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ČASOPIS
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

ROZHOVOR

NA TÉMU

UDALOSŤ

RODINA

Grékmi nielen počas
gréckeho týždňa

Nielen hovoriť,
ale aj rozumieť

Klokočovská
Zvieratá v rodine:
Bohorodička je
Prínosy zvierat
patrónkou Zemplína
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na úvod

VO VAŠICH
RUKÁCH
Juraj GRADOŠ
Málokedy sa stáva, že veriaci môžu v Cirkvi niečo
výrazne zmeniť hlasovaním. Je to prirodzené.
Cirkev nie je iba ľudská organizácia. Ale aj tu platí,
že ak veriaci dáva svoj dar, má právo určiť jeho využitie. A to sa nemá meniť bez jeho súhlasu.
Pred asi pätnástimi rokmi sme urobili anketu
a oslovili sme niekoľko stoviek čitateľov, a podľa
výsledkov ankety sme sa snažili vytvárať časopis.
Doba sa však mení, menia sa spôsoby vnímania
ľudí, ich potreby. Vaše potreby. Aj v duchovnej
oblasti. Dnes sú čoraz dôležitejšie vzťahy, zvlášť
v tomto covidovom čase. Ani nie tak ich kvantita,
ale kvalita. Do popredia vystupuje individuálny
vnútorný duchovný život jednotlivca či rodiny.
Najmä ak boli naše chrámy tak dlho zatvorené.
Život je o zmene. Dobrý život je o dobrej zmene,
zmene k lepšiemu. A my spolu s vami dnes stojíme
na prahu asi najväčšej zmeny v časopise Slovo.
Zmeny, ktorá by podľa nás mala odpovedať na vaše
nové potreby. Ale na to potrebujeme váš súhlas,
lebo táto zmena sa nezaobíde bez vás. Ste jej súčasťou. Preto je súčasťou tohto vydania časopisu anketový lístok. Je dosť obsiahly, lebo chceme poznať
vaše potreby detailnejšie. Chceme spoznať vás.
Preto sa v ankete pýtame nielen na to, ako vnímate
jednotlivé stránky terajšieho Slova, ale aj na to,
aké rubriky či oblasti života by ste v tom novom
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uprednostnili. My sa pokúsime vyhovieť väčšine
z vás a naplniť tak maximum vašich potrieb. Ale
i na to potrebujeme reálnu pomoc – vaše modlitby,
pôst, ale aj informácie. Dnes žijeme v dobe dezinformácií, teda prekrútenej pravdy. Preto hľadáme
medzi vami ľudí, ktorí by mohli a možno i mali
čo povedať všetkým. Hľadáme autorov príspevkov na rôzne témy života, kde sa duchovný život
kresťana stretáva s tým každodenným. V duchovných oblastiach, ako je výchova, umenie, kultúra
či vzdelanie. Ale aj v tých z bežného života, kde cez
jedlo, zvyky, obliekanie či spôsob života prejavujeme to, kým sme.
Veríme, že máme čo ponúknuť jeden druhému. My
vám, vy nám aj sebe navzájom. Pred dvomi rokmi
sme natočili dokument, kde som o tomto časopise
hovoril ako o mieste stretnutia. A pri stretnutí sa
rozpráva. Pozývam vás teda, aby ste prehovorili.
A aby ste prijali alebo zamietli víziu, ktorú vám
s tými najlepšími úmyslami predkladáme. Zmenu,
ktorú si žiadali mnohí z vás. Ktorá by im, a teda aj
nám všetkým mala pomôcť stať sa lepšími kresťanmi. Nielen cez vedomosti o Cirkvi, ale najmä cez
zdieľanie skúseností o žití evanjelia v týchto časoch.
Nielen o tom, ako byť kresťanom v manželstve, v rodine, ale i v škole, v práci, v obchode. Skutočným
kresťanom, synom nášho nebeského Otca.
Je to veľká zmena. Bez vášho súhlasu ju však neurobíme. Bez vašej pomoci bude nedostatočná. Bez
vás bude prázdna. Pozývam vás byť jej súčasťou.
Zapojiť sa do tohto rozhovoru a povedať svoje áno
alebo nie. Povedať, čo chcete mať v tomto časopise
a v čom vám môže pomôcť. A potom na tomto
mieste pomáhať jeden druhému, a tak budovať
túto Cirkev zvnútra. Cez lásku, spolupatričnosť,
ochotu... Cirkev, ktorú nič a nik nepremôže. Kristovu nevestu.
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slovo Svätého Otca

JEŽIŠ ŽIJE,
LÁSKA ZVÍŤAZILA
Marek BARAN

Svätý Otec vo svojom príhovore na Svetlý pondelok
vyzdvihol Kristovo víťazstvo nad kniežaťom sveta.

Obraz anjela sediaceho na kameni hrobu
je konkrétnym a viditeľným prejavom víťazstva Boha nad zlom, prejavom Kristovho víťazstva nad kniežaťom tohto sveta,
prejavom víťazstva svetla nad temnotami.
Ježišov hrob nebol otvorený prírodným
úkazom, ale Pánovým zásahom. Anjelov
výzor „bol ako blesk a jeho odev biely ako
sneh“ (Mt 28, 3). Tieto detaily sú symboly, ktoré potvrdzujú zásah samotným
Bohom, nositeľom novej doby, posledných časov v dejinách, lebo Ježišovým
vzkriesením sa začína posledné obdobie
dejín, ktoré môže trvať tisíce rokov, no sú
to posledné časy.
Následkom tohto Božieho zásahu je
dvojaká reakcia. Reakcia strážnikov, ktorí
nedokážu čeliť strhujúcej sile Boha a sú
otrasení zemetrasením v ich vnútri: ostali
ako omráčení. Moc zmŕtvychvstania
poráža tých, ktorí boli použití na zaistenie zdanlivého víťazstva smrti. A čo mali
tieto stráže urobiť? Ísť za tými, od ktorých
dostali rozkaz strážiť hrob, a povedať
im pravdu. Ocitli sa pred voľbou: buď
povedať pravdu, alebo sa nechať presvedčiť tými, od ktorých dostali rozkaz strážiť
hrob. Jediný spôsob na ich presvedče-

nie boli peniaze; a tak títo úbohí ľudia,
chudáci, zapredali pravdu a s peniazmi
vo vrecku išli povedať: „Nie, prišli učeníci
a ukradli telo.“ „Pán“ peniaz i tu pri Kristovom vzkriesení je schopný mať moc,
aby ho poprel.
Reakcia žien je však iná; tie sú vyslovene vyzvané Pánovým anjelom, aby sa

V tomto veľkonočnom čase želám všetkým, aby mali takú istú duchovnú skúsenosť, aby do srdca, do svojich domovov
a rodín prijali radostnú zvesť Veľkej noci:
„Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.“
Veľkonočnou zvesťou je toto: „Kristus
je živý, Kristus sprevádza môj život,
Kristus je po mojom boku.“ Kristus klope
na dvere môjho srdca, aby som mu dovolil
vstúpiť dnu, Kristus je živý. V tieto veľkonočné dni bude prospešné, ak si budeme
opakovať: „Pán žije.“ Táto istota nás
flickr.com

Pondelok po Veľkej noci si pripomíname
stretnutie anjela so ženami, ktoré prišli
k Ježišovmu hrobu (porov. Mt 28, 1 – 15).
Evanjelista Matúš rozpráva, že v to veľkonočné ráno „nastalo veľké zemetrasenie,
lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil,
odvalil kameň a sadol si naň (Mt 28, 2)“.
Ten veľký kameň, ktorý mal byť pečaťou
víťazstva zla a smrti, bol nakoniec daný
pod nohy anjela, stal sa jeho podnožkou.
Všetky plány a zátarasy Ježišových nepriateľov i prenasledovateľov vyšli nazmar.
Všetky pečate boli rozlomené.

zakúšajú pravú radosť z toho, že znova
nachádzajú Učiteľa živého.

„Veľkonočnou zvesťou je toto: Kristus je živý, Kristus sprevádza
môj život, Kristus je po mojom boku.“
(Svätý Otec František)

nebáli: „Vy sa nebojte!“ (Mt 28, 5) a aby
nehľadali Ježiša v hrobe. A nakoniec sa
neboja. V slovách anjela môžeme nájsť
vzácne ponaučenie: nikdy sa neunavme
hľadaním vzkrieseného Krista, ktorý dáva
život v plnosti tým, ktorí sa s ním stretnú.
Nájsť Krista znamená objaviť v srdci
pokoj. Samotné ženy z evanjelia po prvotnom znepokojení, ktoré sa dá pochopiť,

privádza k modlitbe dnes i počas celého
veľkonočného obdobia: „Raduj sa, nebies
Kráľovná.“ Anjel Gabriel ju po prvý raz
pozdravil: „Raduj sa, milosti plná.“
(Lk 1, 28) Teraz je Máriina radosť plná:
Ježiš žije, Láska zvíťazila. Kiež je to aj
našou radosťou!
(z príhovoru 5. apríla 2021)
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NIELEN HOVORIŤ,
ALE AJ ROZUMIEŤ
Martin TKÁČ

Kňazská vysviacka 28. júna 2020 v Ľutine. Zdroj: Dávid Rybovič

Gréckokatolícka cirkev podobne ako mnohé iné cirkvi
často používa cudzie slová. Akosi nám zdomácneli,
zvykli sme si na ne, používame ich. Ale poznáme ich
skutočný význam?

Cirkev vykonáva svoje poslanie v liturgii.
Grécke slovo leitourgia je zložené zo slov
leitos (verejný) a ergon (činnosť, dielo,
služba). Preto sa najčastejšie používa
preklad verejná služba. To v klasickej
gréčtine vyjadrovalo dielo, ktoré bolo
vykonávané v prospech ľudu či verejných
záujmov mesta alebo štátu. V Starom
zákone označuje leitourgia verejný kult
vykonávaný podľa levitských predpisov.
V Novom zákone je preto toto slovo
používané veľmi zriedkavo. V Skutkoch
svätých apoštolov (13, 2) je stať, kde sa
hovorí: „Ako slúžili (gr. leitourgounton)
Pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch:
,Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo,
na ktoré som ich povolal.‘“ Nie je však
jasné, o akú službu išlo, ale slúžiť Pánovi
môže znamenať plnenie Božej vôle.

V mimobiblickom prameni Didaché je
slovo leitourgia použité v zmysle služby
prorokov a učiteľov, ktorí slúžia celému
zhromaždeniu. V predkresťanskom svete
sa teda toto slovo spájalo hlavne s činnosťou človeka. Prídavné meno leitos
je odvodené od iónskeho laos (ľud).
Liturgia sa tak ukazuje ako služba človeka
zhromaždeniu alebo Bohu. Napriek tomu
už spomínaný text zo Skutkov hovorí
o povolaní apoštolov na službu. To značí
činnosť Boha, ktorý povoláva.
Zo samotného slova liturgia automaticky
nevyplýva, že ide o aktivitu spoločenstva.
Jednotlivci uskutočňovali verejné služby
pre komunitu alebo v jej mene a tieto
služby boli označované ako liturgia. Dnes
chápeme tento termín ako odkaz na ve-

rejný kult, ako výraz jednoty Kristovho
tela, a preto liturgická modlitba recitovaná súkromne by sa nemala považovať
za liturgiu. V liturgii koná predovšetkým
Boh v Ježišovi Kristovi, a to slovom a znameniami, ktoré prinášajú spásu. A človek odpovedá na Božie volanie vďakou
a chválou Otcovi spolu s Kristom skrze
Svätého Ducha. V liturgii sa skrze znamenia naznačuje a vždy vlastným spôsobom
uskutočňuje posväcovanie človeka.
Samotná liturgia je teda súhrnom všetkých bohoslužieb Cirkvi. No v užšom
význame sa slovom liturgia v byzantskom
obrade označuje eucharistické slávenie,
teda slávenie, kde dochádza k prepodstatneniu chleba a vína na telo a krv Ježiša
Krista. Preto sa nazýva svätou liturgiou.
V súčasnosti sa u nás stretáme najčastejšie s liturgiami, ktoré nesú mená sv. Jána
Zlatoústeho (najčastejšie slávená liturgia),
sv. Bazila Veľkého (slávená desaťkrát
v roku) a sv. Jakuba (slávená 23. októbra
a v nedeľu po Narodení Pána). Služba
vopred posvätených darov nie je v pravom
zmysle slova liturgiou, keďže sa v nej
neuskutočňuje premenenie. Použitím
slova služba sa chce odlíšiť charakter tejto
bohoslužby od eucharistickej liturgie,
hoci gréckokatolíci na východe Slovenska
termínom služba označujú aj eucharistickú liturgiu. Samotná svätá liturgia sa delí
na tri hlavné časti: proskomídia, liturgia
katechumenov a liturgia veriacich. A práve v nej sa stretávame často so slovami,
ktoré sú udomácnené, ale ich význam je
neznámy. Sú väčšinou hebrejské, grécke
a cirkevnoslovanské.

AMEN
Toto slovo hebrejského pôvodu vyjadruje súhlas a často sa prekladá ako: tak
je, nech sa stane, toto je pravda. V Starom zákone je spomenuté tridsaťkrát,
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25. výročie farnosti Prešov-Sekčov 2. augusta 2020. Zdroj: Jozef Demčák
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v Novom zákone sedemdesiatpäťkrát.
V liturgii sa nikdy neprekladá do živých jazykov. Amen ukončuje modlitbu
končiacu zväčša doxológiou (oslavou
Najsvätejšej Trojice). Nemá však byť iba
vyjadrením túžby, nech sa slová modlitby
naplnia, ale vyjadrením súhlasu s tým, čo
bolo prednesené, či s prijatím modlitby
a stotožnením sa s jej obsahom. Centrom
tohto potvrdenia (pečate) súhlasu je vyslovené amen po slovách premenenia tela
a krvi Ježiša Krista. Teda keď kňaz vysloví: Toto je moje telo, toto je moja krv, ľud
vyjadruje, že je to tak, že verí v skutočnú
prítomnosť Krista v Eucharistii.

ALELUJA A HOSANA
Ani hebrejské slovo aleluja (hallelu-jah,
chváľte Pána) sa v liturgii nikdy neprekladá
do živého jazyka. Vo východnej liturgii je
to spev trojitého aleluja na počesť Svätej
Trojice, ktorý sa nachádza medzi čítaním apoštola a evanjelia, a počas spevu
sa okiadza. Je spojené s tzv. alelujovými
veršami z vybraných žalmov. Vyjadruje
oslavu prichádzajúceho Krista v evanjeliu. V biblickej reči toto slovo vyjadrovalo
oslavu prichádzajúceho kráľa či mesiáša.
V Knihe Tobiáš (13, 18) sa ním na židovskej
liturgii vzdával hold nebeskému Jeruzalemu. V Zjavení apoštola Jána (19, 1 – 7) sa
týmto spevom oslavuje Baránok ako víťaz
nad Babylonom.
Hosana bolo pôvodne aramejské slovo (hosianna) vychádzajúce z hebrejčiny a znamenalo prosbu o pomoc (porov. 2 Sam 14, 4
a 2 Kr 6, 26), a to podobne ako Kyrie eleison
(Pane, zmiluj sa). Neskôr sa však vyvinulo
na pozdrav či oslavné zvolanie naša pomoc,
naša spása. Týmto zvolaním oslavovali
Ježiša Krista pri vstupe do Jeruzalema.

AXIOS A HAGIOS
S návratom k starootcovským tradíciám
sa začali u nás udomácňovať aj menej
známe slová z gréčtiny. To, že niekto je
hodný, dôstojný stavu alebo úradu, ktorý
dostáva alebo si ho zasluhuje, je vyjadrované gréckym slovom axios. Toto zvolanie
sa opakuje pri odovzdávaní jednotlivých
častí liturgického odevu alebo predmetov. Biskup pri udeľovaní diakonátu,
kňazstva a biskupskej vysviacky sa pýta
prítomných, či je kandidát hodný nového
postavenia, a prítomní kňazi a ľud alebo
chór odpovedajú trojitým axios. Axios sa
spieva aj pri ustanovení za protodiakona,
archidiakona, igumena, protopresbytera
a archimandritu.
Hagios je grécke slovo a znamená svätý.
V liturgii sa s ním stretáme pri Trojsvätej
piesni (csl. Trisvjatoje). „Svätý Bože, svätý
Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad
nami.“ V našich podmienkach sa po grécky spieva táto pieseň na archijerejských
liturgiách. Ospevujeme ňou jedného
Boha v troch osobách, teda trikrát svätého. Prvá potvrdená zmienka pochádza
z Chalcedónskeho koncilu z roku 451. Pôvodne mala význam v potvrdení a obrane
božskej prirodzenosti Krista.

