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Dnes sa často hovorí o slobode slova. Alebo o ne-
slobode. Slobodu vnímame ako jeden z najväčších 
plodov nežnej revolúcie. Moderné technológie umož-
ňujú ako nikdy inokedy byť v tejto oblasti slobodní. 
Každý môže zdieľať svoj status, voľne komentovať, čo 
uzná za vhodné, vypisovať blogy, správy... A takto sa 
jeho myšlienky šíria vo virtuálnom priestore. S touto 
ľahkosťou dať vedieť o svojich myšlienkových pocho-
doch súvisí aj veľké nebezpečenstvo. Kvantita (množ-
stvo) názorov neznamená kvalitu. Skôr naopak.

Kedysi ľudia na písanie potrebovali zručnosť a silu. 
Vytvarovať hlinené doštičky a do nich vryť slová 
znamenalo aj to, že každé z nich malo svoju váhu. 
Pomyselnú a vďaka ťažkému materiálu i skutočnú. 
Písanie na pergamen, papyrus či papier tento proces 
urýchlilo. Slovo dostalo väčší priestor a námaha 
s jeho publikovaním klesla. Ale i také opisovanie 
jednej knihy Biblie trvalo mesiace či roky. Potom 
prišla kníhtlač a po čase písací stroj. Už nebolo treba 
písať úhľadne. Stačilo s patričnou silou stlačiť kláves 
a mechanicky sa tento pohyb odzrkadlil v údere toho 
či onoho písmena. A aj tak v koši končili stránky 
napísané do polovice. Stačilo, ak sa autor dostal 
do slepej uličky.

Dnes už nechceme používať ani backspace (tlačidlo 
na mazanie textu) a rovno svoje myšlienky často 
bez redigovania a neraz aj overenia púšťame medzi 

ostatných. Je to, akoby sme vypustili vlka medzi ovce. 
Nezrelá myšlienka zrodená v sebectve nikdy nemôže 
priniesť skutočný prospech. V čase, keď každý denne 
povie, vypočuje či prečíta slovo covid, a to i niekoľko-
krát, je každé vypustené slovo omnoho dôležitejšie. 
Ľudia sa stali krehkými – stratili balans a tak ich 
hocičo môže úplne vyviezť z rovnováhy, a padnú. Sú 
ľahkou korisťou nezrelých myšlienok. A s bolesťou 
musím povedať, že i v Cirkvi.

Nad lásku k blížnemu povyšujeme svoje potreby, 
svoje túžby. Tie by v ničom neboli za normálnych 
okolností škodlivé, ale dnes nie sú normálne 
okolnosti. Otvorený chrám nesmie byť príčinou 
ochorenia či smrti. Moje morálne presvedčenie, ak 
je skutočne morálne, nemôže znamenať ohrozenie 
zdravia a života iného človeka. Moja sloboda slova 
nemôže byť proti právu druhého na život. Nesmie 
zabíjať! Prví kresťania nepreklínali, neubližovali 
iným. Radšej sami trpeli, ako by ublížili niektorému 
z Otcových detí. Ak nás teda naša sloboda zvádza 
na hriech, odtnime ju a zahoďme od seba. (porov.  
Mt 5, 29 – 30) Lebo iba tak sa budeme môcť považo-
vať za Božie deti.

No možno nevidíme svoj hriech. Nevnímame, čo 
môže naša sloboda v slabých ľuďoch spôsobiť. Dnes 
po roku pandémie vidíme, akí sme. Nedokážeme 
dodržiavať obmedzenia. Nevieme sa zriecť realizácie 
svojich túžob. Nepoznáme ešte celú silu choroby a čo 
všetko prináša. Apoštol Pavol (1 Kor 8) nás nabáda, 
aby sme nad svoju slobodu, ba i pravdivé pozna-
nie položili lásku k slabším. Aby sme ich chránili, 
lebo oni to účinne nevedia. Najlepšie, ako vieme. 
A hoci táto ochrana bude pre mňa nepríjemná, a to 
i v zmysle rozhodovania sa, ak sa chcem naďalej 
považovať za Božie dieťa, musím takto konať. A to 
slovom i skutkom.

SLOBODA  
SLOVA

Juraj GRADOŠ
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NEMAJME  
STRACH Z PÚŠTE

Marek BARAN

Svätý Otec František vo svojom príhovore v Prvú 
pôstnu nedeľu upriamil pozornosť na to, ako zvíťaziť  
nad pokušeniami satana.

V prvú nedeľu tohto liturgického obdobia 
nám Božie slovo ukazuje cestu, ako prežiť 
s úžitkom týchto štyridsať dní, ktoré vedú 
ku každoročnému sláveniu Veľkej noci. 
Je to cesta prejdená Ježišom, o ktorej nám 
evanjelium hovorí, že skôr ako začal svoje 
ohlasovanie, utiahol sa na štyridsať dní 
do púšte, kde ho pokúšal satan (porov.  
Mk 1, 12 – 15). Evanjelista zdôrazňuje, že 
Svätý Duch „hnal Ježiša na púšť“ (porov. 
Mk 1, 12). Svätý Duch, ktorý na neho zo-
stúpil hneď po krste, ktorý prijal od Jána 
v rieke Jordán, ho teraz ženie na púšť, 
aby čelil pokušiteľovi, aby bojoval proti 
diablovi. Celý Ježišov život je v znamení 
Svätého Ducha, ktorý ho oduševňuje, 
inšpiruje, vedie.

Zamyslime sa však nad púšťou. Pristavme 
sa na chvíľu pri tomto prírodnom a sym-
bolickom prostredí, ktoré je v Biblii také 
dôležité. Púšť je miestom, kde Boh hovorí 
k srdcu človeka a kde odpoveď vytryskuje 
v podobe modlitby, teda púšť samoty, kde 
je srdce odpútané od iných vecí a len v tej-
to osamelosti sa otvára Božiemu slovu. 
Je to však aj miesto skúšky a pokušenia, 
kde pokušiteľ využíva ľudskú krehkosť 
a potreby, a ukazuje svojím lživým hla-
som, alternatívnym k Božiemu, inú cestu, 
cestu podvodu. Pokušiteľ zvádza.

Vskutku, počas Ježišových štyridsiatich 
dní na púšti sa začína „duel“ medzi 
Ježišom a diablom, ktorý sa zavŕši umu-
čením a krížom. Každý rok na začiatku 
pôstneho obdobia nám toto evanjelium 
o pokúšaní Ježiša na púšti pripomína, že 
život kresťana je, v stopách Pána, bojom 
proti duchu zla. Ukazuje nám, že Ježiš 
dobrovoľne čelil pokušiteľovi a zvíťazil; 
a zároveň nám pripomína, že diablovi 

je umožnené vplývať pokušeniami aj 
na nás. Musíme si byť vedomí prítom-
nosti tohto prefíkaného nepriateľa, ktorý 
má za lubom naše večné odsúdenie, naše 
zlyhanie, a pripraviť sa na to, ako sa pred 
ním brániť a poraziť ho. Božia milosť nám 
zaručuje s vierou, modlitbou a poká-
ním víťazstvo nad nepriateľom.

Chcel by som však zdôrazniť jednu 
vec: v pokušeniach Ježiš nikdy nevedie 
s diablom dialóg, nikdy. Alebo ho vyháňa 

z posadnutých preč, alebo nad ním vyná-
ša súd, alebo poukazuje na jeho zlomy-
seľnosť, ale nikdy nie dialóg. A na púšti sa 
zdá, akoby tam prebiehal rozhovor, lebo 
diabol mu dáva tri návrhy a Ježiš odpove-
dá. No Ježiš neodpovedá svojimi slovami; 

odpovedá Božím slovom, tromi úryvkami 
z Písma. A toto platí pre nás všetkých. 
Keď sa zvodca priblíži a začne nás zvá-
dzať: „Ale veď mysli na toto, urob toto...“, 
pokušením je viesť s ním dialóg, ako to 
urobila Eva. A ak vstúpime do dialógu 
s diablom, budeme porazení. Zapíšte si 
to do hlavy i do srdca: s diablom sa nikdy 
nevedie dialóg, neexistuje s ním dialóg. 
Iba Božie slovo.

V období pôstu Svätý Duch poháňa aj 
nás, tak ako Ježiša, vstúpiť na púšť. Nejde 
tu o nejaké fyzické miesto, ale o existen-
ciálny rozmer ticha, načúvania Božiemu 
slovu, aby sa v nás uskutočnilo opravdi-
vé obrátenie. Nemajme strach z púšte, 
vyhľadávajme viac chvíľ na modlitbu, 
stíšenie sa, zahĺbenia sa do seba. Neboj-
me sa. Sme povolaní kráčať po Božích 
cestách, obnovujúc si naše krstné sľuby: 
zrieknuť sa satana, všetkých jeho skutkov 

a všetkých jeho lákadiel. Nepriateľ tu 
číha, dajte si pozor. A nikdy s ním neveď-
me rozhovor. Zverme sa do materského 
príhovoru Panny Márie. 

(z príhovoru 21. februára 2021)

fli
ck

r.c
om

„Božia milosť nám zaručuje s vierou, modlitbou a pokáním 
víťazstvo nad nepriateľom.“

 (Svätý Otec František)
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RADUJ SA, SV. JOZEF
Marko DURLÁK

Žijeme dobu, v ktorej ľudia fičiaci na sociálnych sieťach 
majú priam nutkavú potrebu na seba upozorniť. Robia  
to nielen zverejňovaním svojich osobných fotografií,  
ale aj zverejňovaním toho, čo jedli napríklad na raňajky  
či na obed, čo si dnes oblečú, kde dnes boli na výlet  
alebo v obchode. Ale pri tom sa to nekončí. Túžba  
upozorniť na seba sa tým neukojila. Pripája sa k nej  
ďalšia túžba, a to túžba po uznaní a ocenení, ktorá  
sa realizuje sledovaním a počítaním lajkov.

Každý pozitívny komentár je vítaný, kým 
negatívny, ba možno urážajúci je hlboko 
zraňujúci. Tento súčasný trend sebapre-
zentácie je na míle vzdialený životu svä-
tého Jozefa, ktorému je venovaný tento 
rok. Práve skutočnosť, že evanjeliá o ňom 
hovoria veľmi málo, nám ukazuje, že sa 
nechcel vystavovať a nevyhľadával ľudské 
uznanie. Po celý život ostal – ako spomína 
akatist k nemu – pokorný duchom a jed-
noduchý srdcom. Všimnime si spoločne 
vo svetle spomínaného akatistu niektoré 
jeho vlastnosti, ktoré nás môžu inšpirovať 
v našom vlastnom živote. 

SPRAVODLIVOSŤOU 
PREVYŠUJÚCI 
PATRIARCHOV 
I PRAOTCOV
Boh Hebrejov a kresťanov je ten, ktorý 
vstúpil do dejín i do osobnej histórie 
jednotlivcov, aby uskutočnil vo svete 
Boží plán spásy. Na túto úlohu si vybral 
niektorých veľkých otcov a patriarchov: 
Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša, Jozue-
ho a ďalších. Boh kráčal so svojím ľudom 
najprv pod znakom archy zmluvy a neskôr 

sprítomnený chrámom v Jeruzaleme. Na-
pokon sa rozhodol prebývať medzi ľuďmi 
nielen cez symboly a znaky, ale aj fyzicky, 
v ľudskom tele, ktoré vzal na seba z Márie 
Panny. Tu zohral sv. Jozef veľkú úlohu.

Vďaka nemu vstupuje Ježiš do histórie 
ako Syn Dávidov. Jozef vovádzal Ježiša 
do tradície dávnych otcov a patriarchov, 
učil ho obrady a modlitby, učil ho mať 
stále živo v pamäti veľké Božie skutky 
uprostred svojho ľudu. Dnes nám chýbajú 
takíto veľkí otcovia. Žijeme v spoločnosti 
bez otcov. Niežeby tu neboli, sú, jestvujú, 
ale stratili zmysel svojej úlohy. Potrebuje-
me otcov, ktorí by svojim deťom dokázali 
odovzdať zmysel pre posvätno, ktorí by 
im pomohli vypestovať v sebe tento cit. 
Otcov, ktorí podobne ako Jozef malého 
Ježiša budú schopní viesť svoje dieťa 
za ruku a odovzdať mu základné pravdy 
viery, a položiť v ňom dobré základy kres-
ťanského života. O to naliehavejšie preto 
môžeme vzývať sv. Jozefa slovami: „Raduj 
sa, lebo si horlivo privádzal malého Ježiša 
do domu nebeského Otca.“ A, samozrej-
me, nielen vzývať, ale i nasledovať ho. 

POKORNÝ DUCHOM 
A JEDNODUCHÝ SRDCOM
V čase prvého sčítania ľudu bol hlavným 
mestom ríše Rím, ale skutočným cen-
trom, odkiaľ vzišla spása, bol nenápadný 
Betlehem. Herodes sa bál o svoj trón, 
Jozef mal jedine bázeň pred Bohom. He-
rodes sa snažil držať v rukách opraty moci 
a keď mal nejaké podozrenie, uchýlil sa 
k zlu. Jozef bol plný nádeje, že Boh riadi 
ľudské životy a poťahuje nitkami dejín. 
Herodes svojím krikom vydával rozkazy 
v snahe nastoliť poriadok. Jozef v tichosti 
počúval slovo Boha. Herodes spáchal zlo, 
ktoré nikdy nemal spáchať: odstránil veľa 
bezbranných ľudí, medzi nimi aj svojich 
dvoch synov. Jozef robil to, čo mal robiť: 
svojím vlastným životom chránil život 
bezbranného Božieho dieťaťa. Herodes 
chcel mať vo všetkom jasno, mať situ-
áciu pod kontrolou, vedieť presne, kde 
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a kedy sa narodilo dieťa. Jozef také nároky 
nemal: stačilo mu trocha svetla v tem-
nej noci, ktoré mu umožnilo podniknúť 
nevyhnutné kroky.

Pred Bohom je veľký ten, kto je verný 
v malých veciach a dôveruje Všemohú-
cemu. Bezbranný Jozef bol silnejší než 
ozbrojený Herodes, lebo jeho štítom 
a pancierom bol Pán sám. Pán, ktorý sa 
dáva poznať maličkým, Pán ktorý zhliada 
na tichého a pokorného, Pán, ktorý si 
svojich chráni ako zrenicu oka. Nech 
nám Jozef, ktorý vychoval Ježiša tichého 
a pokorného srdcom, pomáha veriť, že 
náš úspech nezáleží na tom, ako sa vieme 
presadiť a zviditeľniť, ale na tom, komu 
dokážeme zveriť a odovzdať svoj život. 
„Raduj sa, spravodlivý Jozef, lebo si všet-
ku nádej zložil v Boha!“

VNÍMAVÝ NA PRIJATIE 
BOŽÍCH TAJOMSTIEV
Sväté písmo spomína sny na mnohých 
miestach. Žalmista hovorí, že Pán dáva 
svojim miláčikom spánok, a teda aj 
sny. Tieto sny sa niekedy môžu zmeniť 
na videnia alebo prorocké vízie. Patriar-
cha Jakub vidí vo sne rebrík siahajúci až 
do neba, po ktorom vystupujú a zostupu-
jú anjeli. Jeho syn Jozef sníva o snopoch 
a hviezdach, čo boli v skutočnosti pro-
rocké sny. Neskôr v Egypte vysvetľuje sny 
faraónovi a ďalším, ktorí ho o to žiadajú. 
Podobne vysvetľuje sny aj mladý Daniel 
v Babylone a kráľ Šalamún si žiada vo sne 
od Boha múdrosť. Ale v rovnakom období 
pozná Biblia aj falošných prorokov s faloš-
nými snami a pseudovideniami.

Svätý Jozef mal – ako nám to zaznamenal 
evanjelista Matúš – štyri veľké sny. Vďaka 
snu sa oženil s Máriou. Vďaka snu zachrá-
nil Ježiša pred istou smrťou, vďaka snu 
sa vrátil z Egypta a usadil sa v Nazarete, 

keďže v Judei vládol Archelaos, ktorý bol 
ešte horší než jeho otec Herodes. Keby 
Jozef nebol vnímavý na tieto vnuknu-
tia vo sne, Spasiteľ sveta by mal málo 
možností na prežitie. Tak ako bol kedysi 
Mojžiš zachránený pred vraždiacim 
rozkazom faraóna vďaka svojej mame, 
tak bol Ježiš zachránený pred Herode-
som vďaka Jozefovi. Kiež nám sv. Jozef 

pomôže byť vnímavý na Božie vnuknutia, 
ktoré dokážeme zachytiť len usilovným 
pestovaním duchovného života. Kiež nám 
pomáha neotupovať svoje zmysly, strážiť 
si ich ako vstupné brány do mesta, aby sa 
nám srdce nezaplnilo všelijakým nepot-
rebným a škodlivým odpadom. „Raduj sa, 
spravodlivý Jozef, stále verný tajomstvám, 
ktoré ti boli zverené!“

pe
xe

ls
.c

om

Michal Zdravecký
akademický sochár

nositeľ ceny Fra Angelica

SOM  GRÉCKOKATOLÍK
Krása, jedinečnosť a odlišnosť obradu, jeho mystika a hĺbka  
ma pozýva k nahliadnutiu do tajomstiev Božieho stvorenia.  
Spiritualita, estetika, svetlo a symbol sú pre mňa univerzálnou 
optikou na vnímanie večnosti. Umelecko-historická hodnota chrá-
mového prostredia mi dáva príležitosť uplatniť sa svojou profesiou 
pri jeho vytváraní a aj takto svedčiť o mojom vzťahu ku Gréckoka-
tolíckej cirkvi.
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a som na to hrdý

„Našli sme toho, o ktorom písal  
Mojžiš v Zákone i Proroci, Ježiša,  

Jozefovho syna z Nazareta.” 
Ž 119, 9
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DÔSTOJNÝ OBRAZ 
NEBESKÉHO OTCA
Rodina sa u Hebrejov označovala pojmom 
„dom otca“ alebo otcovský dom, pretože 
správa domu bola výlučne úlohou otca. 
Jeho autorite bola podriadená manželka, 
deti i otroci. V Jozefovom dome sa Ježiš 
naučil spočívať v náručí otca a matky, 
pracovať a hrať sa, prežívať v kruhu rodiny 
dni sviatočné i všedné, a to všetko pod 
starostlivým dozorom pestúna Jozefa. Ako 
Ježiš postupne rástol, Jozef ho vovádzal 
do sveta práce, ktorá dodáva človeku 
dôstojnosť. Jozef bol vzorom hlavy rodiny, 
lebo miloval svoju manželku Máriu i syna, 
ktorého s láskou vychovával. Pracoval ru-
kami, vykonával tesárske remeslo, ktorým 
svojej rodine zaobstarával obživu. Pracoval 
s rozumom, udržiaval ticho v sebe i okolo 
seba, pričom jeho ruky i ústa boli v har-
mónii s Božím slovom. Pracoval i srdcom, 
venoval svoj čas a pozornosť tak členom 
rodiny, ako aj tým, ktorí ho potrebovali. 
Tak učil aj Ježiša byť vďačný za to, čo má, 
a zároveň mu predkladal plány, ktoré mož-
no uskutočniť, povzbudzujúc ho k odvahe.

