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Tešíte sa? Ja áno. A ak nemáte na 14. septembra 
už naplánovanú dovolenku či voľno, odporúčam 
to urobiť. Návšteva Svätého Otca na Slovensku 
a priamo v Prešove, v sídle našej gréckokatolíckej 
metropolie, je obrovským darom pre nás. Darom, 
ktorý dáva radosť, no i zaväzuje.

Tieto dni chodím medzi vás – do farností či 
na stretnutia. To, čo vidím, mi vtláča slzy do očí. 
Akoby prišiel čas oddelenia pliev a zrna. Tí, ktorí 
chodili do cerkvi zo zvyku, z povinnosti či kvôli 
pohľadu iných, dnes sedia doma. Zvykli si? Myslím 
si, že mnohí z nich boli „doma“, i keď boli na li-
turgii v cerkvi. Chrámy osireli. Už nepotrebujeme 
Boha, nepotrebujeme chrámy. Stačia nám pôžičky 
a obchodné domy, kde môžeme ešte nezarobené 
peniaze míňať najlepšie v nedeľu.

V tomto čase k nám prichádza Svätý Otec. Na Jána 
Pavla II. sme sa tešili. Srdcia nám horeli, že pápež 
príde k nám – ku gréckokatolíkom. Tešili sme sa, že 
ho uvidíme naživo – hoci aj z niekoľko sto metrov. 
Ja som mal to šťastie, že prešiel blízko okolo mňa 
po skončení akatistu do sakristie. Naozaj blízko. Spo-
mínam si na ten čas veľmi živo, lebo už vtedy som 
ako bohoslovec pomáhal pripravovať túto akciu.

Dnes k nám prichádza Svätý Otec znova. Iný, ale aj 
my sme sa zmenili. Prichádza presne taký, akého 
potrebujeme. Muž skutkov viery, skutkov lásky. Po-
sol nádeje. A toto nám prináša. Prichádza, aby nám 
pripomenul našu vieru. Tú, pre ktorú naši prarodičia 
trpeli, boli pozatváraní, hladovali a boli bití. A to ne-

hovorím o kňazoch, ale o svojich i vašich predkoch. 
Zrazu si vo viere boli všetci rovní. Moja prababka 
sedela v cele, ktorú predtým obýval vladyka Pavel 
Gojdič. Spoznala to z nápisu na stoličke, ktorú tam 
mala. Mnohým bolo odoprené vyššie vzdelanie, lebo 
boli kresťanmi. A zasa mnohým deťom odopierali 
Boha, lebo v nich možno komunisti videli budúc-
nosť. Sám som patril medzi ne. Ak som chcel byť 
na náboženstve, musel som sedieť schovaný vonku 
pod oknom a otec Emil Zorvan dal pootvárať všetky 
okná, aby sa „vetralo“. A to nehovorím o zaberaní 
majetku, nivočení zdravia... mnohých ďalších.

Akosi sme na to zabudli. Zabudli sme na cenu, 
ktorú oni zaplatili, aby nám mohli hovoriť o Bohu. 
Cenu, ktorú zaplatili z lásky k nám, aby sme sa aj 
my naučili milovať. Aby sme mali nádej, že smrťou 
sa náš život neskončí. Ale že to, ako žijeme, určí, 
aký bude náš život po smrti. Tak často počúvame 
o pôžitkoch, ktoré môžeme zakúsiť – a je ich tak 
veľa, že naháňaním sa za nimi zapĺňame celé dni, 
týždne, roky – celý život. Svätý Otec prichádza, aby 
sme sa zastavili. Prináša svetlo, aby sme spoznali 
skutočné potreby – svoje i ľudí okolo nás. Aby sme 
si pripomenuli silu viery, nehu lásky a oheň nádeje. 
A aby sme sa nechali znovu zapáliť.

Jeho návšteva, ako povedal, je pastoračná. Neprichá-
dza sa nám ukázať, ale ohlásiť radostnú zvesť – evan-
jelium. Neprichádza nás karhať za naše poklesky, ale 
hovoriť nám o svete, ktorý je naplnený Božou láskou. 
Neprichádza s hrozbami, ale s ponukou na zmenu. 
Zmenu nás a skrze nás celého Slovenska. Zmenu 
k lepšiemu, k ľudskosti, k láske. Zmenu, ktorá z nás 
urobí lepší obraz nášho nebeského Otca a priblíži 
nás k tým, ktorých môžeme v pravde nazvať jeho 
deťmi. K tým, ktorí túto svoju vieru v Boha už ukáza-
li svojím životom. Tak zahoďme skutky tmy a nechaj-
me sa obliecť Svätým Otcom do nádeje vzkriesenia.

OTCOVE DARY
Juraj GRADOŠ
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STRETNUTIE S KRISTOM 
OSLOBODZUJE

Marek BARAN

Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla Svätý Otec 
František vo svojej homílii poukázal na príklad apoštolov, 
ktorí po stretnutí s Kristom získali pravú slobodu.

Dvaja veľkí apoštoli, apoštoli evanjelia 
a dva nosné stĺpy Cirkvi: Peter a Pavol. 
V strede ich príbehu nie je ich majstrov-
stvo, ale stretnutie s Kristom, ktoré im 
zmenilo život. Zažili skúsenosť lásky, 
ktorá ich uzdravila a vyslobodila. Preto sa 
stali apoštolmi a vyslancami vyslobodenia 
pre ostatných. Peter a Pavol sú slobodní, 
lebo boli vyslobodení. Peter, rybár z Ga-
liley, bol oslobodený od pocitu nedos-
tatočnosti a zatrpknutosti zo zlyhania; 
odohralo sa to vďaka  nepodmienečnej 
láske Ježiša. Ježiš ho oslobodil od strachu, 
od spoliehania sa iba na ľudské istoty, 
od svetských starostí, povzbudzujúc 
v ňom odvahu riskovať všetko a radosť 
z pocitu byť rybárom ľudí. I apoštol Pavol 
zažil vyslobodenie zo strany Krista. Bol 
vyslobodený z oveľa neznesiteľnejšieho 
otroctva, z otroctva svojho ja, a zo Šavla 
sa stal Pavlom, čo znamená malý. Pre-
to na konci svojho života môže povedať, 
že „Pán stál pri mne“ a „vyslobodí ma zo 
všetkého zla“ (2 Tim 4, 17.18).

Drahí bratia a sestry, Cirkev hľadí 
na týchto dvoch obrov viery a vidí dvoch 
apoštolov, ktorí oslobodili moc evanjelia 
vo svete jedine vďaka tomu, že boli najprv 
sami vyslobodení stretnutím s Kristom. 
On ich nesúdil, neponížil, ale zdieľal 
s nimi ich život s láskou a blízkosťou, 
podporujúc ich svojou vlastnou modlit-
bou a občas aj napomenutím, aby ich vy-
burcoval k zmene. Tak isto to Ježiš robí aj 
s nami: uisťuje nás o svojej blízkosti, prosí 
a prihovára sa za nás u Otca; a vľúdne nás 
napomína, keď schybíme, aby sme mohli 
znovu nájsť silu vstať a pokračovať na ces-
te. Keď sa nás dotkne Pán, aj my budeme 
vyslobodení. A  potrebujeme byť neustále 
vyslobodzovaní, lebo iba slobodná 

Cirkev je vierohodná. Tak ako Peter, aj 
my sme povolaní oslobodiť sa od pocitu 
porážky po našom rybolove, ktorý sa 
občas nevydarí; oslobodiť sa od strachu, 
ktorý paralyzuje a vyvoláva v nás úzkosť, 
uzatvárajúc nás do našich istôt a zbavujúc 

nás odvahy prorokovať. Tak ako Pavol 
sme povolaní byť slobodní od pokrytectva 
vonkajškovosti; byť slobodní od poku-
šenia presadzovať sa silou sveta, a nie 
naopak tou slabosťou, ktorá dáva priestor 
Bohu; byť slobodní od takého dodržiava-
nia náboženstva, ktoré nás robí strnulými 
a nepružnými; slobodní od dvojznačných 
vzťahov s mocou i od strachu, že budeme 
nepochopení či atakovaní.

Peter a Pavol nám odovzdávajú obraz ta-
kej Cirkvi, ktorá je zverená do našich rúk, 
ale vedená Pánom s vernosťou a nehou 
– to on vedie Cirkev – obraz Cirkvi slabej, 
no silnej Božou prítomnosťou; obraz 
Cirkvi oslobodenej, ktorá môže ponúknuť 
svetu to vyslobodenie, ktoré si sám ne-
môže dať: oslobodenie od hriechu, smrti, 
rezignácie, pocitu krivdy, straty nádeje, 
ktorá zohyzďuje život žien a mužov našej 
doby.

Spytujme sa dnes, pri tejto slávnosti 
i po nej, ako veľmi potrebujú naše mestá, 
naša spoločnosť, náš svet oslobodenie? 
Koľko reťazí treba rozlomiť a koľko 

zamrežovaných brán otvoriť! Môžeme byť 
spolupracovníkmi na tomto oslobode-
ní, ale iba ak sa najprv sami nechávame 
oslobodiť Ježišovou novosťou a kráčame 
v slobode Ducha Svätého.

Modlime sa za pastierov, za Cirkev, za nás 
všetkých: aby sme vyslobodení Kristom 
mohli byť apoštolmi vyslobodenia celého 
sveta. (z homílie 29. júna 2021)
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„Keď sa nás dotkne Pán, aj my budeme vyslobodení. A  potrebujeme byť 
neustále vyslobodzovaní, lebo iba slobodná Cirkev je vierohodná.“

 (Svätý Otec František)
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SVÄTÝ OTEC 
FRANTIŠEK NAVŠTÍVI 
SLOVENSKO

Juraj GRADOŠ

Hlava Katolíckej cirkvi Svätý Otec František oznámil 4. júla 
po modlitbe Anjel Pána na Námestí svätého Petra v Ríme, 
že 12. až 15. septembra navštívi Slovenskú republiku.

Špekulácie o návšteve Slovenska zaznie-
vali už v roku 2019. Po apoštolskej ceste 
v Afrike sa 12. septembra 2019 na palube 
lietadla uskutočnila tlačová konferen-
cia, počas ktorej španielskej reportérke 
na otázku, či bude jedna z jeho ďalších 
ciest namierená do Španielska, odpove-
dal: „Španielsko navštívim, ak budem 
nažive.“ A hneď dodal: „Prioritu však 
majú pri mojich európskych cestách malé 
krajiny, až za nimi sú tie veľké.“ Na toto 
vyjadrenie Svätého Otca vtedy reagoval 
Martin Kramara, hovorca Konferencie 
biskupov na Slovensku: „Šanca existuje 
vždycky, samozrejme, nás by to veľmi te-
šilo, my by sme z toho mali veľkú radosť.“

Krátko na to 9. decembra prijal Svätý 
Otec vtedajšieho slovenského premiéra 
Petra Pellegriniho, ktorý okrem iného 
daroval Svätému Otcovi sklenený kríž 
zobrazujúci Sedembolestnú Pannu Má-
riu, patrónku Slovenska, od umeleckého 
sklára a dizajnéra Achilleasa Sdoukosa. 
Ešte predtým 22. marca na audiencii poz-
vali Svätého Otca na návštevu Slovenskej 
a Českej republiky predsedovia oboch 
parlamentov – Andrej Danko a Radek 
Vondráček. 

Oživenie tejto myšlienky priniesla audien-
cia prezidentky Slovenskej republiky Zu-
zany Čaputovej vo Vatikáne 14. decembra 
2020. Po stretnutí so Svätým Otcom ozná-
mila, že ho pozvala na návštevu Slovenska 
a uviedla, že pozvanie prijal. „Záujem prísť 
má naozaj úprimný,“ dodala.

O Slovensku sa začalo vážne uvažovať 
po tlačovej konferencii 8. marca 2021 
na palube lietadla pri návrate z Iraku. 
Tam na tretiu otázku, okrem iného, pove-
dal: „Ďalej ohľadom ôsmeho roka pontifi-
kátu musím urobiť takto.“ Vtedy s veľkým 
úsmevom prekrížil prsty do znaku kríža, 
aby ukázal, že budúcnosť nezávisí len 
od neho. Potom pokračoval: „Neviem, 
či sa apoštolské cesty uskutočnia, alebo 
nie, len sa vám priznám, že pri tejto ceste 
som sa unavil oveľa viac než pri iných. 
Tých 84 rokov nepríde samo, má to svoje 
dôsledky... nuž uvidíme. Teraz budem 
musieť ísť do Maďarska na záverečnú 
svätú omšu Medzinárodného eucharistic-
kého kongresu, nie na návštevu krajiny, 

ale iba na svätú omšu. Ale Budapešť je 
dve hodiny autom od Bratislavy, prečo 
nenavštíviť Slovensko? Neviem. Aj takto 
sa veci uberajú...“

Hneď v ten deň bolo oficiálne oznámené 
prezidentke Slovenskej republiky, že 
Svätý Otec oficiálne prijal jej pozvanie 
na návštevu Slovenska. „Veľmi sa teším, 
že Svätého Otca budeme môcť privítať 
na Slovensku, jeho návšteva bude určite 
symbolom nádeje, ktorú tak veľmi po-
trebujeme,“ uviedla Zuzana Čaputová. Aj 
predseda Konferencie biskupov Slovenska 
Stanislav Zvolenský vyjadril radosť nad 
plánovanou cestou Svätého Otca na Slo-
vensko: „Tešíme sa slovám Svätého Otca, 
ktoré povedal počas tlačovej konferencie 
počas spiatočného letu z návštevy Iraku. 
Ďalšie informácie zatiaľ nemáme, bude-
me ich očakávať.“ Prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ svoje prvé 
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pocity vyjadril slovami: „Túto informáciu 
som prijal s veľkou radosťou. Živo mám 
v pamäti všetky udalosti zo septem-
bra 2003, keď sa uskutočnila posledná 
návšteva rímskeho pontifika svätého Jána 
Pavla II. na Slovensku. Pri tejto návšteve 
bol vyhlásený za blahoslaveného náš 
gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko. 
Určite za našu cirkev, duchovenstvo aj 
veriacich môžem povedať, že sa veľmi 
tešíme na Svätého Otca a v kútiku srdca 
sa aj nádejame, že si nájde čas aj na stret-
nutie s katolíkmi východného obradu.“

Presnejšie informácie boli oficiálne 
oznámené až 4. júla. Pri poludňajšom 
stretnutí po modlitbe Anjel Pána Svätý 
Otec povedal: „Mám radosť, že môžem 
oznámiť, že od 12. do 15. septembra, 
ak Pán Boh dá, prídem na pastoračnú 
návštevu na Slovensko.” Na okamžitú 
radostnú reakciu skupiny slovenských 
pútnikov, prítomných na Námestí sv. 
Petra so štátnymi vlajkami, zareagoval 
Svätý Otec spontánnymi slovami: „Tamtí 
Slováci sú spokojní.” Ďalej pokračoval: 
„[Prídem 12. septembra] popoludní. Pred 

tým budem koncelebrovať v Budapešti 
záverečnú svätú omšu Medzinárodného 
eucharistického kongresu. Ďakujem 
zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto 
cestu, a modlím sa za nich. Modlime sa 
všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracu-
jú na jej organizovaní.“

Krátko na to hovorca Vatikánu Matteo 
Bruni oznámil: „Ako bolo oznámené Svä-
tým Otcom počas dnešnej modlitby Anjel 
Pána, na pozvanie občianskych predstavi-
teľov a biskupských konferencií sa pápež 
František v nedeľu 12. septembra 2021 
zúčastní v Budapešti na záverečnej svätej 
omši 52. medzinárodného eucharistic-
kého kongresu a následne 12. – 15. sep-
tembra 2021 pocestuje na Slovensko, kde 
navštívi mestá Bratislava, Prešov, Košice 
a Šaštín. Program cesty bude zverejnený 
neskôr.“

Krátko po obede sa k tomuto oznámeniu 
vyjadril predseda KBS Stanislav Zvolen-
ský: „Je to mimoriadne radostná správa, 
veľmi sa teším. Myslím si, že mnohí z nás 
sa skutočne v tejto chvíli s veľkou rados-

ťou vracajú k spomienke aj na návštevu 
pápeža Jána Pavla II. A znova môžeme 
povedať, nástupca apoštolov, teraz pápež 
František, prichádza na Slovensko. ... 
Všetkých prosím, aby sme sa začali vnú-
torne pripravovať, aby sme naozaj vedeli 
vypočuť posolstvo pápeža Františka...“

Na toto oznámenie reagovali aj naši naj-
vyšší ústavní predstavitelia. „Som veľmi 
rada, že pápež František prijal pozvanie 
a dnes potvrdil svoju návštevu Slovenska 
v septembri tohto roka. Keď som sa s ním 
v decembri vo Vatikáne stretla, hovoril mi 
o tom, ako mu je Slovensko srdcu blízke,“ 
uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputo-
vá. Verí, že prítomnosť pápeža Františka 
na Slovensku bude posolstvom zmie-
renia a nádeje v zložitých časoch, ktoré 
žijeme. Predseda Národnej rady SR Boris 
Kollár to považuje za výbornú správu pre 
Slovensko: „V tejto neľahkej dobe prinesie 
aj k nám trocha upokojenia, súdržnosti 
a nádeje.“ Premiér Eduard Heger uviedol: 
„Veľmi si vážim jeho rozhodnutie zavítať 
práve na Slovensko. Po náročnom roku 
poteší a povzbudí mnohých ľudí.“ 

Aj bývalý premiér Peter Pellegrini sa teší 
z návštevy Svätého Otca: „Pozvanie som 
mu v mene všetkých Slovákov tlmočil 
aj ja už pred dvoma rokmi, v decembri 
2019, keď sa mi dostalo cti byť na stret-
nutí s ním takmer hodinu, následne sa 
s ním stretla celá naša delegácia vrátane 
zástupcov médií.“ Šéf slovenskej diploma-
cie Ivan Korčok uviedol: „Pre Slovensko 
je veľkou cťou, že k nám Svätý Otec príde 
na trojdňovú apoštolskú návštevu, ktorá 
bude mať oficiálny i pastoračný charakter. 
Je to významný moment tak pre vzťahy 
Slovenska so Svätou stolicou, ako aj pre 
veriacich a všetkých ľudí hlásiacich sa ku 
kresťanským a humanistickým princí-
pom.“

21. júla zverejnilo Tlačové stredisko Svätej 
stolice program apoštolskej cesty Svätého 
Otca, z ktorého vyplýva, že v Prešove bude 
Svätý Otec 14. septembra predsedať svätej 
liturgii o 10.30 na priestranstve pred Mest-
skou športovou halou v Prešove a pred-
nesie tu homíliu. Bude to jedno z dvoch 
verejných slávení Eucharistie u nás.

Návšteva Svätého Otca Františka bude 
štvrtou apoštolskou návštevou Svätého 
Otca na Slovensku. Pápež svätý Ján Pa-
vol II. navštívil Slovensko trikrát – v roku 
1990 Bratislavu, v roku 1995 Bratislavu, 
Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Levoču 
a Tatry a v roku 2003 Banskú Bystricu, 
Rožňavu a Bratislavu.
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PÚŤ KLOKOČOVSKEJ 
IKONY DO RÍMA

Tatiana CMORIAKOVÁ – TSKE

Dôvodom tejto púte bolo historické 
jubileum 350. výročia slzenia milostivej 
ikony. Iba krátko pripomeňme, že v roku 
1670 došlo k prvému dochovanému 
zázračnému slzeniu ikony v priestore 
nielen východného Slovenska, ale možno 
i Uhorska. Počas modlitieb veriacich 
v drevenej Cerkvi Uspenia Presvätej 
Bohorodičky v Klokočove slzila ikona 
Presvätej Bohorodičky umiestnená 
na ikonostase v čase, keď pri Parcho-
vanoch bolo rakúske cisárske vojsko. 
Jeden z cisárskych vojakov, ktorý vtrhol 
do chrámu, slziacu ikonu z chrámu zobral 
a vojsko následne chrám podpálilo. Ikona 
sa s cieľom speňaženia dostala do Prešo-
va, kde ju za veľké peniaze odkúpila Žofia 
Bátoriová, majiteľka Mukačevského pan-
stva. Žofia si ikonu odniesla do Mukačeva 
a dala bohato ozdobiť. Jej nevesta Helena 
Zrínska po kapitulácii Mukačevského 
hradu zobrala ikonu so sebou do Viedne 
a následne do Turecka. Po smrti Heleny 
Zrínskej zdedil klokočovskú ikonu jej syn 
František II. Rákoci, ktorý ju po roku 1708 
dal znova umiestniť do Mukačevského 
hradu. Po kapitulácii Mukačevského 
hradu ju v roku 1711 doviezol Juraj Körösi 
do Sárospataku, kde sa historicky dolože-
né fakty o jej ďalšom putovaní končia.

ZAČIATOK PUTOVANIA 
IKONY
Púť do Ríma k Jubilejnému roku slzenia 
klokočovskej ikony bola iba pokračova-
ním jej stáročného putovania a jej misie. 
Taktiež bola vyjadrením vďaky za všet-
ky milosti, známe i neznáme zázraky, 
ktoré sa veriacim cez ňu dostali, a za jej 
nežnú prítomnosť v našej miestnej cirkvi. 
V rámci jubilejného roka predchádzali 
tejto púti v rámci Košickej eparchie rôzne 
podujatia. Púť do Ríma ako vyvrcholenie 
jubilejných slávností sa pôvodne mala 
uskutočniť už v minulom roku, keď bolo 

V čase od 26. júna do 2. júla sa uskutočnila dlhoočakáva-
ná ďakovná púť veriacich Košickej eparchie a ďalších hostí 
s divotvornou ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova 
do Ríma. Púť bola vedená ich pastiermi v biskupskej služ-
be vladykom Cyrilom a vladykom Mariánom Andrejom.
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výročie jej slzenia, ale kvôli pandémii 
covidu-19 sa odročila na tento rok.

Začiatok púte bol v klokočovskom chrá-
me 26. júna, odkiaľ bola ikona v ranných 
hodinách odobraná z miesta jej uctieva-
nia a umiestnená do špeciálne vyrobené-
ho podstavca. Na jej púti ju od začiatku 
sprevádzali okrem otca Petra Čintalu, 
farára farnosti Klokočov, a jeho manželky 
Kataríny aj novovymenovaný košický 
eparchiálny biskup Cyril Vasiľ SJ, emerit-
ný biskup Toronta Marián Andrej Pacák 
CSsR, protosynkel Košickej eparchie 
archimandrita Jaroslav Lajčiak a osobný 
tajomník vladyku otec Martin Mráz. 

ZASTÁVKA 
V CHORVÁTSKU
Na svojej ceste do Večného mesta sa 
ikona v sobotu 26. júna zastavila v ka-

tedrálnom chráme gréckokatolíckej 
eparchie v chorvátskych Križevciach. 
Ikonu, vladyku Cyrila, vladyku Mariána 
Andreja a ďalších sprevádzajúcich kňazov 
privítal v podvečer za hlaholu zvonov 
križevský eparchiálny biskup Milan Stipič 
spolu so svojimi veriacimi. Po tom, ako 
ikonu v sprievode preniesli do Katedrály 
Najsvätejšej Trojice, sa všetci prítomní 
pomodlili pred ikonou Moleben k Božej 
Matke. Čestnú stráž pri ikone vykonávali 
miestne dievčatá oblečené v chorvátskych 
národných krojoch. 

V nedeľu 27. júna už od skorého rána pri-
chádzalo množstvo veriacich do katedrály 
na modlitbu nedeľnej utierne. Archijerej-
skej svätej liturgii predsedal arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ spolu s vladykom Milanom 
Stipičom, vladykom Mariánom Andrejom 
a množstvom kňazov Gréckokatolíckej 
i Rímskokatolíckej cirkvi. Na liturgii boli 
prítomní aj zástupcovia miestnej samo-

správy, veľvyslanec Slovenska v Chorvát-
sku Peter Susko, veľvyslanec Ukrajiny 
Vasil Kyrykyč a množstvo veriacich.

Homíliu predniesol vladyka Milan Stipič, 
v ktorej ocenil príchod ikony do Križe-
viec. V kontexte evanjelia o uzdravení 
posadnutých v gadarskom kraji vladyka 
povedal: „Aj dnes, rovnako ako vtedy, je 
pre niektorých materiálny zisk dôležitejší 
ako zdravie ľudí. Logika Ježiša sa však 
líši od logiky padlého človeka. Uzdravuje 
a uzdravuje z lásky, pre dobro človeka. 
Urobil to nespočetnekrát prechádzajúc 
Palestínou a robí to stále. Prijmime 
Ježišovu dobrú správu, pretože iba v ňom 
je naše zdravie, naše blaho a naše šťastie.“ 
V homílii ďalej poukázal na posvätnosť 
života človeka, ktorý je Božím darom 
a právom každého človeka. Zdôraznil, 
že žiť život znamená dávať život, pre-
tože „tajomstvom života je láska a kým 
budeme milovať, budeme žiť“. V závere 
liturgie vladyka Cyril poďakoval vladykovi 
Milanovi za vrelé a veľmi slávnostné pri-
jatie. Poukázal na historické väzby medzi 
gréckokatolíckymi cirkvami na Slovensku 
a v Chorvátsku zvlášť v čase totality, keď 
chorvátski biskupi svätili kňazov pre Slo-
vensko, pretože v tom čase Gréckokatolíc-
ka cirkev na Slovensku biskupov nemala. 

