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Dnes sa v strede našich cerkví nachádza vyložený 
kríž. Ten Kristov. Ten, na ktorom dobrovoľne zo-
mrel. Nie z povinnosti, ale z lásky k Bohu a k nám. 
Bolestivo, v boji sám so sebou. S túžbou žiť. Veď 
práve táto túžba po živote nás vie i v okamihu 
smrti vyburcovať k vypätiu všetkých síl, aby sme si 
zachránili život. Vnímame ho ako to najcennejšie, 
čo tu na zemi máme.

Kríž nebol Kristovi príjemný. Nebola to ľahká pe-
rina, ale tvrdé, drsné drevo, pod ktorým na kame-
nitých uliciach dávneho Jeruzalema trikrát padol. 
Dostal sa tak medzi tvrdý špinavý kameň a mŕtve 
drevo stromu. Jeho nosenie bolo vyčerpávajúce. 
Nie ako tie naše krížiky na zlatých retiazkach. 
Okrem fyzickej bolesti Ježiš znášal aj pohanenie. 
Smiali sa mu, vysmievali sa. Hovorili: Zbav sa kríža! 
Zostúp z neho! Bolo to naozaj hrozné.

Ale ak je Ježiš Kristus vzorom pre nás, ako je to 
s nami? Aj my máme takto trpieť? Aj nás to má 
bolieť? Aj my máme byť vysmievaní? A vlastne, aký 
kríž to máme pred týmto svetom niesť? Veľa otá-
zok. Odpoveď visí na dreve toho kríža pred skoro 
dvomi tisíckami rokov. Je ňou Kristus. On všetku 
túto bolesť, to poníženie, únavu a vyčerpanie, i to 
pohŕdanie a výsmech prijal z lásky. Nie k sebe, ale 
k Bohu, k nám.

Pred pár mesiacmi mediálny éter zaplavilo video 
z Nemecka. Oficiálne posolstvo nemeckej vlády, 
ktorá sa vo videu snažila apelovať na ľudí, aby ostali 
doma – na gauči, pred televízorom, v posteli. Aby 

leňošili a neroznášali vírus Covid-19. Alebo aby sa 
ním nenakazili. A to bolo ukázané ako hrdinské. 
Hrdinom však nie je ten, kto je lenivý. Ten, kto 
presedí z pohodlnosti celý deň pred monitorom 
a sleduje filmy alebo hrá hry. Hrdina je ten, kto 
nasleduje Krista na jeho krížovej ceste. Nie v sprie-
vode, ale tak, že robí to, čo Kristus. Z láskou berie 
na seba kríž pre záchranu iných.

A ak aj neberieme do úvahy duchovný rozmer, 
život je Božím darom, ktorý máme chrániť. Život 
vo všetkých podobách a formách. Prirodzene, 
aj ľudský život. A možno najmä ten. Od poča-
tia po prirodzenú smrť. Už rok môžeme kráčať 
za Kristom. Či vedľa neho. S ním prežívať bolesť, 
utrpenie, vyčerpanie a výsmech. Na tej našej krížo-
vej ceste. Netlačí na nás ťažké drevo kríža, ale ma-
ličký organizmus – koronavírus Covid-19. Ale aj ten 
nás dokáže dostať do kolien. Stačí si spomenúť, aké 
je vyčerpávajúce nosiť rúško. Skoro vždy a všade. 
No lekári a zdravotníci nosia hodiny denne skafan-
dre. Ako sa ťažko cez to rúško dýcha. No za mno-
hých chorých musia dýchať prístroje. Ako mnohí 
spochybňujú existenciu ochorenia. A vlastne často 
ani my sami si nie sme ním a jeho silou istí. A tak 
sa obzeráme, či sa z nás, keď si nasadzujeme rúško, 
niekto pohŕdavo nesmeje. A najnovšie, aké je mo-
rálne ťažké rozhodnúť sa nechať sa zaočkovať tým, 
čo je k dispozícii.

Ak to robíme, aby sme si sami zachránili život, 
konáme síce dobre, ale málo. Ak ho chránime, 
aby sme sa vlastným nakazením nechtiac nestali 
roznášateľmi vírusu vo svojej rodine, na pracovis-
ku, v prírode, v obchode či cerkvi, ak to znášame 
z lásky k iným, vtedy konáme viac než len nutné 
dobro. Nesieme Kristov kríž. A podobne ako on 
v ústrety vzkrieseniu.

KRÍŽ DNES
Juraj GRADOŠ
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AUTORITA JEŽIŠA
Marek BARAN

Svätý Otec František vo svojom príhovore pred 
modlitbou Anjel Pána poukázal na autoritu Ježiša 
Krista, ktorá priťahuje a oslobodzuje človeka.

Dnešná evanjeliová stať (porov. Mk 1, 
21 – 28) hovorí o jednom z typických dní 
Ježišovho účinkovania, konkrétne ide o so-
botu, deň venovaný oddychu a modlitbe, 
keď ľud chodieval do synagógy. V syna-
góge v Kafarnaume Ježiš číta a vykladá 
Písma. Prítomní sú uchvátení spôsobom 
jeho rozprávania; ich údiv je veľký, lebo 
Ježiš dáva najavo autoritu, ktorá je odlišná 
od autority zákonníkov. Okrem toho sa 
Ježiš ukazuje mocný aj v konaní. V syna-
góge sa totiž proti nemu obráti istý človek 
a osloví ho ako poslaného od Boha; Ježiš 
rozpozná zlého ducha, nariaďuje mu vyjsť 
z človeka a tým ho vyženie.

Dajú sa tu vidieť dva elementy charak-
teristické pre Ježišovo konanie: káza-
nie a konanie zázraku uzdravenia, hlása 
a uzdravuje. Oba tieto aspekty vynikajú 
v úryvku evanjelistu Marka, no viac sa tu 
zdôrazňuje aspekt kázania. Exorcizmus sa 
tu prezentuje na potvrdenie jeho osobit-
nej „autority“ a jeho učenia. Ježiš hovorí 
z vlastnej autority, ako ten, kto vlastní uče-
nie, ktoré pochádza z neho samého, a nie 
ako zákonníci, ktorí opakovali predošlé 
tradície a tradované zákony. Boli takí: len 
samé slová. Naopak, v prípade Ježiša má 
slovo autoritu, Ježiš je autoritou. A to sa 
dotýka srdca.

Ježišovo učenie má autoritu samotného 
Boha, ktorý hovorí; jediným príkazom 
totiž poľahky oslobodzuje posadnutého 
zlým duchom a uzdravuje ho. Prečo? 
Lebo jeho slovo koná to, čo hovorí. Lebo 
on je definitívnym prorokom. Spomeňme 
si na Mojžišov prísľub. Mojžiš hovorí: 
„Po mne, v budúcom čase, príde prorok, 
ako som ja, ktorý vás bude učiť.“ (porov. 
Dt 18, 15) Mojžiš predpovedá Ježiša ako de-
finitívneho proroka. Preto Ježiš nehovorí 
s ľudskou autoritou, ale s Božou, lebo má 
moc definitívneho proroka, teda Božieho 

Syna, ktorý nás zachraňuje, ktorý nás 
všetkých uzdravuje.

Druhý aspekt týkajúci sa uzdravenia 
ukazuje, že Kristovo kázanie má zámer 
skoncovať so zlom prítomným v človeku 
a vo svete. Jeho slovo smeruje priamo proti 

kráľovstvu satana, vyvoláva v ňom krízu 
a núti ho ustúpiť, nariaďuje mu odísť 
zo sveta. Ten posadnutý, šialený muž bol 
na príkaz Pána oslobodený a premene-
ný na nového človeka. Ježiš je autoritou 
a touto svojou autoritou priťahuje ľud, a je 

tiež prorokom, ktorý oslobodzuje, prisľú-
beným prorokom, ktorý je Synom Boha, 
ktorý uzdravuje.

Počúvame my sami Ježišove slová, ktoré 
majú autoritu? Stále – nezabúdajte 
na to – noste so sebou vo vrecku alebo 
v taške malé evanjelium, aby ste si z neho 
v priebehu dňa čítali, aby ste počúvali 
slovo Ježišovej autority. Veď všetci máme 
problémy, všetci máme hriechy, všetci 
máme duchovné choroby. Prosme Ježiša: 
„Ježišu, ty si prorok, Boží Syn, ten, ktorý 
bol prisľúbený, že nás uzdraví. Uzdrav ma!“ 
Prosme Ježiša o uzdravenie z našich hrie-
chov, z našich neduhov. Panna Mária vždy 
zachovávala vo svojom srdci Ježišove slová 

a činy, a nasledovala ho s plnou odovzda-
nosťou a vernosťou. Nech aj nám pomáha 
počúvať a nasledovať ho, aby sme v našom 
živote mohli zakúsiť znamenia jeho spásy.“

(z príhovoru 31. januára 2021)
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„Život je dar Božej nekonečnej lásky, ale aj čas preverenia 
našej lásky voči nemu.”

 (Svätý Otec František)
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JA SOM...
Jozef JURKO

Slávny futbalista Ibrahimovič rozpráva vo svojej audiokni-
he Ja som Zlatan Ibrahimovič o čase, ktorý strávil v doras-
teneckom tíme Malmö FF, a o otcovi, ale aj o ľuďoch, ktorí 
sa ho snažili vyhnať z lepšej časti mesta.

Dozvieme sa všetko o konfliktoch v Ajaxe, 
predaji do Juventusu, o úspechoch v Talian-
sku i o škandále, ktorý mu takmer zničil 
kariéru. Povie nám o výhrach s Interom 
Miláno, o Mourinhovi, o svojich najsláv-
nejších góloch. Rozpráva o Helene, deťoch 
a svojom živote mimo ihriska. A úplne 
prvýkrát sa dozvieme celú pravdu o tom,  
čo sa v skutočnosti stalo medzi ním a Pe-
pem Guardiolom v Barcelone. Podľa recen-
zentov najlepšia autobiografia futbalistu 
ostatných rokov je pravdepodobne kniha  
Ja som Zlatan Ibrahimovič.

Je veľa kníh, filmov, relácií, príspevkov, 
článkov a vyjadrení, kde zaznieva: Ja som 
najlepší, na túto pozíciu lepšieho nenájde-
te... Ja som najlepší futbalista, hokejista, 
tenista, hádzanár... Ja som na to zrodený... 
Ja som to vtedy a tam dokázal... Ja som to 
už dávno hovoril... Ja som to predvídal... 
V mnohých takýchto vyjadreniach je až 
príliš veľa neskromnosti, namyslenosti, 
egoizmu, nezdravého sebavedomia a pes-
tovanej zaľúbenosti do svojho ega. Mnohí 
ako mantru opakujú: Ja som najlepší... Vraj 

sa takto človek vyladí do rôznych vesmír-
nych energií, vycentruje sa do kozmických 
prúdov a zlepší si zdravý štýl života. Treba 
žasnúť nad výrokom Chestertona: „Ak 
človek neverí v živého a pravého Boha, 
tak verí vo všelijakú zmes učení, praktík 
a šarlatánskych zlátanín. Je to projekcia 
samovýtvorov, ktoré nepriniesli kvalit-
nejšieho človeka, ale mnohých psychicky 
vyšinutých ľudí.“

Na internetových stránkach je záplava 
o učení „ja som“. Vraj o tom vedeli len 
zasvätení učenci, tieto znalosti však strá-
žili v najprísnejšej tajnosti a odovzdávali 
ich len svojim nástupcom, ktorí museli 
prechádzať rôznymi skúškami. Teraz sa 
vibrácie planéty Zem a ľudstva zvýšili na-
toľko, že toto vedomie bolo sprístupnené 
všetkým. Slová „ja som“ sú najtvorivejšie 
slová, slová, ktoré nás spájajú s energiou 
najvyšších síl stvorenia – najvyššieho 
kozmického vedomia. Všetko tajomstvo 
spočíva v tom, že naša rýdzo duchovná 
myseľ „ja som“ vníma slová „ja som“ ako 
oslovenie, ako svoje meno.

SPRIEVODCA
Ak sa človek vypraví na výlet do neznáme-
ho mesta, mal by sa nejako pripraviť. Niečo 
si o meste zistiť, zaobstarať si nejakého 
sprievodcu, ktorý ho upozorní na to, čo 
pekné môže vidieť. Najjednoduchšie je 
kúpiť si alebo požičať knižočku, ktorá vás 
bude sprevádzať mestom. Sprievodca, kto-
rý vám ukáže cestu. Keď sme sa narodili, 
vstúpili sme do tohto sveta. Do neznámeho 
sveta, v ktorom sa nevyznáme. Sme tu ako 
v cudzom meste. Môžeme sa v ňom pohy-
bovať ako bludný Holanďan. Bezcieľne sa 
potĺkať, motať sa a ostať dezorientovaní. 
A azda náhodne tu a tam so šťastím naraziť 
na niečo zaujímavé. Ale mnoho dôležitého 
môžeme minúť. Ako sa teda vyznať vo sve-
te? Ako nevynechať nič dôležité?

Pán Boh nám dal sprievodcu, ktorý nám 
naznačuje cestu. Ten sprievodca pochádza 
z dávnych čias. Bol spísaný v hebrejčine, 
volá sa Tóra. My ho máme preložený a ho-
voríme mu Zákon. Úplne základný sprie-
vodca na cestu sú naše ruky. Desať prstov 
ako desatoro prikázaní. To je veľmi šikovný 
sprievodca, lebo ho máme stále pri sebe. 
Desať vecí, na ktoré by sme nemali na svo-
jej ceste životom zabudnúť, ktoré by sme 
nemali vynechať, preskočiť – to je ako ísť 
na výlet, a nikdy nevidieť najcharakteristic-
kejšie dominanty. Desať Božích prikázaní 
ako značky, ako a kadiaľ v živote ísť.

MENO
Ak sa chceme niekomu predstaviť, začína-
me slovami: ja som Jozef, som kňaz, syn 
Jozefa a Alžbety; ja som matka štyroch detí; 
ja som nepodarený syn; ja som rozmaz-
naná dcérenka; ja som nespratník; ja som 
samopašník, ja som bývalý veterinárny 
technik, ja som z Prešova, ja som človek,  
ja som žena...

Slovami „ja som“ sa predstavuje Boh Mojži-
šovi z horiaceho kríka, keď ho povolal, aby 
šiel za faraónom a povedal mu: „Prepusť 
môj ľud.“ (porov. Ex 3) A predstavuje sa ako 
Boh jeho otcov a predkov, ako Boh, ktorý 
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vidí utrpenie, nespravodlivosť, počuje 
vzdychanie, ako Boh, ktorý vyslobodzuje, 
volá na cestu z otroctva do slobody Božích 
detí. Božie: „ja som“ sa teologicky odborne 
nazýva sebazjavenie.

Nesmie sa zabudnúť, že jánovská teológia 
výslovne kričí: Boh je láska! To je celá prav-
da o Bohu. Boh je milujúci Otec, nielen nás 
všetkých ľudí, ale celého stvorenia. Ježiš je 
tiež pravda o človeku. A aká je pravda o člo-
veku? Človek je hriešnik, kvôli ktorému 
sa Ježiš stal človekom a na kríži mu získal 
milosť pokánia.

JAHVE
Zmysel textu je jasný. Uvádza meno „Jahve“, 
JHVH ako meno Boha, v ktorom sú od po-
čiatku zakotvené dejiny vzniku izraelského 
národa a jeho zmluvy s Bohom, a odhaľujú 
zmysel tohto mena. Ťažko zrozumiteľné 
slovo Jahve   je odvodené od slovného kme-
ňa Haja – bytie. Tým, že Boh zjavil svoje 
tajomné meno JHVH, „som, ktorý som“ 
alebo „som, ktorý je“, hovorí, kto je a akým 
menom má byť nazývaný. Toto božské 
meno je tajomné, ako je tajomstvom sám 
Boh. Je to zjavenie mena a zároveň takmer 
odmietnutie akéhokoľvek mena; a práve 
tým toto označenie vyjadruje najlepšie 
Boha ako toho, kto nekonečne prevyšuje 
všetko, čo môžeme pochopiť a vysloviť: je 
to skrytý Boh (porov. Iz 45, 15), jeho meno 
je nevýslovné. Pritom však tvorenie slov 
božského mena vo vtedajšom zmätku mien 
rôznych bohov ukazuje na jediného Boha, 
osobného,   ktorý je obrátený k človeku. 
Samo je osobné, bez doplnenia, zamerané 
na osobu a zaoberá sa človekom ako takým.

ŽIVÝ BOH
Boh sa tiež pomenúva ako „Boh otcov“ 
národa, ktorého plánuje zaviesť do za-
sľúbenej zeme. Obsah mena Jahve má 

tým byť rozšírený a prehlbovať sa. Pán je 
verným Bohom, plným zľutovania, ktorý 
je spomínaný ako Otec vyvoleného národa 
a dal svoje prísľuby na vyslobodenie ich 
potomkov z otroctva. On je tým, ktorý po-
volal a viedol patriarchov na ich putovaní. 
On je Bohom mimo priestoru a času, ktorý 
toto môže a chce, a ktorý kvôli tomuto plá-
nu použije svoju všemohúcnosť. Boh vidí, 

počuje a koná. Je všadeprítomný. Je to jeho 
Božia podstata, ktorá zachraňuje a pomá-
ha, ktorá „je vždy tu“, pre svoj ľud, aby ho 
spasil. Jedine Boh je od vekov na veky.

V zjavení Božieho mena je obsiahnuté 
bohatstvo poznania, že Boh je jediný 
a posledný, okrem neho nieto Boha (porov. 
Iz 44, 6). On je, „ktorý je“ od vekov na veky, 
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Hanka Servická
speváčka ľudových  

a náboženských piesníí

SOM  GRÉCKOKATOLÍČKA
Pre mňa je viera zmyslom a každodennou potravou mojej duše. 
Kyslík na dýchanie je pre mňa to isté, čo Boh a jeho láska pre môj 
život a dušu. Každý deň žijem z nesmierneho Božieho požehnania 
a zažívam, ako sa Pán o mňa nádherne stará. Byť gréckokatolíčkou je 
milosť, lebo krása nášho východného obradu skrz liturgiu, akatisty, 
molebeny a ďalšie modlitby len umocňuje poznanie veľkosti a lásky 
nášho Boha, o ktorej chcem stále z úprimného srdca svedčiť.