Tak sa Jozefov dom stal domom starostli-
vosti o toho druhého, lebo Boh sa k nám 
prihovára najmä cez tváre ľudí, ktorí sú 
v našej blízkosti. Vo svete je veľa detí bez 
detstva. Na západe sú nútení k tomu, aby 
veľmi rýchlo dospeli, keď sa im už v detstve 
vnucujú veci a poznanie, ktoré môže 
počkať. V krajinách tretieho sveta zasa do-
spievajú príliš rýchlo, lebo hlad, problémy 
a choroby im neumožňujú prežiť krásne 
detstvo. Táto absencia detstva však neraz 
kráča ruka v ruke s absenciou otcovstva. 
Kiež je Jozef, ktorý vovádzal Ježiša do sveta 
prvých a základných skúseností, vzorom 
pre otcov, aby dokázali adekvátne odpo-
vedať na otázky svojich potomkov, aby im 
dokázali odovzdať umenie, ako správne žiť, 
aby ich dokázali dobre pripraviť na život 
vo svete tak, aby sa v ňom nestratili a neu-
tŕžili v ňom veľké rany. „Raduj sa, spra-
vodlivý Jozef, lebo si na rukách nosieval 
Tvorcu a nositeľa všetkého stvorenstva!“

PATRÓN ZOMIERAJÚCICH
Izraeliti verili, že po smrti duch človeka 
zostupuje do tmavého miesta zvaného 
šeol. Verili však aj v to, že Boh nedovolí, 
aby spravodliví skončili týmto spôsobom. 
Už u proroka Daniela čítame, že „mnohí 
z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebu-
dia, jedni na život, iní na hanbu a večné 
zavrhnutie“ (Dan 12, 2). Vo všeobecnosti 
však bola smrť v staroveku vnímaná ako 

veľká tragédia. Keď človek zomrel, mŕt-
volu umyli a zavinuli do plátna, položili 
na nosidlá a pre horúčavu ešte v ten deň 
pochovali. Príbuzní a známi sprevádzali 
mŕtveho plačom, často kráčali bosky 
a trhali si rúcho. Tento plač ešte väčš-
mi umocňovali plačky – ženy, ktorých 
úlohou bolo zabezpečiť rituálny plač 
a tým vystupňovať bolesť nad stratou 
blízkej osoby. Jozef pravdepodobne veril, 
že ešte za svojho života uzrie príchod 
Božieho kráľovstva. Nasvedčovali tomu 
všetky udalosti, ktorých bol svedkom: 
panenské počatie a pôrod, spev anjelov 
na betlehemskom poli, poklona mudrcov, 
Simeonovo proroctvo atď. 

Pravdepodobne však nevidel pri svo-
jej smrti žiadny mimoriadny znak ani 
nepočul žiadne Ježišovo kázanie počas 
jeho verejného účinkovania. V jednom 
z apokryfných evanjelií sa uvádza, že 
zomrel so slovami: „Ježišu, Bože, ty si môj 
zástanca, nech sa na mne vyplní Božia 
vôľa.“ A vôbec, načo by bol dobrý nejaký 
mimoriadny úkaz pri Jozefovej smrti? Veď 
či zomrieť v spoločnosti Ježiša a Márie 
potrebuje ešte niečo viac? Zaiste to bol 
Ježiš, ktorý umyl a zavinul do plátna mŕtve 
Jozefovo telo, vtelený Boh urobil tento sku-
tok milosrdnej lásky svojmu pozemskému 
otcovi a pochoval ho, kým Jozefova duša 
očakávala v podsvetí Ježišovo zostúpenie. 
Teraz prebýva s Ježišom vo večnej sláve 
a v jeho blízkosti. Kiež nám sv. Jozef po-
máha pevne veriť, že naša budúcnosť patrí 
Bohu. Kiež nám vyprosí milosť odísť z toh-

to pozemského sveta do večnosti v spoloč-
nosti Ježiša a Márie. „Raduj sa, spravodlivý 
Jozef, lebo si všetkým v podsvetí priniesol 
novinu o príchode Mesiáša!“

OCHRANCA KATOLÍCKEJ 
CIRKVI
V roku 1870 vrcholil zápas medzi Talian-
skom a pápežským štátom. Pápež Pius IX. 
prerušil Prvý vatikánsky koncil, ktorý 
v tom čase prebiehal. Kardináli a biskupi 
zúčastnení na koncile sa vrátili do svojich 
diecéz. Vojská zjednoteného talianskeho 
kráľovstva dobyli severnú rímsku bránu 
Porta Pia a porazili vojská pápežského 
štátu. Pápež sa stal väzňom Vatikánu.

Práve v tejto situácii vyhlásil sv. Jozefa 
za patróna a nebeského ochrancu Katolíc-
kej cirkvi a tak je uctievaný dodnes. Vložil 
doň svoju veľkú dôveru, že tak ako Jozef 
chránil malého Ježiša i Máriu pred zúri-
vým Herodesom, tak má moc ochrániť 
aj Cirkev, ktorá je Kristovým mystickým 
telom. Túto myšlienku vložil do jednej 
modlitby k sv. Jozefovi aj neskorší pápež 
Lev XIII. takto: „Tak ako si dieťa Ježiša 
vyslobodil z veľkého nebezpečenstva 
života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred 
nepriateľskými úkladmi a pred každým 
protivenstvom a nás všetkých prijmi 
do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa 
tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli 
viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi 
dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.“

ZAVŔŠENIE ZJEDNOTENIA EPARCHIE
Okrem Bizanciho zomiera v uglianskom monastieri aj posledný nezjednotený 
biskup Dositej Teodorovič. Po jeho smrti v roku 1739 v barčanskom monastieri 
v Marmaroši pôsobil biskup Gabriel. Potom sa už kňazom nepodarilo vybrať si 
nového biskupa. Navyše v roku 1722 cisár Karol III. zrušil nezjednotenú Marma-
rošskú eparchiu a jej územie spolu s uglianskym monastierom pričlenil k Muka-
čevskej eparchii. Napriek tomu nezjednotení biskupi vykonávali svoju biskupskú 
činnosť. Po smrti Bizanciho kňazi zvolili za biskupa Simeona Štefana Oľšavského. 
Svoju voľbu vkladali do čaše na oltári, tá bola zapečatená a zaslaná do Leleského 
konventu, kde boli hlasy spočítané. Cisár Karol III. ho 26. augusta 1733 vyme-
noval za apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie. Toto vymenovanie 
potvrdil 18. mája 1735 aj Apoštolský stolec. Ním sa začalo obdobie mukačevských 
biskupov zo Slovenska. Simeon Oľšavský sa narodil okolo roku 1695 v Oľšavici. 
Svoje pôvodné priezvisko Židik si zmenil po biskupskej vysviacke. Jeho otec Juraj 
sa vykúpil z poddanstva, aby mohol dať študovať svojich synov. Simeon mal 
dvoch bratov, Michala a Jána, a sestru Máriu. Tá sa vydala do rodiny Bradáčovcov 
a jej dvaja vnuci Ján a Michal sa stali biskupmi. Do roku 1719 študoval v Trnave. 
Po vysviacke sa stal farárom v Mukačeve,  po smrti Hodermarského v roku 1728 
si ho Bizanci vybral za biskupského vikára a v roku 1733 za generálneho vikára, 
ktorým bol do 26. apríla 1734. Zomrel 24. decembra 1737. (Juraj Gradoš)
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COVID-19 A TRIÁŽ 
Jozef GLASA

Prebiehajúca epidémia ochorenia Covid-19 
na Slovensku sa v súčasnosti dostala do svojej zatiaľ 
najťažšej fázy. Ide o zdravotnícku katastrofu, akú sme 
ešte nezažili. 

Narastá počet hospitalizovaných pacien-
tov, osobitne pacientov s ťažkým priebe-
hom ochorenia. To spôsobuje zahltenie 
už aj tak obmedzených kapacít zdra-
votníckych zariadení, najmä tých, ktoré 
sú potrebné na poskytnutie intenzívnej 
liečby a starostlivosti. Oddelenia anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny, jednot-
ky intenzívnej 
starostlivosti sa 
hrozivo zapĺňajú. 
Narastá riziko 
kritického vyčer-
pania zdrojov. 

Ide o kvalifiko-
vaných lekárov 
a sestry (zložité 
prístroje na umelú 
ventiláciu nevie 
bezpečne obslu-
hovať každý), 
o potrebné prie-
story, lôžka, prí-
stroje, lieky. Hrozí 
situácia, že sa 
musí urobiť výber 
medzi pacientmi: 
komu sa ešte in-
tenzívna starost-
livosť môže poskytnúť, a komu už nie. 
Ide o triedenie chorých, čiže triáž. O ich 
výber na poskytnutie urgentnej alebo 
neodkladnej starostlivosti. Musí sa urobiť 
vždy, keď ide o situáciu katastrofálneho, 
neodvrátiteľného nedostatku nenahradi-
teľných zdrojov. Je častou úlohou záchra-
nárov a lekárov urgentnej medicíny, keď 
riadia zásah pri hromadných nešťastiach, 
haváriách alebo prírodných katastrofách 
(medicína katastrof). Ide o to, aby existu-
júce zdroje a kapacity pomohli zachrániť 
čo najviac ľudí. Aby sa nemíňali tam, kde 
už medicínsky „niet pomoci“, či tam, kde 

možno počkať. Rozhodujú minúty, ho-
diny, dni. Nedostatok záchranných člnov 
na potápajúcom sa Titanicu. Vtedy dostali 
prednosť ženy a deti.   

Triáž znamená nevyhnutné medicínske 
rozhodovanie v situácii katastrofy. Jedno 
z najťažších. Z pohľadu medicínskej eru-

dície, etickej či morálnej kompetencie, 
právneho povedomia, ale aj psychickej, 
osobnostnej výbavy a odolnosti zúčastne-
ných zdravotníkov, predovšetkým lekárov. 
Dotýka sa totiž základných práv pacienta, 
osobitne ochrany jeho života a zdravia, 
ako aj plného rešpektovania dôstojnosti 
človeka, jeho najlepších, oprávnených 
záujmov. Najmä záujmu prežiť. Jedna 
z najostrejších etických dilem, paradox-
ných situácií výberu, keď nie je k dispo-
zícii žiadne „absolútne“ dobré riešenie. 
Románová Sofiina voľba v reálnom živote. 
Mnoho takých volieb. Medzi životom 

a životom, v situácii mučivej neistoty 
a nedostatku.    

Rozhodovanie triáže nesmie byť ľubovoľ-
né, impulzívne. V každom jednotlivom 
prípade musí rešpektovať vopred stanove-
né medicínske, etické aj právne pravidlá. 
Sú nevyhnutnou odbornou pomocou pre 
vopred určených lekárov, ktorí znášajú 
najväčšiu zodpovednosť. 

Lekári urgentnej medicíny, záchranári sú 
na vykonávanie triáže osobitne školení. 
Do ich erudície sa premietajú skúsenosti 
medicíny, verne pomáhajúcej počas stá-
ročí v situáciách katastrof − na vojnovom 
poli, za frontom, pri epidémiách moru, 
španielskej chrípky. Naučila sa pomáhať 
tak, ako je to v danej situácii najlepšie. Jej 
prioritou je život, jeho záchrana, nikdy 

nie smrť. Túto 
dôveru medicína 
nevyhnutne, exis-
tenciálne potrebuje 
pre dobro všetkých, 
ktorých sa týkajú 
ťažké rozhodovania, 
ktorým – nielen 
v situácii triáže 
– vo svojej praxi 
každý lekár denno-
denne čelí. Aj vtedy, 
keď je potrebných 
zdrojov dostatok.  

Cieľom triáže je 
zabezpečiť spra-
vodlivý prístup 
k aktuálne dostup-
nej liečbe a sta-
rostlivosti podľa 
vopred stanovených 

a transparentných kritérií, a s ohľadom 
na všetky osoby, ktoré sa na rozhodovaní 
zúčastňujú, či ktorých sa jeho dôsledky 
týkajú. Ide predovšetkým o samotné-
ho pacienta, jeho ošetrujúceho lekára 
či ošetrujúci tím, o lekárov, ktorí triáž 
vykonávajú, ale aj o príbuzných či iné 
blízke osoby pacienta. V širšom pohľade 
vlastne o všetkých občanov Slovenska, 
o zabezpečenie férového rozhodovania 
v ťažkej, krízovej situácii s nastavením 
spravodlivých, dôveryhodných pravidiel, 
platných pre všetkých. O tom však už viac 
nabudúce.
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AKO VZNIKÁ  
AKATIST

Jozef PETRIČKO

Jedným z najčastejších aspektov, ktoré predstavujú východný obrad medzi ľuďmi tohto 
sveta, je po svätých ikonách spev akatistu. To, čo v oboch prípadoch priťahuje človeka 
k spiritualite Východu, je hĺbka. Pri ikone človek zaťahuje na hlbinu svojho vnútra zrakom, 
pri akatiste prostredníctvom sluchu. O tom, čo je akatist a ako vzniká, sa porozprávame 
s Valériou Juríčkovou. 

J	 Tvoje meno sa spája s niekoľkými akatista-
mi, ktoré si preložila či napísala. Ako sa to 
začalo?

Náhodne. Otec Marek Kolesár objavil u sestier 
baziliánok ukrajinský akatistník. Ukázal mi ho 
s otázkou, či neskúsime niečo preložiť. Skúsili sme 
teda. Ale pri úprave textu sme narážali na istú bez-
mocnosť, lebo sme nepoznali pravidlá, ktorými sa 
treba riadiť. A tak po našich rozhodnutiach, či vy-
brať to, alebo iné slovo, nasledovalo rozpačité „asi 
tak“. V tom čase som sa už básnickému prekladu 
venovala profesionálne (okrem doktorátu z teórie 
literatúry som viazanú poéziu aktívne prekladala 
a vydávala knižne). 

Vedela som, že akatist je žáner ako mnohé iné a ur-
čite má znaky, ktoré sa musia dodržať. Pri preklade 
neprekladáme iba obsah, ale aj formu. Hnevalo ma 
teda postupovať spôsobom „asi tak“. Bolo mi jasné, 
že najprv potrebujem zistiť, čím akatist je a čo ho 
určuje, aby som sa pri rozhodovaní vedela riadiť 
konkrétnymi kritériami.

J	 Čo si teda objavila pri tomto skúmaní? 

Je to oslavno-ďakovný chválospev. Úplne prvý Aka-
tist k Presvätej Bohorodičke bol napísaný v gréč-
tine s prísnou veršovou štruktúrou v časomiere. 
Kdesi som čítala, že preklad tohto prvého akatistu 
spravený Cyrilom a Metodom si zachoval až 70 % 
pôvodných formálnych znakov. Neskoršie redak-
cie zo 14. a 17. storočia sa už od presnosti výrazne 
vzďaľovali. Iste, aj žáner sa môže vyvíjať a odchýliť 
od pôvodných pravidiel. Ak v neskorších redak-
ciách nájdete jasný systém, ide o dobový variant 
žánru. Ak nájdete chaos a písanie v štýle „asi tak“, 
ide o deformáciu. 

J	 Hovoríš o štruktúre. V čom spočíva? 

Každý akatist sa skladá z dvanástich kondakov, 
dvanástich ikosov s následnými dvanástimi chaire-
tizmami (od gréckeho slova chaire – anafory Raduj 
sa), ku ktorým sa pridáva trinásty kondak (ide 
o opakovanie prvého ikosu). 

Cieľom každého kondaku je udať tému, ktorá je 
rozvinutá v ikose a následne rozmenená na drob-
né v chairetizmoch. Po kondaku nasleduje trojité 
zvolanie Aleluja!, ktoré smie byť adresované iba 
Bohu, hoci ide o akatist k Bohorodičke, anjelom či 
svätým. 

J	 Nie sú prísne pravidlá na škodu? 

Práve naopak. Pri stavbe domu dodržiavame 
pravidlá tiež. Pre našu slobodu a bezpečie bývania 
je nutné, aby stavbári neboli slobodní, ale konali 
podľa predpisov. Napríklad po kondaku a ikose by 
v dvanástich chairetizmoch mala byť téma rozvinu-
tá do najjemnejších odtienkov. Akoby šlo o súťaž: 
„Vyjadri danú vetu jedenástimi ďalšími, v ktorých 
povieš to isté inými slovami.“ Preto štýl akatistu 
má používať mnoho synoným, slovných hračiek, 
štylistických trópov a figúr, a prvé akatisty ich aj 
bohato používali.  Ak by sme, napríklad, tvorili 
text o Bohu Stvoriteľovi, môžeme použiť synonymá 
tvoriť – formovať – stvárňovať – dať život – vliať 
život – povolať k životu – udržiavať a pod. Grécky 
originál bol bohatý na rôzne trópy a figúry, slovné 
hračky, rýmy, akrostichy a pod. Alebo dvojicu slov, 
ktoré sa rýmujú, si všímame oveľa jasnejšie. Je dô-
ležité, aké slová umiestnime na koniec riadka, aké 
posolstvo nesú. Všetky tieto formálne možnosti 
vytvárajú nespočetne veľa námetov na opakovanú 
modlitbu. Toto je sloboda. Vďaka pravidlám. Ale 

ar
ch

ív
 V

al
ér

ie
 J

ur
íč

ko
ve

j

Valéria Juríčková 
(44), rodáčka z Ma-
koviec, preklada-
teľka z ukrajinčiny 
a publicistka. Au-
torka rozhlasových 
a divadelných 
scenárov, textov 
piesní, mediálnych 
projektov. Od-
borne sa venuje 
básnickému pre-
kladu a literárnej 
vede. Pracuje ako 
riaditeľka SZUŠ 
Jastrabie nad 
Topľou. 
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tieto znaky treba z originálu potom prenášať aj 
do prekladu. Ak sa v ňom opakuje na konci riadka 
to isté slovo (epifora), má sa opakovať aj v prekla-
de. Ak je v origináli rým, musí byť aj v preklade, 
vrátane zachovania jeho typu.

