu-
je zhodnotenie situácie na regionálnej 
úrovni.

Incidencia udáva výskyt choroby 
v danom časovom období. 

Tu udáva, koľko osôb bolo 
infikovaných v okrese 

v prepočte 
na stotisíc 
obyvate-
ľov za dva 
týždne. Pri 

váženej inci-
dencii sa prípad 

od 65 rokov 
vrátane počíta 
za štyri prípady. 

Trend týždňovej in-
cidencie určuje pomer 

incidencie druhého 
a prvého týždňa v rámci 

jej merania.

PLATNOSŤ TESTU
Negatívny test sa nevyžaduje pri cestách 
k lekárovi, na testovanie, do najbližších 
potravín, lekárne a drogérie, do prírody 
v okrese bydliska, či na čerpaciu stanicu 
pohonných hmôt. Ďalej ak ide o starostli-
vosť o blízku osobu, o vlastné hospodárske 
zvieratá, venčenie spoločenských zvierat 
do tisíc metrov od bydliska. V ostatných 
prípadoch sa negatívny test vyžaduje. 
Jeho platnosť je však rozdielna. V prípade 
pohybu po okrese mimo prostriedkov hro-
madnej dopravy je platnosť testu podľa re-
gionálneho skóre. V pohybe mimo okresu 
a v hromadných prostriedkoch je platnosť 
testu podľa celonárodného skóre. Ak je 
skóre 6 a 7, platnosť testu je sedem dní. Ak 
je 5, tak dva týždne a ak 4, tak tri týždne.

A tak o tom, či budeme sláviť Paschu verej-
ne v chrámoch, rozhodujeme sami vlast-
ným životom. Ak by som to mal prirovnať, 
tak je to podobné, ako dostať sa do neba. 
Je zaujímavé, že práve chrám v byzantskej 
(a teda aj našej) tradícii je oknom do neba, 
či dokonca jeho pozemským odrazom.

druhý stupeň varovania
tretí stupeň varovania
štvrtý stupeň varovania
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PONDELOK
22. február
Mučeníci v Eugeniu
Otec... nechce, aby zahynul čo len jediný... 
(Mt 18, 14)
Včera si nás Boh skrze svoje slovo povolal 
za ohlasovateľov radostnej zvesti. Za tých, 
ktorí ako Filip majú privádzať ľudí k nemu. 
A dnes počúvame prečo. Odpoveďou je 
Božia láska. Boh miluje človeka do krajnosti. 
Záleží mu na všetkých. Boh miluje rovnako 
a každému chce dať zažiť svoju blízkosť. 
Vykroč ako Filip za Natanaelom, neboj sa 
negatívnej reakcie a zachráň stratenú ovečku 
tým, že jej ukážeš cestu k Božiemu Synovi.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75 
každodenné antifóny; menlivé časti z pon-
delka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
23. február
Hieromučeník Polykarp
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju 
osolia? (Mt 5, 13)
Soľ je ingrediencia, ktorú pozná hádam celý 
svet. Stačí jej málo a diametrálne zmení 
polievke chuť. Pri vyrieknutí slova soľ už 
automaticky tú slanosť cítime na jazyku. 
Slanosť k soli patrí, bez tejto chuti sú tieto 
maličké kryštáliky bezvýznamné. Pán Ježiš 
Kristus povedal, že my sme soľou. Tak ako 
k soli patrí jej slanosť, tak ku kresťanovi 
patrí život z viery, ktorý je prejavený v jeho 
postojoch, slovách a skutkoch.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Gal 6, 2 – 10, zač. 214, Mt 4, 25 – 5, 13,  
zač. 10; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
24. február
Prvé a druhé nájdenie hlavy  
Jána Krstiteľa
A Kain sa vzdialil od Pána... (Gn 4, 16)

Tragédia človeka sa ukrýva v pýche. 
Po hriechu sa prarodičia Adam a Eva 
odlúčili od Boha, lebo nevstúpili do poká-
nia, do prosby o odpustenie. Musia preto 
odísť ďaleko. Rovnakým scenárom sa uberá 
život ich syna Kaina, ktorý sa po vražde 
brata, po hriechu, vzďaľuje od Pána. Nielen 
geograficky, ale hlavne srdcom je ďaleko 
od Boha. Čas Svätej štyridsiatnice je časom 
návratu, časom pokánia. Využime tieto dni 
pôstu, aby sme sa vrátili do Božej blízkosti.
Služba VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 23, 6, 
1 – 3a; 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40; Stich. na desať veršov: šesť z triódy 
dňa a štyri z Nájden. Sláva z Nájden., I teraz: 
Bohorodič.; Po Svetlo tiché prok. z triódy 
dňa; Po Moja modlitba čítanie z apošt. 
a evanjelia; pričast. z Nájden.; zdržan. 
od mäsa (MM 19, 46; HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

Mário Cserép

ŠTVRTOK
25. február
Arcibiskup Taras
No ja vám hovorím... (Mt 5, 22)
Poznáme to všetci, ako časom zľavňujeme 
z pravidiel, ktoré formujú náš život (zákon 
zachovania energie). Máme pocit, že to dosť 
vyčerpáva, berie energiu, život. Otázkou je, 
či Ježišove pravidlá majú ten istý potenciál... 
alebo naopak, do života vovádzajú.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 13; 
každodenné antifóny; menlivé časti  
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
26. február
Biskup Porfyrios
Boží synovia si brali z ľudských dcér..., 
lebo boli pekné. (Gn 6, 2)
Čas pôstu je čas zbavovania sa. Slabosti 
(hriechy) zvykneme zľahčovať argu-
mentom, že je to ľudské, teda nie až také 
tragické. Preto nie je problém daný stav 
akceptovať, zvyknúť si naň či obľúbiť si ho. 
Výsledkom je, že ja, Boží syn, sa zaľúbim 
do ľudskej dcéry slabosti, lebo je pekná. 
Daný príbeh ukazuje, že to vedie len k skaze. 
Služba VPD: Gn 5, 32 – 6, 8,;  
Prís 6, 20 – 7, 1; Stichiry na desať veršov: 
jedna sloha z triódy z piatka druhého 
týždňa dvakrát, štyri slohy muč. z 5. hlasu 
a štyri slohy svätému (zo zajtrajšieho dňa); 
Sláva, zosnulým, I teraz, dogmat z 5. hla-
su; zdržanlivosť od mäsa (MM 20, 41, 51)