SČ
ÍT

AN
IE

  Ľ
UD

U 
 20

21

a som na to hrdá

5www.casopisslovo.sk slovo na tému



a po celý čas zostáva vždy verný sám sebe 
a svojim prisľúbeniam. Zjavenie nevýslov-
ného mena „som, ktorý som“ obsahuje 
pravdu, že iba Boh je.

V biblickom pojme Boh zostávajú dve zlož-
ky. Je to prvok niečoho na výsosť osobného,   
blízkeho, čo možno vzývať, čo sa oznamu-
je. To všetko je spolu zhustené vo vyslovení 
mena, je naznačené v pojme „Boh otcov“ 
a neskôr opäť sústredené v myšlienke: „Boh 
Ježiša Krista“. Vždy ide o Boha ľudí, o Boha 
s tvárou osobného Boha. K nemu smeruje 
napojenie, voľba a rozhodnutie viery otcov. 
Od neho vedie dlhá, ale predsa priama 
cesta k Bohu Ježiša Krista.

Človeče, obráť sa k živému, pre teba prí-
tomnému, spásnemu a skutočne pôsobia-
cemu Bohu! Je to pozvanie, ale súčasne 
naliehavá výzva textov Písma.

SEBAZJAVITEĽSKÉ 
SLOVÁ
Oblúk zjavenia sa začal na Horebe a končí 
sa v Apokalypse, kde je jasné vyjadrenie: 
„Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, 
Počiatok a Koniec.“ (Zjv 22, 13) V novozá-
konných spisoch sv. Jána sa často spomína 
sedem výrokov, ktoré sú symbolickou 
číslicou. Pripomeňme si tých sedem: Ja 
som chlieb života, Jn 6; Ja som svetlo sveta, 
Jn 8; Ja som brána k ovciam, Jn 10; Ja som 
dobrý pastier, Jn 10; Ja som vzkriesenie 
a život, Jn 11; Ja som cesta, pravda a život, 
Jn 14; Ja som vinič, Jn 15.  Číslo sedem je 
symbolom plnosti, teda všetkých vyjad-
rení „ja som“, ktoré sú v evanjeliu spojené 
s Ježišom. V Ježišovi je zavŕšenie Božieho 
zjavenia.

V Písme je až dodnes autentické oznáme-
nie o tom, kto je Kristus: Kristus sú dvere. 
Iný pád ako prvý ani neprichádza do úvahy, 

pretože v každom Ježišovom sebazjaviteľ-
skom slove je použitý prvý pád. Tak, ako 
Ježiš nehovorí: „ja som svetlom sveta“, „ja 
som chlebom života“, nehovorí ani, že je 
bránou, ale „ja som brána“. K citovaným 
gramatickým predmetom v zmysle vec-
ných, ohraničených a vyplnených objektov 
patrí okrem dverí ešte chlieb, vinič a cesta, 
aj keď cesta sa nemusí vnímať vecne, 
v zmysle krajinného prvku.

Pastier už vecnú kategóriu prekračuje, ide 
o povolanie. Svetlo je síce fyzikálna, objek-
tívne merateľná veličina, v spojení „svetlo 
sveta“, ale  zásadne prekračuje kategóriu 
fyzikálne definovaného svetelného toku.

Pravda, život a vzkriesenie sú potom 
výhradne existenciálnymi, filozofickými 
a teologickými pojmami, pre ktoré je 
vecné uvažovanie nepatričné. V biblických 
spisoch, ktoré patria do tzv. janovskej 

literatúry, kam zaraďujeme okrem Jánovho 
evanjelia napríklad tiež Knihu Zjavenia, sa 
motív dverí objavuje opakovane. Konkrét-
ne v Zjavení je to pasáž, v ktorej vzkriesený 
Kristus hovorí: „Hľa, stojím pri dverách 
a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí 
dvere, k tomu vojdem a budem s ním veče-
rať, a on so mnou.“ (Zjv 3, 20) 

Úprimne priznajme, že to, čo človek pot-
rebuje, je potrava pre dušu, a tú mu môže 
dať len ten, ktorý prišiel, aby sme mali 
život a mali ho v hojnosti. Započúvajme 
sa do slov Georga Orwella: „Spomenul 
som si na to, ako som si kedysi nepekne 
vystrelil z osy. Jedla džem z môjho taniera 
a ja som ju rozkrojil na dvoje. Vôbec 
tomu nevenovala pozornosť. Jedla ďalej 
a z odseknutého pažeráka jej vytekal úzky 
pramienok džemu. Strašnú vec, ktorá sa 
jej stala, pochopila, až keď chcela odletieť. 
S moderným človekom je to rovnaké. To, 
čo mu bolo odňaté, je jeho duša. Ak je duša 
nasýtená, začíname skutočne žiť...“ A dušu 
môže nasýtiť len ten, kto povedal: „Ja som 
živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto 
bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. 
A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život 
sveta“ (Jn 6, 51). 

Oblúk Božieho zjavenia sa začal na Ho-
rebe a končí sa v Apokalypse. Nech Božie 
zjavenie vtiahne každého jedného z nás 
do prúdenia Božej lásky. Využime Eucha-
ristiu, živého Ježiša, aby nás sýtil a živil 
na ceste k Otcovi vo Svätom Duchu. Všetci 
túžime celú večnosť ďakovať za dar Bo-
žieho zjavenia, veď len Ježiš je naša cesta, 
pravda a život.

BISKUP JURAJ GENADIJ BIZANCI
Juraj Genadij Bizanci sa narodil v roku 1657 vo Veľkom Rakovci v Berežskej 
župe. Po štúdiách v Trnave prijal v roku 1701 kňazskú vysviacku z rúk biskupa de 
Camellisa. Následne pôsobil ako farár v Kalló a od 23. mája 1703 ako archidiakon 
pre územie za riekou Tisou (župy Satmár, Sabolč a Bihár). 9. apríla 1713 ho jáger-
ský biskup Štefan Telekeši vymenoval za obradového vikára pre gréckokatolíkov 
vo svojom biskupstve. Toto vymenovanie potvrdilo duchovenstvo Mukačevskej 
eparchie voľbou 4. mája 1715 a 5. februára 1716 ho pápež Klement XI. vymenoval 
za apoštolského vikára pre Mukačevskú eparchiu. Bizanci bol nútený zavádzať 
latinské sviatky a podriadiť sa jágerskému biskupovi. Napriek tomu veľa nezjed-
notených kňazov uznalo Bizanciho. Počas jeho pôsobenia boli v eparchii apliko-
vané upravené uznesenia Zamoščskej synody. Po smrti Hodermarského sa Bizanci 
stal igumenom mukačevského monastiera. Všetky svoje príjmy venoval na konci 
roku 1732 monastieru so zámerom vystavať cerkev v Pócsi, kde v roku 1715 slzila 
kópia milostivej ikony Presvätej Bohorodičky. Ešte predtým v roku 1729 opravil 
krásnobrodský monastier a znovu doň uviedol baziliánov. Zomrel 22. júla 1733 
v monastieri na Černečej hore. Jeho smrť využil jágerský biskup a dal vykonať 
súpis uniatskych farností, filiálok a kostolov. (Juraj Gradoš)
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ETIKA RÝCHLOSTI  
VÝVOJA VAKCÍNY

Jozef Glasa 

Rýchlosť má pri záchrane života a zdravia osobitný 
význam. Uháňajúca sanitka. Hasiči. S majákom 
a sirénou. Lekár ponáhľajúci sa k pacientovi. Urgentná 
operácia. Včasná resuscitácia. Včas podaný liek. 
Rýchlosť môže zachrániť život, ale aj znamenať väčšie 
riziko. 

V situácii zdravotníckej katastrofy, ako ju 
od minulého roka prežívame, je rýchlosť 
žiadanou súčasťou riešenia. Ľudia trpia. 
Strachujú sa. Chorejú. Umierajú. Krachu-
jú. Nemocnice sú vyťažené. Aj pohrebné 
služby. Príbehy života, ktoré pretrhol 
Covid-19. Nevieme mu utiecť a trvá to 
všetko už príliš dlho. Voláme po záchrane, 
po vykúpení z tejto pliagy. Sľúbili by sme 
veľa, len aby to už pominulo. Čo najrých-
lejšie! 

Áno, na cestách k novým liekom a vakcí-
nam proti koronavírusu sa dnešné ľudstvo 
chce aj musí ponáhľať. Zmobilizovalo 
preto vskutku obrovské zdroje. Tie mu ot-
vorili nové, nečakané možnosti, užitočné 
skratky a expresné prostriedky na rýchle 
a bezpečné ponáhľanie sa. Čosi ako rých-
lovlaky pokroku. Nové, neobyčajné po-
znatky. Špičkové technológie, na ktorých 
sa už pracovalo desaťročia, teraz dostali 

nový, rýchlostný impulz a jasný cieľ: pri-
niesť záchranu životov a zdravia bezpečne 
a účinne, a čím skôr. 

Prvé skratky v súťaži s koronavírusom 
priniesli molekulová biológia a genetika. 
Narastajúca výkonnosť biotechnológií. 
Schopnosť rýchlo prečítať genóm korona-
vírusu. Pochopiť jeho fungovanie v bunke. 
Spoznať mechanizmy vzniku choroby. 
Určiť časť genómu, podľa ktorej sa tvoria 
nebezpečné ostne na povrchu vírusu. 
Možnosť vyrobiť genetickú informáciu 
v potrebnom obrovskom množstve. Na-
viazať ju na molekulový nosič. Na vhodný 
polymér či špeciálne nanočastice. Aby sa 
dala v hotovej vakcíne dopraviť do orga-
nizmu. Tam sa podľa nej presne vyrobí 
bielkovina vírusu. 

Ďalšou skratkou k novej vakcíne je iný, ne-
škodný vírus s umelo vloženou čiastočkou 

koronavírusového genómu. Infikuje naše 
bunky a tie si pomocou ním dodanej gene-
tickej informácie samy vyrobia bielkovinu 
koronavírusu. Náš imunitný systém ju 
rozpozná ako čosi cudzie. A naštartuje 
obrannú odpoveď. V nej sa proti tej cudzej 
bielkovine dobre vyzbrojí. Všetko, čo 
takéto ostne v budúcnosti ponesie, bude 
nemilosrdne zničené. Tak vznikne imuni-
ta – očkovaním získaná odolnosť proti ko-
ronavírusu. Ako vidno, skratku tu zároveň 
poskytuje náš vlastný organizmus. Ušetrí 
sa tým najmä veľmi veľa času. 

Ak koronavírus zmutuje, čiže keď zmení 
svoju genetickú informáciu, jej novú 
čiastočku potrebnú do vylepšenej vakcíny 
máme dnes hotovú doslova za pár dní. 
A môže sa začať jej priemyselné syn-
tetizovanie v potrebných obrovských 
množstvách. Takéto rýchle vylepšovanie 
dnešných vakcín nám zrejme umožní 
celkom dobre držať s mutujúcim korona-
vírusom krok. 

Ďalšie skratky priniesla možnosť zorga-
nizovať s dosiaľ nepoznanou rýchlosťou 
nevyhnutné klinické skúšanie nových, 
expresne vyvinutých vakcín. V rozsiahlej 
medzinárodnej spolupráci, aby sa čím 
skôr získali údaje, či a ako vakcína fungu-
je, od vopred vypočítaného, veľkého počtu 
zaočkovaných desaťtisícov dobrovoľníkov. 
Obetujúcich čas, nepohodlie. Podstupujú-
cich riziko neznámeho. Klinické skúšanie 
dosiaľ zriedkavých rozmerov. Navyše, 
po uvedení vakcíny do používania sa dnes 
využíva možnosť cielene zbierať a vyhod-
nocovať údaje od zaočkovaných. Ide už 
doposiaľ o milióny zdravotne sledovaných 
osôb.

Etika kráča s týmto rýchlym vedeckým 
a technologickým pokrokom ruka v ruke. 
Je dnes prítomná pri všetkých dôleži-
tých rozhodovaniach. Na stanovištiach 
kontroly. Pri overovaní funkčnosti bŕzd 
a bezpečnostných prvkov. Ide o to, aby sa 
dobre rozbehnutý záchranný rýchlovlak 
k liekom a vakcínam proti koronavírusu 
azda na niektorej málo klopenej zákrute 
nešťastne nevykoľajil. 
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ČAS NA ZMENU  
ŠTÝLU ŽIVOTA

Tomáš MIŇO

Na otázky, čo je pokánie, na čo ho potrebujeme, ako ho máme uskutočňovať, dáva 
odpoveď Veľký pôst. Je to skutočne škola pokánia, do ktorej má každý kresťan vstúpiť 
každý rok, aby prehĺbil svoju vieru, aby prehodnotil a zmenil svoj život. Je to zázračné 
putovanie k samotným prameňom viery. 

J	 Len nedávno sme skončili Filipovku, čiže 
pôstne obdobie pred sviatkami Narode-
nia Pána, a už tu máme ďalší pôst – Svätú 
štyridsiatnicu. Východna cirkev pozná 
aj ďalšie pôsty, ako sú Petro-pavlovský či 
Uspenský pôst. Nie je tých pôstov v liturgic-
kom období akosi veľa? 

Všetky pôsty v byzantskom liturgickom roku sú 
výsledkom vývoja a do súčasnej dĺžky a podoby sa 
vyformovali v priebehu niekoľkých storočí. Tieto 
štyri pôstne obdobia sú spojené so štyrmi veľkými 
sviatkami a zároveň, dá sa povedať, zodpovedajú 
štyrom ročným obdobiam.

J	 Čím sa líši Veľký pôst od iných pôstov  
vo východnej cirkvi? 

Keby sme si porovnali mníšsku pôstnu disciplínu 
všetkých pôstnych období, zistili by sme, že sa 
takmer vôbec nelíšia. Veriaci staršej generácie môžu 
dosvedčiť, že v minulosti sa nerobili svadby ani počas 
Petro-pavlovského či Uspenského pôstu. Veľký pôst 
je výnimočný najmä svojimi aliturgickými dňami, 
čo znamená, že od pondelka do piatka sa riadna 
svätá liturgia neslávi. Čo však vôbec neznamená, že 
cerkvi sú zatvorené. Práve naopak, počas Veľkého 
pôstu je modlitebný a liturgický život veriacich oveľa 
intenzívnejší.

J	Má Veľký pôst aj svoju vlastnú liturgickú 
knihu či nápevy? 

Vzhľadom na to, že Veľký pôst má výrazne kajúci cha-
rakter, jednotlivým modlitbám sú prispôsobené aj ná-
pevy, aby bola zachovaná harmónia medzi obsahom 
textu a spevom, ktorý má daný text vyjadriť. Preto sú 
nápevy počas pôstu ťahavejšie a melancholickejšie. 

J	 Prečo sa práve vo Veľkom pôste slávia zá-
dušné soboty? 

Kresťanský pôst nikdy nesmie byť sám. V Cirkvi 
ho musia sprevádzať ďalšie dve duchovné činnosti, 
a to sú modlitba a almužna. Modlitba za zomrelých 
sa dá priradiť k obidvom. Je to modlitba a zároveň 
almužna, lebo almužnou treba rozumieť všetky 
skutky milosrdenstva, kam patrí aj modliť sa za zo-
mrelých. 

J	 Existuje vo východnej Cirkvi nejaká prípra-
va na pôst? 

Pravdaže. Každý, kto chce brať pôst vážne, vie, že je 
to dosť výrazná zmena v štýle života. Viac modlitby, 
viac pôstu, viac askézy a sebazaprenia. Nie každý 
takúto radikálnu zmenu znáša a mnohí aj pri naj-
úprimnejších úmysloch po pár dňoch pôstny zápas 
zanechajú.

 Cirkev ako dobrá matka a učiteľka vie, že každá 
náhla zmena môže priniesť viac škody ako úžitku. 
Preto na pôst pripravuje svojich veriacich postupnou 
prípravou, ktorá trvá štyri týždne, kde každá nedeľa 
má svoju špecifickú tému.

J	Má Svätá štyridsiatnica nejakú špecifickú 
štruktúru? K čomu pozývajú jednotlivé 
pôstne nedele veriaceho človeka?

Počas Štyridsiatnice sú veľmi výrazné dni od pon-
delka do piatka. Sú to plne aliturgické dni, ale 
v stredu a v piatok sa slávi služba vopred posväte-
ných darov, aby veriaci neboli pozbavení eucharistie, 
ktorá je pre nich zvlášť dôležitým pokrmom a posi-
lou v pôstnom zápase, podobne ako manna, ktorou 
sa sýtili Izraeliti počas štyridsaťročného putovania 
púšťou. 
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Otec Marko Durlák 
je gréckokatolícky 
kňaz zo Slovenska. 
Ukončil licenciát 
na Pápežskom pat-
ristickom inštitúte 
Augustinianum 
v Ríme a doktorát 
na Pápežskom 
východnom 
inštitúte v Ríme. 
Pôsobil ako špiri-
tuál v gréckokato-
líckom Kňazskom 
seminári blahosla-
veného biskupa 
Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove. 
V súčasnosti pôso-
bí na Kongregácii  
pre východné 
cirkvi v Ríme.
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Sobota a nedeľa, keďže nie sú pôstnymi dňami, 
predstavujú pre veriacich istú úľavu, akoby zastávku 
na ceste, aby si mohli oddýchnuť, nabrať síl a od pon-
delka sa znova vydať na cestu askézy a duchovného 
zápasu. Tieto nedele, zvlášť od druhej polovice pôstu, 
teda od Krížupoklonnej nedele, majú tiež svoje 
témy, resp. ponúkajú vzory hodné nasledovania. Sú 
nimi prepodobný Ján Listvičník a prepodobná Mária 
Egyptská.

J	 Prečo je, podľa vás, pôst dôležitý v živote 
človeka 21. storočia? 

Možno nikdy nebol pôst taký dôležitý ako práve v tejto 
dobe. Žijeme v časoch veľkého dostatku všetkého. Ne-
trieme núdzu, máme dokonca nazvyš a sme svedkami 
toho, ako sa jedlom plytvá. 

V konzumnej spoločnosti človek s pôstom veľmi 
neráta, lenže ak nebude praktizovať dobrovoľný pôst, 
následkom konzumného spôsobu života bude neskôr 
nútený praktizovať pôst nútený, nedobrovoľný, a ten 
je vždycky oveľa ťažší.

J	 Niekoľko rokov pôsobíte v zahraničí. Mohli 
by ste porovnať prežívanie pôstneho obdo-
bia v zahraničí a na Slovensku?