J	 Používaš slová ako „pravidelný rytmus“ 
a „veršová štruktúra“. Znie to zložito...

V skutočnosti sú to dve jednoduché pravidlá. 
Týkajú sa chairetizmov, určených na spev. V kaž-
dom riadku má byť rovnaký počet slabík (tzv. 
izosylabizmus) a zároveň sa v nich majú pravidelne 
striedať prízvučné a neprízvučné slabiky. Pôvodnú 
grécku časomieru v slovanských jazykoch prekla-
dáme do sylabotonického systému (slabično-prí-
zvučného).

J	 Prečo je to také dôležité?

V mojej bývalej škole bol prísny zákaz používať 
jedno schodisko pre časté úrazy. Schody na ňom 
nemali rovnakú výšku. Líšili sa zanedbateľne. 
A predsa sa tam ľudia potkýnali. Podobne je to 
s akatistom. Ak dodržíme rovnaký počet slabík 
v riadkoch a pravidelné striedanie prízvučných 
a neprízvučných slabík, ľudský mozog sa uvoľní, 
prestane striehnuť na správnu chvíľu na nádych, 
pauzu a pod. Bude to robiť bez toho, aby na to 
myslel, a môže sa omnoho viac sústrediť na mod-
litbu. 

J	 Vráťme sa k prekladu. Pomohlo ti to, že si 
sa o akatistoch dozvedela viac?

Práve naopak. Už som nedokázala prekladať origi-
nálny text, ktorý sa odklonil od pravidiel na míle. 
Ak by som ho spresňovala, už by to nebol pre-
klad. Skúsili sme to pri Akatiste sv. Mikuláša pre 
pútnické miesto v Ľutine. Ale potom to už nešlo. 
A tak mám v počítači doslovné preklady mnohých 
akatistov a netuším, čo s nimi robiť. Ale s otcom 
Markom sme si povedali, že keď už vieme ako 
na to, napíšme si vlastný. 

J	 A tak vznikol Akatist požehnania rodín?

Nie, tak začal vznikať text k bl. P. P. Gojdičovi. 
Na konci roka 2013 som mala hotovú asi polovicu, 
keď mi pár dní pred Vianocami nečakane zomrel 
otec. Spomienky ma neustále viedli k vďake za ro-
dinu, v ktorej som vyrastala. Krátko po sviatkoch 
sa na svätej liturgii čítal pastiersky list, v ktorom 
otec arcibiskup Ján vyhlásil rok 2014 za Rok rodiny. 
Ešte počas liturgie vznikla myšlienka Akatistu 
požehnania rodín. Text sa tvoril akoby sám. Za dva 
dni. Počas dvoch stretnutí sme ho potom s otcom 
Markom upravili a po schválení liturgickou komisi-
ou šiel do tlače. Keď som bola na verejnej nahrávke 
v Ľutine, stála som v úžase nad tým, ako to Boh 
spravil. Počúvala som spev a presahovalo ma to. Aj 

keď som vedela detaily vzniku, v tej chvíli mi bolo 
jasné, že ja som to nebola. Že autorom je on.

J	 Rada sa modlíš akatist?

V prvom rade – rada sa modlím. Nielen akatist. 
Je prirodzené rozprávať sa s Bohom, kráčať s ním, 
žiť s ním. Všade a stále. V druhom rade – milu-
jem východnú spiritualitu, náš obrad. Tú súhru 
zmyslov. Ideálne, keď ste v drevenom chráme pri 
svetle voskových sviec a počujete niekoľkohlasný 
zborový spev. A teda nie je možné, aby som nemala 
rada akatist. Táto modlitba dáva pôžitok oslavy 
i oddychu pri Bohu. 

J	 Pamätáš si nejaké miesta v niektorom 
z akatistov, ktoré ťa pri preklade potrápili 
a dodnes s nimi nie si spokojná?

Na preklad textu k sv. Mikulášovi si už veľmi 
nespomínam. Ostatné ostali v rukopise. Ale vieš, 
hovorí sa, že básnický preklad je robenie toho, čo 
sa nedá. Je to vždy o rozhodovaní medzi niekoľký-
mi možnosťami. Každou text niečo stráca. A tak si 
vždy vyberáš tú, kde sú straty minimálne. Prekla-
dateľ je človek, ktorý sa musí vedieť rozhodovať. 
Rozhodovať na základe logických princípov. A po-
tom už nemá zmysel ľutovať.

J	Máš ešte nejaký akatist, ktorý by si veľmi 
chcela v budúcnosti preložiť?

Preložiť už asi nie. S otcom Martinom Mekelom 
sme dohodnutí, že raz spravíme akatist pre deti, 
zjednodušenú verziu, aby sme ich viedli k po-
kladom, ktoré naša cirkev má. Osobne mám 
túžbu napísať aj iné. Boží Duch ma rozmaznal pri 
Akatiste požehnania rodín, lebo to vtedy šlo tak 
ľahko. Písal to on. Odtiaľ tá ľahkosť. Na túto chvíľu 
Božieho vedenia čakám. Ako surfista, ktorý čaká 
na vlnu, a potom ju nesmie prešvihnúť. Tak hádam 
tú chvíľu neminiem ani ja.

VIETE, ŽE... 
Prvá zmienka o mod-
litbe akatistu sa spája 
so zázračným zachrá-
nením Konštatínopolu 
pred Avarmi v roku 
626. Patriarcha Sergej 
I. konal s veriacimi 
v Blachernách sprievod. 
Na predmestí Blachern 
vzal patriarcha uchová-
vané šaty Bohorodičky 
a čiastočne ich namočil 
do mora. V búrke, ktorá 
vzápätí nastala, bolo 
zničené nepriateľské 
loďstvo. Veriaci sa 
následne zhromaždili 
v blachernskom chráme 
a celú noc spievali 
ďakovné piesne, počas 
ktorých stáli. Odtiaľ je 
odvodený názov spomí-
nanej bohoslužby, ktorá 
sa modlí postojačky.

Rukopis Akatistu  
k Presvätej  
Bohorodičke   
z Akatistníka z roku 
1789. Prepisovateľom 
tohto textu bol Ján  
Juhasevič-Skliarsky.
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ZVIERATÁ V RODINE: 
VOĽNÁ PRÍRODA

Juraj GRADOŠ

Moderná veda nás učí, že „človek pochádza z opice“. 
V podstate však hovorí, že sme zvieratá rovnako ako levy, 
opice, ale aj myši. Naozaj? Stavbou tela aj DNA sa často 
od mnohých zvierat veľmi nelíšime (so šimpanzom máme 
96 % DNA spoločnej, s mačkou 90 %), ale to, čo nás  
odlišuje, sa nedá zmerať ani nahmatať. Máme dušu.

Biblia a Darwin majú niečo spoločné: 
oba zdroje tvrdia, že na Zemi bola doba 
zvierat bez človeka. A ten je aj podľa 
Darwina, aj podľa Biblie najmladším 
zo všetkého tvorstva. A napriek tomu sme 
si ako jediní na Zemi dokázali podmaniť 

ostatné zvieratá. Teda nielen ich loviť, ale 
aj sa o ne starať. Biblia to jasne uvádza 
slovami, že Boh človeku nariadil, aby svoj 
raj „obrábal a strážil“ (Gn 2, 15). Bol síce 
ustanovený za vládcu, ale nie podľa vzoru 
ľudí, ale podľa vzoru Boha. Ježiš Kristus to 

svojským spôsobom vysvetlil apoštolom 
pri Poslednej večeri (porov. Jn 13, 14 – 15; 
Mk 10, 45). Jeho vedenie spočíva v zodpo-
vednosti za učeníkov, v službe im všetkým. 
Vládnuť zvieratám znamená byť za ne 
zodpovedný a konať také skutky, ktoré sú 
nielen nutné na prežitie, ale vo všeobec-
nosti prospešné.

Človek sa tak už pred desaťtisíc rokmi 
začal „starať“ o zvieratá. Domestifikoval 
ich. Stali sa súčasťou nielen jeho občas-
ného lovu a jedálneho lístka, ale súčasťou 
každodenného života. Je zaujímavé, že 
prvé zviera, ktoré si človek osvojil, nebolo 
určené na jedlo, ale skôr na ochranu. Bol 
ním vlk. Dnes je z neho pes.

Ak sa pozrieme na Bibliu ďalej, nachádza-
me rôzne ustanovenia, podľa ktorých sa 
zvieratá delili na čisté a nečisté. Okrem 
symbolického významu tohto delenia, ako 
dnes hovoria aj mnohí biblisti, bola jed-
ným z motívov aj hygiena. Židovský národ 
mal zo všetkých národov na Zemi umý-
vanie ako súčasť svojich každodenných 
náboženských rituálov azda v najväčšej 
miere. Hygiena bola súčasťou ich bežného 
života v čase, keď v ostatných národoch 
bola výsadou vzdelaných a bohatých. Toto 
delenie sa však končí v Novom zákone, keď 
mal apoštol Peter v Cézarei videnie. V ňom 
„videl otvorené nebo a zostupovať akúsi 
nádobu, ako veľké prestieradlo, spúšťané 
za štyri rohy na zem“. Toto prestieradlo 
bolo plné všetkých tvorov, o ktorých sa 
tajomný hlas vyjadril: „Čo Boh očistil, ty 
nenazývaj poškvrneným.“ (Sk 10, 11 – 15)
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VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ
Zviera je pre človeka dôležité už od počiat-
ku našej existencie. A naša starostlivosť 
o tieto stvorenia nemá byť obmedzená iba 
na tie domáce, ale aj na tie vo voľnej príro-
de. Dnes sme svedkami masívneho vymie-
rania mnohých druhov zvierat. Dôvodom 
je naša chamtivosť a nestriedmosť. Nezabí-
jame ich priamo, ale obmedzovaním ich 
životného priestoru ich nútime „znižovať“ 
stavy. Chémia a akékoľvek znečisťovanie 
prostredia má vplyv na kvalitu ich života 
aj na ich možnosti prežiť a rozmnožovať 
sa. Je to dielo človeka.

Sme však povolaní k zodpovednosti za ich 
prežitie. A za naše vlastné skutky. Je preto 
chvályhodné, že aj na Slovensku existuje 
množstvo chránených území, kde môžu 
zvieratá slobodne žiť. A kde aj dnes možno 
na vlastné oči v prírode vidieť srnčiu alebo 
jeleniu zver, bažantov, líšky... Takýto zá-
žitok je pre dieťa vychované v digitálnom 
svete raritou. Ale na to musíme byť v lese 
ticho.

Možno v tomto konaní na prvý pohľad nie 
je viditeľné nič viac ako túžba niečo vidieť. 
No tým, že sa nútime k tichu, ovládame 
svoj jazyk. Učíme sa dorozumievať gesta-
mi, pohľadmi a tým sami sebe aj dieťaťu 
rozširujeme komunikačné schopnosti. 
A nielen to – učíme ho čítať tieto signá-
ly. Tiché našľapovanie nás učí jemnosti 
a ohľaduplnosti. V konzumnej dobe čosi 
nepredstaviteľné. Pozornosť a široký 
rozhľad nás vedie k vnímaniu sveta okolo 
nás. K všímaniu si detailov, pozornosti 
na krásu. Jedna kultivovaná návšteva 
lesa s dieťaťom môže urobiť oveľa viac 
než hodiny s psychológom. Tieto výlety 
sú vhodné na stmeľovanie a budovanie 
vzťahu najmä medzi otcom a synom. Spo-
ločný ohľaduplný pobyt v lese však môže 
pomôcť aj rodine ako takej k posilneniu 
súrodeneckých väzieb. Ale to až vtedy, 
ak si všetci v rodine osvoja zodpovedné 
správanie v ňom.

STAROSTLIVOSŤ 
O VOĽNE ŽIJÚCE 
ZVIERATÁ
V ostatných rokoch došlo k výraznému 
zlepšeniu vnímania ochrany životného 
priestoru. Tým, že deti budeme učiť skôr 
odnášať cudzie odpadky z lesa, ako svoje 
doň nosiť, budeme ich učiť správnej zod-
povednosti za druhých, za ich správanie. 
Starať sa o okolie. O viac než seba a svoju 
rodinu. O viac než len človeka.

Tým, že sme vstúpili na pôdu Zeme ako 
posledný tvor, museli sme vytesniť iné 
druhy. A to robíme dodnes. Ale pri hľa-
daní svojho životného priestoru môžeme 
myslieť aj na jeho vzájomné zdieľanie. 
Kvety okolo domu nebudú iba okrasou, 
ale hostinou pre množstvo hmyzu. To isté 
lúka pod konármi ovocných stromov, kto-
rú kosíme iba niekoľkokrát do roka. Vtáčia 
búdka nahradí bútľavý strom. Kŕmidlo 
pre vtáky zasa nahradí absenciu voľného 
chovu zvierat, kde si popri domácich aj 
tie „divé“ našli čo-to pod zobáčik. Odpad 
zo zeleniny nemusí skončiť v koši, ale 
v záhrade na kompostovisku. Tu si ho už 
nájdu dážďovky. Podobne aj v lesnatých 

oblastiach gaštany zozbierané v mestách 
a vysypané v lese môžu zachrániť mnohé 
druhy od smrti hladom.

Často je však táto starostlivosť spojená 
so zmenou nášho pohodlia, nášho vkusu. 
Treba opustiť predstavu o „bezúdržbovom“ 
dome. Predstavu o absolútnej čistote. 
O absolútnej moci a ovládaní všetkého 
na „svojom“ pozemku. Iba tak prijmeme 
dokonalú nedokonalosť prírody. Lastovič-
ky, ktoré si pod balkónom urobili hniezdo. 
Pekná idylická predstava? Iba do okamihu, 
kým z neho nebude padať trus. Motýle sú 
krásne. Ale okolo nás budú voľne lietať 
aj včely a osy s ich žihadlami. A my ich 
budeme musieť nielen strpieť na „svojom“ 
území, ale chrániť sa tak, aby sme im ne-
ublížili ani ich neobmedzili. Teda robiť to, 
k čomu nás povolal Boh už pri stvorení.

Toto všetko prináša človeku niekoľkoná-
sobný úžitok. Jednak mu tieto živočíchy 
slúžia a jednak vytvárajú veľmi podnetný 
a rozmanitý priestor na výchovu detí. 
A tak mu nakoniec pomôžu pri tej najhlav-
nejšej a najťažšej úlohe, ktorá stojí pred 
mužom a ženou – stať sa rodičom, vzorom 
hodným nasledovania. 

KONTAKTNÉ 
ZOOLOGICKÉ ZÁHRADY
Pre dieťa je kontakt so zvieraťom povzbu-
divý zážitok. Dnes už aj na Slovensku 
existujú tzv. kontaktné zoologické záhra-
dy, kde sa vybraných druhov zvierat deti 
môžu dotýkať, a dokonca ich kŕmiť. Aj keď 
to nie je častý kontakt, aj takéto stretnutie 
so zvieraťom môže deťom psychicky po-
môcť a rozvíjať jeho vzťah k živej prírode.

Už od detstva som bol v rodine vede-
ný k tomu, aby som si vážil prírodu. 
Asi v polovici základnej školy k tomu 
pribudlo aj nové poznanie. Boli to 
stretnutia s ochranármi prírody, ako 
bol ujo Vilko Klescht s manželkou 
Katkou alebo otec Jozef Voskár, ktorí 
mi svojím príkladom a úctou k prírode 
ukazovali veľkosť a nádheru Stvoriteľa 
a jeho diela. Príbehy o pozorovaní 
jeleňov v ruji alebo rysov a vlkov ostali 
vo mne dodnes. V lese som sa cítil ako 
doma. Mal som však jednu nesplnenú 
túžbu: vidieť jeleňa. Jedného zimné-
ho dňa som kráčal v snehu po lese 
domov. Uprostred lesa na svahu podo 
mnou som zbadal mohutného tma-
vého karpatského jeleňa. Mlčky som 
hľadel a sýtil sa krásou jeho majes-
tátnosti, ktorú v sebe skrýval. Široká 
hruď, mohutné parohy. Moje srdce sa 
radovalo. Stále som vďačný a radujem 
sa, keď aj so svojou rodinkou môžem 
byť obdarovaný podobnými okamihmi, 
skrze ktoré sa stretávame s Božou 
prítomnosťou. (Peter Jakub)
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„ČO BOH OČISTIL,
TY NENAZÝVAJ POŠKVRNENÝM.” 

Sk 10, 11 – 15
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DOJČIACA IKONA 
BOHORODIČKY

Milan GÁBOR

Dojčiaca ikona Bohorodičky 
(rus. Млекопитательница, gr. 
Γαλακτοτροφούσα (Galaktotrofusa)) je 
práve pre svoj intímny charakter pomer-
ne málo rozšírená. Je pravdou, že táto 
tematika dojčiacej Božej Matky sa najmä 
v stredoveku viac rozšírila v západnom 
maliarstve než v prostredí byzantského 
umenia. Na začiatku  
20. storočia niektorí histo-
rici umenia, napr. Niko-
dém Pavlovič Kondakov 
tvrdili, že tento ikonogra-
fický typ zobrazenia Božej 
Matky v Byzancii nepoz-
nali a že sa objavil iba pod 
vplyvom talianskeho ma-
liarstva v postbyzantskom 
umení. Neskoršie výskumy 
v zastúpení historikov ako 
napr. Nikolaja Petrovi-
ča Lichačeva či Andreja 
Nikolajeviča Grabara 
toto tvrdenie spochybnili 
s tým, že tento motív bol 
v Byzancii dobre známy 
a pôvod tohto obrazu treba 
hľadať na kresťanskom Vý-
chode. Je možné, že motív 
dojčiacej Bohorodičky má 
svoj pôvod v náboženstve 
starého Egypta, kde bol 
veľmi obľúbený kult bo-
hyne Isidy. Početné sochy 
a basreliéfy ju zobrazujú, 
ako dojčí svojho syna Hóra.

Dôležitou informáciou, 
ktorá potvrdzuje pôvod 
tejto ikony v prostredí 
kresťanského Východu, 
je aj list pápeža Gregora 
adresovaný cisárovi Levovi 
Isaurskému (717 – 741), v ktorom pápež 
píše, že medzi ikonami, ktoré treba 
uctievať, sa nachádzajú „aj vyobrazenia 
svätej Matky, ktorá drží medzi svojimi 
rukami nášho Pána a Boha a kŕmi ho svo-
jím mliekom“. Z povedaného vyplýva, že 

ikona jestvovala v Byzancii už v 8. storočí. 
Aj následkom ikonoborectva sú takéto 
zobrazenia Božej Matky až do dnešných 
čias veľmi zriedkavé: freska z 9. alebo  
10. storočia na gréckom ostrove Patmos, 
dve pečate z 11. storočia a dve miniatúry 
z 11. a 12. storočia pochádzajúce z Kon-
štantínopola.