Do križevskej katedrály po celý deň pri-
chádzali pútnici z celého Chorvátska k di-
votvornej ikone Bohorodičky. V podvečer 
sa v preplnenej katedrále znovu zjednotili 
veriaci spolu s biskupmi pri modlitbe ma-
riánskeho akatistu, na ktorej sa zúčastnil 
aj Mons. Viakoslav Huziak, rímskokato-
lícky biskup Bjelovar-Križevce. Po jeho 
skončení vyprevadili za spevu a hlaholu 
všetkých zvonov katedrály obyvatelia 
mesta ikonu až na jeho hranicu.

PRIVÍTANIE  
VO VEČNOM MESTE
V pondelok 28. júna dopoludnia dele-
gácia, ktorá sprevádza divotvornú ikonu 
Presvätej Bohorodičky z Klokočova, 
dorazila do Ríma. Vladyka Cyril spolu 
s archimandritom Jaroslavom Lajčia-
kom a kancelárom Martinom Mrázom 
odovzdali ikonu v Bazilike svätého Petra 
hlavnému pápežskému ceremoniárovi 
Mons. Guidovi Marinimu. Pod jeho 
dohľadom bola ikona inštalovaná naľavo 
od hlavného oltára vatikánskej baziliky 
a pripravená na následné slávenie sviatku 
svätých apoštolov Petra a Pavla. 
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V BAZILIKE SVÄTÉHO 
PAVLA ZA HRADBAMI
Veriaci Košickej eparchie začali prvý deň 
svojej rímskej púte v Bazilike svätého 
Pavla za hradbami. Na začiatku slávnos-
ti srdečne pozdravil a privítal vyše 350 
pútnikov so svojimi biskupmi a kňazmi 
arcikňaz baziliky kardinál James Harvey. 
Pútnikov vyzval k pevnej nádeji v zmysle 
výroku apoštola Pavla: „Všetko môžem 
v tom, ktorý ma posilňuje.“ Archijerej-
skú svätú liturgiu viedol vladyka Cyril 
spolu s vladykom Mariánom Andrejom 
a prítomnými kňazmi. Spolu s nimi 
božskú liturgiu slávil aj prefekt Kon-
gregácie pre východné cirkvi kardinál 
Leonardo Sandri, ktorý vo svojej homílii 
vyzdvihol veľkosť udalosti stretnutia 
pútnikov so Svätým Otcom. Ten zveril 
svoju plánovanú cestu na Slovensko pod 
ochranu Panny Márie. Pripomenul, že 
Presvätá Bohorodička svojím slzením 
tak v dejinách, ako aj dnes je spojená 
s našimi bolesťami. Takto nám ukazuje 
cestu, ako sa stať pravým učeníkom Ježiša 
Krista. V závere slávnosti vladyka Cyril 
odovzdal kardinálovi Sandrimu ikonu 
Bohorodičky, ktorú špeciálnou technikou 
vyrobila manželka jedného z kňazov. 
Diplomatický zbor na slávnosti zastupo-
val veľvyslanec Slovenska pri Svätej stolici 
pán Marek Lisánsky. Slávenie sprevádzal 
Zbor svätých Cyrila a Metoda z Košíc pod 
vedením dirigentky Lucie Lovašovej. 

V BAZILIKE  
SVÄTÉHO PETRA
Na sviatok apoštolských kniežat svätých 
Petra a Pavla sa uskutočnil duchovný vr-
chol púte. Na eucharistickej slávnosti 
v Bazilike svätého Petra, ktorej predsedal 
Svätý Otec František, sa zúčastnilo vyše 

päťsto slovenských pútnikov. Ešte pred 
samotným začiatkom svätej omše Svätý 
Otec v súkromí posvätil nové korunky, 
ktoré budú zdobiť klokočovskú ikonu. 
Tá bude mať čestné miesto aj pri slávení 
svätej liturgie Svätým Otcom Františkom 
v Prešove 14. septembra 2021.

Na začiatku slávnosti sv. Petra a Pavla 
Svätý Otec pred očami všetkých veriacich 
okiadzal kadidlom ikonu klokočovskej 
Matky, ktorá svojím materinským po-
hľadom sprevádzala liturgickú slávnosť. 
V homílii Svätý Otec vyzdvihol potrebu 
prijatia pravého oslobodenia. Cirkev hľadí 
na dvoch obrov viery, ktorí uvoľnili moc 
evanjelia vo svete jedine vďaka tomu, že 
boli prv sami oslobodení stretnutím sa 
s Kristom. „Ak sa nás dotkne Pán, aj my 
budeme vyslobodení, a potrebujeme byť 
stále vyslobodzovaní, lebo iba slobodná 
Cirkev je vierohodná.“ To, čo nás robí 
neslobodnými, je vlastná predstava 
o dokonalosti, duchovná strnulosť, strach 
z nepochopenia a neúspechu. V tomto 
všetkom nás oslobodzuje sám Boh a skrze 
nás oslobodzuje aj celú Cirkev.

Eucharistická liturgia bola obohatená 
prítomnosťou tridsiatich štyroch novo-

vymenovaných arcibiskupov metropo-
litov z celého sveta. Svätý Otec im pred 
začiatkom svätej omše posvätil páliá ako 
znak ich novej pastierskej služby. Pred 
klokočovskou Matkou Božou sa Svätý Otec 
opäť zastavil v modlitbe na záver slávnosti. 
S pohľadom upretým na milostivý obraz 
s mäkkými slovenskými črtami tváre 
zotrval bez pohnutia počas spevu celej 
mariánskej antifóny Salve Regina (Zdravas, 
Kráľovná), potom s biskupskou berlou 
v ruke pristúpil bližšie a uctil si ikonu do-
tykom ruky a prežehnaním sa. Na slávení 
sa už tradične zúčastnila delegácia ekume-
nického patriarchátu z Konštantínopolu 
vedená metropolitom Emanuelom.

V BAZILIKE SVÄTÉHO 
JÁNA V LATERÁNE
V popoludňajších hodinách sa pútnici pre-
sunuli do Baziliky svätého Jána v Lateráne, 
omnium urbis et orbis ecclesiarum mater 
et caput. Veľkolepá bazilika sa naplnila 
slovenskými veriacimi a ich modlitbou 
oslavného mariánského hymnu – akatistu. 
Tento špeciálny Akatist ku klokočovskej 
Bohorodičke, ktorý zložil otec Mar-
ko Durlák, v poetickej forme zobrazuje 
historicko-duchovné okolnosti fenoménu 
milostivej ikony Bohorodičky v Klokočove. 
Bazilikou sa ozývali zo sŕdc i hlasov členov 
Zboru sv. Cyrila a Metoda a pútnikov slová, 
ktoré vniesli do tohto rímskeho chrámu 
ducha slovenskej zeme: „Raduj sa, dra-
hocenná perla Šariša. Raduj sa, blízkeho 
Abova šperk trblietavý. Raduj sa, diamant 
horného Spiša. Raduj sa, Gemera draho-
kam jagavý. Raduj sa, spievajú ti Beskydy 
i Karpaty. Raduj sa, pejú polia zemplínskej 
roviny. Raduj sa, znie Tatier pozdrav boha-
tý. Raduj sa, šumia lány užskej nížiny.“ 

Po skončení akatistu sa prítomným 
prihovoril emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef 
Tomko. Vyzdvihol Máriinu oddanosť Bo-

slovo na tému
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žiemu pozvaniu k dielu spásy a nabádal 
veriacich zložiť všetku svoju biedu, špinu 
a zlobu k jej nohám. Svojím rozvážnym 
hlasom vyzval k hľadaniu pokoja na Slo-
vensku, v Európe i vo svete skrze vzá-
jomné zmierenie. Nakoniec vyjadril svoj 
dôverný vzťah ku Klokočovu a odporúčal 
vzývať Pannu Máriu modlitbou posvät-
ného ruženca i východnými mariánsky-
mi hymnami. Vladyka Cyril poďakoval 
kardinálovi Tomkovi za jeho celoživotný 
prínos a venoval mu špeciálne vyrobenú 
ikonu patrónky Zemplína. Umeleckým 
doplnkom stretnutia bola báseň Kloko-
čovskej Matke, ktorú predniesol otec 
Michal Hospodár. Na slávnosti boli prí-
tomní veľvyslanec Marek Lisánsky, štátna 
tajomníčka Ministerstva zahraničných 
vecí SR Ingrid Brocková a veľvyslankyňa 
SR v Taliansku Karla Wursterová.

NA AUDIENCII  
U SVÄTÉHO OTCA
Púť veriacich pokračovala 30. júna účasťou 
na generálnej audiencii so Svätým Ot-
com. Na Nádvorí svätého Damaza Svätý 
Otec František prechádzajúc pomedzi 
sektory pozdravil jednotlivých veriacich 

už v úvode audiencie. Po katechéze z cyklu 
katechéz o Liste svätého Pavla Galaťanom 
nasledovali príhovory k veriacim v rôznych 
jazykoch. Svätý Otec sa osobitne prihovo-
ril slovenským pútnikom týmito slovami: 
„S láskou pozdravujem slovenských veria-
cich, osobitne účastníkov ďakovnej púte 
Košickej eparchie, ktorá slávi 350. výročie 
plačúcej milostivej ikony klokočovskej 
Bohorodičky, vedených jej ordinárom 
arcibiskupom vladykom Cyrilom Vasiľom. 
Bratia a sestry, táto oslava Matky Božej 

nech obnoví vo vašom ľude vieru a živé 
vedomie jej príhovoru na vašej ceste. Zo 
srdca žehnám všetkých vás i vašich dra-
hých vo vlasti. Slava Isusu Christu!“

Slová Svätého Otca pretlmočil do slo-
venčiny Mons. Jozef Krištof zo Štátneho 
sekretariátu vo Vatikáne. Okrem sloven-
ských zástav si naši pútnici priniesli so 
sebou aj veľkú kópiu milostivej ikony, 
jasne viditeľnú v dave účastníkov. V záve-
re audiencie slovenskí pútnici zaspievali 

slovo na tému

Zamagurie je jednou z najúchvatnej-
ších oblastí východného Slovenska. Je 
známe malebnou prírodou a už odne-
pamäti pôsobí na svojich návštevníkov 
ako blahodarný balzam ponúkajúci 
miesta plné pokoja. Divoké Pieniny 
i majestátne skalnaté útvary sú nevy-
čísliteľným pokladom strednej Európy. 
Tu si človek pripomenie svoju vlastnú 
krehkosť. Pohľad na majestátne Tri 
koruny pri plavbe na pltiach po Dunaj-
ci pôsobí romanticky aj dobrodružne. 
Toto dobrodružstvo vytvára človeku 
úžasný priestor na zamyslenie. Za-
myslenie nad sebou samým, na ceste 

životom, ktorým kráča, i nad cieľom, 
ktorý túži dosiahnuť.

Vydajte sa na cestu sebapoznania 
po výnimočných miestach Svätoma-
riánskej púte, ktoré dýchajú Božou 
prítomnosťou. Jedným z nich je aj 

pútnické miesto 
Hora Zvir pri obci 
Litmanová, kde mô-
žete prežívať osobnú 
blízkosť Boha. Svätomariánska púť 
(Svetlo z východu) chce pre svojich 
návštevníkov vyzdvihnúť  kultúrne, 
prírodné, historické, spoločenské a du-
chovné hodnoty slovanského národa 
vzťahujúce sa na posolstvo a marián-
ske tradície. Viac sa dozviete  
na www.svatomarianskaput.sk.

VYDAJTE SA NA CESTU VYDAJTE SA NA CESTU 
(SEBA)POZNANIA (SEBA)POZNANIA 
PO SVÄTOMARIÁNSKEJ PÚTIPO SVÄTOMARIÁNSKEJ PÚTI

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Audiencia u Svätého O
tca Františka 

Byzantinos
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JÁN HIČO (1915 – 1971)
OSOBNOSTI g Ján Hičo sa narodil 24. augusta 1915 
v Krásnovciach, kde vychodil základnú školu. Po gym-
náziu v Užhorode študoval teológiu v Užhorode, 
v Olomouci a v Prešove. Sviatosť manželstva prijal 
26. septembra 1940 s Bertou Maliničovou. Boh im 
požehnal tri deti: Jána, Kláru a Tibora. Kňazstvo prijal 
6. októbra 1940 v biskupskej kaplnke v Prešove z rúk 
blaženého biskupa Pavla. Následne spravoval farnosť 
Banské a po nej až do roku 1950 Markovce. Dlho sa skrýval u veriacich a dva roky 
nemala jeho rodina žiadny príjem, čo však nezabránilo súdu odsúdiť jeho man-
želku na dvadsaťtisíc korún pokuty, lebo rázne odmietla prestup na pravoslávie. 
V novembri 1951 dostali príkaz vysťahovať sa do Karvinej, kde o ich príchode nik-
to nevedel. Otec Ján pracoval ako robotník, neskôr ako vedúci skladu či závozník 
v panelovej fabrike, kde utrpel vážny pracovný úraz. Na Slovensko sa vrátil v roku 
1968 a spravoval Blatné Revištia a neskôr Vyšné Nemecké, kde dostal akútny in-
farkt a 16. apríla 1971 v sobraneckej nemocnici zomrel. Pohrebné obrady vykonal 
Mons. Ján Hirka 20. apríla 1971 vo Vyšnom Nemeckom. (Juraj Gradoš)

pápežskú hymnu V sedmobrežnom kruhu 
Ríma, počas ktorej Svätého Otca osob-
ne pozdravili vladykovia Cyril a Marián 
Andrej a otec Peter Čintala s manželkou. 
Veľvyslanec Marek Lisánsky a jeho man-
želka pozdravili Svätého Otca v úvodnej 
časti audiencie. Po ukončení audiencie 
sa mnohým pútnikom podarilo nakrátko 
stretnúť osobne so Svätým Otcom, ktorý 
znova prechádzal uličkami sektorov, po-
dávajúc ruky prítomným a žehnajúc ich. 

V BAZILIKE SANTA  
MARIA MAGGIORE
Popoludní pútnici slávili archijerejskú svä-
tú liturgiu v pápežskej bazilike Santa 
Maria Maggiore, ktorej predsedal vladyka 
Cyril. Príležitostnú kázeň predniesol 
vladyka Marián Andrej. Poukázal na to, 
že táto cesta do Ríma nie je výlet, ale pu-
tovanie. To pútnika niečo stojí. „Táto púť 
má duchovný význam, keďže počas nej 
môžeme pri hrobkách apoštolov ďakovať 
aj prosiť za rôzne úmysly. Pri hrobe svä-
tého Pavla sme mohli prosiť za horlivosť 
pre naše povolania aj pre službu chrámu. 
V majestátnej Bazilike svätého Petra sme 
si pripomenuli Petrovu vernosť, ktorú po-
treboval obnoviť po zapretí svojho Majstra. 
Aj my musíme obnovovať svoju vernosť 
povolaniu kresťana.“ V retrospektívnom 
pohľade vladyka pokračoval prítomnosťou 
v Bazilike svätého Jána v Lateráne, kde 
si pripomínali apoštola Jána, ktorý vytrva-
lo zostal pod krížom s Božou Matkou. „Aj 
my sme tu zostali s Máriou a modlili sa 
s jej ikonou uprostred. Počas generál-
nej audiencie sme dostali povzbudenie 
od Svätého Otca Františka.“ Nakoniec pou-
kázal na význam slávenia v Bazilike Panny 

Márie Väčšej, ktorá je matkou všetkých 
mariánskych chrámov. Pripomenul, že 
práve tu treba ďakovať aj za naše dedičstvo 
otcov, pretože tu pápež Hadrián II. položil 
na oltár preložené liturgické knihy, čím 
jazyk našich predkov uznal za liturgický.

Liturgiu koncelebrovali sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi arcibiskup Gi-
orgio Demetrio Gallaro a koptský biskup 
Antonios Aziz Mina z Egypta spolu s vyše 
dvadsiatimi kňazmi. Aj túto liturgiu spre-
vádzali spevom členovia košického zboru. 
Bohoslužba bola oficiálnym záverom 
mariánskej púte, kde nechýbala radosť 
z viery a nádej v mocný príhovor našej 
Matky z Klokočova. V tomto duchu vyjad-
ril poďakovanie vladyka Cyril tým, ktorí 
sa najviac zaslúžili o jej zdarný priebeh. 

NÁVRAT DOMOV
Pútnici sa vrátili do vlasti plní dojmov 
a hlbokých duchovných zážitkov. Návrat 
samotnej milostivej ikony na Slovensko 
slávnostne privítali veriaci i pútnici v so-
botu 3. júla počas slávenia fatimskej 
soboty, keď bola v liturgickom sprievode 
prenesená do areálu pútnického miesta 
v Klokočove za účasti emeritného biskupa 
Košickej eparchie Milana Chautura CSsR, 
archimandritu Jaroslava Lajčiaka, provin-
ciálneho predstaveného otcov redempto-
ristov Metoda Lukáčika CSsR a ostatných 
kňazov. Vladyka Milan na úvod slávnosti 
privítal pútnikov i ikonu a dodal: „Dnes 
tu už nie sú slzy smútku, ale radosti 
z toho, že Mamu máme pri sebe a cez ňu 
si môžeme vymodliť mnohé milosti.“
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Bazilika Santa Maria Maggiore Byzantinos
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DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKÉHO 
POČATIA 

Jozef GLASA

Nestačí, že život človeka je hoden ochrany už pred 
narodením (Ústava SR). Ochranu pred zneužitím 
a neprípustnou manipuláciou potrebujú aj ľudské bunky 
a biologické procesy, ktoré počatie a ďalší nerušený 
vývin človeka umožňujú. Ide o rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti. 

Dôstojnosť človeka vyžaduje, aby sa 
do jeho života, tela, neskoršie do jeho 
psychiky a duchovného sveta svojvoľne 
opovážlivo nezasahovalo. Mnohé z toho 
osobitne naliehavo platí už v období pred 
jeho počatím. A v čase, keď sa bezbranný 
ľudský zárodok a plod vyvíja pod srdcom 
matky. Alebo, ako sa to dnes, žiaľ, deje 
čoraz častejšie, keď sa počína a v prvých 
dňoch svojho života vyvíja v skúmavke. 

Umelé zásahy, ktoré tu spomíname, 
vrátane genetických – dnes ešte platný-
mi zákonmi zakázaných – zákrokov sa 
čoraz tvrdšie tlačia do nového ľudského 
života. Či už z vôle budúcich genetických, 
biologických či sociálnych rodičov, alebo 
kohokoľvek iného, kto má na ich vykona-
ní záujem. Najčastejšie sa to deje rukami 
výskumníkov v oblasti biológie a mole-
kulovej genetiky ľudskej reprodukcie. 
Zdôvodnením má byť rozšírenie ľudského 
poznania aj za cenu zlikvidovaných ľud-
ských zárodkov obetovaných na novopo-
hanskom oltári vedeckého a technologic-
kého pokroku. A to vraj v záujme zdravia 
a života „tých budúcich“. 

V azda rovnako masovej miere sa však ne-
dostatok rešpektu k dôstojnosti počatého 
človeka prejavuje aj v činnosti lekárov 
a iných odborníkov v centrách takzvanej 
asistovanej reprodukcie. Medzi ich ne-
kritických klientov, žiaľ, patria aj menej 
informovaní kresťania. Vidiac ušľachtilý 
cieľ – narodenie vlastného dieťaťa, často 
po mnohých rokoch bolestivého čakania, 
nezriedka pod tlakom (aj „kresťanského“) 

nechápajúceho, ba až bezohľadného oko-
lia („Kedy už budete mať dieťa?“) – nepo-
zerajú na mravné nedostatky prostried-
kov, ktoré sa pri dosiahnutí tohto cieľa 
majú použiť. Neraz, žiaľ, nenájdu správne 
usmernenie, pochopenie či podporu ani 
u svojho duchovného. A stávajú sa tak 
platiacimi klientmi a zároveň spolupra-
covníkmi na úkonoch a procedúrach, 
ktoré by pri ich lepšom pochopení nikdy 
nepodstúpili. 

Zďaleka nie všetko, čo sa deje a ponúka 
v oblasti asistovanej reprodukcie človeka, 
je morálne nesprávne. Niektoré postupy 
a lekárske výkony sú prijateľné aj pre 
kresťanov. Tu je potrebné správne a jasné 
morálne rozlišovanie. Samotná snaha me-
dicíny – podobne ako ušľachtilý úmysel 
rodičov túžiacich po dieťati – hľadať a na-
chádzať liečbu, ba aj predchádzať stavom 
či chorobám spôsobujúcim neplodnosť je 
morálne dobrá. Dôležité je, aby morálne 

prijateľné boli aj prostriedky, ktoré pri 
tomto úsilí využíva. 

Medicína má napomáhať úspešný priebeh 
a zavŕšenie dejov vedúcich k počatiu, 
úspešnému vnútromaternicovému vývinu 
a napokon aj k narodeniu zdravého 
dieťaťa. Nemá ich nahrádzať či svojvoľne 
do nich zasahovať. Má diagnostikovať 
a liečiť narušenie zdravia, chorobu. Nemá 

však produkovať deti na objednávku. 
Ani ich zabezpečovať rodičom „za každú 
cenu“. 

Negatívna morálna cena, ktorá zahŕňa 
napríklad ohrozenie či uvažovanú likvi-
dáciu počatých ľudských bytostí, alebo 
vnášanie cudzích pohlavných buniek 
do počatia akože vlastného dieťaťa, ba 
aj už počatých ľudských embryí, alebo 
zneužívanie žien ako matiek, ktoré majú 
prijať cudzí zárodok a donosiť na objed-
návku dieťa, a to aj pre jednotlivcov či 
dvojice rozličného zloženia, by celkom 
iste mala byť pre mravne uvažujúcich 
kresťanov neprijateľná. 

Obrana dôstojnosti počatia a posvätnosti, 
nenarušiteľnosti každého ľudského živo-
ta nie je len akousi čudnou kresťanskou 
ideológiou. Vyviera totiž z autentickej 
viery v toho, ktorý sa vo svojom vtelení 
stal jedným z nás.
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VYKASAŤ SI RUKÁVY
Juraj GRADOŠ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ bol po tom, čo ho Svätý Otec František 20. januára 2020 
vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie, 24. júna 
2021 vymenovaný za jej riadneho eparchiálneho biskupa. Úrad oficiálne prevzal počas 
intronizácie v predvečer svojich menín 4. júla. 

g Vladyka Cyril, v januári minulého roka ste 
boli vymenovaný do Košíc za apoštolského 
administrátora. Bola to veľká zmena vo 
vašom živote?

Samozrejme, že to bola zmena, ale problémy 
s aklimatizáciou som nemal, pretože na Sloven-
sko som aj počas viac ako troch desaťročí svojho 
pobytu v Taliansku prichádzal pravidelne a často. 
V skutočnosti by niekto mohol povedať, že som 
duchovne zo Slovenska nikdy celkom neodišiel, 
pretože život Cirkvi i spoločnosti u nás som sledo-
val a cítil som sa jeho súčasťou. Okrem toho, pre 
kresťana katolíka je celý svet domovom a súčasne 
len predsieňou večného domova, ku ktorému sa 
všetci približujeme.

g Po tom, čo ste spoznali situáciu v Koši-
ciach, uvažujete o nejakých organizačných 
zmenách?

Nijaké radikálne organizačné zmeny sa nateraz ne-
chystám robiť, keďže štruktúra úradov eparchie je 
dobre zorganizovaná a plne funkčná. Vymenovanie 
dvoch synkelov, pre Maďarov v osobe otca Vojtecha 
Boháča ml. a pre Rusínov a Ukrajincov jeromona-
cha otca Kassiána, je drobným doplnením organi-
začnej štruktúry eparchiálnej kúrie a súčasne zdô-
raznením toho, že v eparchii sú zastúpené viaceré 
etnické skupiny a je dobré, keď majú aj priameho 
referenta v rámci biskupského úradu.

Niektoré iné zmeny nám nanútila skôr pandemická 
situácia, pretože prakticky od môjho príchodu sme 
stále v akoby mimoriadnom stave – či už doslov-
ne, alebo situačne. Táto situácia zasiahla aj život 
cirkví, museli sme hľadať niektoré nové pastoračné 
formy, prispôsobovať liturgické potreby epidemi-
ologickým opatreniam a pod. Medzi zmeny by som 
mohol zaradiť aj vytvorenie troch nových farností, 
z toho dvoch v Košiciach – čím som chcel dať dôraz 
na mestskú pastoráciu.

g Deň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda ste 
boli intronizovaný ako riadny košický epar-
cha. Čo to pre vás znamená? 

Vymenovanie za košického eparchiálneho biskupa 
bolo logickým ukončením dočasnej funkcie apoš-
tolského administrátora sede plena. V skutočnosti 
to znamená, že doterajšie provizórium sa stalo 
riadnym, stabilným stavom. Po právnej stránke 
mi však neprinieslo vyššie kompetencie, pretože 
plnú jurisdikciu som dostal už predchádzajúcim 
vymenovaním za apoštolského administrátora. Ide 
skôr o „stabilizovanie“ nového stavu. Je to súčas-
ne akoby aj nepriama výzva poriadne si „vykasať 
rukávy“ a pustiť sa s chuťou do práce – už nie 
ako „brigádnik“ alebo „zamestnanec v skúšobnej 
lehote“, ale ako ten, kto si je vedomý zodpovednosti 
za dielo, ktoré mu bolo zverené.

g Je známe, že v Taliansku ste sa venovali aj 
skautom. Ako je to teraz?