Pôstna disciplína je v každej krajine iná. Biskupské 
konferencie pre latinských katolíkov a synody či rady 
hierarchov pre východných katolíkov majú kompe-
tenciu pôstnu disciplínu pre veriacich danej cirkvi 
či krajiny upravovať podľa požiadaviek čias, buď 
sprísňovať, alebo poľavovať. Sme svedkami skôr tej 
druhej verzie. Viac sa poľavuje vzhľadom na stále 
väčšiu neschopnosť človeka ovládať sa a vedieť si 
rozkázať. Ale o to viac teší už niekoľkoročná tradícia 
– pôstny program známy aj na Slovensku ako Exodus 
90, a ten dá človeku riadne zabrať. Je to vlastne 
odpoveď na konzumný spôsob života. Vždycky, keď 
sa v niečom poľaví až do krajnosti, zrodí sa túžba 
po niečom presne opačnom. Možno by stálo za to 
vytvoriť nejakú jeho verziu aj pre gréckokatolíkov, 
resp. pre veriacich byzantskej tradície, aby takýto 
program mohol byť prijateľný napr. aj pre pravosláv-
nych veriacich. 

J	 Čo pre vás osobne znamená Veľký pôst?

Pre mňa osobne je pôst presne tým, ako ho prezen-
tuje naša byzantská spiritualita. Nie je o zamračenej 
tvári, nie je o smutnom a nechcenom odriekaní. Má 
pozitívny charakter. Je o pestovaní cností. 

Cnosti sú tým najkraj-
ším šperkom a ode-
vom, ktorý krášli tak 
mužov, ako aj ženy. Bez 
cností, ako je napríklad 
miernosť, trpezlivosť, 
vďačnosť, skromnosť 
a mnohé ďalšie, je člo-
vek osobnostne veľmi 
chudobný. A práve 
Veľký pôst, ako vravie-
vali otcovia, je časom 
duchovnej jari, je to 
duchovná lúka, kde sa 
tieto cnosti pestujú. 

J	 K čomu by sme, podľa vás, ako veriaci mali 
dospieť na konci nadchádzajúceho Veľkého 
pôstu?

Zavŕšením Veľkého pôstu je Veľký – Strastný týždeň; 
oslava a aktuálne prežitie Pánovho utrpenia, jeho 
smrti a zmŕtvychvstania. Nemožno prežiť tieto pre 
kresťana najposvätnejšie dni bez dobre prežitého 
pôstu. 

Podceniť toto obdobie a prejsť ho bez povšimnu-
tia by znamenalo bezstarostne spať ako apoštoli 
vo chvíli, keď sa Kristus potil krvou a prežíval svoj 
predsmrtný zápas. Nedovoľme, aby sa i k nám 
obrátil s výčitkou: „Spíš? Nemohol si so mnou bdieť 
aspoň hodinu?!“ 

Celý pôst je o veľmi intenzívnom a intímnom 
spoločenstve s Kristom postiacim sa, opusteným, 
vysmievaným, potupeným, ukrižovaným a napokon 
i vzkrieseným. Toto dokáže prežiť len ten, kto mu 
denne niekoľkokrát opakuje: „Pane, ty vieš všetko, 
ty vieš, že ťa milujem.“

VIETE, ŽE... 
Veľký pôst má svoju 
vlastnú liturgickú kni-
hu – Pôstnu triódu. Tá 
obsahuje spevy a bib-
lické čítania na každý 
deň veľkopôstneho 
obdobia počnúc Nede-
ľou mýtnika a farizeja 
a končiac večierňou 
Veľkej a svätej sobo-
ty. Piesne triódy boli 
zostavené prevažne 
po skutočnom vytrate-
ní sa katechumenátu,  
t. j. prípravy na krst do-
spelých kandidátov pri 
vstupe do Cirkvi. Ich 
dôraz preto nespočíva 
na krste, ale na pokání.

Veľké povečerie s Káno-
nom Andreja Krétskeho 
sa tohto roka uskutoč-
nilo netradične počas 
štyroch dní na štyroch 
miestach (Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove,  Katedrál-
ny chrám Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach, Katedrál-
ny chrám Povýšenia 
vznešeného a životo-
darného Kríža v Bratisla-
ve a Kaplnka GKS bl. b. 
P. P. Gojdiča v Prešove).
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RODINA  
A RASTLINY

Peter LAZORÍK

Na počiatku, keď Boh stvoril človeka, zveril mu celé stvo-
renie do rúk. Zvieratá, aby nad nimi panoval, a rastliny, aby 
sa nimi živil. (Gn 1, 27 – 29) Vidíme, že Boh hneď na počiatku 
určil vzťah medzi stvorenstvom a človekom. V nasledujúcej 
kapitole Boh dáva úlohu. „I vzal Pán, Boh, človeka a umiest-
nil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.“ (Gn 2, 15) 

Z prvých kapitol Božieho slova nám vy-
chádzajú dve podstatné myšlienky. Prvá 
hovorí, že človeku patrí stvorenstvo. Celé 
dokonalé dielo bolo vytvorené pre člove-
ka ako miesto na náš život, našu obživu 
i naše potešenie. Je to hlboký prapôvodný 
zámer v nás, byť s prírodou, byť v prírode. 
Druhá myšlienka hovorí o ľudskej aktivi-
te. Je zaujímavé, že Boh nemusí Adamovi 
a Eve prikazovať, aby ho milovali. Nebolo 
treba, tak ako dieťaťu netreba hovoriť 
o tom, aby malo rado svojich rodičov. Pre-
tože ich má rado, má to vpísané v srdci. Aj 
Adam a Eva boli stvorení na Boží obraz, 
preto im bola láska úplne prirodzená. 

No zato dostávajú prvotnú úlohu: obrábať 
a strážiť rajskú záhradu Eden. Obrábať 
a strážiť nie je to isté, ako užívať a spot-
rebúvať, vyžaduje si to vlastnú aktivitu 
a zodpovednosť. Aj po vyhnaní z raja Boh 
znova potvrdzuje úlohu človeka obrábať 
zem. Toto poslanie je hlboko vpísané 
v každom človeku.

Od počiatkov ľudstva po dnešok sa veľa 
zmenilo. Žijeme v pretechnizovanej 
spoločnosti. Obživu dokážeme vypesto-
vať bez pôdy a slnka. Mäso umelo vytvoriť 
v laboratóriách. Skutočnú realitu nahrá-
dza virtuálna a príroda, ktorú akceptuje-
me v tesnej blízkosti, je sterilná a prázd-
na. Prvotné poslanie sa prekrútilo na brať 
a ničiť. Ale hlboko v nás žije či drieme 
túžba žiť Božie poslanie byť s prírodou, 
byť v prírode, starať sa o ňu a chrániť ju. 

ZOBUDIŤ SPIACE 
POSLANIE
Skúsme si všimnúť prirodzené správa-
nie detí v prírode, pravda, musia to byť 
deti, ktoré rodičia nedržia na vôdzke. 
Nechytaj, neskáč, neváľaj sa, zašpiníš sa, 
ochorieš a pod. Deti prirodzene skúmajú, 
pozorujú, dotýkajú sa, skúšajú, objavujú. 
Príroda je pre ne prirodzeným miestom. 
Chytajú motýle, trhajú a voňajú kvety, 
zbierajú jahôdky. V krtincoch hľadajú krt-
ka. V mláke lovia žaby a bahno premie-
ňajú na lahodné koláče. Hra s prírodou 
ich napĺňa, rozvíja ich dary. Porovnajme 
si ich správanie po hodinovej hre vonku 
a po hodine strávenej pred telkou. Odkiaľ 
prídu spokojnejšie?

Skúsme si všimnúť ľudí, ktorí majú radi 
prechádzky prírodou. Fyzická únava 
je ničím oproti načerpanej vnútornej 
sile. Prechádzky silu neberú, ale dávajú. 
Prinášajú vnútorné upokojenie, uvoľne-
nie, odbúravajú stres. Vieme, že zelená 
upokojuje, a práve táto farba je v prírode 
najbežnejšia. 

A do tretice si skúsme všimnúť ľudí, ktorí 
pracujú v prírode. Nie tých, ktorí to robia 
z núdze. Často deformovaní spoločen-
ským klamstvom, že majú najhoršiu 
prácu. Ale tých, ktorí slobodne pracujú 
s prírodou. Opäť ich činnosť je naplňujú-
ca a upokojujúca. Je síce plná starostí, ale 
prináša hlbokú zmysluplnosť. Práve pre 
toto jestvujú v dnešnej dobe psychologic-
ké terapie spojené s činnosťou v prírode. 
Ekoterapia, hipoterapia, delfinoterapia, 
agroterapia a pod. Tieto terapie najčastej-
šie pomáhajú pri liečbe depresií a rôznych 
psychických aj fyzických problémov. 

V ostatných rokoch stále viac počujeme 
o potrebe vrátiť sa k prírode. Mnohokrát 
je toto hnutie spojené s ezoterickými 
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a kresťanstvu vzdialenými myšlienkami. 
Pritom tento návrat k prírode by mal byť 
pre nás kresťanov úplnou samozrejmos-
ťou a encykliky pápežov za ostatných 
päťdesiat rokov to len potvrdzujú. Preto 
je dobré znova začať plniť prvotnú Božiu 
úlohu a zobudiť tak svoje spiace poslanie. 

ŽIVÁ SKÚSENOSŤ
Keď som mal asi sedem rokov, rodičia 
mi zverili malú hriadku. Vyrastal som 
na dedine, kde sa pestovalo, chovalo, 
ručne dojilo mlieko, tvrdo pracovalo a žilo 
rytmom prírody. Napriek tomu skutočný 
začiatok vzťahu s pestovaním a prírodou 
sa začal práve kúskom zeme, ktorú mi 
zverili. Keď bola skorá jar, vlhká zem sa 
pripravovala na siatie, ja som pracoval 
s rodičmi mnohokrát s nechuťou. No 
darovaním hriadky nastala zmena. S ra-
dosťou som si precízne nasadil obľúbenú 
reďkovku. Zasypal som semienka a netr-
pezlivo som čakal, kedy konečne vyrastú. 
Každé ráno pred odchodom do školy som 
šiel pozorovať hriadku. Na môj vkus to šlo 
strašne pomaly, no za pár dní sa ukázali 
prvé klíčky. Prinieslo mi to veľkú radosť 
z rodiaceho sa života a úžasnej premeny, 
keď sa zdanlivo mŕtve semienko preme-
ní na živú rastlinu. Ten najzákladnejší 
úspech pestovateľa asistovať pri rodení 
života. Túto radosť zažívam dodnes. 

Týmto momentom sa moja práca ešte 
neskončila. Spolu s reďkovkou a hráškom 
začala rásť aj burina. Nasledovalo učenie 
a rozlišovanie užitočného od neužitoč-
ného. Prišlo sucho a bolo treba polievať. 
Okopával som, plel, no rastlinky rástli 
stále na môj vkus pomaly. Život si šiel 
vlastným tempom. Nedalo sa to urýchliť. 
Potreboval som poznať zákonitosti a po-

treby rastlín. A potom s nimi spolupra-
covať a využívať ich. V dnešnej dobe si 
zvykáme mať všetko rýchlo a okamžite. 
Vstupujeme do prúdu neustáleho ponáh-
ľania sa. Od nás sa to požaduje a aj my 
to vyžadujeme. Procesy sú nepodstatné, 
dôležitejšie sú výsledky. Podobáme sa 
macoche a nevlastnej sestre z rozprávky 
o dvanástich mesiačikoch, keď žiadame 
od Marušky jahody v zime. Neustále sa 
ženieme za výsledkami, mať rýchlo, stále 
napredovať. A výsledok je len nespo-
kojnosť, nervozita a vyčerpanosť. Božia 
príroda nás učí niečo iné: „Všetko má svoj 
čas.“ (Kaz 3, 1) Každý moment má svoj 
význam a je dôležitý. Reďkovky nevyrastú 
zo dňa na deň, potrebujú svoj čas. Mô-
žeme im pomáhať, ale rast neurýchlime. 
Toto učí skutočnej trpezlivosti.

Tak si reďkovky rástli svojím tempom. 
Keď nastal čas, postupne sa pod listami 
začali objavovať červené buľvy. To boli 
raňajky. Chlebík, maslo, reďkovka, štipka 

soli. Tentoraz reďkovka chutila výnimoč-
ne, pretože bola moja. Nebolo to hocaké 
jedlo, boli to plody mojej spolupráce 
s prírodou, výsledok mojej trpezlivosti 
a snaženia. Nebolo to nič abstraktné ako 
známky v škole, ale konkrétne a hmata-
teľné. Bola to najchutnejšia reďkovka, 
akú som kedy jedol.

Tento moment potrebujú deti zažiť. Je 
veľký rozdiel dať deťom na tanier akúsi 
anonymnú zeleninu z obchodu alebo 
rodičmi vypestovanú. A úplne iné položiť 
na tanier papriku, ktorú deti samy zasadi-
li. Jediná veta: „To sme vypestovali spolu, 
pamätáš?“ zmení obyčajnú papriku na la-
hôdku, ktorú by závideli aj králi. Takto sa 
dá preklenúť problém „moje deti nejedia 
zeleninu“. Vytvorením skutočného vzťahu 
medzi jedlom a dieťaťom. Týmto sa deti 
učia vážiť si jedlo a oceniť námahu a vzác-
nosť aj trpezlivosť, ktorá za tým stojí. 

Moje detské pestovanie nadobudlo ešte 
hlbší zmysel vtedy, keď si celá rodina po-
chutnávala na úrode reďkoviek. Tá detská 
hra s varením imaginárneho jedla, ktoré 
potom rodičia poctivo konzumujú, alebo 
tvorba pieskových koláčov sa stala vypl-
nenou realitou. Pocit užitočnosti a sa-
mostatnosti, sebapotvrdenie, že dokážem 
niečo užitočné. Zároveň je to vyplnenie 
prirodzenej túžby robiť zmysluplnú prá-
cu, ktorá robí radosť nielen sebe samému, 
ale aj druhým ľuďom. 

Toto bola moja skúsenosť, ktorá vo mne 
prebudila záujem o spoluprácu s prírodou, 
a ktorú túžim odovzdávať deťom. V en-
cyklike Svätého Otca Františka Laudato si’ 
nájdeme aktuálnu výzvu pre nás kresťa-
nov opäť sa vrátiť k Božiemu povolaniu 
obrábať a strážiť zem, ktorú sme dostali.

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

Radi sa pokúsime nájsť autorov a pri-
praviť kvalitné články na chýbajúce 
témy.

archív Petra Lazoríka
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DIVNOHORSKÁ 
(SICÍLSKA) IKONA

Milan GÁBOR

V prípade niektorých ikon Bohorodičky sa 
stretávame s tým, že majú viacero názvov, 
kde sa jeden spája s miestom ich zjavenia 
a druhý napr. s ich následným prenese-
ním na iné miesto. Takou je aj táto ikona. 
Divnohorská (sicílska) ikona Bohorodič-
ky (po rus. дивногорская) sa nazýva aj 
sicílska, pretože jej prvé 
miesto zjavenia bolo 
v roku 1092 na talianskom 
ostrove Sicília, ktorý bol 
v čase ikonoboreckého 
obdobia osídľovaný 
početnými skupinami pra-
voslávnych Grékov. Tí si 
so sebou často prinášali aj 
svoje „duchovné klenoty – 
divotvorné ikony“, medzi 
ktoré patrila aj táto ikona.

Po páde Konštantínopola 
a zániku Rímskej ríše 
(1453) koncom 15. storočia 
dvaja zbožní mnísi 
Xenofont a Joasaf priniesli 
túto ikonu (alebo skôr 
jej vernú kópiu) na Rus, 
do oblasti okolia Vorone-
ža. S. V. Bulgakov spája 
príchod týchto mníchov 
a následné založenie 
Divnohorského monastie-
ra s obdobím okolo roku 
1640. História divnohor-
skej ikony hovorí, že keď 
mnísi prišli na miesto, kde 
sa vlieva rieka Tichaja Sos-
na do rieky Don, tu preno-
covali. Ráno však zistili, 
že nemajú ikonu, a tak ju 
vystrašení začali hľadať. Aké bolo ich veľké 
prekvapenie, keď ju uvideli na jednom 
z vápencových stĺpov, ktorých je mnoho 
na kopcoch Divných hôr, na základe čoho 
sa aj samotné hory nazývajú Divnými – aj 
na základe týchto kamenných stĺpov, ktoré 
stoja ako vápencová stráž, ustanovená pred 
vekmi Bohom na tomto svätom mieste. 
Mnísi si taktiež všimli, že na úpätí kopca, 

kde stála ikona, začal vyvierať prameň vody. 
Pochopili to ako znak, a tak sa na tomto 
mieste usadili a založili tu Divnohorský 
monastier, v ktorom sa svojimi zázrak-
mi preslávila ikona Bohorodičky, ktorá 
na základe jej druhého miesta prebývania 
dostala pomenovanie divnohorská.

V súčasnosti sa táto divotvorná ikona 
nachádza v Divnohorskom uspenskom 
mužskom monastieri Voronežskej epar-
chie. V tejto eparchii sa táto ikona teší 
veľkej obľube a úcte, čo potvrdzuje jej časté 
putovanie po mestách a obciach eparchie. 
Každoročne sa 1. júla koná procesiový 
sprievod s ikonou do mesta Korotojak, kde 
prebýva do 14. augusta. 

Spomedzi mnohých zázrakov učinených 
na príhovor Bohorodičky prostredníctvom 
divnohorskej ikony Božej Matky sú známe 
zvlášť dva. Prvý z nich je všeobecne pamät-
ný pre obyvateľov Voroneža a jeho okolia 
a stal sa v roku 1831. Vďaka modlitbám 
veriacich a duchovenstva pred touto ikonou 
prestala epidémia cholery.

