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na úvod

DO POSLEDNEJ
KVAPKY
Juraj GRADOŠ
Už sme skončili pohyblivé sviatky tohto cirkevného
roka a vrátili sme sa do pevných koľají bežných dní.
Podobne sa aj tok života okolo nás vracia do svojho
bežného koryta. Aspoň to tak vidíme. Ale všetko,
čo sme zažili, všetko, čo sme počuli a videli, a –
dovolím si tu napísať – čítali, urobilo veľkú zmenu
v nás samých.
Mohol by som sa tu rozpisovať o ľuďoch, ktorým
systém domácej bohoslužby vyhovoval a dnes, keď
sú chrámy otvorené, necítia potrebu ísť do nich.
V pravde, predtým tam chodili z nutnosti, povinnosti voči tradícii, rodine či zo strachu. Obdobných
prípadov toho, čo posledný rok vyniesol z našich
sŕdc na svetlo života, je mnoho.
Nie všetko je zlé. Začali sme si vážiť bežnosť, lebo
nebola samozrejmosťou. Akosi prirodzenejším sa
stal ohľad na druhého, na jeho potreby. Tvárou
v tvár kríze či smrti sa naše srdce začalo zušľachťovať, ako sa kov mení v ohni. V pravde, u niektorých
viac, u iných menej. A možno u niekoho vôbec alebo naopak – zatrpknuto. Všetkých z tej poslednej
kategórie dávam do Ježišovho srdca. Do toho srdca,
ktoré je z ľudských sŕdc to najušľachtilejšie, to
najviac podobné Otcovmu, lebo to je Otcovo srdce.
To ono pre nás bilo. A ono napriek tomu, že ho
jeden z nás prebodol, nevylialo na nás jed kliatob,
ale prúd horúcej krvi a vody.
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Tam na kríži sa udiali všetky sviatosti. V jednom
okamihu ich Boh slávil pre nás. Tam bola hostina,
na ktorú sme nikdy nemali byť pozvaní, lebo sme
jej nikdy neboli hodní. Lebo sme zhrešili. Premrhali dedičstvo, ktoré nám dal Otec. Dedičstvo
jeho podoby, na ktorú sme boli stvorení. Dedičstvo lásky. Zo srdca na kríži vytryskla voda krstu
obmývajúca Adama a v ňom každého človeka.
Z toho istého srdca vyvrela krv rozpálená Svätým
Duchom, aby láska znovu naplnila človeka. Veď
podľa židovskej tradície práve v krvi sídli duch
človeka. Tam ostalo visieť nehybné telo Boha, aby
sa stalo pokrmom pre kráčajúcich po chodníkoch
tohto života. Tam sa vylialo odpustenie a človek bol
zmierený so svojím Stvoriteľom. Tam bola vykonaná tá najväčšia obeta, keď Boh obetoval sám seba.
Tam sa ukázala dôvera, ktorá má sprevádzať manželov po celý ich život. A tam zazneli slová potechy
umierajúcemu, ktorý v nich našiel cestu do neba.
Toto všetko sa udialo na kríži zabodnutom
do golgotskej skaly pred skoro dvetisíc rokmi.
Boh ukázal, čo zamýšľal s človekom. Že ho nikdy
neplánoval odsúdiť, ale vždy hľadal spôsob, ako
ho zachrániť. A ukázal, čo by si prial, aby sme
robili my. Aby sme sa milovali navzájom. Všetci.
Aby sme nesúdili a neodsudzovali. Nech je dôvod
akokoľvek „svätý“. Lebo on neodsúdil človeka.
Otec predsa nemôže odsúdiť svoje dieťa. Môže
použiť bolesť a trápenie, ak všetky cesty na jeho
záchranu zlyhali. No i tak to dieťa bude milovať.
Poznal som muža, ktorý zamkol dvere pred svojím
milovaným synom, aby ho zachránil pred smrťou.
A kým on bol vonku a kričal, ten muž s manželkou
pod oknom v slzách hovorili so svojím nebeským
Otcom. Dnes už je tento muž s Otcom, ale jeho syn
žije. Boh nás miluje do poslednej kvapky jeho krvi
i do poslednej čiastočky nás samých. Milujeme aj
my jeden druhého?
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slovo Svätého Otca

SVÄTÝ DUCH
PRINÁŠA SILU
A SLOBODU

hým rešpektujúc ich možnosti počúvať
a porozumieť, v rámci kultúry a jazyka
každého. Inými slovami, Svätý Duch spája
rôzne osoby v komunikácii, uskutočňujúc
tak jednotu a univerzálnosť Cirkvi.
Marek BARAN

V Nedeľu Zoslania Svätého Ducha Svätý Otec František
priblížil konanie Svätého Ducha v Cirkvi i osobnom
živote človeka.

Tento zážitok odhaľuje, že Svätý Duch je
ako silný a nespútaný vietor, čiže prináša
so sebou silu a slobodu. Nedá sa dostať
pod kontrolu, zastaviť ani zmerať; ba ani
len predvídať jeho smer. Nenechá sa zarámcovať našimi ľudskými požiadavkami,
nenechá sa zarámcovať do našich schém
a našich predsudkov. Svätý Duch vychádza z Boha Otca a z jeho Syna Ježiša Krista, a vniká do Cirkvi, vniká do každého
z nás, oživujúc naše mysle a naše srdcia.
Tak ako hovorí Krédo, je „Pán a Oživovateľ“. Vládne, lebo je Boh, a dáva život.
V deň Turíc boli Ježišovi učeníci dezorientovaní a ustráchaní. Ešte nemali odvahu
vyjsť von. Aj my, ako sa to neraz stáva,
uprednostňujeme ochranné múry našich
príbytkov. Ale Pán vie, ako k nám preniknúť a otvoriť dvere nášho srdca. Posiela
svojho Svätého Ducha, ktorý nás obklopí
a porazí všetku našu váhavosť, zrúca naše
obranné múry, demontuje naše falošné istoty. Svätý Duch z nás robí nové stvorenia,
tak ako to spravil v onen deň s apoštolmi.

Keď učeníci dostali Svätého Ducha, už
neboli ako prv. Zmenil ich. Vyšli von,
vyšli bez obáv a začali ohlasovať Ježiša,
hlásať, že Pán vstal z mŕtvych a je s nimi.
Robili to takým spôsobom, že každý im
rozumel vo svojej reči. Lebo Svätý Duch je
univerzálny. Je pre všetkých, ale každý mu
rozumie v rámci svojej vlastnej kultúry,

Jeden skvelý kardinál, ktorý bol arcibiskupom Janova, hovorieval, že Cirkev je ako
rieka: dôležité je zostať v nej; ak si trocha
na tej či onej strane, na tom nezáleží, lebo
Svätý Duch všetko zjednocuje. Používal
obraz rieky. Dôležité je zostať vnútri jednoty Ducha a nepozerať na malichernosti,
že si viac na tej či onej strane, že sa modlíš
tým či oným spôsobom... To nie je Božie.
Cirkev je pre všetkých, tak ako to ukázal
flickr.com

Kniha Skutkov apoštolov opisuje, čo
sa udialo v Jeruzaleme päťdesiat dní
po Ježišovej Veľkej noci. Všetci učeníci
boli spolu vo večeradle a bola tam s nimi
aj Panna Mária. Zmŕtvychvstalý Pán im
už predtým povedal, aby zostali v meste, kým zhora nedostanú dar Ducha
Svätého. Ten sa teraz prejavuje hukotom,
ktorý odrazu počuť prichádzať z neba
ako prudký vietor, a napĺňa dom, kde sa
nachádzajú učeníci. Ide o reálny zážitok,
ale aj symbol.

A dnes nám táto pravda, táto vlastnosť
Svätého Ducha, veľa hovorí tam, kde
sú v Cirkvi skupinky, ktoré sa usilujú
zakaždým o rozdelenie, o odtrhnutie sa
od ostatných. Toto nie je Boží Duch. Boží
Duch je harmónia, jednota, zjednocuje
rozdielnosti.

„Svätý Duch, Duch Tešiteľ, utešuj naše srdcia. Urob nás
misionármi svojej útechy, tešiteľmi milosrdenstva pre svet.
Obhajca náš, lahodný hosť duše, učiň nás Božími svedkami
dneška, prorokmi jednoty pre Cirkev a ľudstvo.“
(Svätý Otec František)

vo svojom vlastnom jazyku. Svätý Duch
mení srdce, rozširuje obzory učeníkov.
Uschopňuje ich komunikovať veľké Božie
diela všetkým bez obmedzení, prekračujúc hranice kultúr a náboženstiev,
vnútri ktorých boli zvyknutí myslieť a žiť.
Uschopňuje apoštolov dosiahnuť k dru-

Svätý Duch v deň Turíc. Prosme dnes Pannu Máriu, Matku Cirkvi, o jej príhovor,
aby Svätý Duch zostúpil v hojnosti, naplnil srdcia veriacich a zapálil vo všetkých
oheň svojej lásky.
(príhovor z 23. mája 2021)
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LEGITÍMNA
ALTERNATÍVA
Terézia BISTIKA

pexels.com

Domáce vzdelávanie je spôsob výučby detí, ktorý si
za posledný rok istým spôsobom vyskúšali skoro všetci
rodičia na Slovensku. Tento typ vzdelávania doteraz často
používali najmä rodičia detí s autistickými poruchami.

Keďže sa venujem aj oblasti pedagogickej diagnostiky, terapie a nastavovania
vhodných intervencií v podmienkach
materských, základných, špeciálnych škôl
a škôlok, až po odporúčania a nastavovanie foriem vzdelávania aj v podmienkach stredných škôl a odborných učilíšť,
praxou a vzdelávaním autistických detí
a dospievajúcich som zistila, že vzdelávanie takýchto detí nie je jednoduché,
hlavne ak úroveň postihnutia nezaraďuje
dieťa do špeciálnej škôlky alebo školy. To
znamená, že dieťa s poruchou autistického spektra by mohlo byť zaradené aj
do podmienok základnej školy v rámci
integrácie (individuálneho začlenenia).
Túto skutočnosť a formu vzdelávania rozlišujeme v rámci psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky aj v našom
centre.

Takmer jedenásť rokov pôsobím ako špeciálna pedagogička v škole pre deti a žiakov
s autizmom v Prešove, tohto času aj ako
odborná pedagogická zamestnankyňa
v centre špeciálnopedagogického poradenstva nášho centra. S otázkou domáceho
vzdelávania som sa stretla už skôr, dá sa
povedať zhruba pred desiatimi rokmi,
keď mi pridelili v rámci našej spádovej
špeciálnej školy autistického žiaka piateho
ročníka, vzdelávaného dovtedy v domácom
prostredí. Priznám sa, v tom čase som nevedela pochopiť, ako možno nechať doma
dieťa tak dlho a vzdelávať ho individuálne
formou homeschooling. Myslela som si, že
vzdelávanie v školskom prostredí je jediná
a najlepšia forma vzdelávania, akú môžeme
deťom na Slovensku poskytnúť.

pexels.com

Okrem detí z autistického spektra rôznej
úrovne prešli naším poradenským zariadením aj deti s inými formami postihnutia, resp. aj zdravotne oslabené deti
s vážnymi chorobami, či už ochoreniami
srdca, mozgu, viacnásobnými postihnutiami, alebo rôznymi inými vrodenými

DOMÁCE VZDELÁVANIE
AKO RIEŠENIE
Čoraz častejšie sa stretávame s prípadmi,
že žiaci majú z istých dôvodov výrazné
problémy byť vzdelávaní prezenčne v škole, a to aj napriek individuálnej forme
vzdelávania, ktorú voláme aj integrácia
a pri ktorej odporúčame rôzne metódy
a postupy, ako s daným dieťaťom a žiakom v školskom prostredí pracovať.
Napriek intervenciám a terapiám je
iba vo výnimočných prípadoch u detí
a žiakov proces vzdelávania taký náročný,
že odporúčame na čas žiakov vzdelávať aj
formou domáceho vzdelávania, ale pod
supervíziou spádovej školy, resp. aj poradenského zariadenia. Vtedy do domáceho
prostredia vysielame občasne jedného z pedagógov alebo terapeutov, ale
so súhlasom zákonného zástupcu, pokiaľ
majú záujem o terapeutické intervencie
v domácom prostredí.

PREČO ZLYHÁVAJÚ
O príčinách toho, prečo žiaci v škole
zlyhávajú, by sme vedeli písať veľmi dlho.
Môžeme však spomenúť ťažké formy
oslabenia psychických funkcií, veľmi zlú
úroveň adaptácie detí a žiakov na nové
prostredie na vrub diagnóz ako autizmus
(Aspergerov syndróm, atypický autizmus,
iné psychické poruchy v detskom veku
alebo máme žiakov viacnásobne postihnutých v rámci rôznych foriem chorôb
a ich kombinácií), ako aj v rámci porúch
ADHD a ADD. Ďalej môžeme spomenúť
žiakov, ktorí boli vzdelávaní na viacerých
školách, ktoré striedali z dôvodu rôznych
psychických a telesných oslabení, keď
boli šikanovaní, resp. ojedinele máme
prípady, keď boli označovaní za agresorov šikany, ale, žiaľ, v dôsledku vlastnej
diagnózy, keď si neuvedomovali dôsledok svojho správania a konania v oblasti
sociálnej interakcie a spolunažívania. Tú
máme všetci vrodenú, no existujú deti
a žiaci, ktorí majú aj istú formu sociálnej dyslexie, keď si neuvedomujú vplyv
svojho konania a správania v spoločnosti.
Týchto musíme v rámci terapeutických
a korekčných cvičení naučiť, ako sa sprá-

ASPERGER

ASPERGEROV SYNDRÓM g
Týmto termínom sa označuje
rovnaký typ kvalitatívnych porúch
sociálnej interakcie typických pre
autizmus, kde dochádza k obmedzenému, ba priam stereotypnému – opakujúcemu sa správaniu
dieťaťa a jeho záujmov. Deti s týmto
syndrómom nemajú oneskorený vývin reči ani schopnosti spoznávať.
Napriek bežnej inteligencii sú však
nemotorné. Častejšie trpia týmto
syndrómom chlapci. V období ranej
dospelosti sa v niektorých prípadoch môžu vyskytovať aj psychotické epizódy.
ADD g Táto porucha pozornosti
sa prejavuje neschopnosťou primerane sa dlhodobejšie sústrediť.
Dieťa pôsobí, akoby bolo zasnené.
Má veľmi slabú pozornosť a rýchlo
sa unaví. Málokedy si nájde činnosť,
ktorá ho bude baviť dlhší čas. Najviditeľnejšie to je pri plnení úloh
v časovom limite, ale aj pri nedostatočnom vnímaní detailov. Ľahko
sa vyruší podnetmi z okolia. Nevie
si premyslieť činnosť a má problém
pri plnení povinností či úloh, kde
z nedokončenej prechádza na ďalšiu. Podobne sa nevie sústrediť
na rozhovor, a tak sa často vracia
späť alebo odbieha od témy.

ADD

a genetickými syndrómami. Tohto času
sa špecializujeme na deti s poruchou
autistického spektra.

AUTIZMUS g Táto porucha vývinu sa prejavuje u detí od detstva,
zvyčajne do piateho roka života.
Tento stav uzavretosti má svoje prejavy najmä v oblasti vzťahov s inými
ľuďmi. Postihuje však aj predstavivosť dieťaťa, a tak obmedzuje jeho
záujmy. U detí sa autizmus prejavuje vo viacerých stupňoch a dokonca
nemusí rovnomerne narúšať celú
psychiku dieťaťa. Niekedy sa dieťa
uzavrie do vlastného sveta a stratí
schopnosť komunikovať s reálnymi
osobami. Inokedy nie je schopné
interakcie počas hier. Nevie vnímať
a chápať pre iných bežné vnemy.
Takéto deti potrebujú špeciálny
typ starostlivosti a vzdelávania, aby
mali možnosť plnohodnotnejšieho
života.

AUTIZMUS

slovo na tému

ADHD g Ide o poruchu ADD, kde
okrem pre ňu typických prejavov je
prítomná aj výrazná fyzická aktivita
dieťaťa.

ADHD

5
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detstva. Na školách vidíme rôzne povahy
detí z rôznych rodín, kultúrne aj etnicky
rôznorodých. Taktiež sa nájdu mladiství,
ktorí istým spôsobom nevinne kopírujú
nevhodne sa prezentujúcu ideológiu. Je
však na nás rodičoch a dospelých, ako
budeme ďalej prezentovať spoločenský
a rodinný status v spoločnosti.

Za ostatné roky vnímam skupinu detí
a žiakov s rôznymi senzorickými problémami a deficitmi v rámci senzorickej
integrácie, ktoré možno orientačne
pomenovať ako problémy s vnímaním
zvukov, svetiel, problémy vo vnímaní
pohybov vlastného tela, problémy v dynamike meniaceho sa prostredia a i.
Domáce vzdelávanie dáva šancu takýmto
žiakom vzdelávať sa v pohodlí domova,
kde možno stabilizovať zdravotný stav,
terapeuticky podporiť pozitívne správanie
a to negatívne vyblokovať formou terapeutických intervencií v domácom prostredí, ale pod vedením terapeuta. Treba si
uvedomiť, že diagnóza je nezvratná, no
môžeme na rôzne oslabenia a dysfunkcie
pôsobiť terapeuticky, intervenčne, a teda
snažíme sa zlepšiť kvalitu vzdelávania
a nažívania detí a žiakov v školskom, spoločenskom aj domácom prostredí.
Po aplikovaní terapeutických postupov
u zdravotne oslabených a postihnutých detí ich po istom období skúšame
znova začleniť do podmienok školského
systému, ale s vytvoreným individuálnym
plánom, v rámci ktorého žiak navštevuje
školské zariadenie spočiatku len párkrát
v týždni, neskôr plne.