Doterajší pobyt na Slovensku bol v znamení 
pandémie, a preto boli v tomto čase obmedzené aj 
skautské aktivity. Napriek tomu som však zorga-
nizoval školenie pre kňazov, ktorí by mali záujem 
pracovať v skautingu a v tejto „osvete“ by som rád 
pokračoval. Niektoré aktivity a skautské výjazdy 
som absolvoval s košickým oddielom – do bu-
dúcnosti by som chcel posilniť práve prítomnosť 
skautov v Košiciach.

g Nedávno ste navštívili Rím spolu s kópiou 
ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova. 
Je to netradičná udalosť. Na koľko dvier ste 
museli klopať?

Popravde musím povedať, že rímska púť nie je mo-
jím dielom, pretože jej organizácia sa začala ešte 
pred mojím príchodom na Slovensko, keďže bola 
pôvodne plánovaná na jún 2020. Jej presunutie 
na tento rok bolo iba logistickou nevyhnutnosťou 
vzhľadom na pandémiu. Ideovo sa teda púť začala 

Vladyka Cyril Vasiľ 
SJ (56) sa narodil 
v Košiciach. V au-
guste 1987 so 
súhlasom vtedaj-
šieho prešovské-
ho ordinára Jána 
Hirku emigroval 
do Talianska, kde 
následne študoval 
na Pápežskom 
východnom 
inštitúte, kde bol 
v rokoch 2002 – 
2007 dekanom 
a 2007 – 2009 
rektorom. 7. mája 
2009 ho pápež 
Benedikt XVI. vy-
menoval za sekre-
tára Kongregácie 
pre východné 
cirkvi a za arcibis-
kupa v líbyjskej 
Ptolemajde.
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pod vedením vladyku Milana Chautura, o rímske 
kontakty sa staral otec protosynkel Jaroslav Lajčiak, 
organizovanie zájazdov mali na starosti najmä 
otcovia Vladimír Varga a Peter Paľovčík – a takto by 
som mohol pokračovať. V skutočnosti som teda vi-
del výsledky spolupráce viacerých zaangažovaných 
a mám radosť z toho, ako bola celá organizácia 
pripravená i ako púť prebehla.

g Čo pre vás znamenalo, že sa Svätý Otec 
František ako druhý pápež modlil pred 
touto klokočovskou kópiou?

Umiestnenie ikony z Klokočova na oltár – con-
fessio – v Bazilike sv. Petra je pre našu cirkev i pre 
Slovensko historickým momentom. To, že sa to 
udialo počas liturgie, ktorú slávil Svätý Otec Fran-
tišek práve na sviatok sv. Petra a Pavla, dodáva onej 
chvíli mimoriadny duchovný rozmer. Vnímam to 
ako potvrdenie najhlbšieho duchovného spojenia 
našej cirkvi s rímskym prestolom, potvrdenie pre-
pojenia medzi našou miestnou cirkvou a centrom 
jednoty kresťanstva. Modlitba pápeža Františka 
pred mariánskou ikonou z Klokočova ostane nadl-
ho v pamäti našej cirkvi ako symbol jednoty, ktorú 

prináša všetkým veriacim v Ježiša Krista aj vrúcna 
a pokorná úcta k tej, ktorú si Boh vybral za miesto 
svojho vtelenia.

g Rok a pol, čo ste na Slovensku, je síce dlhý, 
ale i krátky čas. Stretli ste mnoho nových 
ľudí, spoznali ich životy. Ktorý životný 
príbeh na vás silno zapôsobil?

Postupne stále viac spoznávam aj „ľudský rozmer“ 
svojej služby, teda osudy konkrétnych ľudí, ich zá-
ujem o život Cirkvi i každodenný boj s prekonáva-
ním osobných ťažkostí najrôznejšieho charakteru. 
Vnímal som napríklad veľký pocit solidarity a du-
chovnej spoluúčasti celého presbytéria pri smrti 

mladého kňaza otca Dávida Zorvana. A aj ja som 
bol povzbudený modlitbami farníkov, spolubratov 
kňazov, mladých ľudí za uzdravenie môjho brata 
Michala, ktorý strávil v umelom spánku na pľúcnej 
ventilácii viac ako dva týždne. Životné osudy mno-

hých tých, ktorí trpeli 
v minulosti pre vieru, 
som si pripomenul pri 
otváraní Múzea obetí 
komunizmu, ktoré 
v Košiciach vzniklo 
zásluhou nášho aktív-
neho veriaceho pána 
Pavla Hrica a ktoré 
pripomína desaťročia 
komunistického pre-
nasledovania našich 
občanov z politických 
a náboženských 
dôvodov. A zoznam 
podobných zážitkov, 
stretnutí, dojmov 
a skúseností by mohol 
pokračovať...

g A nakoniec jedna zvedavá otázka: Ako 
oddychuje taký novovymenovaný košický 
biskup?

Pri preberaní úradu košického eparchiálneho 
biskupa som sa zmienil o tom, že dni, ktoré tejto 
udalosti predchádzali, som strávil návštevou miest, 
ktoré boli spojené s mojím odchodom do zahra-
ničia a pobytom v ňom. Bol som v Ríme, navštívil 
som Velehrad. Možno je to iba zhoda okolností, 
ale na tohtoročnú dovolenku som sa vybral práve 
tam, kde som pred tridsiatimi štyrmi rokmi začal 
svoj dlhý pobyt v zahraničí – k brehom Jadranské-
ho mora do Chorvátska. Takže v tomto roku som 
po tridsiatich štyroch rokoch opäť na dovolenke 
pri mori. A ako relaxujem? Nuž okrem iného aj 
písaním odpovedí na tieto otázky.

VIETE, ŽE... 
Vladyka Cyril Vasiľ SJ 
využil na emigráciu 
dovolenku v Juho-
slávii, kde sa oddelil 
od turistickej skupiny 
a na talianskom veľvy-
slanectve v Belehrade 
požiadal o víza na štú-
diá. A to ešte vtedy 
poriadne nepoznal 
taliansky jazyk. Ak by 
ho zatkli, dostal by 
minimálne dva roky vä-
zenia nepodmienečne.

Vladyka Cyril s prefektom 
Kongregácie pre východ-
né cirkvi Leonardom 
Sandrim a vladykom Ma-
riánom Andrejom počas 
svätej liturgie 28. júna 
2021 v Bazilike sv. Pavla 
za hradbami
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DEMOKRACIA 
A RODINA

Mária POTOČÁROVÁ

Za ostatných sto rokov sa zmenilo mnoho názorov 
na rôzne oblasti života. Týka sa to i názorov na rodinu 
a na výchovu v nej. Demokratizačné tendencie už z konca 
18. storočia demokratizujú aj rodinu, zrovnoprávňujú ženy 
a celkovo menia postavenie dieťaťa, ktoré prestalo byť 
hospodárskou výhodou a lacnou pracovnou silou. 

Pred druhou svetovou vojnou patrilo 
Československo k vyspelým, demok-
ratickým a prosperujúcim európskym 
krajinám. Ďalší vývoj prerušila vojna, 
na ktorej začiatku bolo Československo 
v marci 1939 obsadené nacistickým 
Nemeckom. Po jeho porážke a krátkej 
obnove demokracie sa vo februári 1948 
dostala k moci komunistická strana, 
ktorej vplyv trval celých štyridsať rokov. 
Starostlivosť o výchovu detí sa stále viac 
stávala záležitosťou štátneho rezortu 
školstva, ktorý mal prevziať podstat-
nú časť výchovy mladej generácie. Už 
od materských škôl bolo hlavnou úlohou 
školy formovanie „nového socialistického 
človeka“, oslobodeného od „buržoáznych 
individualistických prežitkov“ minulých 
čias. Rodina a škola sa tak v mnohých 
prípadoch ocitli na opačných stranách 
barikády – prinajmenšom tým, aké ideály, 
aké poňatie skutočnosti a aké hodnoty 
mala škola do detí vštepovať.

Rodina bola aj naďalej zdrojom, kolískou 
a školou občianskych čností. S ohľadom 
na prítomnosť a budúcnosť je dôležité, 
že v rodinách bola veľakrát poskytnutá 
skúsenosť vzájomnej dôvery, ktorá je 
fundamentom a tmelom fungujúcej slo-
bodnej občianskej spoločnosti. Jej deficit 
dnes pociťujeme v celom rade sociálnych 
oblastí. Ciele výchovy, dovtedy postavené 
na tradičných vzorcoch správania a kona-
nia boli postupne nahrádzané ohľadupl-
nejším prístupom k socializácii, opustili 

metódy nátlaku a podrobovania. Pribudol 
väčší rešpekt k osobitostiam veku, pohla-
via, temperamentu dieťaťa, viac vciťova-
nia sa do jeho situácie, dieťa dostalo viac 
citového puta, vzájomného poskytovania 
uspokojenia potrieb a radosti. Tu kdesi 
sa mení aj význam autority vo výchove 
rodičov.

Ako vidno, názory na rodinu sa dlhé roky 
utvárali a menili, ale v niečom zostali 
absolútne nezmenené. Stabilným zostáva 
poznanie, že rodina je veľmi konzervatív-
ny spoločenský útvar. Tento fakt potvr-
dzujú mnohé odborné štúdie a výskumy, 
ktoré na rozdiel od rozšírených predstáv 
o rozpade a kríze klasickej rodiny uka-
zujú, že určité základné tradičné normy, 
hodnoty a princípy spolužitia sú i v dneš-
ných rodinách zachované a sú k nim 
vedené i deti prostredníctvom výchovy.

VÝCHOVA K DEMOKRACII
Cieľom výchovy v rodine je dať dieťaťu 
radosť zo života a pomôcť mu v živote 
obstáť. Dieťa má výchovou pochopiť, že 
je jedinečné. Treba ho naučiť poznávať 
a správne si stanoviť, čo je v živote dôle-
žité a čo najdôležitejšie. So schopnosťou 
rozhodovať, vyberať si z alternatív súvisí 
zodpovednosť, vedomie následkov svojho 
konania, nezneužitia vlastnej slobody 
na zlé veci, ktoré by poškodili jeho alebo 
iných.

Či si to teda uvedomujeme, alebo nie, 
naším určujúcim prostredím je rodina. 
V útlom veku znamená pre dieťa celý 
jeho svet. A preto najdôležitejšie hodnoty 
pre náš život sa odovzdávajú z generácie 
na generáciu práve v rodine. Zvláštnosťou 
v pôsobení rodiny je, že sa to najúčinnej-
šie deje nie „kázaním“ či cieleným úsilím, 
ale hlavne tým, ako veci robíme, ako ich 
prežívame, a ako (a tiež najmä tým aké) 
nimi budujeme vzťahy... Najsilnejšie 
vychovávame vtedy, keď si to možno ani 
neuvedomujeme. Týmto spôsobom sme 
sa všetci najviac naučili jednoduchým 
pravidlám života, čo sa sluší a čo je ne-
slušné, čo je dôležité a čo nepodstatné, čo 
je v ktorej situácii správne a naopak, čo je 
zbabelé alebo podlé...

Podobne je to aj vo vzťahu k demokracii. 
Po roku 1989 tu bola nielen možnosť, 
ale i nutnosť vlastného rozhodovania 
v podmienkach otvorenej konkurencie. 
„Defenzívny“ životný štýl bol nahradený 
„ofenzívnym“. Priama cesta k získaniu dô-
ležitých životných postojov vedie cez urči-
tý systém hodnôt a cieľov, ktorý každá ro-
dina predstavuje a stelesňuje. Loď, ktorá 
nemá cieľ, sa necháva bezvládne unášať 
prevládajúcimi prúdmi. Ľudia žijúci 
v určitom spoločenstve sa musia rozhod-
núť, podľa akých pravidiel budú žiť, a to 
sa nedá obchádzkou morálky a jej vyšších 
princípov, akými sú tolerancia, partner-
stvo, demokracia, rešpektovanie slobody 
a úcty k človeku. V rodine sa učíme najmä 
tým, že prijímame nutné zásady a platné 
pravidlá, ktoré nás chránia pred chaosom, 
nedorozumením, rozpadom a neporiad-
kom. Dieťa sa od svojich prvých rokov 
stretáva s hodnotami v rodine, ktorej je 
členom. Hodnoty, ktoré rodičia uznávajú, 
ovplyvňujú vytváranie hodnotovej orien-
tácie detí a významnou mierou určujú 
i výchovné pôsobenie na ne.
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Aj keď sú naše skúsenosti z konkrétneho 
života s týmto systémom rôzne (nieke-
dy sú horšie, inokedy lepšie), pravdou 
ostane, že prostredie domova s týmto 
systémom utvára náš osobný hodnotový 
svet a má na nás najväčší vplyv. 

DEMOKRACIA V RODINE
Rodina vznikala vždy a ľudia si v každej 
dobe chceli a dokázali založiť rodinu. 
Rodina je sociálnym rámcom, v ktorom 
jednotlivec nachádza stabilitu svojej 
identity i spôsob interakcie so spoločnos-
ťou. Rodinná klíma a komunikácia nás 

zase učia tolerancii a spomínanej pravej 
slobode, a zodpovednosti tým, že sa 
napríklad musíme vyrovnať s často pro-
tirečivými očakávaniami druhých, keď sa 
učíme konfrontovať vlastné rozhodnutia 
a motivácie, a hlavne, keď sa ich snaží-
me pred druhými zdôvodniť, obhájiť, 
vysvetliť a prebrať za ne zodpovednosť. 
Sotva sa nám podarí vytvoriť priazni-
vú celospoločenskú klímu budovanú 
na demokratických princípoch, ak sa 
nám to nepodarí zažiť a vytvárať najskôr 
v rodine. Pamätáme na túto skutočnosť 
viac v dnešných dňoch, keď sa nám tvorí 
ešte aj iný rozmer rodiny – rodiny štátov 

Európskej únie, ktorej základom sú tiež 
demokratické princípy.

V našich rodinách sa však často stretáva-
me s kritickým a obmedzujúcim prístu-
pom k dospievajúcemu. Ten nesprávne 
pochopí význam stanovenia hraníc 
a sociálnych limitov v živote, ktoré musia 
byť aj v súhre s jeho vlastnou slobodou. 
Jednostranné pôsobenie a komunikácia 
s adolescentom – či už ako prísne zakazo-
vanie, obmedzovanie v rôznych oblas-
tiach a kontrola, alebo na druhej strane 
prílišná benevolentnosť, povoľnosť bez 
pravidiel, sťažujú a deformujú jeho socia-
lizáciu. Individualita jednotlivcov býva 
najvýraznejšie potláčaná nesprávnou 
komunikáciou, neosobným prístupom, 
autoritárskym štýlom výchovy a nespráv-
nym určením hraníc. V dospelosti je pre 
týchto ľudí charakteristický „strach zo 
slobody“, pretože svoju slobodu nevedia 
správne prejaviť, obhájiť, presadiť, ale ani 
usmerniť a správne uplatniť. Život v rov-
nováhe totiž znamená prežívanie slobody 
s pravidlami, čomu sa nevedia pod tlakom 
prílišnej kritiky naučiť. 

Dospievajúci odmieta podriadenú 
sociálnu rolu a formálnu nadradenosť 
autorít. Neakceptuje názory a rozhodnu-
tia autority bezvýhradne, ale premýšľa 
o nich a hľadá iné možnosti a riešenia. 
Neútočí však na autoritu preto, aby ju 
zničil, ale aby sa ňou stal sám. Tým, že 
dospelým dokáže úspešne oponovať 
a argumentovať, dosahuje potrebný pocit 
sebaistoty, že sa im dokáže vyrovnať. 
Dospievajúci často hľadá dospelého, 
ktorý by mu imponoval, predstavoval 
prirodzenú autoritu a bral ho vážne ako 
rovnako hodnotných partnerov. Proces 
separácie zo závislosti od rodičov by mal 
byť v adolescencii ukončený. Neznamená 
to však úplné popretie a úplné odmiet-
nutie hodnôt, ktoré rodičia prezentovali. 
Dochádza len k transformácii postoja 
k týmto hodnotám, pretože dospievajúci 
potrebuje nájsť ich subjektívny zmysel. To 
znamená, že sa potrebuje presvedčiť o ich 
význame, uznať ich platnosť, musí sa pre 
ne rozhodnúť sám, už na základe svojich 
vlastných skúseností a úvah. A od rodičov 
chce, aby mu na to vytvorili priestor.

Žiť demokratické vzťahy v rodine teda 
znamená bezprostredne prežívať pravú 
slobodu v rozhodnutiach, ale i prevziať 
zodpovednosť v zmýšľaní a konaní. Tak 
sa najlepšie učíme skutočnej demokracii 
a slobode. Ani v rodine byť slobodný 
neznamená robiť si, čo sa nám zachce, ale 
slobodne konať dobro...

„Múdrosť vdychuje 
život svojim synom, 
prijíma tých,  
ktorí ju hľadajú,
a ide pred nimi na spravodlivej ceste. 

Kto ju miluje, miluje život:  

ktorí k nej prichádzajú za rána,  

získajú jej obľubu.” 

Sir 4, 12 – 13
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DUDZIČSKÁ IKONA 
BOHORODIČKY 

Milan GÁBOR

Mnohé ikony Bohorodičky, ktoré sa 
zázračným spôsobom zjavili a boli divot-
vorné, sa do dnešných dní nezachovali. 
Takou je aj táto ikona. 

Dudzičská ikona Bohorodičky (bielorus-
ky Дудзічска, rus. Дудичская) sa podľa 
tradície zjavila v 18. storočí na borovici 
rastúcej na mieste niekdajšej zhorenej 
cerkvi. Ikona svoj názov dostala podľa ne-
ďalekej obce Dudziče, rozprestierajúcej sa 

pri brehu rieky Ptič, patriacej do Minskej 
oblasti v centrálnej časti Bieloruska.

Od roku 1748 patrila obec Dudziče Ale-
xandre Zarankovskej, po jej smrti v roku 
1781 jej manžel vojvoda Jozef Prozor Vi-
tebský daroval tritisíc strieborných rubľov 
na výstavbu drevenej pokrovskej cerkvi 
na mieste zjavenia ikony. Zároveň sa 
postaral aj o to, že pre potreby dudzičskej 
farnosti bola pridelená orná pôda s lúkou. 

To, že ikona bola známou a divotvornou 
ešte pred rokom 1766, potvrdzuje aj 
rezultát kráľa Stanislava Augusta z roku 
1766, ktorý obci Dudziče udelil privi-
légium usporadúvania trhov, pričom 
okrem pondelka to bolo umožnené aj vo 
sviatok Zjavenia Pána a Pokrov. Dôvodom 
tohto privilégia mohla byť skutočnosť, že 
do obce prichádzalo mnoho pútnikov po-
modliť sa k divotvornej dudzičskej ikone.

Koncom 18. storočia zlodeji ikonu z po-
krovskej cerkvi ukradli s cieľom obohatiť 
sa milodarmi od pútnikov prichádza-
júcich pokloniť sa ikone. Zlodeji boli 
odsúdení a ikona sa vrátila späť do cerkvi 
v Dudzičiach.

24. februára 1891 zasiahol obec Dudziče 
veľký požiar, počas ktorého cerkev aj 
s divotvornou ikonou zhorela. Napriek 
požiaru kult k tejto ikone neprestal. 
Jedna z rodín v obci vlastnila kópiu 
dudzičskej ikony namaľovanej na plátne, 
ktorá bola rodinným klenotom, ktorý sa 
dedil z pokolenia na pokolenie. Zbožná 
rodina darovala farnosti túto ikonu, 
ktorú umiestnili do provizórnej kaplnky, 
postavenej na mieste zhorenej cerkvi 
už na tretí deň po požiari. Aj táto kópia 
ikony Bohorodičky začala priťahovať 
zbožných pútnikov. Zdobila ju strieborná 
riza, ako aj mnohé náboženské predmety 
vyjadrujúce vďaku za vypočuté prosby 
a uzdravenia.

Počas druhej svetovej vojny dudzičská po-
krovská cerkev zhorela aj s kópiou ikony 
Bohorodičky. Svoju liturgickú pamiat-
ku slávi dudzičská ikona Bohorodičky 
1. októbra.

V roku 1998 bola v obci Dudziče obnove-
ná stará farnosť a postavená neveľká mu-
rovaná cerkev zasvätená matke Presvätej 
Bohorodičky – svätej a spravodlivej Anne.
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VŠETKO BUDE TAK, 
AKO MÁ BYŤ

MARCELA

Naozaj takto? Takto to chcel Boh? Sú 
chvíle, keď to moje srdce nechce chápať, 
no hlave je to stále jasnejšie... Som man-
želkou kňaza, ako veľa iných. Od chvíle, 
keď som Dávidovi povedala, že s ním 
vykročím na spoločnú cestu, Boh konal 
v mojom živote. Vždy vedel v pravú chvíľu 
urobiť to, čo bolo pre nás najlepšie.

Keď som sa vydávala, myslela som si, že 
mám „patent na rozum“ a viem najlepšie, 
ako máme a budeme žiť. Ale Boh robil 
svoje dielo. Pomaly, nenásilne, s istotou. 
Pretváral moje srdce, moje ego, postoje, 
názory, mňa. Pretváral ma cez Dávida, 
cez jeho modlitby, jeho kňazstvo, jeho 
život. Dávid sa vždy modlil, aby bol Boh 
v jeho živote na prvom mieste. Žil pre 
Boha, pre Cirkev. Vždy chcel byť iba 
obyčajným dedinským farárom na plný 
úväzok (ODF). A my sme sa to učili robiť 
spolu s ním. Boli sme v tom všetci spolu. 
Naše deti a ja sme boli jeho farníkmi číslo 
jeden, najväčší podporovatelia, no aj 
najväčší kritici.

Ale aj napriek všetkému tomu dobrému, 
Dávidova diagnóza, ktorú sme sa v marci 
dozvedeli, síce tušená, nás zaskočila. Úp-
rimne, ani neviem, čo bolo horšie. Strach 
z toho, čo a ako ďalej, či tá provokačná 
a stále sa opakujúca otázka prečo. Ale 
Boh neostal ticho. Bol pri nás a s nami 

v našej situácii, v našom kríži. Bol pri nás 
a dával nám pokoj, silu, radosť. Boli sme 
svedkami nie jediného, ale každodenné-
ho zázraku, ktorý sa u nás doma uskutoč-
ňoval. Možno to nebol zázrak, ktorý by 
človek čakal, ale bol hmatateľný a my sme 
to cítili. Zázrak pokory, viery a lásky. Tak 
bolo všetko tak, ako má byť.

Preto dnes môžem opakovať slovo ďaku-
jem. Ďakujem Bohu za manžela, ktorý 
ma mal rád tak ako nikto iný. S ktorým 

sme sa učili navzájom ľúbiť so všetkým 
− slabosťami, chybami, dobrými aj zlými 
vlastnosťami. Ďakujem za to, že mohol 
byť posledné dni s nami doma a že sme 
mali silu sa o neho starať. Ďakujem 
za všetky modlitby, ktoré určite nevyšli 
nazmar, a Boh ich použije podľa svojej 
vôle. Vlastne už použil, pretože ten kríž 
by sme nedokázali prijať a niesť bez 
každodennej starostlivosti a modlitieb 
Cirkvi. Ďakujem Bohu aj za naše deti 
alebo − ako ich Dávid v posledných dňoch 
volal − našich anjelov.

Ďakujem otcovi Jarovi, vladykovi Cyrilovi, 
vladykovi Milanovi, vladykovi Petrovi, 
kňazom s ich rodinami. Ďakujem celej 
rodine za pomoc, radu, opateru a starost-
livosť. Ďakujem všetkým, ktorí na nás 
mysleli a myslia vo svojich modlitbách, 
či už známym, alebo aj cudzím ľuďom, 
veriacim z bývalých farností, ale najmä 
zo Slanského Nového Mesta a Kalše, ktorí 
nás prijali s až odzbrojujúcou ochotou, 
otvorenosťou a láskou, a naďalej sa o nás 
starajú. Aj nedávny sviatok Nanebovstú-
penia Pána nám ukázal, že tak, ako Ježiš 
vystúpil na nebesia a poveril svojich 
učeníkov, aby pokračovali v dielach, ktoré 
on vytvoril, tak aj my chceme pokračovať 
v tom, čo on po celý svoj život robil. A tým 
je jedna jednoduchá vec – byť v Cirkvi. 
Veríme, že z miesta, kde teraz je, pre nás 
dokáže urobiť oveľa viac, akoby mal ostať 
tu. A tak neostáva nič iné, ako svedčiť 
a tešiť sa, pretože Christos voskrese!
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NAVŠTÍVIL MA NEBESKÝ LEKÁR (3)
Posilni môj rozum, aby som vždy 
poznal pravdu, aby som vždy triezvo, 
rozumne rozmýšľal, zvlášť o pravých 
čnostiach. Posilni moju vôľu, aby som 
poznal pravdu, poznanú dobre využil 
a v Božích i cirkevných zákonoch vy-
držal až do smrti. Posilni moju vôľu, 
lebo vôľa ma môže spasiť, ale aj viesť 
do zatratenia. Vôľa sa môže slobod-
ne rozhodnúť zákon dodržať alebo 
prestúpiť (urobiť hriech). Preto je vôľa 
príčinou našej spásy, ale aj príčinou 
zatratenia.

Posilni moju pamäť, aby som neza-
budol na Božie a cirkevné prikázania. 

Nielen to, aby som ich vedel spamäti 
vymenovať (mnohí si myslia, že to 
stačí), ale aby som podľa týchto pri-
kázaní žil, aby som nezabudol na svoj 
cieľ, na Pána Boha! Od Boha pochá-
dzam, k Bohu idem – na to nikdy 
nemôžem zabudnúť. Pre človeka je 
veľké nešťastie, ak zabúda a žije bez 
cieľa. Je ako koráb bez kormidla, bez 
kapitána... Posilni moju fantáziu, aby 
mi dobre slúžila, zvlášť pri modlitbe, 
pomáhala mi dobre modliť sa, aby 
bola spojená s myšlienkami modlitby.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjíma-
nia o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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 Redakcia Slovo  ...
Čo na to poviete? 