PREDMETY
Pri archijerejských liturgiách biskup
žehná svietnikmi, ktoré sa volajú dikir
a trikir (gr. dikerion, trikerion). Predpony
di- a tri- znamenajú číslice dva a tri, kerion je odvodené od keros (vosk, sviečka).
Doslova teda ide o dvoj- a trojramenné
svietniky. Obe má právo používať len
biskup. Dikir predstavuje Ježiša Krista
s božskou a ľudskou prirodzenosťou.
Trikir je viditeľným symbolickým vyjadrením vieroučnej pravdy o jednom Bohu
v troch osobách. Jeho obdobou je trojica
– trojsvieca, ktorú používa kňaz pri
jordánskom svätení vody.
Diskos (gr. diskarion) je okrúhly pozlátený alebo postriebrený kovový tanierik,
na ktorom sa uchováva eucharistický
chlieb. Môže mať aj nožičku. Naň sa
počas proskomídie ukladá ahnec – baránok i častice chleba vybrané z prosfor.
Spravidla je na ňom vygravírovaný kríž,
symbol Ježiša Krista, inokedy Ježiš ukladaný do hrobu či ako malé dieťa ležiace
v jasliach. Diskos spolu s hviezdou symbolizujú narodenie Ježiša Krista v Betleheme, po ich odložení jeho utrpenie.
Proskomídia (gr. proskomidzo alebo
prothesis) znamená príprava alebo prínos.
Termín je odvodený z čias, keď veriaci
prinášali dary na liturgiu a agapé. Z nich
sa potom vybrali chleby a víno na Eucharistiu. V 5. – 6. storočí sa tento obrad
presunul na začiatok liturgie a postupne
v 13. – 14. storočí dostal dnešnú podobu.
Ambón (gr. anabaínein) znamená krok
po kroku vystupovať po schodoch.
V gréckej tradícii pozostával z pevnej
konštrukcie vyvýšenej nad zemou, ktorá
dominovala lodi chrámu. Poznáme ho tak
zo 4. storočia. V bazilikách väčších rozmerov bol biskup od svojich poslucháčov
vzdialený aj päťdesiat metrov. Ak chceli,
aby evanjelium alebo slovo biskupa všetci
počuli, zhotovili takéto pódium. Na ňom
sa čítalo evanjelium, kázalo alebo tam

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s. r. o.
PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO
„Ježišu, spomeň si na mňa,
keď prídeš do svojho kráľovstva.“
Lk 23, 42
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Stretnutie Pána v Košickej katedrále 2. februára 2020. Zdroj: Marko Vadasz
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Analoj pochádza z gréckeho analogion a znamená vyvýšené miesto. Ide
teda o vysoký stolík, spravidla z dreva,
štvorboký alebo na štyroch nohách, jeho
pult je šikmo skosený. Ak nemá vrchnú
časť z dreva, tak je tam textília, a stolík
je prenosný. Používa sa predovšetkým
ako podstavec na evanjelium a kladie sa
na ambón, odtiaľ sa chápe ako rečnícky
pult, pretože sa z neho číta evanjelium.
Slúži však aj ako stojan na uloženie ikony
sviatku alebo patróna chrámu. Ten sa kladie v blízkosti soley, aby si na ňom uloženú ikonu mohli veriaci uctiť bozkom. Má
skôr stabilné miesto. Analoj sa prvýkrát
spomína už v apokryfnom Tomášovom
evanjeliu.

OSLOVENIA
Jerej je cirkevnoslovanské slovo odvodené
z gréckeho slova hiereus (hieros – svätý),
teda ten, kto bol ustanovený za pro-

stredníka medzi Bohom a kultovým
spoločenstvom. U nás používame slovo
kňaz, ktoré je odvodené od slova presbyter (gr. presbyteros) – starší, teda muž,
ktorý z rúk biskupa platne prijal druhý
stupeň kňazstva a je spôsobilý udeľovať
všetky sväté tajomstvá (sviatosti) okrem
kňazstva.
Slovo protojerej pochádza tiež z gréčtiny (prótos – prvý). Voľne preložené je
to prvý kňaz, ktorý začína liturgiu a je
hlavným celebrantom, resp. pri archijerejskej liturgii je to ten kňaz, ktorý
nasleduje po archijerejovi – biskupovi.
Obdobou tohto slova v našej cirkvi je
termín protopresbyter (dekan). Ten je
postavený na čelo obvodu skladajúceho
sa z viacerých farností, aby tam v mene

Už sa stalo praxou, že gréckokatolíci
nazývajú svojho biskupa vladyka. Toto
cirkevnoslovanské slovo označuje hospodára (gr. despotes – vladár). Pôvodne
išlo u starých Slovanov o titul vládnuceho
kniežaťa. Keďže bol ľud v starostlivosti
biskupa, ktorý sa oň staral, tak ho tento
ľud začal označovať ako vladyku, teda
toho, komu záleží na jeho ľude. Tento
titul sa používa v byzantskej tradícii
pre každého biskupa. Traja vladykovia
môžu vysviacať biskupov. Pre biskupa sa
používa aj termín archijerej, čo má základ
v gréčtine: archiereus – prvý, hlavný,
predsedajúci kňaz. Meno vladyku sa
spomína vo všetkých bohoslužbách podľa
liturgických kníh na území, ktoré má
vo svojej jurisdikcii. Vladyka je teda vysvätený pre územie a nazýva sa sídelným
biskupom. Pomocný biskup je vysvätený
pre pomoc v rôznych úlohách, nemá
priamu moc spravovať územie, preto sa
vysväcuje ako titulárny biskup. Titul,
ktorým disponuje, sa viaže na starobylé
sídelné biskupstvo, ktoré už zaniklo.

BISKUP MICHAL MANUEL OĽŠAVSKÝ
Po Blažovskom sa stal biskupom v Mukačeve mladší brat
predošlého biskupa a vtedajší generálny vikár Michal
Manuel Oľšavský. Narodil sa v roku 1700 v Oľšavici. Štúdium filozofie absolvoval v roku 1723 v Levoči a teológie
v roku 1725 v Trnave. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1725
a pôsobil ako mukačevský farár. Za apoštolského vikára
bol navrhnutý 12. marca 1743 cisárovnou Máriou Teréziou
a 6. septembra 1743 vymenovaný pápežom Benediktom
XIV. s titulom rossenského biskupa. Biskupskú vysviacku
prijal 9. decembra 1743 z rúk fogarašského biskupa Jána
Inocenta Kleina v Pócsi. Tým sa stal prvým mukačevským biskupom, ktorý prijal
biskupské svätenie vo vlastnej eparchii. Oľšavský si musel postaviť drevenú rezidenciu mimo monastiera. Bojoval za osamostatnenie a zrovnoprávnenie Mukačevskej eparchie. Zachovala sa jeho komplexná vizitácia všetkých farností Mukačevskej
eparchie. Pre zlepšenie prípravy duchovenstva začal biskup Oľšavský v roku 1744
pracovať na otvorení vlastnej teologickej akadémie a seminára v Mukačeve, čo sa
mu podarilo v roku 1748. Olšavský sa veľmi pričinil o pretrvanie únie v Sedmohradsku. Zomrel v očakávaní návratu svojho nástupcu z Viedne len pár hodín pred jeho
príchodom 6. novembra 1767 a je pochovaný v Pócsi. Okolo roku 1744 v obci Šašová
podľa svedectiev vo vtedajšej farskej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky slzila
ikona Presvätej Bohorodičky pravdepodobne z 15. storočia. (Juraj Gradoš)

archív Mukačevskej eparchie

kantori konali svoju službu. Z pôvodného
ambónu prednášal diakon z dvoch tabúľ
(tzv. diptychy) spomienky na živých (pápeža, patriarchu, metropolitu, biskupa,
svetských predstavených a tých, ktorí
sa nejakým spôsobom zvlášť zaslúžili
o miestnu cirkev) a mŕtvych (prvé miesto
patrilo Bohorodičke, potom nasledovali
svätí Starého a Nového zákona, mŕtvi
biskupi, kňazi, zakladatelia a dobrodinci, ktorí sa za života zaslúžili o dobro
chrámu). V dnešných podmienkach
ambónom nazývame časť soley (vyvýšený
pás, zvyčajne o stupeň, ktorý sa nachádza
pred ikonostasom a je na tej istej výškovej
úrovni ako svätyňa). Je polkruhového
tvaru v strede pred cárskymi dverami.
Symbolizuje odvalený kameň od hrobu
Ježiša Krista. Je to miesto, z ktorého sa
má ohlasovať evanjelium, a stále miesto
diakona na ohlasovanie ekténií.

eparchiálneho biskupa plnil úlohy vymedzené právom, zväčša súvisiace s koordináciou pastoračnej starostlivosti. Pre
vyššie funkčné zadelenie poznáme ešte
slová ako synkel (vikár), resp. protosynkel
(prvý, teda generálny vikár). Ide o kňaza
s právom nosiť zlatý kríž. Stavroforný
protojerej (gr. stavros znamená kríž, forein znamená nosiť) je kňaz s právom nosiť
zlatý kríž s ozdobami.

www.casopisslovo.sk

7

bioetika

I-BLASTOIDY
Jozef GLASA

flickr.com

Pokrok v oblasti biomedicínskych vied a nových
biotechnológií napreduje aj v čase pandémie Covid-19
mimoriadnym tempom. Vidíme to aj na príklade
neočakávane rýchleho vývoja celého radu účinných
vakcín proti tomuto novému ochoreniu.

Tento urýchlený vývoj však zároveň
privádza ľudstvo k novým hraniciam poznania aj etiky, ktoré majú čoraz častejšie
charakter trinástej komnaty zo známej
ľudovej rozprávky. Komnaty, dosiaľ často
zakázanej, v ktorej môže na človeka číhať
nové, dosiaľ nepoznané nebezpečenstvo.
Navyše, ako ukazuje aj samotná rozprávka, keď už raz otvoríme dvere a do komnaty vojdeme, veci sa už ani v rozprávke
nedajú vrátiť späť.
V auguste minulého roka sme sa v tejto
rubrike stručne venovali takzvaným
organoidom, čiže miniaturizovaným,
zjednodušeným verziám orgánov človeka
alebo zvieraťa. Pripravujú sa v laboratórnych podmienkach pomocou priestorového pestovania (kultivácie) kmeňových
buniek. Využíva sa pritom ich zaujímavá
schopnosť navzájom sa organizovať
do štruktúr či útvarov, ktoré pripomínajú
tkanivo rôznych orgánov.
Upozornili sme, že najmä neuroorganoidy, pripomínajúce tkanivo mozgu,

a organoidy, ktoré vo svojom vývoji
a fungovaní napodobňujú raný ľudský zárodok (embryo), prinesú, ak by
výskum v tejto oblasti ďalej napredoval,
úplne nové – a veľmi závažné etické
otázky. Jednou z nich, ako sme vtedy
písali, bola aj otázka, za akých faktických
podmienok by sa akoby neprekonateľná
hranica medzi laboratórnym výtvorom,
určeným na výskumné účely, a útvarom
až do nerozoznateľnej miery podobným živému ľudskému zárodku mohla
rozplynúť, ba až celkom zotrieť. A najmä,
čo by to znamenalo pre morálne hodnotenie podstaty tohto bunkového útvaru.
Išlo by iba o povestný „zhluk buniek“
alebo už o čosi iné? Tieto otázky naďalej
ostávajú nezodpovedané. A prichádzajú
ďalšie. 17. marca tohto roka sa v prestížnom vedeckom časopise Nature objavili
dve prekvapivé vedecké práce. Výskumní
pracovníci na Texaskej univerzite (Texas
Southwestern Medical Center) v Spojených štátoch a na Monashskej univerzite
(Monash University) v Austrálii v nich
referovali o vzniku prvých ľudských

organoidov, ktoré svojimi vlastnosťami
veľmi pripomínali ľudskú blastocystu,
čiže ľudský zárodok (embryo) vo veľmi
včasnom štádiu vývoja (približne piaty
až šiesty deň od počatia). Usporiadanie
buniek blastocysty predstavuje vonkajšiu
časť (trofoblast), z ktorej neskôr, keď
sa zárodok úspešne uhniezdi v maternici, vznikajú plodové obaly a placenta,
a vnútornú časť s centrálnou dutinkou,
a nahromadením buniek, z ktorého
vzniká samotné embryo, neskôr plod
(embryoblast). Vedci hovoria o „modelových“ alebo „umelých“ ľudských
zárodkoch. Zároveň tvrdia, že o žiadne
skutočné zárodky nejde, keďže nevznikli
riadnym oplodnením vajíčka spermiou
ani rozdelením raného ľudského zárodku, ale „samoorganizáciou“ kmeňových
buniek, navyše takzvaných indukovaných kmeňových buniek. Ako sme už
v našej rubrike písali, takéto kmeňové
bunky možno dnes v laboratóriu pripraviť manipuláciou – indukciou prakticky
akejkoľvek telovej (somatickej) bunky.
Preto sa aj v názve objavuje písmenko „i“
(indukované). Nejde teda o pluripotentné kmeňové bunky, ktoré by sa získali
deštrukciou živého ľudského zárodku.
Z etického hľadiska tu vidíme viaceré
závažné paradoxy. Predovšetkým zatiaľ
naozaj nevieme, či nejde o skutočné
ľudské zárodky. Teda o naozajstné ľudské
bytosti, hoci aj počaté takýmto čudným,
z morálneho hľadiska neprípustným spôsobom. To by ukázalo až ďalšie štúdium
ich biologických vlastností, v ktorom
chcú vedci pokračovať. Taktiež nevieme,
či ďalším zlepšovaním laboratórneho
postupu, čiže účinnejšou manipuláciou buniek i-blastoidov, napokon raz
tieto útvary nebudú „na nerozoznanie“
od ľudských zárodkov. Ani to, kedy sa to
vlastne udeje. Okrem týchto pálčivých
etických otázok je veľmi znepokojujúce aj to, ako rozporuplne sa k podstate
i-blastoidov stavajú samotní výskumníci.
Zdá sa, že si s rozdielom medzi „umelým/
modelovým“ a „skutočným“ ľudským
zárodkom veľa starostí nerobia. Mravná
necitlivosť v tejto rýchlo napredujúcej
oblasti môže pre ľudstvo znamenať
ozajstné vstupovanie do nebezpečných
trinástych komnát, z ktorých však už
nebude reálneho návratu.

www.casopisslovo.sk
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GRÉKMI NIELEN
POČAS GRÉCKEHO
TÝŽDŇA
Tomáš MIŇO

Na Slovensku žijú katolíci byzantského obradu, dokonca značná časť z nich patrí
do Gréckokatolíckej cirkvi. Prečo sa však nazývame gréckokatolíkmi? Čo máme
spoločné s Gréckom? A sú vôbec naše tradície či liturgické slávenia identické so slávením
a tradíciou v Grécku? Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky nájdeme odpovede
v nasledujúcom rozhovore.
Kresťania východného obradu na Slovensku sa nazývajú gréckokatolíci. Čo to však
znamená?

Podľa teologických príručiek je gréckokatolíkom
kresťan východného obradu zjednotený s Katolíckou cirkvou. V našom prípade nemôžeme zabúdať
na byzantsko-slovanskú tradíciu, ku ktorej sa naša
cirkev hlási. Niekedy však svoju tradíciu potláčame
a zabúdame na korene viery, ktorú sme dostali.
Ak to nerobíme, nemáme problém prezentovať
sa ako gréckokatolíci. Ak by sme zachovali to, čo
tu po stáročia naši predkovia dodržiavali, naše
svedectvo by malo väčšiu váhu. A hoci sa dnes
na Slovensku zriedkavo niekto modlí Otče náš
alebo iné modlitby v gréčtine, predsa sa nazývame
gréckokatolíkmi.

J

Čo majú gréckokatolíci spoločné
s Gréckom?

Okrem etymologického základu slova je to predovšetkým misia svätých solúnskych bratov Cyrila
a Metoda, ktorí prišli na Veľkú Moravu z Byzantskej ríše, a tak sa grécka filozofia, právo či spiritualita dostali aj na naše dnešné územie.

J

Okrem Cyrila a Metoda spája gréckokatolíkov na Slovensku s Gréckom ešte niečo?

Určite áno. A nielen Slovákov, ale aj Maďarov
a Ukrajincov, priam celú Mukačevskú eparchiu
a všetky eparchie, ktoré vzišli na jej základoch.

archív Adriána Semana

J

Adrián Seman je
gréckokatolícky
poddiakon
zo Slovenska
aktuálne
študujúci ako
doktorand
na Fakulte
východných
cirkevných vied
Pápežského
východného
inštitútu v Ríme,
v odbore teológia
− patristika.
Od svojich
študijných
počiatkov
vo Večnom meste
v roku 2015
býva v Gréckom
kolégiu v Ríme.

Tým spoločným menovateľom je práve biskup
a apoštolský vikár Ján Jozef de Camillis (Giovanni
Giuseppe de Camillis). Tento biskup bol pôvodom
Grék z ostrova Chios a svoje štúdiá prežil v Gréckom kolégiu v Ríme. V ňom do svojej vysviacky
v roku 1666 strávil dvanásť rokov. Po vysviacke
odišiel do Albánska na misiu, po ktorej pôsobil ako
scriptor graecus vo Vatikánskej knižnici v Ríme.
Pre nás je však veľmi dôležitým momentom jeho
nominácia na apoštolského vikára pre grékov (tu sa
myslí obradovo) v Mukačevskej eparchie. O tomto
biskupovi sa zmieňuje aj profesor Michal Lacko,
keď ho právom nazýva záchrancom Užhorodskej
únie. V neposlednom rade je dôležité spomenúť
aj fakt, že jeho telesné ostatky, ktoré by nám mali
vždy pripomínať jednak našu bohatú históriu, ale
aj grécku tradíciu, sa nachádzajú v krypte prešovskej katedrály.

J

Už šiesty rok žijete v Gréckom kolégiu.
Máte odlišnosti pri slávení bohoslužieb
v porovnaní so slávením na Slovensku?

Skôr by sme mali hovoriť o tom, čo nás spája,
ako o tom, čo nás rozdeľuje. Na začiatku to bolo
veľmi zvláštne a na všetky liturgické slávenia som
si musel zvyknúť. Musel som sa prestať pozerať
na ne pohľadom liturgistu, ktorý hľadá čo i len
najmenšie rozdiely. V momente, keď som zmenil pohľad a začal sa modliť, bolo všetko ľahšie.
Grécke prostredie nepozná molebeny, ktoré sa my
zvykneme modlievať. U nás na Slovensku zasa nie
je tradícia sláviť počas Veľkého pôstu každý piatok
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archív Adriána Semana
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časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke,
a tak postupne dôjsť až k Akatistovej
sobote. Čo nás určite spája, je Liturgia
svätého Jána Zlatoústeho. Ale aj počas
nej by si nejeden liturgista zgustol
na niektorých odlišnostiach a možno
by aj z toho vznikol doktorát. Tým
hlavným špecifickým prvkom je Typikon di Costantinopoli, ktorý sa používa
počas celého roka. Aj napriek tomu, že
kolégium sa nachádza v Ríme, striktne
dodržiava východné sviatky a pôsty,
a v žiadnom prípade ich nepresúva
a nenahradzuje latinskými prvkami.
Tým si zachováva svoju integritu
a hlavne byzantskú identitu.

J

A čo liturgický spev?