KEĎ JE PROBLÉM
S POSTOJMI
A HODNOTAMI
Okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením žiadajú o domáce vzdelávanie aj

rodiny s intaktnými (zdravými) deťmi,
taktiež z rozličných dôvodov. Je pravda,
že dnešný školský systém kladie na žiakov
vyššie nároky ako kedysi. Rodičia preto
berú na seba formu domácej školy, aby
možno ochránili deti pred nežiaducim
javom dnešného sveta, ako všetci dobre
vieme a sledujeme v rámci genderovej
ideológie. Pravdou je, že školy si dávajú
veľký pozor na to, akým štýlom a akou
formou vzdelávajú žiakov (učebnice, knihy, informačno-komunikačné
technológie, projektové učenie a i.), ale
vidíme čoraz viac chaotických informácií
o výchove a vzdelávaní detí už od útleho

Prajem nám všetkým, aby sme ako
spoločnosť vychovávali zdravú generáciu
mladých, aby sme sa postavili za svoje
hodnoty, ktoré môžu byť istým spôsobom
neskôr v ohrození. Verím, že ako spoločnosť máme aj naďalej veľa kvalitných
pedagógov, vychovávateľov a odborníkov
z pedagogických kruhov, ako aj z kruhov
iných odborníkov, ktorí nás v rámci vzdelávania a pomoci našim deťom posunú
správnym smerom v prospech rozvoja,
socializácie a vzdelávania detí, žiakov,
nielen intaktných, ale aj istým spôsobom
postihnutých.

JURAJ KOCÁK (1921 – 2008)
OSOBNOSTI g Otec Juraj Kocák sa narodil 16. februára 1921 v Nižnom Žipove v okrese Trebišov. Po maturite na michalovskom gymnáziu ho ako nadaného
študenta prešovský biskup Pavel Peter Gojdič poslal
študovať teológiu na Katolícku bohosloveckú fakultu
SU v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1949 s výborným
prospechom. Bol jedným z dvoch posledných gréckokatolíckych kňazov vysvätených vladykom Pavlom
P. Gojdičom. Po neverejnej vysviacke 16. februára
1950 dostal dekrét za katechétu do Trebišova a neskôr
za profesora náboženstva na miestnom gymnáziu.
archív redakcie

vať v školskom aj v širšom spoločenskom
prostredí.

Nebojme sa teda deti vzdelávať v školách,
potrebujú socializáciu a komunitu vrstovníkov, ako aj vedieť rozlišovať správne
a začiernené hodnoty. Rozhodujme sa
však správne výberom školy a výberom literatúry, akú našim deťom prezentujeme.
Zároveň však nemajme obavy z domáceho vzdelávania, ak je riešením pre problémové dieťa a môže z neho profitovať.
Je to legitímna a často tá najlepšia forma
vzdelávania v danej situácii pre konkrétne
dieťa.

V školstve pôsobil len do júna 1950. Nasledujúcich osemnásť trpkých rokov pre
Gréckokatolícku cirkev bol mimo pastorácie najmä v Košiciach, kde si našiel
prácu. V roku 1968 bol vymenovaný za správcu farnosti v Slanskom Novom
Meste a od roku 1970 pôsobil dvadsať rokov v trebišovskej farnosti. Tu svojím
príkladným životom i účinkovaním vyoral hlbokú brázdu v zverených dušiach.
Na aktívny odpočinok sa spolu s manželkou usadil v Košiciach.
Pán si ho povolal k sebe v naplnenom 87. roku života a v 58. roku kňazstva. Pri
príležitosti nedožitej storočnice ostáva naďalej v spomienkach a modlitbách
svojich blízkych i veriacich. (Michal Hospodár)

www.casopisslovo.sk
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EKTOGENÉZA
ČLOVEKA?

spoľahlivých odpovedí. Napríklad, či
vôbec možno – bez molekulového dialógu raného zárodku s mikroprostredím
reprodukčného systému matky, ktorý
normálne nastupuje od prvých okamihov
jeho života, čiže od počatia – správne
naštartovať jeho vývoj. Myšacie embryá,
s ktorými sa robili pokusy, boli totiž
už „naštartované“. Získali ich odberom
z oplodnenej myšky. Ďalej je tu otázka,
ako to bude s nastavovaním fungovania
genómu v bunkách a tkanivách dieťaťa
(epigenetika), ktoré preň počas normálnej
gravidity zabezpečuje prostredie organizmu matky. Ešte závažnejším sa vo svetle
poznatkov prenatálnej psychológie javí
problém, či možno vo vývoji „ľudského
mláďaťa“ nahradiť zážitkové prostredie,
ktoré pre dieťa vytvára matka, keď ho
nosí pod srdcom. Tlkot jej srdca. Jej hlas.
Vnímanie dieťaťa, ako sa matka cíti, ako
reaguje na hlasy a zvuky z okolia. Na to,
čo prežíva. Je to otázka, čo za človeka
to vyrastie z dieťaťa, ktoré príde na svet
cestou ektogenézy. Bude ešte ostrejšia,
pokiaľ pôjde o biologicky ľudského tvora
počatého asexuálne.

Jozef GLASA

pexels.com

V roku 2017 sme v našej rubrike písali o ovečkách,
ktoré úspešne prežili časť svojho života v čomsi, čo
bolo možné označiť za akúsi umelú maternicu. Dnes
sa začína uvažovať o využití technologicky oveľa
dokonalejšej náhradnej maternice u človeka. Etické
otázky, ktoré sme pred piatimi rokmi naznačili, neboli
dosiaľ zodpovedané. A odvtedy pribudli aj mnohé
ďalšie.

V apríli tohto roka sa v prestížnom vedeckom časopise Nature objavila podrobná
správa o tom, že sa v špeciálnom laboratórnom prostredí podarilo dosiahnuť
správny vývoj myšacích zárodkov (embryí) od veľmi včasného štádia až do času,
ktorý zodpovedá viac než polovici trvania
normálnej gravidity. Odbornú aj laickú
verejnosť, samozrejme, zaujalo, zatiaľ len
teoretické, porovnanie so situáciou u človeka. Ak uvážime, že u ovečiek v roku
2017 išlo o ich úspešný vývoj v umelom
prostredí od času, ktorý by zodpovedal
veku veľmi predčasne narodeného dieťaťa, javí sa odrazu možnosť vývoja ľudského zárodku a plodu mimo maternice či
úplne mimo tela matky (ektogenéza) ako
reálnejšia. Medzinárodné výskumné tímy
takýto výskum ďalej intenzívne rozvíjajú.
Jeho etickým zdôvodnením je záchrana veľmi predčasne narodených detí.

Zároveň ide o poskytnutie priaznivého,
bezpečného prostredia, veľmi podobného
tomu v skutočnej maternici, v ktorom by
mohol ich zdravý biologický vývoj ďalej
nerušene prebiehať. Znamenalo by to
významné predĺženie, a tým aj podstatné
skvalitnenie ich štartu do života. Pobyt
v inkubátore totiž týmto deťom prináša aj
mnohé zdravotné riziká.
Etický problém ektogenézy človeka
ďalej komplikuje možnosť asexuálneho
vytvárania humánnych i-blastoidov, čiže
živých útvarov navlas podobných raným
ľudským embryám, o ktorej sme nedávno
v našej rubrike písali. A všetky možnosti
počatia človeka a manipulácií s ľudskými
zárodkami v skúmavke.
Viaceré otázky biológie procesov ektogenézy človeka ostávajú ešte nateraz bez

Všetky spomínané otázky majú aj neobyčajne silný etický aspekt. Dotýka sa
samotného chápania podstaty, prirodzenosti človeka. Jeho dôstojnosti a identity
– biologickej, duševnej aj duchovnej. Jeho
integrity ako svojbytného organizmu
i ako osoby. Kladie otázku, čo to bude napokon znamenať pre ľudskú spoločnosť
či rodinu budúcnosti. Pred tým všetkým
sa však musí položiť otázka o etických
hraniciach výskumu, ktorý sa chystá
v tejto veci priniesť chýbajúce biologické,
medicínske či psychologické odpovede.
Viaceré projekty, dnešné či zvažované, sa
totiž z pohľadu etiky javia prinajmenšom
ako veľmi problematické. Bude mať ľudstvo – voči stupňovanému tlaku rôznych
záujmov vrátane tých finančných a ideologických – potrebnú spoločnú múdrosť
a morálnu silu, aby odolalo pokušeniu,
ktorému čelili už naši prarodičia v raji?
Pozvaniu, aby dnes znova okúsilo nové,
vábivé plody z rozkošateného stromu
poznania.

www.casopisslovo.sk
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V NÁDEJI
VZKRIESENIA
Juraj GRADOŠ

J	

Otec Ľubomír, čo ťa motivovalo k realizácii
knihy?

Keď už býval otec biskup Ján Eugen Kočiš na našom arcibiskupstve v Prešove a keď sme sa s ním
stretávali napr. pri obede, stále zaujímavo rozprával
o rôznych udalostiach zo svojho života, a teda aj
z histórie našej cirkvi. Otec arcibiskup metropolita
Ján potom viackrát spomenul, že by bolo treba
toto všetko spísať, aby to zostalo zachované aj pre
nasledujúce generácie. A neskôr sa obrátil na mňa,
či by som nebol ochotný sa na to podujať. Rád som
túto ponuku prijal.

J	

Čo bolo pre teba v celom tomto projekte
najväčšou výzvou?

Nájsť si popri iných každodenných povinnostiach
čas sa tomu venovať. Väčšinou som k nemu prichádzal večer alebo cez víkend. A potom prepísať
všetky nahrávky a znova za ním prísť, aby vysvetlil
niektoré nejasné skutočnosti, doplnil mená a pod.
Lebo pri samotných rozhovoroch som zistil, že nie
je vhodné ho vždy v rozprávaní prerušovať. A následne dať do súvislostí mnohé reálie, historické
skutočnosti, overiť viaceré fakty a iné veci.

J	

archív redakcie

25. júna 2021 by sa vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup Apoštolského
exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike, dožil 95 rokov. K 15. výročiu jeho
verejnej biskupskej vysviacky vyšla v lete 2019 kniha rozhovorov o jeho (ne)obyčajnom
živote V nádeji vzkriesenia, ktorú pripravil otec Ľubomír Petrík.

Je to netradičná kniha. Bola situácia, keď
si počúval vladyku Jána Eugena doslova
s prekvapením?

Samozrejme, boli viaceré takéto situácie. Napr. keď
povedal, že v PTP slávil liturgiu každý deň, dokonca
na šachte v Karvinej aj v hĺbke 506 m pod zemou.
Nebolo to jednoduché, lebo to musel robiť tajne,
pretože bol tajne vysvätený. Alebo keď povedal,
že ešte na konci totality sa cez vladyku Slavomíra
Miklovša, ktorý chodil svätiť našich kňazov do Pre-

Otec Ľubomír
Petrík (56)
je nielen
protosynkel
Prešovskej
archieparchie
a pedagóg,
ale aj autor
viacerých kníh.
Tá zatiaľ posledná
je zbierkou
rozhovorov
s vladykom
Jánom Eugenom
Kočišom.

šova – medzi inými aj mňa –, dozvedel, že pápež
Ján Pavol II. o ňom vie, že je tajný biskup, a že mu
dal súhlas pokračovať v tejto službe. Alebo ako bol
v cele s kuchárom, ten mu spomínal recepty jedál
a otec Kočiš sa na to po rokoch rozpamätal, a začal
sám variť. Alebo ako ho Boh na príhovor sv. Matúša
ochraňoval pri colných kontrolách, keď za totality
cestoval do zahraničia. A mnohé iné veci, pretože
takmer všetko, čo hovoril, bolo veľmi pútavé a nové,
pretože o tom hovoril, ako to prežil on.

J	

Na knihe si zaiste nepracoval sám. Kto ti
pomáhal?

Veľmi mi pomáhala manželka Janka, ktorá robila
prvý hrubý prepis nahrávok rozhovorov. Bolo milé,
že ju vždy dával otec biskup pozdravovať. Tiež tí,
ktorí zažili tajné pôsobenie vladyku a poskytli mi
o tom svedectvá, ktoré sú uverejnené v knihe. Sám
vladyka si prial, aby som ich oslovil, aby niekto raz
nepovedal, že si to vymýšľal. Pomohla mi aj Adika
Matoľáková s jazykovou korektúrou a pri konečnom štádiu prípravy knihy do tlače aj ty, otec Juraj.

J	

Kniha bola distribuovaná aj v rámci celého
Slovenska. Aké máš ohlasy?

Dostal som niekoľko listov, v ktorých sú slová
ocenenia. A viacero ľudí mi hovorilo, že ich kniha
oslovila. Dokonca aj z okruhu historikov. Potešilo
ma aj to, že bolo treba ešte dvakrát urobiť jej dotlač
a že bol a ešte aj je o ňu záujem na knižnom trhu.
Koniec koncov, samotný životný príbeh vladyku Kočiša je veľmi zaujímavý a nemôže čitateľa
neosloviť. Vladyka toho totiž prežil veľa a všetko
v nádeji vzkriesenia a v neochvejnej vernosti Bohu,
Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu
svedomiu. Ja som bol oslovený každým rozhovorom

9
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archív Ľubomíra Petríka
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s ním. Bol vynikajúcim rozprávačom. Na moje otázky odpovedal tak pútavo, že niekedy som mal spočiatku pocit, že neodpovedá na otázku, ale nebola
to pravda. Bolo to veľmi naratívne. Často využíval
amplifikáciu, teda odpovedal zoširoka, rozvito
a prostredníctvom príbehu a svojej skúsenosti.

J	

Ak by si v budúcnosti robil obdobnú knihu,
čo by si na procese jej tvorby zmenil?

Po vydaní knihy sa mi do rúk dostali viaceré
fotografie, o ktorých som predtým nevedel. Bolo
mi ľúto, že sa nedostali do knihy. Aspoň niektoré
sú zverejnené pri tomto rozhovore. Sú to fotografie
z tajnej kňazskej činnosti otca Kočiša, z PTP, z civilného zamestnania a z jeho mladosti. A čo sa týka
procesu tvorby knihy, istotne sa dá robiť profesionálnejšie a rýchlejšie. (Úsmev)

J	

Aký je tvoj najkrajší zážitok s vladykom
Jánom Eugenom?

Je ich viac. Napr. to, ako mi po slávnostnej prezentácii knihy povedal, že krajšie si to ani nevedel
predstaviť. Alebo jeho fenomenálna pamäť. Oslovoval ma jeho duchovný život a spätosť s našou
cirkvou do posledného dychu, a jeho úcta k našim
blahoslaveným biskupom. Tiež to, ako sa na jednej

strane evidentne tešil, že sa to všetko zapíše, ale
na druhej strane mal stále obavy, či je to nutné a či
by nemala kniha vyjsť až po jeho smrti. Som však
veľmi vďačný Bohu, že kniha vyšla ešte za jeho
života. Videl som, že bol vďačný a rád, veď ide
o pamäť našej cirkvi. Kniha je v podstate o histórii
Gréckokatolíckej cirkvi a našej spoločnosti cez
konkrétnu skúsenosť jedného jej kňaza a biskupa.
Oslovila ma sila jeho viery a dôvery v Boha, to, ako
s Božou milosťou prekonal všetky protivenstvá,
evidentné Božie riadenie v jeho živote, ako aj to,
ako chodil kňazsky poslúžiť do mnohých farností,
kde nebolo kňaza. Ale aj veci mimo knihy, napr.
ako nám ešte oveľa skôr pre farnosť, v ktorej som
pôsobil a v ktorej sme stavali chrám, podaroval
z vlastnej iniciatívy pomerne veľký finančný obnos.

Fotografie Jána Eugena
Kočiša (zľava zhora):
 mladík (v strede);
 seminarista (vľavo);
 vojak PTP (vpravo);
 robotník v Plynostave
v Kutnej Hore
1963/64;
 žiak 1. A meštianky
v Trebišove 1938/39
(vľavo);
 počas tajného
slávenia svätej
liturgie v súkromnom
dome v čase zákazu
Gréckokatolíckej
cirkvi;
 na prezentácii knihy
28. júna 2019.

VIETE, ŽE...
Vladyka Ján Eugen
Kočiš bol v čase úmrtia
druhým najstarším
biskupom spomedzi
hierarchov byzantskej tradície na svete
a najstarším biskupom
na Slovensku.

www.casopisslovo.sk
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JEDNOTA
TELA A DUŠE
Tomáš RUSŇÁK

Prečo sa mám o seba starať a žiť v jednote tela,
duše a ducha? Sám Boh nás od počiatku povoláva
ku komplexnej, celostnej, integrálnej starostlivosti, veď
„stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža
a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). Vo svojom pláne stvorenia nám
dal jedinečné miesto. A ak sme na jeho obraz, tak sa v nás
vo svojej prirodzenosti spája duchovný a hmotný svet.
mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú
istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno
telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. (Rim 12, 4 – 5)
Životu v zdraví, vitalite a jednote tela aj
ducha nám bráni často určitá zmyslová
túžba, ktorá odporuje činnosti ľudského
rozumu. Apoštol Pavol to stotožňuje
s bojom, ktorý vedie „telo proti duchu“.
Teológia nás učí, že žiadostivosť pochádza z prvotného hriechu. Vnáša neporiadok do morálnych schopností človeka
a hoci sama v sebe nie je vinou, pobáda
človeka páchať hriechy. Náš život je neustálym bojom medzi cnostným životom

Anselm Grün. Zdroj: wikimedia.org

Boh nám dal rozum a dnešné poznanie
medicíny, aby sme vedeli vedomou a primeranou starostlivosťou o seba na všetkých úrovniach vplývať na všetky sústavy
organizmu. Tým budeme predlžovať
svoj život a zvyšovať jeho kvalitu v čase
nášho pozemského putovania, v čase
našej prípravy na prechod do večnosti.
Na to potrebujeme neustálu metanoiu.
Ježiš Kristus nás k tomu pozýva vo svojich
prvých slovách: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte
evanjeliu.“ (Mk 1, 15) Ide o duchovné
obrátenie, zmenu spôsobu myslenia,
osobného postoja, konania, hodnotenia
aj v oblasti tela, zdravia a životosprávy.
Začať svoj život spravovať dobre. Život
ako dar, ktorý nám bol daný aj zadaný
na rozvoj a rast.