Nemenej výnimočným bol aj druhý zázrak, 
ktorý sa udial v roku 1863. Obyvateľku 
obce Buturlinovka vo Voronežskej eparchii 
Eudokiu Ivanovnu Sumerninu pätnásť 
rokov trápila zimnica. Mnohokrát ju kňazi 
pripravovali na smrť a odchod do večnos-
ti. Istého dňa si zomierajúca spomenula 
na slová svojej zosnulej matky, ktorá jej 

často opakovala, aby 
nikdy nehľadela na to, 
čo sa deje, ale aby sa 
vždy v dôvere pomodlila 
k Božej Matke. Napl-
nená túžbou po mod-
litbe si v tej chvíli v izbe 
kľakla pred ikonu Bo-
horodičky, ktorú dlho 
prosila o pomoc. Ustatá 
potom zaspala. V sne 
mala videnie, v ktorom 
jej bola ukázaná cesta 
do Divnohorského mo-
nastiera k divotvornej 
ikone. Keď podľa vide-
nia prišla do monastiera 
k divnohorskej ikone 
Bohorodičky, pred kto-
rou sa pomodlila, bola 
zázračne uzdravená.

Svojou typológiou je 
táto ikona dosť zried-
kavá, zvlášť v prostredí 
východných cirkví by-
zantskej tradície. Ikona 
zobrazuje Božiu Matku, 
ktorá sedí na tróne 
s dieťaťom Kristom 
v lone. Bohorodička 
pravicou neukazuje 
na Syna, ale má ju 

voľne spustenú pozdĺž tela. Na niektorých 
kópiách tejto ikony sa pravicou dotýka 
Kristovej nohy. Kristus žehná oboma ruka-
mi. Bohorodička je po stranách obklopená 
anjelmi. Podľa Nikodéma Pavloviča Konda-
kova originálom tejto ikony bola mozaika 
v apside Chrámu sv. Juraja v Messine. Svoju 
liturgickú pamiatku slávi divnohorská 
ikona Bohorodičky 5. februára.
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PRÍBEHY  PRÍBEHY  
Z BRITÁNIEZ BRITÁNIE

Vicki a Robert de HOXAROVCI (preklad R. FUČKO)

Počas celej pandémie o nás bolo posta-
rané. Stále, keď sme to potrebovali, sme 
si mohli objednať donášku z obchodu. 
Nosievali nám škatuľu čerstvého ovocia 
a zeleniny a nechávali pred dverami fľašu 
mlieka. Niektorá zelenina bola pre nás 
exotickejšia, tak sme hľadali nové recepty 
a zabávali sa skúšaním nových chutí. 
Počas prvého lockdownu sme chodili 
na pravidelné prechádzky. Preskúmali 
sme blízke okolie a prekráčali väčšinu 
pobrežia. Ak sme niekoho stretli, tak sme 
sa z bezpečnej vzdialenosti pozdravili: 
„Ahoj, buď v bezpečí.“ Poslednú karanténu 
s agresívnejšou britskou mutáciou vírusu 
sme zostali doma, ale užívali sme si záhra-
du – veľakrát sme sa porozprávali cez plot 
s našimi susedmi, s ktorými sme pred tým 
neprehodili ani slovo. 

Poznám doktorku, ktorá mala staršieho 
pacienta na operácii. Tento pán potreboval 
urgentný príjem do nemocnice, tak mu 
zavolala sanitku, ale bolo jej povedané, 

že musí čakať štyri hodiny. Doktorka dala 
pacientovi nemocničný respirátor, ktorý 
mal mať nasadený celý čas, a sama ho 
odviezla do nemocnice. Pán sedel v maske 
v aute, ruky mal nagélované dezinfekč-
ným prípravkom a spojené, aby sa ničoho 
nedotýkal. V nemocnici ho prijali, ošetrili 
a bezpečne poslali domov. Nikto z nich 
počas presunu koronavírus nechytil. 
Doktorka sa neskôr vyjadrila, že bol ako 
jej starý otec, tak sa oňho postarala tak, 
ako dúfa, že by sa niekto iný postaral o jej 
starého otca.

Ďalšia naša známa mala v decembri 
okrúhlych sedemdesiat rokov, ale pre 
pandémiu sa nemohla uskutočniť veľká ro-
dinná oslava. Jej dcéra sa vynašla – oslovila 
maminých známych a poprosila ich o krát-
ke video s blahoželaním. Vznikol z toho 
krátky film, ktorý darovala svojej mame 
na narodeniny. Všetko najlepšie v štýle 
korony. Aj naša rodina otvárala vianočné 
darčeky obkolesená rodinou cez videoho-

vor. Vďaka Bohu za modernú technológiu 
– cítili sme sa, akoby sme všetci boli spolu.

V priebehu jedného dňa, veríme, že 
vnuknutím Svätého Ducha, mne, môjmu 
manželovi Robertovi aj nášmu vnukovi 
Oliverovi padol zrak na 91. žalm. Povzbu-
dzujeme vás, aby ste si ho prečítali aj vy. 
Mňa sa hlboko dotkli tieto slová: „Ty si 
moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám 
dôveru, Bože môj.“ „I keď po tvojom boku 
padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, 
teba nezasiahne.“ (Ž 91, 2.7) Ako nás po-
tom môže poraziť choroba. Tento žalm je 
povzbudením, že aj keď sú vôkol nás prob-
lémy, je s nami Otec, takže sa nemusíme 
báť, pretože sme drahí jeho očiam a miluje 
nás. (Iz 43, 1 – 4)

Modlíme sa, aby ste aj vy na Slovensku 
našli nádej v týchto časoch skúšky a videli 
dobro, ktoré sa okolo vás deje. Práve v naj-
temnejšej noci zažiari z ľudí dobrej vôle 
svetlo lásky najjasnejšie.
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IDEM K NAJLEPŠIEMU PRIATEĽOVI JEŽIŠOVI (2)
Ježiš je náš dobrý priateľ, pretože nám vždy pomáha. Už 
počas svojho pozemského života mal iba jednu myšlienku, 
aby pomáhal ľuďom a takto plnil vôľu svojho Otca. Všet-
ko, čo mal, potvrdil zázračnou silou, aby všetko poslúžilo 
ľuďom. Jeho slová, jeho skutky, jeho rúcho i okraj rúcha boli 
zázračnou silou, aby ten, kto sa ho dotkne, bol uzdravený. 
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja 
vás posilním.“ Koľkým dušiam pomáhaš aj teraz! Aké zázraky 
sa dejú pri svätom prijímaní! Koľko zázračných uzdravení je 
v Lurdoch a inde pri Najsvätejšej Eucharistii.

Ježiš Kristus je náš dobrý priateľ, pretože za nás zomrel. Dob-
rý priateľ ochotne prináša obety za priateľa. Väčšiu obeť, akú 
priniesol Ježiš Kristus, nikto nemôže priniesť. To preto, že on 
nechal nebo a prijal na seba ľudské telo, trpel, dal sa pribiť 
na kríž a zomrel za nás.

Kristus je náš dobrý priateľ, lebo vždy hovoril pravdu. Túto 
pravdu aj dnes hlása skrze svoju Cirkev, skrze svojich kňazov. 
Svojim priateľom a nasledovníkom nikdy nesľuboval hory-
doly, zlato, bohatstvo. Naopak, sľuboval kríže, ťažkosti, 
prenasledovania, ale povedal aj to, že „kto vytrvá do konca, 
bude spasený“ (Mt 24, 13).

Kristus je náš dobrý priateľ, lebo nám chce dobre. „Iba jedno 
je potrebné, zachráň svoju dušu,“ bolo stálym napomínaním 
Ježiša Krista. Pre nás je najdôležitejšia spása, a preto napomí-
na: „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši 
by uškodil?!“ (Mt 16, 26) Idem vám pripraviť miesto v nebes-
kom kráľovstve, povedal svojim apoštolom (porov. Jn 14, 2).

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)

13www.casopisslovo.sk zo života
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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 

Marián Sabol, kňaz v Telgárte 
 
Z pohľadu veriaceho človeka jednoznačne áno. V Biblii sa 
dieťa označuje ako Boží dar a požehnanie. Tehotná žena je 
v „požehnanom stave“. Učenie Cirkvi je tiež jednoznačné, 
manželstvo má dva ciele – dobro manželov, plodenie a vý-
chovu detí. Inak povedané: Neochudobníme samých seba, 
ak pozmeníme Boží plán a ostaneme sami? Naozaj bude 
môj život horší, chudobnejší, ak prijmem dieťa alebo ak ich 
bude viac? A nebude, naopak, krajší, plnší aj obohacujúcej-
ší? Máme doma šesť detí. Každý z nás má sedem vzťahov, 
v manželstve bez detí je iba jediný. Doma je sedem ľudí, 
s ktorými sa môžem denne porozprávať, stráviť čas, objať aj 
zasmiať. Najlepšie rozhodnutie môjho života. 

Páči sa mi to . Odpovedať

Michal Janočko, seminarista a animátor 
 
Pavol VI. v encyklike Humanae Vitae hovorí o štyroch pod-
mienkach (fyzické, ekonomické, psychologické, sociálne), 
kvôli ktorým možno oddialiť počatie dieťaťa. Neexistuje 
iný legitímny dôvod. Manželská láska sa chce dávať a je 
plodná. Ak aspekt plodnosti oddelíme, nemôžeme hovoriť 
o láske v kresťanskom zmysle slova a zároveň nejde ani 
o úplné sebadarovanie. Boh je ten, kto stvoril sexualitu 
a „bolo to dobré“, ale ak ju začneme zneužívať proti Božie-
mu plánu, ktorý povedal: „Ploďte a množte sa“, tak sa veľmi 
ľahko môže stať, že naša láska sa zdegraduje a my upadne-
me do sebectva a pýchy. Boh chce pre nás to najlepšie a ak 
ideme proti jeho plánu, škodíme hlavne sebe a odvraciame 
sa od neho, čo je vlastne definícia hriechu.

Páči sa mi to . Odpovedať

Jana Vadrnová, laik, lektorka anglického jazyka 
 
Či je to hriech, posúdiť neviem. Ale som presvedčená, že 
Boh nás povoláva do toho, aby sme žili v spoločenstve, 
v rodine. Aj Boh žije v Trojici. My sme povolaní byť súčas-
ťou lásky, ktorá je medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom. 
Rodina s deťmi je obrazom Najsvätejšej Trojice. Láska medzi 
manželmi je taká tvorivá, že z nej môže vzniknúť nová 
osoba. Možno trocha teologické. A prakticky? Zdá sa mi, že 
v súčasnosti je dieťa často vnímané ako problém. Z môjho 
pohľadu je dieťa veľký dar. Dar, ktorý kreslí po stenách, robí 
ráno budíček a má najkrajší úsmev na svete. Mňa naše deti 
učia spoznávať Boha úplne novým spôsobom.

Páči sa mi to . Odpovedať
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UŽ SI NEMUSÍŠ PRIPLÁCAŤ
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  J  Používatelia mobilných 
telefónov v pokročilejšom veku si iste pamätajú čas, 
keď nebolo bežné vidieť na displeji svojho mobilu 
číslo, ktoré sa vám práve snažilo dovolať. Vy mladší 
si aspoň skúste predstaviť, že bol čas, keď ste si mu-
seli za takúto „samozrejmú vec“ priplatiť. A pritom 
je celkom dôležité a dnes už aj bežné vedieť, kto sa 
s vami chce spojiť.

Kým je však ten Boh, ktorý sa s nami snaží spojiť? 
V rannej modlitbe Cirkvi, v utierni, je najskôr človek 
pozvaný k tomu, aby sa stíšil skrze modlitbu šiestich 
vybraných žalmov, a potom, ak práve neprežívame 
pôstne obdobie, opakovane zaznievajú slová 117. 
žalmu: „Boh je Pán a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom.“ On sám je tým, kto sa 
nám zjavuje a dáva sa nám poznať. V prirovnaní, ktoré 
som použil na začiatku, bolo treba najskôr zaplatiť, 
aby ste mohli podľa čísla spoznať osobu, ktorá sa 
s vami chce rozprávať. Tu je však Pán celého sveta, 
neobsiahnuteľný a neopísateľný, ktorý sa nám chce 
dať spoznať, aby sme skrze toto poznanie a vzťah 
s ním dosiahli pravé šťastie.

Karl Rahner, významný nemecký teológ, sa nám 
v tomto snaží poradiť slovami: „Vidieť Boha vo všet-
kom.“ Každý deň nášho života je totiž príležitosťou 
spoznávať toho, ktorý nám prichádza v ústrety a ktorý 
chce dať každému človeku príležitosť spoznať ho. 
Nezostal anonymným a vzdialeným Bohom, ale stal 
sa jedným z nás, aby nám vyšiel v ústrety so svojou 
blízkosťou. On je Boh, ktorý sa nám zjavil. Sme však 
my ľudia, ktorí túžia vidieť toto jeho zjavenie?

Priateľ je bežné slovo, zato vernosť je vzácna. Redakcia Slovogo(o)dbook
217101

PREČO ŽIŤ 
VO VZŤAHU 
ČISTO? (2) 
1. Silné citové puto. Je 
vedecky dokázané, že s tým, 
kto je pre ženu v sexuálnej 
oblasti prvý, si vytvorí 
nezmazateľné puto. Aj keby 
jej ten muž nepredstaviteľ-
ne ublížil, vždy v nej bude 
rezonovať, kto bol jej prvý, 
a je veľmi pravdepodobné, 
že ju bude vnútorne tiahnuť 
k nemu späť. Len Božia 
milosť dokáže pomôcť získať 
v tejto oblasti slobodu, pre-
ťať nečisté putá a obnoviť 
v človeku tzv. duchovné 
panenstvo.

2. Potrebujeme sa „spoz-
nať“. Predstav si, že ste 
nejaký čas vo vzťahu, je vám 
spolu veľmi dobre. A potom 
príde deň, keď sa rozhod-
nete skúsiť, či vám to bude 
klapať aj v sexuálnej oblasti. 
Ráno sa zobudíš a vedľa 
na vankúši nájdeš lístok: 
„V noci to bolo o ničom… 
asi by nám to neklapalo… 
Maj sa.“ Šialená predstava? 
Áno, lebo v skutočnosti je to 
o voľbe priorít. Je otázkou, 
na čom stojí náš vzťah, resp. 
na čom ho chceme postaviť. 
Nestačí, keď budeme 
dokonale ladiť v sexuálnej 
oblasti a v ostatných sa bu-
deme strácať, pretože sme 
nevenovali dostatok času 
ich budovaniu. (Katarína 
Marčáková)

pexels.com

pexels.com

Mt 18, 5

Mt 5, 14

Gn 2, 18a

Otázka:
JE HRIECH NECHCIEŤ V BUDÚCNOSTI DETI?
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RODÁK ZO SLOVENSKA  
PRIJAL DIAKONÁT V UNIVE 

UKRAJINA/UNIV	J	
13. februára, na sviatok 
mníšskych otcov Kyra 
a Jána, prijal v chráme 
v Svätouspenskej 
univskej lavre otec 
Pimen Peter Mojzeš, 
rodák z Bratislavy, 
diakonské sväte-
nie. Stav diakonátu 
prijal z rúk bývalého 
igumena monastiera 

a dnešného pomocného vladyku archieparchie Ternopil-Zboriv Teodora Tarasa 
Martiňuka. Spolu s ním bol za diakona vysvätený aj otec Maxim Andruščišin. 
Diakonát je prvým stupňom kňazstva. S vladykom Teodorom liturgiu slávil aj 
igumen Univskej lavry, jeromonach Jonáš Jozef Maxim, rodák z Oľšavice, a  ďalší. 
Otec Pimen sa narodil v Bratislave v roku 1978. V rokoch 1996 – 2001 študoval 
teológiu v Prešove. Následne pokračoval v postgraduálnych štúdiách na patristic-
kom inštitúte Augustinianum v Ríme. V roku 2006 sa stal novicom v Unive, kde 
6. februára 2011 prijal malú schimu, teda večné mníšske sľuby. Zároveň prijal nové 
mníšske meno Pimen podľa sv. Pimena, ktorého si vybral za svoj vzor a ktorý žil 
v 4. storočí po Kristovi. (Daniel Černý)

V UŽHORODE  
PRIBUDNE ULICA 
VLADYKU ŠÁŠIKA
UKRAJINA/UŽHOROD	J	Rozhodnutím prí-
slušnej komisie Užhorodskej mestskej rady bolo 
4. februára jednohlasne schválené, že ulica vedúca 
od gréckokatolíckej Katedrály Povýšenia svätého 
Kríža v Užhorode po obchodné centrum Edeľveis 
bude pomenovaná po zosnulom gréckokatolíckom 
mukačevskom biskupovi Milanovi Šášikovi CM 
(1952 – 2020). Ide o časť súčasnej Kapitulskej ulice. 
Táto časť ulice nemá reálny súvis s kapitulou, pretože 
domy kanonikov v tejto časti nestáli. Z historického 
hľadiska bola kedysi táto časť mestskej komunikácie 
samostatnou ulicou, ktorá napríklad v medzivojno-
vom období, keď Užhorod patril do Československej 
republiky, niesla meno gréckokatolíckeho biskupa 
v rokoch 1891 – 1912 Júliusa Fircáka (1836 – 1912). 
Biskup Šášik pochádzal zo Slovenska a Mukačevskú 
eparchiu spravoval od roku 2002 až do svojej náhlej 
smrti 14. júla 2020. Odkaz vladyku Milana a dobrého 
diela, ktoré vykonal, ostáva prítomný v Užhorode aj 
naďalej. Večná mu pamiatka! (Daniel Černý)

POSVIACKA OBNOVENEJ KAPLNKY 
SEMINÁRA V NYÍREGYHÁZE
MAĎARSKO/NYÍREGYHÁZA	J	13. februára bola slávnostne posvätená obno-
vená kaplnka gréckokatolíckeho kňazského seminára v Nyíregyháze. Seminár 
slúži celej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi v Maďarsku. Na posviacke 
boli účastní všetci biskupi Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi. Na slávnosti 
sa zúčastnil aj maďarský vicepremiér Zsolt Semjén. Dejiny seminára siahajú 
do roku 1950, keď zanikla aj posledná možnosť štúdia maďarských bohoslovcov 
v dovtedajších seminároch v Užhorode a v Prešove. Kaplnka bola dokončená 
v roku 1981 a posvätená eparchiálnym biskupom Imrichom Timkom. Vzhľadom 
na danú dobu nebolo ľahké túto stavbu uskutočniť. Ako spomína cirkevný his-
torik a rektor Inštitútu sv. Atanáza otec Tamás Véghseő, kaplnka nebola posta-
vená ako kaplnka, ale ako „sála pre liturgickú prax študentov teológie“. Stavba 
však nebola dobre postavená a v zime sa pre veľký chlad prakticky nevyužívala. 
Po rekonštrukčných prácach bola teraz ozdobená krásnymi freskami v by-
zantskom štýle a novým ikonostasom. Na stenách sú postavy svätcov z dejín 
Gréckokatolíckej cirkvi a maďarského národa. (Daniel Černý)

TALIANSKO/RÍM	J	V byzantskom kalendári 
je 14. február venovaný svätému Konštantí-
novi – Cyrilovi a spomienke na jeho odchod 
do večnosti v Ríme v roku 869. Počas rokov 
sa rozvinula tradícia stretnutia a liturgickej 
slávnosti slovanských národov v Ríme, pri 
ostatkoch tohto učiteľa Slovanov, ktoré sú 
uložené v Bazilike svätého Klimenta. Vzhľadom 
na pretrvávajúcu pandémiu sa v tomto roku 
tradičná slávnosť neuskutočnila. (TSKE)

VATIKÁN	J	14. februára slávi Kustódia Svätej 
zeme šesťsto rokov od svojho vzniku. Ustanovil 
ju pápež Martin V. ako františkánsku provinciu, 
ktorej členovia mali za úlohu chrániť kresťanské 
miesta. Pri príležitosti jubilea napísal pápež 
František kustódovi Svätej zeme pátrovi Fran-
cescovi Pattonovi OFM pozdrav s blahoprianím 
a udelením požehnania. (TK KBS)

USA	J	Biskupi USA sa rázne stavajú proti 
rozhodnutiu prezidenta Bidena financovať za- 
hraničné organizácie, ktoré vykonávajú a pro-
pagujú umelé potraty v rozvojových krajinách. 
Nariadenie nového amerického prezidenta 
zrušilo tzv. politiku Mexico City, obnovenú 
prezidentom Trumpom, známu aj ako ochrana 
života v globálnej zdravotnej politike, ktorá 
oddeľovala potrat od metód zodpovedného 
rodičovstva a zabraňovala organizáciám, ktoré 
poskytujú potratové poradenstvo a abortívne 
praktiky prijímať financovanie z verejných 
zdrojov USA. (RV)
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80 ROKOV SPOLKU  
SV. CYRILA A METODA

Ingrid LUKÁČOVÁ

V týchto dňoch si Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach pripomína 80. výročie svojho vzniku a 30. výročie 
obnovenia činnosti. 