Ak je niekto zvyknutý na klasické Hospodi, pomiluj, tak tu to vystriedalo grécke Kyrie eleison.
Grécke spevy sú tiež veľmi pestré a bohaté na tradíciu. Rovnako ako my aj Gréci používajú klasický
osmohlasník, podobeny a iné špecifiká. K tomu
najväčšiemu patrí fakt, že sa spieva podľa takzvaného psaltica, čo je vlastne byzantský zápis spevu.
Ten som mohol spoznať a osvojiť si aj vďaka pobytu
práve tu v Gréckom kolégiu. Kladie sa naň veľký
dôraz zvlášť v pôstnom období na každom nácviku
spevu. Pripravujeme sa na ňom na pôstne liturgické slávenia alebo aj spevy na Svätý a Veľký týždeň,
pretože všetci ostávame na Paschu v kolégiu.

J

Ľudia akých národností žijú u vás
v kolégiu?

V súčasnosti je Grécke kolégium domovom
pätnástich študentov. Mohol by som povedať, že
je dokonca internacionálnym kolégiom. V tomto
akademickom roku je tu najviac zastúpená maďarská komunita. Okrem nich sú tu študenti z Grécka, Izraela, Srbska, Jordánska, Rumunska, Sýrie,
Ruska, Spojených štátov, Ukrajiny. A zo Slovenska
ja (úsmev). A hoci máme v kolégiu len jedného
rodeného Taliana, je to práve taliančina, ktorá je
oficiálnym jazykom. Čo sa týka liturgických slávení,
je to grécky jazyk, ktorý je dopĺňaný liturgickými
čítaniami v talianskom jazyku. Tak si precvičujeme
taliančinu, ktorá je počas štúdií na pápežských
univerzitách nevyhnutná.

J

Je história Gréckeho kolégia zaujímavá?

V druhej polovici 16. storočia boli v Ríme s cieľom
kvalitnejšej prípravy duchovenstva v protireformnom boji založené viaceré kolégiá. Medzi ne
patrili Collegio Romano (1551), Collegio Germanico
(1552), Collegio Inglese (1579) a Collegio Greco.
Ako môžeme vidieť, Grécke kolégium patrí medzi
jedno z najstarších kolégií v Ríme. Bolo otvorené už v roku 1576, ale oficiálne bolo potvrdené

až 13. januára 1577 bulou pápeža Gregora XIII.
In Apostolicae Sedis specula. Prví rektori boli
rehoľníci rôznych rádov a radoví latinskí kňazi.
Skutočným rektorom bol však práve kardinál
Santori, ktorý v roku 1583, v začiatkoch fungovania
nového kolégia, vypracoval prvé pravidlá. Okrem
iného veľkou prestížou je aj motu proprio Cum
ex antiqua z 1. septembra 1586, v ktorom pápež
Sixtus V. vyhradil študentom kolégia (diakonom)
privilégium spievať na slávnostných pápežských
omšiach evanjelium v gréčtine. Dodnes je táto
tradícia zachovaná. V samotnú Nedeľu Paschy
diakoni z nášho kolégia prednášajú na slávnostnej
liturgii s pápežom evanjelium v gréckom jazyku.
Od svojho vzniku bolo kolégium pod správou
viacerých reholí, ale hlavne pod Kongregáciou pre
evanjelizáciu národov a jezuitskou rehoľou. Dnes
kolégium spravujú benediktíni a od roku 1956 je
pod patronátom monastiera v Chevtogne (Belgicko), ktorý má v kolégiu právo vymenúvať rektora
a špirituála.

J

Mali ste možnosť byť aj na študijnom pobyte priamo v Grécku. Aká je tam situácia?

Dokonca aj v ortodoxnom Grécku sú veriaci
východného obradu, ktorí majú svojho apoštolského exarchu. Dnes je ním vladyka Manuel Nin
OSB, ktorého 2. februára 2016 vymenoval Svätý
Otec František. Práve on ma ako rektor Gréckeho
kolégia privítal a prijal na mojich štúdiách v Ríme.
Padre Nin, ako sme ho volali, bol v Gréckom kolégiu od roku 1996. Začal tu pôsobiť ako špirituál
a v roku 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval
za rektora kolégia. Neskôr ho melchitský gréckokatolícky arcibiskup Boutrus Mouallem povýšil
na archimandritu. Študijný pobyt, ktorý som absolvoval v Grécku, bol veľkým prínosom a obohatením pre ešte hlbšie spoznanie ich kultúry a tradície
cez jazyk, ktorý otvára ďalšie možnosti v živote.
K doterajšiemu štúdium môžem povedať, že je to
veľký dar a ešte väčšia milosť študovať a spoznávať
Cirkev v jej veľkosti a kráse.

Ikona Krista ležiaceho
v hrobe (tzv. plaščenica)
používaná v Gréckom
kolégiu v Ríme. Je
zdobená kvetmi, ktoré
podľa miestnej tradície
rozdáva kňaz ľuďom odchádzajúcim z večierne
s uložením plaščenice
na Veľký piatok.

VIETE, ŽE...
Grécka gréckokatolícka
cirkev vznikla vďaka
činnosti katolíckych misionárov medzi duchovenstvom a veriacimi
gréckych pravoslávnych
cirkví, najmä Konštantínopolskej pravoslávnej cirkvi. Pre týchto
veriacich vytvoril pápež
sv. Pius X. v roku 1911
apoštolský exarchát
so sídlom v Istanbule.
Prvým apoštolským
exarchom sa v roku
1911 stal biskup Isaisas
Papadopulos. V roku
1932 sa exarchát
rozdelil na dva nové
apoštolské exarcháty:
jeden v Grécku (so sídlom v Aténach) a druhý
v Turecku (so sídlom
v Istanbule).

www.casopisslovo.sk
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ZVIERATÁ V RODINE:
PRÍNOSY ZVIERAT
Juraj GRADOŠ – Vladislav MARČÁK

Koexistencia so zvieraťom v domácnosti či hospodárstve
má isté prirodzené pozitívne následky. Na jednej strane je
jej výsledkom hospodársky prínos zvieraťa v podobe rôznych produktov už počas jeho života (mlieko, vlna...)
aj po jeho skone (najmä v podobe mäsa). Na druhej je tu
prirodzená možnosť pestrej výchovy dieťaťa.
Ak dnešné deti vidia zašpinené hospodárske zviera, reagujú podráždene
a často i vulgárne. Ak upriamime pozornosť na to, že je to zdroj mäsa – zhnusí
sa im. Neraz aj pre potrebu zabiť živého
tvora. Táto „alergia“ na krv neraz vedie
k iným spôsobom stravy. Ľudské telo si
však po tisícročia budovalo isté väzby
s potravou a mäso a mliečne výrobky sú
súčasťou jedálnička človeka už tisícročia.
Na druhej strane nemajú deti problém
dať si hamburger, šunku, párky... Teda
mäso spracované do „inej“ podoby. A pri
našom „upozornení“ dôjde u detí z mestského prostredia často k odmietnutiu
mäsa ako zdroja potravy.
Správnym prístupom od malička však
takýmto traumám môžeme predísť.
Dieťaťu treba odmala vysvetľovať kolobeh života. Rastlín, živočíchov i ľudí.
Samozrejme, spôsobom primeraným
schopnostiam dieťaťa a najmä pravdivo
a s láskou. Nepostaviť ho pred fakt, ale
priviesť ho k nemu a pomôcť mu ho
pochopiť. Mať čas na otázky a odpovede.
Vedieť načúvať a pokojne vysvetľovať.
Pre dieťa tak bude bežná ľudská strava

zrejmá, pochopiteľná a ak sa rozhodne
vylúčiť mäso zo svojho jedálnička, nebude to dôsledok traumy, ale jeho vlastného rozhodnutia.

Azda najťažším momentom pri chove
hospodárskych zvierat je, keď sa
napĺňajú Pánove slová, ktoré hovorí
apoštolovi Petrovi: „Vstaň, zabíjaj
a jedz...“ Zažili sme všakovaké situácie v spojitosti so zabíjaním hospodárskych zvierat. Aj úsmevné, aj
ťažké. Deťom sa snažíme po celý čas
vysvetľovať, že zvieratká chováme
preto, aby sme z nich raz mali mäsko
a polievočku. Neberiem deti na zabíjačku, ale keď je už, povedzme, sliepka zarezaná, deti samy prichádzajú,
aby videli, ako sa čistí od peria, čo
v našej rodine robí prevažne mamka.
Teraz už vlastne aj deti veľmi rady
šklbú perie. Potom prichádzam na rad
opäť ja, keď porciujem mäso. Tento
moment mám veľmi rád, pretože sa
deti učia poznávať orgány zvieraťa.
Naše deti nemajú problém so žiadnym mäsom, chvála Pánu Bohu.
(Vladislav Marčák)

DOMÁCE JE DOMÁCE
Tak ako pri domácom pestovaní rastlín,
tak aj v prípade chovu hospodárskych
zvierat môžeme povedať, že „vieme, čo
jeme“. Ak zviera dochováme na zdravej
strave, ak dbáme na jeho pohyb, ak sme
trpezliví, prináša to výsledok najmä
v kvalite a absencii rôznych chemických
látok. A tým dochádza k obmedzeniu
vzniku rôznych chorôb.
Nemenej dôležitá je čerstvosť produktov.
Ich životnosť nie je chemicky predlžovaná. Každý, kto ochutnal uvarené čerstvé
mäso, vie, že chutí inak ako zmrazené.
Lepšie. Domáce vajíčka majú tmavší
žĺtok. (To vedie niektorých producentov
vo veľkochovoch k jeho chemickému dofarbovaniu.) Mlieko je plné živín a chutí,
a nepodobá sa na bielu vodu...
Napriek tomu je domáce hospodárenie
na ústupe. Mestský spôsob života si našiel
cestu aj do dedín. Už aj tu je tendencia
k prehnanej čistote. A keďže pri chove
zvierat vznikajú fekálie, smrad a hluk,
pre domáci chov často nie je v modernej
rodine miesto.
Človek začal uprednostňovať „nové“
formy spôsobu života. Namiesto domácej
fyzickej práce v záhrade či hospodárstve,
ktorá spevňuje aj svaly, využije posilňovne.
Namiesto vedier s vodou činky... Prirodzený pohyb tela pri práci nahradí umelým.
Takéto konanie smerované k zovňajšku
však značne oslabuje charakter človeka
a upriamuje ho na povrchné potreby.

www.casopisslovo.sk
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BOH A DOMÁCE
HOSPODÁRSTVO

Zviera ako také nemôže nahradiť rodiča
pri výchove – ono nebude vychovávať
dieťa. Otvára však možnosti, ako rodič
môže urobiť výchovu svojho dieťaťa úspešnejšou. Asi najčastejším benefitom je
budovanie zodpovednosti. Starostlivosť
o zviera je zodpovednou činnosťou. Ak to
dieťa prijme, je vysoký predpoklad, že aj
v iných oblastiach života sa bude správať
zodpovedne. S tým súvisí i disciplína,
sebaovládanie. Stačí spomenúť ranné
kŕmenie počas školského roka, keď dieťa
musí vstať skôr, aby nakŕmilo zvieratko. Alebo ísť aj v chlade či daždi von
so psom. Pozitívny vzťah dieťaťa k zvieraťu mu pomáha ovládať túžby, premáhať
sebectvo a zriekať sa pohodlia.

je to o slovách vďaky... Deti tak na rozdiel
od tých bez skúseností s chovom zvierat
vnímajú Božie požehnanie vzhľadom
na jedlo a život. Pre také dieťa nie je
zdrojom jedla neživý obchod, ale domáce
hospodárstvo žehnané Bohom.

Každý hospodár vie, že to biblické „A tak
ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo
polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast“
(1 Kor 3, 7) je pravdivé. To isté platí
v prípade chovu zvierat. Hospodár je
odkázaný na počasie, na výskyt chorôb,
na zdravotný stav zvieraťa... Jeho námaha
môže vyjsť naprázdno – bez ovocia.

Podobne je to aj v prípade domáceho
maznáčika. Aj snaha o jeho život či zdravie môžu dieťa primäť k skutočnej modlitbe a nie k opakovaniu modlitbičiek,

Pre kresťanského hospodára je to oblasť,
kde sa vo viere vkladá do rúk Otca. Robí,
čo môže, s tým najlepším svedomím
a zvyšok necháva dokonať Boha. Dieťa
sa tak učí vzťahu s Bohom a bytostne ho
prežíva. Či je to v prosbách za dobrý hospodársky výsledok, či za dobré počasie.
Alebo ak zviera rodí, či je choré. Rovnako

ktoré všetci poznáme. Navyše, ak sa taký
psík alebo mačička dostanú do rodiny ako
prejav súcitu rodiča s týmto tvorom, je to
pre dieťa vzor jeho budúceho správania.
Navyše, ak rodič tento nový „prírastok“
do rodiny vníma ako dar nebeského Otca,
môže aj dieťa takto učiť jeho starostlivosti
o nás, hoci jej veľmi nerozumieme.

Potreba uprednostniť iného pred sebou
samým vedie k budovaniu empatie
nielen s ľuďmi, ale s prírodou ako takou.
Zároveň vedie k citlivému a jemnému
zaobchádzaniu so zvieraťom. Tým sa
popri rozvoji pohybových zručností
zlepšuje jemná motorika dieťaťa. To má
význam neskôr pri kreslení a písaní. Potreba pýtať sa a spracovávať odpovede či
rady rodiča zasa buduje nielen vzájomnú
komunikáciu, ale je základom správnej
a dôveryhodnej komunikácie dieťaťa
s učiteľom.

Okrem toho aj tu prichádzajú kritické
situácie a dieťa sa ich učí zvládať. Či je
to úhyn zvieraťa, jeho strata, choroba,
či presun do starostlivosti iného človeka. Dieťa tak emočne dozrieva a učí
sa zvládať svoje emócie. Navyše sa učí
aj štedrosti. Naopak, zvládanie starostlivosti o zviera vedie k utužovaniu
jeho sebadôvery a úloha rodiča v tomto
procese buduje aj ich vzájomnú dôveru.
Reprodukčné správanie zvierat je zasa súčasťou prirodzeného základu, na ktorom
môžu rodičia túto citlivú oblasť výchovy
rozvíjať.
Tu je však dôležité zdôrazniť, že takýto
zdravý charakter človeka môžu vybudovať iba takí rodičia, ktorí ho aj majú.
Niekedy sa však dieťa dokáže poučiť aj
zo zlého správania rodičov a úmyselne
koná opačne – teda zdravo a dobre.

pexels.com

Ak si dieťa uvedomuje hospodársky prínos zvierat, ich chov vedie k budovaniu
trpezlivosti v neraz dlhom čakaní na výsledok. Dieťa takto má možnosť vnímať
hodnotu času a ľudskej práce, ktorá
musí byť vynaložená pred tým, než jedlo
„dopadne“ na tanier.

www.casopisslovo.sk
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DOMNICKÁ IKONA
BOHORODIČKY
Milan GÁBOR

Domnická ikona Bohorodičky (rus.
Домницкая) sa zázračne objavila
v roku 1696 v lese,
neďaleko mesta Berezny
v Černihivskej oblasti
na Ukrajine. Zjavenie
ikony dosvedčilo slepé
dievčatko menom Domna, od ktorej dostala
ikona Bohorodičky aj pomenovanie. Ako uvádza
legenda, slepému dievčaťu bolo vo sne zjavené,
aby šlo po zimnej cestičke do lesa. Matka dievčaťa bola proti, ale keď
sa videnie opakovalo, tak
sa v mrazivý zimný deň
matka spoločne s dcérou
vychystali na cestu. V borovicovom lese zablúdili
a jedna druhú stratili.
A vtedy bezradné slepé
dievčatko počulo hlas:
„Poď za mnou!“ Uzimené
zašepkalo: „Som slepá
a neviem, kade mám ísť.“
„Zdvihni hlavu a uvidíš.“
Dievčatko počúvlo a vtedy zázračne začalo vidieť,
a uvidelo na borovici
ikonu, z ktorej vychádzala žiara.
Na mieste nájdenia
ikony ukrajinský hajtman
Ivan Mazepa založil mužský Monastier
Narodenia Bohorodičky, kde sa nachádzala aj divotvorná ikona. Po modlitbách
pred ikonou sa udialo mnoho zázrakov.
Jeden z nich sa stal v roku 1771, v čase, keď
v Černihivskej oblasti vyčíňala morová
epidémia. V meste Berezna (dnes severná

Ukrajina) zomrelo 623 obyvateľov a ľudia
uvažovali o tom, že sa so svojimi starosťami obrátia o pomoc k Božej Matke prostredníctvom divotvornej domnickej ikony
Bohorodičky. Vtedajší igumen domnického monastiera jeromonach Jerotej (neskorší kyjevský a haličský metropolita) sa
obrátil s prosbou na biskupa Teofila, aby

Koncom 18. storočia sú záznamy o obnove
domnického monastiera. Na vyvýšenom
mieste spoločne so starým dreveným monastierom gróf Eliáš Bezborodko založil
kamennú Cerkev Narodenia Presvätej
Bohorodičky. V jeseni roku 1806 bol tento
chrám posvätený. Po roku za veľkého počtu ľudí bola posvätená menšia trapézna
cerkev (cerkev spojená s monastierskou
jedálňou) zasvätená sv. veľkomučenici
Paraskeve. V Cerkvi Narodenia Presvätej
Bohorodičky sa nachádzala divotvorná
domnická ikona Bohorodičky od Paschy
do októbra a potom, počas zimného
obdobia ju prenášali
do vykurovanej trapéznej
Cerkvi sv. Paraskevy.
ikonaspas.ru

V spojitosti s ikonami Božej Matky sme
už hovorili o tom, že mnohé z nich boli
divotvorné a prostredníctvom nich sa
udiali mnohé zázraky. Patrí k nim aj táto
ikona.

udalostí sa každoročne koná veľká procesia s divotvornou ikonou Bohorodičky
z Berezny do domnického monastiera.