STAROSTLIVOSŤ O TELO
Život je dar a pohyb. Dôsledok dostatočného a nedostatočného pohybu či výživy
vidíme dnes v telesnej aj duchovnej rovine. Rôzne oblasti nášho života sú však
zorganizované naším Stvoriteľom tak, že
sú navzájom prepojené. Podľa konceptu
primárnej a sekundárnej výživy vieme,
že nie stále to, čo je na tanieri, rozhoduje
o tom, ako vyzerám, ako sa cítim. V úzkom prepojení je dvanásť oblastí života,
ktoré priamo so sebou súvisia a vplývajú
na kvalitu života. Obdobne sa má diať
v Cirkvi. Lebo ako máme v jednom tele

„Jedným zo spôsobov oslavy Ducha
je zdravý a zrelý človek, ktorý síce zomiera, ale je zaodiaty novým životom
zmŕtvychvstania, aby sa život Ježiša
prejavil na našom smrteľnom tele.“
(Anselm Grün OSB)

a neresťami. Svätý Pavol píše: „Ak žijeme
v Duchu, podľa Ducha aj konajme.“
(Gal 5, 25) Ježiš prišiel uzdraviť celého
človeka, jeho telo i dušu. Boh myslel pri
stvorení na všetko dobré, čo potrebujeme
(Gn 1, 29) a neustále sa stará aj o naše
potreby (Mt 6, 33; 1 Tim 6, 8). Je však
rozdiel v tom, čo potrebujeme, a v tom,
po čom túžime.
Často však podľahneme nemiernosti až
obžerstvu. Túžby žiadostivosti prevyšujú
naše fyziologické potreby. Priberáme,
necítime sa komfortne, vitálne, sviežo,
máme rôzne zdravotné komplikácie.
Zdravá životospráva sa začína už pri
plánovaní toho, čo budem jesť, čo dám
do nákupného košíka a vidličkou do úst.
Okrem iných faktorov je tento často kľúčový pri vytváraní si chronického a civilizačného ochorenia. Od nadváhy cez diabetes, vysoký krvný tlak, cholesterol až
k rakovine, autoimunitným poruchám,
pohybovým chorobám, poškodeniam či
bolestiam chrbtice. Život je dar. Zdravie
sme dostali do daru. S povinnosťou starať
sa oň. Vedome. Prebrať zodpovednosť
do svojich rúk, tanierov, vidličiek, úst.
Nespoliehať sa slepo na akútnu medicínu, ak už mám zdravotný problém, ale
pracovať na prevencii, teda preventívnej
medicíne.
V každom okamihu svojho života mám
všetko robiť na Božiu slávu. Teda aj pri
jedení. Zároveň nebyť na pohoršenie
(1 Kor 10, 31 – 11, 1). Cez metanoiu by sme
mohli dôjsť k mysleniu, že ak už viem,
čo je zdravé a čo nie, aké škodlivé sú určité potraviny, aký dôležitý je pohyb pre
môj rast, tak dokážem vedome ovplyvniť,
ako bude tá Božia sláva vyzerať v mojom
živote aj na telesnej úrovni. Potrebujeme
sa neustále povzbudzovať, vzdelávať, aby
sme rástli celistvo. Nakoľko som však slobodný v tom, čo jem? Koľko toho zjem?
Mám to ešte pod kontrolou?

www.casopisslovo.sk
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Kde sa začína trvalá zmena? Vedomým odovzdaním svojho tela Bohu
(Rim 12, 1 – 2). Moje telo patrí jemu, nie je
mojím vlastníctvom, ja ho iba spravujem
(1 Kor 6, 19 – 20). Táto cesta obrátenia nie
je ľahká. Pravá láska nám dáva silu vydržať, keď máme na svojej novej ceste chuť
vzdať sa túžby po obnove komplexného
zdravia (1 Kor 13, 7).

STAROSTLIVOSŤ O DUCHA
Už prorok Jeremiáš hovorí, že je „zlorečený
človek, ktorý sa spolieha na človeka: telo
urobil svojou oporou a jeho srdce sa vzďaľuje od Pána. Bude ako tamariška na púšti...“ Naopak: „Je požehnaný človek, čo dúfa
v Pána, Pán bude jeho oporou. Bude ako
strom zasadený pri vode, ktorý k potoku vystiera korene, nebude sa báť, keď
príde horúčosť, jeho lístie zostane zelené,
ani v suchom roku nebude mať starosti
a neprestane rodiť ovocie. Zo všetkého
najklamnejšie je srdce a ťažko ho vyliečiť,
kto sa v ňom vyzná? Ja Pán skúmam srdce
a skúšam zmýšľanie, každému odplatím
podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov.“ (Jer 17, 5 – 10)
Vedomie toho, že som správcom darovaného tela, a jeho odovzdanie Bohu je dobrým
receptom na prevenciu proti kultu tela, aby
sme nepodľahli nadmernej starostlivosti
len o svoj telesný príbytok. Už staroveký
grécky lekár Hippokrates (5. až 4. storočie
pred Kristom) nás pozýva zamyslieť sa
nad telom ako chrámom. „Ľudské telo
je chrám. Choroba je trhlina v harmónii.
Zdravie je súzvuk. Nežijeme preto, aby sme
jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Nech
vaše pokrmy sú aj vašimi liekmi.“

Svätý Ján Pavol II. nám v teológii tela
prináša strhujúci pohľad na vzťah viditeľného, hmotného sveta a neviditeľného,
duchovného sveta. Uprostred tejto reality
sa nachádza človek: jednota duše a tela.
Vďaka tomu sa ľudské telo stáva bránou
k duchovnému svetu. Telo je ako ikona –
okno do neba. Boh našim očiam neviditeľný stvoril človeka na svoj obraz a podobu.
Ľudské telo preto získava v perspektíve
viery mimoriadnu dôstojnosť: je v najširšom zmysle slova „sviatosti“ viditeľ-

pexels.com

„Veriaci človek sa silou Božieho Ducha
dvíha ponad túžby tela a premáha ich
ustavičným zápasom o víťazstvo Božieho
života. Vo veriacom človeku sa ustavične
stretajú dva svety – život ducha proti životu
tela, vláda ducha nad telom. Je to život neslýchane veľký, ale stále ohrozený,“ povedal
kardinál Ján Chryzostom Korec.

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať
dobré dary svojim deťom,
o čo skôr dá nebeský Otec Svätého Ducha tým, čo ho prosia!”
Lk 11, 13
ným znamením neviditeľných Božích
vecí. Skrze neho môžeme uvidieť odlesk
Božích tajomstiev – Boha ako spoločenstvo lásky a života. Telo je „teo-lógia“, reč
o Bohu. Sviatostná povaha tela spočíva
v jeho schopnosti urobiť viditeľným, čo je
neviditeľné. Telo hlása „veľké tajomstvo“ –
duchovné tajomstvo Božej trojičnej lásky
a naše povolanie mať na tejto láske cez
Krista účasť.
A v tom je posolstvo teológie tela Jána
Pavla II. také úchvatné. Skrze to, čo nám
pripadá obyčajné a dôverne známe, totiž
naše telo, poznávame zrakom očisteným
vďaka Božiemu zjaveniu to, čo naše chápa-

nie nekonečne presahuje: Božie tajomstvo
a jeho láskyplný plán s každým človekom.
Teológia tela je pre každého. Povolaním
každého človeka je láska. Úlohou každého
človeka je byť darom pre druhého. Tomuto
rozmeru sa učí malé dieťa, keď dozrieva,
mladý človek hľadajúci svoje povolanie,
osoba žijúca v manželstve, rehoľník alebo
kňaz.
Tým najdôležitejším, na čo teológia tela
v konečnom dôsledku poukazuje, je, že
cieľom nášho života je spoločenstvo s Bohom a že naše telá budú vzkriesené.
(dokončenie v nasledujúcom čísle)

www.casopisslovo.sk
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DUBENSKÁ
(KRÁSNOHORSKÁ)
IKONA
BOHORODIČKY

mácií. Na jeseň 1941 bol ženský monastier
nanovo obnovený a v súčasnosti sa v ňom
nachádzajú dve kópie Dubenskej ikony Bohorodičky. Jedna ikona neveľkých rozmerov
sa uchováva v drevenej schránke na severnej
stene pokrovskej cerkvi. Druhá je najstaršou
zachovanou kópiou z roku 1864 a bola nájdená v jednom zo zbúraných domov v okolí
mesta Vologda (severozápadná časť Ruska),
a do monastiera ju priniesli v roku 2004.
Ikona je v type eleusy, nežnej, milujúcej
Matky, s dieťaťom Kristom na jej pravej
ruke, ktorý ľavou rukou objíma krk Matky
a pravicou sa dotýka jej mafória. Kristov
vrúcny vzťah k Matke vyjadruje aj jeho
priľnutie k lícu Bohorodičky.

Milan GÁBOR
livemaster.ru

Pri ikonách Bohorodičky nie je
ničím nezvyčajným, že sa pri
niektorých z nich stretávame
s tým, že viaceré majú ten istý
názov, ale inú históriu, a takou
je aj táto ikona.
Dubenská (Krásnohorská) ikona
Bohorodičky (rus. Дубeнская,
Красногорская) bola objavená
v 17. storočí mníchmi pokrovského monastiera na mieste
zvanom Krásna hôrka neďaleko
mesta Zolotonoša, v súčasnosti
Čerkasská oblasť centrálnej
Ukrajiny.
Krásnohorský pokrovský monastier bol založený na začiatku
17. storočia. Podľa tradície istý
grécky mních, ktorý prišiel
do týchto končín z Konštantínopola, sa tu usadil ako prvý
pustovník na základe príkazu
Bohorodičky, ktorá sa mu zjavila. Modlil
sa pred obrazom Bohorodičky vyrezaným
z kôry stromu, podľa čoho bola aj pomenovaná ako Korecká ikona Bohorodičky. Mnísi,
ktorí sa po čase zhromaždili okolo pustovníka, istého dňa našli na dube ikonu Božej
Matky, od čoho dostala aj pomenovanie
Dubenská alebo Dubická, či Dubnická. Pred
tým než mnísi sňali ikonu zo stromu, dlho
sa modlili a prosili Bohorodičku o priazeň,
aby mohli preniesť jej ikonu do Cerkvi sv.
veľkomučeníka Juraja, odkiaľ ju neskôr
preniesli do novopostaveného dreveného
pokrovského soboru (1680 – 1687) a umiestnili nad kráľovskými dverami ikonostasu.
Na skutočnosť tohto zjavenia sa ikony poukazuje v roku 1859 N. Dumitraško prostredníctvom starého obrazu, nachádzajúceho

sa na dverách jednej z monastierskych kélií.
Obraz zachytáva mnícha modliaceho sa
pred obrazom, ktorý je na strome.
Každoročne sa 24. augusta konala procesia
s Dubenskou ikonou Bohorodičky okolo
monastiera, počas ktorej sa modlil Akatist
k ikone Božej Matky s titulom Radosť všetkých utrápených.
25. marca 1922 bol krásnohorský pokrovský monastier rozkradnutý boľševikmi
a následne zatvorený. V roku 1923 boli ikony
z monastiera vrátane divotvornej Dubenskej ikony Bohorodičky, ako aj ostatné
liturgické predmety umiestnené v múzeu
mesta Zolotonoša, kde sa ikona v súčasnosti
nenachádza a niet o nej žiadnych infor-

Svoju liturgickú pamiatku slávi Dubenská
ikona Bohorodičky vo sviatok Polovice
Päťdesiatnice. Sviatok ikony bol ustanovený
na pamiatku dňa, keď bol po modlitbách
pred ikonou Bohorodičky monastier zachránený pred požiarom a Čerkasská oblasť
pred epidémiou.
Vo sviatok Polovice Päťdesiatnice si Ukrajinská pravoslávna cirkev okrem už spomínanej Dubenskej (Krásnohorskej) ikony
Bohorodičky uctieva ešte jednu Dubenskú
ikonu, ktorej história sa spája s významným kniežacím rodom Ostrožských. Ikona
sa objavila v 14. storočí a dlhé roky bola
tzv. rodovou ikonou. V 16. storočí knieža
Konštantín Ivanovič Ostrožský daroval
ikonu Bohorodičky preobraženskému
soboru v Dubne, ktorý bol postavený
aj vďaka predkom tohto kniežacieho
rodu. Ikona dostala svoje pomenovanie
podľa mesta Dubno vo Volyňskej oblasti
(v súčasnosti Rivnenskej) na severozápade
Ukrajiny.
Táto divotvorná Dubenská ikona Bohorodičky je zdobená drahocennou rizou
z perál.
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zo života

Ivana Tvrdovská
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DOMÁCE
VZDELÁVANIE
Ivana TVRDOVSKÁ
Žijeme nepoznanú dobu v spoločnosti,
ktorá je naklonená vyhodnocovať aktuálne
okolnosti negatívne, pesimisticky, priam
katastroficky. Sme však jednou z tých rodín, ktoré, vďakabohu, považujú momentálny stav spoločnosti s obmedzeniami
pandémie v mnohých rozmeroch za prínos
pre vlastnú rodinu, deti, ale najmä pre
ukotvenie hodnôt. Jedným z dôležitých
poznaní rodičov bolo skutočné spoznanie
prístupu detí ku klasickej škole a klasickej
školy k deťom.
Sme rodina žijúca na klasickej slovenskej
dedine. Tu sa o vzdelávacích stereotypoch
nediskutuje, málokto ich vidí, pomenuje,
nie to, aby sa korigovali či menili. Na úkor

vzdelávania detí a v sekundárnom efekte
na úkor zmeny spoločnosti práve cez zdravo vzdelanú a informáciami a poznaním
podkutú novú generáciu ľudí.
Našich troch školopovinných chlapcov
sme sa snažili viesť k zodpovednosti, plneniu úloh, podpisovaniu žiackych knižiek...,
i keď sme sa pozastavovali nad zadaniami,
obsahom a kvalitou školských úloh. Nebol
priestor na hľadanie východiska. Učitelia
nás „odbili“ striktnými osnovami, okolie
servilitou voči učiteľom a deti nás brzdili,
že ony to už do deviatky preskáču. Úlohy
sa písali účelovo – kvôli výchove (deti
učíme zodpovednosti), kvôli učiteľom
(nechceme vyzerať zle), kvôli známkam

(potrebujeme priemer na strednú školu),
kvôli spolužiakom (najmä šikane a podceňovaniu). Už v tom čase nám však chlapci
chodili do školy s bolesťami brucha, mali
zažívacie ťažkosti a zo školy sa vracali s bolesťami hlavy a nechutenstvom. Začalo nás
to vyrušovať a riešili sme to i diagnostikou
u odborníkov, pričom nám u syna bola
diagnostikovaná symptomatická dyslexia – porucha učenia, keď sa dieťaťu treba
venovať individuálne.
Až sme v marci, v čase doručenia čerstvých
výsledkov z diagnostiky, zostali doma
i s úlohami zo školy zasielanými cez portál
Edupage. Snažili sme sa pochopiť zmysel a objem zasielaného učiva. Na úlohy
s prvákom, piatakom a deviatakom,
najmä v tempe detí, ktoré majú problém
s čítaním (u prváka sme začali badať tie
isté znaky dyslexie), nám jeden deň nikdy
nestačil.
Pomyselne som v jeden domáci školský
deň buchla po stole a povedala: „Dosť!“
Učiteľov som požiadala o rešpektovanie
toho, že sa budeme učiť s chlapcami vlastným tempom. Učili sme sa od najľahšieho
k najťažšiemu, pričom som sa snažila
„kopírovať“ osnovy. Škole som v závere
zaslala správu o vzdelávaní detí. Vedenie
však trvalo na osobnom stretnutí.
(pokračovanie v budúcom čisle)

NAVŠTÍVIL MA NEBESKÝ LEKÁR (1)
Ježišu, nebeský lekár, nachádzaš sa u mňa. Čo ti mám
povedať? Budem pokorný a naučím sa od slepcov, ako mám
aj ja z hlbín srdca volať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado
mnou!“ (Mk 10, 47) Ježišu, daj mi zrak, daj mi sluch, daj mi
zdravie. Počujem, ako sa ma pýtaš: Veríš, že ti to môžem
urobiť? A ja s pokorou poviem: Verím, Pane, pomôž mojej
nevere... Pomôž mi ešte lepšie veriť...
Ó, Ježišu, úbohá žena sa iba dotkla tvojho rúcha a bola
uzdravená. Aký som šťastný, že sa aj ja môžem nielen dotknúť, ale celého ťa prijať do svojho srdca, s tvojím božstvom
a človečenstvom. Ježišu, viem, že podmienkou môjho uzdravenia je viera, a tiež splnenie všetkých podmienok, ktoré
dávaš. „Choď, umy sa v rybníku Siloe“ (Jn 9, 7) – bola podmienka, ktorú ak slepec neurobí, neozdravie. Ježišu, verím
v tvoju silu, verím, že vo mne je ten istý Ježiš, ktorý uzdravil
slepých, hluchých, nemých, vzkriesil mŕtvych. Verím, že máš
tú istú moc, akú si mal vtedy, keď si chodil po zemi, a preto
ťa prosím, uzdrav ma...