      3 komentáre

  Páči sa mi to   Komentovať 

Jaroslav Lajčiak, kňaz, archimandrita 
 
Rovnakú otázku môže položiť pacient svojmu lekárovi 
v súvislosti s liekmi: Ako zistím účinok liečby? A odpoveď 
i skúsenosť sú veľmi jednoduché. Vnímam a cítim okam-
žitý účinok tabletky formou úľavy. Podobne môžem cítiť 
okamžitý účinok Kristovho pôsobenia v sebe. Boh ma pre-
mieňa, či si to uvedomujem, či nie. Rovnako ako tabletka, aj 
keď sa výsledok možno dostaví až o niekoľko hodín neskôr. 
Nezabúdajme, že Eucharistia je takýmto liekom na našej 
duchovnej ceste, že Boh v nás pôsobí, aj keď si to neuvedo-
mujeme. Po prijatí Eucharistie mení naše životy a uzdravuje 
nás. Mnohokrát však duchovne chorý človek nesiahne 
po tomto lieku života. Môžete mu hovoriť o jeho účinnosti, 
keď ho nepožije, nebude mať osobnú skúsenosť s ním. Kris-
tus v nás po prijatí Eucharistie mocne účinkuje. Prijímajme 
ho čím častejšie do svojho srdca a hneď v nás bude pôsobiť 
jeho moc a sila. Sami na sebe zakúsime účinky jeho lásky 
a nadobudneme s ním osobnú skúsenosť.

Páči sa mi to . Odpovedať

Richard Fučko, seminarista, animátor 
 
Kedysi som počul, že Ježiš má pribité ruky a nohy preto, aby 
sme my mohli byť jeho rukami a nohami vo svete. Ježiš nás 
povoláva k tomu, aby sme svet posväcovali rôznymi skut-
kami milosrdenstva. Vyzýva svojich nasledovníkov k láske, 
ktorá presahuje ľudské limity – milovať nepriateľov slovom 
i skutkom. Vďaka Eucharistii to je možné – evanjelista Ján 
cituje Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostá-
va vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem 
z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.“ (Jn 6, 54) Keď 
v nás žije Kristus, vidíme jeho božský obraz aj vo svojich 
blížnych, ktorým slúžime v láske, stávajúc sa soľou sveta.

Páči sa mi to . Odpovedať

Lívia Pastornická, študentka  
 
Ako prvý mi napadne citát z Božieho slova, kde Ježiš hovorí 
o tom, že kto bude jesť jeho telo a piť jeho krv, bude mať 
večný život. Usilujem sa a chcem dosiahnuť večný život. 
Verím, že tento život sa nekončí smrťou, tak práve prijíma-
nie Eucharistie je naozaj skutočným pokrmom pre moju 
dušu a je prípravou na stretnutie s Ježišom. Keďže prijímam 
ozajstnú krv a skutočné telo Krista, práve tento fakt spôso-
buje, že nedokážem robiť ťažké hriechy. Tak ako ratolesť je 
naštepená na koreň stromu a potrebuje čerpať živiny, tak aj 
človek potrebuje čerpať duchovné živiny v podobe prijíma-
nia Eucharistie. 

Páči sa mi to . Odpovedať

HE
3K

 N
A 

JE
DE

N 
KL

IK

QUO VADIS
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE g V slávnom románe 
Henryka Sienkiewicza Quo vadis stretáva apoštol 
Peter pri svojom odchode (či skôr úteku?) z Ríma 
Ježiša Krista a pýta sa ho: „Kam ideš, Pane?“ 
Po rozhovore so svojím majstrom mení svoje 
zmýšľanie a namiesto úteku sa vracia do Ríma, kde 
nakoniec podstúpi mučenícku smrť na dreve kríža.

V dobe, v ktorej žijeme, by sa táto otázka mohla 
obrátiť. Dnes by sa mohol Ježiš Kristus opýtať 
Petra: „Kam ideš?“ Jeho nástupca, ktorým je 
pápež, totiž z času na čas opúšťa Rím. Nerobí 
to však preto, aby si zachraňoval svoj život 
pred nejakou nepríjemnosťou, ale naopak, aby 
konal službu, ktorou ho poveril Boh. Vtedy si 
chcel Peter zachrániť svoj život, dnes chce jeho 
nástupca rozdávať život. Nie však svoj, ale ten 
Boží. A tak prichádza navštevovať miesta sveta, 
na ktorých by sme ho nečakali. On je síce skalou, 
na ktorej Kristus stavia svoju Cirkev, ale nie je 
obyčajnou skalou. Bežný kus kameňa sa totiž 
nemôže premiestňovať. Peter dnešnej doby je 
však kráčajúcou skalou, ktorá prichádza tam, 
kde sú ľudia, ktorí sa potrebujú o niekoho pevne 
oprieť. A tak môžeme aj o tomto Božom počine v 
dejinách spásy povedať spolu so žalmistom: „Aké 
mnohoraké sú tvoje diela, Pane. Všetko si múdro 
urobil.“

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok,  
určite nevedie nikam. Redakcia Slovogo(o)dbook

241118

MAJÁK
Duchovné vedenie je jed-
ným zo spôsobov, ktorým 
Pán prehovára k človeku. 
Možno si ešte len nastúpil 
na cestu poznávania Boha 
alebo si kresťan, ktorý túži 
ísť hlbšie. Je úžasné mať 
stabilného spovedníka, 
ktorý pozná tvoju cestu, 
hriechy aj pokroky. Veď 
Boh hovorí cez svojich 
kňazov. Taktiež je skvelé 
mať pri sebe človeka, 
ktorý sa stane tvojím 
duchovným vodcom. 
Je to človek, ktorý už 
prešiel istú cestu s Pánom, 
duchovne dozrel. Človek, 
ktorý ťa pozná a ktorému 
sa môžeš zdôveriť. Človek, 
ktorý sa s tebou a za teba 
bude modliť, pomôže ti 
rozlíšiť Boží hlas a nájsť 
spôsob, akým k tebe Boh 
hovorí. Takejto rady, resp. 
vedenia sa neboj. Ale 
uprostred všetkého aj 
v tomto rozlišuj, či skrze 
neho hovorí Boh – pretože 
človek je tvor omylný. Du-
chovný vodca sa nemôže 
stať manipulátorom. Má 
ťa sprevádzať, nie riadiť. 
Je akoby majákom, ktorý 
má v pravde osvetliť tvoje 
úmysly, túžby aj možné 
nástrahy diabla. Je vzácne 
mať takéhoto spoločníka, 
s ktorým kráčaš a načúvaš 
Božiemu hlasu. (Katarína 
Marčáková)

Eva Nemcová

pxhere.com

Jn 6, 54

Mt 5, 13

Otázka:
„AKO MÔŽE JEŽIŠ KONAŤ V NÁS  

PO PRIJATÍ EUCHARISTIE?“

2 Kor 3, 18
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POLYKARP  
SMYRNIANSKY

Ján KRUPA

V byzantsko-slovanskom obrade sa 
23. februára slávi pamiatka svätého 
hieromučeníka Polykarpa, smyrnianske-
ho biskupa. Traduje sa, že Polykarp bol 
žiakom apoštola Jána. Niektorí historici 
však upozorňujú, že s najväčšou prav-
depodobnosťou išlo o „presbytera Jána“, 
ktorého Polykarpov súčasník a krajan 
Papiáš Hierapolský výslovne odlišuje 
od apoštola.

Zachoval sa nám list Ignáca Antiochij-
ského Polykarpovi a trocha neskorší 
Polykarpov list kresťanom vo Filipách 
(súčasť dnešnej Kavaly v severnom 
Grécku). Filipská cirkevná obec požiadala 
Polykarpa o kópiu listov svätého Ignáca 
Antiochijského. Polykarp ich prosbe 
vyhovel, pričom pridal aj vlastný list, 
ktorý predstavuje morálne napomenutie 
podobné Prvému listu Korinťanom svä-
tého Klementa Rímskeho. List Filipanom 
nám ponúka obraz pravovernej kresťan-
skej náuky, cirkevnej organizácie a charity 
v tých časoch.

Okolo roku 160 sa Polykarp vydal 
do Ríma, aby s pápežom Anicetom (155 
– 166) prerokoval otázku Paschy. Rímska 

cirkev slávila tento pohyblivý sviatok 
vždy v nedeľu, zatiaľ čo maloázijské 
cirkvi slávili Veľkú noc podľa hebrejského 
kalendára 14. nisana v ktorýkoľvek deň 
týždňa. Hoci Polykarp a Anicet nedospeli 
k obojstranne prijateľnému riešeniu, 
uchovali si priateľstvo.

V roku 167 vypuklo prenasledovanie 
v Smyrne (dnešný Izmir v Turecku). 
Polykarpa, ktorý sa skrýval mimo mesta, 
zradil mladý otrok. Polykarp zomrel 
upálením na hranici 23. februára, ktorý 
bol podľa rozprávania o jeho mučeníc-
tve „dňom veľkej soboty“, čiže nedeľou 
(23. február 167 skutočne pripadol na ne-
deľu). Polykarp mal vtedy 86 rokov. 

Z Polykarpovho listu Filipanom (kap. 7 – 10)

Každý, kto nevyznáva, že Ježiš prišiel 
v tele, je antikrist. Kto nevyznáva, že 
bol umučený na kríži, je z diabla. Kto 
ľubovoľne prekrúca slovo Pána a tvr-
dí, že nie je ani zmŕtvychvstanie, ani 
súd, ten je satanovým prvorodencom. 
Preto sa varujte pochabosti mnohých 
ľudí i falošného učenia, a primknite sa 
k učeniu danému na začiatku. Bdejme 
v modlitbách, buďme vytrvalí v pôstoch 
a prosme všemohúceho Boha, aby nás 
neuviedol do pokušenia. „Duch je síce 
silný, telo je však slabé,“ hovoril Pán. 

Neúnavne teda vytrvajme pri nádeji 
a záruke našej spravodlivosti, pri Ježišo-
vi Kristovi, ktorý vyniesol naše hriechy 
vlastným telom na kríž, hoci sám bol 
bez hriechu a ani lož nebola v jeho 
ústach, ale všetko pre nás podstúpil, aby 
sme v ňom žili. Snažme sa teda napo-
dobniť jeho trpezlivosť. Aj keby sme mali pre jeho meno 
trpieť, oslávme ho týmto spôsobom. Takýto nám dal 
príklad trpezlivosti a my sme uverili. 

Prosím vás všetkých, radi sa riaďte slovom spravodlivosti. 
Cvičte sa v trpezlivosti, akú ste poznali na vlastné oči 

nielen u blaženého Ignáca, Zozimu, 
Rúfa, ale i u iných z vašich aj u Pavla 
a ostatných apoštolov. Verte, že tí všetci 
nebežali nadarmo, ale pre vieru a spra-
vodlivosť. Oni verili, že ich miesto je pri 
Pánovi a pre neho i trpeli. Nezamilovali 
si tento svet, ale toho, ktorý za nás 
zomrel a ktorého Boh pre nás vzkriesil.

Bratia, buďte v týchto veciach pevní 
a nasledujte príklad Pána. Buďte pevní 
a stáli vo viere, milujte sa navzájom, 
nemeňte zmýšľanie, buďte voči sebe 
navzájom láskaví, nikým nepohŕdajte. 
Kde môžete vykonať dobré, neváhaj-
te, pretože dobré skutky oslobodzujú 
od smrti. Podriaďujte sa jeden druhé-
mu, žite príkladný život medzi po-
hanmi, aby ste boli chválení za dobré 
skutky a aby Pán nebol vašou vinou 
potupený. Beda tomu, kto spôsobil, že 

meno Pána bolo potupené. Učte všetkých skromnosti tak, 
ako je to u vás.
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VYPOČUTÝ  
HLAS

Juraj GRADOŠ

Od 1. mája do 15. júna 2021 ste mali možnosť cez anke-
tové lístky ovplyvniť budúci obsah vášho časopisu Slovo. 
K 15. júnu bolo do redakcie doručených 777 hlasovacích 
lístkov. Nie je to konečné číslo, lebo lístky ešte sporadicky 
prichádzajú. 

Na základe týchto 777 vašich hlasov 
redakčná rada 18. júna v Prešove za účasti 
vladykov Jána Babjaka SJ, Cyrila Vasiľa SJ 
a Mariána Andreja Pacáka CSsR rozhodla 
o zmenách.

Čo anketa odhalila? Tak napríklad to, že 
naše rodiny sa zmenšili (priemerne 3,17 
členov) a časopis číta v rodine menšie 
množstvo čitateľov (iba 2,15 člena) než 
pred pätnástimi rokmi (3,60). Ďalej, že 
ho čítajú viac ženy (61 %) ako muži (39 
%). A zároveň, že väčšina čitateľov odobe-
rá časopis menej ako dvadsať rokov.

Mali ste aj možnosť ohodnotiť časopis. 
Skoro 97 % vníma grafickú úroveň časo-

pisu ako dobrú až veľmi dobrú, 89 % je 
spokojných s veľkosťou písma a 78,4 % 
si myslí, že sa časopis za ostatných desať 
rokov zlepšuje.

Tu sa však už jasné čísla končia. An-
keta totiž ukázala, že ste ako čitatelia 
rozdelení akoby na dva tábory. To sa 
týka pohľadu na periodicitu (53,9 % je 
za dvojtýždenník, 20,5 % za mesačník 
a pre zvyšok periodicita nie je dôležitá), 
ale najmä na obsah (51,7 % sa páči terajší 
obsah, 46,5 % sa páči navrhovaná zmena 
a zvyšok chce menej spravodajstva). Váš 
názor sa odvíjal aj od veku. Starším čitate-
ľom sa páčil terajší obsah, mladší túžia 
po zmene.

A hoci tieto čísla vyznievajú jednoznačne, 
iba 29,6 % z vás chcelo zachovať teraj-
šiu verziu časopisu. Preto sa redakčná 
rada zaoberala návrhom redakcie, ktorý 
pripravila po malej mikroankete. Slovo 
zostane dvojtýždenníkom, ako je teraz, 
ale zvýši sa mu počet strán o osem tak 
v prípade riadnych čísel, ako aj dvojčísel. 
Zároveň sme rozhodli, že toto navýšenie 
nebude financované z minimálneho prís-
pevku, teda ten sa minimálne zvýši iba 
s ohľadom na už uskutočnené alebo avi-
zované zdraženie poštovného a papiera.

Odkiaľ teda budeme čerpať zdroje na toto 
navýšenie počtu strán? Od vás, ktorí si to 
môžete a chcete dovoliť. Nechceme, aby 
tento krok v ústrety jedným bol dôvodom 
na odchod druhých. Teda ak môžete, 
priložte aspoň zopár eur k príspevku 
na budúci rok alebo sa staňte našimi 
stálymi podporovateľmi. Stačí zavolať 
do redakcie na 0911 711 263 a nadiktovať 
číslo SIPA a sumu, ktorou chcete mesačne 
pomáhať. Alebo si zriadiť trvalý príkaz 
na svojom účte s VS 777.

Čo podporíte? Ako sa časopis zmení? 
Pripravili sme jeho štruktúru tak, aby 
oslovila maximum z vás (76,58 %). 
Ponecháme najlepšie hodnotené časti 
a tie na opačnom konci upravíme tak, aby 
oslovovali väčší počet ľudí. Som presved-
čený, že aj to, čo je určené predovšet-
kým deťom, mládeži či rodinám, osloví 
i starších. Veď duchom sme mladí všetci. 
Takže podľa vašej vôle sa budeme snažiť 
prinášať viac svedectiev. Zároveň sa zame-
riame na vzťahy, a to nielen v rodine. Tie 
v týchto časoch poznačených pandémiou 
dostávajú poriadne zabrať. Zameriame sa 
aj na aktívne spoznávanie Svätého písma, 

predstavujeme

777 odpovedí

Odpovede sa neprijímajú

Správa pre respondentov

Meno a priezvisko

777 odpovedí

Korešpondenčná adresa:

777 odpovedí

E-mail:

299 odpovedí

Telefón:

601 odpovedí

Počet členov domácnosti

777 odpovedí

Vzťah k časopisu Slovo

Koľko rokov čítate časopis Slovo?

777 odpovedí

Koľko mužov (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

499 odpovedí

Koľko žien (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

638 odpovedí

Akú periodicitu časopisu uprednostňujete?

777 odpovedí

Zhodnotenie časopisu

Ako hodnotíte úroveň jednotlivých častí časopisu?

Čo by ste v obsahu časopisu zmenili?

777 odpovedí

Ako hodnotíte grafickú úroveň časopisu?

777 odpovedí

Ako hodnotíte veľkosť písma v časopise?

773 odpovedí

Aké je vaše celkové zhodnotenie časopisu za obdobie posledných desať rokov?

777 odpovedí

Užitočné informácie

Ak poznáte, uveďte zaujímavých ľudí vo svojom okolí, a čím sú výnimoční.

72 odpovedí

Ak poznáte, uveďte ľudí, ktorí by nám mohli pomáhať ako dobrovoľníci pri tvorbe časopisu (písať
články, prispievať fotografiami, vytvárať krížovky...) alebo pri jeho prechode na digitálne
platformy (web, facebook, aplikácie).

33 odpovedí

Výber nového obsahu v mesačníku

Vyberte oblasti, ktorým sa má časopis venovať:

777 odpovedí

Ak chcete, zanechajte nám svoj postoj, požiadavku či radu k tvorbe a obsahu časopisu.

156 odpovedí

Helena Blichárová

Adriana Strečanská

Martin Džbor

Viera Gríbová

Jozef Polačko

Ing. Peter Kasenčák

Peter Pokrivčák

Emil Zorvan

Mária Čajková

Šandal

neznáma

091 01 Stropkov-Bokša

Prešov, Sladkovicova 23A

Ulič 157, 067 67

Neznáma

Vyšná Olšava

Lastomír 183, 072 37

Sibíska 8, Prešov

peter.milenky@unipo.sk

peter.kasencak@centrum.sk

rajnakova@gkcharita-po.sk

stefan.michalic@gmail.com

metodios@gmail.com

richard.fuko@gmail.com

tobg1673@gmail.com

peter.tirpak@unipo.sk

veronicka.marcinova@gmail.com

0904738715

0910842034

0905619713

0911711450

0902782591

0910852341

0904663206

0902653570

+421 903 982 313

20

10

30

15

neviem

3

2

5

4

50

70

65

72

67

60

40

63

69

50

70

68

66

60

65

73

74

67

o.Paločko; o.Sekera; o.Ján Pavlík;

tým, že robia kvalitne svoju prácu a majú pozitívny prístup k životu

Škoda, že tu nie je uvedený dôvod uvádzania. Lepšie a praktickejšie by sa "hľadalo". Nižšiš uvedená otázka je
už lepšia.

o. Peter Tremko. Vynikajúci otec rodiny, ktorý sa nikdy nebál vyhrnúť rukávy. Vynikajúci duchovný vodca,
ktorý mne osobne ukázal svojim životom a rozhovormi správny smer...

nepoznam

Naša kantorka

Jaroslav Križánek, podnikateľ z Giraltoviec.

Poznám kňazov a ich rodiny, čo by vedeli mnohí vydať svedectvo, ako sa Pan o nich stará.

Neviem

nepoznam

nepoznám

Uviesť iba mená bez ich súhlasu? No, neviem. Skúsim: Mgr. Jozef Demčák, doc. Ing. Miroslav Saniga, PhD.,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr.h.c.

Roman Pavlík, výborný fotograf a človek so správnymi názormi.

Nepoznam

Musel by som sa ich opýtať, nevedel som že hľadáte.

Ing. Vladimír Komanický - vytvárať krížovky

porozmýšľam

Neviem

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu prácu a nech sa Vám v tejto službe aj naďalej dobre darí.

Venovať aspoň jednu stranu apologetike a vysvetľovaniu základných právd viery zrozumiteľnou formou.

V poslednej otázke je veľa vhodných tém, ťažko je selektovať. Zrejme tých odpovedí bude vybraných viac.
Skôr uvažovať, ako to všetko zladiť. Možno odkazom na elektronickú (plnú) verziu príspevkov? Podobne, ako
to je v správach, kde sa povie, že viac o tomto je na webe :)
Určite ale prajem všetko najlepšie pri ďalšej tvorbe!

Časopis som nečítal. Neviem prečo, no v poslednej dobe, keď viem, že už je čas, že by mal byť časopis v
schránke, som nedočkavý a teším sa, keď ho budem mať v ruke. Číta sa veľmi dobre a prečítam ho na
posedenie. Budem rád, keď aj môj názor pomôže, ešte k lepšiemu časopisu. A budem nesmierne rád, ak
bude v časopise viac z histórie byzantského obradu. Aby sme sa vracali ku koreňom, aby sa o tom ľudia
dozvedali. Aby chápali symboly, význam giest, modlitieb, postojov, atď. Je to aj práca kňazov vo farnostiach,
no mnohí na to zabúdajú, alebo im vyhovuje systém fungovania...a vy by ste mohli vzbudiť záujem u ľudí,
ktorí by tým pádom mali otázky 

😉😉

Ja Vám prajem vo Vašej práci veľa síl, množstvo inšpirácie a v neposlednom rade veľa Božích milostí.

Tento formulár už neprijíma odpovede

Zhrnutie Otázka Jednotlivec

0 2 4 6 8 12 2 ( 6 )
0

100

200

300

3 (0,4 %)3 (0,4 %)3 (0,4 %)

103
(13,
3 %)

248
(31,
9 %)

152
(19,
6 %)

90 (
11,

6 %)

87 (
11,

2 %)

59 (7,6 %)59 (7,6 %)59 (7,6 %)

23 (3 %)23 (3 %)23 (3 %)
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Nič, páči sa mi, ako je teraz.
Vypustil/-a by som správy.
Uvítal/-a by som viac článkov zo života.
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Gréckokatolícka liturgia a ob…

Duchovný život a vedenie
Cirkevná história

Životy a diela svätých
Predstavovanie gréckokatolí…

Fejtóny, relax a vtipy
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Anketa Slovo 2021 Odoslať

Otázky Odpovede 777

777 odpovedí

Odpovede sa neprijímajú

Správa pre respondentov

Meno a priezvisko

777 odpovedí

Korešpondenčná adresa:

777 odpovedí

E-mail:

299 odpovedí

Telefón:

601 odpovedí

Počet členov domácnosti

777 odpovedí

Vzťah k časopisu Slovo

Koľko rokov čítate časopis Slovo?

777 odpovedí

Koľko mužov (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

499 odpovedí

Koľko žien (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

638 odpovedí

Akú periodicitu časopisu uprednostňujete?

777 odpovedí

Zhodnotenie časopisu

Ako hodnotíte úroveň jednotlivých častí časopisu?

Čo by ste v obsahu časopisu zmenili?

777 odpovedí

Ako hodnotíte grafickú úroveň časopisu?

777 odpovedí

Ako hodnotíte veľkosť písma v časopise?

773 odpovedí

Aké je vaše celkové zhodnotenie časopisu za obdobie posledných desať rokov?

777 odpovedí

Užitočné informácie

Ak poznáte, uveďte zaujímavých ľudí vo svojom okolí, a čím sú výnimoční.

72 odpovedí

Ak poznáte, uveďte ľudí, ktorí by nám mohli pomáhať ako dobrovoľníci pri tvorbe časopisu (písať
články, prispievať fotografiami, vytvárať krížovky...) alebo pri jeho prechode na digitálne
platformy (web, facebook, aplikácie).

33 odpovedí

Výber nového obsahu v mesačníku

Vyberte oblasti, ktorým sa má časopis venovať:

777 odpovedí

Ak chcete, zanechajte nám svoj postoj, požiadavku či radu k tvorbe a obsahu časopisu.

156 odpovedí

Helena Blichárová

Adriana Strečanská

Martin Džbor

Viera Gríbová

Jozef Polačko

Ing. Peter Kasenčák

Peter Pokrivčák

Emil Zorvan

Mária Čajková

Šandal

neznáma

091 01 Stropkov-Bokša

Prešov, Sladkovicova 23A

Ulič 157, 067 67

Neznáma

Vyšná Olšava

Lastomír 183, 072 37

Sibíska 8, Prešov

peter.milenky@unipo.sk

peter.kasencak@centrum.sk

rajnakova@gkcharita-po.sk

stefan.michalic@gmail.com

metodios@gmail.com

richard.fuko@gmail.com

tobg1673@gmail.com

peter.tirpak@unipo.sk

veronicka.marcinova@gmail.com

0904738715

0910842034

0905619713

0911711450

0902782591

0910852341

0904663206

0902653570

+421 903 982 313
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o.Paločko; o.Sekera; o.Ján Pavlík;

tým, že robia kvalitne svoju prácu a majú pozitívny prístup k životu

Škoda, že tu nie je uvedený dôvod uvádzania. Lepšie a praktickejšie by sa "hľadalo". Nižšiš uvedená otázka je
už lepšia.

o. Peter Tremko. Vynikajúci otec rodiny, ktorý sa nikdy nebál vyhrnúť rukávy. Vynikajúci duchovný vodca,
ktorý mne osobne ukázal svojim životom a rozhovormi správny smer...

nepoznam

Naša kantorka

Jaroslav Križánek, podnikateľ z Giraltoviec.

Poznám kňazov a ich rodiny, čo by vedeli mnohí vydať svedectvo, ako sa Pan o nich stará.