SOBOTA
27. február
Druhá zádušná sobota 
Prepodobný vyznávač  
Prokop Dekapolita

Ježiš sa utiahol na pusté miesto a tam sa 
modlil. (Mk 1, 35)
Pusté miesto je, kde sa Ježiš modlí, pustým 
je aj miesto, kde nasycuje zástupy, kam 
idú učeníci za oddychom. Zdá sa, že toto 
miesto má svoj potenciál. Nedajme sa zne-
chutiť len preto, lebo možno žijeme, kde 
nič nie je, alebo musíme robiť, dodržiavať 
niečo, v čom nevidíme zmysel. Môžu 
nám chýbať chrámy ako miesta modlitby. 
Potenciál kresťana je nezúfať, neznechutiť 
sa, nereptať pre nedostatok, ale kreatívne 
ťažiť z možností, ktoré mám, alebo inak, 
vidieť život tam, kde iní vidia len smrť.
Liturgia: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309;  
Mk 1, 35b – 44, zač. 6 (radové);  
1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 
16 (zosnulým); každodenné antifóny; 
menlivé časti zosnulým; namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Najčistejšia Bohorodička; 
panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA
28. február
Druhá pôstna nedeľa 
Prepodobný vyznávač Bazil
Ľudia sa zišli v dome..., že už nebolo 
miesta. (Mk 2, 1)
V čase hospodárskej krízy cestovala 
rodina loďou do Ameriky. Cesta trvala 
dva týždne. Keďže boli chudobní, mali 
kajutu v podpalubí a jedli iba to, čo mali so 
sebou. Chlapcovi sa žiadalo zjesť niečo iné, 
a tak si pýtal od otca peniaze. Po dlhom 
prehováraní mu dal niekoľko drobných. 
Keď sa chlapec dlhší čas nevracal, otec ho 
šiel hľadať. Po vstupe do lodného bufetu 
ostal prekvapený. Jeho syn sa napchával 
všelijakými dobrotami. Otec preľaknutý 
naň skričal: Čo to robíš?! Ako to všetko 
zaplatíme?! Syn mu však odpovedal: Neboj 
sa, otec, v cene lístka je aj strava na celú 
plavbu, a my sme to doteraz nevyužili. Boh 
nám dal Cirkev plnú darov a pozýva nás 
užívať to, čo nám patrí.
Liturgia sv. Bazila Veľkého:  
Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7; 
hlas 6.; predobraz. antif. a blaženstvá; tro-
pár z hlasu, Sláva, kondak z triódy, I teraz, 
kondak zo sviatku chrámu Bohorodičky; 
ak nie je chrám Bohorodičky Sláva, I teraz 
kondak z triódy; ostatné z hlasu; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodič-
ka (HS: 149, 209; PZ: 103, 173; HP: 104, 171)

PONDELOK
1. marec
Prepodobná mučeníca Eudokia
Milujte svojich nepriateľov. (Mt 5, 44)
Slovo nepriateľ ani veľmi nepoužívame. 
Skôr ide o ľudí nesympatických, otrav-
ných, nahnevaných na nás alebo tých, 
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s ktorými máme spor. Čo s tým? Môžeme 
snívať o lepšom svete, dúfať, že sa zme-
nia, vymýšľať zákony, ktoré to eliminujú, 
a možno sa dočkáme. Alebo milujte, mod-
lite sa, dobre robte... Svet sa asi nezmení, 
ale ja, môj pohľad a prístup sa zmeniť 
môžu.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, zač. 
15; každodenné antifóny; menlivé časti 
z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
2. marec
Hieromučeník Teodot
Kto miluje matku, otca, syna, dcéru viac 
ako mňa... (Mt 10, 37)
Gladiátor bojujúci v aréne sa mazal 
olejom, aby sa vyšmykol súperovi. Ten sa 
pre zmenu snažil nahádzať naň špinu, aby 
znížil jeho výhodu. To je taktika zlého. 
Priviesť človeka k závislosti, k lipnutiu 
na osobách, veciach, postavení. Ak by Ježiš 
lipol čo i len na svojom odeve, nikdy by 
nevyšiel na kríž.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Flp 
2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 31 – 11, 1, zač. 
38; každodenné antifóny; menlivé časti 
z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
3. marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Noe mal šesťsto rokov, keď vošiel do ko-
rába. (Gn 7, 6)
Šesťsto rokov je pekný vek. Iste ide 
o symboliku, ale i tak. Zvykneme hovoriť, 
že starého psa novým kúskom nenaučíš. 
I človeku príde zaťažko meniť zabehnutý 
štýl. Noe je vzorom, že to tak nemusí byť. 
Abrahám, Mojžiš, lotor na kríži nehľadeli 
na vek, minulosť, hriechy, ale chopili sa 
príležitosti. 