Ježiš ako nebeský lekár pozná moju chorobu. Chce však, aby
sám pacient povedal, čo ho bolí, aby sa mu aspoň cez to uľahčilo na duši. Pýta sa: Čo chceš, aby som ti urobil? A začnem
vypočítavať svoje bolesti. Ježišu, som ešte slepý, hoci sa pozerám na svet. Práve ten svet ma oslepil. Svet má na mňa veľký
vplyv – svetská krása, zlato, bohatstvo, osoby... A ja slepý
idem za tými vecami a nevidím, že to všetko je márnosť nad
márnosť. Že všetko je prach a popol, že je to para, ktorá ráno
je a na poludnie už jej niet. A ja slepý nevidím, že jedinou
pravou hodnotou je Boh, večný život s Bohom, milovať Boha
a slúžiť mu. Ó, Ježišu, uzdrav moje oči, aby videli, aby vždy ostali čisté a splnili sa na nich slová: čistým je všetko čisté, aby
im ani všetka krása sveta nepoškodila. Ó, Ježišu, posilni moje
oči, pretože toľko zla narobia. Sú často príčinou hriechu. Daj
mi takú silu, aby som ich vedel zavrieť pred hriechom, vedel
ich otvoriť ľudskej biede a pomáhať tam, kde treba.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

go(o)dbook

Ak túžime po šťastí, tak ho hľadajme
pred sebou.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

				

...

Otázka:

HE3K NA JEDEN KLIK

AKO MILOVAŤ AJ TÝCH, KTORÍ NÁM ROBIA ZLE?

CESTA
K PRAVEJ
ŽENSKOSTI
1. Buď s Pánom – dovoľ mu
a pros ho, aby ti zjavoval,
kým si, kým ťa stvoril, aké
máš dary a talenty. Chráň
si čas s ním, nech sa stane
prioritou tvojho dňa. Ako?
Uber z toho, čo nie je
podstatné (nepotrebuješ sa
líčiť a obliekať pol hodiny...
čo tak 15 minút?... a tie
ďalšie môžeš dať Bohu).
Čítaj Božie slovo – napr.
26. kapitola Sirachovcovej
knihy, Pieseň piesní,
Žalmy, Ester, Judita. Nech
tieto vzory formujú tvoju
osobnosť.
2. Chráň svoj jazyk – prv
než niečo vyslovíš, uvažuj
o tom, aké dôsledky to asi
bude mať. Pros Boha, aby ti
dal múdrosť, aby tvoje slová
prinášali život, nie smrť.
3. Zhodnoť svoje
priateľstvá – pouvažuj,
s kým sa stretávaš, aký
vplyv na teba majú títo
ľudia a najmä, či pri nich
môžeš byť sama sebou.
Neboj sa odstrihnúť
od prázdnych vzťahov.
Pros o dar skutočného
priateľstva, kde budeš
môcť ukázať, kým si,
a ktoré bude budovať
aj teba skrze dôveru
a úprimnosť. (Katarína
Marčáková)

pxhere.com

		
Páči sa mi to

3 komentáre
Komentovať

Miroslav Dancák, kňaz, člen redakcie časopisu Slovo
Milovať nepriateľa môže aj bolieť. Milovať znamená žiť
Božie prikázania, zachovávať Boží zákon, a to rovnako voči
priateľom i nepriateľom. Toto je tá láska, ktorú ako kresťan
mám žiť voči všetkým. Ide o lásku, ktorá aj nepriateľovi
praje účasť na spoločenstve s Bohom, čiže spásu. Boh chce
spasiť všetkých ľudí. Ježiš žiada, aby som svojmu nepriateľovi robil dobro, a to namiesto pomsty. Robiť dobro
tým, ktorí mi nevedia prísť na meno. Žehnať tých, ktorí ma
preklínajú. Modliť sa za tých, ktorí ma potupujú. Tieto slová
mi adresuje ten, ktorý pozná hlbiny ľudského srdca a vie, že
zlo v ľudskom srdci sa dá poraziť len dobrom.
Páči sa mi to . Odpovedať
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PODUJATIA
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Online na FB
Pondelok Liturgia za členov GMPC (možnosť
poslať svoju prosbu do ekténie)
Utorok 18.00 Vysokoškolské stretko
Štvrtok 15.00 Stredoškolské stretko 18.00
Modlitebné stretko
V programe môžeš byť aktívny cez FB stránku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj
a zdieľaj.
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova
40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online na FB

Lk 6, 27 – 38

Eva Nemcová, animátorka, študentka
Milovať: prechovávať/prejavovať k niekomu sympatie,
náklonnosť, lásku. Ježiš nás učí milovať svojich blížnych
bezpodmienečne, ako seba samých. Nie je to vždy ľahké
a z osobných skúseností viem, že je to z týchto dôvodov:
Po prvé, nemilujeme samých seba, teda nevieme v plnosti
milovať iných. A po druhé nám bránia milovať zranenia,
ktoré sme si životom nazbierali. Nikto nie je od prirodzenosti zlý, pretože sme stvorení na Boží obraz a z toho istého
dôvodu sme predurčení na to, aby sme milovali. Teda mali
by sme si uvedomiť, že ľudia, ktorí nám ubližujú, to robia
z jedného z dôvodov, ktoré som uviedla. Týmito tvrdeniami
som si istá, lebo som stála na druhej strane rieky a vraciam
sa tam ešte pomerne často. Ubližujem hlavne vtedy, keď sa
cítim zranená či neistá. Snažme sa ľudí, ktorí nám ubližujú,
pochopiť, porozumieť im a ľahšie nám bude ich aj milovať.
Niekde hlboko v srdci sú len zranení, a to, čo potrebujú, je
práve naša láska. „.. lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“
Páči sa mi to . Odpovedať

Pt 4, 8

Lucia Palovičová, laik, doktorand
Spomeň si na Ježiša, na jeho utrpenie na kríži. A pritom jeho
slová tým, ktorí mu robili zle, boli: „Bože, odpusť im, lebo
nevedia, čo robia.“ My sme tí, ktorí Kristovi denne ubližujeme
svojím správaním voči sebe, voči blížnemu, voči nemu, a aj
napriek tomu nás Kristus neodsúva na inú koľaj s tým, že
s nami už nechce nič mať. Práve naopak, svojím milosrdenstvom nám ponúka možnosti, ako sa vrátiť na správnu cestu.
A tak, ak ti niekto ubližuje, nesúď ho hneď podľa skutkov,
možno ani nevie, čo robí. Rovnako ako ty aj on je Božím dieťaťom. Ak budeš na každého človeka pozerať z pohľadu večnosti, tvoje nazeranie na svet sa zmení. Už nebudeš vnímať ľudí,
ktorí ti robia zle ako nepriateľov, ale ako Božie deti, ktoré sa
odklonili zo správnej cesty a potrebujú pomoc.
Páči sa mi to . Odpovedať

Lk 6, 35

pxhere.com

LET NA DVOCH KRÍDLACH
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE g Každý učiteľ, ktorého
v živote stretnete, má nejaké svoje motto. Či už ho
vie jasne vyjadriť a zadefinovať, alebo nie, musí
mať nejakú vetu, ktorou sa v rámci svojho pedagogického života riadi. Non scholae, sed vitae discimus. Neučíme sa pre školu, ale pre život. Tak znelo
motto jedného z mojich učiteľov, ktorého identita
je pre mňa už dnes vecou zabudnutia. Viem však,
že v čase, keď nám túto múdrosť prezradil, bola pre
nás rovnako nezrozumiteľná v latinskom i slovenskom jazyku.
Dnes, v dospelom veku, rýchlo sa vzďaľujúcom
školskej dochádzke, si uvedomujem, že učenie
je celoživotný proces. Človek, ktorý sa prestáva
vzdelávať a učiť, zakrpatieva. To sa vie veľmi rýchlo
prejaviť v odbore, kde človek pracuje a pohybuje
sa. Týka sa to však aj vedomostí spojených s náboženským životom. Aj tie by sme si mali prehlbovať
a obohacovať. Nie však preto, aby sme sa vedeli
pred priateľmi blysnúť, že vieme, čo je ipakoj,
polyjelej, katapetazma či kivot. Aj tu platí stará
latinská múdrosť, ktorá tvrdí, že sa učíme nie pre
školu, teda nie pre samotné vedomosti, ale pre
život. Na to, aby sme mohli hlbšie prežívať svoj
život s Bohom, máme siahnuť aj po vedomostiach.
Rozum a viera sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský
duch povznáša ku kontemplácii o pravde, teda
k stretnutiu s Bohom.
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z kresťanského sveta

KŇAZSKÁ VYSVIACKA
V KRIŽEVCIACH
CHORVÁTSKO/KRIŽEVCE g Katedrála gréckokatolíckej eparchie v chorvátskom meste Križevce
neďaleko Záhrebu je zasvätená Najsvätejšej Trojici.
Pondelok 24. mája tak križevský eparchiálny biskup
vladyka Milan Stipič slávil v miestnej katedrále
nielen sviatok Najsvätejšej Trojice, ale aj chrámový
sviatok. Pri slávnostnej svätej liturgii navyše vladyka
Milan udelil kňazské svätenie mníchovi – diakonovi
Mladenovi Mikuličovi. Novokňaz sa narodil v roku
1989 a je mníchom bratstva Pokrova Presvätej Bohorodičky. Noviciát absolvoval v lavre otcov studitov
v meste Univ na Ukrajine. Mníšske sľuby zložil v lete
minulého roka. Na liturgii bol prítomný aj bielovarsko-križevský biskup Mons. Viekoslav Huziak, ako aj
duchovní a veriaci oboch obradov Katolíckej cirkvi.
Slávnostnú svätú liturgiu skrášlil spevom katedrálny
zbor a prítomnosť hostí, medzi nimi aj archimandritu Jaroslava Lajčiaka, protosynkela Košickej eparchie.
Vladyka Milan Stipič sa s veriacimi a duchovenstvom
už teraz tešia na koniec júna, keď na ceste do Ríma
privítajú vo svojej eparchii aj milostivú ikonu klokočovskej Bohorodičky. (Daniel Černý)

Dalibor Renic

SEVERNÉ MACEDÓNSKO/SKOPJE g 20. mája
bola v severomacedónskom Skopje v priestoroch
kultúrno-informačného centra otvorená výstava fotografií Slováka Pavla Demeša s názvom Po stopách
svätých Cyrila a Metoda. Hlavným organizátorom
výstavy, ktorá predstavuje fotografické curriculum
vitae slovanských vierozvestcov svätých Konštantína-Cyrila a Metoda je slovenské veľvyslanectvo
v Severomacedónskej republike. Súčasťou výstavy
bolo aj predstavenie nového vydania Proglasu −
predhovoru k slovanskému prekladu evanjelií, ktorého autorom je svätý Konštantín Filozof. Predseda
vlády Zoran Zaev v súvislosti s predstavením novej
publikácie uviedol, že misia svätých Cyrila a Metoda spojila Slovanov s inými národmi Európy a mala
okrem zvýraznenia dôležitosti kresťanstva aj mimoriadny a jedinečný vzdelávacokultúrny prínos. Dnes solúnski bratia zjednocujú Severné Macedónsko a Slovensko
prostredníctvom spoločného vydania Proglasu v staroslovienčine, slovenčine a macedónčine. Pri tejto príležitosti prijal severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski v prezidentskom paláci Henrika Markuša, veľvyslanca Slovenskej republiky
v Severnom Macedónsku, arcibiskupa Cyrila Vasiľa, apoštolského administrátora
Košickej eparchie, Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR a predsedu rady
pre vedu, vzdelanie a kultúru, a pána Stojana Lekoského, zostavovateľa a prekladateľa nového vydania Proglasu, ktorí reprezentovali Slovensko. (TSKE)

Ján Kysel

NOVÉ VYDANIE PROGLASU

LIBANON/BEJRÚT g 29. mája sa v Bejrúte konala posledná rozlúčka so zosnulým
arménskokatolíckym patriarchom Cilície
Gregorom Petrom XX. Ghabroyanom, ktorý
zomrel 25. mája vo veku osemdesiatšesť
rokov. Rodným menom Krikor Ghabroyan sa
narodil 14. novembra 1934 v sýrskom Aleppe.
V roku 1959 bol vysvätený za kňaza a v roku
1977 bol vymenovaný za biskupa . Na čele
Arménskej katolíckej cirkvi stál od roku 2015.
(TK KBS)
VATIKÁN g Pápež František v sobotu
22. mája prijal na audiencii ekumenického
hosťa, pravoslávneho metropolitu Polykarpa,
ktorý ako exarcha pre južnú Európu zastupuje
Konštantínopolský ekumenický patriarchát.
Metropolita Polykarp bol zvolený v januári
tohto roka ako nástupca zosnulého metropolitu Gennadia. (RV)
VATIKÁN g 9. a 10. októbra sa začne
synodálny proces trvajúci tri roky, pozostávajúci z konzultácií a rozlišovania, rozčlenený
do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením
v októbri 2023 v Ríme. Dokument stanovujúci
harmonogram Synody biskupov zverejnili
21. mája vo Vatikáne. Novinkou je trojfázový postup synody, ktorý sa začne na úrovni
diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov
a vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme. Téma
najbližšej synody je: Za synodálnu Cirkev:
spoločenstvo, participácia a misia. (RV)

ZOMREL PÁTER ANTO LOZUK SJ
CHORVÁTSKO/ZÁHREB g 20. mája zomrel vo veku 73 rokov páter Anto
Lozuk SJ, jezuita, kňaz, pedagóg a dlhoročný predstavený Pápežského ruského
kolégia Russicum v Ríme. Tu ako vicerektor, rektor, vedúci speváckeho zboru pri
Chráme sv. Antona Pustovníka, a predovšetkým ako človek a kňaz skromného
srdca formoval aj mnohých gréckokatolíckych kňazov zo Slovenska. Pohreb pátra
Antona sa uskutočnil v pondelok 24. mája na mestskom cintoríne Mirogoj v Záhrebe. Gréckokatolícku cirkev zo Slovenska a jeho rímskych študentov zastupoval
na pohrebe archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Anto
Lozuk sa narodil 3. mája 1949 v bývalej Juhoslávii. V roku 1970 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Za kňaza bol vysvätený v roku 1977. Mal magisterský titul
z fundamentálnej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a taktiež
magisterský titul v odbore gregoriánsky spev na Pápežskom inštitúte pre cirkevnú
hudbu v Ríme. V rokoch 2009 – 2017 pôsobil ako prorektor a neskoršie ako rektor
na Pápežskom ruskom kolégiu Russicum v Ríme. Od roku 2020 bol predstaveným jezuitskej komunity v Belehrade. Ľudia, ktorí ho poznali, ho charakterizovali
ako skromného, rozvážneho a duchovného človeka. Bol známy ako obľúbený
exercitátor, duchovný vodca a predovšetkým veľký milovník hudby a hudobný
pedagóg. Večná mu pamiatka! (TSKE)
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ZJEDNOTENÍ 2
Milan KMEC
sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha,
venovali Cirkvi ako svoj dar k jej blížiacim
sa narodeninám.

Aetos

Rada pre mládež Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie pozvali mladých prežiť Svätodušné sviatky prostredníctvom duchovnej výzvy Zjednotení – maj odvahu žiť sväto. Výzva trvala od 21. do 30
mája a pozostávala z rôznych úloh, modlitieb, katechéz
a stretnutí, vďaka ktorým mohli mladí priniesť viac svätosti
do svojich životov.