V polovici 19. storočia
bola na mieste pôvodného dreveného monastiera
postavená kamenná
Cerkev sv. apoštolov Petra
a Pavla. Do revolúcie sa
domnický monastier
so svojou centrálnou
monastierskou cerkvou
vynímal v plnej kráse aj
s divotvornou ikonou
Bohorodičky. Po revolúcii
v roku 1925 bol na základe
nariadenia štátnej moci
monastier zatvorený. Cerkev vyplienili a z jej kupol
strhli kríže. Zo znesvätenej cerkvi urobili poľnohospodárske družstvo.
V tom čase sa stratila aj
divotvorná ikona Bohorodičky. Monastier bol
nanovo obnovený v roku
1995.

dal požehnanie k preneseniu domnickej ikony do Berezny kvôli modlitbe
za záchranu mesta. Po súhlase biskupa
obyvatelia putovali v sprievode s ikonou
od domnického monastiera v ustavičnej
modlitbe ulicami Berezny. Ešte v ten deň
epidémia ustúpila. Na pamiatku týchto

Divotvorná domnická
ikona Bohorodičky je
v type nežnej – milujúcej Matky (gr. Eleusa,
rus. Умиление), ktorá
zobrazuje Božiu Matku po pás s dieťaťom
Kristom na ľavej ruke, ku ktorému jemne
skláňa svoju hlavu. Kristus žehná pravicou a ľavicou sa dotýka ľavej nohy. Svoju
liturgickú pamiatku slávi ikona na sviatok
Narodenia Presvätej Bohorodičky 8. septembra.

www.casopisslovo.sk
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zo života

NOVÝ
ŽIVOT
Katka MARČÁKOVÁ

Vyrastala som v meste. Hoci cez prázdniny
sme chodievali k starým rodičom, zvieratá
pre mňa neboli súčasťou každodenného
života. Potom prišla svadba a nový život
po boku manžela kňaza. Keď sme sa ocitli
na dedine s veľkým priestorom na chov,
manžel začal zvažovať rôzne druhy zvierat.
Bola som si vedomá toho, že všetko chce
čas, a obávala som sa, že by chov mohol
ovplyvniť čas venovaný rodine a pastorácii.
Preto sme začínali opatrne a naozaj iba
so zvieratami, z ktorých bol praktický
úžitok.

by dlho neprežili – jednoducho zabúdam,
že vonku „niečo“ potrebuje servis), zásadne
v čase, keď nebol doma, utiekli ovce alebo
sa psy z dediny rozhodli biť o našu sučku,
či kradnúť sliepky. A tak chtiac-nechtiac
som sa stala aj pastierkou, aj odháňačom
nepriateľov statku. Rovnako som nebola nadšená z drobného hmyzu, ktorý si
obľúbil naše zvieratá. V začiatkoch som
mala až kŕče v bruchu, keď som vedela, že
manžel dlhšie nebude doma. Postupne sa
však učím zvládať nepredvídateľné situácie
s humorom.

Najnáročnejšie pre mňa bolo zladiť zvieracie potreby s chodom domácnosti. Aj keď
starostlivosť o ne niesol manžel (pri mne

Fascinuje ma odvaha našich detí, keď sa
prechádzajú pri moriakoch či ovciach,
ktoré im výškou pokojne môžu konkuro-

Vladislav Marčák

vať. Ale je zvláštne, ako si aj zvieratá zvykli
na akési spolužitie a navzájom sa neohrozujú, na čo dôsledne dbá tatko. Aj kohút,
ktorý mal zajačie úmysly, skončil v polievke. Skôr musíme usmerňovať najmä
tých menších, ktorí by šteniatka, kuriatka,
káčatká či prepeličky od samej lásky minimálne rozpučili :).
Manžel má teraz čoraz viac pomocníkov
z radov našich detí, z čoho mám veľkú
radosť. Už od útleho detstva ich to učí zodpovednosti a vnímavosti na potreby niekoho iného. Mojou špeciálnou a jedinou
úlohou je čistenie hydiny od peria pri zabíjačke. To manžel neobľubuje a ja som sa
to naučila u starých rodičov. Stalo sa to pre
mňa už takmer relaxom :). Niekedy k tomu
pridajú svoje malé rúčky aj deťúrence.
Najťažšie bývajú rozlúčky so šteniatkami
či mačiatkami a snaha posúvať hranice,
ktoré sme si stanovili. A tiež hľadanie
odpovedí na otázky typu: „A Tina (mama
našej Belly) je už pri Ježiškovi a počká
nás tam? Je mi za ňou smutno.“ Nateraz
môžeme len skrze to upevniť vzťah našich
detí s Ježišom a povzbudiť ich vedomím,
že to, na čom záleží nám, je dôležité aj
preňho. A my vidíme, že otázky, ktoré
potrebujeme mať zodpovedané a do hĺbky
pochopené, naše deti vedia prijať v úplnej
jednoduchosti. A z tejto ich jednoduchosti môžeme čerpať aj my – práve v tých
najbežnejších každodenných okamihoch
či dilemách.

JE SO MNOU JEŽIŠ, MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ (2)
Ježišu, chcem byť s tebou naveky. Veľmi často to hovorím.
No pýtam sa: Hovorím to úprimne? Chcem byť s tebou naveky, pretože ťa milujem, lebo ty si mojou jedinou radosťou,
šťastím, a preto chcem byť pri tebe naveky blažený.
No pozri sa do svojho svedomia... Žiješ naozaj tak, ako hovoríš? Ak chceš byť naveky s Kristom, pretože ho veľmi miluješ, potom je pochopiteľné, že už teraz s Kristom si! Aby
si Krista miloval a snažil sa často ho navštevovať v chráme,
pri svätej liturgii, častým svätým prijímaním, a to skutočne
i duchovne. Ak to robíš, potom hovoríš pravdu, že miluješ
Ježiša. No ak to nerobíš, potom aká je tvoja lásku ku Kristovi? Je taká, akoby si povedal: Ježišu, chcem byť s tebou
naveky v nebeskom kráľovstve, ale teraz mi ešte daj pokoj.
Teraz ešte chcem žiť podľa svojej vôle, a až po smrti chcem
byť s tebou. Zatiaľ sa chcem zabávať, ľahko žiť, nepracovať,
bohatnúť a žiť slobodne podľa svojho rozhodnutia... atď.

Ó, aké je to farizejstvo! Ako ďaleko si vtedy od lásky ku Kristovi! Pravá láska je len vtedy, ak už teraz miluješ toho, s kým
chceš žiť naveky. Kristus ti po smrti môže povedať: Choď
odo mňa! Ak ti bolo ťažké žiť so mnou na zemi niekoľko
rokov, ako chceš so mnou žiť naveky? Choď, nepoznám ťa!
Ó, drahý Ježišu! Aj ja tak rozmýšľam? Chráň ma, Bože,
od takého zmýšľania! Nie, Ježišu, priateľ chce byť vždy s priateľom – teraz i vo večnosti. Aby sa tak stalo, Ježišu, pomôž
mi! Veď ty sám si povedal, že kto prosí, dostane. Aj ja prosím, lebo som slabý. Mám dobrú vôľu, no potrebujem pevnú
vôľu. Aj dnes sa budem snažiť posilniť svoju vôľu rôznym
sebaobetovaním, ale na to potrebujem tvoje požehnanie.
Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

go(o)dbook

Slová sú na to, aby vysvetľovali naše myšlienky.
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HE3K NA JEDEN KLIK

Otázka:

PREČO ŽIŤ
VO VZŤAHU
ČISTO? (5)
1. Sebahodnota vs. charakter. To, čo mužov k ženám
priťahuje, je nežnosť a láska.
Áno, viem, možno si príliš
zranená, aby si bola nežná.
Ľahšie je byť tvrdou a hrubou... to nás chráni pred
ďalšími ranami. Ale toto
svet nepotrebuje. Je tým
zahltený. Buď náročná –
práve ty! Pretože ty určuješ
hranice. Nechaj mužov, aby
bojovali o tvoje srdce, aby
prekonali tvoje hradby.
A vy muži, vážte si ženy
a pomôžte im objaviť ich
krásu. Nie cez lacné slová,
ťahanie medových motúzov
popod nos. Majte odvahu,
majte charakter.
2.Túžba po naplnení.
V srdci človeka je obrovská
prázdnota a prirodzene sa
ju snažíme zaplniť láskou
nejakého človeka. Dokonalosť, ktorú hľadáme,
v človeku nenájdeme. Aj
keby tvoj/-a priateľ/-ka
bol/-a úplne úžasný/-á, skôr
či neskôr spraví niečo, čo
ťa zraní. Každý človek robí
chyby a čakať od niekoho, že
bude dokonale napĺňať naše
potreby, je naivné. V skutočnosti jediný, kto ťa môže
dokonale naplniť, je ten, ktorý je dokonalosť sama. To, čo
hľadáš, je v prvom rade Boh.
(Katarína Marčáková)

PREČO ĽUDIA,
ČO ŽIJÚ BEZ BOHA
VYZERAJÚ ŠŤASTNEJŠIE
A ŽIJE SA IM ĽAHŠIE?

pexels.com
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Vladimír Sekera, kňaz, rektor GKS bl. b. P. P. Gojdiča
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PODUJATIA
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Online na FB
Pondelok Liturgia za členov GMPC (možnosť
poslať svoju prosbu do ekténie)
Utorok 18.00 Vysokoškolské stretko
Štvrtok 15.00 Stredoškolské stretko 18.00
Modlitebné stretko
V programe môžeš byť aktívny cez FB stránku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj
a zdieľaj.
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova
40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online na FB

Odpoveďou na túto otázku je podľa mňa tiež otázka: „Čo
znamená, že vyzerajú šťastnejšie?“ Lebo môžem vyzerať
šťastne, a nebyť šťastný. Šťastie sa vždy odvíja od niečoho alebo od niekoho. Záleží na tom, s čím a s kým to
porovnávame. Od čoho odvíjajú svoje šťastie tí, ktorí sú
navonok šťastní bez Boha? Od peňazí, úspechu, postavenia,
od naplnenia svojich predstáv, vecí... to je chvíľkové. Byť
šťastný „podľa sveta“ neznamená to isté, ako byť blažený
podľa Boha. Žiť s Bohom znamená chcieť viac, než len túžiť
po chvíľkovom šťastí. A to byť spasený. Ježiš nehovoril apoštolom, že budú mať bezproblémový život, ale že budú mať
večný život. Byť v jednote s Kristom je životom v hojnosti.
Lebo ako hovorí Božie slovo, „kto má Syna, má život, kto
nemá Syna Božieho, nemá život“.
Páči sa mi to . Odpovedať

DOBRÁ RADA Z MHD

Jakub Jasik, seminarista a animátor
Myslím si, že človek žijúci bez Boha nie je v skutočnosti
šťastný ani sa mu nežije lepšie. Z pohľadu tohto sveta to
však môže tak vyzerať, pretože dnešný človek považuje
prikázania za obmedzovanie slobody. Ale ak žijem s Bohom,
považujem prikázania za cestu k slobode. Na jednej strane,
človek nežijúci s Bohom zabúda na to, že ak niečo koná bez
Boha, je to len časné šťastie, je to len márna snaha riadiť
svoj život. Na druhej strane, ak žijem podľa Božích prikázaní, ak túžim po slobode, ktorú mi dávajú, ak Pánovi naplno
dôverujem, tak môj život bude skutočne šťastný a požehnaný, pretože ak zachovám jeho príkazy, budem mať úspech
vo všetkom, čo podniknem, a všade, kam sa obrátim.
Páči sa mi to . Odpovedať

1 Kr 2, 3

Lenka Eliášová, predavačka predajne PETRA
Nemyslím si, že neveriaci ľudia sú vnútorne stopercentne
šťastní, aj keď navonok to tak vyzerá. Boh bez ohľadu na to, či
sme veriaci, alebo neveriaci, nám umožňuje rovnako dýchať,
jesť, smiať sa, mať dobré zdravie, prácu a materiálne veci...
Boh sa stará o každého z nás rovnako. Užívame si jeho dary,
ale my si Boha nevážime a neďakujeme mu. Každý z nás je
hriešny a kde je hriech, môže byť iba potešenie, no nie pravé
šťastie. Pravé šťastie nie je vo veciach, ale v hodnotách,
na ktorých vrchole stojí Ježiš Kristus. Čím skôr si to človek
uvedomí, tým skôr jeho duša nájde pokoj a radosť. Hoci dokážeme byť šťastní aj bez Boha, iba s Bohom vo svojom živote
máme možnosť zažiť skutočnú radosť a naplnenie.
Páči sa mi to . Odpovedať
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OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE g Nápis v nejednom
autobuse upozorňuje cestujúcich: „Keď stojíte, držte
sa!“ Táto rada je síce banálna, ale ak na ňu človek
zabudne, môže sa dostať do nepríjemnej situácie,
v ktorej si overí silu zemskej príťažlivosti či mieru
zrýchlenia alebo spomalenia daného vozidla. Človek
stojaci vo vozidle hromadnej dopravy si nemôže
dovoliť prestať dávať pozor, pretože by riskoval pád
a zranenie.
Zrejme všetci poznáme ten stav, keď sme na liturgii,
ale naša myseľ nie je ani zďaleka s nami. Myslíme
na školu, príbuzných, obed alebo čokoľvek iné, len nie
na spoločenstvo s Bohom, ktorý sa nám chce rozdať.
A tu prichádza zvolanie, ktoré nás síce nepozýva držať
sa, ako je to v autobuse, ale hovorí nám, že máme stáť
úctivo, priamo. „Premúdrosť, stojme úctivo!“ Nie že by
sedenie či kľačanie boli menej ako státie, ale v tejto
chvíli nás Boh volá k postoju srdca, ktorý sa prejaví
postojom tela. Svätý Ján Kristiteľ o Ježišovi hovorí, že
nie je hodný zohnúť sa k zemi a rozviazať mu remienok na obuvi, a my dostávame milosť postaviť sa pred
Boha a tvoriť s ním životodarný vzťah. Každý liturgický
postoj, ktorý v chráme zaujímame, je nevyhnutné
spojiť so srdcom. Vtedy prináša ten správny účinok
a dokáže nás ešte hlbšie zjednotiť s Pánom. Stojme
teda úctivo, nie aby ľudia videli, že vieme, kedy sa
vstáva a kedy sedí, ale aby Boh videl, že nám ide
o neho samého a že ho túžime stretnúť aj dnes.
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z kresťanského sveta

NOVÝ BISKUP PRE EPARCHIU KLUŽ
V RUMUNSKU

ZÁKAZ POŽEHNÁVAŤ
HOMOSEXUÁLNE
ZVÄZKY
VATIKÁN g Kongregácia pre náuku viery vydala
15. marca stanovisko, ktorým odpovedala na otázku,
či Cirkev môže požehnávať zväzky osôb rovnakého
pohlavia. Odpoveď znie jednoznačne: nemôže. Obsah
dokumentu, ktorý podpísal prefekt kongregácie Luis
F. Ladaria, osobne schválil aj pápež František. Dvojstranový dokument vysvetľuje, že „nemožno udeľovať
požehnanie vzťahom alebo partnerstvám, aj keď
stabilným, ktorých súčasťou je mimomanželská sexuálna prax (teda mimo nerozlučiteľného zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou otvoreným darovaniu
života), čo platí aj o zväzkoch medzi osobami rovnakého pohlavia“. Nemožnosť požehnávať homosexuálne zväzky však neznamená, že požehnávané nemôžu
byť homosexuálne osoby ako jednotlivci usilujúci
sa žiť v súlade s učením Cirkvi, dodáva dokument,
ktorý v závere zdôrazňuje, že „Boh nepožehnáva ani
nemôže požehnávať hriech, no požehnáva hriešneho
človeka, aby spoznal, že je súčasťou jeho plánu lásky,
a nechal sa ním premeniť“. (postoj.sk)

Andrea Harris a Samuel Fek

RUMUNSKO/KLUŽ g 14. apríla Vatikánsky
tlačový servis informoval, že hlava Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho Blaženosť
kardinál Lucian Muresan, väčší arcibiskup
Fagaras si Alba Iulia, so súhlasom biskupov
tejto cirkvi a po informovaní Svätej stolice
premiestnil dovtedajšieho kuriálneho biskupa
väčšieho arcibiskupstva a titulárneho biskupa
sídla Mariamme, ktorým je Claudiu-Lucian
Pop, za biskupa eparchie Cluj-Gherla (Kluž).
Vladyka Claudiu-Lucian Pop sa narodil v roku
1972. Za kňaza ho vysvätil vladyka Vasile
Hossu v roku 1995. V rokoch 1999 až 2007 pôsobil na gréckokatolíckej rumunskej
misii v Paríži. V decembri 2007 bol Kongregáciou pre východné cirkvi vymenovaný za rektora pápežského kolégia Pio Romeno na rímskom vrchu Gianicolo.
21. novembra 2011 dal pápež Benedikt XVI. súhlas s jeho zvolením za kuriálneho
biskupa väčšieho arcibiskupstva pre Rumunov a vymenoval ho za titulárneho
biskupa sídla Mariamme. Jeho biskupská vysviacka bola slávená priamo v Ríme,
v Chráme svätých Blažeja a Karola. V januári prišla správa o náhlej smrti biskupa
Florentina Crihalmeanua z rumunskej gréckokatolíckej eparchie Cluj-Gherla, ktorý
podľahol komplikáciám spôsobeným ochorením Covid-19. Odvtedy bol eparchiálny biskupský stolec v Kluži uprázdnený. (Daniel Černý)