Služba VPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18; 
Stichiry na desať veršov: šesť slôh z triódy 
zo stredy tretieho týždňa a štyri slohy svä-
tému (zo zajtrajšieho dňa); Sláva, I teraz, 
Bohorodičník, zdržanlivosť od mäsa  
(MM: 20, 51)

ŠTVRTOK
4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána
Pane ak chceš... (Mt 8, 2)
No to je zaujímavý prístup malomocného. 
Obyčajne keď ideme k Ježišovi, máme jas-
nú predstavu, čo potrebujeme. Ty, Ježišu, 
mi to daj. Typické pre nás – vidieť v iných 
iba prostriedok svojich vlastných cieľov. Ja, 
iba ja. Malomocný nás učí, že ten druhý 
a jeho dobro nemá byť zabúdané. 
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4,  
zač. 24; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
5. marec
Mučeník Konón
Noe čakal... (Gn 8, 4)
Nedočkavosť a uponáhľanosť sa ukazujú 
ako neduhy dnešnej doby. Niet času, niet 
pokoja. Počujeme spomínať ľudí, aké to 
kedysi bolo pokojné. Zisťujeme, že život 
v chvate sa ani zdravotne nevypláca. Pri-
tom diabol je jediné stvorenie, ktoré vie,  
že má málo času. 
Služba VPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12; 
stichiry na desať veršov: jedna sloha z triódy 
z piatka tretieho týždňa dvakrát, štyri slohy 
mučeníkom zo 6. hlasu a štyri slohy sväté-
mu (zo zajtrajšieho dňa); Sláva, zosnulým, 
I teraz, dogmat; zdržanlivosť od mäsa  
(MM: 21, 43, 53)

SOBOTA
6. marec
Tretia zádušná sobota 
Mučeníci z Amoria
Ježiš stoloval s mýtnikmi a hriešnikmi... 
(Mk 2, 15)
Špirituál sa raz pýtal bohoslovcov, ktorá 
požiadavka z evanjelia je podľa nich naj-
ľahšia. Odpoveď jedného z nich súvisela 

s dnešným slovom. Nato dostal odpoveď, 
či bude mať takýto názor, keď bude kňa-
zom. Dostaneš postavenie, úctu, prestíž... 
to, z čoho žijeme, je často ľudský pohľad, 
a ten nám bráni zdieľať život s bratmi. Je-
žiš žije z pohľadu Otca, preto je slobodný. 
Liturgia: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325;  
Mk 2, 14 – 17, zač. 8 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, 
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým); 
každodenné antifóny; menlivé časti zosnu-
lým; namiesto Dôstojné je sa spieva Najčis-
tejšia Bohorodička; panychída (HS: 162; 
PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA
7. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná 
Hieromučeníci z Chersonu Bazil a spol.
Kto sa bude hanbiť za mňa a moje slo-
vá... (Mk 8, 34)
Jeden kardinál kázal vo francúzskej katedrá-
le pôstne kázne. Počúvali ho mnohí katolíci 
i protestanti. Mnohí boli nadšení, ale ne-
páčil sa im kríž umiestnený na kazateľnici. 
Kardinál ho dal zvesiť a rozpovedal im jeden 
príbeh. „Istého bohatého človeka prepadol 
zloduch, aby ho zranil a okradol. Uvidel to 
istý chodec, odsotil zločinca a svojím telom 
chránil slabého človeka. Zloduch sa rozzúril 
a bodol mu nôž do chrbta. Túto scénu videl 
istý maliar a namaľoval túto udalosť na plát-
no. Neskôr vyhľadal prepadnutého muža 
a priniesol mu obraz. Ten dojatý pohľadom 
na obraz zvolal: ,Predajte mi tento obraz! 
Kúpim ho za hocakú cenu, lebo chcem mať 
pred stále očami toho, ktorý mi zachránil 
život.‘“ Kardinál pokračoval: „Tu na kríži 
visel Boh, ktorý nás prikryl svojím telom. 
Môže ešte niekto rozumne odmietať portrét 
nášho záchrancu?“ A všetci kričali: „Chceme 
kríž naspäť!“
Liturgia sv. Bazila Veľkého:  
Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 9, 1, 
zač. 37; 7. hlas; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu a krížu, Sláva, 
I teraz, kondak z triódy; namiesto Svätý 
Bože sa spieva Tvojmu krížu; prokimen, 
Aleluja a pričasten z triódy; namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodička 
(HS: 150, 211; PZ: 104, 174; HP: 105, 172)

Juraj Štefanik
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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/

Priatel casopisu
,
ˇ

23www.casopisslovo.sk na každý deň



Polnočnica je o�ciálna modlitba našej cirkvi, ktorá sa zvyčaj-
ne modlí o polnoci, niekedy však aj tesne pred utierňou. Je 
súčasťou nočného bdenia a obsahuje kajúce modlitby 
a prosby. Sú tri druhy polnočnice: každodenná, sobotná 
a nedeľná. Špeciálne sú aj na Paschu a vo Svetlom týždni. 
Úloha: Čo sa cez polnočnicu, pred utierňou Paschy,  prenáša  
na oltár?  Ak  nevieš  odpoveď,  vylúšti  písmenkový rébus.

Polovica noci

Dnešné slovíčko súvisí práve s polno-
cou. Vtedy ľudia zvyčajne spia, ale 
nájdu sa aj takí, ktorí práve vtedy 
vstávajú, aby sa modlili. A nie sú to 
iba mnísi a kňazi.  Na modlitbu o ta-
komto čase pamätá aj východná 
Cirkev, preto ponúka nočnú modlit-
bu – polnočnicu, ktorá síce preruší 

spánok, ale upevní ducha a aj v noci 
nanovo nasmeruje našu myseľ i srdce 

k Bohu.  

Ahoj, deti, nedávno školy uzavreli prvý 
polrok.  Vtedy  sa každý žiak alebo štu-
dent zastavil, ohliadol za tým, čo bolo, 
zhodnotil svoje výsledky a s nádejou 
sa  pozeral do druhej  polovice škol-
ského  roka.  Krátka  prestávka v po-
lovici činnosti pomôže nadýchnuť sa, 
pozbierať nové sily,  uvedomiť si chy-
by, ale aj to, čo sa podarilo.  Podobne 
je to aj s polčasom, poludním, polces-
tou aj polnocou.
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Príbehy poslušníkaNočné bdenie

Keď ľudia ešte nepoznali elektrickú energiu, 
svietili si sviečkami, petrolejkami alebo lampada-
mi – nádobkami, v ktorých bol olej a horiaci knôt. 
Vytvárali  nezabudnuteľnú  atmosféru,  ktorá po-
máhala stíšiť sa a ponoriť sa do modlitby.
Úloha: Urob si spolu s rodičmi podľa nášho 
obrázkového návodu jednoduchú lampadu. 
Potrebuješ nádobku (sklenenú fľaštičku od 
liekov alebo zaváraniny, prípadne môžeš vyro-
biť niečo z modelovacej hmoty, ktorá neprete-
ká), pevnejší drôtik a bavlnený knôt alebo bavl-
nenú šnúrku. No a, samozrejme, olej.