„Sviatky Zostúpenia Svätého Ducha sú
výnimočné sviatky naplnené radosťou
z narodenia Cirkvi. My ťa ich pozývame
prežiť spôsobom, ktorý ti pomôže priniesť
svätosť do každodenného života.“ Tieto
slová adresovali svojim mladým komisie
pre mládež Bratislavskej eparchie, Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie,
ktoré opäť spojili sily a vytvorili druhú
duchovnú výzvu Zjednotení. Jej zámerom
bolo pomôcť mladým ľuďom lepšie prežiť
sviatky Zostúpenia Svätého Ducha, ktoré
nachádzajú svoje vyvrcholenie v Nedeli
všetkých svätých.
Podľa slov apoštola Pavla „... a na vlastnom
tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol
1, 24b) odštartovala duchovná výzva Zjednotení pôstom mladých za Cirkev. Všetky

druhy odriekania, pôstu či zdržanlivosti,
ku ktorým sa mladí zaviazali v piatok pred

Uvoľňujúce sa protipandemické opatrenia
umožnili v duchu turíčneho spoločenstva prežiť druhú fázu výzvy Zjednotení,
ktorou bola modlitba mladých za Cirkev.
Konala sa na samotný sviatok Zostúpenia
Svätého Ducha. Každá eparchia gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku
zhromaždila svojich mladých na jednom
mieste a následne o 15.30 hod. sa všetci
zjednotili v modlitbe večierne s prosbami
na kolenách za Cirkev. Bohatstvom tohto
času bola popri samotnej modlitbe aj radosť zo stretnutia viacerých mladých, ktorí
sa po dlhšom čase opäť videli.
Modlitbou za Cirkev odštartovala zároveň
tretia fáza výzvy Zjednotení. Tá v sebe
spojila dni od sviatku Zostúpenia Svätého
Ducha po Nedeľu všetkých svätých. Týchto
sedem dní boli mladí pozvaní prežívať
v túžbe intenzívnejšie priniesť svätosť
do každodenného života. I preto tento čas
niesol podtitul Maj odvahu žiť sväto alebo
#holychallenge. Mladí, ktorí sa do výzvy
prihlásili, boli pozvaní v rámci spomínaného týždňa aplikovať do každého svojho
dňa desať úloh, medzi ktoré patrilo napr.:
Daruj Bohu prvotinu z toho, čo je skutočne
tvoje, a preto každý deň vstaň o tridsať mi-
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nút skôr a venuj prvotinu svojho času modlitbe. Boh nám zveril tento svet a my sa oň
potrebujeme starať. Pretav túto skutočnosť
tento týždeň do toho, že budeš zodpovedne recyklovať odpad. Svoj vplyv Božieho
dieťaťa, ktorým si povolaný premieňať svet,
prejav tým, že cestou do školy (v autobuse,
vlaku, aute, pešo...) sa modli za svojich
spolužiakov a učiteľov (namiesto počúvania hudby či listovania v mobile). Svätosť
je kreativita v láske. Preto každý deň nájdi
nový spôsob, ako svojim najbližším povieš,
že ich máš rád (nemusí to byť iba slovami).
Okrem stabilných desiatich úloh každý
deň svätodušného týždňa prišli mladým
aj tri špeciálne výzvy. Vďaka nim si mohli
otestovať svoju pripravenosť na nečakané
situácie či kreativitu a nápaditosť v skutkoch milosrdenstva a lásky.
Ďalšia časť celotýždennej výzvy Maj
odvahu žiť sväto niesla názov Kávička
so svätým. Prečo takýto názov? Káva sa
v dnešnej dobe stala synonymom zastavenia a vychutnávania si aktuálneho
okamihu. Práve s týmto úmyslom boli

Košickej eparchie a komisie pre mládež
Prešovskej archieparchie.
Načerpať silu do svätodušnej výzvy mohli
mladí aj prostredníctvom troch zastavení sa pri modlitbe Akatistu k Svätému

mu Duchu pozval mladých k neustálemu
spájaniu sa s Cirkvou, skrze ktorú môžeme
čerpať milosti Krista. „Pozývam vás teda
všetkých do spoločenstva Cirkvi, a zvlášť
do služby Cirkvi. Nedá sa byť v Cirkvi iba
pasívnym prijímateľom milostí, lebo sa
opäť dostanem len do individualizmu,“
povedal otec Martin, ktorý mladým kládol
na srdce tímovosť v Cirkvi.
Tretie zastavenie na načerpanie síl ponúkol Katedrálny chrám Povýšenia svätého
Kríža v Bratislave. V ňom sa v piatok
po modlitbe Akatistu k Svätému Duchu
prihovoril otec Andrej Škoviera na tému
Zjednotení so svätými. „Viete, kto bol prvý
kanonizovaný svätý?“ opýtal sa mladých
otec Andrej. „Bol to zločinec, ktorý visel
na kríži vedľa Ježiša,“ čím zdôraznil, že
svätí, s ktorými sme pozvaní vytvárať
spoločenstvo, sú v prvom rade tí, ktorí vytvárajú spoločenstvo s Bohom a nechávajú
sa ním zbožstviť.

mladým ponúknuté na každý deň inšpiratívne životopisy mladých svätých, aby sa
spolu s týmito svätými dokázali v danom
dni zastaviť a takto nachádzať pomoc
i inšpiráciu na vlastnej ceste k svätosti.
Sprievodcami mladých boli v tomto týždni
svätá Terézia z Lisieux, sväté mučenice
Perpetua a Felicita, svätý José Sanché del
Río, svätý Filip Neri, svätá grófka Alžbeta
Uhorská, blahoslavený Pier Giorgio Frassati a blahoslavená panna a mystička Miriam
Terézia Demjanovičová. V závere každého
dňa si mohli mladí zároveň vyskúšať, či
daného svätého dobre spoznali, a to cez
krátky kvíz na Instagrame rady pre mládež

Duchu a katechézach, ktoré boli vysielané
prostredníctvom Facebooku vždy o 20.00
hod. V pondelok sa po modlitbe prihovoril mladým z Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Dvoriankach otec Jozef
Kišák CSsR z provincie redemptoristov
v Michalovciach. V katechéze na tému
Zjednotení s Bohom pozval mladých, aby
trávili s Bohom čas a aby túžbu zjednocovať sa s Bohom pretavovali aj do jednoty s druhými. V stredu si pre mladých
pripravil katechézu na tému Zjednotení
s Cirkvou otec Martin Klimkovský, správca
farnosti Fijaš. Z Chrámu Božej múdrosti
vo Svidníku po modlitbe Akatistu k Sväté-

Vyvrcholenie desaťdňovej duchovnej
výzvy Zjednotení ponúkla Nedeľa všetkých
svätých. V tento deň sa na mnohých
miestach stretli mladí, či už fyzicky, alebo
online, aby strávili spoločne čas, ktorý si
pre nich pripravili kňazi a animátori.
Zjednotení 2 vo svojej pestrosti ponúklo
čas pôstu, modlitieb, duchovných výziev
i spoločného stretnutia mladých. A či sa
oplatilo zapojiť sa do tejto duchovnej výzvy, na to odpovedajú autori Zjednotení týmito slovami: „Je to výzva, ktorá nespočíva
v súťaživosti s inými a ktorej napĺňanie
úloh nebude nikto kontrolovať. A predsa
táto výzva môže byť pre teba obohacujúca. Súperom, s ktorým sa popasuješ, si
totiž ty sám a tvoja hriešnosť, a odmena,
ktorú môžeš získať, presahuje tento svet.“
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MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY
redemptoristov v Stropkove a podľa možností zúčastniť sa aj na jubilejných bohoslužbách. Rovnako starí, chorí a všetci tí,
ktorí z vážneho dôvodu nemôžu vychádzať z domu, majú možnosť získať úplné
odpustky. A to úprimnou ľútosťou každého hriechu a s úmyslom vykonať (len čo to
bude možné), tri obvyklé podmienky, sa
duchovne pripoja k jubilejným bohoslužbám obetujúc milosrdnému Bohu svoje
modlitby a bolesti alebo obety vlastného
života. Hlavné jubilejné slávnosti budú
v Stropkove 18. a 19. septembra, ich súčas-

ťou bude aj vedecká konferencia. V tomto
roku si redemptoristi pripomínajú aj
dvadsiate výročie beatifikácie blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ako
aj stodesiate výročie narodenia Božieho
služobníka otca Jána Ivana Mastiliaka, pri
ktorého ostatkoch sa dá osobne pomodliť
aj v stropkovskom chráme redemptoristov. Pri príležitosti storočnice vznikla
aj putovná výstava o redemptoristoch.
Po skončení jubilejného roka bude mať
výstava stabilné miesto v stropkovskom
kláštore redemptoristov. (Metod Lukačik)

Mesto Prešov

STROPKOV g Redemptoristi v tomto
roku slávia významné jubileum − storočnicu od príchodu prvých redemptoristov
na Slovensko a založenie svojho prvého
kláštora v Stropkove. Pri tejto príležitosti
dostali z Apoštolskej penitenciárie v Ríme
milosť úplných odpustkov pre všetkých,
ktorí navštívia ich rehoľný Chrám svätých
Cyrila a Metoda v Stropkove a splnia
obvyklé podmienky (sviatostná spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel
Svätého Otca). Aj s týmto úmyslom sme
pozvaní putovať do kláštorného chrámu

VLADYKA JÁN BABJAK
POŽEHNAL TUNEL BIKOŠ
PREŠOV g Po necelom roku prác prerazili vo štvrtok 27. mája viac ako tisícsto metrov dlhý
tunel Bikoš, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4 a v budúcnosti bude tvoriť severný obchvat
Prešova. Na slávnostnom prerazení sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ, ktorý na slávnosti predniesol modlitbu požehnania. Zároveň vyprosoval pre všetkých
pracovníkov Božiu pomoc a ochranu, ako aj príhovor svätej veľkomučenice Barbory – patrónky
baníkov a razičov tunelov. Vladyka Ján vyzdvihol namáhavú prácu všetkých zainteresovaných a do ďalších prác udelil všetkým prítomným archijerejské požehnanie. Na slávnosti bol
prítomný minister dopravy Andrej Doležal, primátorka Prešova Andrea Turčanová a ďalší
významní hostia. Minister dopravy, ktorý si počas roka odpracoval aj jednu šichtu pri razení
tunela, v príhovore pripomenul, že východ krajiny nie je na okraji záujmu v jeho rezortných
plánoch. V závere slávnosti arcibiskup Babjak ocenil vrelé privítanie zo strany ministra, poďakoval za podrobný výklad počas obhliadky tunela a pozval ho pri najbližšej ceste do Prešova aj
na návštevu arcibiskupského úradu a Katedrály svätého Jána Krstiteľa. (Michal Pavlišinovič)

NÁRODNÝ
TÝŽDEŇ CHARITY
ĽUTINA g V čase od 29. mája
do 5. júna prebiehal už štvrtý ročník
Národného týždňa charity. V tomto
roku sa Národný týždeň charity niesol
v duchu hesla #Srdcom chariťák.
Láska k blížnym bola aj ústrednou
témou svätej liturgie, ktorú v sobotu
29. mája slávil v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Vo svojej homílii vladyka
Ján vyzdvihol dôležitosť pomoci
ľuďom v núdzi, o ktorých sa stará aj
Slovenská katolícka charita s troma
arcidiecéznymi, piatimi diecéznymi
a dvoma eparchiálnymi charitami
po celom Slovensku. Cieľom Národného týždňa charity 2021 bolo upriamiť
pozornosť na sociálne odkázaných
ľudí a ľudí v núdzi. Počas tohto týždňa boli prezentované príbehy týchto
ľudí, ako aj dôležitosť služieb, ktoré
charita na Slovensku poskytuje. Viac
informácií možno nájsť na stránke
www.charitapomaha.sk. (Veronika
Futejová)
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PÚTNICI Z ČERNOVEJ
NAVŠTÍVILI KLOKOČOV

ZUBNÉ g V nedeľu 23.mája sa v obci Zubné
za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu
Jána Babjaka SJ a humenského archieparchiálneho
vikára Martina Zlackého uskutočnila odpustová
slávnosť na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha.
Tá bola výnimočná posviackou dvoch zvonov.
V úvode slávnosti privítala všetkých prítomných
starostka obce Michaela Vasilenková a požiadala
vladyku Jána o posvätenie nových zubnianskych
zvonov. Obrad posviacky zvonov je špecifický tým,
že zvony dostávajú meno a pomazávajú sa olejom
− myrom podobne ako pri sviatosti myropomazania. Veľký zvon nesie menom Michail, ten ešte
v jeseni 2020 praskol a bol nanovo odliaty. Druhý
bol pomenovaný Svätý Duch. Veriaci ho dali odliať
k blížiacemu sa 250. výročiu chrámu, ktoré bude
v roku 2024. V závere archijerejskej svätej liturgie
sa správca farnosti Ivan Barna poďakoval všetkým,
ktorí finančne prispeli na odliatie zvonov. Z dôvodu pandémie sa posviacka i svätá liturgia konali
v miestnom amfiteátri za hojného počtu domácich,
ale aj veriacich z blízkeho okolia. (Ivan Barna)

KLOKOČOV g
Vo štvrtok 27. mája
zavítali do Klokočova pútnici
z Černovej, ktorá
je mestskou časťou
Ružomberka.
Rímskokatolíckych
veriacich privítal
aktuálny správca
farnosti otec Peter
Čintala a duchovný správca pre pútnikov otec Tomáš
Fischer. Slávnostnú liturgiu pre
pútnikov slávil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie.
V homílii archimandrita Jaroslav objasnil veriacim pútnikom históriu plačúcej
ikony Bohorodičky v Klokočove. Taktiež zdôraznil, že nie je podstatné, kde sa
nachádza originál, pretože ikona plakala len na jednom mieste, a to ho robí posvätným. Obraz Bohorodičky ponúkol ako maják na pobreží, ktorý určuje smer
a privádza plaviaceho sa na mori do bezpečia. (Samuel Dávid Bombár)

Timotej Paločko

NOVÉ ZVONY
V ZUBNOM

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
V SEMINÁRI
PREŠOV g Po období lockdownu a dištančnej formácie ožil Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
odpustovou slávnosťou na sviatok Najsvätejšej Trojice. Začala sa v nedeľu
23. mája modlitbou celonočného bdenia. Na sviatok, v pondelok 24. mája,
sa program začal Akatistom k Svätému Duchu, po ktorom sa slova ujal piatak
Michal Janočko krátkou katechézou na tému Nový život vo Svätom Duchu.
Vrcholom slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s predstavenými seminára a pozvanými kňazmi. Homíliu ohlásil otec Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie. Voviedol prítomných do udalosti Zoslania, v ktorej Duch
premenil apoštolov a vyzbrojil ich mocou zhora. Z veriacich vytvára spoločenstvo lásky a jednoty, pretože Boh je spoločenstvom, jednotou a láskou troch
božských osôb. Láska a jednota medzi veriacimi môžu presvedčiť tento svet
o tom, že sú Kristovými učeníkmi. Slávnosť spevom a modlitbou sprevádzali
bohoslovci, aj keď v obmedzenom počte spôsobenom pandémiou, a bola
vysielaná aj v TV Logos. (Richard Fučko)

LEVOČA g 18. mája sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického
centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie
celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia
očami detí. Cieľom súťaže je zaangažovať
deti a mládež do vnímania a prežívania
biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu
Biblie. Obsahom tohto ročníka boli dve knihy
Starého zákona: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš.
Spoločnou témou týchto kníh bolo Putovanie za cieľom. Odborná porota hodnotila
147 prác po obsahovej a umeleckej stránke.
(DKP PA)
VÝRAVA g V nedeľu 30. mája popoludní
arcibiskup Ján Babjak SJ v sprievode ďalších
kňazov navštívil vo Výrave otca Vasiľa Daceja,
titulárneho arcidekana. Otec Vasiľ je služobne najstarším kňazom v Prešovskej archieparchii. V marci tohto roka oslávil 65. výročie kňazstva. Pôsobil vo farnostiach Vislanka,
Slavkovce, Podhoroď či Helcmanovce. Ako
rodák z Výravy je na odpočinku v miestnom
centre sociálnych služieb. V srdečnom rozhovore spoločne s vladykom spomínali na roky
kňazstva a na význam jednoty Cirkvi. Vladyka zaželal otcovi Vasiľovi veľa Božích milostí,
pevného zdravia a udelil jemu aj prítomnému
personálu archijerejské požehnanie.
(V. Noga)
SLANSKÉ NOVÉ MESTO g V nedeľu
23. mája veriaci z gréckokatolíckej Farnosti

Samuel Dávid Bombár
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VYSOKÁ NAD UHOM g V domčeku Anky
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom zavŕšili
mesiac máj tak, ako ho aj začali. 28. mája
pripravili druhú májovú online púť. Jej
témou bola prokrastinácia. V prednáške sa jej
venoval aj tajomník rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Matúš
Reiner. Mladým ponúkol návod, ako vo svete
plnom požiadaviek nestratiť svoje srdce. Hosťami púte boli aj Mária a Ján Kuličovi, bývalí
tímaci, dnes manželia a rodičia dvoch synov.
Celá púť vyvrcholila o devätnástej hodine
svätou omšou a adoráciou, a bolo ju možné
sledovať na Facebooku Domčeka. (Rádio
LUMEN)
KOŠICE g Košický arcibiskup metropolita
Mons. Bernard Bober v nedeľu 30. mája slávil
svätú omšu v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Obetoval ju za zdravotnícky personál
a dobrovoľníkov slúžiacich počas pandémie
koronavírusu. „Obdobie pandémie, ktoré sa
ešte neskončilo, upriamilo našu pozornosť
na zdravotníkov a lekárov, ktorí vo chvíľach
skúšky vydali svedectvo o obetavosti, zodpovednosti a láske,“ uviedol arcibiskup Bober.
Počas ďakovnej svätej omše za lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov šesť mladých zdravotníkov prijalo z rúk arcibiskupa Bernarda
Bobera krst a iniciačné sviatosti. (TK KBS)
ŽILINA g V pondelok 31. mája žilinský
biskup Mons. Tomáš Galis s primátorom
mesta Žilina Petrom Fiabánem a predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou
Jurinovou otvorili nové sídlo Domu charity
sv. Vincenta na Bratislavskej ulici v Žiline.
„Stojíme na mieste, ktoré je znamením, že
v centre našej spoločnej pozornosti – pozornosti Cirkvi, mesta a župy – sú ľudia, úplne
konkrétni ľudia, ich bolesti a utrpenie,“ uviedol počas obradu požehnania biskup Galis.
Kapacita nocľahárne sa zvýšila z pôvodných
dvadsaťpäť na šesťdesiatdva lôžok. Do nového sídla sa presťahovali pracovníci charity
a ľudia v núdzi, aby tu našli dôstojnejšie
podmienky na poskytovanie sociálnych
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POSVÄTENIE INTERIÉRU CHRÁMU
V TRNAVE PRI LABORCI
TRNAVA PRI LABORCI g 30. máj sa zapíše do histórie farnosti Trnava pri
Laborci ako pamätný deň. Vo farnosti sa slávila odpustová slávnosť na sviatok
Zoslania Svätého Ducha. Na slávnosti sa zúčastnil aj administrátor Košickej
eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, pre ktorého to bola zároveň prvá pastoračná
návšteva v tejto farnosti. Pri tejto príležitosti bol posvätený kompletne obnovený
interiér chrámu. Zrekonštruovali sa tiež lavice a zastavenia krížovej cesty. Vladyka
Cyril vo svojej homílii zdôraznil, že tak ako chrám potrebuje údržbu a znovuobnovovanie, aj každý kresťan sa sviatosťami znovu a znovu stáva chrámom Svätého
Ducha. Od chvíle krstu a myropomazania je človek ponorený do Božej milosti.
Sviatok Zoslania Svätého Ducha poukazuje na pohotovosť a schopnosť reči, preto
sa kresťan nemusí báť svojím životom hovoriť o Kristovi. (Dominika Badidová)
Maroš Dupnák