Neviem

nepoznam

nepoznám

Uviesť iba mená bez ich súhlasu? No, neviem. Skúsim: Mgr. Jozef Demčák, doc. Ing. Miroslav Saniga, PhD.,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr.h.c.

Roman Pavlík, výborný fotograf a človek so správnymi názormi.

Nepoznam

Musel by som sa ich opýtať, nevedel som že hľadáte.

Ing. Vladimír Komanický - vytvárať krížovky

porozmýšľam

Neviem

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu prácu a nech sa Vám v tejto službe aj naďalej dobre darí.

Venovať aspoň jednu stranu apologetike a vysvetľovaniu základných právd viery zrozumiteľnou formou.

V poslednej otázke je veľa vhodných tém, ťažko je selektovať. Zrejme tých odpovedí bude vybraných viac.
Skôr uvažovať, ako to všetko zladiť. Možno odkazom na elektronickú (plnú) verziu príspevkov? Podobne, ako
to je v správach, kde sa povie, že viac o tomto je na webe :)
Určite ale prajem všetko najlepšie pri ďalšej tvorbe!

Časopis som nečítal. Neviem prečo, no v poslednej dobe, keď viem, že už je čas, že by mal byť časopis v
schránke, som nedočkavý a teším sa, keď ho budem mať v ruke. Číta sa veľmi dobre a prečítam ho na
posedenie. Budem rád, keď aj môj názor pomôže, ešte k lepšiemu časopisu. A budem nesmierne rád, ak
bude v časopise viac z histórie byzantského obradu. Aby sme sa vracali ku koreňom, aby sa o tom ľudia
dozvedali. Aby chápali symboly, význam giest, modlitieb, postojov, atď. Je to aj práca kňazov vo farnostiach,
no mnohí na to zabúdajú, alebo im vyhovuje systém fungovania...a vy by ste mohli vzbudiť záujem u ľudí,
ktorí by tým pádom mali otázky 

😉😉

Ja Vám prajem vo Vašej práci veľa síl, množstvo inšpirácie a v neposlednom rade veľa Božích milostí.

Tento formulár už neprijíma odpovede
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Periodicita pre mňa nie je dôležitá.
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53,9%

Rozhovor (s. 8 - 9) Rodina (s. 10 - 11) Katechéza o ikone (s. 12) Svedectvo/príbeh (s. 13) Go(o)dbook (s. 14)

Nič, páči sa mi, ako je teraz.
Vypustil/-a by som správy.
Uvítal/-a by som viac článkov zo života.

46,5%

51,7%

veľmi dobrá
dobrá
dostatočná
nedostatočná

29,5%

67,4%

veľké
vyhovujúce
malé

7,2%

89,1%

Zlepšuje sa.
Stagnuje.
Zhoršuje sa.
Neviem.16,5%

78,4%
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Život mládeže (problémy, ra…
Svedectvá a príbehy ľudí zo…
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Zdravie a zdravý životný štýl
Bežný život (móda, domácn…
Cestopisy, zaujímavosti a re…
Kultúra (podujatia, tipy, rece…
Biblia (biblická škola, výklad…

Viera (spoznávanie vierouky,…
Morálka (čo je správne a čo j…
Gréckokatolícka liturgia a ob…

Duchovný život a vedenie
Cirkevná história

Životy a diela svätých
Predstavovanie gréckokatolí…

Fejtóny, relax a vtipy
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533 (68,6 %)533 (68,6 %)533 (68,6 %)
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392 (50,5 %)392 (50,5 %)392 (50,5 %)
335 (43,1 %)335 (43,1 %)335 (43,1 %)

467 (60,1 %)467 (60,1 %)467 (60,1 %)
499 (64,2 %)499 (64,2 %)499 (64,2 %)

250 (32,2 %)250 (32,2 %)250 (32,2 %)

Anketa Slovo 2021 Odoslať

Otázky Odpovede 777

777 odpovedí

Odpovede sa neprijímajú

Správa pre respondentov

Meno a priezvisko

777 odpovedí

Korešpondenčná adresa:

777 odpovedí

E-mail:

299 odpovedí

Telefón:

601 odpovedí

Počet členov domácnosti

777 odpovedí

Vzťah k časopisu Slovo

Koľko rokov čítate časopis Slovo?

777 odpovedí

Koľko mužov (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

499 odpovedí

Koľko žien (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

638 odpovedí

Akú periodicitu časopisu uprednostňujete?

777 odpovedí

Zhodnotenie časopisu

Ako hodnotíte úroveň jednotlivých častí časopisu?

Čo by ste v obsahu časopisu zmenili?

777 odpovedí

Ako hodnotíte grafickú úroveň časopisu?

777 odpovedí

Ako hodnotíte veľkosť písma v časopise?

773 odpovedí

Aké je vaše celkové zhodnotenie časopisu za obdobie posledných desať rokov?

777 odpovedí

Užitočné informácie

Ak poznáte, uveďte zaujímavých ľudí vo svojom okolí, a čím sú výnimoční.

72 odpovedí

Ak poznáte, uveďte ľudí, ktorí by nám mohli pomáhať ako dobrovoľníci pri tvorbe časopisu (písať
články, prispievať fotografiami, vytvárať krížovky...) alebo pri jeho prechode na digitálne
platformy (web, facebook, aplikácie).

33 odpovedí

Výber nového obsahu v mesačníku

Vyberte oblasti, ktorým sa má časopis venovať:

777 odpovedí

Ak chcete, zanechajte nám svoj postoj, požiadavku či radu k tvorbe a obsahu časopisu.

156 odpovedí

Helena Blichárová

Adriana Strečanská

Martin Džbor

Viera Gríbová

Jozef Polačko

Ing. Peter Kasenčák

Peter Pokrivčák

Emil Zorvan

Mária Čajková

Šandal

neznáma

091 01 Stropkov-Bokša

Prešov, Sladkovicova 23A

Ulič 157, 067 67

Neznáma

Vyšná Olšava

Lastomír 183, 072 37

Sibíska 8, Prešov

peter.milenky@unipo.sk

peter.kasencak@centrum.sk

rajnakova@gkcharita-po.sk

stefan.michalic@gmail.com

metodios@gmail.com

richard.fuko@gmail.com

tobg1673@gmail.com

peter.tirpak@unipo.sk

veronicka.marcinova@gmail.com

0904738715

0910842034

0905619713

0911711450

0902782591

0910852341

0904663206

0902653570

+421 903 982 313
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o.Paločko; o.Sekera; o.Ján Pavlík;

tým, že robia kvalitne svoju prácu a majú pozitívny prístup k životu

Škoda, že tu nie je uvedený dôvod uvádzania. Lepšie a praktickejšie by sa "hľadalo". Nižšiš uvedená otázka je
už lepšia.

o. Peter Tremko. Vynikajúci otec rodiny, ktorý sa nikdy nebál vyhrnúť rukávy. Vynikajúci duchovný vodca,
ktorý mne osobne ukázal svojim životom a rozhovormi správny smer...

nepoznam

Naša kantorka

Jaroslav Križánek, podnikateľ z Giraltoviec.

Poznám kňazov a ich rodiny, čo by vedeli mnohí vydať svedectvo, ako sa Pan o nich stará.

Neviem

nepoznam

nepoznám

Uviesť iba mená bez ich súhlasu? No, neviem. Skúsim: Mgr. Jozef Demčák, doc. Ing. Miroslav Saniga, PhD.,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr.h.c.

Roman Pavlík, výborný fotograf a človek so správnymi názormi.

Nepoznam

Musel by som sa ich opýtať, nevedel som že hľadáte.

Ing. Vladimír Komanický - vytvárať krížovky

porozmýšľam

Neviem

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu prácu a nech sa Vám v tejto službe aj naďalej dobre darí.

Venovať aspoň jednu stranu apologetike a vysvetľovaniu základných právd viery zrozumiteľnou formou.

V poslednej otázke je veľa vhodných tém, ťažko je selektovať. Zrejme tých odpovedí bude vybraných viac.
Skôr uvažovať, ako to všetko zladiť. Možno odkazom na elektronickú (plnú) verziu príspevkov? Podobne, ako
to je v správach, kde sa povie, že viac o tomto je na webe :)
Určite ale prajem všetko najlepšie pri ďalšej tvorbe!

Časopis som nečítal. Neviem prečo, no v poslednej dobe, keď viem, že už je čas, že by mal byť časopis v
schránke, som nedočkavý a teším sa, keď ho budem mať v ruke. Číta sa veľmi dobre a prečítam ho na
posedenie. Budem rád, keď aj môj názor pomôže, ešte k lepšiemu časopisu. A budem nesmierne rád, ak
bude v časopise viac z histórie byzantského obradu. Aby sme sa vracali ku koreňom, aby sa o tom ľudia
dozvedali. Aby chápali symboly, význam giest, modlitieb, postojov, atď. Je to aj práca kňazov vo farnostiach,
no mnohí na to zabúdajú, alebo im vyhovuje systém fungovania...a vy by ste mohli vzbudiť záujem u ľudí,
ktorí by tým pádom mali otázky 

😉😉

Ja Vám prajem vo Vašej práci veľa síl, množstvo inšpirácie a v neposlednom rade veľa Božích milostí.

Tento formulár už neprijíma odpovede

Zhrnutie Otázka Jednotlivec
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Počet členov domácnostiteda ukážeme vám, ako pochopiť aj tie 
ťažké časti. Zároveň prinesieme pred-
stavenie nielen klasických východných, 
ale aj nových spôsobov modlitby, aby 
ste oživili svoj vzťah s nebeským Otcom. 
Svoje miesto si nájde aj predstavovanie 
nášho obradu či farností. A bežných 
ľudí – možno práve vás. Mladí toto leto 
na stretnutiach mládeže určujú obsah 
svojich strán... Chceme byť bližšie pri 
vás v každom ohľade a pre každého. 
Nechcem prezradiť všetko, ale úprimne 
poviem, že budúci rok asi dáme zo seba 
v redakcii nie sto, ale dvesto percent. Teda 
pôjdeme takpovediac cez nadčasy. Verím, 
že sa nám podarí nájsť kvalitných autorov 
tak, ako to bolo doteraz. 

S touto zmenou prichádza aj výzva. 
Výzva, ktorá pomôže všetkým – takpo-
vediac všetci vyhrajú. Mnohí z vás majú 
deti či vnúčatá, ktoré akosi zablúdili a už 
nepoznajú cestu do chrámu. Viera v Boha 
sa stala pre ne prežitkom. Alebo dokonca 
príťažou. V spovedniciach počúvam, aké 
je to ťažké. A asi naozaj je, lebo aj chlap 
sem-tam uroní pri spomienke na takýto 
život detí slzu. Slzu ľútosti nad sebou, že 
ich poriadne nepripravil na život i po tej 
duchovnej stránke, i nad nimi, lebo vie, 
čo strácajú. No buďme úprimní – doba sa 
tak rýchlo mení, že ako rodičia nemá-
me často schopnosti a vedomosti, ako 
priniesť deťom vieru v ich „jazyku“, aby jej 
porozumeli. A tak vás chcem vyzvať – ak 
máte takéto deti a vnúčatá, urobte pre ich 
záchranu niečo. Nevzdávajte to s nimi. 
A jednou z možností nenásilnou a stálou 
pripomienkou rodičovskej lásky i Boha 
je zasielanie nášho časopisu. Objednajte 
teda časopis na budúci rok nielen sebe, 
ale aj im. Verím, že nová forma ich osloví. 
Ale čas a konkrétny spôsob nechávam 
na Boha. My spolu vytvorme pre to zá-
zemie – možnosť. Takto môžeme urobiť 
Slovensko znova o trocha kresťanskejším.

Ale na to potrebujeme vás. Vaše zdieľanie 
sa nielen s dobrami, ale aj s vlastnými prí-
behmi. Nemusia byť o viere, ale i o skut-
koch, ktoré ukazujú na živú vieru. Napíš-
te nám ich a podpíšte sa aspoň krstným 
menom. Zdieľajme sa navzájom tak, ako 

je to bežné v rodine. Lebo som o tom pre-
svedčený už dvadsiaty druhý rok, že my 
v redakcii a vy doma tvoríme jednu veľkú 
rodinu okolo Slova. Tak okolo toho náš-
ho, tlačeného, ako aj okolo toho večného 
– Božieho. Tak skúsme vykročiť dopredu. 
Podopierajme jeden druhého a zdvihnime 
hlavy, lebo tam, na kraji horizontu, kde sa 
nebo stretáva so zemou, už stojí nebeský 
Otec s roztiahnutými rukami, aby nás 
vyhladovaných po láske a pozornosti, 
ušpinených vlastnými hriechmi nasýtil 
a zaodel rúchom spásy, a tak nanovo 
prijal do svojho i nášho domova.
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Názor na obsah podľa veku

Súčasný Lifestyle Bez správ

predstavujeme

PERELESNIK

František KUDZEJ

Raz v noči v domi v Polaťi 
kričiť syn na svoju maťir: 
„Mamo, zachraň, pomož, ratuj, 
ber mitlu abo lopatu – 
po mojij spaľňi, do šľaka, 
loziť potvora dajaka!“

„Ne halasaj!“ rekla mati, 
„mav jes’ mene posluchati. 
Ci jem ťi ne rekla storaz, 
že Paraska je potvora? 
Kiď ty si nedav povisti, 
tak buď pri takij nevisťi.“

Kiď je moloda nevista 
barz na nervy chvora, 
ta v ťim pripaďi doista 
jej svekra potvora.

777 odpovedí

Odpovede sa neprijímajú

Správa pre respondentov

Meno a priezvisko

777 odpovedí

Korešpondenčná adresa:

777 odpovedí

E-mail:

299 odpovedí

Telefón:

601 odpovedí

Počet členov domácnosti

777 odpovedí

Vzťah k časopisu Slovo

Koľko rokov čítate časopis Slovo?

777 odpovedí

Koľko mužov (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

499 odpovedí

Koľko žien (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

638 odpovedí

Akú periodicitu časopisu uprednostňujete?

777 odpovedí

Zhodnotenie časopisu

Ako hodnotíte úroveň jednotlivých častí časopisu?

Čo by ste v obsahu časopisu zmenili?

777 odpovedí

Ako hodnotíte grafickú úroveň časopisu?

777 odpovedí

Ako hodnotíte veľkosť písma v časopise?

773 odpovedí

Aké je vaše celkové zhodnotenie časopisu za obdobie posledných desať rokov?

777 odpovedí

Užitočné informácie

Ak poznáte, uveďte zaujímavých ľudí vo svojom okolí, a čím sú výnimoční.

72 odpovedí

Ak poznáte, uveďte ľudí, ktorí by nám mohli pomáhať ako dobrovoľníci pri tvorbe časopisu (písať
články, prispievať fotografiami, vytvárať krížovky...) alebo pri jeho prechode na digitálne
platformy (web, facebook, aplikácie).

33 odpovedí

Výber nového obsahu v mesačníku

Vyberte oblasti, ktorým sa má časopis venovať:

777 odpovedí

Ak chcete, zanechajte nám svoj postoj, požiadavku či radu k tvorbe a obsahu časopisu.

156 odpovedí

Helena Blichárová

Adriana Strečanská

Martin Džbor

Viera Gríbová

Jozef Polačko

Ing. Peter Kasenčák

Peter Pokrivčák

Emil Zorvan

Mária Čajková

Šandal

neznáma

091 01 Stropkov-Bokša

Prešov, Sladkovicova 23A

Ulič 157, 067 67

Neznáma

Vyšná Olšava

Lastomír 183, 072 37

Sibíska 8, Prešov

peter.milenky@unipo.sk

peter.kasencak@centrum.sk

rajnakova@gkcharita-po.sk

stefan.michalic@gmail.com

metodios@gmail.com

richard.fuko@gmail.com

tobg1673@gmail.com

peter.tirpak@unipo.sk

veronicka.marcinova@gmail.com

0904738715

0910842034
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0911711450

0902782591
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0902653570
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o.Paločko; o.Sekera; o.Ján Pavlík;

tým, že robia kvalitne svoju prácu a majú pozitívny prístup k životu

Škoda, že tu nie je uvedený dôvod uvádzania. Lepšie a praktickejšie by sa "hľadalo". Nižšiš uvedená otázka je
už lepšia.

o. Peter Tremko. Vynikajúci otec rodiny, ktorý sa nikdy nebál vyhrnúť rukávy. Vynikajúci duchovný vodca,
ktorý mne osobne ukázal svojim životom a rozhovormi správny smer...

nepoznam

Naša kantorka

Jaroslav Križánek, podnikateľ z Giraltoviec.

Poznám kňazov a ich rodiny, čo by vedeli mnohí vydať svedectvo, ako sa Pan o nich stará.

Neviem

nepoznam

nepoznám

Uviesť iba mená bez ich súhlasu? No, neviem. Skúsim: Mgr. Jozef Demčák, doc. Ing. Miroslav Saniga, PhD.,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr.h.c.

Roman Pavlík, výborný fotograf a človek so správnymi názormi.

Nepoznam

Musel by som sa ich opýtať, nevedel som že hľadáte.

Ing. Vladimír Komanický - vytvárať krížovky

porozmýšľam

Neviem

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu prácu a nech sa Vám v tejto službe aj naďalej dobre darí.

Venovať aspoň jednu stranu apologetike a vysvetľovaniu základných právd viery zrozumiteľnou formou.

V poslednej otázke je veľa vhodných tém, ťažko je selektovať. Zrejme tých odpovedí bude vybraných viac.
Skôr uvažovať, ako to všetko zladiť. Možno odkazom na elektronickú (plnú) verziu príspevkov? Podobne, ako
to je v správach, kde sa povie, že viac o tomto je na webe :)
Určite ale prajem všetko najlepšie pri ďalšej tvorbe!

Časopis som nečítal. Neviem prečo, no v poslednej dobe, keď viem, že už je čas, že by mal byť časopis v
schránke, som nedočkavý a teším sa, keď ho budem mať v ruke. Číta sa veľmi dobre a prečítam ho na
posedenie. Budem rád, keď aj môj názor pomôže, ešte k lepšiemu časopisu. A budem nesmierne rád, ak
bude v časopise viac z histórie byzantského obradu. Aby sme sa vracali ku koreňom, aby sa o tom ľudia
dozvedali. Aby chápali symboly, význam giest, modlitieb, postojov, atď. Je to aj práca kňazov vo farnostiach,
no mnohí na to zabúdajú, alebo im vyhovuje systém fungovania...a vy by ste mohli vzbudiť záujem u ľudí,
ktorí by tým pádom mali otázky 

😉😉

Ja Vám prajem vo Vašej práci veľa síl, množstvo inšpirácie a v neposlednom rade veľa Božích milostí.

Tento formulár už neprijíma odpovede

Zhrnutie Otázka Jednotlivec

0 2 4 6 8 12 2 ( 6 )
0

100

200

300

3 (0,4 %)3 (0,4 %)3 (0,4 %)

103
(13,
3 %)

248
(31,
9 %)

152
(19,
6 %)

90 (
11,

6 %)

87 (
11,

2 %)

59 (7,6 %)59 (7,6 %)59 (7,6 %)

23 (3 %)23 (3 %)23 (3 %)
7 (0,9 %)7 (0,9 %)7 (0,9 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

0
1

1 (iba ja)
1 - nepravidelne

1+1
2

3
4

1000
O

dvaja
0

100

200

300

400

264 (
34 %)

394 (
50,

7 %)

1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

91 (11,7 %)91 (11,7 %)91 (11,7 %)

21 (2,7 %)21 (2,7 %)21 (2,7 %)
1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

0 1 2 3 4 5 6 1000 tri
0

200

400

600

47 (6 %)47 (6 %)47 (6 %)

509 (
65,5 %)

169 (
21,8 %) 37 (4,8 %)37 (4,8 %)37 (4,8 %) 11 (1,4 %)11 (1,4 %)11 (1,4 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

Dvojtýždenník (súčasná podoba)
Mesačník (dvojnásobok strán na nové
témy)
Periodicita pre mňa nie je dôležitá.

25,6%20,5%

53,9%

Svedectvo/príbeh (s. 13) Go(o)dbook (s. 14) Spravodajstvo (s. 15 - 21) Zamyslenia na každý deň (s.
22 - 23)

Mozaika pre deti (s. 24) Program (s. 26)

Nič, páči sa mi, ako je teraz.
Vypustil/-a by som správy.
Uvítal/-a by som viac článkov zo života.

46,5%

51,7%

veľmi dobrá
dobrá
dostatočná
nedostatočná

29,5%

67,4%

veľké
vyhovujúce
malé

7,2%

89,1%

Zlepšuje sa.
Stagnuje.
Zhoršuje sa.
Neviem.16,5%

78,4%

0 200 400 600 800

Rodina a vzťahy v rodine
Výchova a vzdelávanie detí

Život mládeže (problémy, ra…
Svedectvá a príbehy ľudí zo…

Kresťanské osobnosti v histó…
Celospoločenské problémy (…

Zdravie a zdravý životný štýl
Bežný život (móda, domácn…
Cestopisy, zaujímavosti a re…
Kultúra (podujatia, tipy, rece…
Biblia (biblická škola, výklad…

Viera (spoznávanie vierouky,…
Morálka (čo je správne a čo j…
Gréckokatolícka liturgia a ob…

Duchovný život a vedenie
Cirkevná história

Životy a diela svätých
Predstavovanie gréckokatolí…

Fejtóny, relax a vtipy

560 (72,1 %)560 (72,1 %)560 (72,1 %)
382 (49,2 %)382 (49,2 %)382 (49,2 %)

374 (48,1 %)374 (48,1 %)374 (48,1 %)
612 (78,8 %)612 (78,8 %)612 (78,8 %)

337 (43,4 %)337 (43,4 %)337 (43,4 %)
153 (19,7 %)153 (19,7 %)153 (19,7 %)

272 (35 %)272 (35 %)272 (35 %)
183 (23,6 %)183 (23,6 %)183 (23,6 %)

219 (28,2 %)219 (28,2 %)219 (28,2 %)
150 (19,3 %)150 (19,3 %)150 (19,3 %)

531 (68,3 %)531 (68,3 %)531 (68,3 %)
501 (64,5 %)501 (64,5 %)501 (64,5 %)

533 (68,6 %)533 (68,6 %)533 (68,6 %)
539 (69,4 %)539 (69,4 %)539 (69,4 %)

392 (50,5 %)392 (50,5 %)392 (50,5 %)
335 (43,1 %)335 (43,1 %)335 (43,1 %)

467 (60,1 %)467 (60,1 %)467 (60,1 %)
499 (64,2 %)499 (64,2 %)499 (64,2 %)

250 (32,2 %)250 (32,2 %)250 (32,2 %)

Anketa Slovo 2021 Odoslať

Otázky Odpovede 777

777 odpovedí

Odpovede sa neprijímajú

Správa pre respondentov

Meno a priezvisko

777 odpovedí

Korešpondenčná adresa:

777 odpovedí

E-mail:

299 odpovedí

Telefón:

601 odpovedí

Počet členov domácnosti

777 odpovedí

Vzťah k časopisu Slovo

Koľko rokov čítate časopis Slovo?

777 odpovedí

Koľko mužov (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

499 odpovedí

Koľko žien (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

638 odpovedí

Akú periodicitu časopisu uprednostňujete?

777 odpovedí

Zhodnotenie časopisu

Ako hodnotíte úroveň jednotlivých častí časopisu?

Čo by ste v obsahu časopisu zmenili?

777 odpovedí

Ako hodnotíte grafickú úroveň časopisu?

777 odpovedí

Ako hodnotíte veľkosť písma v časopise?

773 odpovedí

Aké je vaše celkové zhodnotenie časopisu za obdobie posledných desať rokov?

777 odpovedí

Užitočné informácie

Ak poznáte, uveďte zaujímavých ľudí vo svojom okolí, a čím sú výnimoční.

72 odpovedí

Ak poznáte, uveďte ľudí, ktorí by nám mohli pomáhať ako dobrovoľníci pri tvorbe časopisu (písať
články, prispievať fotografiami, vytvárať krížovky...) alebo pri jeho prechode na digitálne
platformy (web, facebook, aplikácie).

33 odpovedí

Výber nového obsahu v mesačníku

Vyberte oblasti, ktorým sa má časopis venovať:

777 odpovedí

Ak chcete, zanechajte nám svoj postoj, požiadavku či radu k tvorbe a obsahu časopisu.

156 odpovedí

Helena Blichárová

Adriana Strečanská

Martin Džbor

Viera Gríbová

Jozef Polačko

Ing. Peter Kasenčák

Peter Pokrivčák

Emil Zorvan

Mária Čajková

Šandal

neznáma

091 01 Stropkov-Bokša

Prešov, Sladkovicova 23A

Ulič 157, 067 67

Neznáma

Vyšná Olšava

Lastomír 183, 072 37

Sibíska 8, Prešov

peter.milenky@unipo.sk

peter.kasencak@centrum.sk

rajnakova@gkcharita-po.sk

stefan.michalic@gmail.com

metodios@gmail.com

richard.fuko@gmail.com

tobg1673@gmail.com

peter.tirpak@unipo.sk

veronicka.marcinova@gmail.com

0904738715

0910842034

0905619713

0911711450

0902782591

0910852341

0904663206

0902653570

+421 903 982 313

20

10

30

15

neviem

3

2

5

4

50

70

65

72

67

60

40

63

69

50

70

68

66

60

65

73

74

67

o.Paločko; o.Sekera; o.Ján Pavlík;

tým, že robia kvalitne svoju prácu a majú pozitívny prístup k životu

Škoda, že tu nie je uvedený dôvod uvádzania. Lepšie a praktickejšie by sa "hľadalo". Nižšiš uvedená otázka je
už lepšia.

o. Peter Tremko. Vynikajúci otec rodiny, ktorý sa nikdy nebál vyhrnúť rukávy. Vynikajúci duchovný vodca,
ktorý mne osobne ukázal svojim životom a rozhovormi správny smer...

nepoznam

Naša kantorka

Jaroslav Križánek, podnikateľ z Giraltoviec.