Táto tematika sa rozvíjala tak na západe, 
ako aj na východe. Nás však zaujíma tradí-
cia kresťanského Východu. Podľa cirkevnej 
tradície ikona dojčiacej Bohorodičky, ktorá 
bola považovaná za divotvornú, sa svojou 
históriou viaže k 6. storočiu. Nachádzala 

sa v Lavre prepodobného Sávu Posväte-
ného (liturgická pamiatka 5.  decembra), 
neďaleko Jeruzalema. Pred svojou smrťou 
sv. Sáva prikázal bratom v monastieri, 
aby ikonu dojčiacej Bohorodičky darovali 
pútnikovi, ktorý navštívi ich lavru. Taktiež 
im prezradil, že sa bude volať rovnako ako 
on a bude pochádzať zo srbského kráľov-
ského rodu. Toto proroctvo sa naplnilo 
v 13. storočí, keď do lavry prišiel biskup 
sv. Sáva Srbský (1169 – 1236), syn veľkého 
srbského kniežaťa Štefana Nemanju, aby 
sa pomodlil pri hrobe prepodobného 
Sávu, svojho nebeského ochrancu. Počas 
modlitby spadlo na zem a zlomilo sa igu-
menské žezlo prepodobného Sávu a ikona 
dojčiacej Bohorodičky sa niekoľkokrát 
zakolísala. Keď to mnísi uvideli, pochopili 

to ako znak naplnenia proroctva 
a keď sa im neznámy modliaci 
pútnik predstavil, odovzdali 
mu sľúbenú ikonu dojčiacej 
Božej Matky, spoločne s ikonou 
trojrukej Bohorodičky (ikona 
Bohorodičky hodigitrie s dieťa-
ťom Kristom, kde je v spodnej 
časti ikony namaľovaná ešte 
jedna ruka).

Na spiatočnej ceste z Palestíny 
do Srbska sa sv. Sáva zastavil 
na sv. hore Atos. Tam obe ikony 
Bohorodičky daroval srbskému 
monastieru Chilandar. Ikona 
dojčiacej Božej Matky bola 
umiestnená v cerkvi pri kélii 
biskupa v Karee, kde žil asketic-
kým životom sv. Sáva Posvätený. 
Pre mníchov v ich duchovnom 
snažení zostavil zvláštny ústav 
(tipik), ktorý sa stal základom 
formovania srbského skítskeho 
mníšstva. Kélia, v ktorej bol 
tipik uložený, sa nazývala tipi-
kovnica (gr. Κελλί των Καρυών 
Τιπικαριό), následne bola takto 
pomenovaná aj dojčiaca ikona 
Božej Matky. Umiestnenie 
ikony v cerkvi na ikonostase 
bolo netypické, pretože ikona 
Bohorodičky sa nachádzala 
v miestnom rade ikonostasu 
na tom mieste, kde je štandard-

ne umiestnená ikona Krista Pantokratora 
(napravo od kráľovských dverí ikonostasu 
z pohľadu diváka), a tam, kde mala byť 
správne ikona Bohorodičky, sa nachádzala 
ikona Krista Pantokratora. Ikona slávi 
svoju liturgickú pamiatku 12. januára.
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REŤAZ POMOCI
Veronika FUTEJOVÁ

Prioritnou snahou Gréckokatolíckej 
charity Prešov v nasledujúcom období 
ostáva pomoc núdznym pri riešení ich 
existenčných problémov. Príkladom 
konkrétnej pomoci je aj rodina Mariána 
a Márie. Manželia, ktorí majú osem detí, 
sú momentálne v očakávaní ďalšieho prí-
rastku do rodiny. Pán Marián je invalidný 
dôchodca, pracuje na dohodu. Práca má 
sezónny charakter, príjem z nej teda nie 
je stabilný. S desaťčlennou rodinou býva 
už rok a pol aj mama pani Márie, ktorá 
potrebuje pre svoje zdravotné problémy 
zvýšenú pozornosť a starostlivosť.Cez Rád 
sestier sv. Bazila Veľkého vo Svidníku sa 
rodina zoznámila s Helenou Paňkovou, 
vedúcou miestneho sociálneho centra 
našej charity. Jednorazová pomoc prerástla 
do vytvorenia dôvernejšieho vzťahu a spo-
lupráce, ktorá pretrváva už niekoľko rokov. 
Pani Paňková videla potrebu pomôcť tejto 
rodine aj v súvislosti so stavom ich domu. 
Staré okná už strácali svoju funkčnosť, 
bolo ich treba vymeniť. Prešovská charita 

preto pomohla rodine so zaobstaraním 
nových okien a vchodových dverí. V rámci 
sociálneho centra vo Svidníku nezabudli 
na rodinu ani počas Vianoc pri rozdeľova-
ní darčekov, ani počas roka pri poskytovaní 
potravinovej či inej materiálnej pomoci. 

„Treba robiť všetko s pokorou a chváliť 
Pána za to, že nám dáva také milosti. On 
sa stará o každého, aj o nás. Ďakujeme 
Gréckokatolíckej charite Prešov za pod-

poru, za podanie pomocnej ruky. Medzi 
nami je naozaj veľmi pekná spolupráca. 
Sme radi, že patríme takýmto spôsobom 
k charite,“ reagujú manželia. Pred vianoč-
nými sviatkami sa rodina stretla so šted-
rosťou viacerých darcov. S tým, čo dostali, 
sa rozhodli pomôcť ďalším. „Máme tu 
rómsku komunitu, niektoré rodiny majú 
aj viac detí ako my. Snažili sme sa s nimi 
aspoň s niečím podeliť, aby mali tiež prí-
jemnejšie sviatky,“ opisuje pani Mária. „Aj 
nás to potom teší. Pán Boh to vie zariadiť 
tak, že každý má dostatok,“ dodáva otec 
rodiny.

Priatelia a podporovatelia prešovskej 
charity z bratislavskej firmy AT&T Global 
Network Services Slovakia sa tiež dopočuli 
o tejto rodine. Vopred im zaslali detský 
kočiar, hneď ako sa dozvedeli, že ho budú 
už čoskoro potrebovať. Na charitnú pomoc 
mnohopočetnej rodine nadviazali ďalší 
a v reťazi pomoci pokračuje aj samotná 
rodina.
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IDEM K NAJLEPŠIEMU PRIATEĽOVI JEŽIŠOVI (3)
Kristus je náš dobrý priateľ, lebo s nami cíti, raduje sa s nami 
a s radosťou vypočúva naše modlitby. Smúti s nami – ľudsky 
povedané – plače s nami, ako plakal pri Lazárovom hrobe, 
keď vidí, že sme zhrešili, že sa nachádzame v nebezpečenstve. 
Veľmi chce, aby sme padli na kolená a podobne ako Mária 
Magdaléna plakali nad svojimi hriechmi. Znovu je hotový 
povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, lebo veľmi miluješ (porov. 
Lk 7, 47).

Takým dobrým priateľom je náš drahý Spasiteľ. A k tomuto 
dobrému priateľovi teraz prichádzam, aby som ho prijal 
do svojho srdca. Aké pocity mám v sebe vzbudiť? Akú radosť, 
že znovu môžem byť so svojím priateľom? Akú dôveru, že mi 
pomôže vo všetkom, čo potrebujem? Akú lásku? Ako možno 
nemilovať takého priateľa, ako je Ježiš? Akú mám mať poko-
ru, keď myslím na svoju nevernosť, na urážky, ktorými som 
urazil svojho dobrého priateľa? Ako sa ponáhľam k svojmu 

dobrému pozemskému priateľovi, aby som s ním hovoril, tak 
sa denne ponáhľam k svätému prijímaniu, aby som hovoril 
so svojím božským priateľom.

Ó, Ježišu, odpusť mi moje smelé slová, moju veľkú dôveru, ale 
mňa povzbudzujú príklady svätých. Napríklad svätá Terézia 
z Lisieux, ktorá hovorila s tebou s veľkou dôverou. Aj tebe sa 
to páčilo. Poznám zo Svätého písma, že ťa veľmi bolí nedô-
vera, malovernosť. Preto prichádzam k tebe s Božou bázňou, 
s veľkou úctou, pokorou, no aj s dôverou a láskou prichádzam 
k svojmu večnému priateľovi. Príď, Ježišu, čakám ťa, mám ti 
toho mnoho povedať! Ježišu, pomôž mi, aby som ťa dôstojne 
mohol prijať. Pozdvihni ma, pozdvihni moje srdce, aby si sa 
nehanbil za svojho priateľa. Amen.

(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 

Michal Galmus, kňaz vo farnosti Košice-Furča 
 
Ježiš Kristus nás zachránil spod vlády hriechu a smrti. Vyko-
nal to skrze ukrižovanie, smrť a vzkriesenie. K tejto moci sa 
hlásime tým, že na sebe zobrazujeme znak kríža. Dotýka-
me sa čela, aby sme osvietili svoj rozum; hrude, aby sme 
osvietili svoje city; pravého a ľavého ramena na osvietenie 
skutkov. Žehnať sa treba na začiatku modlitby, počas nej 
i pri zakončení, ale aj vtedy, keď sa priblížime k posväteným 
miestam či predmetom, a vo vážnych chvíľach svojho života: 
v nebezpečenstve, v smútku, v radosti... Vo východných 
cirkvách sa žehnáme často, no keď vieme, o aké milosti 
a posvätenie ide, nie je to problém. Zvláštne by sa bolo 
v tomto posvätnom úkone nejako obmedzovať. 

Páči sa mi to . Odpovedať

Ján Maras, seminarista, animátor a redaktor časopisu Slovo 
 
Vo východnom obrade sa toľko žehnáme preto, lebo neustá-
le si máme pripomínať, čo je cieľom nášho života. Nejde len 
o znak kríža, ale o samotné theosis, čo v preklade z gréčtiny 
znamená zbožštenie sa. Nehovoríme tu však o snahe stať sa 
samotným Bohom, ale byť ako Boh, neustále prijímať Boží 
život. No dobre vieme, že naša slabá prirodzenosť nám to 
občas nedovoľuje, svojimi hriechmi a pádmi ničíme Boží ob-
raz v nás. No modlitbou sa dokážeme znova priblížiť k Bohu. 
Keď sa žehnám, neustále si spomínam na slová svätého 
apoštola Pavla, ktorý hovorí, že už nežije on, ale v ňom žije 
Kristus, a život, ktorý žije v tele, žije vo viere v Božieho Syna, 
on ho miluje a vydal zaňho seba samého.

Páči sa mi to . Odpovedať

Veronika Krauszová, študentka pre primárne vzdelávanie 
 
„V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.“ Tieto slová 
spájajúce sa s gestom kríža učíme ako základ už malé deti. 
Považujeme ich za gro, ktoré by mal mať osvojené každý 
kresťan. Znakom kríža rukou na svojom tele dávame nielen 
sebe, ale aj druhým vedieť, že sa nehanbíme vyznávať 
ukrižovaného Krista. Východný obrad, ako každý, má svoje 
špecifiká. Jedným z nich je, že sa možno viac žehnáme. Kaž-
dým prežehnaním sa opätovne môžeme ponárať do Božej 
lásky. Ja to považujem za úžasné gesto, ktoré treba neustále 
opakovať a vzdávať tak Bohu úctu, a nebrať to ako povin-
nosť, ale ako súčasť modlitby.

Páči sa mi to . Odpovedať
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AKO SA MÁŠ
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE  J  Keď sa stretnú dvaja 
Číňania, zvyknú sa jeden druhého opýtať zdvorilostnú 
otázku: „Ni chi le ma?“ Táto formálna fráza znamená: 
„Už si jedol?“ A nie je to žiadna narážka na bledosť 
tváre či malý obvod pása danej osoby. Ide o čosi ako 
pozdrav alebo aj pozvanie na večeru. Keď sa stretnú 
dvaja Slováci, zvyčajne sa jeden druhého pýtajú: „Ako 
sa máš?“ A robia to s väčším či menším záujmom 
o odpoveď druhej osoby. 

Aké zdvorilostné frázy si však vymenia dvaja svätí 
otcovia, ktorí sa stretnú? Otázka, či ten druhý už jedol, 
by nebola na mieste. Druhá stránka by totiž pokojne 
mohla odpovedať: „Myslíš dnes, tento týždeň či me-
siac?“ Namiesto toho, ako píše Teofan Zatvornik, sa 
jeden druhého pýtajú: „Aká je tvoja modlitba? Ako sa 
ti modlí?“ A odpoveď na túto otázku dá pýtajúcemu 
sa vedieť, čo prežíva jeho spolubesedník. 

Na túto starobylú a vôbec nie iba formálnu prax mô-
žeme nadviazať síce starým, no nesmierne aktuálnym 
výrokom prepodobného Jána Klimaka z jeho sláv-
neho spisu Rebrík: „Tvoj stav ti zjaví tvoja modlitba.“ 
Čo jednoduché si môžeme zobrať z tohto príkladu 
zdvorilosti dávnych mníchov? Nemusíme meniť svoje 
zdvorilostné frázy, ktorými oslovujeme iných ľudí 
(hoci v prípade tých najbližších by sme to mohli zvá-
žiť). Môže nám však povedať, že ak sa človek chce mať 
dobre, potrebuje sa dobre modliť. A modlitba je dar, 
ktorý Boh štedro rozdáva svojim deťom podľa svojich 
slov: „Proste a dostanete!“ (Mt 7, 7) 

Drž sa témy, slová sa nájdu. Redakcia Slovogo(o)dbook
220104

PREČO ŽIŤ  
VO VZŤAHU 
ČISTO? (3) 
1. Takí chlapi/také ženy už 
nie sú. Často sa stretávam 
s tým, že najmä dievčatá, 
ktoré chcú žiť čisto, sú 
terčom výsmechu, a jeden 
z najčastejších argumentov 
(poväčšine práve od ľudí, 
ktorí o svoje panenstvo už 
prišli) je, že je naivná, lebo 
takí chlapi už nie sú. A ja ťa 
chcem uistiť, že sú. Len asi 
nie na miestach, v ktorých 
sa títo ľudia pohybujú. 
Áno, stále sú muži a ženy, 
ktorí sa rozhodli žiť čisto 
až do manželstva. Možno 
sa ťažšie hľadajú, ale oplatí 
sa na nich počkať a najmä, 
nebáť sa stáť si za svojím 
názorom.

2. Tlak najbližších. Buď sú 
rodičia príliš prísni, tvrdí 
a svojim deťom nedovolia 
samostatne takmer ani 
dýchať, alebo zas naopak, 
keďže oni zažili tvrdý režim, 
doprajú svojim deťom až 
priveľkú slobodu. Nezas-
távam ani jeden z týchto 
extrémov. No myslím si, že 
rodič má byť ten, kto svoje 
dieťa chráni... A jednou 
z oblastí, ktorú treba 
chrániť, je oblasť čistoty. Je 
ťažké hovoriť mladým o čis-
tote, keď ich rodičia žijú 
opak, prípadne sa im za to 
dostane ešte aj výsmechu. 
(Katarína Marčáková)

flickr.com

pexels.com

Ex 34, 14

Gal 2, 20

Gal 6, 14

Otázka:
PREČO SA VO VÝCHODNOM OBRADE  

TOĽKO ŽEHNÁ?
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BISKUP PRE UKRAJINSKÝCH 
GRÉCKOKATOLÍKOV V NEMECKU 

VATIKÁN	J	Pápež František vymenoval 
18. februára nového apoštolského exarchu 
pre gréckokatolíckych ukrajinských veriacich 
v Nemecku a krajinách Škandinávie. Stal sa 
ním vladyka Bohdan Dzuriakh CSsR.  Naro-
dil sa v roku 1967 na Ukrajine. Za kňaza bol 
vysvätený v roku 1991. Večné sľuby v kon-
gregácii redemptoristov zložil v roku 1995. 
Študoval v Štrasburgu, Innsbrucku a Varša-
ve. Biskupskú vysviacku prijal vo februári 
2006. Pôsobil ako sekretár Synody biskupov 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Už 
spomenutý apoštolský exarchát bol zriadený 
17. apríla 1959 a reflektoval tak pastoračnú 
starostlivosť o Ukrajincov, z ktorých mnohí 
našli po druhej svetovej vojne útočisko 

práve v Nemecku a škandinávskych krajinách. Prvým exarchom bol kyr Platon 
Kornyljak. Koncom roka 2000 bol za exarchu vymenovaný vladyka Petro Kryk, 
ktorý spravoval exarchát dvadsať rokov. Hlavným chrámom eparchie je Katedrála 
Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Mníchov. V Mníchove navyše mimo 
exarchátu funguje aj ruská katolícka farnosť a Mníchov je aj sídlom slovenskej 
gréckokatolíckej misie, ktorú spravuje otec Juraj Bujňák. (Daniel Černý) 

110 ROKOV ZDRUŽENIA 
SLOVENSKÝCH 
KATOLÍKOV V USA
USA	J	22. februára si Združenie slovenských ka-
tolíkov v Amerike (ZSK) pripomenulo 110. výročie 
svojho založenia. Združenie bolo založené v roku 
1911 vo Wilkes Barre v Pennsylvánii a združuje 
slovenské katolícke farnosti a náboženské spolky. 
Pomáhal ho zakladať známy kňaz a vynálezca Jozef 
Murgaš, ktorý v USA pôsobil od roku 1896 a je 
považovaný za priekopníka bezdrôtovej komuniká-
cie. V roku 1934 združenie publikovalo na obranu 
Slovákov na medzinárodnom poli publikáciu The 
Slovaks and the Pittsburgh Pact. Toto združenie 
obrovskou mierou pomohlo pri výstavbe Sloven-
ského ústavu v Ríme. Dodnes prispieva na jeho 
chod a svojimi štipendiami podporuje slovenských 
kňazov a bohoslovcov pri ich štúdiách v Ríme a pri 
pobyte na Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyri-
la a Metoda. Zo zbierok v slovenských farnostiach 
v USA združenie poskytuje finančnú pomoc Ka-
tolíckej cirkvi na Slovensku, a to prostredníctvom 
Konferencie biskupov Slovenska. (Daniel Černý)