Náboženstvo je jedným z najtypickejších 
prejavov duchovnej stránky človeka, 
ovplyvňuje jeho zmýšľanie, spôsob 
života a vplýva na formovanie kultúrnych 
hodnôt. Cyrilo-metodská tradícia, ktorá 
je úzko spätá so súčasným praktizovaním 
gréckokatolíckej viery, viac než tisícročie 
ovplyvňuje a formuje Gréckokatolícku 
cirkev. Je to zjavné najmä v zachovávaní 
byzantsko-slovanského obradu a liturgic-
kého jazyka. 

Verše z diela Proglas od autora Konštantí-
na Filozofa: „... keď telo nemá patričného 
pokrmu: práve tak isto každá duša upadá 
v žití, keď žije bez Božieho života, keď 
nepočuje nikde slova Božieho“ vydávajú 
nadčasový filozofický odkaz, ktorý je 
aktuálny dodnes. Ide o úlohu viesť ľudí 
k zodpovednosti za vlastný život. Božie 
slovo ako pokrm pre dušu chráni človeka 
pred duchovným úpadkom. Ľudia musia 
spoznať písmená, aby sa dozvedeli o Bo-

žom zákone. Vieme, že do staroslovien-
činy bolo preložené Sväté písmo a bo-
hoslužobné knihy. Dnes máme možnosť 
vybrať si z množstva kníh, ale mnohé 
sú bezcenné, neponúkajú nadčasové 
a hodnotné myšlienky. Pri čítaní Svätého 
písma nachádzame cestu k nadobudnu-
tiu životnej múdrosti, ktorá nás dokáže 
neustále tvárniť. 

Kresťanské zásady dokážu formovať 
medziľudské vzťahy, morálny život, 
ovplyvňujú hodnotový rebríček človeka 
i spoločnosti, modifikujú životný štýl. Pri 
zachovávaní a rozvíjaní náboženských, 
kultúrnych a výchovných aktivít grécko-
katolíkov nemožno zabudnúť na činoro-
dú existenciu Spolku sv. Cyrila a Metoda. 
Jeho úsilie posilňovať spolkovú činnosť je 
dôležité aj dnes, keď sú Slováci vystavení 
liberalizmu a multikultúrnemu vplyvu, 
čo sa odráža hlavne v úpadku morálky, 
v prevracaní tradičných hodnôt, v spôso-

be spolunažívania, ale aj v odkláňaní sa 
od kresťanskej viery. Najbližšie sa to môže 
odraziť aj na výsledkoch elektronického 
sčítania obyvateľov, ktoré bude prebiehať 
od 15. februára do 31. marca 2021. Okrem 
iných údajov sa zistí sociálna, národnost-
ná, ale aj náboženská štruktúra obyvateľ-
stva na území Slovenska. Je podstatné, 
aby sa pomocou kresťanských princípov 
stabilizovali duchovné hodnoty našej 
spoločnosti a formovalo zmýšľanie a čin-
nosť nielen dospelých, ale aj mládeže.  
To patrí k cieľom a náplni živej iniciatívy 
Spolku sv. Cyrila a Metoda.

HISTÓRIA SPOLKU
V tomto kalendárnom roku 2021 si pripo- 
míname dve jubileá Spolku sv. Cyrila 
a Metoda – 80. výročie vzniku a 30. výro- 
čie jeho obnovenia. Spolok vznikol  
z iniciatívy gréckokatolíckych veriacich 
a predstavených tejto Cirkvi na Slovensku 
4. mája 1941 v Michalovciach pod názvom 
Jednota sv. Cyrila a Metoda. Najpríznač-
nejším cieľom bolo zveľaďovanie a šírenie 
duchovného dedičstva slovanských apoš-
tolov a vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, 
spolupatrónov Európy. V roku 1951 bola 
činnosť spolku násilne prerušená, poli-
tický režim zlikvidoval Gréckokatolícku 
cirkev a jej ustanovizne. Spolková činnosť 
bola krátka, ale úspešne sa podieľala 
na šírení a zachovávaní cyrilo-metodskej 
tradície a kresťanských hodnôt. Snaha 
o obnovenie činnosti bola kladne zavŕše-
ná v roku 1991, odkedy poznáme spolok 
pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda. 
Činnosť obnoveného spolku schválil 
Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešo-
ve 13. augusta 1990.

Tento náboženský, kultúrno-výchovný 
spolok gréckokatolíkov má celoštátnu 
pôsobnosť, no rozvíja svoju náboženskú, 
kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a orga-
nizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi 

O
dh

al
en

ie
 p

am
ät

ne
j t

ab
ul

e 
Pa

vl
ov

i K
uš

ní
ro

vi
. Z

dr
oj

: S
SC

M

16www.casopisslovo.sk udalosť



žijúcimi nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Upevňuje a prehlbuje nábo-
ženské a národné povedomie, udržiava 
kontakty. Pomáha formovať náboženský 
život veriacich byzantsko-slovanského 
obradu. Spolok sa snaží uvážlivo zaob-
chádzať s darom slova, ktorý sme dostali 
od Boha, čo potvrdzuje činnosť, ktorá 
spočíva v edičnej a vydavateľskej práci. 
Vydáva knižné diela – podielové knihy 
a iné knižné publikácie, taktiež každo-
ročne gréckokatolícky kalendár V brázde 
Metodovej. Pokračuje v šírení cyrilo-me-
todskej tradície pomocou moderných 
komunikačných prostriedkov, najmä 
cez webový portál:www.sscm.sk. Orga-
nizuje alebo spoluorganizuje podujatia 
s kultúrno-výchovným zámerom, ktoré 
nám pripomínajú jubileá významných 
gréckokatolíkov, dôležité udalosti Cirkvi 
či jubileá farností. Iniciuje a usporadúva 
aktivity počnúc od odhaľovania pamät-
ných tabúľ (napr. Mgr. Pavlovi Kušnírovi 
v Barci, ThDr. Jánovi Murínovi a básni-
kovi Mikulášovi Kasardovi v Sečovciach) 
po inštaláciu pamätných izieb (ThDr. Já-
novi Murínovi v Sečovciach), aby si súčas-
né i budúce generácie pripomenuli životy 
a činnosť osobností z radov gréckokato-
líkov a dozvedeli sa o dôležitých udalos-
tiach v gréckokatolíckom kontexte.

Spolok sa zaslúžil o vytvorenie skulptú-
ry sv. Cyrila a Metoda, ktorá je osadená 
na Hollého ulici pred michalovskou 
farou, podieľal sa na reštaurovaní starých 
liturgických kníh a na výstavách starých 
liturgických predmetov. Prehliadkami 
vianočných vinšov, kolied a ľudových hier 
pod názvom Christos raždajetsja! ucho-
váva a rozvíja kresťanské tradície. Spolok 
aktuálne vytvára podmienky na rozvoj 

náboženskej, kultúrnej, výchovnej a záuj-
movej aktivity gréckokatolíkov aj na zahra-
ničnej pôde. Tu sa najviac uplatňuje mladá 
generácia spolkových členov. V súčasnosti 
spolok eviduje vyše sto zakladajúcich 
a okolo 3300 individuálnych členov. Naj-
vyšším orgánom je valné zhromaždenie, 
ktoré sa schádza každé štyri roky. Stále 
aktuálne je budovanie členskej základ-
ne. Činnosť spolku riadi výbor spolku 
na čele s predsedom. Sídlom Spolku sv. 
Cyrila a Metoda sú Michalovce, Hollého 4. 
Spolok má svoju hospodársku jednotku − 
vydavateľstvo Byzant Košice, s. r. o. 

Pri príležitosti významných jubileí ďaku-
jeme Bohu, že spolkové aktivity duchovne 
posilnili členov spolku, gréckokatolíkov 
a priaznivcov cyrilo-metodskej tradície. 
Jednou z nich je aktuálne vydaný zborník 
s názvom Spolok spája mapujúci cyrilo-
metodskú tradíciu v historickom i súčas-

nom kontexte. Prosíme Boha o milosti, 
pomocou ktorých by mohol Spolok sv. 
Cyrila a Metoda aj naďalej oživovať cyrilo-
metodskú tradíciu a obrodzovať nábožen-
sko-kultúrne dedičstvo našich otcov. 

Pane, dovoľ nám sláviť výročia, nech 
členovia spolku v ústrety tebe na púť 
odvšadiaľ všade so Svätým Duchom opäť 
vykročia.
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tit. kanonik,  
prvý posocialistický 
predseda SSCM
Zdroj: SSCM

17www.casopisslovo.sk udalosť



ONLINE ZASADNUTIE RADY HIERARCHOV
PREŠOV	J	V piatok 12. februára sa 
uskutočnilo jubilejné tridsiate zasad-
nutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej 
cirkvi sui iuris na Slovensku. Z dôvodu 
pandemických opatrení sa uskutočnilo 
formou online stretnutia. Zasadnutie 
viedol prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ a spolu s ním boli online 
účastní apoštolský administrátor sede 
plena Košickej eparchie Cyril Vasiľ SJ, 
bratislavský eparchiálny biskup Peter 
Rusnák, emeritný biskup eparchie pre 
Slovákov byzantského obradu v Kanade 

Marián Andrej Pacák CSsR a ako hosť 
pražský apoštolský exarcha Ladislav 
Hučko. Po úvodnej modlitbe a krátkej 
meditácii nad slovami Svätého Otca 
Františka pokračoval program zasad-
nutia pracovnou časťou. Biskupi prijali 
jednotný postup v rámci jurisdikcie pri 
pastorácii rómskych veriacich. Zaobe-
rali sa aj doterajšou pastoráciou kňazov 
počas pandémie koronavírusu. Jednou 
z tém rokovania bolo aj sčítanie oby-
vateľstva, ktoré sa na Slovensku začalo 
15. februára. Ohľadom prebiehajúceho 

Roka sv. Jozefa biskupi zhrnuli doteraj-
šie aktivity a predostreli ďalšie návrhy, 
ako ho sláviť a čo ponúknuť veriacim 
v prípade, že bude lockdown pokračovať 
aj naďalej. Biskupi vzali na vedomie 
výročnú správu o situácii časopisu Slovo, 
ktorú im online predniesol šéfredaktor 
Slova otec Juraj Gradoš. Taktiež do naj-
bližších rokov sa zhodli na organizovaní 
metropolitných stretnutí rehoľníkov, 
ktoré sa budú uskutočňovať každý druhý 
rok vždy vo februárovom termíne, keď sa 
slávi sviatok Stretnutia Pána. (IS PA)

FEBRUÁROVÁ 
FATIMSKÁ SOBOTA 
V MICHALOVCIACH
MICHALOVCE	J	6. februára sa usku-
točnila februárová fatimská sobota v bazi-
like minor v Michalovciach. Pre pande-
mické obmedzenia bol počet účastníkov 
limitovaný. Archijerejskú svätú liturgiu 
slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský 
administrátor Košickej eparchie. Samot-
nému sláveniu predchádzala modlitba 
tretej hodinky, ktorú viedol protoigumen 
redemptoristov otec Metod M. Lukačik. 
Prednášku venovanú zasväteným osobám 
mal rodák zo Slovenska, igumen studit-
ského kláštora v ukrajinskom Unive otec 
Jonáš Maxim. V prednáške pripomenul 
všetkým zasväteným ich povolanie žiť 
život s Bohom a predstavil skúsenosť 
svätého Teodora Studitu. Takisto počas 
archijerejskej svätej liturgie predniesol 
kázeň už spomenutý vzácny hosť. V nej 
hovoril o potrebe ticha, ktorú nám uka-
zuje aj tento čas. Táto februárová fatimská 
sobota bola zameraná v rámci svetového 
dňa zasvätených osôb na rehoľníkov 
a rehoľné sestry. (Metod Lukačik)

VLADYKA JÁN SLÁVIL SVÄTÚ LITURGIU 
ZA KŇAZOV NA ODPOČINKU
PREŠOV	J	Sviatok Stretnutia Pána je v Prešovskej archieparchii každoročne spájaný 
so stretnutím prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s kňazmi na dôchod-
ku, s ich manželkami a s vdovami po zosnulých kňazoch. Keďže tohtoročné stretnutie sa 
z dôvodu pandémie nemohlo uskutočniť, arcibiskup Babjak slávil v tento deň v Katedrále 
svätého Jána Krstiteľa v Prešove svätú liturgiu, pri ktorej si osobitne spomínal na všetkých 
kňazov dôchodcov, ich manželky a vdovy po zosnulých kňazov. V homílii vladyka Ján 
prirovnal vytrvalosť starca Simeona, ktorý dennodenne zotrvával v chráme kvôli kňazskej 
službe, ktorú po dlhé desaťročia vykonávali aj kňazi Gréckokatolíckej cirkvi, a to najmä 
v neľahkom období komunizmu po farnostiach celého vtedajšieho Prešovského biskup-
stva. Po zaambónnej modlitbe vladyka posvätil sviece, tak ako sa to koná zvyčajne v tento 
deň. Všetkým kňazom na odpočinku adresoval list, ktorý im bol ešte v predstihu zaslaný. 
V ňom povzbudil kňazov a ich rodiny, aby vytrvali v modlitbe, takej potrebnej práve v tom-
to čase skúšky, ktorá dolieha na celú spoločnosť, Cirkev nevynímajúc. (Michal Pavlišinovič)

RADA HIERARCHOV
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI  

NA SLOVENSKU
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KOŠICE	J	Národná transfúzna služba SR 
v Košiciach v čase, keď nie je v dôsledku 
mimoriadnej situácie spôsobenej korona-
vírusom Covid-19 jednoduché nájsť dobro-
voľných darcov krvi, vyzvala aj apoštolského 
administrátora sede plena Košickej eparchie 
arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, aby prišiel da-
rovať krvné doštičky. Vladyka sa 19. januára 
pridal k mnohým dobrovoľným darcom krvi, 
ktorí pomáhajú zabezpečiť pre nemocnice 
dostatok krvi. (TSKE)

PREŠOV	J	Prešovský arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ prijal v piatok 5. februára 
predsedu OZ Diaľnica na Zemplín Petra Bát-
horyho, ktorý ho informoval o vzniku zdru-
ženia, o jeho zámeroch a plánoch podporiť čo 
najskoršiu dostavbu diaľnice spájajúcej Vyšné 
Nemecké s posledným dostavaným úsekom 
pri Košiciach v obci Bidovce. Arcibiskup 
v závere stretnutia uistil predsedu o svojej 
podpore, keďže chýbajúca infraštruktúra 
neprináša investorov do tohto regiónu.  
(M. Pavlišinovič)

SLOVENSKO	J	V minulom roku zomrelo 
podľa údajov z registra obyvateľov SR na Slo-
vensku 59 615 ľudí. Je to o približne 6 300 
viac ako v roku 2019 a zároveň je to druhý 
najväčší počet mŕtvych za ostatných deväť-
desiat rokov. Iba na konci druhej svetovej 
vojny v roku 1945  zomrelo viac obyvateľov 
Slovenska – 67 505. Najvýraznejší prírastok 

FORMÁCIA SEMINARISTOV POČAS 
PANDÉMIE 
PREŠOV	J	Súčasná pandemická situácia ovplyvnila aj formáciu kandidátov 
na kňazstvo. Keďže v súčasnosti je možná len dištančná forma komunikácie, 
predstavení Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Petra P. Goj-
diča v Prešove sa rozhodli formovať seminaristov v neštandardnom režime. 
Prostredníctvom rôznych moderných komunikačných aplikácií, sociálnych 
sietí a zároveň novinky v podobe live prenosov modlitieb cez TV Logos zo se-
minárnej kaplnky udržujú s bohoslovcami permanentný kontakt. Centrom 
týchto online stretnutí počas týždňa je pravidelný formačný večer (vždy v stre-
du) na spoločnú tému. Novinkou týchto tematicko-formačných večerov bolo 
to, že pri poslednom stretnutí v stredu 3. februára sa bohoslovcom prihovoril 
vladyka Ján Babjak SJ. Seminaristov povzbudil katechézou k správnemu vy-
užívaniu času, ktorú zakončil výzvou „Corragio“, teda aby zostali odvážnymi 
aj v tomto neľahkom čase. (Peter Milenky)