Nočné svetielko

Veď som 
mohol 

zhorieť 
zaživa!

Och, čo sa to 
deje? 

Čo tu tak smrdí? 
A čo sa to tu 

vlastne
dialo?

Nuž, unaveného mnícha stre-
távam často, ale uhoreného 
som ešte nestretol. Nočná mod-
litba je súčasť askézy a má veľ-
kú moc v duchovnom boji.
Len musíš
byť ostra-
žitejší.

Čo
keby si 
namiesto 
sedenia 
stál?

     Keď som
sa modlil polnoč-
nicu, zaspal som. 
Vtedy sa musela pre-
vrátiť lampada a za-
čalo horieť. V noci
by sa malo
spať, lebo
potom sa
stane
niečo
podobné.

V noci toho veľmi veľa nevidíme. Vtedy je pre nás veľmi 
dôležitý nejaký zdroj svetla, napríklad sviečka alebo baterka. 
Ale aj mesiac a hviezdy na oblohe nám môžu dobre posvietiť.
Úloha: Spočítaj hviezdy na oblohe a výsledok zapíš do kruhu 
v tvare mesiaca.

Svietiace svety
bavlnený knôt pevný drôt

sklenená
fľaštička

lampový
olej

Dva drôtiky zatoč 
tak, aby si v strede 
vytvoril očko, cez 
ktoré prevlečieš 
knôt. Konce zatoč 
do slimáčika.

Použi umytú 
a suchú malú 
fľašku od liekov 
alebo zaváraniny.

Kúpiš ho v drogérii, 
domácich potre-
bách alebo v obcho-
doch s náboženský-
mi predmetmi.

Môžeš použiť  
aj bavlnenú 
šnúrku do 
topánok.

    Oheň!

Rýchlo, rýchlo, 
mysli, braček!

Konečne som to 
uhasil. 
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NA SLOVO DAROVALI

Mária Neradová, Dargov, 10 eur; Arcibratstvo 
ruženca, Stropkov-Bokša, 20 eur; Ľudmila 
Molčanová, Prešov, 20 eur; Jozef Kraus, Rus-
kovce, 11,50 eura; Mária Baránková, Komárno, 
30 eur; Alžbeta Vyžinkárová, Košice, 20 eur; 
Ján Kaputa, Kružlov, 10 eur; Vojtech Hornyák, 
Kráľovský Chlmec, 5 eur; Mária Ivanová, Rud-
lov, 20 eur; Milan Torma, Košice, 13,10 eura; 
Alžbeta Pacoltová, Kamienka, 10 eur; Ján 
Melník, Vranov nad Topľou, 10 eur; Kristína 
Novotná, Košice, 5 eur; Andrea Kasardová, 
Pobedim, 10 eur; bohuznáma Mária, Prešov, 
200 eur; Jozef Mikula, Ľubovec, 30,50 eura; 
Mária Chomová, Porúbka, 20 eur; Janka Len-
dová, Trstená, 100 eur; Juraj Andrek, Rudlov, 
5 eur; Anna Tančáková, Mrázovce, 30 eur; 
Albína Harišová, Považská Bystrica, 10 eur; 
Ján Čverčko, Košice, 10 eur; Mária Hricová, 
Vajkovce, 5 eur; Jozef Bratko, Humenné, 15 
eur; Kvetoslava Vrábľová, Korunková, 5 eur; 
Peter Homza, Nová Lesná, 100 eur; Jozef Gla-
sa, Bratislava, 25 eur; Juraj Mantič, Bratislava, 
10 eur; Katarína Jusková, Košice, 5 eur; Mag-
daléna Timurová, Sabinov, 5 eur; Ľuboslava 
Szabóová, Levice, 20 eur; Peter Šturák, Prešov, 
10 eur; Peter Tutoky, Župčany, 20 eur; Mária 
Petriľáková, Fijaš, 10 eur; Mária Kucharovi-
čová, Spišská Nová Ves, 5 eur; Juraj Zelník, 
Banská Bystrica, 10 eur; Ľubica Bačová, Pop-
rad, 78,50 eura; Gabriel Gocze, Poprad, 5 eur; 
Michal Zubko, Davidov, 5 eur; Marek Zubko, 
Marianka, 5 eur; Viktor Michančo, Prešov, 15 
eur; Mária Salnická, Radvaň nad Laborcom, 10 
eur; čitatelia, Dvorianky, 7 eur; Mária Čajková, 
Dolný Kubín, 5 eur; Peter Ondrej, Žilina, 5 eur; 
Mária Hromuľáková, Nižný Hrušov, 10 eur; 
Terézia Kužmová, Sabinov, 5 eur; Igor Pančák, 
Radvaň nad Laborcom, 20 eur; Anna Fedoro-
vá, Žilina, 10 eur; Vladislav Koscík, Župčany, 
10 eur; Mária Tabaková, Martin, 5 eur; Helena 
Purdešová, Bardejov, 5 eur; Pavol Čandík, Vra-
nov nad Topľou, 5 eur; Juraj Gonda, Hrachovo, 
60 eur; Mária Dobešová, Liptovský Mikuláš, 
40 eur; Mária Mačugová, Kravany, 20 eur; 
Patrik Kuľka, Tarnov, 20 eur; Helena Vrabeľo-
vá, Korunková, 10 eur; Anna Holodová, Oľka, 
10 eur; priatelia časopisu Slovo, Dolný Kubín, 
100 eur; čitatelia, Sedliská, 50 eur; Ľubomír 
Porhinčák, Bratislava, 30 eur; Janka Fügedi-
ová, Košice, 30 eur.