SPOMIENKA NA ARMÉNSKEHO 
SVÄTCA GREGORA Z NAREKU
VATIKÁN	J	Na základe dekrétu pápeža Františka, ktorým určil 27. február 
v latinskom obrade za deň liturgickej spomienky na svätého Gregora z Nareku, 
igumena a učiteľa Cirkvi, si vo Vatikáne prvýkrát liturgicky pripomenuli svätca 
spoločného pre Arménsku apoštolskú cirkev, ako aj pre katolíkov. Kongregácia 
pre východné cirkvi v Ríme v spolupráci s Pápežskou radou na podporu jednoty 
kresťanov a veľvyslanectvom Arménskej republiky pri Svätej stolici zorganizo-
vali spomienkovú slávnosť. Prefekt kongregácie kardinál Sandri najprv predse-
dal svätej omši v Bazilike svätého Petra. Vo svojej homílii vychádzal zo skutoč-
nosti, ktoré spájajú katolíckych a pravoslávnych Arménov. Sú nimi významné 
osobnosti a svätci spoločných dejín, ako sú svätý Gregor Osvietiteľ či svätý 
Gregor z Nareku, ktorého v roku 2015, počas spomienky na storočnicu genocídy 
Arménov, vyhlásil pápež František za učiteľa Cirkvi. Po liturgickom slávení 
nasledovala ekumenická modlitba pri soche svätca vo vatikánskych záhradách, 
ktorú viedol Mons. Khajag Barsamian, reprezentant Arménskej apoštolskej 
cirkvi v Ríme, prítomní boli aj mnohí iní významní hostia. (Martin Mráz)

VATIKÁN	J	28. februára uplynulo osem 
rokov od ukončenia pontifikátu pápež Be-
nedikta XVI. Pri tejto príležitosti emeritný 
pápež poskytol rozhovor pre taliansky denník 
Corriere della Sera. V ňom svoju rezignáciu 
označil za ťažké rozhodnutie, ktoré urobil 
úplne vedome a myslí si, že urobil správne. 
Emeritný pápež tiež odmietol konšpiračné te-
órie, ktoré sa objavili po jeho rezignácii. (RV)

USA/PARMA	J	Sestry svätého Bazila 
Veľkého v Uniontowne v Pensylvánii tento 
rok oslavujú sté výročie svojho príchodu 
do Parmskej eparchie. Táto konkrétna 
komunita mala v eparchii veľmi veľký vplyv 
na výučbu v cirkevných školách. Bola pôvod-
ne založená pri gréckokatolíckom Chráme 
Svätého Ducha v Clevelande v Ohiu. Sestry 
baziliánky založili materský dom ako novú 
provinciu sestier pre veriacich pochádzajú-
cich z Užhorodskej únie. (T. Miňo)

CHORVÁTSKO/ZÁHREB	J	V gréckoka-
tolíckej Farnosti svätých Cyrila a Metoda 
v chorvátskom Záhrebe sa 27. februára 
slávila zádušná sobota. Liturgickej slávnosti 
v gréckokatolíckej konkatedrále predsedal 
biskup Križevackej eparchie vladyka Milan 
Stipič. Vo svojej homílii veriacim pripome-
nul dôležitosť modlitby za ich zosnulých, 
na čo v byzantskom obrade odkazujú najmä 
zádušné soboty počas svätej Štyridsiatnice. 
(T. Miňo)
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NÁŠ BOH  
JE MOCNEJŠÍ  
AKO PANDÉMIA

Juraj GRADOŠ

Každá organizácia si robí svoje štatistiky, najmä na konci 
roka. Z nich prehľadne, rečou čísel vidno, či sa im darilo  
a či naplnili ciele, ktoré si na začiatku roka zadali. Rok 2020 
tieto štatistiky výrazne zmenil a v štatistikách vidno najmä 
červené čísla – jednoducho pokles.

Podobnú štatistiku si vedieme aj v re-
dakcii časopisu Slovo, a tak červené, ako 
aj čierne (kladné) čísla nás nabádajú 
zamyslieť sa nad tým, či nemôžeme byť 
lepší. Kým červené čísla hovoria o strate 
dôvery, ktorú chceme nanovo získať, 
čierne hovoria o vloženej dôvere, ktorú 
nechceme sklamať. Koniec roka je pre 
mňa osobne naozaj časom veľkého 
očakávania. Dnes sa všetko robí intime 
a veľkú úlohu zohráva logistika. Napr. 

papiera sa dováža stále iba toľko, koľko 
je potrebné na vytlačenie daného titulu, 
ale objednať sa musí na celý rok.

A tak po skúsenostiach s Katolíckymi 
novinami, ktoré v roku 2020 klesli oproti 
predošlému roku o 8,75 %, som dúfal, 
že my neklesneme o viac ako 5 %, resp. 
maximálne o 10 % (na počiatku som sa 
pre zatvorené cerkvi bál aj dvadsaťper-
centného poklesu odberateľov). Keď 

som ležal v ne-
mocnici s covidom, 
opakovane som sa 
modlil krátku vetu: Boh je mocný – Otec 
je mocný! Vkladal som do jeho rúk svoj 
život, svoju rodinu, redakciu i celé Slovo. 
Keď som žiadal o pomoc pri propagácii 
Slova v Košickej eparchii vladyku Cyrila 
Vasiľa, povedal mi, aby som nebol ma-
loverný. No ja som mal svoje skúsenosti, 
svoju logiku a vnútorne som si odmietal 
pripustiť taký veľký Boží zásah. Dnes 
viem, že to bol čas jednej veľkej lekcie 
pre mňa. Jednej z mnohých.

Prečo? Lebo naša rodina odberateľov ča-
sopisu Slovo sa nielenže nezmenšila, ale 
máličko narástla. A to tak medzi tými, 
ktorí ho čítajú v tlačenej podobe (+ 4), 
ako aj u tých, ktorí ho čítajú na svojich 
tabletoch či počítačoch (+ 16). Nie sú to 
veľké čísla, ale v čase, keď ostatné časo-
pisy idú dole aj o desiatky percent, je to 
zázrak. Boží zázrak, ktorý vykonal cez 
vás a s vami. Ak tieto čísla premeníme 
na drobné, tak v Prešovskom arcibiskup-
stve pribudlo 28 nových odberateľov. 
V zahraničí dvanásť, a to najmä záslu-
hou rozbehnutia distribúcie časopisu 
v Mníchove, za čo som vďačný všetkým, 
aj otcovi Jurajovi Bujňákovi. Naopak, 
naša rodina stratila tridsať odberateľov 
v Košickej a šesť v Bratislavskej eparchii. 
Tieto údaje sú za február 2021.

Najviac stabilných odberateľov nám 
pribudlo v meste Prešov, za čo sa chcem 
poďakovať miestnym kňazom, kto-
rí prostredníctvom online vysielania 
bohoslužieb nabádali veriacich, aby sa 

Prešovská archieparchia

Košická eparchia

Bratislavská eparchia
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doma sýtili Božím slovom aj cez tento 
náš časopis. Tu pribudlo 28 odberateľov. 
Dvanásť odberateľov pribudlo v Levoči. 
Táto farnosť ma udivuje. Postavili si 
chrám, robia rôzne projekty a od roku 
2008 sa u nich počet odberateľov zvy-
šuje skoro každý rok – z 23 na 74. Aj tu 
chcem poďakovať otcovi Rastislavovi 
Višňovskému, pretože – ako mi prezra-
dili nemenované zdroje – má na tomto 
zvyšovaní veľkú zásluhu. A do tretice 
chcem spomenúť rodinu odberateľov 
časopisu v Mlynárovciach, ktorá sa 
zväčšila o jedenásť rodín (na 48). Možno 
neuveríte, ale v roku 2008 bolo v tejto 
farnosti iba sedem odberateľov časopisu. 
Spomedzi ďalších 76 farností, kde sa 
rodina rozrástla, ich bolo najviac v Cer-
nine, Hrabovčíku a Beloveži.

Na Slovensku sú však i malé farnosti, 
kde je aj malý nárast počtu odberateľov 
vlastne veľkým zázrakom. Tu by som 

vyzdvihol Prievidzu, Kráľovský Chlmec, 
Kečkovce, Hrabovčík, Snakov, Kráľov-
ce či Šarišské Čierne. Všade v týchto 
farnostiach sa zvýšil počet odberateľov 
časopisu o viac ako 30 %.

Žiaľ, niekde tento entuziazmus nefun-
guje. V 88 farnostiach sme zaznamenali 
pokles odberu. Najhoršie na tom boli 
mestá, kde sa kňaz ťažšie dostáva k tým 
veriacim, ktorí časopis odoberali. Máme 
aj farnosti, kde počet odberateľov klesol 
oproti minulému roku o polovicu. Verím 
však, že keď pominie pandémia, aj 
v týchto farnostiach sa bývalí čitatelia 
časopisu znovu stanú jeho aktuálnymi 
a verím, že aj budúcimi čitateľmi.

Ale Boh je mocný! On vykonal viac. 
Mnohé farnosti či jednotlivci uhrádzajú 
svoje nedoplatky voči redakcii v oveľa 
väčšom meradle, než to bolo minulý 
rok. A tí, ktorí si môžu dovoliť viac, boli 

omnoho štedrejší. Kým v roku 2019 sme 
získali nad rámec minimálnych príspev-
kov dvetisíc eur, tohto roku je to vyše 
päťtisícdvesto eur. Aj rodina priateľov 
časopisu, ktorej členovia prispievajú 
mesačne buď trvalým prevodom, alebo 
cez SIPO, je stále väčšia. Na začiatku 
roku 2020 to bolo 51 veriacich – teraz ich 
je 65. Pribúdajú aj tí, ktorí sa v poslednú 
nedeľu mesiaca za nás všetkých – redak-
torov, prispievateľov i podporovateľov 
modlia ruženec.

A aby toho nebolo málo, Pán otvoril aj 
srdce a s finančnou podporou jedného 
nášho veľkého dobrodinca rozbiehame 
dva projekty – jeden zameraný na rozší-
renie tlačeného časopisu a druhý na šíre-
nie dobrých myšlienok, ktoré sú v Slove, 
medzi tisíce ľudí na facebooku. A možno 
aj niektorí z nich sa stanú členmi našej 
rodiny buď cez odoberanie tlačenej, 
alebo elektronickej verzie časopisu.

Na záver prijmite ešte raz veľkú vďaku 
a píšte nám. Vyzývam vás písať listy  
a e-maily o tom, ako ste prežili minulý 
rok. Napíšte, ak sa vás Otec dotkol pria-
mo či cez iného človeka a pomohol vám. 
Alebo niekomu inému vo vašom okolí. 
Píšte nám, ako vnímate časopis a čo vás 
v ňom najviac oslovuje či čo v ňom chý-
ba. Alebo čo je tam zbytočne. Dávajte ča-
sopis do rúk aj mladšej generácii – nech 
si deti prečítajú (alebo vy s nimi) detskú 
mozaiku a mladší, ktorí na nič nemajú 
čas, možno Goodbook v strede časopi-
su. Aj týmto spôsobom pomôžete nám 
vidieť váš reálny život a upraviť časopis 
podľa vašich potrieb tak, aby oslovoval 
všetkých od detí v predškolskom veku 
až po Božie deti opierajúce sa o paličku. 
Všetci sme Otcovými deťmi a tu sme 
všetci bratmi a sestrami aj v rodine okolo 
časopisu Slovo. Nech vás Otec požehná-
va a chráni každý deň!
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VSTUP DO VEĽKÉHO PÔSTU SO SVOJIMI BISKUPMI
SLOVENSKO	J	V pondelok 15. febru-
ára sa pre gréckokatolíckych veriacich 
na Slovensku začal Veľký pôst známy aj 
ako svätá Štyridsiatnica. Na samom za-
čiatku Veľkého pôstu je veriacim ponúk-
nutá možnosť modliť sa Veľký kajúci ká-
non svätého Andreja Krétskeho. Súčasná 
pretrvávajúca pandemická situácia však 
znemožňuje fyzickú prítomnosť veria-
cich v chrámoch. Slovenskí gréckokato-
lícki biskupi sa preto rozhodli sprostred-
kovať im túto modlitbu prostredníctvom 
TV Zemplín, TV Logos, ako aj sociál-

nych sietí. V čase od 15. do 18. februára 
o dvadsiatej hodine sa Veľké povečerie 
s Veľkým kajúcim kánonom svätého 
Andreja Krétskeho modlili z jednotlivých 
miest Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi na Slovensku. V pondelok túto 
modlitbu viedol v Katedrále svätého Jána 
Krstiteľa v Prešove arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ. V utorok pokračoval 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodič-
ky v Košiciach. V stredu sa mali veriaci 
možnosť modliť spoločne s vladykom 

Petrom Rusnákom z Katedrály Povýšenia 
svätého Kríža v Bratislave. Vo štvrtok 
bola táto modlitba vysielaná z Gréckoka-
tolíckeho kňazského seminára P. P. Goj-
diča v Prešove a viedol ju rektor seminára 
Vladimír Sekera-Mikluš. Tento kánon 
rozdelený na štyri časti sa číta na Veľkom 
povečerí v prvých štyroch dňoch Veľkého 
pôstu (celý kánon sa modlí v stredu večer 
piateho týždňa svätej Štyridsiatnice). 
Jeho cieľom je práve to, aby bol veria-
cemu človeku odhalený hriech, a to ho 
pohlo k pokániu. (Tomáš Miňo)

AKTIVITY 
MLADÝCH 
PRI SČÍTANÍ 
OBYVATEĽOV
PREŠOV	J	V čase od 15. februára 
do 31. marca  prebieha na Slovensku sčí-
tanie obyvateľov. V súvislosti s touto uda-
losťou si mládež Prešovskej archieparchie 
pripravila hneď niekoľko aktivít. Tie majú 
povzbudiť mladých, aby nezabudli a prihlá-
sili sa k svojej cirkvi. Jednou z nich sú aj vi-
deá, v ktorých sa mladí, vladykovia či kňazi 
našej cirkvi prihovárajú ľuďom. Videá 
sú tvorené formou svedectiev, katechéz, 
modlitieb a povzbudení o rôznych pokla-
doch, ktoré možno nájsť v Gréckokatolíckej 
cirkvi. Na facebookovej stránke komisie 
pre mládež Prešovskej archieparchie bola 
zverejnená aj hymna mladých s názvom 
Zostali verní od hudobnej kapely Onezim, 
ktorá bola vytvorená k Jubilejnému roku 
Prešovskej archieparchie  2018. Názov je 
inšpirovaný vyznávaním viery mnohých 
biskupov, kňazov a laikov počas prenasle-
dovania našej cirkvi v päťdesiatych rokoch 
minulého storočia. (Patrik Maľarčík)

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY 
NA TV ZEMPLÍN 
SLOVENSKO	J	Televízia Zemplín v ostatných týždňoch výrazne rozšírila svoju  
dostupnosť prostredníctvom terestriálnych (DVB-T) vysielačov. Okrem spravodajských 
programov, reportáží a športových prenosov ponúka divákom aj kresťanské programy. 
Ide predovšetkým o denné prenosy gréckokatolíckych bohoslužieb zo všetkých význam- 
ných centier Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Diváci si túto televíziu môžu pros-
tredníctvom antény naladiť okrem východného Slovenska už aj v mestách, ako sú 
Poprad, Trnava, Banská Bystrica, Brezno, Čadca, Liptovský Mikuláš, Martin, Podbrezová, 
Žilina, Zvolen, Nitra, Trenčín a v ich blízkom okolí. Do ponuky svojich miestnych DVB-T 
multiplexov zaradil stanicu už aj operátor AVIS. Okrem týchto vysielačov sa dá signál  
TV Zemplín sledovať aj prostredníctvom operátorov Antik, Telecom a cez internet. 
V týchto neľahkých časoch pandémie sa stala táto televízia veľkou oporou nielen pre 
veriacich, ale aj pre celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. (TV Zemplin)
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STÉ VÝROČIE BISKUPSKEJ 
VYSVIACKY JÁNA VOJTAŠŠÁKA
SPIŠSKÉ PODHRADIE	J	V sobotu 13. februára si Katolícka cirkev na Sloven-
sku pripomenula 100. výročie vysviacky prvých troch slovenských rímskokato-
líckych biskupov. Toto významné jubileum si pripomenula aj Spišská diecéza, 
pre ktorú bol v tom čase vysvätený Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. Slávnostnú 
svätú omšu v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule celebroval arci-
biskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie. 
Koncelebrovali Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor, a Mons. An-
drej Imrich, emeritný biskup, ako aj niekoľko kňazov Spišskej diecézy. Vladyka 
Cyril vo svojej homílii vyzdvihol osobu biskupa Jána Vojtaššáka ako pastiera, 
ktorý vždy stál pri svojom ľude a zasvätil svoj život službe pravdy a lásky k vlas-
ti a svojmu národu. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bolo toto 
podujatie ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
a všetci účastníci disponovali negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie 
starším ako dvanásť hodín. Svätá stolica v decembri 1920 vymenovala troch 
biskupov: pre Nitru Karola Kmeťka, pre Banskú Bystricu Mariána Blahu a pre 
Spišskú diecézu Jána Vojtaššáka. Ich biskupská vysviacka sa konala 13. februára 
1921 v Nitre za účasti veľkého počtu veriacich zo Slovenska. (Martin Mráz)

ZOMREL PROFESOR  
DANIEL ŠKOVIERA
BRATISLAVA	J	S nádejou na Božie milosrdenstvo 
24. februára vo veku 74 rokov odišiel do domu nebes-
kého Otca prof. Daniel Škoviera. Pohrebné obrady 
sa konali 4. marca v Katedrálnom chráme Povýšenia 
svätého Kríža v Bratislave. Profesor Škoviera, klasic-
ký filológ, neolatinista, prekladateľ a vysokoškolský 
pedagóg, sa narodil v roku 1946 v dedine Mikulášová, 
v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Vysokoškolské 
štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave v odbore latinčina − francúzština. Po absolvo-
vaní vysokej školy ostal na nej pôsobiť ako asistent až 
do roku 1979, keď musel odísť, pretože ako praktizu-
júci kresťan predstavoval v očiach štátnej moci pre 
pedagogický proces ideologické nebezpečenstvo. 
Na svoje pôvodné klasicko-filologické pracovisko sa 
vrátil 1. mája 1989. V roku 2004 ho prezident Rudolf 
Šuster vymenoval za profesora. Jeho veľkou láskou 
bola hudba. Chrámový spev vnímal ako prostriedok, 
ktorý pomáha ľuďom vnímať krásu Boha. Verne vy-
konával službu kantora v bratislavskom katedrálnom 
chráme. (Stano Gabor)

Večná mu pamiatka!