Biserica Romana Unita

www.casopisslovo.sk

ČESKO/OSTRAVA g 21. marca bola gréckokatolícka farnosť v Ostrave a všetky jej rodiny
zasvätené Presvätej Bohorodičke a svätému Jozefovi. Miestny duchovný správca otec Lukáš zasvätil farnosť pred ikonou Svätej rodiny v rámci
Jubilejného roka svätého Jozefa. Spomenutá
gréckokatolícka farnosť je súčasťou Pražského
apoštolského exarchátu. Bola založená 1. februára 1993. V súčasnosti ju spravuje rodák zo Slovenska otec Lukáš Bakajsa. (Daniel Černý)
UKRAJINA/MUKAČEVO g Jubilejný rok
výročí našich gréckokatolíckych susedov v Mukačevskej eparchii na Ukrajine sa v ostatných
dňoch doslova zazelenal. Oslavy jubilejných
výročí nabrali aj skutočne praktický a ekologický aspekt. Štátny podnik Vinohradovské
lesné hospodárstvo v spolupráci s ekologickou
komisiou Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie pripravilo v rámci Medzinárodného dňa
lesov osobitnú akciu výsadby lesa v oblasti 23,
ako aj v časti Veľký les Šalankovského lesníctva
Berehovského rajónu. (TSKE)
FILIPÍNY g Pápež František povzbudil
katolíkov na Filipínach v ich viere. Na Veľkonočnú nedeľu sa tamojšej cirkvi, ktorá slávi 500
rokov od príchodu kresťanstva do tejto oblasti,
prihovoril vo videoposolstve. Pápež František im
pripomenul tri dominanty spirituality, ktoré sú
v identite miestnej cirkvi kľúčové: úcta k malému Ježiškovi (Santo Niňo), úcta k svätému Krížu
v podobe procesií a úcta k Svätému Duchu. (RV)

VZKRIESENIE KRISTA V LONDÝNE
ANGLICKO/ LONDÝN g Svätú a veľkú nedeľu Paschy slovenskí gréckokatolíci v Londýne oslávili spoločne na dvoch svätých liturgiách. Pre lokálne
protipandemické opatrenia sa na nich nemohlo zúčastniť toľko ľudí, koľko by
si prialo. Otec Siarhiej, správca bieloruského a slovenského gréckokatolíckeho
spoločenstva v Londýne, však v kázni na prvej svätej liturgii povzbudzoval
veriacich, aby sa tešili, vážili si a plne využívali to, čo im Boh ponúka v podobe
slovenského gréckokatolíckeho spoločenstva, aj napriek tomu, že ich správcom
nie je slovenský kňaz a v Londýne nemajú ani svojho biskupa. Druhú svätú
liturgiu slávil vladyka Kenneth Nowakowski, londýnsky eparchiálny biskup.
Veriacich povzbudil, aby v dnešných časoch utrpenia a strachu nestrácali nádej,
ale upäli svoje oči na Krista. Aj vladyka vyzdvihol fakt, že hoci sme v cudzine,
nie sme si navzájom cudzí, lebo krstom sme sa všetci stali Božími deťmi, a teda
bratmi a sestrami vzkrieseného Krista, bez rozdielu na to, odkiaľ pochádzame
a akým jazykom či nárečím rozprávame. S vierou, nádejou a láskou máme preto
využívať všetko, čo nám Boh vo svojej dobrote ponúka, tak v každodennom
živote, ako aj prostredníctvom tohto spoločenstva. (Marek Vojčík)

www.casopisslovo.sk
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PATRÓNKA
ZEMPLÍNA
Martin MRÁZ

vyhlasuje patrónka Zemplína a ustanovuje
sa sviatok klokočovskej ikony. Arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede
plena Košickej eparchie, slávil pri tejto príležitosti v klokočovskom chráme večiereň
s Liturgiou svätého Jána Zlatoústeho.
Štefan Keruľ-Kmec

Pri tejto príležitosti sa v eparchiálnom
pútnickom mieste v Klokočove uskutočnila
za dodržania všetkých epidemiologických
opatrení neverejná slávnosť. Počas nej bol aj
na tomto mieste zverejnený dekrét Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, ktorým sa

Ikona Presvätej Bohorodičky z Klokočova. Zdroj: archív redakcie

V deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke 25. marca bol v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej
klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína. Zároveň bola klokočovská Bohorodička vyhlásená
za patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Nový sviatok sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú
nedeľu pripadne dátum 1. október, čo je sviatok Pokrova
– Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka
klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu.

Samotné vyhlásenie dekrétu sa uskutočnilo
pred začiatkom liturgického slávenia a bolo
umocnené silným gestom vladyku Cyrila.
Ten po vyhlásení dekrétu položil na znak
vďačnosti v mene všetkých synov a dcér
zemplínskeho regiónu pred ikonu klokočovskej Božej Matky kyticu bielych ruží.
Svoju homíliu začal vladyka Cyril pozdravom všetkým veriacim, ktorí sa na slávení
zúčastnili prostredníctvom televíznych
obrazoviek. Počas pandémie, ktorá spôsobila aj zatvorenie chrámov pre verejné
bohoslužby, sa mnohí z nich stali virtuálnymi veriacimi katedrál i chrámov celej
metropolie, objavujúc aj hlboké pôstne
modlitby našej cirkvi, ktoré sa na niektorých miestach z pastoračných dôvodov
neslúžia. Následne divákom predostrel
najstaršiu mariánsku modlitbu Pod tvoju
ochranu sa utiekame, ktorú sa modlia kresťania na celom svete už takmer 1 800 rokov.
Vychádzajúc z evanjelia sviatku sa zamyslel
nad životom dvoch mimoriadnych žien
– Panny Márie a Alžbety, v ktorých Boh

www.casopisslovo.sk
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konal mocné divy a sám sa
stal človekom. Práve Klokočov so svojou divotvornou
ikonou je aj v súčasnosti
jedným z miest, kde
Boh pokračuje v konaní
mocných divov na príhovor
Presvätej Bohorodičky –
patrónky Zemplína aj naďalej. Po udelení záverečného požehnania vladyka
Cyril povzbudil k úcte
k novovyhlásenej patrónke
Zemplína, vyplniac jej prorocké slová: „Hľa, odteraz
blahoslaviť ma budú všetky
pokolenia.“

Klokočov patrí medzi
najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta
východného Slovenska
a predovšetkým Zemplína. Interiér miestneho
chrámu zasväteného
sviatku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky ukrýva
jednu z najuctievanejších
ikon Božej Matky, ktorej
originál slzil v roku 1670.
V politickom, sociálnom
a náboženskom chaose
17. storočia prevažne
na území východného
Uhorska, na teritóriu
vtedajšej Mukačevskej
eparchie sa práve v Klokočove objavuje prvýkrát
fenomén slziacich ikon
Presvätej Bohorodičky.
Počas nasledujúcich
desaťročí sa tento úkaz
zopakoval aj na iných
mariánskych ikonách
v ďalších gréckokatolíckych chrámoch dnešného
Slovenska, Zakarpatskej
Ukrajiny, severovýchodného Maďarska a severného Rumunska. Strata originálu klokočovskej ikony
zapríčinená neskoršími
nepokojnými časmi však
nespôsobila zánik úcty
ku klokočovskej Bohorodičke ani zničenie
pamiatky na svedectvo
jej materinského súcitu
s trpiacim ľudom. V duchovnej tradícii obyvateľov Zemplína bola vždy
považovaná za ochrankyňu a úcta k nej sa
stala integrálnou súčasťou
duchovného dedičstva
východného Slovenska,
a dodnes je jej odkaz živý
medzi gréckokatolíkmi,
rímskokatolíkmi aj pravoslávnymi.

So žiadosťou o vyhlásenie
Presvätej Bohorodičky
z Klokočova za patrónku
Zemplína a so žiadosťou
o vyhlásenie jej sviatku
sa obrátila na spomenutú
kongregáciu ešte pred
rokom Rada hierarchov
Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Urobila to
podporená žiadosťami
primátorov a mestských
zastupiteľstiev miest
horného a dolného Zemplína (Michalovce, Trebišov,
Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov),
ako aj podpornými listami
Mons. Bernarda Bobera,
košického arcibiskupa metropolitu, a vladyku Juraja
Stránskeho, pravoslávneho
michalovsko-košického
arcibiskupa, pri príležitosti
osláv jubilea 350. výročia
zázračného slzenia ikony
Presvätej Bohorodičky
v Klokočove. Práve vďaka
podpore rôznych cirkví,
predstaviteľov samosprávy
a civilného života nadobudla táto udalosť nadkonfesionálny a ekumenický
význam.
O zverejnení dekrétu rozhodla Rada
hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi
na svojom poslednom zasadnutí vo februári tohto roka. Pôvodne mal byť dekrét
o patrónke Zemplína vyhlásený počas
decembrovej návštevy štátneho sekretára
Svätej stolice kardinála Pietra Parolina
na Slovensku, ktorá bola pre jeho osobné
zdravotné problémy a pandemickú
situáciu presunutá na iný, zatiaľ neur-

čený termín. Z dôvodu protipandemických opatrení bola presunutá o rok aj
púť s jubilujúcou klokočovskou ikonou
do Ríma, ktorú pápež František prijme
vo Vatikáne 29. júna 2021, na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Zároveň boli
na tretiu tohtoročnú augustovú nedeľu
presunuté aj hlavné oslavy jubilejného
roka 350. výročia slzenia klokočovskej
ikony.

Najnovšie informácie o dejinách a duchovnom odkaze klokočovskej ikony boli vydané v publikácii Bohorodička v kultúrnych
dejinách Slovenska – slziaci klokočovský
obraz patrónky Zemplína, ktorú v roku 2020
vydal Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.
Celé liturgické slávenie z klokočovskej svätyne bolo odvysielané v priamom prenose
TV Zemplín a TV Logos, ako aj na sociálnych sieťach eparchie.
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VÍKENDOVÁ AKCIA ZJEDNOTENÍ
SLOVENSKO g Počas Kvetného
víkendu 26. − 28. marca sa uskutočnili
modlitby za mladých gréckokatolíkov
na Slovensku pod názvom Zjednotení.
Podujatie organizovala komisia pre mládež Prešovskej archieparchie, rada pre
mládež Košickej eparchie a Bratislavská
eparchia. Mladí celej Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa zjednotili v online priestore
v spoločnej modlitbe a duchovnej obnove
na tému Boží influencer. Podujatie sa
začalo v piatok večer krížovou cestou
z Košíc, pokračovalo katechézou Františ-

ka Sochoviča na tému Ježiš Kristus influencer a adoráciou z Bardejova-Vinbargu.
V sobotu mali mladí možnosť zapojiť sa
už od skorého rána do modlitieb, ktoré
boli vysielané z Bratislavy, Klokočova,
Trenčína, Hrabovčíka a Ladomirovej.
Večerný program sa začal katechézou
Milana Kmeca na tému Ja Boží influencer
v Dvoriankach a bol zavŕšený polnočnicou z Trnavy. Vyvrcholením duchovného
programu boli nedeľné sväté liturgie z katedrálnych chrámov eparchií. Poobedný
program pokračoval v individuálnej
réžii rád pre mládež. Mladí Prešovskej

NÁVŠTEVA DOMU
SVÄTÉHO LAZÁRA
IS PA

SVIATKY PASCHY
V PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE
PREŠOV g Sviatky
Paschy v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove sa
začali vo Veľký štvrtok
1. apríla v dopoludňajších hodinách tradičným slávením archijerejskej svätej liturgie,
ktorú slávil prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pre
pandemické opatrenia
len s kňazmi z Archieparchiálnej kúrie. Spomienku na ustanovenie sviatosti kňazstva
a sviatosti Eucharistie si tak už druhý rok po sebe nemohli spoločným slávením pripomenúť všetci presbyteri Prešovskej archieparchie. Zjednotili sa však prostredníctvom
online prenosu, ktorý z prešovskej katedrály zabezpečovala TV Logos. V podvečerných
hodinách bola slávená Liturgia svätého Bazila Veľkého s večierňou, po ktorej nasledovala
modlitba Utierne Veľkého piatka s čítaním dvanástich evanjelií o umučení a smrti Ježiša
Krista. Vo veľkopiatkové ráno sa slávili kráľovské hodinky a popoludní slávil vladyka Ján
Veľkú večiereň s uložením plaščenice do hrobu. V sobotu ráno bola v katedrále slávená
nadhrobná Jeruzalemská utiereň a podvečer slávil vladyka Ján Liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou. V Nedeľu Paschy slávil vladyka Ján Utiereň vzkriesenia. Po jej skončení
nasledovalo požehnanie paschálnych pokrmov. Nasledovala archijerejská svätá liturgia.
V homílii arcibiskup Ján vyzdvihol Kristovu obetu a jeho víťazstvo, ktorým sme sa zbavili
otrockých pút a stali sa slobodnými Božími dietkami. (Michal Pavlišinovič)

archieparchie sa stretli online na takzvaných večerných hovoroch, na ktoré prijal
pozvanie otec arcibiskup Ján Babjak.
Mladí mali možnosť pýtať sa ho otázky,
na ktoré vladyka s radosťou odpovedal.
Mladým z Košickej eparchie sa na začiatku inšpiratívneho online stretnutia
Len sa nezblázni prihovoril vladyka Cyril
Vasiľ. Stretnutie ponúklo mladým debatu
na tému, ako prechádzať týmto obdobím
pandémie. V Bratislavskej eparchii sa
v online priestore stretli mladí s vladykom
Petrom Rusnákom. (Viktória Žolnová,
Milan Kmec, Marianna Ivanková)

KOŠICE g Na Lazárovu sobotu 27. marca
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, slávil svätú liturgiu v Kaplnke svätého Lazára. Vo svojej homílii vladyka poukázal na to, že scéna
z evanjelia o vzkriesení Lazára nám odkrýva
ľudský rozmer priateľstva Ježiša s rodinou
Lazára, s jeho sestrami Máriou a Martou, čím
prezrádza každodenné ľudské účinkovanie
nášho Pána a jeho záujem o človeka. Vladyka
tak zvýraznil základný rozmer kaplnky, ktorá
je srdcom Domu svätého Lazára, starajúceho
sa o núdznych. Tento liturgický priestor patrí
do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchiálnej
charity Košice, bol posvätený so zámerom
duchovného vedenia klientov Domu svätého
Lazára. Keďže krátko po posviacke kaplnky
sa začala epidémia nového koronavírusu,
do plnej miery sa jej zámer nenaplnil, no
modlitby v nej stále aktívne prebiehajú.
Odpustová slávnosť sa uskutočnila za skromnej účasti zainteresovaných na čele s pani
riaditeľkou Gréckokatolíckej eparchiálnej
charity Košice Mgr. Annou Ivankovou pri
dodržaní prísnych epidemických opatrení.
(Tomáš Muszka)
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JUSKOVA VOĽA g V rámci Roka svätého
Jozefa, v duchu myšlienky z Akatistu k sv.
Jozefovi: „Raduj sa, lebo si ho našiel v chráme uprostred učiteľov, ako ich počúval
a kládol im otázky“ GMC Bárka v spolupráci s komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie otvorila pre všetkých mladých
sériu stretnutí s názvom Večerné hovory:
„Otec, ako to vlastne je...?“ Stretnutia prebiehajú online formou pre registrovaných
účastníkov každý druhý štvrtok. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. marca. Hosťom bol
vysokoškolský pedagóg, teológ a spisovateľ
otec Štefan Paločko. Mladí mali možnosť
pýtať sa ho rôzne otázky, na ktoré hľadajú
odpovede. Nosnou témou stretnutia bolo
Stvorenie sveta a človeka, existencia Boha,
rajská blaženosť, nebo a peklo. Dotkli sa
však aj mnohých ďalších otázok, ktoré
mladí počas diskusie kládli. Večerné
hovory dopĺňajú aktivitu Udržujme oheň,
kde mladí v malých skupinkách študujú
a objavujú hĺbku Katechizmu Katolíckej
cirkvi. (Viktória Žolnová)
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ARCIBISKUP JÁN BABJAK ROKOVAL
S PROTOPRESBYTERMI
PREŠOV g V piatok
19. marca sa uskutočnila porada protopresbyterov Prešovskej archieparchie s vladykom
Jánom Babjakom SJ,
prešovským arcibiskupom metropolitom. Pre
pandemické opatrenia
sa porada uskutočnila
formou online stretnutia. To sa začalo
úvodnou modlitbou
a krátkou katechézou vladyku Jána. Následne každý z protopresbyterov zhrnul, ako
momentálne pôsobia kňazi vo svojich farnostiach a ako sa dokázali vyrovnať s opatreniami, ktoré z veľkej miery obmedzili ich pastoračné poslanie. Veľa kňazov hneď
od začiatku pandémie prešlo k online streamovaniu bohoslužieb, mnohí začali nahrávať rôzne duchovné katechézy či príhovory. Aj keď pandémia prekvapila a ochromila
chod celej spoločnosti, predsa len naša cirkev bola do istej miery pripravená na vysielanie bohoslužieb. Už niekoľko rokov pred pandémiou boli totiž nainštalované kamery
do všetkých troch katedrál našej cirkvi, ako aj na najväčšie pútnické miesta metropolie.
Veľká vďaka patrí v tejto súvislosti projektu TV LOGOS. (Michal Pavlišinovič)

KOŠICE g 
Už druhé
sviatky Paschy
boli poznačené pandémiou
Covid-19.
Všetky
bohoslužby sa
museli slúžiť
bez účasti
verejnosti.
V košickom
Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky bol zabezpečený
plnohodnotný prenos všetkých bohoslužieb, aby radostné posolstvo sviatkov
Kristovej Paschy mohlo zaznieť vo všetkých rodinách. Veľkonočné obrady otvoril vo štvrtok podvečer vladyka Cyril Vasiľ SJ slávením Liturgie svätého Bazila
Veľkého s večierňou. V piatok ráno sa vladyka Cyril pomodlil Utiereň Veľkého
piatka s čítaním strastí. Po nej nasledovali kráľovské hodinky. V popoludňajších
hodinách počas modlitby večierne s uložením plaščenice do hrobu malý sprievod na čele s vladykom Cyrilom obišiel katedrálu, aby následne uložili plaščenicu, symbol Ježišovho mŕtveho tela, do hrobu pripraveného uprostred katedrály.
Ráno vo Veľkú sobotu sa v košickej katedrále archimandrita Jaroslav Lajčiak,
protosynkel Košickej eparchie, pomodlil Jeruzalemskú utiereň. Vo večerných
hodinách vladyka Cyril predsedal sláveniu Veľkej večierne s Liturgiou svätého
Bazila Veľkého, počas ktorej sa liturgicky prechádza z tmavých do svetlých
farieb bohoslužobných rúch. V Nedeľu Paschy vladyka Cyril slúžil v skorých ranných hodinách Utiereň vzkriesenia. Na archijerejskej svätej liturgii vladyka Cyril
rozobral udalosť vzkriesenia. Vysielanie všetkých veľkonočných obradov bolo
zabezpečené prostredníctvom TV Zemplín, TV Logos a sociálnych sietí. (TSKE)