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Na spolok darovali: členovia z Bratislavy: 
Justína Hospodárová – 25 eur; prof. PhDr. Da-
niel Škoviera – 15 eur; prof. RNDr. Martin 
Škoviera – 15 eur; ThLic. Daniel Dian – 15 
eur; PhDr. Mária Ďurišínová – 5 eur; JUDr. An-
drej Huorka – 5 eur, Mgr. Jozef Janočko – 5 
eur; Štefan Krajňák – 5 eur; Ing. Pavol Lunter 
– 5 eur; Ing. Juraj Mantič – 5 eur; prof. Mária 
Potočárová – 5 eur

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý náš duchovný otec 
Jozef Kornecký, 24. febru-
ára oslávite krásne 
narodeniny − 40 rokov. My 
vaši veriaci vám do ďalších 
rokov prajeme, aby vás Boh 
naplnil svojím požehnaním 

a dal vám všetky milosti na to, aby ste verne 
a horlivo žili svoje kňazstvo a vykonali tak 
veľa dobrého pre spásu zverených duší. 
Ďakujeme za vašu láskavosť a obetu 
a vyprosujeme dary Svätého Ducha a ochranu 
Presvätej Bohorodičky na mnohaja i blahaja 
lita! 

vaši veriaci zo Záhora

Kto uverí Bohu, tomu Boh 
dáva život. Milovaný náš 
ocko, manžel, kňaz Jozef 
Kornecký, dožívaš sa 
životného jubilea − 40 
rokov. Ďakujeme, že si 
uveril Bohu a prijal život, 

ktorého súčasťou sme aj my. Nebolo a nie je 
to vždy ľahké. S Božou pomocou to zvládaš 
trpezlivo, obetavo, s láskou a pochopením. 
Ďakujeme. Zo srdca ti vyprosujeme, nech Boh 
naďalej žehná tvoj život a Presvätá Bohorodič-
ka nech ťa chráni. Na mnohaja i blahaja lita! 

S láskou manželka Lucia  
a deti Dávid, Terezka a Kika

Spoločné áno si pred štyridsiatimi rokmi  
21. februára povedali Vasiľ a Anna Kuzmovci 
z Kolonice. Do ďalších rokov spoločného 
života im chceme popriať dobré zdravie, veľa 
Božieho požehnania a ochranu Panny Márie. 

Mnohaja i blahaja lita prajú deti Marcel  
s rodinou, Jana s rodinou a Erik.

INZERCIA

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

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

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

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

TV ZEMPLÍN

Pondelok  07.00 Svätá liturgia  sl . (Prešov ) 
08.50 Tretia  hodinka  10.00 Posvätný ruženec 
10.30 Svätá liturgia  sl . (Litmanová) 11.30 Veľ-
kopôstny moleben  15.00 Korunka  Božieho 
milosrdenstva  15.15 Deviata  hodinka  15.30 
Večiereň 16.30 Svätá liturgia  csl . (Prešov ) 
17.30 Moleben  a  veľké povečerie  (Micha-
lovce ) 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) 11.30 
Moleben  za  chorých 15.00 Korunka  Božieho 
milosrdenstva  15.15 Deviata  hodinka  15.30 
Večiereň 17.00 Pôstna  večiereň (Košice ) 
20.00 Posvätný ruženec za  ochranu krajiny
Streda  06.30 Veľkopôstna  utiereň (Košice ) 

08.50 Tretia  hodinka  10.00 Posvätný ruženec 
10.30 Svätá liturgia  sl . (Litmanová) 11.30 Veľ-
kopôstny moleben  15.00 Korunka  Božieho 
milosrdenstva  15.15 Deviata  hodinka  16.40 
Moleben  k  patrónke  Zemplína  za  uzdra-
venie  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) 11.30 
Eucharistická adorácia  15.00 Korunka  Bo-
žieho  milosrdenstva  15.15 Deviata  hodinka 
15.30 Večiereň 16.30 Svätá liturgia  sl . (Pre-
šov ) 17.30 Akatist  k  sv . Mikulášovi  18.00 
Svätá liturgia  csl . (Ľutina ) 20.00 Posvätný 
ruženec za  ochranu krajiny 20.35 Eucharistic-
ká adorácia  (Litmanová)
Piatok  06.30 Veľkopôstna  utiereň (Košice ) 

08.50 Tretia  hodinka  10.00 Posvätný ruženec 
10.30 Svätá liturgia  sl . (Litmanová) 11.30 Pa-
nychída  za  zosnulých 15.00 Korunka  Božieho 
milosrdenstva  15.15 Deviata  hodinka  15.30 
Služba  vopred  posvätených darov  (Litmano-
vá) 17.00 Služba  vopred  posvätených darov 
sl . (Bratislava ) 20.00 Apoštolát  modlitby 
(prvý a  tretí piatok  mesiaca )/Posvätný ruže-
nec 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 Ko-
runka  Božieho  milosrdenstva  15.15 Deviata 
hodinka  15.30 Večiereň 17.00 Veľká večiereň 
18.00 Svätá liturgia  sl . (Košice ) 20.00 Posvät-
ný ruženec za  ochranu krajiny
Nedeľa  07.00 Utiereň 08.00 Utiereň 15.00 

Korunka  Božieho  milosrdenstva  15.15 De-
viata  hodinka  15.30 Večiereň 17.00 Večiereň 
18.00 Svätá liturgia  csl . (Prešov ) 20.00 
Posvätný ruženec za  ochranu krajiny
28.02. (nedeľa)  09.30 Svätá liturgia sl. – detská 

(Michalovce)  11.45 Svätá liturgia sl. – detská 
(Prešov)  13.30 Posvätný ruženec 14.00 Svätá 
liturgia sl. (Litmanová)
06.03. (sobota)  09.45 Posvätný ruženec for-

mou večeradla
07.03. (nedeľa)  09.00 Svätá liturgia csl. 