Poznám kňazov a ich rodiny, čo by vedeli mnohí vydať svedectvo, ako sa Pan o nich stará.

Neviem

nepoznam

nepoznám

Uviesť iba mená bez ich súhlasu? No, neviem. Skúsim: Mgr. Jozef Demčák, doc. Ing. Miroslav Saniga, PhD.,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr.h.c.

Roman Pavlík, výborný fotograf a človek so správnymi názormi.

Nepoznam

Musel by som sa ich opýtať, nevedel som že hľadáte.

Ing. Vladimír Komanický - vytvárať krížovky

porozmýšľam

Neviem

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu prácu a nech sa Vám v tejto službe aj naďalej dobre darí.

Venovať aspoň jednu stranu apologetike a vysvetľovaniu základných právd viery zrozumiteľnou formou.

V poslednej otázke je veľa vhodných tém, ťažko je selektovať. Zrejme tých odpovedí bude vybraných viac.
Skôr uvažovať, ako to všetko zladiť. Možno odkazom na elektronickú (plnú) verziu príspevkov? Podobne, ako
to je v správach, kde sa povie, že viac o tomto je na webe :)
Určite ale prajem všetko najlepšie pri ďalšej tvorbe!

Časopis som nečítal. Neviem prečo, no v poslednej dobe, keď viem, že už je čas, že by mal byť časopis v
schránke, som nedočkavý a teším sa, keď ho budem mať v ruke. Číta sa veľmi dobre a prečítam ho na
posedenie. Budem rád, keď aj môj názor pomôže, ešte k lepšiemu časopisu. A budem nesmierne rád, ak
bude v časopise viac z histórie byzantského obradu. Aby sme sa vracali ku koreňom, aby sa o tom ľudia
dozvedali. Aby chápali symboly, význam giest, modlitieb, postojov, atď. Je to aj práca kňazov vo farnostiach,
no mnohí na to zabúdajú, alebo im vyhovuje systém fungovania...a vy by ste mohli vzbudiť záujem u ľudí,
ktorí by tým pádom mali otázky 

😉😉

Ja Vám prajem vo Vašej práci veľa síl, množstvo inšpirácie a v neposlednom rade veľa Božích milostí.

Tento formulár už neprijíma odpovede

Zhrnutie Otázka Jednotlivec
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200

400
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Dvojtýždenník (súčasná podoba)
Mesačník (dvojnásobok strán na nové
témy)
Periodicita pre mňa nie je dôležitá.

25,6%20,5%

53,9%

Mozaika pre deti (s. 24) Program (s. 26) Anotácie (s. 27) Programy centier (s. 28) Dvojčíslo: Biblia (s. 14 - 15) Dvojčíslo: Pro familia (s. 36 -

Nič, páči sa mi, ako je teraz.
Vypustil/-a by som správy.
Uvítal/-a by som viac článkov zo života.

46,5%

51,7%

veľmi dobrá
dobrá
dostatočná
nedostatočná

29,5%

67,4%

veľké
vyhovujúce
malé

7,2%

89,1%

Zlepšuje sa.
Stagnuje.
Zhoršuje sa.
Neviem.16,5%

78,4%

0 200 400 600 800

Rodina a vzťahy v rodine
Výchova a vzdelávanie detí

Život mládeže (problémy, ra…
Svedectvá a príbehy ľudí zo…

Kresťanské osobnosti v histó…
Celospoločenské problémy (…

Zdravie a zdravý životný štýl
Bežný život (móda, domácn…
Cestopisy, zaujímavosti a re…
Kultúra (podujatia, tipy, rece…
Biblia (biblická škola, výklad…

Viera (spoznávanie vierouky,…
Morálka (čo je správne a čo j…
Gréckokatolícka liturgia a ob…

Duchovný život a vedenie
Cirkevná história

Životy a diela svätých
Predstavovanie gréckokatolí…

Fejtóny, relax a vtipy

560 (72,1 %)560 (72,1 %)560 (72,1 %)
382 (49,2 %)382 (49,2 %)382 (49,2 %)

374 (48,1 %)374 (48,1 %)374 (48,1 %)
612 (78,8 %)612 (78,8 %)612 (78,8 %)

337 (43,4 %)337 (43,4 %)337 (43,4 %)
153 (19,7 %)153 (19,7 %)153 (19,7 %)

272 (35 %)272 (35 %)272 (35 %)
183 (23,6 %)183 (23,6 %)183 (23,6 %)

219 (28,2 %)219 (28,2 %)219 (28,2 %)
150 (19,3 %)150 (19,3 %)150 (19,3 %)

531 (68,3 %)531 (68,3 %)531 (68,3 %)
501 (64,5 %)501 (64,5 %)501 (64,5 %)

533 (68,6 %)533 (68,6 %)533 (68,6 %)
539 (69,4 %)539 (69,4 %)539 (69,4 %)

392 (50,5 %)392 (50,5 %)392 (50,5 %)
335 (43,1 %)335 (43,1 %)335 (43,1 %)

467 (60,1 %)467 (60,1 %)467 (60,1 %)
499 (64,2 %)499 (64,2 %)499 (64,2 %)

250 (32,2 %)250 (32,2 %)250 (32,2 %)

Anketa Slovo 2021 Odoslať

Otázky Odpovede 777

777 odpovedí

Odpovede sa neprijímajú

Správa pre respondentov

Meno a priezvisko

777 odpovedí

Korešpondenčná adresa:

777 odpovedí

E-mail:

299 odpovedí

Telefón:

601 odpovedí

Počet členov domácnosti

777 odpovedí

Vzťah k časopisu Slovo

Koľko rokov čítate časopis Slovo?

777 odpovedí

Koľko mužov (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

499 odpovedí

Koľko žien (vrátane vás) číta vo vašej domácnosti Slovo?

777 odpovedí

Koľko majú rokov (napr. 16, 25, 50)?

638 odpovedí

Akú periodicitu časopisu uprednostňujete?

777 odpovedí

Zhodnotenie časopisu

Ako hodnotíte úroveň jednotlivých častí časopisu?

Čo by ste v obsahu časopisu zmenili?

777 odpovedí

Ako hodnotíte grafickú úroveň časopisu?

777 odpovedí

Ako hodnotíte veľkosť písma v časopise?

773 odpovedí

Aké je vaše celkové zhodnotenie časopisu za obdobie posledných desať rokov?

777 odpovedí

Užitočné informácie

Ak poznáte, uveďte zaujímavých ľudí vo svojom okolí, a čím sú výnimoční.

72 odpovedí

Ak poznáte, uveďte ľudí, ktorí by nám mohli pomáhať ako dobrovoľníci pri tvorbe časopisu (písať
články, prispievať fotografiami, vytvárať krížovky...) alebo pri jeho prechode na digitálne
platformy (web, facebook, aplikácie).

33 odpovedí

Výber nového obsahu v mesačníku

Vyberte oblasti, ktorým sa má časopis venovať:

777 odpovedí

Ak chcete, zanechajte nám svoj postoj, požiadavku či radu k tvorbe a obsahu časopisu.

156 odpovedí

Helena Blichárová

Adriana Strečanská

Martin Džbor

Viera Gríbová

Jozef Polačko

Ing. Peter Kasenčák

Peter Pokrivčák

Emil Zorvan

Mária Čajková

Šandal

neznáma

091 01 Stropkov-Bokša

Prešov, Sladkovicova 23A

Ulič 157, 067 67

Neznáma

Vyšná Olšava

Lastomír 183, 072 37

Sibíska 8, Prešov

peter.milenky@unipo.sk

peter.kasencak@centrum.sk

rajnakova@gkcharita-po.sk

stefan.michalic@gmail.com

metodios@gmail.com

richard.fuko@gmail.com

tobg1673@gmail.com

peter.tirpak@unipo.sk

veronicka.marcinova@gmail.com

0904738715

0910842034

0905619713

0911711450

0902782591

0910852341

0904663206

0902653570

+421 903 982 313
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o.Paločko; o.Sekera; o.Ján Pavlík;

tým, že robia kvalitne svoju prácu a majú pozitívny prístup k životu

Škoda, že tu nie je uvedený dôvod uvádzania. Lepšie a praktickejšie by sa "hľadalo". Nižšiš uvedená otázka je
už lepšia.

o. Peter Tremko. Vynikajúci otec rodiny, ktorý sa nikdy nebál vyhrnúť rukávy. Vynikajúci duchovný vodca,
ktorý mne osobne ukázal svojim životom a rozhovormi správny smer...

nepoznam

Naša kantorka

Jaroslav Križánek, podnikateľ z Giraltoviec.

Poznám kňazov a ich rodiny, čo by vedeli mnohí vydať svedectvo, ako sa Pan o nich stará.

Neviem

nepoznam

nepoznám

Uviesť iba mená bez ich súhlasu? No, neviem. Skúsim: Mgr. Jozef Demčák, doc. Ing. Miroslav Saniga, PhD.,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr.h.c.

Roman Pavlík, výborný fotograf a človek so správnymi názormi.

Nepoznam

Musel by som sa ich opýtať, nevedel som že hľadáte.

Ing. Vladimír Komanický - vytvárať krížovky

porozmýšľam

Neviem

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu prácu a nech sa Vám v tejto službe aj naďalej dobre darí.

Venovať aspoň jednu stranu apologetike a vysvetľovaniu základných právd viery zrozumiteľnou formou.

V poslednej otázke je veľa vhodných tém, ťažko je selektovať. Zrejme tých odpovedí bude vybraných viac.
Skôr uvažovať, ako to všetko zladiť. Možno odkazom na elektronickú (plnú) verziu príspevkov? Podobne, ako
to je v správach, kde sa povie, že viac o tomto je na webe :)
Určite ale prajem všetko najlepšie pri ďalšej tvorbe!

Časopis som nečítal. Neviem prečo, no v poslednej dobe, keď viem, že už je čas, že by mal byť časopis v
schránke, som nedočkavý a teším sa, keď ho budem mať v ruke. Číta sa veľmi dobre a prečítam ho na
posedenie. Budem rád, keď aj môj názor pomôže, ešte k lepšiemu časopisu. A budem nesmierne rád, ak
bude v časopise viac z histórie byzantského obradu. Aby sme sa vracali ku koreňom, aby sa o tom ľudia
dozvedali. Aby chápali symboly, význam giest, modlitieb, postojov, atď. Je to aj práca kňazov vo farnostiach,
no mnohí na to zabúdajú, alebo im vyhovuje systém fungovania...a vy by ste mohli vzbudiť záujem u ľudí,
ktorí by tým pádom mali otázky 

😉😉

Ja Vám prajem vo Vašej práci veľa síl, množstvo inšpirácie a v neposlednom rade veľa Božích milostí.

Tento formulár už neprijíma odpovede

Zhrnutie Otázka Jednotlivec
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23 (3 %)23 (3 %)23 (3 %)
7 (0,9 %)7 (0,9 %)7 (0,9 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

0
1

1 (iba ja)
1 - nepravidelne

1+1
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400

264 (
34 %)

394 (
50,

7 %)

1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

91 (11,7 %)91 (11,7 %)91 (11,7 %)

21 (2,7 %)21 (2,7 %)21 (2,7 %)
1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

0 1 2 3 4 5 6 1000 tri
0

200

400

600

47 (6 %)47 (6 %)47 (6 %)

509 (
65,5 %)

169 (
21,8 %) 37 (4,8 %)37 (4,8 %)37 (4,8 %) 11 (1,4 %)11 (1,4 %)11 (1,4 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %) 1 (0,1 %)1 (0,1 %)1 (0,1 %)

Dvojtýždenník (súčasná podoba)
Mesačník (dvojnásobok strán na nové
témy)
Periodicita pre mňa nie je dôležitá.

25,6%20,5%

53,9%

Program (s. 26) Anotácie (s. 27) Programy centier (s. 28) Dvojčíslo: Biblia (s. 14 - 15) Dvojčíslo: Pro familia (s. 36 -
39)

Nič, páči sa mi, ako je teraz.
Vypustil/-a by som správy.
Uvítal/-a by som viac článkov zo života.

46,5%

51,7%

veľmi dobrá
dobrá
dostatočná
nedostatočná

29,5%

67,4%

veľké
vyhovujúce
malé

7,2%

89,1%

Zlepšuje sa.
Stagnuje.
Zhoršuje sa.
Neviem.16,5%

78,4%

0 200 400 600 800

Rodina a vzťahy v rodine
Výchova a vzdelávanie detí

Život mládeže (problémy, ra…
Svedectvá a príbehy ľudí zo…

Kresťanské osobnosti v histó…
Celospoločenské problémy (…

Zdravie a zdravý životný štýl
Bežný život (móda, domácn…
Cestopisy, zaujímavosti a re…
Kultúra (podujatia, tipy, rece…
Biblia (biblická škola, výklad…

Viera (spoznávanie vierouky,…
Morálka (čo je správne a čo j…
Gréckokatolícka liturgia a ob…

Duchovný život a vedenie
Cirkevná história

Životy a diela svätých
Predstavovanie gréckokatolí…

Fejtóny, relax a vtipy

560 (72,1 %)560 (72,1 %)560 (72,1 %)
382 (49,2 %)382 (49,2 %)382 (49,2 %)

374 (48,1 %)374 (48,1 %)374 (48,1 %)
612 (78,8 %)612 (78,8 %)612 (78,8 %)

337 (43,4 %)337 (43,4 %)337 (43,4 %)
153 (19,7 %)153 (19,7 %)153 (19,7 %)

272 (35 %)272 (35 %)272 (35 %)
183 (23,6 %)183 (23,6 %)183 (23,6 %)

219 (28,2 %)219 (28,2 %)219 (28,2 %)
150 (19,3 %)150 (19,3 %)150 (19,3 %)

531 (68,3 %)531 (68,3 %)531 (68,3 %)
501 (64,5 %)501 (64,5 %)501 (64,5 %)

533 (68,6 %)533 (68,6 %)533 (68,6 %)
539 (69,4 %)539 (69,4 %)539 (69,4 %)

392 (50,5 %)392 (50,5 %)392 (50,5 %)
335 (43,1 %)335 (43,1 %)335 (43,1 %)

467 (60,1 %)467 (60,1 %)467 (60,1 %)
499 (64,2 %)499 (64,2 %)499 (64,2 %)

250 (32,2 %)250 (32,2 %)250 (32,2 %)
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Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

100 ROKOV 
REDEMPTORISTOV 
V STROPKOVE

Daniel Atanáz MANDZÁK

Napriek rôznym ťažkostiam a skúškam redemptoristi už 
sto rokov pôsobia v Stropkove, ktorý je pre nich jednou zo 
základní, odkiaľ konajú svoj apoštolát v samotnom meste 
i v jeho blízkom či širokom okolí. V chráme je každoročne 
slávená eparchiálna odpustová slávnosť na počesť sv. Cy-
rila a Metoda a Matky ustavičnej pomoci. 

V novembri sa organizuje Metodov 
memoriál ako pocta blahoslavenému 
mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trč-
kovi, ktorý stál pri zrode stropkovského 
kláštora redemptoristov. Je v ňom aj hrob 
Božieho služobníka Jána Ivana Mastilia-
ka, ktorého proces blahorečenia prebieha.

PRÍCHOD A PRVÉ ROKY
12. septembra 1921 bolo schválené zalo-
ženie kláštora redemptoristov v Strop-
kove. Po dohode s košickým biskupom 
sa usídlili v bývalom františkánskom 
kláštore. Komunitu tvorili členovia dvoch 
obradov: rímskokatolíci aj gréckokatolíci. 
Po rozsiahlej rekonštrukcii bol kláštor 

posvätený 17. októbra a Kostol Najsvätej-
šej Trojice bol otvorený na bohoslužby 
5. novembra 1922. Keď sa 8. mája 1924 
stal igumenom Trčka, predstavení tým 
rozhodli, že apoštolát stropkovského 
kláštora bude viac zameraný na grécko-
katolíkov.

Prioritou síce boli ľudové misie a duchov-
né obnovy po farnostiach, ale redemp-
toristi sa venovali aj pastorácii veriacich 
oboch obradov, ktorí sa zhromažďovali 
na modlitbách v kláštornom Kostole 
Najsvätejšej Trojice, pútnikom z okolitých 
farností, katechéze na školách a miest-
nym Rómom. Zriadili Bratstvo Matky 
ustavičnej pomoci pre gréckokatolíkov, 

Združenie sv. Jozefa, kláštor bol miestom 
noviciátu a sídlila tu aj redakcia časopisu 
Vestník Združenia sv. Jozefa. Konali sa 
v ňom aj duchovné cvičenia, zvlášť pre 
kňazov oboch obradov. Istý čas sa uvažo-
valo, že by tu mohol byť zriadený juvenát 
na formáciu nových rehoľných povolaní.

OBDOBIE HĽADANIA
V lete 1931 bol dokončený kláštor v Mi-
chalovciach. V Stropkove ešte gréckoka-
tolícki redemptoristi pôsobili do 18. sep-
tembra 1942, ale apoštolát už bol v tom 
čase opäť zameraný viac na rímskokato-
líkov. Tí pracovali so svojimi veriacimi, 
ktorí prichádzali do kláštorného chrámu. 
Boli si vedomí, že v meste je aj farnosť 
a farský kostol, čo pri svojich aktivitách 
brali do úvahy. Práca gréckokatolíckych 
otcov v meste spočívala hlavne vo for-
movaní komunity gréckokatolíkov, ktorí 
túžili po tom, aby mali v meste vlastné 
bohoslužobné priestory, teda v podstate 
chrám, vlastného kňaza a neskôr azda 
vlastnú farnosť.
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29. mája 1940 vznikla Bratislavská 
viceprovincia, na ktorej čele bol najprv 
vizitátor a neskôr viceprovinciál. Do jeho 
kompetencie počas druhej svetovej vojny 
patrili aj gréckokatolícki redemptoristi.

Keď boli 14. októbra 1944 opäť nálety 
na mesto, bomba padla aj do kvadratúry 
medzi oratóriom a kostolom, takže veľmi 
poškodila kláštor i kostol. Redemptoristi 
boli nútení odísť z mesta.

NA NOVÝCH ZÁKLADOCH
Rímskokatolícki redemptoristi sa síce 
do poškodeného kláštora vrátili, ale 
24. apríla 1946 definitívne odišli zo Strop-
kova a kláštor s kostolom bol vrátený 
košickému biskupovi.

Po skončení druhej svetovej vojny sa 
gréckokatolícki redemptoristi vrátili 
pod jurisdikciu pražských predstave-
ných. Gréckokatolícka viceprovincia so 
sídlom v Michalovciach bola založená 
21. decembra 1945, ale jej promulgácia 
sa uskutočnila až 23. marca 1946. Patrili 
do nej kláštory v Michalovciach, Stropko-
ve a Sabinove. Pri vzniku mala 14 kňazov, 
3 študentov seminaristov, 11 rehoľných 
bratov a 10 juvenistov.

Gréckokatolícki redemptoristi sa 
do Stropkova vrátili v jeseni 1945 so 
zámerom kúpiť pozemok a vybudovať 
vlastný chrám a kláštor. V tom čase bol 
ich apoštolát zameraný predovšetkým 
na spoločenstvo veriacich v meste. 
Chrám sv. Cyrila a Metoda bol posvätený 
4. septembra 1949, ale kláštor už nestihli 
vybudovať.

POD JARMOM 
KOMUNISTICKEJ 
TOTALITY
Z 13. na 14. apríla 1950 komunisti zlik-
vidovali veľkú časť mužských kláštorov 
v Československu. Aj redemptoristi boli 
internovaní, niektorí aj väznení a nespra-
vodlivo odsúdení, a protoigumen Dominik 
Metod Trčka tam 23. marca 1959 zomrel.

Otcovia a bratia pracovali v civilných 
zamestnaniach a nemohli žiť v rehoľných 
komunitách. Tajne však konali apoštolát 
a rehoľnú formáciu. Niektorým kňazom 
sa postupne podarilo zapojiť sa do farskej 
pastorácie v rámci rímskokatolíckych 
diecéz. V prípade gréckokatolíkov to tak 
bolo až po obnovení činnosti Gréckokato-
líckej cirkvi v júni 1968.

NORMALIZÁCIA NEBOLA 
ŽIADNA VÝHRA
Redemptoristom sa za výdatnej pomoci 
veriacich a napriek odporu pravoslávnych 
podarilo 10. júna 1968 získať späť svoj 
chrám. 16. júna 1968, po dlhých osem-
nástich rokoch, tam slávili svätú liturgiu. 
Podobne 26. októbra 1968 získali aj 
bývalú budovu kláštora. Radosť však ne-
trvala dlho, pretože komunisti na nátlak 
pravoslávnych chrám 26. apríla 1970 úrad-
ne zatvorili. Redemptoristi nemali príliš 
na výber, preto 14. októbra 1970 nútene 
pristúpili na nespravodlivé podmienky 
spoločného užívania chrámu a „farskej“ 
budovy s Pravoslávnou cirkvou. Táto sku-
točnosť potom bola na ďalších dvadsať 
rokov prameňom neporozumení a sporov.

Komunisti v Československu nedovolili 
existenciu kláštorov a rehoľných komu-
nít. Keď v polovici roku 1969 štátne úrady 
formálne uznali, že v Stropkove je zriade-
né miesto pre gréckokatolíckeho duchov-
ného, bol položený základ na zriadenie 
farnosti. Na tomto základe potom mohli 
redemptoristi zostať pôsobiť v meste ako 
správcovia farnosti. Ich apoštolát bol 
preto obmedzený na farskú pastoráciu, 
napríklad na prípravu na prijatie a samot-
né vysluhovanie sviatostí, vyučovanie ná-
boženstva či formáciu detí a mládeže, čo 
v danej situácii nebolo málo. Každoročne 
sa konal aj eparchiálny cyrilo-metodský 
odpust, na ktorý prichádzali veriaci zo 
širokého okolia.

NOVÁ NÁDEJ, NOVÉ 
PERSPEKTÍVY
Po tzv. zamatovej revolúcii v novembri 
1989 sa postupne obnovil aj rehoľný život. 
Redemptoristom sa podarilo obnoviť 
pražskú provinciu i dve viceprovincie – 
bratislavskú a michalovskú. V júni 1990 
mohli po dlhých rokoch začať v plnosti 
využívať Chrám sv. Cyrila a Metoda. Stará 
kláštorná budova bola začiatkom roku 
1992 zbúraná a nasledujúci rok sa začalo 
s výstavbou nového Kláštora Najsvätej-
šej Trojice. Ten bol posvätený 20. júla 
1997. Od roku 1998 postupne prechádzal 
rekonštrukciou aj chrám.

Každý redemptorista počas svojho pôso-
benia v Stropkove priniesol do farnosti 
niečo osobité. Vyučovali náboženstvo 
v školách, základných či stredných, 
venovali sa deťom a mládeži, konali 
duchovné obnovy po farnostiach či kázali 
na odpustových slávnostiach. Začalo sa 
so slúžením svätých liturgií v domove 
sociálnych služieb a v miestnej nemoc-
nici. K farskej pastorácii neodmysliteľne 
patrila príprava na sviatosti, udeľova-
nie sviatostí, návšteva a zaopatrovanie 
chorých, zvlášť prvé piatky, či slávnosť 
prvého svätého prijímania. Podarilo sa 
obnoviť tradičný apoštolát prostred-
níctvom ľudových misií a duchovných 
obnov. V kláštore sa konajú aj duchovné 
cvičenia pre kňazov i laikov.

Aktuálne tridsať redemptoristov a dvaja 
biskupi tvoria gréckokatolícku vicepro-
vinciu so sídlom v Michalovciach, ktorá 
je súčasťou rímskokatolíckej provincie 
Bratislava – Praha. V Stropkove pôsobí 
šesť redemptoristov.
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INTRONIZÁCIA  
VL. CYRILA VASIĽA SJ

Tomáš MIŇO 

V nedeľu 4. júla, v predvečer sviatku apoštolom rovných 
Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sa v košickej Katedrá-
le Narodenia Presvätej Bohorodičky slávila archijerejská 
svätá liturgia pri príležitosti intronizácie – uvedenia do úra-
du – nového košického eparchiálneho (sídelného) biskupa. 

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, dovtedajší 
apoštolský administrátor sede plena, bol 
24. júna vymenovaný Svätým Otcom 
Františkom za eparchiálneho biskupa 
Košickej gréckokatolíckej eparchie. Stalo 
sa to po tom, ako Svätý Otec prijal zriek-
nutie sa úradu eparchiálneho biskupa 
v Košiciach vladyku Milana Chautura 
CSsR. 

Samotný obrad intronizácie sa konal ešte 
pred začiatkom svätej liturgie. V úvode 
sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slo-
vensku Mons. Andrij Jevčuk prečítal 
dekrét Apoštolského stolca o vymenovaní 
v latinčine. V slovenčine dekrét prečítal 
otec Marko Durlák z Kongregácie pre 

východné cirkvi v Ríme. Následne prešov-
ský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 
ako hlava Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi na Slovensku uviedol do úradu 
nového košického eparchiálneho biskupa. 
Priviedol ho do stredu chrámu, aby tam 
zasadol na biskupský sedes, a dal mu 
do ruky biskupské žezlo ako znak toho, 
že má dohliadať na Kristovo stádo, ktoré 
bolo zverené do jeho opatery. Žezlo, 
ktoré vladyka prijal z rúk prešovského 
metropolitu, dostal do daru v čase, keď 
pôsobil ako sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi. Jeho autorom je Otmar 
Oliva, český akademický sochár, ktorý sa 
špecializuje na tvorbu liturgických pred-
metov a úpravu chrámových priestorov. 