Zoslania Svätého Ducha v Slanskom Novom
Meste slávili chrámový sviatok. Liturgickému
sláveniu predsedal protopresbyter Košického
protopresbyterátu otec Jozef Miňo, ktorý bol
zároveň slávnostným kazateľom. Pred začiatkom liturgického slávenia otec Jozef veriacim
prečítal dekrét, ktorým administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ poveril
otca Tomáša Miňa správou farnosti. Stalo sa
to po tom, ako v apríli zomrel farár farnosti
otec Dávid Zorvan. Slávnosť bola ukončená
myrovaním a sprievodom okolo chrámu, počas ktorého boli prečítané evanjelia na štyri
svetové strany. (A. Meglés)

20

Dominika Badidová

www.casopisslovo.sk

CHRÁMOVÝ SVIATOK V BAZILIKE
MINOR V MICHALOVCIACH
MICHALOVCE g Pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha 23. mája
sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť v bazilike minor v Michalovciach.
Aj napriek stále záväzným protiepidemickým opatreniam sa mohol uskutočniť
riadny odpust s plným liturgickým programom, hoci s obmedzeným počtom
účastníkov. Slávnosť sa začala v sobotu večer modlitbou posvätného ruženca, pokračovala Veľkou večierňou. Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil
vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Vo svojej homílii veriacim vysvetlil význam
sviatku Turíc a dar Svätého Ducha na základe židovských sviatkov Paschy a Päťdesiatnice. Okrem redemptoristov boli na svätej liturgii prítomní protosynkel
Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak a otec Jozef Lukáč z Topolian.
V nedeľu program pokračoval modlitbou utierne, svätou liturgiou a Akatistom
k Svätému Duchu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú
znova slávil vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Slávnostným kazateľom bol
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie sede plena.
Vo svojej homílii poukázal na reálnu potrebu byť otvorený a naladený na Svätého
Ducha, aby veriacich mohol úplne preniknúť a posväcovať. Obidva odpustové
dni liturgicky spevom sprevádzal Zbor svätého Jozefa pod taktovkou pani dirigentky MUDr. Márie Gofusovej. (Metod Lukačik CSsR)

www.casopisslovo.sk
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NOVÝ LITURGICKÝ PRIESTOR
V KRÁSNOM BRODE
Teodor Maroš Kosť
farnosť Zemplínske Hradište

KRÁSNY BROD g
V nedeľu 30. mája sa
v Krásnom Brode pri
zrúcaninách monastierskeho chrámu
otcov baziliánov uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť
pri príležitosti sviatku
Zostúpenia Svätého
Ducha. Hlavným slúžiteľom bol prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
Tohtoročná odpustová
slávnosť bola výnimočná tým, že bola
spojená s posviackou
nového liturgického
priestoru. Vladyka Ján
v homílii povzbudil
veriacich, aby sa v živote usilovali nadobudnúť dary a ovocie Svätého Ducha
a nechali sa ním viesť. V závere svätej liturgie sa protoigumen otcov baziliánov
Vladimír Juraj Sedláček poďakoval vladykovi za posvätenie liturgického priestoru a za jeho prítomnosť na odpustovej slávnosti, a povzbudivé slová v homílii.
Vladyka Ján poďakoval otcom baziliánom za výstavbu nového dôstojného
liturgického priestoru a za to, že sa starajú o pútnické miesto. (René Fečko)

služieb. Otvorenie nových priestorov charity
bolo súčasťou Národného týždňa charity.
(dcza.sk)

VÝROČIE POSTAVENIA CHRÁMU
KOŽUCHOV g Pri príležitosti stého výročia postavenia Chrámu Všetkých
svätých v Kožuchove bol Apoštolskou penitenciáriou vyhlásený jubilejný rok
pre túto filiálnu obec farnosti Zemplínske Hradište. Slávnostné zverejnenie
dekrétu Svätej stolice bolo v nedeľu 30. mája. Z poverenia arcibiskupa Cyrila
Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, prišiel tento dekrét
slávnostne vyhlásiť synkel otec Vojtech Boháč za prítomnosti trebišovského
protopresbytera otca Dušana Semana. Na záver slávnosti miestny farár otec
Tomáš Haburaj poďakoval za tento veľký dar pre túto malú cirkevnú obec.
Plnomocné odpustky privlastniteľné živým alebo zosnulým bude možné
získať pri návšteve tohto jubilejného chrámu pri súkromnej alebo liturgickej
modlitbe od 30. mája 2021 do 17. septembra 2022.
Začiatok výstavby chrámu sa datuje do roku 1921, jeho definitívne dokončenie
a posvätenie bolo v septembri 1922. Chrám bol postavený za výraznej pomoci
rodákov, ktorí po prvej svetovej vojne emigrovali do Spojených štátov. (TSKE)

BRATISLAVA g V čase od 11. júla do 16. júla
Bratislavská eparchia usporiada už jedenásty
ročník LET-ky − Letného eparchiálneho tábora. Podujatie sa bude konať v hoteli František v Lazoch pod Makytou v pohorí Javorníky
(okres Púchov). Realizovanie letného tábora
bude možné vzhľadom na uvoľňovanie protiepidemických opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 a pri dodržaní predpísaných
hygienických opatrení, ktoré platia pre tento
typ podujatí. Tábor je určený deťom a mládeži gréckokatolíckych farností Bratislavskej
eparchie od ukončeného druhého ročníka
základnej školy. Tábor je rozdelený na dve
vekové kategórie. (gkatba.sk)
LEVOČA g Púť na Mariánsku horu
v Levoči sa v tomto roku uskutoční, no
v obmedzenom režime. Ako uviedol jeden
z organizátorov podujatia Jozef Lapšanský,
nepôjde o celoslovenskú púť, ale iba miestnu.
V rámci nej sa uskutočnia dve sväté omše
bez akýchkoľvek sprievodných podujatí.
Na horu sa dostanú len peší pútnici, žiaden
vjazd vozidiel nebude povolený. Vlani púť
pre pandémiu ochorenia Covid-19 zrušili.
Na programe miestnej púte budú iba dve
sväté omše − v piatok 2. júla a v nedeľu slávnostná odpustová svätá omša. Mesto Levoča
je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska, korene mariánskeho kultu tam
siahajú až do 13. storočia. Prvá kaplnka tam
bola postavená ešte v roku 1247. (SITA)
KEŽMAROK g Na oddelení dlhodobo chorých v kežmarskej nemocnici dobrovoľne pomáha rehoľná sestra. Povolaním je zdravotná
sestra a v kolektíve na oddelení si ju veľmi
obľúbili. Mgr. Emília Novotná pochádza
z Jarovníc, pred takmer štyridsiatimi rokmi
vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier
svätého Kríža a prijala rehoľné meno sestra
Benjamína. Cíti, že na oddelení dlhodobo
chorých je dobrá atmosféra a dobrovoľnícku
službu vníma ako zmysluplnú činnosť pre
terajší úsek jej života. (M. Pavliková)
BRATISLAVA g V čase od 25. do 30. júna
sa v Diecéznom centre mládeže v Bojničkách uskutoční ikonopisecký kurz spojený
s duchovnou obnovou pod vedením mladého
ikonopisca Pavla Reisela. Tento kurz bude
pod záštitou komisie pre mládež Trnavskej
arcidiecézy. Bohoslovec Trnavskej arcidiecézy objavil tajomstvo a techniku ikon počas
pobytu v komunite Cenacolo v Chorvátsku.
Jeho ikony sa nachádzajú vo viacerých kaplnkách po celom svete aj v rôznych súkromných
zbierkach. (TK KBS)
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Mučeník Julián Tarzský
Dovolené je uzdravovať v sobotu?
(Mt 12, 10b)
Farizeji sa pozerajú na chorého, ale vidia
iba zákon, paragrafy a predpisy. Ježiš vidí
tohto človeka ináč ako celé zhromaždenie,
lebo sa naňho pozerá srdcom. Vidí jeho
vnútro, nádeje a túžby, ktoré sa vinou hendikepu rýchle rozplynú. Farizeji nevidia
tento vnútorný problém, lebo so zaslepeným srdcom nie sú toho schopní, a tak
očami vnímajú iba zovňajšok. Kedy, ak nie
práve v sobotu, ktorá je dňom Pána, má
chorý človek zakúsiť uzdravujúci dotyk
svojho Boha? Takto nám Kristus neukazuje porušenie zákona, ale jeho skutočné
naplnenie v láske k človekovi.
Liturgia: Rim 12, 4 – 5. 15 – 21, zač. 109;
Mt 12, 9 – 13, zač. 45; každodenné antifóny;
menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ: 110;
HP: 109)

UTOROK
22. jún

Hieromučeník Eusebios
A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. (Rim 14, 12)
Ktosi múdry raz povedal: „Najdôležitejšie
miesto, na ktorom budeme stáť, je Boží
súd.“ Už v dnešný deň sa mysľou postavme na toto miesto. Tu stojme a nehýbme
sa! Majme na pamäti Boží pohľad, ktorý
preniká aj naše najtajnejšie myšlienky. Keď
na to pamätáme, preniká nás bázeň, ktorá
nám nedovolí odsúdiť blížneho, ale pobáda
nás prikryť jeho slabosť svojou láskou.
Liturgia: Rim 14, 9 – 18, zač. 114;
Mt 12, 14 – 16. 22 – 30, zač. 46; každodenné
antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA
23. jún

Mučenica Agripína
Ale znamenie nedostane, iba znamenie
proroka Jonáša. (Mt 12, 39b)
Často aj my žiadame od Boha znamenia.
Ak mi, Bože, splníš to a to, vtedy ti už
určite uverím. A odpoveďou Boha je znova
znamenie Jonáša. Prečo? Lebo je to najmocnejší znak milosrdenstva a moci Boha.
Jonáš nemôže porozumieť tomu, že Boh
ho posiela kázať k vrahom svojho národa.
Podobne ani Ninivčania nechápu, že ten,
ktorý by ich mal preklínať a plánovať im
pomstu, ich vyzýva na pokánie a ohlási
im blízkosť Boha. Farizeji neporozumeli
tomuto znameniu, lebo si mysleli, že spása
je určená výsostne im. Kristus chce zachrániť každého človeka, aj toho, ktorý nám

na každý deň

ubližuje. Neraz si na to Ježiš použije práve
nás samých.
Liturgia: Rim 15, 7 – 16, zač. 117;
Mt 12, 38 – 45, zač. 48; každodenné antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111;
HP: 112)

má moc zúrodniť aj takéto miesta. Je
len na nás, či mu to dovolíme urobiť aj
v našom srdci.
Liturgia: Rim 16, 1 – 6, zač. 120;
Mt 13, 3b – 9, zač. 50; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)
molitva-info.ru

PONDELOK
21. jún
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ŠTVRTOK
24. jún

Narodenie Jána Krstiteľa
Jeho meno je Ján. (Lk 1, 63)
Zachariáš je kňaz v úctyhodnom veku,
celý život čaká na potomka. No keď mu
Boh povedal, že bude mať syna, zachová
sa ako neveriaci. Počas deviatich mesiacov
mlčania spoznáva, že Boh má už od vekov
svoj plán s človekom a v tomto odvekom
pláne je pre jeho syna určené meno Ján, čo
znamená Boh je milosrdný. Ani pochybnosti a nevera nedokážu odvrátiť scenár, ktorý
píše Boh, lebo je písaný milosrdenstvom.
Nikto si ho nemôže napísať sám, ale každý
z nás ho môže zahrať jedinečným a neopakovateľným spôsobom.
Liturgia: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112;
Lk 1, 1 – 25, 57 - 68. 76. 80, zač. 1; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
z Narodenia Jána; myrovanie (HS: 388;
PZ: 369; HP: 391)

PIATOK
25. jún

Prepodobná mučenica Febrónia
Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mt 13, 3b)
Nič tak človeka neskľučuje ako myšlienka: „Som neužitočný.“ A predsa je také
ľahké stať sa rozsievačom dobra. Povzbudivé slovo, súcitné počínanie alebo
láskavý pohľad, to sú zrná, ktoré môžeme
rozhadzovať plným priehrštím a vždy
prinesú úžitok vo svojom čase. Pravda,
najprv ich musíme sami pozbierať. Ako?
Rodia sa v hĺbke srdca, ktoré sa nechá
premieňať Božím slovom. Kristus seje aj
do tŕnia, ba aj na skalu, lebo jeho slovo

SOBOTA
26. jún

Prepodobný Dávid zo Solúna
Videl človeka menom Matúš. (Mt 9, 9)
Evanjelisti Lukáš a Marek píšu o povolaní
Léviho. Keď Matúš píše sám o sebe, hovorí, že Ježiš videl človeka menom Matúš.
Meno Matúš znamená dar Boha. Tento
apoštol spoznáva, že Kristus sa naňho pozerá iným spôsobom ako ostatní. Matúša
tento pohľad premieňa, a preto iba on
napíše: „Choďte a učte sa, čo to znamená:
milosrdenstvo chcem a nie obetu.“ Ak si
uvedomíme, že Boh na nás hľadí skrze
milosrdenstvo, čo nám bráni hľadieť milosrdenstvom na svojich blížnych?
Liturgia: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13,
zač. 30; každodenné antifóny; menlivé časti
zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
27. jún

5. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Samson Pohostinný
Nik sa neodvážil chodiť tou cestou.
(Mt 8, 28b)
Na jednej strane sa obyvatelia Gadarského kraja tešia z uzdravenia posadnutých,
ktorí im naháňali strach. No na druhej
strane prosia Ježiša, aby odišiel. Cena
za oslobodenie týchto ľudí a sprístupnenie cesty bola až príliš vysoká. Ten, kto
bol ocenený na tridsať strieborných, zaplatil za každého človeka cenu vlastného
života. V Božích očiach máme tú najvyššiu cenu, ale sami sme schopní neraz
veľmi znížiť hodnotu druhého človeka.
A potom nám už nič nie je sväté, ani život
tých najbezbrannejších. Chceme akési
postavenie, komfort a vlastné pohodlie,
a to nás uzatvára do obielených a chladných hrobov. Svet obťažuje plač detí,
povzdychy a stony starých a nemocných.
Ale tu spoznávame, že skutočné uzdravenie a oslobodenie potrebujeme my, nie
oni. Vtedy uvidíme cestu do raja, ktorá
je sprístupnená pre všetkých. No nedá sa
po nej ísť sám. Kto by nás povzbudil, ak
zakopneme? To dokáže iba láska, ktorá
rozdávaním rastie.
Liturgia: Rim 10, 1 – 10, zač. 103;
Mt 8, 28 – 9, 1, zač. 28; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo štvrtého hlasu (HS: 147; PZ: 100; HP: 101)
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PONDELOK
28. jún

Prenesenie ostatkov nezištníkov
Kýra a Jána
Iné bolo zasiate na kraj cesty. (Mt 13, 19b)
Obraz cesty môže byť obrazom človeka, ktorý si vyznačil vlastný cieľ mimo
pohľadu Boha. Je unášaný ruchom sveta,
žije v chaose. Boh sa prihovára aj takémuto
človekovi, aby zanechal vlastnú cestu, lebo
z nej nikdy neokúsi chutné ovocie. Seje
aj na kraj cesty, kde by nikto iný nesial.
Prečo Boh seje aj na kraj cesty? Lebo jeho
slovo, ostrejšie ako dvojsečný meč má moc
zúrodniť aj takéto srdce. Pošliapané, stvrdnuté, ale nie Bohom zabudnuté.
Liturgia: Rim 16, 17 – 24, zač. 121;
Mt 13, 10 – 23, zač. 51; každodenné antif.;
menl. časti z pondelka (HS: 154; PZ: 109;
HP: 108)

UTOROK
29. jún

Apoštoli Peter a Pavol
A ja ti hovorím: „Ty si Peter a na tejto
skale postavím svoju Cirkev, a pekelné
brány ju nepremôžu.“ (Mt 16, 18)
Celé dejiny kresťanstva sú popretkávané
útokmi, ktorým Cirkev odoláva už vyše
dvoch tisícročí. Podľa Pánovej predpovede
kresťanom nikdy nebudú chýbať skúšky
a prenasledovania. Ale, na druhej strane,
podľa jeho prísľubu niet mocnosti, ktorá by
dokázala Cirkev zničiť. Prečo? Lebo aj keď
je postavená na Petrovi, jej staviteľom nie je
Peter ani žiadny iný apoštol. Jej staviteľom
je samotný Kristus, Boží Syn. To je záruka
nepremožiteľnosti a víťazstva. Apoštoli,
ktorých dnes oslavujeme, Peter a Pavol, si
boli toho vedomí. Premenení stretnutím
so Vzkrieseným žili evanjelium a hlásali ho
všetkým národom. Svedectvo ich života premieňalo a stále premieňa osudy ľudí po celej
zemi. Nikdy sa nechcime stavať na miesto,
ktoré patrí staviteľovi. Žime evanjelium
a nechajme Boha, nech si nami poslúži
vo svojej Cirkvi tak, ako sa to páči jemu.
Liturgia: 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193;
Mt 16, 13 – 19, zač. 67; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo sviatku;
myrovanie; prikázaný sviatok (HS: 390;
PZ: 371; HP: 393)