NA SVIATOK STRETNUTIA 
PÁNA V KOŠICIACH
KOŠICE	J	Na sviatok Stretnutia Pána slávil vladyka Cyril 
Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, archi-
jerejskú svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Už od vzniku Košického 
apoštolského exarchátu v roku 1997 je tento sviatok zamera-
ný aj na kňazov na dôchodku – Simeonov a ich manželky. 
Z dôvodu prísnych protiepidemických opatrení sa stretnu-
tie košických biskupov s kňazmi dôchodcami uskutoční 
v náhradnom termíne. Napriek tomu si počas tejto liturgie 
v modlitbe vladyka spomenul na všetkých kňazov a ich 
rodiny, ktorí dlhé roky pracovali v Pánovej vinici. Zároveň sa 
modlil aj za všetkých zasvätených. Vo svojom príhovore po-
ukázal na to, že práve Simeon nás učí, ako v každodenných 
momentoch spoznať Pána. V závere svätej liturgie posvätil 
sviece, ktoré sa na tento sviatok svätia každoročne. (TSKE)

ZOMREL OTEC JÁN SMOLNICKÝ
PREŠOV	J	V nedeľu 7. februára odo-
vzdal svoju dušu Stvoriteľovi otec Ján 
Smolnický. Pohrebné obrady vo štvrtok 
11. februára slávil v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 
Po ich skončení boli telesné ostatky 
zosnulého pochované v Záhradnom. 
Otec Ján sa narodil 15. júna 1938 vo Var-
haňovciach. Základné a stredoškolské 
vzdelanie získal vo Varhaňovciach, 
Šarišských Bohdanovciach a v Prešove. 
Kňazskú vysviacku prijal 19. augusta 
1959 v Prešove presne rok po prijatí sviatostného manželstva s Máriou, 
rod. Štecovou, z Habury. Začínali vo farnosti Torysky, neskôr pôsobil 
v Ľubici pri Kežmarku, v Habure a v Miklušovciach, kde pôsobil skoro 
pätnásť rokov. Posledným pôsobiskom sa pre neho stali Kráľovce, dnes 
patriace do Košickej eparchie. Po dovŕšení šesťdesiatich rokov odišiel 
do dôchodku, ale naďalej sa venoval dušpastierskej činnosti a v dedinke 
Sokoľ ho navštevovalo množstvo bývalých farníkov. Otec Ján sa vyznačo-
val láskavým prístupom, dokázal vypočuť, poradiť a zmierovať. Na mies-
tach, kde pôsobil, opravoval nielen staré budovy chrámov a fár, ale aj 
medziľudské vzťahy. (IS PA)

Vičnaja jemu pamjať!
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zomretých za november 2020 bol v Trenčian-
skom kraji a Prešovskom kraji, a to o 59 %.  
(J. Gradoš)

PREŠOV	J	Hoci sa tohto roka pre pandé-
miu nekonal Deň učiteľov cirkevných škôl 
Prešovskej archieparchie, vladyka Ján Babjak 
SJ zaslal 9. februára pedagogickým aj nepe-
dagogickým zamestnancom cirkevných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti arcibiskupstva 
pozdravný list. V ňom spomenul ich každo-
ročné milé vzájomné stretnutia a poďakoval 
im za všetko, čo robia. Pripomenul im, že 
majú „v rukách veľkú moc viesť mladú gene-
ráciu správnymi cestami“. V závere ich uistil 
o svojich modlitbách a povzbudil „Božou 
láskou, o ktorú sa s dôverou môžeme oprieť“. 
(J. Gradoš, Adriana Matoľáková)

KOŠICE	J	Pri príležitosti 29. svetového dňa 
chorých, ktorý sa slávil 11. februára, Katolíc-
ka cirkev na Slovensku venovala osobitnú 
pozornosť chorým. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníc-
tve, pripravil pri tejto príležitosti príhovor, 
v ktorom povzbudil všetkých chorých a tých, 
ktorí im akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. 
(TSKE)

SLOVENSKO	J	Katolícki biskupi  
na 98. plenárnom zasadnutí KBS, ktoré sa 
konalo online formou, prijali vyhlásenie 
ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie 
obyvateľstva a vyzývajú ľudí, aby v kolónke 
vierovyznanie zaškrtli „bez vyznania“. V ňom 
konštatujú, že sčítanie obyvateľstva sa stáva 
nástrojom politického boja a kampane 
namierenej proti Cirkvi. Zároveň je to prejav 
intolerancie voči náboženstvu, útok na nábo-
ženskú slobodu a zámerné úsilie o znehod-
notenie sčítania. Bolo by nepredstaviteľné, 
aby sa také niečo dialo ohľadom prihlásenia 
sa k národnosti. V prípade príslušnosti k vie-
rovyznaniu sa to však robí. (KBS)

SLOVENSKO	J	Slovenskí biskupi po ple-
nárnom zasadnutí apelovali na dodržiavanie 
protipandemických opatrení a upozornili 
na to, že dlhodobý a celoplošný zákaz verej-
ných bohoslužieb spojený s nemožnosťou 
vysluhovať sviatosti je neúnosný. Premiérovi 
a ministrom poslali list so žiadosťou o pre-
hodnotenie obnovenia verejných bohoslužieb 
a vysluhovania sviatostí s primeranými ob-
medzeniami. Odvolávajú sa pritom na ľudské 
práva, opatrenia v okolitých krajinách, ako 
aj na utrpenie, ktoré veriaci zažívajú pre 
nedostupnosť sviatostí. Na vážnosť situácie 
poukazujú mnohí kňazi, ktorí pomáhajú 
v nemocniciach a pochovávajú zosnulých. 
KBS tak vyzvala predstaviteľov vlády, aby 
bolo opätovne možné obnoviť verejné sláve-
nia  verejných bohoslužieb. (Rádio Lumen)

20. VÝROČIE ZALOŽENIA FARNOSTI 
KOŠICE	J	Gréckokatolícka farnosť blažených hieromučeníkov P. P. Gojdiča 
a M. D. Trčku na sídlisku Košice-Ťahanovce si v tomto roku pripomína 20. výro-
čie svojho založenia. V nedeľu 17. januára sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
tohto jubilejného roka farnosti s posvätením banneru, ktorého súčasťou je aj no-
vovytvorené logo farnosti. Slávnostnú svätú liturgiu slávil farár farnosti Martin 
Mikula, ktorý skrze online vysielanie povzbudil veriacich, aby aj v čase pandémie 
žili s Cirkvou skrze svoju farnosť. Predprípravou na slávenie 20. výročia farnosti 
boli predošlé štyri tematické roky farnosti, ktorých náplňou boli témy ako rodi-
na, Božie slovo, svätá liturgia či sväté tajomstvá. Slávnostné vyvrcholenie roka 
výročia farnosti sa uskutoční 19. septembra 2021, keď bude rovnako predstavený 
aj dokument o farnosti na počesť okrúhleho jubilea. (Veronika Marcinová)

GRÉCKOKATOLÍCI CHODIA 
DO CHRÁMU NAJČASTEJŠIE
SLOVENSKO	J	Agentúra Focus vo februári zverejnila výskum na vzorke 1 004 
respondentov z novembra 2020, v ktorom skúmala účasť na náboženských 
obradoch u rímskokatolíkov, evanjelikov a gréckokatolíkov – troch najväčších 
cirkví na Slovensku. Respondenti odpovedali na otázku: „Ako často sa zúčast-
ňujete na náboženských obradoch (napr. omšiach a bohoslužbách)? Máme 
na mysli v bežnom období mimo koronakrízy.“ Podľa prieskumu sa na týchto 
obradoch zúčastňuje aspoň raz týždenne skoro 60 % gréckokatolíkov, 18,5 % 
menej často, 21,5 % iba na sviatky a 1,5 % nechodí do cerkvi vôbec. Výsledky boli 

prezentované v súvislosti s vyostrovaním kampane pred sčítaním obyvateľov 
ohľadom prihlásenia sa k vierovyznaniu. Členovia občianskeho združenia Ethos 
totiž spustili kampaň za označenie „bez vyznania“ počas sčítania, aby dosiahli 
oslabenie postavenia cirkví a ich plnú (aj finančnú) odluku od štátu. Prehodno-
tenie súčasného financovania cirkví by sa mohlo diať vtedy, ak by počet veriacich 
v sčítaní v roku 2021 zmenil oproti roku 2011 najmenej o 10 %. V roku 2011 sa 
ku Gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 206 871 veriacich, čo bol pokles oproti roku 
2001 o 12 960 veriacich, resp. 6,26 %. (Juraj Gradoš)



(NE)TRADIČNÁ 
ZBIERKA

VERONIKA FUTEJOVÁ

Charita na Slovensku stojí už viac ako 90 
rokov a 365 dní v roku blízko pri človeku. 
Od pomoci diecéznych charít závisia 
osudy tisícok ľudí v núdzi. Každý rok sa 
v chrámoch na začiatku pôstneho a adven-
tného obdobia koná celoslovenská zbierka 
na podporu charity. Blížiaca sa jarná 
zbierka pripadá v tomto roku na 21. febru-
ára. Vzhľadom na pozastavenie verejných 
bohoslužieb pre pandémiu Covid-19 
sa zbierka bude realizovať netradične, 
predovšetkým online. Na webovej stránke 
www.zbierkanacharitu.sk si môžete vybrať 
konkrétnu arcidiecéznu/diecéznu charitu, 
ktorej svojím finančným darom pomôžete 
pri činnosti v roku 2021. 

Výnos zbierok na charitu z farností Prešov-
skej archieparchie a Bratislavskej eparchie 
je poukázaný na činnosť Gréckokatolíckej 
charity Prešov (GKCH). Vďaka finančnej 
podpore verejnosti bude môcť prešovská 
charita aj v tomto roku prevádzkovať, 
vykonávať a skvalitňovať všetky svoje 
sociálne i zdravotnícke služby v plnej miere. 
Jej činnosť môžete podporiť v rámci jarnej 
zbierky od Prvej pôstnej nedele až do konca 
marca 2021. 

Počas uplynulého roka viac ako sto zamest-
nancov a vyše päťdesiat dobrovoľníkov 
GKCH pomohlo približne 2 500 ľuďom 
v núdzi. Viacerí z nich si prešli novým 
ochorením spolu s klientmi, čo zásadne 
ovplyvnilo ich službu. Aj napriek mnohým 
obmedzeniam idú často na doraz. Nebyť 
ich obetavej práce, modlitieb veriacich 
a finančnej pomoci podporovateľov mnoho 
núdznych by ostalo bez konkrétnej pomoci. 

Štedrí darcovia podržali prešovskú charitu 
už aj pri minuloročnej jesennej zbierke, 
realizovanej za mimoriadnych okolností. 
V nej sa podarilo vyzbierať vyše 36-tisíc 
eur. Vyzbierané prostriedky GKCH použila 
na dofinancovanie stavby pri Domove 
nádeje – centre pre deti a rodiny v Prešove 
(DoN), konkrétne na pokrytie nákladov 
súvisiacich s nákupom dreva na krov 
a realizáciu samotnej strechy. Časť výnosu 
zbierky poputovala aj na dofinancovanie 
projektu farských charít. Ďalším dôležitým 
výdavkom bola úhrada vyšších prevádzko-
vých nákladov v roku 2020 aj v dôsledku 
pandémie. 

Charitná činnosť je financovaná z rôznych 
dotácií, grantov a príspevkov, ktoré však 
nikdy nepokryjú celé náklady z poskyto-
vania sociálnych služieb v diecéze. Výnos 
z jarnej zbierky chce GKCH použiť najmä 
na dofinancovanie viacerých charitných 
aktivít. Jej prioritnou snahou ostáva 
konkrétna pomoc núdznym na riešenie 
ich existenčných problémov. Výťažok 
zo zbierky pomôže, aby práce na stavbe 
pri DoN mohli pokračovať. GKCH čaká aj 
presťahovanie služby ADOS Charitas Snina 
do nových priestorov Pastoračného centra 
Snina-Brehy, s čím súvisia vyššie výdavky. 
Ďalším z plánovaných zámerov je uhrade-
nie nákladov súvisiacich s projektovou do-
kumentáciou Pod Táborom v Prešove (ZOS, 
ŠZ), kde sa ukazuje potreba týchto služieb 
na pomoc ľuďom v krízových životných 
situáciách. 

Deliť sa s chudobnými znamená vzájomne sa obohacovať. Zahŕňa 
v sebe spoločné kráčanie, to, že sa necháme evanjelizovať nimi, 
ktorí dobre poznajú trpiaceho Krista, nechať sa „nakaziť“ ich skú-
senosťami... (Svätý Otec František)

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
VARIABILNÝ SYMBOL: 6622

Podporiť nás môžete aj hotovostnou platbou u kňaza  
vo svojej farnosti alebo v centre GKCH (Hlavná 2, Prešov).

ĎAKUJEME ZA VAŠU ŠTEDROSŤ
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA: WWW.GKCHARITA-PO.SK. 
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PONDELOK
8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Už nikdy viac neprekľajem zem  
pre človeka. (Gn 8, 21)
Pánov prísľub ohľadne starostlivého 
spravovania zeme trvá dodnes. Smutne 
však musíme skonštatovať, že to, čo 
on kladne prisľúbil, my rúcame svojím 
negatívnym postojom k stvorenstvu. 
Honba za bohatstvom, peniazmi, 
majetkom a prestížou ničia vodstvo, lesy, 
živočíchy, úrodnú pôdu. Sami sa stávame 
pre našu zem prekliatím. V pôstnom čase 
sa máme zamyslieť aj nad svojím postojom 
k prírode – Božiemu stvorenstvu. A kam 
treba, priniesť patričné ovocie hodné 
pokánia – nápravy.
Ak sa slávi liturgia VPD: Gn 8, 21 – 9, 7; 
Prís 11, 19 – 12, 6 (dňa); Iz 43, 9 – 14a;  
Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3a; stichiry 
na desať veršov; štyri z triódy dňa – nahra-
díme ich zo stredy druhého týždňa Veľké-
ho pôstu, prvú opakujeme, a mučeníkom, 
pričom prvú opakujeme Sláva, mučení-
kom, I teraz podľa Sláva (MM: 19, 53, 41) 

UTOROK
9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý  
nás opantáva. (Hebr 12, 1)
Uvedomiť si realitu, že hriech je najväčšou 
záťažou ľudskej duše, a nechať sa 
Bohom odľahčiť – zhodiť túto príťaž 
do jeho nekonečného milosrdenstva, 
je tým najhlbším tajomstvom svätej 
Štyridsiatnice. Nebuď teda zohnutý 
a paralyzovaný, neklesaj na duchu, ale 
vzpriam sa skrze vieru a odvážne vykroč 
vpred s očami upretými na Ježiša, pôvodcu 
a zavŕšiteľa viery.
Služba VPD: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22; 
Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 – 16, zač. 80; 
stichiry na desať veršov: utorkové nahra-
díme zo stredy tretieho týždňa Veľkého 
pôstu, pričom prvú opakujeme, a potom 
sebastejským muč., pričom prvú opakuje-
me; Sláva, I teraz, Bohorodičník muč.  
(MM: 20, 53; HS: 366; PZ: 344; HP: 360)

STREDA
10. marec
Mučeník Kodrat a spoločníci
Rozvážny človek tají, čo vie... (Prís 12, 23)
Doba sociálnych sietí je aj dobou 
„vešania“ rôznych osobných, často i veľmi 
súkromných, ba dokonca až intímnych 
záležitostí či názorov na web. Akoby vládlo 
predbiehanie sa, kto čo najviac prezradí  
zo svojho života, trávenia dňa, zo súkro-
mia. No stáva sa, že sa to mnohým akosi 

vymkne z rúk, spod kontroly a odrazu je 
neskoro: strata dôvery, zničené priateľstvá, 
aféry... Čo s tým? Návod: Nie virtuálnemu 
svetu – bôžiku, ale pravému Bohu odhaľuj 
svoj čas, život, súkromie, seba.
Služba VPD: Gn 9, 18 – 10, 1;  
Prís 12, 23 – 13, 9; stichiry na desať veršov: 
šesť z triódy zo stredy prostredného týždňa 
a štyri slohy svätému (zo zajtrajšieho dňa); 
Sláva, I teraz, Bohorodičník; zdržanlivosť 
od mäsa (MM: 20, 51)

ŠTVRTOK
11. marec
Patriarcha Sofronios
Bol si verný nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým... (Mt 25, 23)
Podobenstvo o talentoch je pripomienkou 
našej povinnosti byť horlivým kresťanom. 
Prijatú Božiu milosť nielen mať, ale 
patrične ju aj rozmnožiť. Vernosť 
tomuto poslaniu je odmenená prijatím 
do spoločenstva radosti nášho Pána nielen 
tu na zemi, ale predovšetkým raz v nebi. 
Len pozor na pokušenie od nepriateľa 
našej spásy: na duchovnú lenivosť 
a vlažnosť vo viere. Naša viera totiž má 
rásť, nesmie byť neaktívna, strnulá, proste 
zakopaná.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30,  
zač. 105; každodenné antifóny; menlivé časti 
z Krížupoklonnej nedele, namiesto Svätý 
Bože Tvojmu Krížu (HS: 211; PZ: 174; HP: 172)

PIATOK
12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky
Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej 
krajiny...“ (Gn 12, 1)
Ťažké rozhodnutie – odísť zo zaužívaného 
spôsobu života. Zmeniť prostredie, opustiť 
priateľov a známych, začať odznova 
kdesi inde. No Abram uveril, že Pán sa 
nemýli vo svojich rozhodnutiach a že je 
verný svojim prísľubom. Pokánie tiež 
znamená opustiť starý spôsob života 
a vykročiť v ústrety Pánovmu prisľúbeniu: 
„Požehnám ťa a preslávim tvoje meno, a ty 
budeš požehnaním.“
Služba VPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; 
stichiry na desať veršov: jedna sloha z tri-
ódy z piatka prostredného týždňa dvakrát; 
štyri slohy mučeníkom zo 7. hlasu a štyri 
slohy svätému (zo zajtrajšieho dňa); Sláva: 
zosnulým, I teraz: Bohorodičník; zdržanli-
vosť od mäsa (MM: 23, 44, 48) 