POĎ CEZ PÔST  
S CIRKEVNÝMI OTCAMI
PREŠOV	J	V ne-
deľu 14. februára 
mladí animátori 
Gréckokatolíckeho 
mládežníckeho 
centra (GMC) 
Bárka v spolupráci 
s komisiou pre 
mládež Prešovskej 
archieparchie 
odštartovali akti-
vitu Poď cez pôst 
s cirkevnými otcami. Tá sa začala modlitbou pôstnej večierne a katechézou 
otca Marka Barana na tému Čo (nie) je pôst. Takýmto spôsobom vstúpili 
do svätej Štyridsiatnice. Každý deň o 9.00 hodine na facebookovej stránke 
komisie pre mládež Prešovskej archieparchie a instagrame GMC Bárka 
pribudne denné zamyslenie o pôste. Tieto texty sú preložené a mierne upra-
vené z plánu čítania Biblie s názvom Daily Journey Through Lent with Early 
Church (Každodenná cesta pôstom s ranou Cirkvou), ktoré preložil otec 
Dominik Gromoš. K jednotlivým zamysleniam si mladí animátori pripravili 
aj jednoduché výzvy na deň, ktoré sa objavia v krátkych videách pri kliknutí 
na fotografiu mladého človeka vo facebookovom príbehu. (Patrik Maľarčík)

TREBIŠOV	J	V priebehu januára a feb-
ruára prebiehala na Cirkevnom gymnáziu 
svätého Jána Krstiteľa v Trebišove fotosúťaž, 
ktorú pripravili pre študentov učitelia počas 
dištančnej výučby. Téma súťaže znela Môj 
priateľ monitor. Cieľom bolo povzbudiť štu-
dentov školy k tvorbe zaujímavých, kreatív-
nych fotografií, keďže väčšinu času v tomto 
období trávia za monitorom alebo displejom. 
O výherných fotografiách rozhodli študenti 
školy svojím hlasovaním na instagrame školy. 
Prvé miesto získala Rebeka Fedorová z 1. A, 
ako druhý sa umiestnil Tobias Bajus z 2. A  
a víťaznú trojicu uzatvorila Monika Kľučáro-
vá zo 4. A. (E. Šimková)

TREBIŠOV	J	10. februára sa uskutočnilo 
online krajské  kolo olympiády v anglickom 
jazyku. Cirkevné gymnázium svätého Jána 
Krstiteľa reprezentoval Aurel Zobala, študent 
2. ročníka. V konkurencii stredných škôl 
Košického kraja obsadil vynikajúce 2. miesto. 
Tešíme sa z jeho úspechu a blahoželáme!  
(E. Šimková)

KOŠICE	J	11. februára 2021 sa uskutočnil 
13. ročník okresného kola dejepisnej olympiá-
dy. Vzhľadom na aktuálne protipandemické 
opatrenia sa súťaž realizovala online formou. 
Cirkevnú základnú školu s materskou ško- 
lou svätého Gorazda na Juhoslovanskej 2 
v Košiciach reprezentovalo šesť žiakov – 
najúspešnejších riešiteľov školského kola. 
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MLADÍ KOŠICKEJ EPARCHIE 
KRÁČAJÚ NÁVRATOM 40
KOŠICE	J	Rada pre mládež Košickej eparchie a spoločenstvo univerzitnej 
pastorácie Košickej eparchie UNIPAS zorganizovali pre mladých v čase svätej 
Štyridsiatnice pôstnu výzvu s názvom Návrat 40. Názov vychádza z myšlienky 
nedele, ktorou sa táto pôstna výzva začala, teda Nedele o vyhnaní z raja. Spo-
mínaná nedeľa vyjadruje myšlienku návratu niekam, odkiaľ sme boli my ľudia 
hriechom vyhnaní. Základom Návratu 40 je záväzok ku každodennej modlitbe, 
k skutkom zameraným na askézu a sebazaprenie, a putovanie celým obdobím 
v stabilnej skupine mužov alebo žien, ktorá  sa raz v týždni stretáva a zdieľa. 
To sú prvé tri piliere Návratu 40 – modlitba, askéza a spoločenstvo. Ďalším 
pilierom je výnimočnosť mužskej a ženskej identity. Mladí zároveň v tejto 
výzve putujú v oddelených skupinkách chlapcov a dievčat. Posledným pilierom 
je vzor biblických postáv, siedmich mužov a žien z Knihy Genezis. Mladým 
sú ponúkané katechézy zamerané na danú biblickú postavu a mužskú alebo 
ženskú vlastnosť, ktorú biblické postavy reprezentujú. Do tejto pôstnej výzvy sa 
prihlásilo zhruba sto dievčat a päťdesiat chlapcov z viacerých kútov Slovenska. 
(Ján Fedorišin)

DESAŤROČNICA VZNIKU 
SKAUTSKÉHO ZBORU 
KOŠICE	J	Skautský zbor Košice I svätých Cyrila a Metoda oslavoval 11. feb-
ruára desať rokov od svojho oficiálneho založenia. Zbor však začal vznikať už 
v roku 2009. Keďže vinou súčasnej pandemickej situácii nebolo možné zorgani-
zovať jubilejnú skautskú akciu v prírode, členovia zboru sa rozhodli zrealizovať 
akciu v online priestore. Organizátori spojili rozprávku na dobrú noc, ktorú 
pozná viacero generácií (Deduško Večerníček), s prvkami skautského táboráku 
v domácom prostredí. Danú akciu uskutočnili v sobotu 13. februára. Skauti 
formou online táboráku privítali viacero významných hostí: arcibiskupa Cyrila 
Vasiľa SJ a biskupa Milana Lacha SJ, spoluzakladateľov tohto skautského od-
dielu. Obidvaja si zaspomínali na zakladanie zborov Federácie skautov Európy 
na Slovensku.Účastníci online stretnutia si v rámci programu zatancovali tanec 
Cocteil de Fruita. Videli aj zaujímavé scénky či videá od členov zboru. Skautský 
táborákový oheň nahradili sviečky zažaté v každej rodine. (Eva Belušová)

Zodpovedný prístup a svedomitá príprava 
priniesli žiakom krásne umiestnenia – Šar-
lota Vernarská (6. A) 3. miesto (F kategória), 
Natália Hricová (6. A) 2. miesto (F kategória) 
a Martina Klobošičová  1. miesto (E kategó-
ria). Posledná menovaná Martina bude školu 
22. marca  reprezentovať na krajskom kole. 
(E. Klobošičová)

POROSTOV	J	V pondelok 15. februára sa 
začalo obdobie Veľkého pôstu. V tomto čase 
sa kresťania pripravujú na slávenie najväčších 
sviatkov cirkevného roka, na sviatky Paschy. 
Celé veľkopôstne obdobie je zamerané na po-
kánie a zmenu našich postojov. K prežívaniu 
Veľkého pôstu sú pozvaní nielen dospelí, ale 
aj deti. Gréckokatolícka farnosť Porostov pre-
to počas tohto obdobia pripravuje každý týž-
deň Veľkopôstnik – pôstne aktivity pre deti. 
Materiály možno nájsť na stránke farnosti: 
www.grkatporostov.estranky.sk (TSKE)

SLOVENSKO	J	Prebiehajúce sčítanie 
obyvateľstva ponúka ľudom možnosť pri-
hlásiť sa k viere. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa 
v spolupráci s TV Lux snaží prostredníctvom 
krátkeho videa na sociálnych sieťach odpo-
vedať na niekoľko otázok spojených s touto 
významnou celospoločenskou udalosťou. 
Zamýšľa sa napríklad nad tým, prečo vôbec je 
pri sčítaní otázka o náboženstve, či sa vôbec 
treba hlásiť ku konkrétnej cirkvi a prečo je 
dobré priznať sa k tomu, že som kresťan.  
(M. Mráz)

KOŠICE	J	Napriek pretrvávajúcej pan-
demickei situácii Cirkevná základná ško-
la s materskou školou svätého Gorazda 
na Juhoslovanskej 2 v Košiciach 1 sa môže 
tešiť z viacerých úspešných projektov. Cez 
grantový program Renovabis sa podarila 
inovácia počítačovej učebne. Vďaka úspeš-
nému zapojeniu sa do projektu Čítame radi 
boli nakúpene knihy do „oddychovej zóny“. 
Podarila sa aj modernizácia edukatívnych 
hračiek v materskej škole vďaka projektu 
Múdre hranie. (E. Klobošičová)

KOŠICE	J	V Košickej eparchii si 21. februára 
pripomenuli dvadsaťštyri rokov od zriadenia 
Košického apoštolského exarchátu. Bulou 
Ecclesiales communitates 21. februára 1997 
pápež svätý Ján Pavol II. vyčlenil územie 
Košického samosprávneho kraja z Prešovskej 
eparchie. Za prvého exarchu bol vymeno-
vaný vladyka Milan Chautur CSsR. V rámci 
celkovej reorganizácie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku 30. januára 2008 Košický 
apoštolský exarchát bol povýšený na Košic-
kú eparchiu. 20. januára 2020 bol pápežom 
Františkom vymenovaný za apoštolského 
administrátora sede plena Košickej eparchie 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. (TSKE)
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AKO ZVLÁDNUŤ 
COVID-19?

Adriana CAPÁKOVÁ

Súčasná pandémia 
zvýraznila fenomén 
„lekára“ na internete. 
Objavujú sa rôzne 
zaručené prostriedky, 
ako predísť ochoreniu 
či ako ho poraziť. Ich 
zoznam by bol dlhý. 
Mnohé z nich majú 
v sebe kúsok pravdy, iné 
nepomôžu ani nepoško-
dia. Ale pri niektorých 
„radách“ môže dôjsť aj 
k poškodeniu zdravia 
či ohrozeniu života 
človeka.

Všeobecne sa pri pre-
vencii odporúča posilniť 
imunitný systém. Ide 
o zložitý mechanizmus, 
kde telo bojuje s infek-
ciou na viacerých úrov-
niach. Na jeho podporu 
je potrebné dostatočné 
množstvo vitamínov C 
a D3. V prípade vitamí-
nu C je to dávka 1 000 
mg dvakrát denne a D3 
2 000 IU denne. Okrem 
týchto vitamínov telo 
potrebuje aj zinok (50 
mg denne), ktorý v ma-
lom množstve nájdeme 
aj v červenom mäse, 
hydine či hovädzej 
pečeni a obsahujú ho 
napríklad aj ustrice, 
ale v tomto prípade je 
vhodnejšie si ho zakúpiť 
v lekárni. K nim je dobré 
pridať liečivá ako Melatonín 
(6 mg večer pred spaním), keďže 
spôsobuje ospalosť, či Quercetin (250 
mg denne), ktorý sa nachádza aj v červe-
nom hrozne.

V prípade, že už máte Covid-19 a liečite 
sa doma, treba tieto dávky zdvojnásobiť. 

Zároveň sa treba chrániť pred vytvorením 
zrazenín v krvi. Preto je vhodné pridať 
do liečby aspirín alebo rôzne protizráža-
júce doplnky výživy, napríklad bylinku 
komonica (Melilotus officin). Na podporu 

slizničnej imunity je vhodné kolostrum, 
obsahuje mnohé rastové faktory (bežne 
sa neodporúča onkologickým pacien-
tom, ale v prípade covidu je výnimka). 
Bunkovú imunitu podporíte napríklad 
betaglukánom. Antivírusové účinky 
majú aj mnohé potraviny – cesnak, aloe, 
echinacea, kurkuma či škorica. 

Bohatým zdrojom vitamínov sú tiež 
mnohé rastliny či potraviny. Vita-
mín C, ktorý je dôležitým antioxi-
dantom a potrebujeme na správny 
priebeh metabolizmu bielkovín 
a syntézu neurotransmiterov, náj-
deme hlavne v citrusoch, červenej 
paprike, kivi, brokolici, ružičko-
vom keli, ananásovom melóne 
(cantaloupe) či v kyslej kapuste.

Vitamín D3 zasa pomáha 
proti akútnym ochoreniam 
dýchacích ciest, medzi ktoré 
patrí napríklad chrípka. 
Jeho dostatok je dôležitým 
predpokladom správneho 
fungovania imunitného sys-
tému, v slizniciach dýcha-
cích ciest aktivuje produkciu 
látok so schopnosťou ničiť 
baktérie a vírusy (vrátane 
Covid-19). Zároveň po-
máha regulovať zápalovú 
reakciu organizmu, znižuje 
hladinu prozápalových 
faktorov a môže prispievať 
k ľahšiemu priebehu tohto 
ochorenia. Vytvára sa hlavne 
pod priamym vplyvom UV 
žiarenia slnka v pokožke, pre 
optimálnu hladinu vitamínu 
sa stačí vystaviť od apríla 
do septembra  priamemu 
slnečnému žiareniu pätnásť 
až tridsať minút denne 
medzi 10. a 15. hodinou. Pre 
ostatnú časť roka sú na jeho 
doplnenie vhodné výživové 
doplnky, ktoré treba konzu-

movať podľa návodu.

Aktuálne na Slovensku pôso-
bia omnoho agresívnejšie kmene 

Covidu-19. Dodaním týchto doplnkov 
prispievame k posilneniu imunity 
a ochrane zdravia. Netreba však zabúdať, 
že k správnej prevencii nepochybne patrí 
nielen zdravý životný štýl, ale aj pokojné 
a láskavé spolunažívanie.
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PONDELOK
22. marec
Hieromučeník Bazil
Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán. 
(Iz 48, 22)
Zdrojov nepokoja je dosť: všadeprítomný 
stres a zmätok, protivní ľudia, tlaky 
na akceptovanie hriechu a zvrátenosti. Ako 
čítame u Izaiáša, o pokoj neprichádzame 
pôsobením vonkajších vplyvov, ale 
vnútornou bezbožnosťou: stavom, 
v ktorom srdce prestane počítať s Bohom. 
Dá sa povedať, že v čom niet Boha, v tom 
niet pokoja. Boh poslal svojho Syna Ježiša, 
aby sme v ňom mali pokoj bez ohľadu 
na vonkajšie vplyvy. Ježiš povedal: Vo svete 
máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol 
svet.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 
60; každodenné antifóny; menlivé časti 
z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
23. marec
Prepodobný mučeník Nikón  
a jeho učeníci 
... požehnám ťa prv, ako zomriem.  
(Gn 27, 4b)
Každý rodič, ktorý chce dať svojmu 
dieťaťu to najlepšie, snaží sa dať mu 
lásku, domov, zabezpečiť jeho hmotné 
i duchovné potreby. Sú samozrejmosťou. 
Netreba však zabúdať na rodičovské 
požehnanie. Dôležitosť rodičovského, 
a hlavne otcovského požehnania je 
vyjadrená nielen v príbehu Izáka, ale aj 
v Knihe Sirachovcovej. Otcovo požehnanie 
je oporou pre domy synov.  Ak teda chce 
rodič naozaj dobre zabezpečiť svoje 
dieťa, nech mu nezabúda dávať svoje 
požehnanie.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:  
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, zač. 
36; každodenné antifóny; menlivé časti 
z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
24. marec
Obdobie pred sviatkom  
Zvestovania Presvätej Bohorodičke 
Prepodobný Zachariáš
... rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte 
zvierajúce putá... (Iz 58, 6)
Niektoré uzly slobody sú v našich rukách. 
Nedá sa žiť v pokoji, keď viem, že som 
iného zviazal hnevom, neodpustením, 
zaťažil ho nespravodlivými požiadavkami 
alebo podmienkami neumožňujúcimi 
výber. Všetko, čím zotročujeme iných, je 
aj prekážkou našej slobody. Vo zvyšku 
pôstneho času skúsme objaviť všetky nami 

nespravodlivo nasadené putá a skúsme ich 
odstrániť. 
Služba VPD: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16;  
Prís 21, 23 – 22, 4 (radové) po nich Gn 
28, 10 – 17; Ez 43, 27b – 44, 4; Prís 9, 1 – 11 
(sviatku); stichiry na desať veršov: päť 
z triódy a päť zo Zvestovania; Sláva, I teraz, 
zo Zvestovania; zdržanlivosť od mäsa  
(MM 30, 29)

ŠTVRTOK
25. marec
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
Pán je s tebou... Neboj sa, Mária...  
(Lk 1, 28.30)
Keď sa objaví niečo nové, je namieste 
otázka, či to zvládneme. Počatie ďalšieho 
dieťaťa, ťažká finančná situácia, choroba, 
strata blízkej osoby, nová pozícia či 
prenasledovanie pre svoje presvedčenie 
nútia človeka uvažovať, čo bude ďalej. 
Mária dostala k naplneniu Božieho 
zámeru povzbudenie: Neboj sa. Zrejme 
nedostaneme od Boha manuál na život, 
no ak má s nami svoje zámery, pošle 
povzbudenie: Neboj sa, Pán je s tebou. 
Keď chce Boh uskutočniť svoje plány, 
nikdy nás neopustí.
Večiereň s Liturgiou svätého Jána Zla-
toústeho: Gn 46, 1 – 7; Prís 23, 15 – 24, 5; 
Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30; Hebr 2, 11 – 18, 
zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3; stichiry 
na desať veršov: päť z triódy a päť zo sviat-
ku Zvestovania, pričom dve spievame dva-
krát; Sláva, I teraz zo sviatku; prokimen, 
Aleluja a pričasten zo sviatku; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zem s jasotom a 9. ir-
mos z utierne sviatku; prikázaný sviatok; 
myrovanie  (MM: 24, 29; HS: 368; PZ: 347; 
HP: 362)

PIATOK
26. marec
Zakončenie sviatku  
Zvestovania Presvätej Bohorodičke 
Zhromaždenie k archanjelovi  
Gabrielovi
Boh to obrátil na dobro... (Gn 50, 20)
Jozefov príbeh je krásnym predobrazom 
Kristovho víťazstva – aj on bol predaný, 
ukrižovaný, no jeho smrť pohltilo 
víťazstvo vzkriesenia a ľudia dostali 
nový život. Ľudská zloba nikdy 
nedokáže zlomiť Božiu lásku. A to 
nielen v prípade Krista, ale aj toho, kto 
je s ním zjednotený. Cirkev bola a je 
prenasledovaná, no stále vyjde víťazne. 
Zjednocujme sa s tým, kto má neustále 
plán, ako využiť ľudskú zlomyseľnosť , 
aby sme mohli vidieť jeho víťazstvo.
Služba VPD: Gn 49, 33 – 50, 26;  
Prís 31, 8 – 31; stichiry na desať veršov: 

všetko z piatka  šiesteho týždňa Veľkého 
pôstu; zdržanlivosť od mäsa (MM: 31)