STREDA
30. jún

Zbor dvanástich apoštolov
Ono je síce najmenšie zo všetkých
semien. (Mt 13, 32a)
Božie kráľovstvo, to je samotný Ježiš,
a miesto, v ktorom sa nachádza Božie
kráľovstvo, to sú hlbiny našej duše. Tak ako
sa aj ten najväčší strom rodí z nepatrného
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na každý deň

semienka, tak sa aj naša viera rodí z nepatrného načúvania Božiemu slovu. Stredoveký
mystik Meister Eckhart to vyjadril týmito
slovami: „Božie zrnko je v nás. Ak zem obrába roľník rozvážny a usilovný, zrno vzíde
a bude sa tiahnuť k Bohu, ktorému patrí,
a všetky jeho plody budú mať božskú chuť.
Zo semienka hrušky vyrastie hruška, z jadra
orecha orechy a z Božích zŕn sám Boh.“
Liturgia: 1 Kor 2, 9b – 3,8, zač 127;
Mt 13, 31 – 36a, zač. 53 (radové);
1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mk 3, 13 – 19,
zač. 12 (Zboru); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár zo Zboru, Sláva,
kondak zo Zboru, I teraz, podľa predpisu,
prokimen, Aleluja a pričasten zo Zboru
(HS: 392; PZ: 373; HP: 395)

ŠTVRTOK
1. júl

Nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián
Lebo múdrosť tohto sveta je
pred Bohom bláznovstvom. (1Kor 3, 19a)
Zasvätený život, rodina založená na kresťanských princípoch či služba ľuďom
na okraji spoločnosti. To sú živí svedkovia ohlasujúci Božiu múdrosť. Ich
sila je v Kristovom kríži a nádej v jeho
zmŕtvychvstaní. Múdrosť sveta hľadí
na takýchto ľudí ako na bláznov, ktorí si
nevedia užívať, nechávajú život unikať
pomedzi prsty, a tak všetko strácajú. No
práve naopak. Nič nestrácajú, ale všetko
získavajú, lebo vedia, komu uverili.
Liturgia: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129;
Mt 13, 36b – 43, zač. 54 (radové);
1 Kor 12, 27 – 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1, 5 – 8,
zač. 34b (nezištníkom); každodenné antifóny; tropár zo štvrtka a nezištníkom, kondak
zo štvrtka, Sláva, kondak nezištníkom,
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja
a pričasten zo štvrtka (HS: 157, 296; PZ: 112,
271; HP: 113, 286)

PIATOK
2. júl

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernách
Potrebné je len jedno. (Lk 10, 42)
Veľmi ľahko sa nám môže stať, že robíme
všetko preto, aby sme sa Bohu zapáčili a bol
s nami spokojný. A tak, skôr či neskôr, sa
naša viera a vzťah s Bohom stáva pre nás
bremenom. Ježišova prítomnosť sa stala pre
Máriu zážitkom radosti, no pre Martu to
bola námaha a povinnosti navyše. Pán nás
pozýva do služby, ale naša služba sa začína
počúvaním jeho slova. Z tohto sa odvíja ovocie našej práce. Skôr než sa staneme Martou,
osvojme si postoj Márie a potom zakúsime
skutočnú radosť zo vzťahu s Pánom.

Liturgia: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b;
Mt 13, 44 – 54a, zač. 55 (radové);
Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11,
27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
zo sviatku Uloženia; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 393; PZ: 374; HP: 397)

SOBOTA
3. júl

Mučeník Hyacint
Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.
(Mt 9, 22)
Dievča, ktoré zomiera na prahu dospelosti,
a žena, ktorá trpí už dvanásť rokov. Čo
mali spoločné? Obe ženy boli považované za nečisté. Jednu poškvrnila choroba
a druhú smrť. Zákon zakazoval dotýkať
sa takýchto ľudí. Prichádza Kristus a robí
akúsi tajomnú výmenu. Berie nečistotu,
ničí smrť a dáva život. Nik iný to nedokázal vtedy a nik iný to nedokáže ani dnes.
To robí iba Kristus. Dnes sa ho skrze vieru
môže každý z nás dotknúť a zakúsiť uzdravenie, ba aj silu vzkriesenia.
Liturgia: Rim 9, 1 – 5, zač. 100;
Mt 9, 18 – 26, zač. 32; každodenné antifóny; menlivé časti zo soboty (HS: 160;
PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
4. júl

6. nedeľa po Päťdesiatnici
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.
(Mt 9, 2b)
Skôr ako Ježiš začne hovoriť o odpustení
hriechov, osloví ochrnutého: „Dúfaj, synu.“
Toto oslovenie je zároveň aj pozvaním.
Kristus pozýva ochrnutého k nádeji, ktorá
pramení z uvedomenia si svojej vlastnej
hodnosti Božieho dieťaťa. Všetci naokolo
sa pozerajú na tohto človeka ako na ochrnutého mrzáka, ale Ježiš sa naňho pozerá
ako na svojho syna. Najväčším problémom
tohto človeka nie je to, že je paralyzovaný.
Jeho najväčším problémom je hriech.
Telesné ochrnutie sa neprotiví hodnosti
Božieho dieťaťa, ale duchovné ochrnutie,
teda hriech, už áno. To, čo vzbudzuje údiv,
nie je telesné uzdravenie, lebo zástupy boli
svedkami nejedného takéhoto uzdravenia.
Ale udivuje ich to, že má moc odpúšťať
hriechy. Ak si človek uvedomí, aká veľká je
jeho hodnota, vtedy naberá silu a odvahu
vzoprieť sa hriechu a priľnúť ku Kristovi.
Liturgia: Rim 12, 6 – 14, zač. 110;
Mt 9, 1 – 8, zač. 29; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti z piateho
hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)
Michal Pavliško

www.casopisslovo.sk

24

pre deti

Kríže

Príbehy poslušníka

Za biskupa.
Počul som, že má
spory
s bratom.

A pritom len nedávno prekonal
ťažkú chorobu. Navyše za ním
každý deň chodí toľko ľudí
s ponosami.
Hm.

To ešte nevie, že ho čakajú dôležité rozhodnutia ohľadne nášho monastiera a predstaveného.
Čože?

Máme ešte chvíľku času...
Poď, pridám sa aj ja k tvojej
modlitbe.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Páči sa mi tvoja horlivosť v modlitbe. Za čo sa toľko modlíš?

A aj
v srdci
prežíva toľko krížov,
ako ich má na svojom sakkose.

Ahoj, deti, každý deň robíme niekoľko
činností, ktoré sa opakujú. Jednou z nich
je obliekanie. Hneď ráno sa potrebujete
obliecť do školy, na výtvarnej vytiahnete zásteru, na telesnej sa prezlečiete
do športového úboru a keď idete do
chrámu alebo na svadbu, tak vyberiete zo skrine niečo slávnostnejšie. Oblečenie si vždy vyberáme podľa zámeru,
spoločenskej udalosti, vkusu, strihu aj
materiálu.

Viete, že prvým krajčírom bol Boh? Ak si
odmyslíme figové listy, tak práve on zhotovil prvý odev prvým ľuďom v raji. No
nielen to. Za čias Mojžiša dal Izraelitom
presné pokyny (ako módny návrhár),
ako má vyzerať oblečenie veľkňaza.
A odev dnešných kňazov a biskupov sa
mu v mnohom podobá. V tomto čísle si
v našom slovníčku povieme niečo
o vrchnom oblečení biskupov byzantskej
tradície, ktoré sa volá sakkos.

Vrece
4
Grécke slovo sákkos (σάκκο) má pravdepodobne pôvod v hebrejskom ja:
zyku. Znamená vrece alebo vrecovinu, ktorá sa nosí ako znak smútku aj
999 + 1
kajúcnosti. Slovom saccus sa nazýva
aj plátenná taška na chlieb alebo
.
múku a často sa ním označuje aj
nesmierne bohatstvo. V duchovnom
3,3
zmysle biskupský sakkos pripomína
šarlátové rúcho, v ktorom bol oblečený
Kristus (Jn 19, 2 – 5).
Úloha: Správne doplň slová do citátu.

bili
na hlavu
k nemu
tvári

A

pozdravený
purpurového
kráľ
z tŕnia

Vojaci uplietli ...... korunu,
položili mu ju ....... a odeli
ho do ........... plášťa.
Prichádzali ..... a hovorili:
„Buď.......... , židovský .... !“
A .... ho po ..... .
(Jn 19, 2 – 3)

B

+

:

50

10

–

–

Z Dalmácie
267

Sakkos je vrchné liturgické rúcho biskupa a oblieka sa na stichár. Pravdepo=
dobne sa vyvinul z dalmatiky (pôvod
má v Dalmácii), kráľovského oblečenia

– tuniky, ktorá sa obliekala cez hlavu.
Kvôli pohodlnosti sa neskôr po bokoch
=
nezošívala, ale uväzovala na stužky
alebo zapínala na ozdobné gombíky. Na
297
niektorých biskupských sakkosoch sú
našité aj malé zvončeky podľa rúcha starozákonného veľkňaza.
Na začiatku nosili rúcho iba patriarchovia
a iba na tri veľké sviatky – Narodenie, Paschu
a Zostúpenie Svätého Ducha.
Úloha: Na webe Slova si nájdeš vystrihovačku biskupského sakkosa so slovami, ktoré sa
biskup modlí pri jeho obliekaní.

Gombíky

Na biskupskom
sakkose je zvyčajne
istý symbolický
počet gombíkov.
Súvisia s Kristovými
rokmi.
Úloha: Ak chceš
vedieť, koľko rokov
žil Ježiš Kristus na
zemi a koľko gombíkov je na sakkose,
skús vyriešiť náš
počtársky rébus.
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JUBILEÁ KŇAZOV
Cyril Jančišin st., stavroforný protojerej, cirkevný sudca Košickej eparchie – 20. jún – 50
rokov kňazstva; Juraj Bujňák, duchovný správca slovenských gréckokatolíkov v Mníchove
– 9. jún – 25 rokov kňazstva; Peter Komanický,
koordinátor hnutia Svetlo – život – 30. jún
– 25 rokov kňazstva; Marek Kolesár, farár farnosti Ľubovec – 7. júl – 50 rokov života; Imrich
Marinčák, na odpočinku v Prešove s právom
nosiť nábederník – 8. júl – 93 rokov života;
František Krajňák, výpomocný duchovný
farnosti Prešov – 14. júl – 40 rokov kňazstva;
Jaroslav Štelbaský CSsR, igumen kláštora
v Michalovciach – 14. júl – 25 rokov kňazstva;
Juraj Zimovčák, výpomocný duchovný farnosti Prešov s právom nosiť nábederník – 24. júl
– 55 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme mnohaja lita,
blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – apríl
50 rokov: MUDr. Radoslava Bajužiková, Zalužice; Mgr. Marián Čintala, Poša; PhDr. Beáta
Kereštanová, Trebišov
60 rokov: JUDr. Anna Burdová, Košice; Gabriela
Kaplárová, Hatalov; Katarína Kiselová, Trebišov
70 rokov: Anna Dzurjová, Vysoká nad Uhom;
Katarína Fiľková, Priekopa; Viera Hirjaková,
Zbudza; Imrich Hirka, Abranovce; Katarína
Kováčová, Košice; Jozef Toma, Kazimír; Helena
Vinerová, Michalovce
75 rokov: MUDr. Mária Brecková, Michalovce;
Ing. Edita Goldírová, Košice; Anna Hatalová,
Vranov nad Topľou; Ing. Štefan Hudák, Bajany;
Magdaléna Ilčiková, Košice; Mária Olejárová,
Svidník; Mária Orosová, Michalovce; Zuzana
Špaková, Košice-Šaca; Juraj Vachaľ, Matiaška;
Štefan Vaško, Budkovce
80 rokov: Rozália Ďurčíková, Helcmanovce;
Margita Fedorová, Dvorianky; Jozef Koscik,
Drienov; Mgr. Eva Nyarjašová, Vranov nad
Topľou; Ing. Juraj Popovič, Zemplínska Teplica;
Anna Sakarová, Vislava; Ján Špavelko, Sečovce;
Anna Tóthová, Vysoká nad Uhom; Žofia Volčková, Poráč; Helena Zubková, Sačurov
85 rokov: Bernardína Gavalová, Košice-Barca;
Štefan Ihnát, Lekárovce; Etela Kandráčová,
Slivník; Mária Rošková, Vojnatina; Jozef Zubko,
Nižný Hrabovec
90 rokov: Margita Bodnárová, Jastrabie; Alojz
Brindzák, Hlinné
BLAHOŽELÁME
V týchto dňoch sa krásnych
70 rokov dožíva pani Marcela Kurucová zo Zemplínskeho Hradišťa. Milá naša
manželka, mamka a babka,
prajeme ti k tvojmu sviatku
pevné zdravie, šťastie, veľa
lásky a Božieho požehnania, nech ťa na tvojej
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oznamy

životnej ceste sprevádza Panna Mária, ku ktorej sa vo svojich modlitbách utiekaš a na ktorej
slávu už úctyhodných tridsať rokov každý
deň kantoruješ v našej prekrásnej hradištskej
cerkvi. Ďakujeme ti za tvoju lásku, obetu a akčnosť, ktoré dávaš manželovi Milošovi, deťom
a šiestim vnúčatám. Nech sa ti tvoja štedrosť,
obeta a ochota rozdať sa nezištne pre iných
stonásobne vráti v zdraví a každodenných
radostiach.
S láskou a úctou manžel Miloš, deti Marcela
s manželom Robertom, syn Miloš s manželkou
Luciou a vnúčatká Dianka, Robko, Jakubko,
Laurinka, Miloško a Lucka.
20. júna 2021 sa požehnaných 45 rokov života dožíva
náš otec protopresbyter
Maroš Prejsa. Pri tejto
príležitosti ďakujeme Pánu
Bohu za dar života a vám,
otec Maroš, za ohlasovanie
Božieho slova, starostlivosť, obetavosť, povzbudenie. Do ďalších rokov vyprosujeme veľa
Božích milostí, plnosť darov Svätého Ducha
a ochranu Matky ustavičnej pomoci. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Sniny
Drahý náš ocko Michal Vaľovčin zo Sečovskej
Polianky, 21. júna sa z Božej milosti dožívaš
svojich krásnych 70. narodenín. My tvoji najbližší ti prajeme pevné zdravie, radosť v srdci,
pokoj a lásku. Nech ti Presvätá Bohorodička
vyprosí u svojho Syna Ježiša Krista a jeho
nebeského Otca mnoho Božích milostí, dary
Svätého Ducha, nech ťa sprevádza Božia
prítomnosť a požehnanie.
Zo srdca praje milujúca manželka Marienka
a deti Michal, Pavol, Majka a Janka s rodinami.
Na mnohaja i blahaja lita!
1. júla 2021 uplynie 20 rokov od prijatia sviatosti Kristovho kňazstva otca Petra Vaška. Si
veľkým požehnaním pre veriacich vo farnosti
Žakovce, kde pôsobíš ako duchovný správca.
Nech Pán požehnáva ďalšie roky tvojej kňazskej služby a udelí ti potrebné milosti na rast
a budovanie Božieho kráľovstva. Vyprosujeme
ti od Pána hojnosť Božích milostí, plnosť darov
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky.
rodičia a súrodenci
Z celého srdca chcem poďakovať svojej manželke Silvii Gecejovej za jej lásku a dobrotu
počas spoločných dvadsiatich rokov manželského života. Buď aj naďalej srdcom našej
rodiny!
Marcel
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
Prenajmem starší RD po rekonštrukcii, 25 km
východne od Košíc. Od augusta t. r. Mesačne
200 € + inkaso. Majiteľ: 0911 812 227.