Dávid Serbinčík

SVIATKY PASCHY
V KOŠICKEJ KATEDRÁLE

PREŠOV g V rámci Roka svätého Jozefa
si Gréckokatolícka teologická fakulta PU
v Prešove v spojení s celou Katolíckou cirkvou
na svete pripomína osobnosť sv. Jozefa výnimočným spôsobom − katechézami pedagógov
(kňazov) pôsobiacich na fakulte. Katechézy sú
voľne dostupné nielen pre študentov a zamestnancov, ale pre kohokoľvek, kto navštívi
webovú stránku fakulty. Každá katechéza
predstavuje sv. Jozefa v inom svetle. (P. Tirpák)
PREŠOV g 15. marca sa uskutočnil tretí
odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny
katechetický úrad Prešovskej archieparchie
v spolupráci s Metodicko-pedagogickým
centrom RP Prešov. V súvislosti s pandémiou
Covid-19 sa konal online formou. Nosným
predmetom seminára bola téma Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu. Ako uviedol
lektor seminára prof. Marek Petro, ľudská dôstojnosť je v mnohých kultúrnych prostrediach
prijímaná ako základný princíp hodnotenia
ľudských skutkov. (DKÚ)
TREBIŠOV g Krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy sa v Košickom kraji
v kategóriách A, B a Z konalo 26. marca 2021.
Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa
v Trebišove reprezentoval študent 3. ročníka
Simeon Kohut. S prácou na tému Typy cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja
obsadil v kategórii B 3. miesto. (E. Šimková)
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VIAC ZO ŽIVOTA
Juraj GRADOŠ
Pred dvadsaťjeden rokmi som po odchode
otca Františka Dancáka dostal 2. mája poverenie viesť redakciu časopisu Slovo. Bol
som mladý, doba priala zmenám. Tak sme
sa s kolegami pustili do časopisu, do zmien
od obsahu cez grafiku až po distribúciu.
Za dvadsaťjeden rokov sa časopis menil.
Často to bolo dané vonkajšími okolnosťami
– menil sa, lebo musel reagovať na situáciu,
aby prežil. Po vyše dvadsiatich rokoch si
vám dovoľujem ponúknuť zmenu. Nie preto, lebo musíme, ale preto, lebo to mnohí
z vás žiadali.
Prečo zmenu? Odpoveďou ste vy a doba,
ktorú žijeme. Život kresťana v dnešnej spoločnosti nie je ľahký. A ak chce veriaci žiť
kresťanský život, nepotrebuje moralizovanie ani bagatelizovanie. Potrebuje ponuku
či pomoc. Potrebuje príklady a príbehy.

A to by mal časopis Slovo od nového roku
obsahovať. Povedané slovami apoštola
Pavla, mal by sa prispôsobiť vám, svojim čitateľom. Tak ako to urobil Ježiš Kristus. Ten
nehovoril ťažké komentáre k zákonu, ale
jednoduché podobenstvá. Dnes sa takýto
obsah označuje slovným spojením kresťanský lifestyle, teda kresťanský životný štýl.
Tento časopis by vám mal pomáhať nájsť
kresťanské riešenia, dobré riešenia vašich
problémov. Či už vo vzťahoch, výchove,
vzdelávaní, alebo v duchovnom aj bežnom
živote. Od vzťahu k prírode cez domácnosť, financie, zdravie až po spoločenské
problémy. Tu všade by mal kresťan žiť inak
ako ľudia tohto sveta. Mal by sem vnášať
svoje kresťanstvo, svoj vzťah s nebeským
Otcom. A ak ho chcete rozvíjať, pomocou
vám môže byť spoznávanie Biblie, akási

biblická škola či duchovné vedenie. Pri
spoznávaní toho, kto vlastne sme, vám
môžu byť nápomocné témy z našej gréckokatolíckej spirituality a viery. Slovo sa tak
môže stať vaším sprievodcom − a ja verím,
že dobrým sprievodcom − v tomto živote.
Ale nič nie je zadarmo. To istotne poznáte. Takáto radikálna zmena popri snahe
zachovať v časopise priestor na správy z domova i zo sveta alebo už existujúce témy
má svoju cenu. A tou je zmena periodicity
z terajšej na mesačnú. Paradoxne, mnohí
z vás to aj chceli. Slovo sa môže stať pestrejším, až šesťdesiatstranovým časopisom.
Raz mesačne.
No bez vás to nepôjde. Potrebujeme na to
váš súhlas. Každý z vás je pre nás dôležitý,
a tak je dôležité aj slovo každého z vás.
Preto vás prosím, zapojte sa do ankety
a vyplňte všetky jej časti. A to bez ohľadu
na to, či podporujete túto zmenu, alebo
nie. Je na vás, ako sa rozhodnete, ale dajte
nám o tom vedieť. Nebojte sa ozvať sa. My
úpenlivo čakáme.

PONUKA

DO NOVÉHO REDAKČNÉHO TÍMU HĽADÁME ČLOVEKA, KTORÉHO BAVÍ TVORBA KRESŤANSKÉHO ČASOPISU – NÁMETOVO
I OBSAHOVO, SPRACOVÁVANIE TEXTU A JEHO PÍSANIE, HĽADANIE NOVÝCH TÉM A AUTOROV, KTORÍ BY ICH PÍSALI.
ČLOVEKA, KTORÝ V TOM VIDÍ SPÔSOB, AKO OHLÁSIŤ RADOSTNÚ ZVESŤ MNOHÝM GRÉCKOKATOLÍCKYM RODINÁM.
Budeš pracovať v moderných priestoroch redakcie, spoznávať nových a zaujímavých ľudí
a kreatívne hľadať cesty na ďalší spoločný rozvoj. S tebou porastie aj kvalita časopisu.

OČAKÁVAME
komunikatívnosť a kreatívne myslenie
chuť učiť sa a neustále sa zlepšovať
samostatnosť a zodpovednosť
aspoň úplné stredoškolské vzdelanie
znalosť slovenského jazyka, Wordu a Excelu

PONÚKAME
prácu v zaujímavom kolektíve
tvorivú atmosféru
osobný a profesijný rozvoj
duchovné pohovory a vedenie

SKRÁTKA,
AK NECHCEŠ IBA PRACOVAŤ,
ALE AJ OHLASOVAŤ JEŽIŠA KRISTA,
TAK PRÁCA U NÁS TI DÁ ZMYSEL.

Svoju žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom, prosím,
posielajte na sefredaktor@casopisslovo.sk.
Petra, n. o., Hlavná 3, Prešov
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ZAPOJTE SA DO ANKETY
A MÔŽETE VYHRAŤ

VÁŠ NÁZOR
Juraj GRADOŠ

Lavor – vysokotlakový čistič
(vapka) One 120

Tento článok by chcel byť vysvetlením toho, prečo kladieme
toľko otázok. V prvom rade vám sľubujem, že vaše kontaktné údaje nebudú zneužité. Použijeme ich pre nás, aby sme
sa s vami mohli v prípade potreby spojiť. Možno preto, lebo
ste vyhrali niektorú z vecných cien. A možno preto, lebo nás
váš nápad či rada zaujali. Možno nemáte e-mailovú adresu,
ale má ju niekto, kto s vami žije. Pomôže nám to rovnako
ako telefónny kontakt.
Aby sme spoznali svojich čitateľov, potrebujeme poznať vek
tých, ktorí u vás doma Slovo čítajú. A koľko je z toho mužov
a žien. Pomôže nám to prispôsobiť jazyk i ponuku článkov.
Preto je dobré, ak sa môžete pri odpovediach na ostatné
otázky poradiť s tými, ktorí u vás doma Slovo čítajú. Týka
sa to aj otázky periodicity. Možno by ste chceli zmenu, ale
zároveň to, aby časopis naďalej ostal dvojtýždenníkom. To
však nevieme urobiť. A tak ak chcete zmenu, označte zmenu periodicity na mesačník. V ďalšej sekcii ohodnoťte terajšie rubriky v časopise. Pomôže nám to vybrať tie najlepšie,
prípadne zmeniť ich rozsah. Takpovediac ich oznámkujete.
Na druhej strane sa vás pýtame na obsah a grafiku či veľkosť
písma. Zároveň hľadáme ľudí, ktorých by sme oslovili, či
už s prosbou o pomoc, alebo o rozhovor, či článok. Ľudí
zapálených, výnimočných. Vo vedľajšom stĺpci sa môžete
vyjadriť k tomu, čo by mal časopis obsahovať. Vyberte tie
oblasti, ktoré sú pre vás prioritné, ktoré by ste tam istotne
chceli mať. A ak tam nie je tá vaša oblasť, dopíšte ju dole,
k poslednej otázke. Tu môžete zanechať redakcii aj svoj odkaz, radu či pohľad na časopis. Poradiť a možno povzbudiť.
Každé dobré slovo padne dobre tým, ktorí pre vás vaše Slovo
tvoria. Verte mi. I mne.

BALÍČKY

Olivy,
olivový olej a med

RÁDIO
Rádio – Maria

KNIHY

Ak máte prístup na internet, túto anketu môžete vypísať na internete. Odkaz na ňu nájdete na našej webovej
stránke casopisslovo.sk. Uvítame to. Ak nie, tak s každým
balíčkom vám prišla aj obálka. Stačí ju podať na pošte, nič
platiť nemusíte. Tým, ktorí odoberajú časopis hromadne, je
určená spoločná obálka. Dajte svoje názory do nej a pošlite
nám ich. Ideálne pri roznášaní alebo vyzdvihnutí nového
vydania časopisu. Najneskôr do 31. mája 2021. Dovtedy je
to zadarmo. Elektronická forma bude otvorená dlhšie – asi
do 10. júna. A nezabudnite – toto je váš časopis. Povedzte
svoj názor.
Na záver chcem poďakovať firme Lux Prešov, ktorej majitelia finančne podporili túto anketu. Zároveň ju zatraktívnili
vecnými cenami podobne ako naši vydavatelia. Verím, že
tieto výhry padnú do rúk tým, ktorým pomôžu. Stačí iba
vyplniť anketu. Výhru vám doručím osobne v priebehu leta,
keď navštívim vašu farnosť. Teším sa na váš názor i na stretnutia s vami.

NAŠU ANKETU NÁJDETE
AJ NA TOMTO ODKAZE:

Olivy,
Prírodné kozmetické
olivový olej a med
prípravky

IKONA
Lepená kópia
ikony Presvätej
Bohorodičky
v Klokočove
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PONDELOK
10. máj

Apoštol Šimon Horlivec
Oni prijímali slovo... (Sk 17, 11)
Niekedy si možno o sebe myslíme, že
máme vo viere dobré základy, s ktorými si
vystačíme na celý život. Viera je však živá,
dynamická skutočnosť, buď rastie, alebo
upadá. Povzbuďme sa, aby sme boli ako
Pavlovi poslucháči v Berei, o ktorých sa
píše, že prijímali Božie slovo s dychtivosťou.
Jedno anglické príslovie hovorí: „Keď sa
ti rozpadá Biblia, nerozpadáš sa ty ako
človek.“ Sme ešte dnes hladní po prijímaní
Božieho slova, ktoré má moc sformovať náš
život? Ak nie, tak žijeme často iba z náboženskej tradície a zvykov. A to je málo.
Liturgia: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57,
zač. 40 (radové); 1 Kor. 4, 9 – 16, zač.
131; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi);
predobraz. antif. a blažen.; tropár 5. hlasu
a apoštolovi, Sláva, kondak apoštolovi,
I teraz, kondak z Nedele o slepom, prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele o slepom
a Šimonovi, namiesto Dôstojné je sa spieva
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 241, 383;
PZ: 208, 362, HP: 224, 381)

UTOROK
11. máj

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
... od nikoho z nás nie je ďaleko. (Sk 17, 27)
Vieru môžeme chápať aj ako blízkosť
Boha v našom živote. Blízkosť nastáva
vtedy, ak nás niečo s druhým spája, je
nám niečo spoločné. Neviditeľný Boh sa
nám stal blízkym v Ježišovi Kristovi. On
prijal tú istú prirodzenosť ako my, aby
nám uľahčil vnímanie Božej blízkosti.
Navyše, prostredníctvom Svätého Ducha,
ktorý je v nás od krstu a myropomazania,
možno mať intímny vzťah s Bohom bez
akýchkoľvek obmedzení. Zažil to aj bl.
biskup mučeník V. Hopko a ďalší kňazi
vo väzeniach počas rokov prenasledovania.
Liturgia: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 –
36a, zač. 42a (radové); 1 Pt 4, 12 – 5, 5,
zač. 62; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromučeníkovi); predobraz. antif. a blažen.; tropár
z 5. hlasu a hieromučeníkovi. Sláva, kondak
hieromuč., I teraz, kondak z Nedele o slepom; prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele o slepom a hieromuč.; namiesto Dôstojné
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa
(HS: 241, 192; PZ: 208, 364; HP: 224, 383)

STREDA
12. máj

Zakončenie Paschy
Biskupi Epifanios a Germanos
... aby nik ... neostal vo tmách. (Jn 12, 46)
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Všetci sme už skúsili, že tma je nepríjemná
a môže byť aj nebezpečná pre život.
Vzbudzuje strach a obavu. Naopak, svetlo
je čosi príjemné a môžeme sa v ňom
slobodne a s istotou pohybovať. Viera
v Boha, rešpektovanie jeho prikázaní
a z viery plynúca nádej sú takým svetlom
pre život človeka. Ježiš nám umožnil
vierou účasť na živote v Božom svetle.
Potrebujeme len vstúpiť do tohto
duchovného svetla prostredníctvom živej
osobnej viery a nechať sa ním viesť. Božie
svetlo nikdy nehasne, ale slúži nám ako
maják uprostred búrok života.
Liturgia: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12,
36 – 47, zač. 43; Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá z Nedele
Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom); tropár z 5. hlasu, Sláva, kondak z Nedele o slepom, I teraz, kondak
z Paschy; prokimen, Aleluja a pričasten
z Paschy; namiesto Dôstojné je sa spieva
Anjel zvestoval a Osvieť sa; prepustenie
s krížom, paschálne; po prepustení kňaz
odkladá plaščenicu z prestola (HS: 227,
241; PZ: 192, 208; HP: 207, 224)

ŠTVRTOK
13. máj

Pánovo nanebovstúpenie
... vznášal sa do neba. (Lk 24, 51)
Medzi nanebovstúpením Ježiša
a človekom, ktorý odchádza z tohto
sveta, je rozdiel. Ježiš síce tiež zomrel, ale
neodišiel z tohto sveta porazený smrťou.
Vrátil sa do neba. Presnejšie toto tajomstvo
Ježišovho života vyjadruje katechizmus:
„Kristovo nanebovstúpenie znamená
definitívny vstup Ježišovej ľudskej
prirodzenosti do nebeskej sféry Boha,
odkiaľ znova príde, ale ktorá ho zatiaľ
ukrýva pred očami ľudí.“ (KKC, 665) Ako
si máme správne predstaviť spomenutú
nebeskú sféru Boha, aby sme po nej aj my
túžili? Ľudské predstavy sa tu často zlievajú
do mozaiky pôžitkov a telesných radostí,
aké poznáme z pozemskej skúsenosti.
Ale to nie je pravý obraz neba. Nebo je
predovšetkým stav duše vyjadrujúci radosť
z blízkosti Boha. Sv. Pavol potvrdzuje,
že naše ľudské oči tu nestačia: „Ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani
do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh
pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 1, 9)
Liturgia: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53,
zač. 114; menlivé časti z Pánovho nanebovstúpenia; myrovanie; prikázaný
sviatok (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK
14. máj

Mučeník Izidor

Nech sa vám srdce nevzrušuje! (Jn 14, 1)
Apoštoli po zmŕtvychvstaní zrazu počúvajú
od Ježiša, že prišiel čas odlúčenia. Fyzicky
ich opúšťa a odchádza naspäť k Otcovi. To
ich postavilo pred novú skutočnosť, ktorá sa
nezaobišla bez vzruchu. Ale Ježiš ich vzápätí
upokojil. Aj nás život často vyskúša, či sme
dostatočne vnútorne ukotvení v Bohu.
Takéto ukotvenie prináša so sebou pokoj,
ktorý je Božím darom, ktorý svet so svojimi
rôznymi zmenami nemôže narušiť. Prosme
v modlitbe, aby v našom srdci zavládol
Kristov pokoj, pre ktorý sme povolaní.
Liturgia: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a,
zač. 47; predobraz. antif. a blažen. (alebo
prvá a druhá antifóna zo sviatku a tretia
každodenná s pripivom zo sviatku); vchod:
... čo si slávne vstúpil na nebesia; ostatné
menlivé časti z Nanebovstúpenia; zdržanlivosť od mäsa (HS: 244; PZ: 210; HP: 225)

SOBOTA
15. máj

Prepodobný Pachomios Veľký
Vy ho poznáte, veď ostáva u vás...
(Jn 14, 17)
O Svätom Duchu sa hovorí, že je to
neznámy Boh. Pre koho je neznámy?
Svätého Ducha nemôže svet prijať, lebo
ho nepozná ani po ňom netúži. Je skrytý
iba vonkajšiemu, fyzickému pohľadu.
Pre pokrstených je Duch neviditeľným,
vnútorným, ale nie nereálnym darom. Ježiš
vo svojej reči k apoštolom naznačil, že len
vďaka jeho prítomnosti v nás ho môžeme
sami pravdivo poznať. Svätý Duch je
nám daný aj preto, aby nám umožňoval
chápanie Božích vecí. Potrebujeme už len
roznecovať v sebe tento duchovný dar.
Liturgia: Sk 20, 7 – 12, zač. 43;
Jn 14, 10b – 21, zač. 48; menlivé časti ako
14. mája (HS: 244; PZ: 210; HP: 225)