SOBOTA
27. marec
Vzkriesenie spravodlivého Lazára
Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš 
Božiu slávu? (Jn 11, 40)
Víno či kyslú kapustu možno získať iba 
kvasením. Proces nevyzerá najlepšie, no 
výsledkom je chcený produkt. Lazárovu 
smrť možno prirovnať k tomuto procesu. 
Ježiš ju dovolil, aby ukázal, že ju dokáže 
premeniť na čosi kvalitnejšie – zjavenie 
Božej slávy. Sú obdobia, keď prechádzame 
istou formou „kvasenia“, nerozumieme, 
prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Keď sú 
však pod Božím dohľadom, výsledok bude 
dobrý. Dôverujme mu. Tým, čo milujú 
Boha, všetko slúži na dobré.
Liturgia: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b;  
Jn 11, 1 – 45, zač 39; predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá; menlivé časti z Lazárovej 
soboty (HS: 215; PZ: 180; HP: 177)

NEDEĽA
28. marec
Kvetná nedeľa 
Hosanna! (Jn 41, 13)
Hosanna, zachráň nás, kráľ Izraela! 
Ale ako? – mohli by sme pomyselne 
vložiť otázku do Ježišových úst. Akú 
máš predstavu o svojej záchrane? 
Veľa odpovedí by sa možno začínalo 
jedným slovom: Zmeň. A, samozrejme, 
k lepšiemu. Zmeň podmienky, zdravotný 
stav, zabezpečenie, ľudí naokolo, politikov, 
deti, manžela, susedov. Ježiš však neprišiel 
zomierať iba kvôli nášmu pohodliu. 
Neprišiel nám ponechať staré srdce a dať 
nové podmienky. Neprišiel, aby sa stal 
rýchlym záchrancom Izraela z okupácie 
ani kŕmiteľom, liečiteľom, riešiteľom. 
Na vzkriesenom Lazárovi ukázal svoju 
víziu, ktorá trvá: prišiel zjaviť moc Božej 
lásky, ktorá je silnejšia ako smrť a ktorá 
dáva nový život vo Svätom Duchu. Keď 
Lazár získal nový život, stal sa dôvodom, 
pre ktorý mnohí odchádzali a uverili 
v Ježiša. Aj dnes kresťania s premeneným 
srdcom priťahujú ľudí k Ježišovi, lebo 
svojím životom ukazujú, že ľudí nerobia 
šťastnejšími lepšie podmienky, ale jeho 
prítomnosť v každých podmienkach. Keď 
dnes budeme volať Hosanna, zachráň 
ma, stojme o nové spoznanie jeho 
zachraňujúcej lásky, ktorá neopúšťa ani 
v smrti.
Liturgia: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, 
zač. 41; menlivé časti z Kvetnej nedele; 
požehnanie ratolestí; myrovanie  (HS: 217; 
PZ: 181; HP: 178)
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PONDELOK
29. marec
Veľký pondelok
Až uvidíte toto všetko... (Mt 24, 33)
Apokalyptické state vyvolávajú neraz 
obavy a nejeden si položí otázku: Čo 
by som vtedy robil? Súženia, ktoré 
prídu na svet, majú pripomenúť Pánov 
príchod, a hoci nebudú príjemné, tým, 
ktorí ho s láskou čakajú s postojom srdca 
vyjadreným v predposlednom verši Biblie: 
„Amen. Príď, Pane Ježišu!“, naznačujú, že 
Pán je blízko. Zametajúcej metly sa neboja 
domáci, ale pavúky. Príchodu Pána sa 
nebojí ten, kto ho s láskou čaká, ale ten, 
kto nevie, komu jeho srdce patrí.
Služba VPD: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12;  
Mt 24, 3 – 35, zač. 98; stichiry na desať 
veršov, každú dva razy; všetko zo Svätého 
a veľkého pondelka (MM: 33)

UTOROK
30. marec
Veľký utorok
Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno 
zvelebené! (Jób 1, 20)
Zvelebiť Boha za každých okolností 
dokáže iba ten, kto vo viere vie, že on je 
nad všetkým. Ľudia či veci môžu pominúť, 
Boh a jeho láska ostávajú. Zahorknúť naň 
len preto, lebo dovolil stratu, je veľkou 
záťažou srdca. Treba s ním v pravde 
hovoriť o tom, čo prežívame, otvárať 
si pred ním srdce, no netreba končiť 
„oslavou“ svojej bolesti či straty. Boh 
nás neopúšťa, keď je ťažko, preto nech 
zvelebenie jeho mena uzdravuje naše srdce 
z každého smútku, bolesti i starosti.
Služba VPD: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22;  
Mt 24, 36 – 26, 2, zač. 102; stichiry na desať 
veršov, každú dva razy; všetko zo Svätého 
a veľkého utorka (MM: 35)

STREDA
31. marec
Veľká streda
Načo takéto mrhanie? (Mt 26, 8)
Koľko času sa denne premrhá 
komunikáciou v rámci virtuálnej 
„socializácie“ či sledovaním obsahovo 
plytkých programov v televízii? Koľko 
prostriedkov sa premrhá nákupom 
zbytočností, a predsa to mnohí považujú 
za normálne. Vstupujúc do tajomstiev 
Kristových strastí skúsme nepočítať čas 
a námahu, ktoré venujeme rozjímaniu 
nad dielom našej spásy. Nech sú voňavým 
olejom, ktorý sa rozhodneme „premrhať“ 
na Krista ako vyjadrenie našej lásky voči 
nemu.
Služba VPD:  Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10;  
Mt 26, 6 – 16, zač. 108; stichiry na desať 

veršov, každú dva razy; všetko zo Svätej 
a veľkej stredy; zdržanlivosť od mäsa  
(MM: 36)

ŠTVRTOK
1. apríl
Veľký štvrtok
... keď budete jesť tento chlieb a piť tento 
kalich, zvestujete Pánovu smrť...  
(1 Kor 11, 26)
Keď pred pár rokmi objavili v ruinách 
Vinianskeho hradu vinič odrody Neuburg, 
odhadovali mu aj dvesto rokov. Prežil aj 
napriek zlým podmienkam. Aj keď sa 
zdá, že živá viera v Boha akoby vymierala, 
nezúfajme. Ježiš skôr ako dal svoj život 
za spásu sveta, zveril Cirkvi slávenie 
eucharistie na svedectvo, že je stále živý. 
Kým žijú ľudia, ktorí ho milujú a sú 
ochotní ho zvestovať, jeho život prežije 
akékoľvek podmienky.
Liturgia svätého Bazila Veľkého  
s večierňou: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 
42, 1 – 5; Iz 50, 4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32,  
zač. 149; Mt 26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, 
zač. 44; Mt 26, 21 – 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 
44, zač. 109; Mt 26, 40 – 75; 27, 1 – 2,  
zač. 108; menlivé časti z Veľkého štvrtka  
(CHV: 1; HS: 222; PZ: 187; HP: 184)

PIATOK
2. apríl
Veľký piatok
Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. 
(Lk 23, 34)
V posledných chvíľach Ježišovho života sa 
zvlášť prejavila jeho láska k nám. Vedel, 
že na ňom je trest pre naše blaho a jeho 
ranami sme uzdravení (Iz 53, 5), vedel, 
že ak sa má uskutočniť naša záchrana, 
namiesto zlorečenia musí vyjsť z jeho 
úst požehnanie. Pozerajúc na jeho kríž si 
spomeňme na všetkých, ktorí nám „pili 
krv, ničili život“ a ktorým sme nedokázali 
žehnať. Ježiš sa za svojich katov nemodlil 
„zmeň ich“, ale „odpusť im“. Skúsme to 
urobiť podobne.
Aliturgický deň: Ex 33, 11 – 23;  
Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 1;  
1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt 27, 1 – 38,  
zač. 110; Lk 23, 39 – 43, zač. 111;  
Mt 27, 39 – 54, zač. 113; Jn 19, 31 – 37,  
zač. 61; Mt 27, 55 – 61, zač. 113; kráľov-
ské hodinky, Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu; prikázaný sviatok; 
zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec, 
prísny pôst  (CHV: 38)

SOBOTA
3. apríl
Veľká sobota

... vyvediem vás z hrobov, ľud môj... Vložím 
do vás svojho ducha, že ožijete  
(Ez 37, 12.14)
Exodus Izraelitov z Egypta by nemal 
zmysel, keby ich Boh iba vyviedol a nechal 
na púšti bez ďalšej vízie. Božia vízia bola 
dať im nové srdce, novú zem a nový 
spôsob života. Ježišova Pascha by nedávala 
zmysel samotným odpustením hriechov 
bez následnej premeny srdca a túžby 
po novom živote vo Svätom Duchu. 
Otvorme srdcia a dovoľme Bohu aj počas 
tohoročnej Paschy uskutočniť v nás túto 
jeho víziu.
Večiereň s Liturgiou svätého Bazila 
Veľkého: Gn1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16;  
Ex 12, 1 – 11; Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 10 – 16;  
Ex 13, 20 – 15, 1a; Sof 3, 8 – 15;  
1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61, 10 – 62, 5; Gn 22, 1 – 18; 
Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63, 11 – 64, 4c; 
Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1 – 56; Rim 6, 3b – 11, 
zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115; menlivé časti 
z Veľkej soboty (CHV: 60; HS: 224; PZ: 189; 
HP: 186)

NEDEĽA
4. apríl
NEDEĽA PASCHY 
SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE
Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, 
milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 
(Jn 1, 17)
Pri vjazde na farský dvor sa podarilo 
istému šoférovi pri obchádzaní prekážky 
vojsť kolesami do blata a nechať za sebou 
na dlažbe nepeknú stopu. Mrzelo ho to, 
preto sa ospravedlnil a kňazovi ponúkol, 
že príde a špinu odprace. Kňaz chvíľu 
váhal, no nakoniec sa rozhodol zvoliť inú 
alternatívu. Nielenže to očistí sám, ale 
situáciu aj využije. Povedal mu: Nechaj 
tak. Keby nás Boh nechal vlastnými silami 
odpratávať všetku špinu z nášho života, 
nikdy by sme nezažili, čo je to milosť. 
Prežívajúc Paschu môžeme znova zakúsiť, 
čo pre nás Ježiš urobil. Nielenže nám 
odpustil, ale svojou smrťou a vzkriesením 
namiesto nás „upratal všetok neporiadok“, 
ktorý sme hriechmi narobili. Chce, aby 
sme znova zakúsili jeho milosť a prijali 
dar nového života vo Svätom Duchu. 
Blato sa vlastnými silami upratať dá, 
hriech nie. Ježišova Pascha nám nanovo 
pripomína veľkosť Božej lásky a milosti, 
ktorú sme dostali. Nech počas týchto dní 
spolu so slávnostným Christos Voskrese! 
v našich srdciach rezonuje aj veľké: Pane, 
ďakujem!
Liturgia: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1; 
menlivé časti z Nedele Paschy; myrovanie 
(CHV: 72; HS: 227; PZ: 192; HP: 207)

Matúš Čekan
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Veľký týždeň trvá od pondelka po Kvetnej nedeli do Nedele Vzkrie-
senia. Každý z dní nazývame veľkým, lebo si pripomíname veľké dni 
pre Ježiša a pre celé ľudstvo. Boli to dni, keď sa všemohúci Boh 
vydal do rúk ľudí, aby ich mohol zachrániť.
Úloha: Každý z dní Veľkého týždňa je charakteristický svojou ústrednou 
myšlienkou, ktorá ho napĺňa. Skús správne priradiť symbolické heslá, 
ktoré vystihujú charakter alebo čítanie z Božieho slova daného dňa.

Veľké dni

I v našom živote je to veľmi často tak, že sa 
striedajú obdobia, keď sa cítime dobre, 
keď  nás  iní  majú radi, chvália nás, vší-
majú si nás... No potom príde čas,  že 
sa nám nedarí, niekto nám ublíži, 
máme zlú náladu, nikto sa nezaujíma 
o nás a naše problémy... Ježiš však nad 
každým zlom zvíťazil svojím vzkrie-
sením. A spolu s ním môžeme víťaziť

každý deň aj my.

Ahoj, deti, vstupujeme do obdobia, keď 
prežívame jedno z najväčších Božích 
tajomstiev. Pripomíname si Kristovo 
utrpenie, smrť a slávne vzkriesenie. 
Všetky tieto udalosti sa začínajú 
hneď po Kvetnej nedeli, keď Ježiš 
prichádza do Jeruzalema na chrbte 
osliatka. Najprv ho ľudia oslavovali a 
o päť dní na námestí kričali: „Ukrižuj
ho!“
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a 
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Príbehy poslušníkaStraty a nálezy

Utrpenie nazývame aj starobylým slovom 
strasti. Preto tento týždeň plný utrpenia vo-
láme aj Strastný, lebo pre nášho Pána bol 
plný spásonosného utrpenia a bolesti.
Úloha: Na webe Slova nájdeš v sekcii Pre de-
ti nástroje utrpenia. Vytlač si ich na papier, 
vyfarbi, vystrihni a pri každom sa pomodli 
krátku modlitbu pokánia za seba, svojich 
súrodencov a rodičov. Potom jednotlivé ná-
stroje vlož do zápalkovej škatuľky (môžeš ju 
vyzdobiť podľa vlastnej fantázie) a polož ju 
pod kríž (ikonu Krista) vo svojom dome. 

Strasti

Fíha! Čo 
to tu... 

Kríž? A tam 
je nejaká 
jaskyňa.

Líza, kde 
si? 

             ... 
      nás chcela upozorniť 
   na Božieho muža, ktorý 
      v pustovni žil veľmi ...

Možno ti pomôže tvoja 
živá kosačka Líza.

Zatúlala sa pod ska-
ly a našla starý kríž. 

Symbolom veľkého utrpenia nášho Pána sa stal kríž. 
Niesol ho ticho a pokorne, ale to nebol koniec. Po 
strašnej smrti slávne vstal z mŕtvych.
Úloha: Na webe Slova nájdeš ďalšiu vystrihovačku – 
skladací kríž. Vytlač si ho, vystrihni a poskladaj 
podľa jednoduchého návodu. Nech ti neustále 
pripomína, že Kristus zvíťazil nad každým 
utrpením.

Kríž

Čo sa deje? Našiel som ťa, 
pahltnica.

Nevedel 
som o tom. Po-
kúsim sa to miesto nejako 
do Veľkého týždňa vyčistiť.

Veľký  pondelok
Veľký  utorok
Veľká  streda
Veľký  štvrtok
Veľký  piatok
Veľká  sobota

Egypt

panny

cudzoložnica

nohy

Golgota

odpočinok

Prehrýzla povraz...

Koza sa nám 
stratila!

Šikovnica.
Možno...

      ... 
   dávno    
  a   kríž   
 postavil.

... priviedla k pokladu 
hviezda a teba naša koza.

... svoje utrpenie
i víťazstvo. 
Mudrcov... 

                                    Boh si          
                            vie použiť 
čokoľvek na svoje zámery, 

keď má pripomenúť... 

24www.casopisslovo.sk pre deti



TV ZEMPLÍN

Každý deň  08.50 Tretia hodinka 10.00 Posvät-
ný ruženec 10.30 Svätá liturgia sl. (Litmanová) 
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 15.15 
Deviata hodinka 
Pondelok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 

11.30 Veľkopôstny moleben 15.30 Večiereň/
služba vopred posvätených darov 16.30 
Svätá liturgia csl. (Prešov) 17.30 Veľkopôstny 
moleben a svätá liturgia/služba vopred po-
svätených darov (Michalovce) 20.00 Posvätný 
ruženec za ochranu krajiny
Utorok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 

Moleben za chorých 15.30 Večiereň/služba 
vopred posvätených darov 17.00 Veľkopôstna 
večiereň/služba vopred posvätených darov 
(Košice) 20.00 Posvätný ruženec za ochranu 
krajiny
Streda  07.00 Veľkopôstna utiereň (Košice) 

11.30 Veľkopôstny moleben 16.40 Moleben 
k patrónke Zemplína za uzdravenie 17.00 Služ-
ba vopred posvätených darov sl. (Klokočov) 
20.00 Posvätný ruženec za ochranu krajiny
Štvrtok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 

Eucharistická adorácia 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) 

09.00 Krížová cesta 11.30 Panychída za zo-
snulých 15.30 Služba vopred posvätených 
darov (Litmanová) 17.00 Služba vopred po-
svätených darov (Bratislava) 20.00 Apoštolát 
modlitby (prvý a tretí piatok mesiaca)/posvät-
ný ruženec za ochranu krajiny
Sobota  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 

Moleben k Presvätej Bohorodičke 15.30 Ve-
čiereň 16.00 Deviata hodinka, večiereň a malé 
povečerie (Univ) 18.00 Svätá liturgia sl. (Koši-
ce) 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 Večiereň 18.00 Svätá liturgia 
csl. (Prešov) 20.00 Posvätný ruženec za ochra-
nu krajiny
24.03. (streda)  09.00 Akatist vzkriesenia
28.03. (nedeľa)  09.30 Svätá liturgia sl. (Mi-

chalovce) 10.30 Svätá liturgia sl. pre mládež 
(Košice) 13.30 Posvätný ruženec 14.00 Svätá 
liturgia sl. (Litmanová)
29. – 31.03.  09.00 Veľkopôstny moleben/

krížová cesta
01.04. (štvrtok)  06.30 Utiereň (Košice) 09.00 

Svätá liturgia s posvätením myra (Prešov) 
17.00 Večiereň a svätá liturgia (Košice) 24.00 
Sväté strasti (Bratislava)
02.04. (piatok)  07.30 Kráľovská prvá hodinka 

08.00 Utiereň so strasťami (Košice) 09.00 
Krížová cesta 15.00 Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu (Prešov)
03.04. (sobota)  08.00 Jeruzalemská nadhrob-

ná utiereň (Bratislava) 09.15 Prednáška a Je-
ruzalemská nadhrobná utiereň (Michalovce) 
17.00 Večiereň a svätá liturgia (Košice) 24.00 
Nadhrobná polnočnica (Litmanová)
04.04. (nedeľa)  03.00 Polnočnica s čítaním 

celých Skutkov svätých apoštolov (Bratislava) 

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – marec

50 rokov: Ing. Matúš Cinkanič, Sobrance; 
ThDr. Jozef Matejovský, Košice; ICLic. Jozef 
Miňo, Košice; Mária Mudráková, Vybuchanec; 
Mgr. Radoslava Semanová, Košice; Jozefína 
Štecová, Slovinky
60 rokov: Ľudmila Chomová, Ruská Nová Ves; 
Marcela Danková, Nižný Hrabovec; Anna Hu-
dáková, Priekopa; Viera Litváková, Hraň; Anna 
Tóthová, Trhovište
70 rokov: Angela Kločanková, Zbudza; Elena 
Lukačková, Ľubotice; Jozef Stanko, Humenné-
Pod Sokolejom
75 rokov: Helena Bilá, Sečovská Polianka; 
Mária Ivanková, Vinné; Mária Kušnirová, 
Brezina; Mária Nováková, Mlynárovce; Jozef 
Tóth, Slivník
80 rokov: Jozef Chlebničan, Kriváň; Mária 
Ferencová, Cabov; Rozália Hirková, Prakovce; 
Anna Petrovová, Kojšov; Mária Romančáková, 
Vysoká nad Uhom
85 rokov: Terézia Halapinová, Čeľovce; Oľga 
Marková, Nižný Hrabovec; Helena Timková, 
Stakčín-Jalová
90 rokov: Anna Kaliňaková, Svidník; Mária Mi-
žičková, Lekárovce; Konštantín Molčani, Košice
96 rokov: Mons. Jozef Tóth, Košice

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Ak Pán nestavia dom, márne 
sa namáhajú tí, čo ho 
stavajú. Drahý náš 
duchovný otec ICDr. Juraj 
Bujňák, PhD., 8. marca ste 
oslávili krásnych 55 rokov. 
My vaši veriaci vám 

ďakujeme za to, že môžeme mimo slovenských 
hraníc prežívať krásne duchovné spoločenstvo 
gréckokatolíkov žijúcich na území Nemecka. 
Milý náš otec Juraj, k vašim narodeninám vám 
zo srdca vyprosujeme veľa Božích milostí, 
darov Svätého Ducha, ochranu Presvätej 
Bohorodičky, veľa síl a pre vás typického 
pracovného zanietenia pri zveľaďovaní nášho 
gréckokatolíckeho spoločenstva.

vaši veriaci z Mníchova, Augsburgu,  
Altöttingu a Regensburgu 

V týchto dňoch sa dožil 
životného jubilea 50 rokov 
náš duchovný otec 
ThLic. Jozef Matejovský, 
PhD. Pri príležitosti vášho 
životného jubilea vám 
vyprosujeme od Všemohú-

ceho hojnosť Božích milostí. Prajeme vám 
a do ďalších rokov vyprosujeme pevné zdravie, 
hojnosť lásky nebeského Otca i darov Ducha 
Svätého. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana 
Panny Márie, Matky kňazov, sú vašou 
každodennou posilou, odmenou a vďakou 
za všetko, čo pre našu farnosť robíte. 
Do ďalších rokov kňazskej služby vám 

vyprosujeme všetko dobré. Nech aj naďalej 
Boh vedie vaše kroky, nech vás vždy požehná-
va a pozor na vás dáva. To vám zo srdca 
vyprosujeme my veriaci farnosti Košice-Furča.