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
Pondelok 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice)
11.30 Moleben k sv. Jozefovi 16.30 Svätá
liturgia csl. (Prešov) 17.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke 18.00 Svätá liturgia sl. (Michalovce)
Utorok 07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30
Moleben za chorých 16.30 Večiereň 17.00
Svätá liturgia csl. (Košice)
Streda 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 11.30
Moleben 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) 18.00 Svätá liturgia csl. (Ľutina)
19.30 Moleben k sv. Jozefovi 20.00 Ruženec
20.35 Eucharistická adorácia
Piatok 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice)
09.00 Krížová cesta 11.30 Panychída 16.30
Večiereň 17.00 Svätá liturgia sl. (Bratislava)
20.00 Apoštolát modlitby (prvý a tretí piatok
mesiaca)
Sobota 07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 16.30
Večiereň 17.00 Deviata hodinka, večiereň
a malé povečerie (Univ)

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
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
Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa
sv. Juraja. www.ikony.sk
Predám novú nepoužitú nerezovú nádobu
s objemom 25 litrov vrátane odnímateľného
výpustného kohútika. Je vhodná do chrámu
na svätenú vodu alebo na víno. Môžem ju aj
zabaliť a poslať na dobierku. Cena je 89 eur.
Kontakt: 0903 613 370

OSPRAVEDLNENIE REDAKCIE
Všetkým jubilantom, ktorých mená sme
omylom v minulých číslach zabudli uverejniť, sa ospravedlňujeme a dodatočne
im blahoželáme.
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Nedeľa 08.00 Utiereň 13.30 Posvätný ruže
nec 14.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová; okrem
nedele po prvom piatku) 16.30 Večiereň 17.00
Večiereň 18.00 Svätá liturgia csl. (Prešov)
19.06. (sobota) 09.45 Posvätný ruženec
20.06. (nedeľa) 09.30 Svätá liturgia sl. (Michalovce)

Akatist
k sv. Jozefovi
26.06. (sobota) 14.00 Utiereň (Parma, USA),
Svätá liturgia (Parma, USA)
27.06. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia csl.
(Prešov)
04.07. (nedeľa) 10.30 Svätá liturgia sl.
(Bratislava)
TV LUX
Sobota 07.00 Svätá liturgia z Prešova
18.06. (piatok) 14.20 GKM R 19.30 Starý zákon
– Samuel a kráľ Izraela (anim. film) 20.30 Dôkaz
viery: Matka Terézia z Kalkaty (film)
19.06. (sobota) 14.10 Akatist k sv. Jozefovi P
15.30 Gréckokatolícky slávnostný ruženec
17.30 Dôkaz viery: Matka Terézia z Kalkaty
(film) R 20.30 Vo svetle pravdy – film o bl. Guiseppem „Pinovi“ Puglisinim, sicílskom kňazovi,
ktorý sa postavil proti mafii
20.06. (nedeľa) 08.00 GKM 16.40 Vo svetle
pravdy (film) R 18.10 Eucharistické zázraky (2)
21.06. (pondelok) 08.10 Týždeň s ... (farnosť
Stará Ľubovňa) 15.30 Ruženec z Lúrd
23.06. (streda) 09.00 Týždeň s ... R 09.10 Generálna audiencia 16.55 Fatimské posolstvo (8)
24.06. (štvrtok) 19.45 Týždeň s ... R 20.45
V kontexte – kresťanstvo a reinkarnácia
25.06. (piatok) 09.00 Katolicizmus (5) – Peter
a Pavol 15.15 Týždeň s ... R 20.30 Dôkaz viery:
Páter Pio (film)
26.06. (sobota) 09.35 Týždeň s ... R 15.30
Gréckokatolícky ruženec svetla 17.30 Dôkaz
viery: Páter Pio R 20.30 Pedro Poveda – Svetlo
z Guadixu (film)
27.06. (nedeľa) 10.45 Katechéza (František Trstenský) 14.40 Týždeň s ... R 16.30 Pedro Poveda
– Svetlo z Guadixu R
29.06. (utorok) 09.30 Svätá omša z Vatikánu
21.55 Gréckokatolícky magazín
02.07. (piatok) 09.00 Ruženec z Levoče (aj
16.00) 10.00 Svätá omša z Levoče (aj 17.00)
20.15 Eucharistické zázraky 20.30 Dôkaz viery:
Svätý Augustín (film)
03.07. (sobota) 14.10 Akatist k Presvätej Bohorodičke 18.00 Dôkaz viery: Svätý Augustín R
20.30 Ako Pán Boh dá (filmová komédia)
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04.07. (nedeľa) 09.00 Ruženec z Levoče 10.00
Svätá omša z Levoče 16.40 Ako Pán Boh dá R
TV NOE
19.06. (sobota) 07.10 Animované biblické
příběhy: Abrahám a Izák 09.05 Svatý Jan
Neumann R 18.30 První křesťané – obrátenie
impéria 21.55 Dvě koruny – hraný dokument
o Maximiliánovi Kolbem
20.06. (nedeľa) 11.10 V pohorách po horách
(17) – Malý Kriváň a Malá Fatra 17.20 Věk
reforem (5) 21.10 Slavnostní koncert ke znovuotevření plzeňské katedrály P
21.06. (pondelok) 12.50 První křesťané R 14.40
Noční univerzita – zvládnu naše deti manželstvo a rodinu? 16.20 Na pořadu rodina (6)
23.06. (streda) 09.20 Generální audience P
24.06. (štvrtok) 08.40 Moudrost mnichů – recept na problém pornografie 12.50 V pohorách
po horách (82) – Roháč a Súľovské skaly 21.15
Moudrost mnichů R
25.06. (piatok) 08.40 Moudrost mnichů –
recept na priateľstvo 19.35 Moudrost mnichů R
22.15 Otec Pio, tvůrce milosrdenství – dokument o živote a odkaze Pátra Pia
26.06. (sobota) 12.40 Metr od svatosti (2) – film
o Jánovi Pavlovi II. 15.25 První křesťané – prenasledovanie a obrana kresťanstva 22.35 Mise
– film s Robertom de Nirom
27.06. (nedeľa) 11.10 V pohorách po horách
(90) – Ploská a Veľká Fatra 14.25 Věk reforem
(6) – Tridentský koncil 20.05 Léto s liškou –
príbeh o priateľstve
28.06. (pondelok) 08.40 Moudrost mnichů –
recept na vzťah 12.50 První křesťané R 16.15
Léto s liškou R 22.05 Moudrost mnichů R
29.06. (utorok) 08.40 Moudrost mnichů – práva
žien a matiek 20.05 Buon giorno s Františkem P
30.06. (streda) 08.40 Moudrost mnichů – strata
blízkeho 09.20 Generální audience P
01.07. (štvrtok) 08.40 Moudrost mnichů
– recept na výchovu 09.55 Kulatý stůl – workoholizmus 16.50 Na pořadu rodina – dieťa
s postihnutím 18.15 Moudrost mnichů R
02.07. (piatok) 08.40 Moudrost mnichů – smrť
18.30 Moudrost mnichů R
03.07. (sobota) 12.10 Pod lampou 14.20 První
křesťané – herézy
04.07. (nedeľa) 14.25 Věk reforem (7) – Ovocie
Tridentu
LUMEN
Každý deň 04.50 Deň s modlitbou 05.45 Ranné
chvály 08.30 a 18.00 Emauzy – svätá omša
alebo liturgia 19.45 Rádio Vatikán
Pondelok – Piatok 04.00 a 19.00 Posvätný
ruženec 07.22 Kalendár prírody 08.20 Ďalekohľad alebo cez optiku zahraničnej tlače 09.15
Srdce Európy – tematické reportáže zo Slovenska 13.50 Ďalekohľad R 16.00 Svetielko –
detská relácia 22.30 Spoznávame Bibliu
Utorok 10.30 Spoločenský komentár 21.30
Čítanie na pokračovanie

Piatok 10.30 Myšlienky z gréckokatolíckeho
katechizmu
Sobota 09.30 Viera do vrecka – praktická
príručka pre každého kresťana 15.15 Literárna
kaviareň 15.50 Manželské katechézy 20.15
Od ucha k duchu
Nedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky 10.30
Výber z pápežských encyklík 11.00 Vyznania
13.00 Rozhlasová hra
20.06. (nedeľa) 13.00 Princ Gonzága (rozhlasová hra) 14.00 Vitaj doma, rodina! – Ako médiá
ovplyvňujú manželov aj deti v rodine Hosť:
Barbora Okruhľanská
27.06. (nedeľa) 14.00 Vitaj doma, rodina! – dôležitosť rodin. bývania. Hosť: otec M. Ďuračka
30.06. (streda) 20.00 Lupa – gréckokatolícka
farnosť Prievidza
02.07. (piatok) 16.30 Pútnický víkend – po stopách svätých Cyrila a Metoda na Nitrian. hrade
RTVS
DVOJKA
20.06. (nedeľa) 09.00 Svätá liturgia z pravoslávneho chrámu v Prešove 11.00 Orientácie 11.25
Slovo R
21.06. (pondelok) 12.45 Orientácie R
23.06. (streda) 08.45 Karpatský miestopis –
Užhorodský a Seredňanský zámok
27.06. (nedeľa) 10.30 Orientácie 10.55 Slovo
28.06. (pondelok) 12.35 Orientácie R
04.07. (nedeľa) 13.30 Televízny posol 19.55
Slovo
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
Nedeľa 06.13 Zamyslenie na dnešný deň
08.05 Hosť nedeľného Dobrého rána 12.30
Opri sa o mňa
20.06. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského z Banskej Bystrice
27.06. (nedeľa) 09.05 Záznam z evanjelických
služieb Božích z Gemerskej Polomy (aj Regina)
04.07. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z BratislavyPetržalky
RÁDIO REGINA
Pondelok 00.01 Viera v živote R 00.45 Ekuména vo svete R
Štvrtok 21.05 Viera v živote 21.50 Ekuména
vo svete
Sobota 06.05 Ekuména vo svete R 17.05 Rádio
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
Nedeľa 05.00 Duchovné horizonty R 06.05
Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny
20.06. (nedeľa) 09.05 Pravoslávna svätá liturgia
z Falkušoviec
05.07. (pondelok) 09.05 Svätá liturgia z Katedrály Povýšenia svätého Kríža v Bratislave (slávi
vladyka Peter Rusnák)
RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Krajina duše

zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

BETÓNOVÝ KOVBOJ

KNIHA g „Zažite tajomstvo, romantiku
a nebezpečenstvá prvej svetovej vojny
v tomto románe o rozlišovaní a odvahe...“
Po troch rokoch veľkej vojny je najsilnejšou stránkou Anglicka jeho tajná služba
– agenti, ktorí riskujú svoj život, aby získali
informácie, a experti, ktorí dokážu dešifrovať nemecké telegramy, a tak zistiť plány
nepriateľa. Margot de Wildeová sa v tajnej
miestnosti 40, kde dešifruje zachytené správy, cíti ako ryba vo vode. Keď jej však život
obráti naruby nečakaná strata, zistí, že čísla
nie sú všetko. Drake Elton sa pre zranenie
vráti domov, ale prenasleduje ho nepriateľ,
ktorý sa ho drží zubami-nechtami. Margot
a Drake sú obkľúčení biologickou vojnou,
nemeckým špiónom a šifrovanými listami,
ktorí nechcú zničiť len ich, ale aj ich milovaných. (Martin Švikruha i527.net)
Pomôcky: Sypaním
Otav, Labis, odoberie
Sai, Ask, Io

1
q

Kyslá
pochutina

Zliepal si

Írska
bohyňa
blahobytu

FILM g Cole je problémový tínedžer
vychovávaný len matkou. Po tom, čo
ho vyhodia z ďalšej školy, je jeho matka v koncoch a rozhodne sa ho odviesť
za jeho otcom Harpom do Filadelfie.
Dúfa, že otcovská ruka pomôže pri jeho
výchove. Cole, ktorý svojho otca nepozná,
onedlho pochopí, že jeho otec nie je len
obyčajný chlap. Harp totiž patrí k moderným kovbojom, čo znamená, že sa celé
dni venuje len starostlivosti o kone, ktoré
zachraňuje a odkupuje. Jedného má dokonca aj v byte. Cole je znechutený z otcovho spôsobu života a uteká za dávnym
kamarátom, ktorý obchoduje s drogami.
Napokon sa však vracia a začína objavovať život, ktorý vedú filadelfskí kovboji.
(Slovomír Gereg ml.)

Autor:
Long ton, Vladimír
4
značka Komanický
q

Nepodľahol

Lyže

Vysokoškolský
funkcionár

Vonku

B A Š T A O Z Á K Y S S S K L A D
A Ť L O D N I

Nevysádzal si

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

Hromada

Náš
humorista

Budoval

Náuka
Prídavky
do jedla
20 kníh
vo Švédsku
Popravca

K A R A S A P Á Z Ú K P L K D Y H

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.

Okovali

Autor: Marek Pataky

49 v Ríme

u

EČV Senca

Umelá
hmota

Dvojhláska

3

A C I L U O C O N E V O A O R T A

Legenda: AORTA, BALET, BAŠTA, BLOKY, BREMENO, CIEVY, DEKAN,
ESTER, HAVAJ, IHLAN, INDOL, KALUS, KAMPAŇ, KARAS, KLASIKA,
KOHÚT, LAICI, LOKAJ, MAMUT, MINCE, NÁROD, OBLEK, OBRAZ,
ODOZVA, OXIDY, PANELY, POLEVY, POLITIK, POLOMY, SAMBA, SAUNA,
SKLAD, SLAMA, SLINA, SLONY, SLUHA, SPOLOK, TALMUD, TIBET,
TIENE, ŤAŽNICA, UDICE, ULICA, ÚNIKY, VÁNOK, VINICA, VLAKY, VLASY,
ZÁKYS, ZÁPAS, ZVADA.

Lenže

Malajzisjké
mesto
Red
vs. Blue

I Č H B L E A Y N E A O Y

A E T N K Y O O J Ž M V N V R L J

Japonské
mesto

u

T U M A M E T B E A P T I B E T A
Ň I A I

Odra
v Nemecku
Štátny,
skratka

Okrem
Amerícium, iného
značka Vyžarovala
teplo

E N U D I C E A L K Z S E N A I V
K V L C S M Ú D R O S Ť C K I E D

Indické
mesto

Odrezok

Germánsky
prvý muž

Plúž

Typ Fiata

Predložka

J S L O N Y E A P O

L N D H O C Z V A D A Z V R M L Z

Jupiterov
mesiac

Boh mesta
Eridu

LEKÁREŇ
N M O X I D Y Ú B L O K Y D S R O

Príbeh

Preš

HUDBA g Nedávno som sa dostal
k albumu hudobného zoskupenia Martindom Worship, ktoré pôsobí v rámci
spoločensta pri Dóme svätého Martina
v Bratislave. Na albume sa nachádza
jedenásť skladieb. Názov skupiny už síce
predznačuje, že pôjde o chvály, ale nie
je to celkom tak. Respektíve nejde iba
o jednoduché a lacné chvály, ale o ozajstnú dobrú hudbu a hlboké texty, ktoré
nie sú iba často opakovanými frázami.
Na albume sa nájdu meditatívne i radostné skladby. Veľkým plusom albumu je, že
je naživo nahrávaný, a to nijako neuberá
na jeho kvalite, čo hovorí o dobrej úrovni
zoskupenia. Album si môžete vypočuť
na známych streamovacích platformách.
(Dominik Petrík)

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

EČV Dunajská streda

Chemická
značka
olova

MARTINDOM WORSHIP:
JEDINÝ SKUTOČNÝ KRÁĽ

Dietlova
hrdinka

Česká TV

Snežný
muž

Morská
ryba

Kujný
nerast

Neón
značka

Stupaj

2

kultúra a relax

Správne riešenia z čísla 10: Krížovka: Ochranca Presvätej Panny
Márie. Osemsmerovka: Ľudia chápu život, keď chápu Boha.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

ROSEANNA M. WHITEOVÁ:
ČÍSLO LÁSKY
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sv. Kozmu a Damiána

Nedeľa 04.07.2021
Svätá liturgia 10.00

(Mariánska hora)
otec Peter Šturák, dekan fakulty

Nedeľa 18.07.2021
Púť miništrantov 10.00

Nedeľa 25.07.2021
Svätá liturgia 10.00

Svätá liturgia 17.00

(Mariánska hora)
Duchovná obnova – redemptoristi

Svätá liturgia 17.00

(Mariánska hora)
Duchovná obnova – studiti

10.00 Svätá liturgia

(Mariánska hora)
otec Juraj Gradoš, časopis Slovo

31.07.2021 Sobota
10.00 Svätá liturgia

(Mariánska hora)
otec Peter Cap, riaditeľ DKÚ

07.08.2021 Fa�mská sobota
10.00 Svätá liturgia
(Mariánska hora)

18.08.2021 Streda
17.00 Svätá liturgia csl.
(Mariánska hora)
Duchovná obnova – baziliáni

20.08.2021 Piatok

03.07. Fatimská sobota (10.30 h)
04.07. Malá púť: Akatist a ruženec (09.00);
Svätá liturgia (10.30)
centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
19. – 24.07. Seminár Otcovo srdce . Tieto
stretnutia, slúžia na obnovu a posilnenie
vzťahu k Otcovi.
09. – 15.08. Prázdninový rodinný tábor.
Pozývame Vás prežiť týždeň v Centre pre
rodinu na Sigorde, v spoločenstve ďalších
rodín. V rámci programu prázdninového
týždňa sme pre Vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými
aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody,
spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej
modlitby, duchovného slova, či filmové
večery a iné aktivity. Bližšie informácie:
centrum.rodina@gmail.com.
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)
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
04. – 10.09. Putovanie mladých
do Medžugorja
11. – 18.09. Putovanie rodičov
do Medžugorja
romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (cez Youtube)

CENACOLO
RÓMSKA

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

KOINONIA

Štvrtok 19.08.2021

24.07.2021 Sobota

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

MISIA

Nedeľa 15.08.2021

10.00 Púť priateľov Ľu�ny

KOMUNITA

(bazilika)
otec Andriy Yevchuk, nunciatúra

11.07.2021 Nedeľa

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
22.06. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (18.00 h)
03.07. Fatimská sobota: Posvätný ruženec
(08.30); Svätá liturgia (09.30 h)

JÁN KRSTITEĽ

Svätá liturgia 10.00

(Mariánska hora)
otec Vladimír Mikluš Sekera, rektor seminára

CENTRUM PRE RODINU

Nedeľa 01.08.2021

10.00 Svätá liturgia

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.06. Moleben k bl. Metodovi (09.00;
17.00 h); Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30; 18.00 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

(Mariánska hora)
História a súčasnosť - Stretnutie rodákov
z farnosti, kňazov pôsobiacich
a slúžiacich vo farnosti

03.07.2021 Fa�mská sobota

PÚTNICKÉ MIESTA

Posvätný ruženec 09.15
Svätá liturgia 10.00
Koncert (F. Schubert) 11.30

03.07. Fatimská sobota: Posvätný ruženec
(09.15); Svätá liturgia (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

ĽUTINA

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)
Nedeľa 10.00 a 12.00 Svätá liturgia na hore