NEDEĽA
16. máj

7. nedeľa po Pasche
Svätých otcov
Prvého ekumenického snemu
Zjavil som tvoje meno ľuďom... (Jn 17, 6)
Naše kresťanské náboženstvo je zjavené
náboženstvo. To znamená, že Boh v dejinách
slovami i skutkami poodhalil svoju tvár,
aby sme ho pravdivo poznali. Najväčšie
zjavenie Boha prišlo skrze Ježiša Krista.
Veriť v Ježiša súčasne znamená veriť v Otca.
Lebo Ježiš povedal: „Ja a Otec sme jedno.“
(Jn 10, 30) Keď Cirkev učí o Bohu, odhaľuje
zjavenú pravdu, aby sme prijatím Božej
pravdy mali v sebe i cestu, i život. Ľudia
dnes namiesto osobnej viery hľadajú akési
duchovno bez náročnosti na zmenu svojho
života a zmýšľania. Taká privátna viera nás
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nemôže zachrániť. Ježišu, sme vďační, že
si prišiel na túto zem a ukázal nám pravú
tvár Otca. Naučil si nás, že Bohu Otcovi
máme dôverovať v každej situácii. A často sa
k nemu utiekať so slovami: Otče náš.
Liturgia: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36,
zač. 44; Jn 17, 1 – 13, zač. 56; predobraz.
antif. a blažen.; vchod: … ktorý si vstal
z mŕtvych; tropár zo 6. hlasu, z Nanebovstúpenia a otcom, Sláva, kondak otcom,
I teraz, z Nanebovstúpenia; prokimen, Aleluja a pričasten otcom; namiesto Dôstojné
je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne
zo sviatku (HS: 246; PZ: 213; HP: 207, 225)

PONDELOK
17. máj

Apoštol Andronik
Ja som pravý vinič... (Lk 15, 1)
Prílišná závislosť od niekoho z ľudí je
nesprávna a môže byť aj patologická.
Na druhej strane, Ježiš žiada, aby sme boli
od neho plne závislí. Lebo on je zdrojom
plodnosti nášho života. Takto sa závislosť
od Ježiša stáva nielen správna, ale aj
nevyhnutná. Ak sa zo vzťahu k Ježišovi
sami odlučujeme, vnútorne vyschneme
ako ratolesť odrezaná od kmeňa. Náš
život sa stane pred Bohom neplodným.
Nedovoľme, aby sa naše napojenie na Boha
prostredníctvom milosti prerušilo.
A rozvíjajme ho každodennou modlitbou.
Liturgia: Sk 21, 8 – 14, zač. 45;
Jn 14, 27b – 15, 7, zač. 49; menlivé časti
ako 14. mája (HS: 244; PZ: 210; HP: 225)

UTOROK
18. máj

Mučeník Teodot
Je pre vás lepšie, aby som odišiel.
(Jn 16, 7)
Kým sme boli deti, rodičia za nás
rozhodovali, čo je pre nás lepšie alebo
výhodnejšie. Dospelý už rozhoduje
o svojom živote sám. Apoštoli boli počas
troch formačných rokov ako deti pod
Ježišovým vedením. Prišiel však čas, keď
sa mali sami stať učiteľmi blahozvesti pre
iných. A na to potrebovali prijať Svätého
Ducha. Duch aj dnes vovádza pokrstených
do hlbín poznania pravdy o Bohu, o sebe
i o svete. Vytrvalo prosme Svätého Ducha
o pomoc v každodenných situáciách.
Od krstu máme na to nárok.
Liturgia: Sk 21, 26 – 32, zač. 46;
Jn 16, 2b – 13a, zač. 53; menlivé časti ako
14. mája (HS: 244; PZ: 210; HP: 225)

STREDA
19. máj

Hieromučeník Patrik
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Budete žialiť... (Jn 16, 20)
Ježiš vo večeradle vopred vedel, čo ho
zakrátko čaká. Zajatie, odsúdenie,
ukrižovanie, pochovanie. Ale vedel aj to, že
mocou Boha vstane z mŕtvych k novému
životu. Táto tajomná zmena platí aj
v našom kresťanskom živote. Po kríži
vždy nasleduje radostné vzkriesenie.
Základom kresťanskej radosti má byť
veľkonočná udalosť. Veľkonočná radosť
prebýva v našom žiali, v našich smútkoch
a premieňa ich akoby zvnútra.
Liturgia: Sk 23, 1 – 11, zač. 47;
Jn 16, 15 – 23, zač. 54; menlivé časti ako
14. mája (HS: 244; PZ: 210; HP: 225)

ŠTVRTOK
20. máj

Mučeník Tallelaios
... aby vaša radosť bola úplná. (Jn 16, 24)
Zábavné programy v televízii majú
najvyššiu sledovanosť. Prečo? Aj to je
istým dôkazom toho, že každý človek
túži po radosti a rozptýlení. Lenže radosť
z vonkajších impulzov je krátka a prchavá.
Ježiš nás pozýva prahnúť po vnútornej
radosti z Božej blízkosti. Ak máme
v srdci Božiu blízkosť a lásku, prejavuje
sa to v životnej radosti a optimizme
z viery. Takú radosť nám nikto nemôže
zobrať. Je vyproseným darom od Pána.
A dôveryhodným svedectvom o našom
vzťahu s Bohom pred inými.
Liturgia: Sk 25, 13 – 19, zač. 48;
Jn 16, 23b – 33a, zač. 55; menlivé časti ako
14. mája (HS: 244; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK
21. máj

Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia
Apoštolom rovní Konštantín a Helena
... aby aj oni boli v nás jedno... (Jn 17, 21)
Výzva na jednotu tých, ktorí uveria, sa
tiahne celou Veľkňazskou modlitbou.
Naznačená jednota pre veriacich je
vlastne prijatím božskotrojičného modelu
bytia do svojho života. Takáto jednota
sa dosiahne iba pravou láskou. Podľa
Ježiša je jednota taká dôležitá, že sa stáva
viditeľným znakom trojosobného Boha
pre neveriacich. Chráňme sa každej
príležitosti na rozbitie jednoty v rodine,
v práci i v cirkevnom živote.
Liturgia: Sk 27, 1 – 44, zač. 50;
Jn 17, 18 – 26, zač. 57 (radové); Sk 26, 1 – 5.
12 – 20, zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (apoštolom rovným); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z Nanebovstúpenia
a apoštolom rovným, Sláva, kondak apoštolom rovným, I teraz, kondak z Nanebovstúpenia; prokimen, Aleluja a pričasten

z Nanebovstúpenia a apoštolom rovným;
namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie
a 9. irmos z utierne z Nanebovstúpenia; zdržanlivosť od mäsa (HS: 244, 184;
PZ: 210, 141; HP: 225, 135)

SOBOTA
22. máj

Piata zádušná sobota
Pas moje ovce! (Jn 21, 17)
Apoštol Peter dostal od Krista úlohu byť
najvyšším pastierom Kristovej cirkvi. Má
tak nasledovať Dobrého pastiera Ježiša,
ktorý z lásky dal aj svoj život za ovce.
V Petrovi a jeho nástupcoch si vážime
práve to poslanie najvyššieho pastiera.
Pastiermi na svojich vymedzených
územiach sú aj biskupi a kňazi. Namiesto
zbytočnej kritiky ochotne počúvajme
hlas našich duchovných pastierov
a poslúchajme ich. Oni budú za nás
vydávať počet pred Pánom.
Liturgia: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270;
Jn 5, 24 – 30, zač. 16; každodenné antifóny;
tropár, kondak, prokimen, Aleluja a pričasten zosnulým; namiesto Dôstojné je sa
spieva Najčistejšia Bohorodička; panychída
(HS: 162, 138; PZ: 116, 91; HP: 117, 92)

NEDEĽA
23. máj

Svätá Päťdesiatnica
Zostúpenie Svätého Ducha
... začali hovoriť inými jazykmi... (Sk 8, 1)
Kto dýcha, ten žije. Kto „dýcha“ Svätého
Ducha, žije Božím životom. Nebeský
Otec v deň Päťdesiatnice daroval Cirkvi
dych seba samého. Je to osobný dych
lásky v Najsvätejšej Trojici. Historické
zostúpenie Svätého Ducha v Jeruzaleme
sprevádzali viditeľné znamenia.
Jedným z nich bola skutočnosť jednoty
a porozumenia medzi ľuďmi mnohých
národov. Apoštoli hovorili zástupom
o pravdách viery takým spôsobom, že
im všetci rovnako porozumeli. Nikto si
nevykladal ich slová individualisticky,
po svojom. Hovorili totiž jazykom viery
a lásky. Navyše, Svätý Duch spôsobil,
že neučení rybári dokazovali z Písem
pravdivosť Božích prisľúbení. Dnes veľmi
potrebujeme do našej komunikácie jazyk
lásky. Bez tohto daru naša vzájomná
komunikácia bledne, stáva sa pre
neporozumenie neplodnou. Prejavuje sa
to najmä v manželstve, kde stroskotaniu
lásky často predchádza kríza komunikácie.
Liturgia: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52;
8, 12, zač. 27; menlivé časti z Päťdesiatnice; myrovanie (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)
Michal Hospodár
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pre deti

Duchovný recept
Výborný nápad použiť Božiu lekáreň.

Nezabudnite aj na duchovný recept.
Otče,
jasné, že sa
budeme aj modliť.

Dúfam, že
aj v tomto
...

Neviete,
kde je
košík?

Čaj až po
modlitbe
...

???

Idem
s bratom Jurajom...
...nazbierať
upokojujúce
bylinky pre otca Jána.

...
čase nájdeme niečo,
čo zaberie na jeho úzkosti.

Na túto chorobu by som použil
dobre dávkovaný paraklis.

Ahoj, deti, všetci sa už tešíme na to, že
bude viac tepla, slniečka a aj radosti.
Niekedy však utrápenému človeku
nepomáha ani to, aby sa mal dobre.
Pre súčasnú situáciu, ktorá ovplyvňuje životy všetkých ľudí mnohí prežívajú úzkosť, malomyseľnosť, strach
z budúcnosti, z toho, že budú chorí
oni alebo ich najbližší alebo že prídu
o prácu. Boh však pozná riešenia aj na
takéto situácie.

jedenkrát denne
sedemkrát
v týždni... celý mesiac.

Náš dobrotivý Pán nám ponúka mnohé
lieky zo svojej lekárne. Stačí recept
(dnes dostanete jeden z nich) a potom
už sa len pozrite na tú správnu poličku, siahnite po správnej modlitebnej
knihe a liečba sa môže začať.
Ľudským autorom tohto lieku bol istý
mních, ktorý žil veľmi dávno a sám
zažíval v čase prenasledovania veľmi
ťažké stavy úzkosti a strachu. Preto sa
rozhodol písať a modliť sa.

Utrápený mních

Paraklis

V ôsmom storočí, za vlády krutého cisára Konštantína Kopronima žil svätý muž – mních, ktorý sa veľmi trápil nad tým, ako
cisár útočí na Cirkev, vysmieva sa z kresťanov, mníchov
podrobuje strašnému mučeniu, pretože chránili ikony. Preto
aj sám veľmi trpel rôznymi duchovnými útokmi – hlavne
malomyseľnosťou a pochmúrnymi myšlienkami. Keďže bol
nadaný spisovateľ a hlboko veriaci človek, začal vytvárať
sväté kajúce kánony, ktoré mu pomáhali obnoviť pokoj duše.
Úloha: Ak správne vyriešiš našu tajničku, dozvieš sa meno
autora paraklisa.
trápiť sa (inak)
navyše
udalosť na kríži
oslavná udalosť
intenzívne chcenie
presvedčenie
východisko
duchovný obraz
izba mnícha
horúco

Modlitba, o ktorej sa dnes rozprávame, sa volá paraklis alebo aj Prosebný kánon k Presvätej Bohorodičke. Obsahuje žalmy a rôzne modlitby k Presvätej Bohorodičke. Niektorí ľudia svedčia, že vďaka pravidelnej modlitbe kánonu nastali zmeny v ich vnútornom prežívaní aj vo vonkajšom rodinnom a osobnom živote. Duchovní vodcovia spomínajú, že modlitba pomáha proti hnevu a zúrivosti, upokojuje
túžbu hádať sa a nadávať, potláča chamtivosť
a rozhojňuje túžbu byť štedrý a dáva dobrú náladu.
Zároveň chráni pred pokušeniami, útokmi démonov a dáva silu pokračovať v duchovnej ceste.
Úloha: Správne pospájaj protiklady.

O radosti

V modlitbe paraklisa nájdeme aj časť, v ktorej prosíme o veselosť a radosť.
Úloha: Kartičku si vystrihni, podlep ozdobným
papierom alebo výkresom a vlož do svojej modlitebnej knižky.

Dohodnutie
Láskavé rozprávanie
Radosť
Odpustenie
Pokojamilovnosť
Odvaha
Anjeli
Teplo
Nábožnosť

Zúrivosť
Strach
Zima
Hnev
Hádanie sa
Smútok
Bezbožnosť
Nadávanie
Démoni

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Čo tu hľadáš?

Príbehy poslušníka
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JUBILEÁ KŇAZOV
Martin Mati, duchovný správca strednej odbornej pedagogickej školy v Košiciach, farár –
1. máj – 50 rokov života; František Hanobik,
titulárny kanonik – 18. máj – 65 rokov života;
Valentín Tkáč, protojerej, na odpočinku v Košiciach – 14. máj – 80 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
BLAHOŽELÁME
Otec duchovný Martin
Klimkovský oslávi 17. mája
krásnych 40 rokov. Dožiť sa
radosti rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my
bývalí veriaci z obce Chotča
želáme dobré zdravie, nech
aj naďalej Boh isto vedie vaše kroky, nech vás
vždy požehnáva a pozor na vás dáva. Nikdy
na vás nezabudneme a ďakujeme za pomoc
pri slávení slovenských liturgií. Aj vašej pani
manželke Tonke prajeme veľa Božieho
požehnania k narodeninám, ktoré oslávi
20. mája. S úctou a spomienkou bývalí veriaci
z obce Chotča
Drahý duchovný otec Martin Klimkovský,
17. mája oslávite 40 rokov života. Ďakujeme
nebeskému Otcovi za horlivého a obetavého
kňaza. Otec Martin, ďakujeme vám, že denne
ohlasujete Božie slovo, za osobný príklad kresťanského života, za vštepovanie viery, nádeje
a lásky do našich sŕdc a za láskavý prístup
ku všetkým veriacim. Osobitne sa chceme
poďakovať za vašu obetavosť a starostlivosť pri
obnove našich chrámov. Zároveň naša vďaka
patrí aj vašej pani manželke Tonke. Do ďalších
rokov vám prajeme pevné zdravie a veľa síl
v službe v Pánovej vinici. V modlitbách vám
vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Nech vám
svätí Kozma a Damián vyprosia všetky potrebné milosti do vašej služby. Vďační veriaci
z filiálok Matovce a Soboš
Úctyhodný otče Martin Klimkovský, 17. mája
oslávite svoje životné jubileum – 40 rokov.
Pri tejto príležitosti sa vám my vaši veriaci
chceme úprimne poďakovať za vašu službu
duchovného pastiera. Ďakujeme vám za ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia a za to, že
nám deň čo deň sprítomňujete najväčší zázrak
lásky, ktorým je Eucharistia. Ohlasovanie
Božieho slova bolo vždy spojené aj s obetou,
ťažkosťami a neraz aj s neporozumením.
Napriek všetkému tí, ktorí sú celým srdcom
oddaní svojmu Majstrovi, sa nenechajú ničím
odradiť, lebo ich posilňuje sám Kristus. Drahý
otec Martin, ďakujeme vám za všetky vaše
obety a za všetko, čo pre nás robíte. Ďakujeme
vám za vašu starostlivosť o našich chorých,
ako aj za každé slovo útechy a povzbudenia.
Úprimné slová vďaky adresujeme aj vašej
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pani manželke Tonke, ktorá je vám veľkou
oporou a pre nás je veľkým povzbudením
v starostlivosti o dôstojnosť Božieho
príbytku. Do ďalších rokov vašej služby vám
vyprosujeme plnosť darov Svätého Ducha,
pevné zdravie, veľa síl a ochranu Presvätej
Bohorodičky. Nech náš patrón svätý archanjel
Michal bdie nad nami, aby sme spolu radostne
kráčali do nebeskej vlasti. Mnohaja i blahaja
lita! Vďační veriaci z farnosti Fijaš
Náš duchovný otec Matej
Fečko, správca farnosti
Vyšný Orlík, oslávi 24. mája
pekné životné jubileum –
40 rokov života. Pri tejto
príležitosti prijmite srdečné
blahoželanie od svojich
farníkov z Vyšného Orlíka. Prajeme vám pevné
zdravie, hojnosť Božích milostí, aby ďalšie roky
vášho života boli sprevádzané Božím
požehnaním a darmi Svätého Ducha. Veľa
lásky a porozumenia v kruhu svojich najbližších. Veriaci z farnosti Vyšný Orlík
SPOMÍNAME
Od smrti gréckokatolíckeho kňaza otca Ing. Jozefa
Mašleja uplynú 19. mája
štyri roky a od smrti jeho
milovanej manželky Anny
uplynulo 16. apríla sedem
rokov. Chceme si na nich
v modlitbách spomenúť,
poďakovať im za všetko,
za dar života. V láske,
v modlitbe a s vďakou srdci
spomínajú syn Jozef a dcéra
Janka s rodinami. Blaženyj
pokoj, vičnaja pamjať!
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.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk

TV ZEMPLÍN
Každý deň 08.50 Tretia hodinka a eucharistické požehnanie 10.00 Posvätný ruženec 10.30
Svätá liturgia sl. (Litmanová) 15.00 Korunka
Božieho milosrdenstva 15.15 Deviata hodinka
15.30 Večiereň 20.00 Posvätný ruženec
za ochranu krajiny
Pondelok 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice)
11.30 Moleben k sv. Jozefovi 16.30 Svätá
liturgia csl. (Prešov) 18.00 Svätá liturgia
sl. (Michalovce)
Utorok 07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30
Moleben za chorých 17.00 Svätá liturgia csl.
(Košice)
Streda 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 11.30
Akatist Vzkriesenia 16.40 Moleben k patrónke
Zemplína za uzdravenie 17.00 Svätá liturgia
sl. (Klokočov)
Štvrtok 07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30
Eucharistická adorácia 16.30 Svätá liturgia
sl. (Prešov) 17.30 Akatist k sv. Mikulášovi
18.00 Svätá liturgia csl. (Ľutina) 19.30 Moleben k sv. Jozefovi 20.35 Eucharistická adorácia
Piatok 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 09.00
Krížová cesta 11.30 Panychída 17.00 Svätá liturgia sl. (Bratislava) 20.00 Apoštolát modlitby
(prvý a tretí piatok mesiaca)
Sobota 07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 16.00
Deviata hodinka, večiereň a malé povečerie
(Univ) 18.00 Svätá liturgia sl. (Košice)
Nedeľa 08.00 Utiereň 13.30 Posvätný ruženec 14.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová) 15.30
Večiereň 17.00 Večiereň 18.00 Svätá liturgia
csl. (Prešov)
08.05. (sobota) 09.45 Večeradlo
09.05. (nedeľa) 09.30 Svätá liturgia sl. (Michalovce) 10.30 Svätá liturgia sl. (Bratislava)
12.05. (streda) 20.00 Celonočné bdenie
sl. (Košice)
13.05. (štvrtok) 07.00 Svätá liturgia csl.
(Bratislava) 09.00 Svätá liturgia sl. (Košice)
16.05. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia csl.
(Prešov)
22.05. (sobota) 10.00 Archijerejská svätá
liturgia sl. (Michalovce) 18.00 Archijerejská
svätá liturgia sl., Akatist k Svätému Duchu
(Michalovce)
23.05. (nedeľa) 10.00 Archijerejská svätá
liturgia sl. (Michalovce) 17.00 Večiereň s modlitbami na kolenách (Michalovce)
TV LUX
07.05. (piatok) 14.20 Gréckokatolícky magazín (GkM) R 16.35 PKP
08.05. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 10.20
Fatimské posolstvo (1) 14.10 Akatist požehnania rodín 15.30 Gréckokatolícky ruženec
09.05. (nedeľa) 02.15 GkM R 07.50 Slovo
v obraze: Neboj sa 08.00 GkM R 08.45 Tvorivo
16.40 Svätý Peter – film (1) 2
10.05. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů R 09.40 Láska a rodičovstvo (5) 11.25
Fatimské posolstvo (1) 22.00 Stopovanie
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11.05. (utorok) 08.25 Dobrodružstvá chrobáčikov: Taktika strachu (12) 13.15 Spojení vierou
17.05 Viera do vrecka 22.20 Kríž či meč?
12.05. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 10.55
Doma je doma 13.15 Stopovanie 20.15 PKP
20.50 Fatima: Výzva Rusku
13.05. (štvrtok) 08.30 Fatima: Deň, keď slnko
tancovalo 09.30 Spojení vierou 10.25 Fatimské
posolstvo (2) 21.20 Jeden na jedného
14.05. (piatok) 08.30 František Xaverský: Stratený poklad Samurajov 10.15 PKP 16.35 PKP R
20.30 Don Alberione, Boží vydavateľ
15.05. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 14.05 PKP
15.30 Gréckokatolícky ruženec 20.30 Svätý
Peter – film (2) 2
16.05. (nedeľa) 07.40 Zabudnuté poklady
08.45 GU100 12.35 V Samárii pri studni 16.00
Na tónoch vďačnosti
17.05. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů R 08.25 Starý zákon: A na začiatku bolo
svetlo 13.50 Fatima: Výzva Rusku

18.05. (utorok) 08.25 Animované biblické
príbehy Starého zákona 09.30 Sierra Leona:
Odpustenie 22.00 Gréckokatolícky magazín
19.05. (streda) 08.25 Starý zákon: Kain a Ábel
10.20 Slovo v obraze: Nanebovstúpenie Pána
16.25 GU100 20.15 PKP
20.05. (štvrtok) 10.25 Fatimské posolstvo (3)
16.35 Slovo v obraze: Nanebovstúpenie Pána
17.15 PKP
21.05. (piatok) 10.15 PKP 14.20 GkM R 16.35
PKP 20.10 Svedectvo 21.30 Viera do vrecka
(45) 22.45 Večera u Slováka
22.05. (sobota) 07.00 Svätá liturgia 08.45
GU 100 10.55 Pod javiskom 14.05 PKP 15.30
Gréckokatolícky ruženec
23.05. (nedeľa) 08.00 GkM R 14.35 Svedectvo
16.20 Svätá Barbora – film 2
TV NOE
07.05. (piatok) 08.20 Bible pro Severní Koreu
13.25 Bulharsko: Kořeny Romů 16.40 Záblesky
nad Andami 00.15 Fatima: Poselství Rusku
08.05. (sobota) 12.00 Angelus Domini 16.00
Transport 17.00 Stalingradská Madona 21.55
Varšava 1943-1944: Boj za svobodu
09.05. (nedeľa) 06.05 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) 09.35 Pěšky hezky česky 18.35 Kočičí
ostrov 19.25 Nebe nad hlavou
10.05. (pondelok) 07.15 Filmový dárek 12.00
Polední modlitba 19.35 Artbitr 21.25 Motýlí
cirkus 21.45 Putování tučňáků
11.05. (utorok) 07.10 Život ve vztahu 10.50
Jak si mě našel Antonín z Padovy 17.20 Egypt:
Stigmatizovaný křížem
12.05. (streda) 10.50 Milosrdní bratři v Čechách
a na Moravě 16.45 Víra do kapsy
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13.05. (štvrtok) 07.10 Egypt: Stigmatizovaný
křížem 08.20 Čičmianske tajemství 11.05 Guyanská Diana 16.35 Tasovický Mojžíš
14.05. (piatok) 07.25 Muzikál Judit 09.05
Až na pokraji: Církev papeže Františka 09.55
Anežka Česká 17.10 Pěšák Boží
15.05. (sobota) 08.15 Sedmihlásky (51) 12.00
Angelus Domini 18.55 Bohem zapomenuté
kouty 20.50 Chaplin v lázních
16.05. (nedeľa) 09.35 Pěšky hezky česky 18.00
O blýskavém prasátku 19.35 Strýček Emu (3)
20.05 Missio magazín
17.05. (pondelok) 09.50 Bačkorám navzdory
12.50 Varhany pro svatou Zdislavu 18.30
Služebnice Boží matka Vojtěcha
18.05. (utorok) 11.00 Oživení studené války?
15.15 Biblická studna 18.15 Sedmihlásky (48)
19.05 Janomamové v Brazílii
19.05. (streda) 10.25 Víra do kapsy 14.35 Dům
ze skla? 17.20 Myanmar: na stejné cestě 18.25
Strýček Emu (3) 21.20 Mexiko: Země indiánů
20.05. (štvrtok) 07.40 Jako hořčičné zrnko (6)
11.00 Guatemala: Lidé kukuřičných polí 12.50
Poselství svatých: Johanka z Arku
21.05. (piatok) 08.35 Indie: Talit Penkal, Donne
Dalit 19.05 Chiara Luce Badano: Neobyčejný
příběh obyčejné dívky
22.05. (sobota) 07.35 Země zelených pahorků
08.55 O blýskavém prasátku 12.00 Regina
Coeli 18.05 Sýrie: uprostřed popela
23.05. (nedeľa) 09.30 Mše svatá ze slavnosti
Seslání Ducha Svatého 16.00 Věk reforem (1)
19.20 Lurdský příběh
LUMEN
Nedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
08.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach;
slávi otec Tomáš Miňo
09.05. (nedeľa) 13.00 Martin Kukučín: Dve cesty
15.05. (sobota) 15.15 Jej básne sú modlitbou
a jej fejtóny pohľadom do lekárskeho prostredia. Hosť: Zuzana Mojzešová
16.05. (nedeľa) 10.00 Misionári Spoločnosti
Božieho slova pochádzajúci zo Slovenska
21.05. (piatok) 16.30 Úcta k Panne Márii, Matke
Cirkvi na vrchu Živčáková
22.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
28.05. (piatok) 16.30 Návšteva premonštrátskeho Kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach

DVOJKA
Sobota 08.55 Božie domy s Vandalom

09.05. (nedeľa) 06.10 Trasa valašskej kultúry R
10.00 Gréckokatolícka archijerejská svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Jána Krstiteľa
v Prešove; slávi Mons. Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita 13.25 Televízny posol
13.50 Slovo
10.05. (pondelok) 12.40 Televízny posol R
23.05 Stratený domov R
12.05. (streda) 14.55 Stopy v dreve R
16.05. (nedeľa) 10.00 Služby Božie 12.25
Orientácie 12.50 Slovo
TROJKA
08.05. (sobota) 08.30 Malé biblické príbehy R
11.10 Nebíčko v papuli: Rusíni a karpatská
drevená cesta R 18.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Jána Krstiteľa
v Prešove; slávi Mons. Ľubomír Petrík
09.05. (nedeľa) 08.30 Malé biblické príbehy R
11.05. (utorok) 07.45 Ľudia z Vlkolínca R
12.05. (streda) 10.45 Stratený domov 2 11.45
Modrotlač na Slovensku R
14.05. (piatok) 10.50 Stratený domov 3
16.05. (nedeľa) 08.35 Malé biblické príbehy R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
Nedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 12.30 Opri
sa o mňa
09.05. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
16.05. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka v Banskej Bystrici
23.05. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z kaplnky domu starostlivosti v Bratislave
30.05. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Kresťanskej
reformovanej cirkvi
RÁDIO REGINA

JEDNOTKA

Štvrtok 21.05 Viera v živote 21.50 Ekuména
vo svete
Sobota 17.05 Rádio Vatikán 17.15 Duchovné
horizonty
16.05. (nedeľa) 09.05 Gréckokatolícka svätá
liturgia z kláštora otcov baziliánov v Prešove
23.05. (nedeľa) 09.05 Turíce z Kostola Svätej
rodiny v Bratislave
30.05. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Kresťanskej
reformovanej cirkvi

10.05. (pondelok) 20.30 Bež, chlapče, bež –

RÁDIO DEVÍN

30.05. (nedeľa) 14.00 Výchova s prírodou.
RTVS

dráma R

14.05. (piatok) 14.00 Dedovizeň 22.50 Pád
Tretej ríše – historický film R

Nedeľa 07.00 Krajina duše

zmena programu vyhradená
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DANICA OLEXOVÁ:
PRÍBEHY SPOD AKÁCIE

Koralový
ostrov

Pohľad

Doktor,
skratka

FILM g Jack bol svojho času hviezda
školy v basketbale. Následné rodinné
problémy, smrť syna a rozpad manželstva
v ňom túto vášeň zabili a z Jacka sa stal
alkoholik neschopný vyrovnať sa s minulosťou. Jedného dňa však dostane ponuku
vrátiť sa na ihrisko ako tréner školského tímu. Aj keď sa snaží túto možnosť
odmietnuť, niečo ho ťahá späť. Spočiatku
sa zdá, že Jackovi je tím a jeho výsledky
ukradnutý, postupne si ho však mladí
chlapci podobní jemu zamlada získajú.
Jack zas objavuje vášeň svojho života,
ale problémy s alkoholom ho doháňajú
a je zo školy vyhodený, čo ho prinúti rozhodnúť sa, ako bude vyzerať jeho život.
(Slavomír Gereg ml.)

Autor:
Povraz
Vladimír
Komanický u mníchov

Vojdenie
vozidlom

Cievka
na navíjanie
vlákna

Otáčavá
časť
motora

Poľská
rieka
Rýchlo,
v hudbe

A Z I K P K M A T L E B R H R R A
T M L L E N E I S I M U V T I L T
E L O T O I L D B A T O S P E O A
R D Y D Z P O L S A M A R T Á R L

Voda
po holení

B O A CH J S A S A L V A E R Á K Y
R E O M K L K V P O K L D M T N Y

Tiež

Kujný
nerast

EČV
Bratislavy
Kruhové
zakrivenie

K L O N A T E M Y Z L E P E N E C
Ladislav,
domácky
Slovesné
dielo

Skrivil

Anglická
rieka
Vojenský
útvar

Zázrak
Indoeurópan
Hora

Asýr, boh
múdrosti
Kobaltid
uránu

L T U P I A T L E C L Y O A O M T
A B A C I L Y Á T N V N I H L A N
K R A B I C A V A R I Č Z A A S E

Lós

Prívesok

Burza
v Karáči,
skratka

Zdochlina,
po nemecky

Legenda: BACILY, BALADA, BARLA, BLESK, BYRETA, CELTA, CENTY,
ENTITA, ETAPY, IHLAN, IMELO, INDOL, IZRAEL, KASTELA, KRABICA,
LIMAN, MASLO, MATKY, METANOL, MISIE, NOMÁD, ODPOR, OCHOTA,
OLIVA, OPICE, ORKÁN, PALMY, PERIE, PLATAN, PLODY, POLIA, PRÁVO,
PSOTA, SALVA, SAMBA, SKALICA, SODOMA, STROP, STYKY, SVRAB,
TAPETA, TIKETY, TLKOT, TMELY, VARIČ, VLOHA, VPÁDY, VYDRY, VÝVOD,
ZHONY, ZJAVENIE, ZLEPENEC.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.

Holubička

Povraz
so slučkou

Y N P R O J E K T O L Á S K Y D P

Babylonské
mesto
Patriaci
Aladinovi

Kontrabas

Tvrdený
kaučuk

u

B M A T K Y E T A P Y O B H P N P
V Ý V O D Á I N D O L S A A E O N

Tenká
vrstva

Prírodný
nápoj

LEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Loďka

Investičný
fond,
skratka

HUDBA g Novinkou prešovského spoločenstva Marana tha je album, ktorý je
autorským počinom členky spoločenstva
Lenky Bednárovej. Spolu s hudobníkmi
zo spoločenstva zhudobňujú vybrané
žalmy. V hudobnom prevedení žalmy
nadobúdajú inú perspektívu – poslucháč
má možnosť sa iným spôsobom zamyslieť
nad zmyslom textov. Ako veľké pozitívum
vnímam, že nejde o klasické chválové/
worshipové aranžmány plné ťahavých
gitarových liniek, elektronických plôch
s minimom akordov. Z albumu cítiť radosť z hudby a úprimnú modlitbu. Pôsobí
veľmi pokojne hlavne vďaka prevahe
akustických aranžmánov. Album si možno vypočuť na známych streamovacích
platformách. (Dominik Petrík)

Soľné
jazero

Vietnamský
mys

Skratka
súhvezdia
Vela

3

2
q

Neprestával

Meno psa

Plúž

Odmotaj

LENKA BEDNÁROVÁ
& MARANA THA: ŽALMY

Autor: Marek Pataky
Pohlo sa

Správne riešenia z čísla 6: Krížovka: Starostlivý ochranca svätej
rodiny. Osemsmerovka: Pokánie je našou cestou k Bohu.
Výherca: Katarína Vasiľová z Jakubian

Nemecké
mesto

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

CESTA SPÄŤ

KNIHA g Fotografická kniha Danice
Olexovej Príbehy spod akácie pozýva
čitateľa prostredníctvom krátkych príbehov a pôsobivých fotografií do Afriky.
Väčšina príbehov sa zrodila v súvislosti
s projektmi koledníckej akcie Dobrej
noviny, v ktorých sa talentovaná autorka
štvrťstoročie angažovala. Prvú časť knihy
zostavila krátko pred leteckým nešťastím, pri ktorom 10. marca 2019 tragicky
zahynula. Ďalšie texty a fotografie sa našli
v jej pozostalosti. Sú to hĺbavé i humorné
príbehy, ktoré zažívala pri stretnutiach
v misionárskych školách, v slumoch, v nemocnici, na ulici, ale aj situácie údivu nad
stvorenstvom. Danicin príbeh pokračuje
ďalej v Nadácii Danice Olexovej Baboon,
ktorej putuje aj výťažok z predaja knihy.
(Martina Jokelová-Ťuchová)
Pomôcky:
Salar, Laí,
Tosto, Lark, Hovorieva
KSE, Enki
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Zvonárska dielňa Albína Iváka dodala
zvony aj do africkej Tanzánie.

 Odlievanie a zváranie zvonov
 Automatizácia chrámových zvonov
 Digitálne zvony s hodinovým odbíjaním
a vežové hodiny

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
01.05. Fatimská sobota (10.00 h)
Michalovce
16.05. Svätá liturgia s Molebenom k sv. Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda
(18.00 h)
22.05. Eparchiálna odpustová slávnosť ZSD
25.05. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h)
Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
01.05. Fatimská sobota (09.30 h)
14.05. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.00 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
01.05. Fatimská sobota (10.30 h)

 Tepelné žiariče a lavicové
kúrenie do chrámu

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
14. – 16.05. Kurz MMM. Kurz pre manželské
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu,
vzájomnú lásku a porozumenie. Príspevok
za kurz je 115 €.

 Patent

OZNAM

www.ivakzvony.sk

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

MZ SR

Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

RÓMSKA

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (cez Youtube)

MISIA

Ako jediná firma na Slovensku
sme držitelia osvedčenia vydaného
Technickou inšpekciou Banská Bystrica
na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka
(konštrukcie) zvona do hmotnosti 6 000 kg.

KOINONIA

 Osvedčenie
a typová skúška

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

JÁN KRSTITEĽ

Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu
na elektronický regulátor zvonov,
ktorý je zapísaný do registra podľa
§ 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb.
ako úžitkový vzor č. 2675.

21. – 23.05. Online Kurz prípravy na manželstvo. Prebieha počas dvoch víkendov
vo večerných hodinách. Na tomto kurze je
obmedzený počet snúbeneckých párov.
Podmienka účasti na kurze je sobáš do
6. júna. Snúbenci, ktorí majú svadbu
po tomto termíne, sa môžu zúčastniť na kurzoch v Centre pre rodinu po tomto termíne.

CENTRUM PRE RODINU

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

 Osvetlenie, kúrenie a kompletná
elektrifikácia chrámov

 Ozvučenie chrámov a svetelné
tabule (110 x 120 cm)

PÚTNICKÉ MIESTA

01.05. Fatimská sobota (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

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