Milý náš duchovný otec Ľuboslav Pulščák, pri 
príležitosti vášho životného jubilea 50 rokov 
vám chceme z úprimných sŕdc zablahoželať 
a poďakovať sa vám za všetko, čo pre nás robíte 
a čo ste pre nás urobili. V prvom rade ďakujeme 
Pánu Bohu za dar vašej prítomnosti medzi nami. 
Ďakujeme za vašu obetavú prácu pri rekon-
štrukcii chrámu. Ďakujeme za horlivé ohlaso-
vanie Božieho slova, pastoračnú starostlivosť, 
osobný príklad kresťanského života, povzbudzo-
vanie vo viere a trpezlivosť, ktorú nám preuka-
zujete. Do ďalších rokov prajeme veľa Božích 
milostí, dobré zdravie, aby ste nás aj naďalej po-
tešovali pekným slovom, posmeľovali slabých 
vo viere, vlievali nádej chorým a opusteným. 
Nech vás Pán Boh požehnáva, posilňuje na vašej 
kňazskej ceste i v osobnom živote, nech vás 
Presvätá Bohorodička ochraňuje a Svätý Duch 
vedie vaše kroky, aby ste v Pánovej vinici slúžili 
na mnohé a blahé roky. To vám vyprosujú vaši 
vďační farníci z Veľkého Lipníka.

Naša drahá mamka 
Mária Zubková-Onušková 
z Vranova-Lomnice oslávila 
6. marca 90 rokov. Drahá 
mamka, ani najkrajšími slo-
vami nemôžeme vyjadriť 
našu hlbokú vďaku za život 
a obetavú lásku, ktorú ste nám darovali. 
Od všemohúceho Boha vám vyprosujeme 
hojnosť jeho milostí a požehnania. Nech 
vám Presvätá Bohorodička, ktorej neustále 
prednášate svoje prosby, vyprosuje u svojho 
Syna veľa fyzických a duševných síl do ďalších 
dní vášho života.

z úprimného srdca synovia Michal, Ján,  
Mikuláš a dcéra Mária s rodinami

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 
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05.00 Utiereň Vzkriesenia (Košice) 07.00 Utie-
reň Vzkriesenia (Prešov) 10.00 Svätá liturgia csl. 
(Prešov)

TV LUX

19.03. (piatok)  10.15 PKP 14.20 Katechézy 
o Skutkoch apoštolov 16.35 PKP 19.50 Spyto-
vanie svedomia 22.20 Spojení vierou
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 15.30 Krížová cesta: Byť jeho učeníkmi 
22.00 Pápež František: Vlastnými slovami
22.03. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 

Kašparů R 08.25 Kráľovstvo bez hraníc: O stra-
tenom synovi 16.50 Rande v éteri
23.03. (utorok)  10.10 Svedectvo 13.15 Quo 

vadis 15.15 Boh k tebe hovorí 17.05 Viera 
do vrecka (43) 21.15 Gréckokatolícky magazín
24.03. (streda)  10.20 Slovo v obraze: Ježiš a Ni-

kodém 13.50 Lauda 15.15 Svedectvo 16.25 
GU100: Krížová cesta 20.15 PKP
25.03. (štvrtok)  08.25 Kráľovstvo bez hraníc: 

Ježišove zázraky 14.10 Moja misia 17.15 PKP 
21.05 Slzy a nádej Iraku
26.03. (piatok)  08.15 A teraz čo? 10.15 PKP 

14.20 GkM R 15.30 Krížová cesta 16.35 PKP
27.03. (sobota)  07.00 Svätá liturgia 09.05 Sto-

povanie 10.55 Chorvátsko: Nepoddajný kardinál 
14.05 PKP 15.30 Gréckokatolícky ruženec
28.03. (nedeľa)  02.15 GkM R 07.50 Slovo v ob-

raze: Ukrižovanie 08.00 GkM R 15.20 Krížová 
cesta očami Krista 16.40 Karolína – film 2
29.03. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 

Kašparů R 09.00 Medzi nebom a zemou 13.50 
Fundamenty 20.10 Boh k tebe hovorí
30.03. (utorok)  08.25 Kráľovstvo bez hraníc 

10.10 Svedectvo 17.30 Doma je doma 20.45 
V Kontexte: Prípad Galileo
31.03. (streda)  08.10 Zabudnuté poklady 10.55 

Doma je doma 15.15 Svedectvo 16.55 Hrdina 
Lásky 20.15 PKP
01.04. (štvrtok)  07.40 Spojení vierou 09.30 

Svätá omša svätenia olejov 16.00 Tajomstvo 
Kristovej tváre 17.25 PKP
02.04. (piatok)  08.25 Kráľovstvo bez hraníc: 

Getsemany 10.15 PKP 13.50 Krížová cesta 
16.30 PKP R 20.00 Ján Pavol II. stále živý
03.04. (sobota)  07.45 Jeden na jedného 08.45 

Tvorivo 10.00 Krížová cesta so sv. Jánom 
Pavlom II. 14.05 PKP 15.30 Gréckokatolícky 
ruženec
04.04. (nedeľa)  07.50 Slovo v obraze: Zmŕt-

vychvstanie 11.00 Svätá omša: Veľkonočná 
nedeľa z Ríma 12.00 Urbi et orbi 20.00 Apoštol 
Peter – film 2

TV NOE

19.03. (piatok)  07.35 Po volání 12.50 Indie: 
Talit Penkal, Donne Dalit 15.00 Křížová cesta ze 
Svatého Hostýna

20.03. (sobota)  07.15 Poutní místo Starý 
Bohumín 10.15 Muzikál Judit 15.30 Pošta pro 
Holuba: Ekologie
21.03. (nedeľa)  06.45 ŘkM R 07.30 Církev 

za oponou 11.00 Guyanská Diana 15.10 Na ús-
vitu společných dějin
22.03. (pondelok)  13.25 Příběhy odvahy a víry: 

profesorka Valentina Puziková (18) 00.15 
Královna a matka Chorvatů
23.03. (utorok)  08.40 Vít Pieš, umělecký řezbář 

13.25 Myanmar: Kačjinský stát
24.03. (streda)  10.15 Gramofon (3) 12.50 Ateli-

ér užité modlitby 23.30 Příběhy odvahy a víry: 
profesorka Valentina Puziková 
25.03. (štvrtok)  11.05 Sýrie: Uprostřed popela 

13.50 Tajemství skla 16.50 Se salesiány na jihu 
Madagaskaru
26.03. (piatok)  08.20 Paní le Murie 15.15 50 let 

Boží milosti 16.20 Hra na krále
27.03. (sobota)  06.40 Do varu s Maxem Kaš-

parů (2) 17.25 Na půli cesty
28.03. (nedeľa)  07.40 Řeckokatolický magazín 

(ŘkM) 20.05 Putování tučňáků – film
29.03. (pondelok)  11.00 Kalvária Nitrianske 

Pravno 13.00 Příběhy odvahy a víry: Buď vůle 
tvá (19) 13.25 Sýrie: Uprostřed popela 20.05 
Prorok Léčitel: Solanus Casey
30.03. (utorok)  14.35 Svatá Kateřina Labouré 

16.00 Malana Papua 17.30 Víra do kapsy 18.55 
S Hubertem do lesa 21.15 Řeckokatolický 
magazín
31.03. (streda)  08.25 Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně 13.10 Na cestě k Otcovu domu 
18.20 S Hubertem do lesa
01.04. (štvrtok)  09.15 Poselství svatých: Svatý 

Petr 09.25 Olivová hora 09.30 Mše svatá se 
svěcením olejů z Vatikánu 18.00 Mše svatá 
na památku Večeře Páně
02.04. (piatok)  14.00 Velký pátek s Noe 17.15 

Metr od Svatosti (1) 21.00 Křížová cesta z Kolo-
sea s papežem Františkem
03.04. (sobota)  14.00 Nebe nad hlavou 17.10 

Evangelium podle Lukáše 20.05 Bílá sobota 
s Noe 21.00 Velikonoční vigilie
04.04. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 09.30 Svatá Kate-

řina Sienská – film 2 10.00 Mše svatá na Boží 
hod velikonoční 21.00 Příběh Marie

LUMEN

Piatok  16.30 Betánia – pôstny program (mod-
litba krížovej cesty, úvahy a zamyslenia)
Nedeľa     06.05 Modlitba prvej hodinky
20.03. (sobota)  15.15 Viliam Judák: Putovanie 

k zázraku Veľkej noci
21.03. (nedeľa)  10.00 Misijný dom Matky Božej 

13.00 Púšťou i pralesom – rozhlasová hra 14.00 
Predstavenie činnosti neziskovej organizácie 
Plamienok
23.03. (utorok)  20.00 Pobožnosť krížovej cesty
25.03. (štvrtok)  18.00 Svätá omša pri príležitos-

ti 14. duchovných cvičení
26.03. (piatok)  18.00 Svätá omša z Katedrály  

sv. Františka Xaverského

27.03. (sobota)  18.00 Svätá omša z Katedrály 
sv. Františka Xaverského
28.03. (nedeľa)  10.00 Rozmach Spoločnosti 

Božieho slova na Slovensku
04.04. (nedeľa)  10.00 Rok 1950 – začiatok ťaž-

kého obdobia pre Spoločnosť Božieho slova

RTVS

JEDNOTKA

28.03. (nedeľa)  10.00 Svätá omša na Námestí 
sv. Petra vo Vatikáne. Slávi Svätý Otec František

DVOJKA

Sobota  08.55 Božie domy s Vandalom
19.03. (piatok)  08.30 Svetové dedičstvo 

UNESCO na Slovensku: Spišský hrad R 08.45 
Miestopis cechov a manufaktúr: Potomkovia 
cechu sv. Elígia R

21.03. (nedeľa)  13.55 Orientácie 14.20 Slovo
22.03. (pondelok)  09.05 Miestopis cechov a ma-

nufaktúr: Majstri organári R 12.35 Orientácie R 
14.00 Tradičné košikárstvo v Gemeri 21.35 SK 
dejiny
24.03. (streda)  21.00 Vojtaššák – životopisný 

príbeh
25.03. (štvrtok)  08.45 Miestopis cechov a ma-

nufaktúr: Majstri gombičkárskeho remesla R 
22.05 Gerta Vrbová: O traumách holokaustu
28.03. (nedeľa)  13.30 Orientácie 13.55 Slovo 

22.25 V tichu R

TROJKA

21.03. (nedeľa)  08.45 Malé biblické príbehy R

24.03. (streda)  08.45 Dejiny kresťanstva R 
14.00 Trezor R 23.55 Viera a holokaust – tele-
vízny dokument R

25.03. (štvrtok)  08.55 Dejiny kresťanstva R 
21.35 Trezor R

26.03. (piatok)  08.40 Dejiny kresťanstva R 
14.30 Trezor R

28.03. (nedeľa)  09.05 Malé biblické príbehy R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

Nedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.05 
Kresťanská nedeľa
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)
28.03. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie
04.04. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu  

sv. Alžbety v Košiciach

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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DANI PETTREYOVÁ:  
VRAŽEDNÝ PRÍLIV

KNIHA	J	Dani Pettreyová začína novú 
sériu Strážcovia pobrežia. Romantic-
ký triler plný nádeje a viery. Jedného 
poddôstojníka pobrežnej stráže zavraž-
dia a druhý záhadne zmizne. Špeciálny 
agent vyšetrovacieho úradu pobrežnej 
stráže Finn Walker sa tak púšťa do svojho 
doposiaľ najnebezpečnejšieho prípadu. 
K dispozícii má iba zopár stôp z miesta 
činu – z lode zmiznutého poddôstojníka. 
Pri vyšetrovaní musí Finn spolu so svojím 
tímom siahnuť až na dno svojich schop-
ností. (Martin Švikruha, i527.net)

CHĽAST

FILM	J	Asi najzaujímavejší filmový po-
čin roku 2020 sa, ako už názov napovedá, 
točí okolo alkoholu. Existuje totiž teória, 
že každý človek by sa mal narodiť s urči-
tou dávkou alkoholu v krvi. Táto sku-
točnosť by mala našu myseľ viac otvárať 
poznaniu sveta, zmierňovaniu problémov 
a zvyšovaniu kreativity. Táto teória zauj-
me Martina a jeho troch priateľov, ktorí 
sú už unavení z každodennej učiteľskej 
rutiny, a rozhodnú sa ju preskúmať. Cie-
ľom experimentu je udržiavať konštantnú 
hladinu alkoholu v tele počas celého dňa. 
Prvotné poznatky sú sľubné a tento expe-
riment sa stáva ozajstným akademickým 
výskumom, ale keď to preženú, niektorí 
musia skončiť. (Slavomír Gereg ml.)

TRIUMPHANT QUARTET: 
BIGGER THAN SUNDAY

HUDBA	J	Skutočnosť, že Boh presahuje 
všetko v našom živote, že je väčší ako 
čokoľvek, je hlavným posolstvom albumu 
Väčší ako nedeľa zoskupenia Triumphant 
Quartet. Po vypočutí aj ich starších albu-
mov musím povedať, že vždy ide o veľmi 
harmonické skladby, naplnené mužský-
mi vokálmi. Čo sa týka štýlu, album by 
sme mohli zaradiť niekam medzi veľmi 
okrajové country a južanskú hudbu. 
Záver albumu ponúka akési medley, teda 
v hudbe známe ako zmiešanie viace-
rých skladieb dokopy. Preto akési, lebo 
medley zmiešava skladby, ale v rovnakých 
harmóniách, resp. použije sa harmónia 
jednej skladby s motívmi druhej. Tu ide 
skôr o surové zlepenie skladieb. Album si 
možno vypočuť na známych streamova-
cích platformách. (Dominik Petrík)

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

Legenda: ALIBI, AUDIT, AUTOR, AVARI, BOLERO, BOLESTI, CÍCER, CIELE, 
CIEVA, DIELO, FATRA, ISKRY, ISTINA, KABÁT, LIANA, LIMITA, LOTOS, 
LOVCI, MAMUT, MASLO, MELASA, METLY, MRKVA, OBDIV, ODEVY, 
OPOZÍCIA, PERLY, PILÁT, PLASTIKA, PLAVBY, POSILA, PRVOK, PSOTA, 
RIEKA, SANITA, SEKTOR, SMOLA, SNAHA, SONAR, STANICA, STOPY, 
STROP, SUDCA, SVEDOMIE, SVETLO, TABLET, TELESO, TREST, TVORBA, 
VESTA, VLAHA, VRABCE, ŽAKET, ŽIACI.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 4: Krížovka: Jozefovi Boh zveril svojho 
Syna. Osemsmerovka: Eucharistia je hlboké spojenie s Bohom.

Riešenia zasielajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových známok 
v rámci svojich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min. centi-
metrovým okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.  
NEODLEPUJTE!    

Akcia nie je časovo obmedzená. Známky môžete potom  
príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu 
Slovo na adresu: Slovo – PMD, Hlavná 3, 080 01 Prešov. 

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnos-
tiam i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali 
tisíce známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú 
skrytí za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve 
túto skrytosť však Boh miluje. To nás vedie k tomu, 
aby sme vám poďakovali touto formou a nie výpisom 
všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás 
zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii  
a úprimne vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.

Juraj Gradoš
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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)

03.04. Fatimská sobota (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
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
19.03. Svätá liturgia s eucharistickým 
požehnaním (17.00 h)
22.03. Modlitby za uzdravenie k sv. Char-
belovi (17.00 h)
28.03. Liturgia s Akatistom požehnania 
rodín (09.30 h)
04.04. Nedeľa Paschy (10.00 h)

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

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
25. – 28.03. Kurz prípravy na manželstvo. 
Na kurz prípravy sa môžete prihlásiť cez 
stránku www.domanzelstva.sk alebo cez 
svojho kňaza vo farnosti. Príspevok je 75 € 
za osobu.
08. – 13.04. Seminár Otcovo srdce. 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.
29.04. – 02.05. Kurz prípravy na manžels-
tvo. Na kurz prípravy sa môžete prihlásiť 
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez 
svojho kňaza vo farnosti. Príspevok je 75 € 
za osobu.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

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

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI  
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

Pripni si 

bielu 

stužk
u.

DEŇ POČATÉHO
DIEŤAŤA 2021

www.25marec.sk