SOBOTA
13. marec
Štvrtá zádušná sobota

Prenesenie ostatkov Nikefora,  
konštantínopolského patriarchu
Smrť, kde je tvoje víťazstvo? (1 Kor 15, 55)
V mnohých historických filmoch je 
ukázané, ako odvážni vodcovia ľudu, 
králi, rytieri, hrdinovia sa stojac oproti 
presile hrdo postavili nepriateľovi, aj keď 
vedeli, že ich čaká istá smrť. Nezomierali 
s beznádejou a v strachu, ale s odhodlaním, 
lebo sa nebáli smrti ako takej. Ktosi raz 
povedal, že najhoršia je smrť od strachu. 
Pascha je upevnenie viery človeka 
v definitívne víťazstvo Krista nad smrťou. 
Hoci by bola smrť akokoľvek mocná, 
už nikdy sa nepostaví na ten najvyšší 
stupienok, ktorý patrí víťazovi, lebo tam  
už navždy stojí jedine vzkriesený Kristus. 
Liturgia: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313;  
Mk 7, 31 – 37, zač. 31 (radové);  
1 Kor 15, 47 – 57, zač. 163; Jn 5, 24 – 30,  
zač. 16 (zosnulým); každodenné antifóny; 
menlivé časti zosnulým; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Najčistejšia Bohorodička  
(HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA
14. marec
Štvrtá pôstna nedeľa – Jána Klimaka 
Prepodobný Benedikt
Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí 
vraveli: Zomrel! (Mk 9, 26)
To, čo ostatní vnímali ako smrť – koniec, 
u Krista znamenalo nový začiatok. Len 
on zostal v tom okamihu pokojný, lebo 
vedel, že chlapec nie je naozaj mŕtvy. 
Jediné, čo vtedy reálne zomrelo, pominulo, 
bolo posadnutie zlým. Nech i v nás 
Božím zásahom skrze jeho Slovo zomrie 
akékoľvek zlo, aby nás následne Kristus, 
ktorý je jediným Spasiteľom, chytil 
za ruku a zodvihol k novému začiatku. 
Kristus má to jedinečné privilégium 
rozkázať a pohroziť zlému, aby z nás 
vyšiel. My len volajme ako prosiaci otec 
z dnešného evanjelia: „Zľutuj sa, Pane, nad 
nami, a pomôž nám.“ 
Liturgia sv. Bazila Veľkého:  
Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9,17 – 31, 
zač. 40; hlas 8; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondak 
z triódy, I teraz, kondak z patrocínia; ak 
nie je chrám Bohorodičky: Sláva, I teraz, 
kondak z triódy; prokimen, Aleluja a pri-
časten z hlasu; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Z teba, milostiplná (HS: 152, 212;  
PZ: 107, 174; HP: 106, 175)

PONDELOK
15. marec
Mučeník Agapios
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš 
Otec. (Lk 6, 36)
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Ak má na svätých liturgiách zvlášť teraz 
v pôstnom čase kadidlo príjemne voňať, 
nestačí len zapáliť uhlík, ale treba naň 
položiť voňavý ladan. Bez toho nenastane 
požadovaný efekt. Ani naše vnútro 
nestačí zapáliť pôstom, ale treba ho 
naplniť milosrdenstvom, nielen smerom 
od Boha k nám, ale zvlášť smerom od nás 
k blížnym. To bude tá živá, svätá, Bohu 
milá obeta – naša duchovná bohoslužba, 
o ktorej dnes píše aj svätý apoštol Pavol 
v Liste Rimanom.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, zač. 26; 
každodenné antifóny; menlivé časti z pon-
delka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Ktorými sem-tam hádže a zmieta...  
(Ef 4, 14)
Pán Ježiš nám v evanjeliu dáva za príklad 
deti, aby sme boli ako ony, lebo plne 
dôverujú tým, ktorí sa o ne starajú. 
A teraz sv. apoštol Pavol píše, aby sme 
v duchovnom živote neaplikovali túto 
detskú črtu prelietavosti a nestálosti 
v názoroch. Stabilita v Pánovi znamená 
aj stabilitu v životnom nasmerovaní, 
vo viere, v nádeji, v láske, v rozhodnutiach 
i v konečnom cieli, ktorým je nebo.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Ef 4, 14 – 17, zač. 225; Lk 6, 24 – 30, zač. 25 
každodenné antifóny; menlivé časti z utor-
ka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 
17. marec
Prepodobný Alexej
Lepšie mať málo spravodlivým  
spôsobom... (Prís 16, 8)
Poctivosť sa už dnes akosi nenosí. 
Skôr všade navôkol počuť o korupcii, 
podplácaní, podvodoch, krádežiach 
a rýchlo zarobených „prachoch“, načierno, 
nečestne alebo aj nemorálnym spôsobom. 
Hlavne nech sú! A veľa, veľa! Tak ako to 
poznáme z Mrázika, kde Marfa chce rýchlo 
veno. No môže Boh žehnať takémuto 
nečestnému spôsobu zarábania? Učme 
sa aj pozemské dobrá získavať a prijímať 
poctivým spôsobom v súlade so svojím 
svedomím.
Služba VPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16, 9; 
stichiry na tridsať veršov: šesť slôh z triódy 
zo stredy piateho týždňa a dvadsaťštyri 
slôh od biskupa Andreja Krétskeho; Sláva, 
od biskupa Andreja Krétskeho, I teraz 
Bohorodičník; zdržanlivosť od mäsa  
(MM: 24, 25)

ŠTVRTOK
18. marec
Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho 
Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
Prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nena-
šiel. (Lk 13, 6)
Najväčším sklamaním pre skúseného 
ovocinára je, keď strom, ktorý sám zasadil 
a ktorému už prišiel čas, žeby mal konečne 
zarodiť ovocie, ostáva bez úrody. Každý 
z nás bol Bohom zasadený do tejto zeme, 
aby prinášal ovocie hodné pokánia. 
Polož si i teraz otázku, čo by z teba Pán 
dnes mohol pooberať, aké ovocie života 
by si mu ponúkol. Nebol by smutný, že 
to, čo hľadá, by na tebe nenašiel? Či sa 
ľahkomyseľne spoliehaš na ďalšiu šancu? 
A čo keď je práve dnes ten deň, keď ťa 
vytne? Čo bude potom?
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70; 
každodenné antifóny; menlivé časti 
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária
On mu odvetil: „Hľa, tu som, syn môj!“  
(Gn 22, 7)
Udalosť obetovania Izáka je nielen 
predobrazom obety Ježiša Krista, ale 
zároveň obrazom nekonečnej lásky: 
Abraháma k synovi Izákovi, Otca k Synovi, 
Otca k tebe. Tak ako Abrahám sprevádza 
Izáka na vrchol v krajine Morja, tak nás 
náš nebeský Otec sprevádza v živote 
láskou a milosrdenstvom do nebeskej 
vlasti. Áno, Pán vidí naše konania, pády, 
trápenia i obety. No nikdy nás neopúšťa, 
kráča s nami vždy pripravený žehnať, ak aj 
my ako Abrahám poslúchneme jeho hlas.
Služba VPD: Gn 22, 1 – 18, Prís 17, 17 – 18, 5; 
stichiry na desať veršov: jedna sloha z tri-
ódy z piatka piateho týždňa dvakrát, jedna 
sloha mučeníkom a sedem slôh Bohoro-
dičke; Sláva, I teraz Bohorodičke; 7. hl.; 
zdržanlivosť od mäsa (MM: 29) 

SOBOTA
20. marec
Akatistová sobota 
Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
Na spásu tým, čo ho očakávajú...  
(Hebr 9, 28)
Neustále žijeme v očakávaní. Čakáme 
na termín pôrodu dieťaťa, dôležitý 
dokument z úradu, termín nástupu 
do školy, výsledok lekárskej správy 
z vyšetrenia či ukončenie pandémie 
vo svete. Čakáme, ako to v budúcnosti 
bude. Popri všetkých tých očakávaniach 
nezabudnime hlavne očakávať Pána, 

ktorý isto príde. Lebo nemúdrosť panien 
z podobenstva o desiatich pannách 
spočívala práve v tom, že neboli v stave 
pripravenosti – očakávania, a preto ani 
nevošli do svadobnej siene ženícha.
Liturgia: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322;  
Mk 8, 27 – 31, zač. 35 (radové); Hebr 9, 1 – 7, 
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 
(Bohorodičke); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti z Akatistovej 
soboty (HS: 213; PZ: 177; HP: 175)

NEDEĽA
21. marec
Piata pôstna nedeľa − Márie Egyptskej 
Prepodobný Jakub Vyznávač
So svojou vlastnou krvou, a tak získal 
večné vykúpenie (Hebr 9, 12)
Pamätám si, ako som bol ako seminarista 
prvýkrát darovať krv a hneď po odbere 
som mal ísť k okienku, kde mi dali 
dvadsať korún a keksík. Zostal som 
prekvapený a zareagoval som: „Ale veď to 
je bezplatné darcovstvo, či nie?“ A pani 
za okienkom mi povedala: „Mladý pán, 
to, čo ste darovali, má oveľa, oveľa väčšiu 
hodnotu než pár korún a keksík.“ Áno, 
ľudská krv má mnohokrát hodnotu 
záchrany pozemského života. A čo Kristova 
krv? Poznáme jej hodnotu? Je ľudsky 
nevyčísliteľná, liturgickým jazykom 
povedané drahocenná, lebo je to hodnota 
Kristovej obety pre našu spásu. Denne pri 
svätej liturgii počúvame: „Pite z nej všetci, 
toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa 
vylieva za vás i za mnohých na odpustenie 
hriechov.“ Skryť sa pod túto krv nám 
prináša obmytie našich hriechov, očistenie, 
uzdravenie a posvätenie duše, ochranu 
pred pokušiteľom aj záruku večného 
života. Čo vzácnejšie ešte potrebujeme? 
Stačí sa len utiekať pod jej ochranu. 
Prednedávnom sa nad Slovenskom 
uskutočnil druhý prelet lietadla, v ktorom 
kňaz žehnal našu krajinu relikviou 
Kristovej krvi, aby sa skončila epidémia, 
ktorá nás už rok sužuje. Naozaj silný 
moment pre človeka, ktorý verí a dôveruje 
v silu i drahocennosť Pánovej krvi. „Vďaka, 
Pane, za každú jednu kvapku tvojej krvi, 
ktorou si nám získal vykúpenie.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 9, 11 – 
14, zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač. 47; hlas 
1; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
tropár z hlasu, Sláva kondak z triódy, 
I teraz, kondak chrámu Bohorodičky (ak 
nie je chrám Bohorodičky, Sláva, I teraz, 
kondak z triódy); prokimen, Aleluja a pri-
časten z hlasu; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Z teba, milostiplná (HS: 143, 214;  
PZ: 96, 178; HP: 97, 176) 

Pavol Székely
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Panychída sa skladá z viacerých modlitieb. Všetky sú zamerané na oslavu 
Kristovej moci nad smrťou alebo sa prihovárajú za spásu zosnulých.
Úloha: Správne priraď časti modlitieb v slovenskom jazyku k ich cirkev-
noslovanským verziám. Dvojice spoj čiarou.

Prekladač

Slovo panychída vzniklo z dvoch gréc-
kych slov – celá + noc. Pomenovanie 
odkazuje na to, že kedysi dávno, 
v čase prenasledovania kresťanov, sa 
tieto modlitby za zomrelých konali 
v noci. Dnes je to už trocha inak. Ak 
sa niekedy budete modliť panychí-
du, nezabudnite, že je to milostivý 

čas pre duše, ktoré čakajú na to, aby 
mohli vstúpiť do nebeskej slávy.

Ahoj, deti, v  čase Veľkého pôstu sa ko-
najú mnohé kajúce pobožnosti, ktoré 
nám pomáhajú pristúpiť k Bohu s čis-
tým srdcom. Do tohto obdobia však 
patria aj modlitby za tých, ktorí už 
zomreli. Jednou z takýchto modlitieb 
je panychída. Spoločenstvo Cirkvi sa 
ju najčastejšie modlieva pri pohre-
boch, zádušných liturgiách a pri piet-
nych spomienkových slávnostiach.
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Príbehy poslušníkaModlitba Cirkvi

Boh svojou smrťou  a vzkriese-
ním rozlámal okovy podsvetia 
a otvoril zosnulým cestu k spá-
se, do večnej blaženosti.
Úloha: Ktorý tieň patrí k rozlá-
maným dverám podsvetia?

Okovy

A čo 
bolo potom?

Čo toľko zívaš?

Hm.
Tak treba zmeniť 

taktiku.

Áno, sme vo vojne. Bojujeme za 
duše. A môžeme tak urobiť aj 

dnes večer modlitbou panychídy. 
Sila jednotnej modlitby Cirkvi    
                                prináša... 

Začal som sa vrúcne modliť, 
a nič... Modlitba vôbec 

nefungovala.

Aj keď modlitba panychídy patrí medzi kratšie,
predsa sa skladá z niekoľkých častí.

Úloha: Prečiarkni tie časti, ktoré sa v panychíde nenachádzajú. Sú tri.

Časti

Dnes v noci 
som veľmi zle 

spal.

Snívalo sa mi, že v akomsi 
temnom kruhu je môj strýko, 

ktorý už zomrel, s ďalšími mužmi 
z našej rodiny. A nikto nemohol 

ten kruh prekročiť ani 
prelomiť.

... víťazstvo tým, ktorí čakajú 
na Božie milosrdenstvo.

1. ... s dušami zosnulých 
spravodlivých...

2. ... ty si Boh, čo zostúpil 
do podsvetia...

3. ... modlime sa za pokoj 
duše zosnulého Božieho 
služobníka...

A ... molimsja o upokojenii 
duši usopšaho raba Božija

B ... so duchi pravednych 
skončavšichsja...

C ... ty jesi Boh sošedyj vo 
ad...

1. Jednorodený Synu; 2. zvyčajný začiatok; 3. zvolanie;
4. Raduj sa; 5. tropáre; 6. prepustenie; 7. kondaky; 8. jekténia

Tak-
tiku? 
Ako vo 
vojne?
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JUBILEÁ KŇAZOV

Jozef Matejovský, farár farnosti Košice-Fur-
ča – 10. marec – 50 rokov života; Ľuboslav 
Pulščák, farár farnosti Veľký Lipník – 17. marec 
– 50 rokov života; Mons. Jozef Tóth, titulárny 
kanonik, protojerej, na odpočinku v Košiciach – 
20. marec – 96 rokov života; Jozef Miňo, farár 
farnosti Košice-Západ – 23. marec – 50 rokov 
života; Klaus Metsch, protojerej, výpomocný 
duchovný pre diecézu Dresden-Meißen –  
24. marec – 50 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Prosíme všetkých farárov a dôverníkov miest-
nych odbočiek SSCM, aby nám po vyzbieraní 
členského zaslali celkovú sumu na účet 
spolku. Súčasne prosíme, aby aktualizovaný 
protokol o prevzatí členských podielov poslali 
na adresu Hollého 4, 071 01 Michalovce. 
Do protokolu vyznačte zmeny v členstve 
a uveďte svoj kontakt, aby sme mohli prompt-
ne riešiť prípadné nezrovnalosti. Za spoluprá-
cu ďakujeme.

Spolok sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti  
30. výročia obnovenia svojej činnosti vydal 
zborník s názvom Spolok spája. Možnosť ob-
jednať ho je cez e-shop www.byzant.sk alebo 
v Spolku sv. Cyrila a Metoda na Hollého 4 
Michalovce.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý duchovný otec Štefan Vansač, v decem-
bri ste oslávili svoje 50. narodeniny. Sme veľmi 
radi, že máme vo svojej farnosti vo Vyšnej 
Olšave takého úžasného človeka. Ďakujeme 
vám aj celej vašej rodine za pomoc, modlitby 
a ústretovosť. Z úprimného srdca vám blaho-
želáme a vyprosujeme milosť žiť tak, aby ste 
sa páčili Bohu. Do ďalších rokov vám želáme 
pevné zdravie, veľa Božích milostí, plnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodič-
ky. Nech zažívate požehnanie, radosť a spokoj-
nosť v kruhu vlastnej i farskej rodiny.

veriaci z farnosti Vyšná Olšava

Najstaršia občianka obce 
Miklušovce Mária Čuchtová 
oslávila 16. februára svoje 
95 narodeniny. Srdečne 
blahoželáme a želáme 
pevné zdravie.

starostka obce

Drahý náš duchovný otec 
Juraj Danko, 16. marca 
oslávite 40 rokov života. 
Ďakujeme vám za Božie 
slovo, ktoré nám s láskou 
ohlasujete. Ste požehnaním 
pre veriacich našej farnosti. Vyprosujeme vám 

od Pána hojnosť Božích milostí, plnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodič-
ky. Nech vás aj celú vašu rodinu Pán sprevádza 
svojím požehnaním. Na mnohaja i blahaja lita. 

veriaci z farnosti Lukov

Kto miluje, ten chce darovať 
seba samého. (Ján Pavol 
II.) 26. februára sa z Božej 
milosti naša mamka, babka 
a prababka Klára Ficová 
z Kaluže dožila krásneho 
životného jubilea −  
75 rokov. S vďačnosťou v srdci ďakujeme za váš 
každodenný dar obety, trpezlivosti a lásky 
venovaný každému z nás. S láskou syn Ľubomír 
s manželkou Martinou, dcéra Jana, vnučka Nika, 
vnuk otec Mário s manželkou Nikou a pravnú-
čik Filipko. Na mnohaja i blahaja lita! 