(Bratislava)  10.30 Svätá liturgia sl. – detská 
(Košice) 21.02. (nedeľa)  09.00 Svätá liturgia 
csl. (Bratislava)  10.30 Svätá liturgia sl. – det-
ská (Košice)  13.30 Posvätný ruženec 14.00 
Svätá liturgia sl. (Litmanová) TV zemplín 
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TV LUX

19.02. (piatok)  08.25 Malí poslovia (4) 10.15 
PKP 13.50 V škole Ducha 15.30 Krížová cesta 
16.35 PKP R 20.30 Svätá Rita
20.02. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 09.50 Slovo 

v obraze: Manželstvo 14.05 PKP 20.30 Pavol VI.: 
Pápež v búrlivých časoch
21.02. (nedeľa)  07.40 Zabudnuté poklady 08.25 

Klbko a dvanásť apoštolov 13.15 V Samárii pri 
studni 20.45 Quo vadis
22.02. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 

Kašparů R 09.40 Obrazy krížovej cesty 22.30 
Skrytí katolíci v Európe
23.02. (utorok)  09.00 Malí poslovia 14.10 Medzi 

nebom a zemou 17.05 Viera do vrecka 21.15 
Gréckokatolícky magazín
24.02. (streda)  08.10 Eucharistické zázraky 

10.20 Eucharistické zázraky 13.15 Godzone 
magazín 16.25 GU100 20.15 PKP
25.02. (štvrtok)  05.00 Biblia (10) 08.55 Skrytí 

katolíci v Európe 10.55 Doma je doma 16.05 
Večera u Slováka 17.15 PKP
26.02. (piatok)  10.15 PKP 14.20 GkM R 16.05 

Stopovanie 16.35 PKP 17.30 Moja misia 20.30 
Jean Guitton: Rozum a srdce
27.02. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 08.25 Klb-

ko a dvanásť apoštolov 09.40 A teraz čo? 10.20 
V srdci Bolívie 14.05 PKP
28.02. (nedeľa)  02.15 GkM R 07.40 Eucharistic-

ké zázraky 08.00 GkM R 14.35 Svedectvo
01.03. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 

Kašparů R 08.25 Malí poslovia (10) 09.40 Likvi-
dácia lepry: Vaša pomoc zachraňuje
02.03. (utorok)  08.25 Malí poslovia 09.30 

Svetoznámi slovenskí vedci: Rande so Samkom 
17.20 Svedectvo
03.03. (streda)  08.10 Zabudnuté poklady 10.20 

Slovo v obraze: Samaritán 13.15 Stopovanie 
16.25 Tvorivo 20.15 PKP
04.03. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí 08.25 

Malí poslovia (13) 10.55 Doma je doma 16.05 
Večera u Slováka 17.00 PKP
05.03. (piatok)  08.15 A teraz čo? 10.15 PKP 

14.00 Peter medzi nami 15.30 Krížová cesta 
16.35 PKP 22.45 Večera u Slováka
06.03. (sobota)  10.20 Páter Jozef Porubčan 

13.50 Obrazy krížovej cesty 14.05 PKP 14.10 
Akatist 18.00 Matka Terézia: Svätá temnoty – 
dokument
07.03. (nedeľa)  07.40 Zabudnuté poklady 

13.15 V Samárii pri studni 15.15 Boh k tebe 
hovorí 21.15 Medzi nebom a zemou

TV NOE

19.02. (piatok)  09.15 Pěšák Boží 11.05 Nádher-
né svědectví sester z Ukrajiny 13.25 Na úsvitu 
společných dějin 23.10 Na pomezí ticha a tmy
20.02. (sobota)  06.05 Pro vita mundi 07.00 

Na pořadu rodina (1) 09.35 Ovečky v karanténě 
12.00 Angelus Domini 17.10 O létajícím faráři
21.02. (nedeľa)  06.45 Řeckokatolický magazín 

(ŘkM)  R 11.25 Poutníci času (2) 17.15 První 
křesťané 20.05 Život nikdy nekončí – film 2

22.02. (pondelok)  09.25 Průplav Božího přání 
12.50 Otec Alexander Meň (14) 14.55 O Mysu 
dobré naděje 19.30 Církev za oponou
23.02. (utorok)  06.40 Předání proutěného 

řemesla 11.10 Pomoc má mnoho tváří 19.15 
Na cestě k Otcovu domu 21.10 Řeckokatolický 
magazín
24.02. (streda)  08.00 Kde končí Evropa III.: 

Balkán 10.15 Víra do kapsy 10.35 Až na konec 
světa 14.35 Chceme se vrátit domů
25.02. (štvrtok)  09.15 Mexiko − země Indiánů 

16.20 Don Bosco a Oděsa 16.45 Kazatelé 
na cestě 18.45 Svatá Kateřina Sienská
26.02. (piatok)  08.20 Jděte a získávejte učed-

níky 13.30 Pomoc, která se točí 15.40 Církev 
za oponou
27.02. (sobota)  06.55 Kazatelé na cestě éně 

14.50 Mixtékové: Mezi náboženstvím a tradicí
28.02. (nedeľa)  06.50 ŘkM R 11.15 Sýrie − 

zbytek jeho lidu 17.25 První křesťané 19.25 
Janomamové v Brazílii
01.03. (pondelok)  11.00 Kazatelé na cestě 

13.25 Ostrov Sachalin (15) 17.10 Děti Ventanas 
19.35 Církev za oponou
02.03. (utorok)  13.10 Příběh o Žofii 16.30 25 

let Violy 17.15 Země sv. Patrika 00.05 Letem 
jazzem
03.03. (streda)  16.50 Gojdič − láska nadevšecko 