SPOMÍNAME

V nedeľu 7. februára nás 
vo veku 82 rokov predišiel 
do večnosti otec Ján Smol-
nický. V nedeľu 18. augusta 
1969 prišiel sláviť liturgiu 
do farnosti Miklušovce. 
Po liturgii ho veriaci oslovili, 

či by u nich ako kňaz neostal. Následne ho otec 
ordinár Hirka vymenoval za kňaza našej far-
nosti. Otec Ján pôsobil v Miklušovciach pätnásť 
rokov až do roku 1984, keď odišiel na nové pô-
sobisko do Kráľoviec. Ľudia ho mali veľmi radi 
a jeho deti strávili detstvo s miklušovskými 
rovesníkmi. Zanechal vo farnosti trvalú pečať 
svojho pôsobenia. Bol oddaným gréckoka-
tolíkom a tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, modlitbu a tichú spomienku. 

za všetkých Miklušovčanov, ktorí naňho 
s úctou a tichou pietou spomínajú, Mgr. Mária 

Čuchtová, starostka obce

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 
Veľkopôstny moleben 15.00 Korunka Božieho 
milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 
Večiereň 16.30 Svätá liturgia csl. (Prešov) 
17.30 Veľkopôstny moleben a svätá liturgia/
veľké povečerie (Michalovce) 20.00 Posvätný 
ruženec za ochranu krajiny
Utorok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 08.50 

Tretia hodinka 10.00 Posvätný ruženec 10.30 
Svätá liturgia sl. (Litmanová) 11.30 Moleben 
za chorých 15.00 Korunka Božieho milosrden-
stva 15.15 Deviata hodinka 15.30 Večiereň 
17.00 Veľkopôstna večiereň (Bratislava) 20.00 
Posvätný ruženec za ochranu krajiny
Streda  07.00 Veľkopôstna utiereň (Košice) 

08.50 Tretia hodinka 10.00 Posvätný ru-
ženec 10.30 Svätá liturgia sl. (Litmanová) 
11.30 Veľkopôstny moleben 15.00 Korunka 
Božieho milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka 
16.40 Moleben k patrónke Zemplína za uz-
dravenie 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 Božieho 
milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 
Večiereň 16.30 Svätá liturgia sl. (Prešov) 
17.30 Akatist k sv. Mikulášovi 18.00 Svätá 
liturgia csl. (Ľutina) 20.00 Posvätný ruženec 
za ochranu krajiny
Piatok  07.00 Veľkopôstna utiereň (Prešov) 

08.50 Tretia hodinka 09.00 Krížová cesta 
10.00 Posvätný ruženec 10.30 Svätá liturgia 
sl. (Litmanová) 11.30 Panychída za zosnulých 
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 15.15 
Deviata hodinka 16.00 Deviata hodinka, večie-
reň a malé povečerie (Univ) 20.00 Apoštolát 
modlitby (prvý a tretí piatok mesiaca)/Posvät-
ný ruženec za ochranu krajiny
Sobota  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 08.50 

Tretia hodinka 10.00 Posvätný ruženec 10.30 
Svätá liturgia sl. (Litmanová) 15.00 Korunka 
Božieho milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka 
15.30 Večiereň 16.00 Deviata hodinka, 
večiereň a malé povečerie (Univ) 18.00 Svätá 
liturgia sl. (Košice) 20.00 Posvätný ruženec 
za ochranu krajiny
Nedeľa  08.00 Utiereň 15.00 Korunka Božieho 

milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka 15.30 
Večiereň 17.00 Veľkopôstna večiereň 18.00 
Svätá liturgia csl. 20.00 Posvätný ruženec 
za ochranu krajiny
06.03. (sobota)  09.00 Tretia hodinka 09.30 

Svätá liturgia (Michalovce) 11.30 Moleben 
k Presvätej Bohorodičke
07.03. (nedeľa)  09.00 Svätá liturgia csl. (Brati-

slava) 10.30 Svätá liturgia sl. – detská (Košice)
08. – 12.03.  20.00 Duchovná obnova s archi-

mandritom Jaroslavom Lajčiakom
14.03. (nedeľa)  09.30 Svätá liturgia sl. – det-

ská (Michalovce) 11.45 Svätá liturgia sl. – det-
ská (Prešov) 
21.03. (nedeľa)  09.00 Svätá liturgia csl. (Koši-

ce) 10.30 Svätá liturgia sl. (Bratislava) 
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TV LUX

07.03. (nedeľa)  07.50 Slovo v obraze: Panna 
Mária pred krížom 11.40 František Trstenský, 
téma: Podobenstvá 16.45 Povolaný a vyvolený: 
Otec Vincent Capodanno
08.03. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 

Kašparů R 08.25 Kráľovstvo bez hraníc: Zvesto-
vanie 17.30 Doma je doma 20.15 A teraz čo?
09.03. (utorok)  09.00 Moja misia 10.10 Sve-

dectvo 10.55 Doma je doma 13.15 Quo vadis 
16.30 V škole Ducha 21.15 Gréckokatolícky 
magazín
10.03. (streda)  08.10 Eucharistické zázraky: don 

Bosco 13.50 Akatist k blaženému Teodorovi 
Romžovi 19.30 Kráľ Herodes a mudrci 20.15 
PKP R

11.03. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí 08.25 
Animované príbehy o živote Ježiša Krista 17.15 
PKP 21.05 Pokiaľ dýcham, dúfam
12.03. (piatok)  08.25 Kráľovstvo bez hraníc: Ján 

Krstiteľ 10.15 PKP 14.20 GkM R 15.30 Krížová 
cesta: Kráčať s ním 16.35 PKP 22.20 Quo vadis
13.03. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 13.50 

Krížová cesta prešovskou Kalváriou 16.00 Svätý 
Anton z Padovy: Milosť a oheň 20.30 G. Moscati: 
Doktor pre chudobných (1) 2
14.03. (nedeľa)  02.15 GkM R 03.20 Akatist 

k blaženému Teodorovi Romžovi 08.00 GkM R 
08.45 Tvorivo 22.00 Na Boží obraz
15.03. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 

Kašparů 08.25 Kráľovstvo bez hraníc: Nielen 
z chleba žije človek 13.15 Z javora 19.00 Mod-
litba k sv. Jozefovi
16.03. (utorok)  08.10 Slovo v obraze: Svätý 

Jozef, ženích Panny Márie 13.15 Spojení vierou 
20.45 V kontexte 23.05 Taizé
17.03. (streda)  01.15 Akatist k blaženému 

Teodorovi Romžovi 08.10 Zabudnuté poklady 
10.00 Kroky viery so sv. Jozefom 20.10 PKP
18.03. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí 10.25 

V kontexte 13.50 Jeden na jedného 17.00 Prí-
behy z Kyabakadde 17.15 PKP 23.05 A teraz čo?
19.03. (piatok)  08.15 A teraz čo? 10.15 PKP 

14.20 Katechézy o Skutkoch apoštolov 16.35 
PKP R 19.50 Spytovanie svedomia
20.03. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 08.25 

Klbko a dvanásť apoštolov 14.05 PKP 14.10 
Akatist 15.30 Gréckokatolícky ruženec 20.30 
G. Moscati: Doktor pre chudobných (2) 2
21.03. (nedeľa)  07.40 Zabudnuté poklady 

08.45 GU 100 13.15 V Samárii pri studni 15.30 
Krížová cesta: Byť jeho učeníkmi 22.00 Pápež 
František: Vlastnými slovami

TV NOE

07.03. (nedeľa)  06.35 Řeckokatolický magazín 
R 06.55 Misie skrze svědectví: Slovensko 11.25 
Štětcem a píšťalou 14.00 Dobrý voják Charlie
08.03. (pondelok)  06.40 Made in Ružomberok 

13.20 Bible pro Severní Koreu 16.55 Nebojte se 
18.50 Hermie soutěží 19.30 Církev za oponou
09.03. (utorok)  06.50 Kalvária Nitrianske Prav-

no 09.50 Jak potkávat svět (72) 12.05 Největší 
přání 19.05 Svatá Kateřina Sienská

10.03. (streda)  10.20 Ateliér užité modlitby 
12.50 Manželská setkání 14.35 Dům ze skla? 
18.55 Etiopie: Jděte a získávejte učedníky
11.03. (štvrtok)  07.40 Čas pro Malawi 08.25 

První křesťané 11.05 Guatemala: Lidé kukuřič-
ných polí 14.35 Don Rua: Nástupce
12.03. (piatok)  09.15 Bible pro Severní Koreu 

15.00 Křížová cesta z Lurd 16.20 Věk reforem 
(9) 17.40 Bačkorám navzdory
13.03. (sobota)  08.20 Cirkus Noeland (9) 09.25 

Ovečky 15.15 Josef a jeho bratři 17.30 Příběhy 
odvahy a víry: Osud Anny Abrikosové (17)
14.03. (nedeľa)  06.05 Pro vita mundi: Páter Pe-

ter Krenický 06.45 ŘkM R 11.05 Poutníci času 
(8) 19.35 Do varu s Maxem Kašparů (1)
15.03. (pondelok)  07.45 Mwebare kwija: Klinika 

v buši 13.15 Zvěčněné šupolím 14.30 Cvrlikání 
(1) 18.30 Sýrie: Uprostřed popela
16.03. (utorok)  06.05 Pro vita mundi: Max Kaš-

parů 13.30 Na křídlech andělů 14.35 Zimbab-
we: Z temnoty 21.10 Řeckokatolický magazín
17.03. (streda)  07.15 Na jedné lodi (1) 10.40 

Pavel Raus: Život mimo internet 14.40 Keď 
narastiem, ožením sa 18.50 Smírčí kříž
18.03. (štvrtok)  06.50 Církev za oponou 07.30 

Irák Ninivské pláně: Exodus 11.05 Etiopie: 
Z každého kmene 14.55 Krajané z Gerníku
19.03. (piatok)  07.35 Po volání 12.50 Talit Pen-

kal, Donne Dalit 15.00 Křížová cesta ze Svatého 
Hostýna 16.30 S Bohem podél Rio Maraňon
20.03. (sobota)  07.15 Poutní místo Starý 

Bohumín 10.15 Muzikál Judit 15.30 Pošta pro 
Holuba: Ekologie 15.45 Na pomezí ticha a tmy
21.03. (nedeľa)  06.45 ŘkM R 07.30 Církev 

za oponou 11.00 Guyanská Diana 15.10 Na ús-
vitu společných dějin 20.05 Mise

LUMEN

Piatok  16.30 Betánia – pôstny program (mod-
litba krížovej cesty, úvahy a zamyslenia)
Nedeľa     06.05 Modlitba prvej hodinky
05.03. (piatok)  20.00 Varíme a pečieme na Veľ-

kú noc
06.03. (sobota)  20.15 Muž v úzadí. Čomu nás 

učí svätý Jozef?
07.03. (nedeľa)  13.00 Svätá Perpetua a Fe-

licita 14.00 Dá sa niečo pokaziť vo výchove 
detí do jedného roka? Hosť: Jana Bašnáková, 
spoluautorka knihy Psychológia pre milujúcich 
rodičov
09.03. (utorok)  20.00 Liturgia hodín v živote 

kresťana. Hostia: Peter Staroštík a Štefan Fábry 
12.03. (piatok)  20.00 Aktuálne informácie 

o dôchodkoch
13.03. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokato-

lícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; 
slávi otec Milan Kmec
14.03. (nedeľa)  13.00 Svätý Ján z Boha – roz-

hlasová hra
17.03. (streda)  11.10 Peter Horváth, gréckoka-

tolícky kňaz Košickej eparchie, líder spoločen-
stva SKALA, predstavuje svoje životné poslanie

21.03. (nedeľa)  13.00 Púšťou i pralesom o sv. 
Ružene Limskej, sv. Turibiovi de Mogrovejo 
15.30 Deti dnes môžu umierať doma

RTVS

JEDNOTKA

07.03. (nedeľa)  20.30 Slovenský panteón R

10.03. (streda)  13.45 Folklorika R

12.03. (piatok)  13.50 Folklorika R

14.03. (nedeľa)  20.30 Folklorika R

DVOJKA

Sobota  08.55 Božie domy s Vandalom
07.03. (nedeľa)  05.50 Svetové dedičstvo – 

dokument predstaví štyri vzácne pamätihod-
nosti na území Slovenska a Maďarska R 11.05 
Orientácie 11.30 Slovo
08.03. (pondelok)  08.45 Miestopis cechov a ma-

nufaktúr: Turčianski olejkári 12.25 Orientácie R 
22.30 Božie deti – príbeh o láske a priateľstve
10.03. (streda)  17.25 Svetové dedičstvo UNES-

CO na Slovensku: Banská Štiavnica
12.03. (piatok)  12.20 Svetové dedičstvo UNES-

CO na Slovensku: Jaskyne Slovenského krasu
14.03. (nedeľa)  14.55 Televízny posol 19.50 

Slovo

TROJKA

07.03. (nedeľa)  07.35 Malé biblické príbehy R 
11.55 Kalendár zvykov: Malá tekovská svadba R

08.03. (pondelok)  09.00 Dejiny kresťanstva – 
dokumentárny film o počiatkoch kresťanstva 
na území Slovenska R

09.03. (utorok)  09.00 Dejiny kresťanstva R

10.03. (streda)  09.00 Dejiny kresťanstva R

11.03. (štvrtok)  09.00 Dejiny kresťanstva R

12.03. (piatok)  09.05 Dejiny kresťanstva R 
14.20 Trezor
13.03. (sobota)  08.45 Malé biblické príbehy R 

12.30 Chlieb náš každodenný R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

Nedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 
Kresťanská nedeľa
07.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy
14.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. 

Alžbety v Košiciach
21.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály 

sv. Františka Xaverského v Banskej Bystri-
ci/09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia (po ru-
sínsky; slávi otec Vladimír Noga) (Regina)

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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VILIAM JUDÁK: PUTOVANIE 
K ZÁZRAKU VEĽKEJ NOCI

KNIHA	J	„On je ten, ktorý vstal z mŕt-
vych a už viac neumiera. On je zárukou 
novej duchovnej jari, a tým aj našej nádeje,“ 
povzbudzuje autor knižnej novinky, nit-
riansky biskup Viliam Judák v aktuálnom 
pôstnom období. Putovanie k zázraku Veľ-
kej noci nás pozýva prežívať pôst s radosťou 
a otvoreným srdcom pre Ježiša. Knihu 
môžeme rozdeliť do dvoch častí: v prvej 
s názvom Kalendárium (pokrývajúce ob-
dobie od Popolcovej stredy po Veľkonočnú 
nedeľu) nájdeme na každý deň originálne 
podnety na meditáciu zo statí Svätého pís-
ma. Druhú časť s názvom Veľkonoční ľudia 
tvoria zaujímavosti a netradičný pohľad 
autora na postavy, ktoré zohrali úlohu pri 
udalostiach Veľkej noci. (Martina Jokelová-
Ťuchová)

TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ

FILM	J	Rok 2020 priniesol veľa nepriaz-
nivých okolností, ale tvorcovia projektu 
GODZONE sa nenechali odradiť a pri-
niesli nám tento rok evanjelizačné turné 
vo filmovej forme. Koncertný film To, 
na čom záleží nám priniesol klasické turné 
pretkané filmovými scénami. Tieto filmové 
časti sa odohrávajú na pozadí prebieha-
júcich príprav a sledujú osudy ľudí, ktorí 
hľadajú alebo už našli to, na čom záleží. 
Kto sledoval kampaň, môže byť jemne 
sklamaný stopážou filmových častí, ktorá 
mohla byť dlhšia a tému by nevyčerpala. 
Nakoniec sme však dostali klasické turné 
so svedectvami vo forme filmu, čo väčšina 
ľudí ocení pre nemožnosť zúčastniť sa 
na turné. (Slavomír Gereg ml.)

CHARLIE PEACOCK:  
SKIN AND WIND

HUDBA	J	Nedávno som natrafil na meno 
Charlie Peacock. Vedel som, že je skvelým 
producentom, ktorý produkčne zastrešoval 
už niekoľko stovák albumov kresťanskej 
hudby. Spolupracoval aj s mnohými zná-
mymi menami americkej hudobnej scény 
ako producent s vlastným produkčným 
domom a nahrávacím štúdiom. To, že má 
aj svoj vlastný album, lepšie povedané už 
viac ako dvadsať albumov, som nevedel. 
Preto som si vypočul jeho najnovší, ktorý 
vyšiel v januári 2021. Naozaj ide o kvalitné 
pop-rockové dielo, aj keď zredukovať ho 
iba na pop-rock by bolo veľmi opovážlivé. 
Dovolím si povedať, že počúvaním albumu 
si každý príde na svoje. Odporúčam nielen 
jeho najnovší album, ale aj staršie. Všetky si 
možno vypočuť na známych streamovacích 
platformách. (Dominik Petrík)

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

Legenda: ANANÁS, BRÁNA, CELTA, CENTY, CESTA, ETAPA, FARMA, 
HLIEN, HLINA, IDYLA, IHLAN, IKONA, JALEC, KOMÉTY, KOMIK, KORUNA, 
LEPRA, LIEKY, LIENKA, LISTINA, LOPTA, MESTO, MRENA, NAZARET, 
NIKEL, NITRA, OBLEK, OPTIK, PERLA, PLAVBA, PLESO, POKLONA, POLKA, 
POTER, POVLAK, RADLER, RODINA, SAUNY, SILOE, SKALY, SLAMA, 
SLOVO, SPRAŠ, STOKA, SVIATOK, ŠKOLA, TORYSA, TUNDRA, ULITA, 
VINICA, ZAMAT, ZÁSADA, ZÁSAH, ZENIT, ŽALMY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 3: Krížovka: Raduj sa, Jozef spravodlivý. 
Osemsmerovka: Dokonalosť sa prejavuje v skutkoch.

Výherca: Margita Semančíková z Lipian

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

06.03. Fatimská sobota (10.00 h)
03.04. Fatimská sobota (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
06.03. Fatimská sobota (09.30 h)
16.03. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda
25.03. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h)
03.04. Fatimská sobota (09.30 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
05.03. Svätá liturgia s eucharistickým 
požehnaním (17.00 h)
12.03. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.00 h)
28.03. Liturgia s Akatistom požehnania 
rodín (09.30 h)

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

06.03. Fatimská sobota (10.30 h)
03.04. 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
08. – 13. 04. Seminár Otcovo srdce. Nielen 
deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho otca. 
Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske 
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigor-
de, slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu 
k Otcovi a ponúkajú autentické, intímne 
poznanie Boha a jeho lásky k nám. Bližšie 
informácie: centrum.rodina@gmail.com.

23. – 25.04. 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 € za manželský pár.

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.

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, 

nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,

ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

ŽA
LM

91
ČO SA ŠÍRI EŠTE RÝCHLEJŠIE 

AKO KORONAVÍRUS?  
STRACH Z KORONAVÍRUSU.

EXISTUJE JEDEN DOBRÝ SPÔSOB,  
AKO PROTI NEMU BOJOVAŤ.

ÚČINNÁ LÁTKA: VIERA V BOHA A JEHO MILOSŤ = DÁVKOVANIE: TRIKRÁT DENNE

LEKÁREŇ: BOŽIE SLOVO = PREDPISUJE LEKÁR: JEŽIŠ KRISTUS, BOŽÍ SYN

BALENIE OBSAHUJE 16 VERŠOV = LICENCIA NA ŠÍRENIE: VOĽNÁ