18.20 Divadélko Bubáček (16) 18.40 Benedikt 
XVI., s úctou k pravdě
04.03. (štvrtok)  06.55 Slovanský Velehrad 

11.05 Z každého kmene 15.35 Opřu se o florba-
lovou hůl 16.30 Továrna mezi vodami
05.03. (piatok)  07.05 Muzikál Judit 11.15 Jezu-

itské redukce v Paraguayi 12.50 Lurdský příběh 
15.00 Křížová cesta rodin
06.03. (sobota)  06.45 Stigmatizovaný křížem 

12.00 Angelus Domini 17.25 Příběhy odvahy 
a víry: Biskup Maletsky (16)
07.03. (nedeľa)  06.35 ŘkM R 06.55 Misie skrze 

svědectví: Slovensko 14.00 Dobrý voják  
Charlie

LUMEN

Piatok  16.30 Betánia  – pôstny program (mod-
litba  krížovej cesty, úvahy a  zamyslenia )
Nedeľa     06.05 Modlitba  prvej hodinky
20.02. (sobota)  09.30 Všímajme si dobro, naozaj 

tu je (4) 15.15 Martina Kavuliaková Stríbrnská: 
Zázraky každodenné daj nám dnes
21.02. (nedeľa)  10.00 Zakorenení v Božom slo-

ve 13.00 Obeť spovedného tajomstva (2) 20.30 
Rozhovor s riaditeľom Rádia Proglas kňazom 
Martinom Holíkom
22.02. (pondelok)  20.00 Venezuela – zaujímavá 

i nebezpečná krajina. Hosť: Lucia Hrčková
23.02. (utorok)  20.00 Život a dielo cirkevného 

učiteľa svätého Gregora z Nazianu. Hosť: Ján 
Krupa
25.02. (štvrtok)  20.00 História Srbskej pravo-

slávnej cirkvi (2) Hosť: Ján Krupa
27.02. (sobota)  09.30 Všímajme si dobro, naozaj 

tu je (5) 20.15 Mesiac s pápežom Františkom

28.02. (nedeľa)  10.00 Úloha misionárov a napĺ-
ňanie odkazu sv. Arnolda Janssena 13.00 Obeť 
spovedného tajomstva (3) 14.00 Vnútorná 
formácia, veľké stretnutie. Hosť: Martin  
Ďuračka
03.03. (streda)  20.00 Materská škola sv. Vincen-

ta de Paul v Bratislave
07.03. (nedeľa)  13.00 Viac ako život – rozhl. hra
14.03. (nedeľa)  13.00 Apoštol milosrdenstva – 

rozhlasová hra

RTVS

JEDNOTKA

28.02. (nedeľa)  20.30 Slovenský panteón: Ale-
xander Dubček 21.20 Dubček: Krátka jar, dlhá 
zima – dokument R

DVOJKA

Sobota  08.55 Božie  domy s Vandalom
19.02. (piatok)  09.05 Miestopis cechov a manu-

faktúr: Majstri cechu sedlárskeho R

20.02. (sobota)  06.05 Trasa valašskej kultúry R 
21.02. (nedeľa)  14.30 Orientácie 19.50 Slovo 

21.15 Nikde v Afrike – film R

22.02. (pondelok)  08.30 Miestopis cechov a ma-
nufaktúr: Kamenný odkaz R 12.35 Orientácie R

26.02. (piatok) R 08.45 Miestopis cechov a ma-
nufaktúr: Majstri organári R 09.05 Miestopis 
cechov a manufaktúr: Stredovekí kníhtlačiari R

28.02. (nedeľa)  12.30 Orientácie 19.50 Slovo

TROJKA

21.02. (nedeľa)  08.35 Malé biblické príbehy R 
22.02. (pondelok)  11.35 Klenotnica východo-

slovenského folklóru: Výtvarníci R

23.02. (utorok)  11.15 Klenotnica východoslo-
venského folklóru: Remeselníci R

24.02. (streda)  11.20 Klenotnica východoslo-
venského folklóru: Tanečníci R

26.02. (piatok)  11.15 Klenotnica východoslo-
venského folklóru: Muzikanti R

27.02. (sobota)  08.30 Malé biblické príbehy R 
17.50 Kalendár zvykov R

28.02. (nedeľa)  08.25 Malé biblické príbehy R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

Nedeľa  08.05 Hosť nedeľného  rána  09.05 
Kresťanská nedeľa
21.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály 

sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
07.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy

RÁDIO REGINA

Sobota    06.05 Ekuména  vo  svete  17.05 
Rádio  Vatikán  17.15 Duchovné horizonty
Nedeľa    05.00 Duchovné horizonty R 06.05 

Rá-dio  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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LAURA FRANTZOVÁ: 
NEOBYČAJNÁ ŽENA

KNIHA	J	Nebojácna a úprimná Tessa 
Swanová nie je typickou ženou osemnáste-
ho storočia. Spolu s piatimi bratmi vyrástla 
v pohraničnej oblasti západnej Virgínie 
a skrýva v sebe silu, s ktorou treba počítať. 
Tichý a odvážny Clay Tygart zasa nie je ty-
pickým mužom osemnásteho storočia. Vy-
choval ho indiánsky kmeň Lenapov a teraz 
sa ako hrdina vracia z francúzsko-indián-
skej vojny do pevnosti, ktorá nesie jeho 
meno. Príbeh je popretkávaný prepracova-
nými historickými detailmi, ktoré vdýchnu 
minulosti život. Nenechá vás chladnými 
a prenesie vás do malebných, no nebez-
pečných hôr západnej Virgínie v roku 1770. 
Tento „román je pútavým príbehom, ktorý 
som čítala dlho do noci,“ povedala Michel-
le Griepová, autorka románu The Captured 
Bride. (i527.net) 

ŠÉF 

FILM	J	Šéfkuchár Carl Casper varí 
v luxusnej reštaurácii v L. A., ale nezhody 
s majiteľom reštaurácie, ktorý nechce 
podporiť Carlovu kreativitu, vyústia 
v negatívnu recenziu na prestížnom blogu 
a následný odchod Carla z reštaurácie. 
Nájsť nové miesto je však problém pre 
medializáciu výstupu Carla a Ramseyho, 
blogera recenzujúceho reštaurácie. Preto-
že má Carl odrazu kopu času, odchádza 
do Miami so svojou bývalou ženou, aby 
dával pozor na ich syna Percyho. Tu sa 
zrodí nápad pojazdného občerstvenia pre-
dávajúceho kubánske sendviče. Na ceste 
domov sa ku Carlovi pridáva Percy a na-
koniec otec a syn nachádzajú cestu naspäť 
jeden k druhému. (Slavomír Gereg ml.)

CHRISTAFARI MUSICIANARIES: 
AT ANY COST

HUDBA	J	Christafari je reggae kapela, 
ktorá sa sformovala v roku 1989. jej za-
kladateľom a hlavným spevákom je Mark 
Mohr, bývalý rastafarián, ktorý sa obrátil. 
V predošlej etape života bol závislým 
od drog – užíval marihuanu. Po obrátení 
s tým prestal, ale hudobný štýl si ponechal. 
Kapela vydala mnoho albumov, ktoré si 
zachovávajú typický reggae štýl. Najnovší 
album At any cost obsahuje devätnásť 
skladieb a ponúka hodinu a pol kvalitnej 
hudby plnej radostných perkusií a gitaro-
vých riffov. Kapela na albume spolupracuje 
s viacerými reggae interpretmi. Hlavným 
posolstvom albumu je osloviť stratených, 
nech to stojí, čo to stojí (at any cost) a uro-
biť učeníkov zo všetkých národov. Albumy 
sú dostupné na známych streamovacích 
platformách. (Dominik Petrík)

 Š E T S A U T K CH A A R U B A R L
 Ľ I O T C I A N C T Y H O L V E A
 E S R R N B K T E I A V A R K A V
 T O T A A J S O S V I E A I R O Á
 A H A T Š O P L T S D N N B M O Z
 V A Z A L K B L O E I A V O M E T
 O A T O S P O J E N I E D É R S E
 T P K N I P D O A T T R T J A M R
 S M O L A E A L D V I N P E V K A
 E I I T T K P E A S Y V E I C O Z
 C E A T I B E T L N B R O R E T A
 R O D I N A R D A S E L O E O V N
 N Á K L A Y P H B O A S Á P S A M

Legenda: ADVENT, ALKÁN, AORTA, ARUBA, AVOMET, BALADA, CESTO, 
CESTOVATEĽ, CIEVY, DEKAN, DLANE, DOMOV, KOLOS, KOTVA, KRAVA, 
LOPATA, MRAVCE, MRKVA, NAZARET, NIKEL, NORMA, OBJAVY, OSIVO, 
PERIE, PILIER, PLANINA, PLETIVO, POETA, PORYV, POŠTA, PREPAD, 
PRIETOK, PSOTA, RODINA, SADRA, SIATINA, SIETE, SMOLA, SPÁSA, 
STRATA, ŠANCA, ŠARIŠ, TABAK, TEROR, TIBET, TORTA, VATRY, VAZAL, 
VETVA, VIOLA, VLOHY, ZÁVAL.

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 2: Krížovka: Ľudstvo zo zeme do neba 
prechádza. Osemsmerovka: Pokora otvára bránu iným  
čnostiam.

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

Pomôcky: 
Kornan, 
Laur, Of

Otec 1
q

Indický  
štát

Telekom TV, 
skratka Severan Naplavenina

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Biblický 

bratovrah
Mexické 
mesto

Popínavá 
rastlina

Ajatínová 
tinktúra

Usadená 
špina

2
q

Nemali 
niečo

Azovské 
more

Prostodu-
chá žena

Popravca

Štvorček Post. z filmu  
Vojaci ríše

Líčenie Dvojica

Anglická 
predložka

Pasparta, 
skratka

Egyptský 
boh slnka

5
q

Predpona 
dovnútra

Vietor 
smerujúci  
k rovníku

Mária, 
po domácky

Keď
Popevok

Čistiaci 
prostrie-

dok

Listnatý 
strom

Detský 
pozdrav

Žijem
Ťažká 
sekera
Časť 

motora

4
q

Obdobie Irídium, 
značka 3

q

Mužské 
meno

Oranie Túžil

Židovská 
štvrť Neotlč

Okrídlené 
dieťa

Zn. lietadiel 
Salvádora

Okrsný 
výbor

Predložka Voltampér

Značka 
cigariet

Prihovor 
sa mu

Kancelárska 
skratka

Umelý 
jazyk

Vavrín, 
básnicky

kultúra a relax

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

#

5%
ZĽAVA

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

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

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.02. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h)
06.03. Fatimská sobota (09.30 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
22.02. Modlitby za uzdravenie k sv. Char-
belovi (17.00 h)
28.02. Svätá liturgia a Akatist 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 

06.03. Fatimská sobota (10.30 h)

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
12. – 14.03. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov 
prostredníctvom poznania a obrátenia sa 
k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. 
Príspevok je 115 € na manželský pár.

25. – 28.03. Kurz prípravy na manželstvo. 
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo 
o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hla-
vu predsvadobných príprav, alebo sa okolo 
svadobných salónov ešte len prechádzate, 
urobte pre svoju spoločnú budúcnosť ešte 
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte svojej vy-
snívanej svadbe ešte jedno kritérium – kva-
litnú prípravu. Na Kurz prípravy na manžels-
tvo sa môžete prihlásiť cez stránku www.
domanzelstva.sk alebo cez svojho kňaza vo 
farnosti. Príspevok je 75 € za osobu.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

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

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI  
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com