Tvar tohto žezla má pripomínať Boží kord 
(meč) ako symbol ochrany Božieho ľudu, 
na jeho rukoväti je nápis biskupského 
hesla vladyku Cyrila Parati semper (Vždy 
pripravený). 

Následne pokračovala svätá liturgia, 
ktorej predsedal vladyka Cyril. Homíliu 
predniesol arcibiskup Ján Babjak SJ. V nej 
vladyka vyzval veriacich k vzdávaniu vďa-
ky za vieru, ktorú dvaja solúnski bratia 
svätý Cyril a Metod priniesli a zvesto-
vali slovanským národom v ich vlastnej 
reči. Poukázal na skutočnosť, že dvaja 
vierozvestci predstihli svojím životom 
Druhý vatikánsky koncil, pretože k vtedy 
známym jazykom, v ktorých sa mohla 
sláviť svätá liturgia (hebrejčina, gréčtina 
a latinčina), pridali aj staroslovienčinu.

Radu hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku okrem vladyku Jána Bab-
jaka SJ a emeritného biskupa Košickej 
eparchie vladyku Milana Chautura CSsR 
zastupoval aj emeritný eparchiálny bis-
kup z Toronta Marián Andrej Pacák CSsR. 
Slovenských rímskokatolíckych bisku-
pov na slávnosti reprezentovali košický 
arcibiskup metropolita Bernard Bober, 
košický pomocný biskup Marko Forgáč 
a administrátor Spišskej diecézy biskup 
Ján Kuboš. Maďarskú gréckokatolícku 
cirkev zastupovali všetci jej hierarchovia: 
vladykovia Filip Kocsis, Atanáz Orosz 
i Ábel Szocska. Mukačevskú grécko-
katolícku eparchiu reprezentoval jej 
apoštolský administrátor vladyka Nil 
Luščak OFM. Pozvanie na slávnosť prijal 
aj michalovsko-košický pravoslávny arci-
biskup Juraj Stránsky. Košický samospráv-
ny kraj, ktorého hranice sa prekrývajú 
s hranicami Košickej eparchie, zastupo-
val jeho predseda Ing. Rastislav Trnka 
s manželkou. Prítomná bola aj generálna 
konzulka Maďarska v Košiciach Dr. Ágota 
Heteyová.
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V závere slávnosti sa prítomným priho-
voril archimandrita protosynkel Košickej 
eparchie Jaroslav Lajčiak. Vo svojom 
príhovore poukázal na skutočnosť, že 
Košická eparchia po vladykovi Milanovi 
nemohla dostať lepšieho nasledovní-
ka, ako je arcibiskup Vasiľ. Práve on je 
zárukou pokračovania brázdy, ktorú 
začal jeho predchodca, ktorý odchádza 
s podlomeným zdravím na zaslúžený od-
počinok. Práve túto brázdu ťahali spolu 
viac ako rok a pol od momentu, keď bol 
vladyka Cyril vymenovaný za apoštolské-
ho administrátora. 

Tak ako pri vzniku Košického apoštol-
ského exarchátu vladyka Milan Chautur 
zasvätil exarchát svätým Cyrilovi a Meto-
dovi, tak aj vladyka Cyril pri príležitosti 
svojej intronizácie potvrdil tento výber 
a inšpirujúc sa misiou týchto svätcov 
znovu zveril Košickú eparchiu pod ich 
ochranu. V spojitosti s 350. výročím 

slzenia ikony klokočovskej Bohorodičky 
vladyka Cyril odovzdal zverený Boží ľud 
aj pod jej ochranu. 

ŽIVOTOPIS VLADYKU 
CYRILA VASIĽA SJ
Narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Po štú-
diách na bratislavskej Cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulte prijal 14. júna 1987 
v Prešove kňazskú vysviacku z rúk križe-
vackého eparchiálneho biskupa Slavomíra 
Miklovša. Po krátkej pastorácii s dovole-
ním svojho ordinára emigroval do zahra-
ničia. Po ukončení licenciátu z cirkev-
ného práva na Pápežskom východnom 
inštitúte (PIO) v Ríme v roku 1989 vstúpil 
do rehole Spoločnosti Ježišovej. Po ob-
hajobe doktorátu z kánonického práva 
na PIO v roku 1994 sa stal profesorom 
Právnickej fakulty PIO. V roku 1997 získal 
diplom z cirkevnej jurisprudencie na Pá-

pežskej Gregorovej univerzite v Ríme. 
Habilitačné konanie ukončil v roku 1999 
na Cyrilo-metodějskej teologickej fakulte 
v Olomouci. Ako profesor začal pôsobiť aj 
na Teologickej fakulte Trnavskej univer-
zity a na Pápežskej Gregorovej univerzite. 
Od roku 2000 bol dekanom Fakulty 
východného cirkevného práva na PIO, 
od roku 2004 vicerektorom PIO a ako 
rektor PIO pôsobil od roku 2007 do roku 
2009. Prezident Slovenskej republiky ho 
v roku 2005 vymenoval za vysokoškol-
ského profesora. Okrem akademickej 
činnosti sa venoval a venuje aj pastoračnej 
službe, hlavne skautom. Bol vymenovaný 
za konzultora Kongregácie pre východ-
né cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, 
Pápežskej rady pre pastoráciu presťaho-
valcov a cestujúcich, Pápežskej rady pre 
legislatívne texty a najnovšie za člena 
Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signa-
túry. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. 
vymenoval za sekretára Kongregácie pre 
východné cirkvi v Ríme a za tolemaid-
ského titulárneho arcibiskupa. Biskup-
skú vysviacku prijal z rúk križevackého 
biskupa Slavomíra Miklovša 14. júna 2009 
v Ríme. V januári 2020 bol Svätým Otcom 
Františkom vymenovaný za apoštolského 
administrátora sede plena Gréckokatolíc-
kej eparchie Košice a následne 24. júna 
2021 za eparchiálneho biskupa Košickej 
eparchie, ponechajúc mu osobný titul 
arcibiskup.
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ROK OD ODCHODU DO VEČNOSTI 
VLADYKU MILANA ŠÁŠIKA
UKRAJINA/UŽHOROD g Pri príležitosti prvého výročia odchodu do več-
nosti eparchiálneho mukačevského biskupa Milana Šášika CM sa 14. júla slá-
vila v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Užhorode archijerejská 
svätá liturgia. Liturgii predsedal mukačevský administrátor vladyka Nil Luš-
čak za účasti početného duchovenstva i veriacich z domova aj zo zahraničia. 
Kázeň pri tejto príležitosti predniesol užhorodský dekan Pavlo Fitsay, ktorý 
uviedol: „Najväčším prejavom našej lásky k nemu je naša dnešná modlitba. 
Vladyka mal v erbe slová: Poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Takto sa 
otvoril slovám svätého pápeža Jána Pavla II, aby slúžil Mukačevskej eparchii. 
Vladyka Milan vždy hovoril o našej cirkvi, našej zemi, našom ľude, a skrze 
svoju službu sa s nami stotožnil.“ Po liturgii sa prítomní pomodlili panychídu 
v krypte katedrály, kde sú uložené jeho telesné ostatky. Vladyka Milan, ktorý 
zomrel 14. júla 2020 vo veku nedožitých 68 rokov, sa v mimoriadnej miere 
zaslúžil o rozvoj Mukačevskej eparchie. (TSKE)

VATIKÁN g Vladyka Nil Luščak, apoštolský 
administrátor Mukačevskej eparchie, putoval 
v júni spolu s niekoľkými kňazmi do Ríma, 
aby navštívil hroby apoštolov. Pri tejto príle-
žitosti sa v stredu 16. júna zúčastnil na gene-
rálnej audiencii so Svätým Otcom. Na záver 
stretnutia s pútnikmi Svätý Otec pozdravil 
vladyku Nila a požehnal ikonu Svätej rodiny, 
ktorá bude umiestnená v eparchiálnom mo-
nastieri v Dzublyku na Ukrajine. (TSKE) 

VATIKÁN g Pravoslávna delegácia 
z Konštantínopolu, vyslaná ekumenickým 
patriarchom Bartolomejom sa zúčastnila 
na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 
na slávnosti v Bazilike svätého Petra v Ríme. 
Svätý Otec František prijal hostí vedených 
chalcedónskym metropolitom Emmanuelom 
v pondelok 28. júna na osobitnej audiencii, 
kde vyjadril vďaku za tento prejav bratských 
vzťahov. Tradičná výmena delegácií oboch 
cirkví sa koná na sviatky ich hlavných patró-
nov. (vaticannews.va)

VATIKÁN g Ekumenické stretnutie Deň 
reflexie a modlitby za Libanon prebehlo 1. júla 
vo Vatikáne. Zúčastnili sa na ňom predsta-
vitelia libanonských kresťanských komunít 
z východných katolíckych cirkví, Pravoslávnej 
cirkvi, Arménskej apoštolskej cirkvi a evanje-
lici, ktorí sa zamýšľali nad závažnou situá-
ciou v krajine a modlili sa spolu so Svätým 
Otcom za pokoj a stabilitu. (vaticannews.va)

HLAVNÉ SLÁVNOSTI ROKA 
JUBILEÍ MUKAČEVSKEJ 
EPARCHIE
UKRAJINA/UŽHOROD g Vyvrcholenie Roka jubileí Mu-
kačevskej eparchie sa uskutočnilo 26. – 28. júna v Užhorode. 
Slávnosti sa začali 26. júna Veľkou večierňou v ruinách kaplnky 
Užhorodského zámku. V nedeľu slávnosť pokračovala slávením 
archijerejskej liturgie v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého 
Kríža. Po mládežníckom nočnom bdení na nádvorí Kňazské-
ho seminára blaženého Teodora Romžu jubileum vyvrcholilo 
slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka 
Nil Luščak OFM, administrátor Mukačevskej eparchie. Ďakov-
nú božskú liturgiu spolu s ním slúžili arcibiskup metropolita 
Hajdúdorožskej archieparchie Filip Kocsis, biskupi eparchií 
a exarchátov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, Rímskokato-
líckej cirkvi na Ukrajine, ako aj početné miestne a pozvané du-
chovenstvo. Veriacich Mukačevskej eparchie pozdravil aj Svätý 
Otec František vo svojom liste, v ktorom vyzdvihol vernosť tejto 
miestnej cirkvi nástupcom svätého Petra a vyzval ich, aby boli 
svedkami Božej lásky v súčasnej spoločnosti. Mukačevská epar-
chia si pripomína 375 rokov od podpísania Užhorodskej únie, 
250 rokov od jej kánonického zriadenia a 20 rokov od blahore-
čenia vladyku Teodora Romžu. (Tatiana Cmoriaková)

VYSVIACKA SLOVENSKÉHO 
RODÁKA V CHORVÁTSKU
CHORVÁTSKO/KRIŽEVAC g Diakon 
Ján Jakubov, rodák zo Slovenska, prijal 
na sviatok svätého apoštola Júdu Tade-
áša 19. júna v gréckokatolíckej Katedrále 
Najsvätejšej Trojice v Križevci kňazské 
svätenie z rúk križevackého eparchiálneho 
biskupa vladyku Milana Stipiča. V homí-
lii vladyka Milan hovoril o apoštolskom 
poslaní kňazov v Cirkvi a vo svete, pričom 
ako príklad použil svätého apoštola Júdu 
Tadeáša. Uviedol: „Rovnako ako ostatní 
apoštoli celou svojou bytosťou patril Kris-
tovi a ohlasoval evanjelium. Cirkev vždy 
potrebuje verných a oddaných svedkov 
evanjelia, apoštolov a kňazov, ktorí Cirkvi 
predstavia živého Ježiša Krista zdieľaním 
svätých tajomstiev, slávením božskej liturgie, modlitbou a hlásaním 
evanjelia.“ Otec Ján pochádza z Vranova nad Topľou. Teologické 
štúdiá a kňazskú formáciu absolvoval v Prešove, v Eichstätte, 
v Splite a v Záhrebe. Diakonskú vysviacku prijal 15. augusta 2020 
v Klokočove z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ. V Križevci bol vysvätený 
pre potreby Križevackej eparchie. (Tomáš Miňo) 
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POSVIACKA 
KAPLNKY 
SVÄTÉHO JURAJA 
V SNAKOVE
SNAKOV g Na posviacku novovybudo-
vanej Kaplnky sv. Juraja zavítal 20. júna 
do farnosti Snakov prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ. Po úvodnom pri-
vítaní miestnym starostom Jánom Bijalkom 
vladyka posvätil exteriér aj interiér kaplnky 
vrátane nového oltára. Po posviacke sa v li-
turgickom sprievode všetci presunuli do far-
ského chrámu, kde nasledovala archijerej-
ská svätá liturgia. Arcibiskup Ján v homílii 
povzbudil veriacich k čítaniu Božieho slova 
a jeho realizácii v živote, aby sa tak stávali 
svedkami a zvestovateľmi vzkrieseného 
Krista. Pri príležitosti Dňa otcov pozdravil 
všetkých otcov, pričom zdôraznil ich neza-
stupiteľnú úlohu v dnešnej rodine. V závere 
slávnosti nasledovalo poďakovanie sponzo-
rom a všetkým, ktorí sa podieľali na výstav-
be tohto diela. Z rúk vladyku Jána si prevzali 
ocenenie hlavný sponzor novostavby Jirko 
Zajac z Prahy a kurátor a obetavý člen far-
nosti Milan Telmanik. (Slavomír Zahorjan)

EVANJELIZAČNÁ PÚŤ Z ĽUTINY 
DO LEVOČE
DÚBRAVA – SPIŠ-
SKÁ KAPITULA g 

Viac ako dvadsať 
pútnikov sa vydalo 
na šesťdňovú pešiu 
evanjelizačnú cestu 
z Ľutiny na Marián-
sku horu v Levoči, 
ktorá sa uskutočnila 
od 14. do 19. júna. 
Vo štvrtok 17. júna 
sa v obci Dúbrava 
k pútnikom pridal aj 
prešovský arcibis-
kup metropolita 
Ján Babjak SJ a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Vladyka 
Ján otvoril štvrtkovú etapu púte modlitbou a požehnaním. Ich prvou zastávkou bola 
obec Žehra a neskororománsky Kostol Ducha Svätého z 13. storočia, plný hodnot-
ných fresiek vychádzajúcich z talianskeho a byzantského umenia. V tomto kostole sa 
pútnici s arcibiskupom pomodlili časť Akatistu k Svätému Duchu a pokračovali v ceste 
popri Spišskom hrade do Spišského Podhradia, aby následne púť zakončili na Spišskej 
Kapitule, kde sa im prihovoril biskup Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Púť 
je jednou z aktivít projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorá prepája naj-
významnejšie mariánske pútnické miesta na poľsko-slovenskom pohraničí a ponúka 
nielen turistický zážitok, ale aj spoznávanie kultúrno-historických pamiatok a duchov-
nú obnovu. (Michal Pavlišinovič)

ODPUST PATRÓNOV BRATISLAVSKEJ EPARCHIE
BRATISLAVA g Eparchiálna odpustová 
slávnosť patrónov Bratislavskej eparchie 
svätých apoštolov Petra a Pavla sa kona-
la na ich sviatok 29. júna v Katedrálnom 
chráme Povýšenia svätého Kríža v Bra-
tislave. Slávnostnú svätú liturgiu viedol 
protosynkel eparchie Vladimír Skyba 
za účasti viacerých kňazov a archidia-
kona. Protosynkel v úvode ospravedlnil 
z neúčasti na slávnosti vladyku Petra 
Rusnáka, pretože vladyka sa v tom istom 
čase zúčastnil na slávení 50. jubilea 
kňazskej vysviacky apoštolského nuncia 

v SR arcibiskupa Giacoma Guida Otto-
nella. Homíliu predniesol otec Rudolf 
Galgóczi, farár rímskokatolíckej farnosti 
v obci Lehnice, kde sa v tamojšom 
Kostole svätej Alžbety Uhorskej slávia 
gréckokatolícke sväté liturgie. Vo svojej 
homílii poukázal na osobnosti svätých 
Petra a Pavla. Hoci sa títo muži od seba 
líšili intelektuálne aj osobnostne, obaja 
sa stretli s Kristom a to ich zmenilo. Ako 
kazateľ zdôraznil, že aj v živote každého 
z nás dochádza k stretnutiu s Pánom 
a možno sa pýtame, čo Pán od nás 

žiada. Aby sme zmenili svoju povahu, 
svoju prácu, svoju dobu, svojich susedov 
či kňazov? Dôležité je len jedno: zostať 
verný Pánovi a milovať ho. Po liturgii 
otec Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu 
Slovo, ocenil jedného z bratislavských 
farníkov, ktorý sa zúčastnil v ankete 
časopisu a bol vyžrebovaný. Krásu li-
turgie spevom umocnil katedrálny zbor 
Chryzostomos pod vedením Martina 
Škovieru. Slávnosť sa ukončila spoloč-
ným agapé. (Stanislav Gábor)
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KOŠICKÁ EPARCHIA SI UCTILA 
SVOJICH PATRÓNOV
KOŠICE g Odpustová slávnosť na počesť patrónov Košickej eparchie 
svätých Cyrila a Metoda sa uskutočnila 5. júla v Sečovciach. Slávnosť bola 
umocnená kňazskou vysviackou miestneho rodáka diakona Radoslava Šimka, 
ktorý prijal sväté tajomstvo kňazstva z rúk košického eparchiálneho biskupa 
Cyrila Vasiľa SJ. Pozvanými hosťami boli vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský 
administrátor Mukačevskej eparchie, a Mons. Francesco Mancinelli, rektor 
talianskeho mariánskeho sanktuária Crea, ktoré je v duchovnom príbuzenstve 
s chrámom v Klokočove. Vladyka Nil vo svojom príhovore poukázal na du-
chovný odkaz svätých Cyrila a Metoda, ktorí spájajú gréckokatolíkov historic-
kej Mukačevskej eparchie. Táto spoločná tradícia má pokračovať v spoločnom 
vydávaní svedectva o Kristovi. V závere liturgie vladyka Nil daroval vladykovi 
Cyrilovi biskupské žezlo ako vyjadrenie vzájomného priateľstva a blízkosti 
medzi Košickou a Mukačevskou eparchiou. Slávnosť spevom sprevádzal 
katedrálny zbor z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej. (TSKE)

VLADYKA CYRIL 
NAVŠTÍVIL 
TRHOVIŠTE
TRHOVIŠTE g Košický eparchiálny biskup 
Cyril Vasiľ SJ navštívil 20. júna pri príležitosti 
osláv 300. výročia vzniku gréckokatolícku 
farnosť v Trhovišti. Po modlitbe Ďakovného 
molebenu a posvätného ruženca bol pred ar-
chijerejskou svätou liturgiou v sprievode pri-
nesený na prestol nový antimenzion. Počas 
homílie vladyka Cyril povzbudil prítomných 
k tomu, aby nepretrhli ohnivko viery, ktoré je 
v Trhovišti živé a prítomné v miestnej cirkvi 
celých tristo rokov. Téma odovzdávania viery 
je veľmi dôležitá práve teraz, keď sú veriaci 
pozvaní znova sa vrátiť k prezenčnej účasti 
na bohoslužbách. Na slávnosti sa zúčastnili 
aj predstavitelia samosprávy a podnikatelia, 
ktorým miestny farár poďakoval za spolu-
prácu. Slávnosti od januára predchádzala 
duchovná príprava počas prvých nedieľ 
v mesiaci, pri ktorých viacerí hostia ohlasova-
li katechézy o Cirkvi. (TKSE) 

ANKETA ČASOPISU SLOVO MÁ 
PRVÝCH ŠTYROCH OCENENÝCH
SLOVENSKO g Do 15. júna 2021 prebiehala medzi čitateľmi časopisu Slovo anketa, 
ktorá mala nielen zmapovať aktuálny pohľad čitateľov na časopis, ale aj ich očakáva-
nia. Do ankety sa v termíne zapojilo 777 čitateľov a dvanásť z nich získalo zaujímavé 
ceny. Prvé štyri ceny už majú aj svojich výhercov. Ide o pani Antóniu z Humenného, 
pána Petra z Bratislavy, pani Annu z Prešova a pani Margitu z Vyšného Tvarožca. 
Hlavné ceny pre nich venovala firma Lux Prešov, ktorá poskytuje profesionálne 
čistiace služby a zaoberá sa aj dovozom olivového oleja z Grécka. Okrem toho získali 
ceny od našich vydavateľov. Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie 
s ďalšími ôsmimi vyžrebovanými. (Juraj Gradoš)

BADÍN g Všetci slovenskí katolícki biskupi 
sa 15. a 16. júna zúčastnili na 99. plenárnom 
zasadnutí KBS v Badíne, v rámci ktorého 
zvolili nového generálneho sekretára KBS. Stal 
sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián 
Chovanec. Prítomní zvolili aj niektorých 
nových predsedov komisií a rád KBS. Vedením 
teologickej komisie bol poverený bratislav-
ský eparcha vladyka Peter Rusnák. Okrem 
iných stanovísk v kontexte aktuálnej situácie 
vyjadrili poďakovanie zdravotníkom za ich 
obetavosť v okolnostiach pandémie covid-19 
a zároveň zrušili všeobecný dišpenz od po-
vinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a vo 
sviatok s platnosťou od 1. júla. (TK KBS)

SVIDNÍK g Kolektív žiakov 2. a 3. ročníka 
CZŠ svätého Juraja vo Svidníku s videom 
Rodina je dar získal špeciálnu cenu Stanislava 
Trnovca v 5. ročníku celoslovenskej výtvarnej 
video súťaže Rodina a základné ľudské právo 
na život. Uzávierka súťaže Asociácie za život 
a rodinu bola 15. júna. Cieľom súťaže je uvá-
dzať žiakov a študentov do vnímania a pre-
žívania dôležitosti rodiny a ochrany života 
každého človeka. (CZŠ sv. Juraja)

KOŠICE g Kňazský deň s ústrednou témou 
Post-covidová situácia v Cirkvi sa uskutočnil 
17. júna na košickom eparchiálnom úrade. 
Košický eparcha Cyril Vasiľ SJ informoval 
kňazov o uzneseniach 99. plenárneho zasad-
nutia KBS. V diskusii kňazi hovorili o svojich 
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pastoračných skúsenostiach počas lockdownu, 
o potrebe návratu k osobnej účasti v chrá-
moch a o nových výzvach pastorácie, zvlášť 
pastorácie Rómov. (TSKE)

PREŠOV g Prešovský metropolita Ján Babjak 
SJ prijal 18. júna vo svojej rezidencii predsedu 
vlády SR Eduarda Hegera. Počas krátkej návšte-
vy si predseda vlády v sprievode vladyku prezrel 
priestory arcibiskupskej rezidencie, vypočul si 
výklad histórie gréckokatolíkov na Slovensku 
a uctil si blahoslavených biskupov Pavla Petra 
Gojdiča a Vasiľa Hopka. Po srdečnom rozho-
vore vladyka uistil premiéra o jeho modlitbách 
za predstaviteľov štátnej moci a udelil mu 
archijerejské požehnanie. (M. Pavlišinovič)

BORŠA g Prezidenti Slovenska a Maďar-
ska Zuzana Čaputová a János Áder sa stretli 
v sobotu 19. júna pri slávnostnom otvorení 
zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci 
Borša, na ktorého obnove spolupracovali 
oba štáty. Na posvätení kaštieľa sa zúčastnili 
zástupcovia historických cirkví na Slovensku: 
Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Reformo-
vanej. František II. Rákoci mal priamy vzťah aj 
k veriacim byzantského obradu. (TKSE)

KOŠICE g Svätý Otec František vymenoval 
21. júna arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ za člena 
Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. 
Spolu s ďalšími jedenástimi novými členmi 
bude túto službu vykonávať päť rokov. Najvyš-
ší tribunál Apoštolskej signatúry je najvyšším 
orgánom cirkevnej justičnej správy a správne-
ho súdnictva Svätej stolice. (TSKE)

BRATISLAVA g Predseda NR SR Boris Kollár 
prijal v rámci pracovného stretnutia 22. júna 
na pôde parlamentu zástupcov Košickej epar-
chie: synkela pre maďarských veriacich Voj-
techa Boháča, farára Klokočova Petra Čintalu 
a manažéra projektov Zemplínskeho múzea 
Tibora Tabaka. Témou bola podpora regi-
onálnych projektov, medzi inými aj projektu 
výstavby pútnického centra Klokočov. Boris 
Kollár prisľúbil spoluprácu na týchto projek-
toch a zároveň prijal pozvanie vladyku Cyrila 
Vasiľa SJ na tohtoročnú odpustovú slávnosť 
v Klokočove. (TSKE)

TREBIŠOV g Študenti Cirkevného gymnázia 
svätého Jána Krstiteľa v Trebišove si pripo-
menuli podstatu svojej viery a Božej lásky 
slávnosťou svojho patróna, konanou v stredu 
23. júna. Okrem svätej liturgie v trebišovskom 
Chráme Zosnutia Bohorodičky, ktorú slávil 
košický eparcha Cyril Vasiľ, bola slávnosť obo-
hatená duchovným programom v priestoroch 
školy v réžii otca Milana Kmeca, predsedu 
komisie pre mládež Košickej eparchie a záro-
veň novovymenovaného duchovného správcu 
tohto gymnázia. (TSKE) 

ARCHIEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ V STROPKOVE
STROPKOV g Archieparchiálnu odpustovú slávnosť svätých Cyrila a Meto-
da a Matky ustavičnej pomoci slávili otcovia redemptoristi spolu s veriacimi 
4. a 5. júla vo svojom chráme v Stropkove. V predvečer sviatku otec Miroslav 
Bujdoš CSsR v homílii pozval veriacich k životu v nádeji, pretože „ak budeme 
viesť ubolený život, budeme trpieť nechuťou k životu, k ľuďom aj k sebe sa-
mým“. Vyvrcholením odpustu bola archijerejská liturgia v deň sviatku svätcov. 
Jej hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ. Vladyka Marián Andrej Pacák CSsR sa prítomným prihovoril v homílii 
rozvíjajúc posolstvo tropára sviatku, ktorý vyjadruje prosbu o mier pre svet 
a spásu duší. Tento rok je pre redemptoristov výnimočný aj stým výročím ich 
príchodu na Slovensko, a to práve do Stropkova. (Miroslav Bujdoš CSsR)

POSVIACKA IKONOSTASU 
VO VRANOVE-LOMNICI
VRANOV NAD 
TOPĽOU-LOM-
NICA g Od-
pustová slávnosť 
sviatku Matky 
ustavičnej pomoci 
– patrónky miest-
neho chrámu 
sa uskutočnila 
27. júna vo Vra-
nove nad Topľou-
Lomnici. Hlavným 
slúžiteľom bol 
prešovský metropolita Ján Babjak, s ktorým koncelebrovali protopresbyter 
Peter Gavaľa, miestny farár Andrej Šambronský a viacerí kňazi. Tohtoročná 
slávnosť bola spojená s 30. výročím posvätenia miestneho chrámu postave-
ného za pôsobenia otca kanonika Jána Krličku. Pri tejto príležitosti vladyka 
Ján vykonal posviacku nového ikonostasu a obnoveného interiéru chrámu. 
Vo svojej homílii vladyka povzbudil veriacich, aby sa v živote usilovali priľnúť 
k Božej Matke. Pripomenul, že veriaci majú možnosť práve prostredníctvom 
ikonostasu vytvárať blízke duchovné puto so svätými. V úvode slávnosti otca 
arcibiskupa privítal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Slávnosť 
spevom skrášlil miestny spevácky zbor. Novoposvätený dvojradový ikonostas 
bol zhotovený ikonopiscom Ing. Jánom Zajacom a jeho konštrukcia Mirosla-
vom Kebabom. Ikona patrónky chrámu je na ikonostase vyobrazená v náručí 
blaženého Dominika Metoda Trčku. (Andrej Šambronský)
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STARÁ ĽUBOVŇA g Kroky žiakov a peda-
gógov Špeciálnej základnej školy svätej Anny 
smerovali na konci školského roka 2020/2021 
do Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej 
Ľubovni, aby sa spolu s rodičmi zúčastnili 
na ďakovnej svätej liturgii, ktorú slávili správco-
via staroľubovnianskych farností Ondrej Pacák 
a Jozef Popík. Riaditeľ školy Ján Rusiňák vo 
svojom príhovore poďakoval všetkým za úsilie 
počas náročného roka. (M. Demčáková)

PREŠOV g Študentský tím ôsmich žiakov 
zo SZŠ svätého Bazila Veľkého v Prešove sa 
v mesiacoch január až jún zapojil do medzi-
národného eTwinningového projektu pod 
názvom Úsmev za maskou. Jeho cieľom bolo 
prostredníctvom rôznych aktivít dať do po-
vedomia rôzne zdravotnícke svetové dni a ich 
význam v starostlivosti o zdravie a život ľudí. 
Na projekte spolupracovali aj tímy z Chorvát-
ska, Srbska a Turecka. (K. Vageľová)

KOŠICE g Deti a mládež z farnosti Koši-
ce-Staré Mesto sa od 5. do 9. júla zúčastnili 
na každoročnom farskom tábore v Herľanoch. 
Témou tábora bol svätý Jozef, ktorého život, 
pôsobenie a osoba vstupovali do jednotlivých 
aktivít tábora. 63 účastníkov prežilo jedinečný 
spoločný čas. Súčasťou programu bola aj pre-
hliadka lietadiel v leteckej škole v Bidovciach, 
workshopy, zábavné a športové aktivity. (TSKE) 

JAKUBANY g Denný eRko tábor sa usku-
točnil od 6. do 9. júla v Jakubanoch. Približne 
päťdesiat zúčastnených detí spolu s animátor-
mi trávilo čas naplnený hrou, tvorením, ale aj 
turistikou. Keďže téma celého tábora sa niesla 
v duchu ročnej témy hnutia eRko: Stvorení pre 
my, všetky aktivity boli zamerané na spoluprá-
cu a spoločnú tvorbu. (M. Zorvan ml.)

PREŠOV g Archieparchiálne kolo projektu 
Východní svätí pre súčasnosť prebehlo 9. júla 
na Diecéznom katechetickom úrade Prešov-
skej archieparchie. Do archieparchiálneho 
kola bolo zaslaných tridsaťpäť prác žiakov 
a študentov škôl Prešovskej archieparchie, 
z ktorých porota vybrala víťazné práce postu-
pujúce do metropolitného kola. Predmetom 
13. ročníka bolo sté výročie príchodu otcov 
redemprotistov na Slovensko. (P. Cap)

ĽUTINA g Púť priateľov pútnickej Ľutiny 
sa uskutočnila v nedeľu 18. júla na Marián-
skej hore v Ľutine. Hlavným slúžiteľom bol 
prešovský metropolita Ján Babjak. Po prečítaní 
pastierskeho listu biskupov Slovenska vladyka 
povzbudil prítomných k horlivej duchovnej 
príprave na jeho príchod. V závere liturgie 
zdôraznil výsadu priateľa pútnickej Ľutiny, 
ktorou je priateľstvo s Matkou Máriou a svä-
tým Mikulášom a jeho poslaním je rozprávať 
o tomto mieste, a pozývať naň. (T. Pavol) 

30. VÝROČIE KONSEKRÁCIE 
CHRÁMU VO SVITE
SVIT g Odpustová slávnosť sviatku svätých Cyrila a Metoda – patrónov 
miestneho gréckokatolíckeho chrámu spolu s oslavou 30. výročia konsekrácie 
chrámu sa uskutočnila 11. júla vo Svite. Archijerejskú svätú liturgiu slávil pre-
šovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu so správcom farnosti otcom 
Martinom Snakom a ďalšími kňazmi. Vladyka Ján vo svojej homílii poukázal 
na to, že tento deň je vďakou nielen za chrám, ale aj za ľudí, cez ktorých sa 
myšlienka postavenia chrámu zrealizovala. Spomenul otca Petra Fidermaka 
ako iniciátora a realizátora chrámovej stavby a otca Jána Čuchrana, ktorému 
patrí vďaka za pozemok pre farský úrad. V kontexte evanjelia o uzdravení 
slepcov povedal, že viera je Boží dar. Ak človek vieru nemá, zostáva slepým. 
Svätý Cyril a Metod sú pre nás výzvou, aby sme aj my zatúžili „vidieť“ vo svetle 
viery, ktorú nám priniesli. Vladyku pozdravila aj primátorka mesta Ing. Dáša 
Vojsovičová. (Martin Snak)

V SEDLISKÁCH SI UCTILI PAMIATKU 
SVÄTÝCH CYRILA A METODA
SEDLISKÁ g Sviatok 
svätých Cyrila a Me-
toda si obec Sedliská 
každoročne pripomína 
5. júla v rímskokatolíc-
kom Chráme Povýše-
nia svätého Kríža pod 
hradom Čičva. Prog-
ram tohtoročnej oslavy 
solúnskych bratov sa 
začal svätou liturgiou 
v cirkevnoslovanskom 
jazyku, ktorej predse-
dal otec Andrej Škoviera. Spevom ju sprevádzal chrámovy zbor Chrysostomos 
z Vranova nad Topľou. Po skončení liturgie sa prítomní v sprievode presunuli 
k súsošiu svätých Cyrila a Metoda, kde krátkym príhovorom ukončili liturgic-
ké obrady. Spolupráca s tamojšími duchovnými otcami viedla organizátorov 
podujatia k myšlienke pripraviť besedu o slovanských vierozvestcoch, a tak 
upriamiť pozornosť na dôležitosť poslania solúnskych bratov. V priestoroch 
domu kultúry besedu otvoril slavista a teológ Andrej Škoviera, ktorý predsta-
vil život svätých sedmopočetníkov. Prof. Peter Žeňuch zo Slavistického ústavu 
Jána Stanislava SAV v Bratislave rozprával o liturgickom jazyku ako kultúrnom 
fenoméne a doklade kresťanskej identity. Slávnosť bola podporená Maticou 
slovenskou a obcou Sedliská. (Peter Calko)
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PONDELOK
9. august
Apoštol Matej
Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad 
všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. 
(Lk 9,1)
V starovekom Ríme mali pri 
gladiátorských predstaveniach moc 
o živote gladiátorov, zločincov či otrokov 
rozhodovať diváci. Známy palec otočený 
k zemi symbolizoval smrť. Dnes Ježiš 
Kristus dáva svojim apoštolom inú moc, 
a to nad všetkými zlými duchmi a liečiť 
neduhy. On, ktorý je láska, svojím 
príchodom do „temnôt“ nášho srdca 
prináša skutočný život − lásku, radosť, 
pokoj... (Gal 5, 22 − 23); aby sme už neboli 
otrokmi hriechu, ale deťmi večného 
života. Lebo on „smértiju smérť popráv“.
Liturgia: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 – 
15, zač. 2 (rad.); Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; 
Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (apoštolovi); predobraz. 
antif. a blažen., tropár zo sviatku a apošto-
lovi, Sláva, kondak apoštolovi, I teraz, zo 
sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten zo 
sviatku a apoštolovi; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 408; PZ: 390; HP: 422)

UTOROK
10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a uro-
bím z vás rybárov ľudí.“ (Mk 1,17)
Vo svetových náboženstvách môžeme 
vidieť jednu skutočnosť, ktorou je, že 
človek hľadá Boha. V kresťanstve je 
to naopak – Boh hľadá človeka. Jeho 
pozvanie je priame a osobné. Mnohí 
duchovní otcovia hovoria, že každý 
kresťan by mal vedieť vyrozprávať vlastné 
evanjelium. Preto aj ja si dnes potrebujem 
hlboko vo svojom srdci položiť otázky: 
Stretol som sa už s ním vo svojom živote? 
Prijal som jeho pozvanie byť s ním 
a nechal sa milovať jeho láskou?
Liturgia: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 
16 – 22, zač. 3; predobraz. antif. blažen. 
(alebo prvá a druhá zo sviatku, tretia kaž-
dodenná s refrénom zo sviatku); vchod: … 
premenil si sa na hore...; tropár, Sláva, I te-
raz, kondak zo sviatku; prokimen, Aleluja 
a pričasten zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo 
sviatku (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

STREDA
11. august
Mučeník Euplos
„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel 
si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ 
(Mk 1, 24)

Zamýšľali sme sa už niekedy nad tým, 
čoho sa diabol najviac bojí? Odpoveď nám 
dáva sám Kristov život – jeho pokory. Ako 
hovorí sv. Ján Klimak: „Pokora je jediná 
vec, ktorú diabol nedokáže napodobniť.“ 
Keď sme pokornými, strely nepriateľa 
letia nad našimi hlavami. A naopak, keď 
do ľudského srdca vstúpi pýcha, vtedy sa 
jeho hlava stáva pre nepriateľa terčom. 
Preto nebojme sa prepásať zásterou sluhu 
a tým priniesť Božiu milosť tam, kde sa tak 
veľmi rozmnožil hriech.
Liturgia: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 
– 28, zač. 4; menlivé časti ako 10. augusta 
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

ŠTVRTOK
12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
„Včas ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel 
von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa 
modlil.“ (Mk 1, 35)
Veľmi rád mám tie chvíle, keď v paschálnu 
noc môžem v úplnej tme kráčať do cerkvi. 
Vtedy človek spí zranený hriechom a Ježiš 
Kristus vstáva z hrobu práve kvôli nemu, 
lebo tak veľmi si ho zamiloval. Vďaka 
svätému tajomstvu krstu aj ja mám účasť 
na Kristovom živote. Ak je moje srdce 
cez úprimnú modlitbu naplnené živým 
Bohom, dokážem s ním víťaziť nad každou 
temnotou svojho života. Veríš tejto pravde?
Liturgia: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29 
– 35, zač. 5; menlivé časti ako 10. augusta 
(HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

PIATOK
13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
„Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farize-
jov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“ 
(Mk 2,18)
Mnohí svätí boli vo svojich dobách 
považovaní za bláznov. Na kresťanskom 
Východe dostali takíto svätci prívlastok 
jurodiví. „Ale čo je svetu bláznivé, to 
si vyvolil Boh.“ (1 Kor 1, 27) Títo svätci 
mnohokrát svojím správaním poukazovali 
na to, čo bolo skutočne potrebné a čo 
sa nemalo zanedbávať. Dnes, keď 
zakončujeme sviatok Premenenia Pána, aj 
nás Pán vyzýva premeniť zmýšľanie svojho 
srdca. Nehľadieť iba telesnými očami, ale 
aj očami srdca.
Liturgia: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 
18 – 22, zač. 9; predobraz. antif. blažen. 
(alebo prvá a druhá zo sviatku, tretia kaž-
dodenná s refrénom zo sviatku); vchod: … 
premenil si sa na hore...; tropár, Sláva, I te-
raz, kondak zo sviatku; prokimen, Aleluja 
a pričasten zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 

zo sviatku; zdržanlivosť od mäsa (HS: 405; 
PZ: 387; HP: 418)

SOBOTA
14. august
Obdobie pred sviatkom Zosnutia 
Bohorodičky 
Prorok Micheáš
Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám 
otvoria oči.“ (Mt 20, 33)
Jedného dňa prišla k prepodobnému 
otcovi Piovi z Pietrelciny mladá dievčina 
Gemma di Giorgio. Od narodenia bola 
slepá na obe oči, úplne bez zreníc. 
Po Božom dotyku cez ruky otca Pia začala 
vidieť aj napriek tomu, že nemala zrenice. 
Ako je to možné? „... Bohu je všetko 
možné.“ (Mk 10, 27) Viera v sebe zahrňuje 
všetky mohutnosti človeka: je sluchom, 
ktorý počúva, je srdcom, ktoré kričí, sú to 
ústa, ktoré prosia, oči, ktoré vidia, a nohy, 
ktoré nasledujú Pána.
Liturgia: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20, 
29 – 34, zač. 82; predobraz. antif. a blažen.; 
tropár, Sláva, I teraz, kondak z obdobia 
pred sviatkom; prokimen, Aleluja a pri-
časten dňa (HS: 410, 161; PZ: 393, 115; HP: 
424, 115)

NEDEĽA
15. august
12. nedeľa po Päťdesiatnici 
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
„Skôr sú blažení tí, čo počúvajú Božie 
slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11, 28)
V jednej z najkrajších mariánskych piesní 
na sviatok Uspenia sa spieva: „Usnula Mati 
Boža, usnula i snom blažennym spočila. 
Nečula smerti, boľu nečula, s žiťam sja 
lehko lučila.“ Slová piesne nádherne 
vyjadrujú to, k čomu sme povolaní všetci, 
aj keď sme ranení hriechom... Boh nás 
stvoril z lásky a pre lásku a tam, kde je 
Boh, tam je láska, a kde je láska, tam je 
pokoj a kde je pokoj, tam je radosť a kde 
je radosť, tam je šťastie, po ktorom každý 
jeden z nás tak veľmi túži. Lebo jedine 
srdce, ktoré je naplnené Bohom, môže byť 
skutočne šťastné. Pravda, ktorú tak hlboko 
vyjadrila sv. Alžbeta: „Čím som si zaslúžila, 
že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ 
(Lk 1, 43) 
 V talianskom filme o sv. Filipovi Nerim 
je nádherná scéna, keď staručký Filipo 
zavolá do svojej izby svojho zverenca 
Pierota a poprosí ho, aby mu pri tom, ako 
si ide odpočinúť, spieval pieseň, ktorú ich 
Filipo naučil. A tak začnú spolu spievať: 
„Na nebesia, na nebesia, chcem ísť k tebe 
na nebesia...“ Pritom Filipo v hlbokom 
pokoji a šťastný zomiera. Aj keď v Ríme 
nastane veľký smútok, zrazu ho z neho 
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vytrhne malé dievčatko slovami: „Filipo 
žije, žije na nebesiach!“ A tak sa smútok 
premení na radosť, lebo náš pravý domov 
je v nebi.
Liturgia: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 
26, zač. 79 (radové); Flp 2, 5 – 11, zač. 240; 
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28 (zo sviatku); pre-
dobraz. antif. a blažen., tropár z 3. hlasu 
a zo sviatku, Sláva, kondak z hlasu, I teraz, 
zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten 
z 3. hlasu a zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
zo sviatku; myrovanie; svätenie bylín 
(HS: 145, 410; PZ: 99, 393; HP: 100, 426)

PONDELOK
16. august
Prenesenie rukou neutvoreného 
obrazu
„... Veď Syn človeka neprišiel, aby ľudské 
duše zatratil, ale spasil.“ (Lk 9, 55)
Pri ceste do Arsu sa nachádza socha sv. 
Jána Máriu Vianneyho s malým chlapcom, 
ktorá symbolizuje udalosť zo života tohto 
svätého arského farára. Keď tento budúci 
patrón kňazov prichádzal do svojej prvej 
farnosti a nepoznal cestu, ukázal mu ju 
malý chlapec. Na čo mu jeho budúci arský 
farár odpovedal: „Ty si mi ukázal cestu 
do Arsu a ja ti ukážem cestu do neba.“ 
Marana tha!
Liturgia: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 
12, zač. 11 (radové); 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; 
Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (z Prene-
senia); predobraz. antif. a blažen.; menlivé 
časti z Prenesenia a sviatku (HS: 412; PZ: 
395; HP: 428)

UTOROK
17. august
Mučeník Myrón
Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli 
s ním... (Mk 3, 14)
Rád si spomínam na nášho špirituála otca 
Jána Karasa, ktorý nás stále v seminári vítal 
slovami: „Vitaj v škole Ježišovej, braček...“ 
A mal obrovskú pravdu, lebo seminár 
bol pre nás miestom, kde sme sa učili 
byť pokornými a čistými ako náš Učiteľ. 
Lebo učeník nie je väčší ako Učiteľ. Na to 
nesmieme nikdy zabúdať. On nám dal ten 
najkrajší príklad lásky a pokory, keď sa pri 
tajomnej večeri prepásal zásterou a začal 
učeníkom umývať nohy. Preto sa nebojme 
byť s ním...
Liturgia: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 
13 – 19, zač. 12; predobraz. antif. a bla-
žen., tropár, kondak, prokimen, Aleluja 
a pričasten zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo 
sviatku (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

STREDA
18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho 
odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ 
(Mk 3, 21)
V päťdesiatom roku, keď vtrhli 
na Biskupský úrad v Prešove a všetky 
gréckokatolícke fary v Československu 
zmocnenci komunistickej vlády, povedali 
iba jedno: „Podpíšte a všetko bude 
v poriadku...“ Veľmi sa mýlili, keď si 
mysleli, že cirkevnými titulmi sa dá kúpiť 
ľudské svedomie. Lebo tu ide o viac... 
Vernosť svedomiu, pravde a Cirkvi sa nedá 
ničím vyvážiť. Preto nehľadajme v Bohu 
svoje plány, ale Božie.
Liturgia: 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3, 
20 – 27, zač. 13; menlivé časti ako 17. augus-
ta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

ŠTVRTOK
19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.
„... Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat 
i moja sestra, i matka.“ (Mk 3, 35)
V čase, keď som potreboval urobiť vážne 
rozhodnutie pre svoj život, som si hlboko 
v srdci kládol otázku: „Čo je Božia vôľa 
v mojom živote?“ Vtedy mi veľmi pomohol 
jeden kňaz, ktorého slová si dodnes 
opakujem: „Božia vôľa pre tvoj život je 
niečo krásne...“ Cez počúvanie Božieho 
slova sa aj my môžeme stať blaženými, čo 
najkrajšie potvrdzujú životy svätých. Presne 
tak, ako si hovorili arskí veriaci: „Aký dobrý 
musí byť Boh, keď náš farár je taký dobrý!?“
Liturgia: 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3, 
28 – 35, zač. 14; menlivé časti ako 17. au-
gusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

PIATOK
20. august
Prorok Samuel
„Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ 
(Mk 4, 9)
Dnes si svätá Cirkev pripomína sv. proroka 
Samuela. Jeho príbeh nás môže učiť, ako 
byť pozorný na Boží hlas. Ako hovorí 
Písmo: „Božie slovo bolo v tých dňoch 
vzácne a videnie nebolo časté.“ Keď Samuel 
spal v Pánovom chráme a trikrát započul 
Pánov hlas, prichádza za Hélim so slovami: 
„Tu som, volal si ma.“ A keď po štvrtýkrát 
počuje Pánov hlas, po Héliho rade hovorí: 
„Hovor, tvoj sluha počúva!“ (porov. 1 Sam 3) 
Samuel hneď nespoznal Pánov hlas, ale 
stále bol pripravený počúvať.
Liturgia: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 
1 – 9, zač. 15; menlivé časti ako 17. augusta; 
zdržanlivosť od mäsa (HS: 410; PZ: 393; 
HP: 426)

SOBOTA
21. august
Apoštol Tadeáš
„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
a čo je Božie Bohu.“ (Mt 22, 21)
Je známe, že za mnohými otcami púšte 
prichádzali vladári krajín prosiť o radu. 
Niekto by sa mohol pýtať: „Prečo 
tí, ktorí majú svetskú moc a môžu 
rozhodovať o všetkom, prosia o radu 
ľudí jednoduchého života?“ Odpoveď 
nám dáva autentický život kresťana. Ako 
hovorieval prepodobný otec Serafím 
zo Sarova: „Ži tak, aby iní našli pri tebe 
spásu...“ Lebo iba ten, kto dáva úprimne 
Bohu, vie, čo treba dávať aj cisárovi.
Liturgia: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 
– 22, zač. 90; menlivé časti ako 17. augusta 
(HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

NEDEĽA
22. august
13. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Agatonik a spoločníci
Napokon k nim poslal svojho syna, lebo 
si povedal: „K môjmu synovi budú mať 
úctu.“ (Mt 21, 37) 
V jednej známej piesni skupiny Elán sa 
spieva: „... Stačí, keď zájdeš do kina, bude 
tam láska. Keď večer telku prepínaš, všade 
je láska.“ Áno, už toľko piesní, básní či 
kníh sa napísalo o láske... Ale pri pohľade 
na životodarné drevo Kríža, prázdny 
hrob a celé dejiny ľudskej spásy musí 
všetko stíchnuť. „Veď Boh tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Aj napriek 
tomu, že človek sa hriechom odvrátil 
od Boha, Boh ho nikdy neprestal hľadať 
a milovať, ako to vyjadril aj sv. Augustín 
vo svojich Vyznaniach: „Neskoro som 
ťa začal milovať. Krása taká stará a taká 
nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si 
bol vnútri, ja vonku, a tam som ťa hľadal, 
tam v tvojich krásnych stvoreniach som 
ťa hľadal, ja ošklivý. Ty si bol so mnou, 
ale ja som nebol s tebou. Od teba ma 
odťahovalo všetko to, čo by vôbec nebolo, 
keby nebolo v tebe. Volal si a kričal, tak si 
prehlušil moju hluchotu...“
Liturgia: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 
33 – 42, zač. 87; predobraz. antif. a blažen.; 
tropár zo 4. hlasu a zo Zosnutia, Sláva, 
kondak zo 4. hlasu, I teraz, kondak zo 
Zosnutia; prokimen, Aleluja a pričasten zo 
4. hlasu a zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
zo sviatku (HS: 147, 410; PZ: 100, 393; HP: 
101, 426)

Milan Sisak
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PONDELOK
23. august
Zakončenie sviatku  
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Rozsievač seje slovo. (Mk 4, 14)
V dnešnej dobe, ktorá je preplnená 
informáciami a vytvára okolo človeka 
smog slov a hluku, prichádza ten, ktorý 
v pravde a pokoji môže zasiať skutočné 
slovo do tvojho srdca a do tvojho života. 
Skrze zasiate slovo sa môžeš stať skutočne 
slobodný a pravdivý voči svetu a voči sebe, 
a takým spôsobom svedčiť, že sa Božie 
slovo v tvojom srdci ujalo.
Liturgia: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 
10 – 23, zač. 16; predobraz. antif. a blažen.; 
menlivé časti zo sviatku Zosnutia (HS: 410; 
PZ: 393; HP: 426)

UTOROK
24. august
Hieromučeník Eutychés
... či spí, alebo vstáva, v noci či vo dne se-
meno klíči a rastie a on ani o tom nevie. 
(Mk 4, 27)
Úžasným tajomstvom je schopnosť 
Božieho slova očisťovať srdce človeka, či 
si to uvedomuje, alebo nie. Božie slovo 
pôsobí vhod i nevhod, buduje i usvedčuje. 
Je účinné a ostrejšie ako dvojsečný meč, 
rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Ak 
chcem, aby vo mne konalo dielo spásy, 
treba ho mať pri sebe a čítať ho každý deň.
Liturgia: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; 
Mk 4, 24 – 34, zač. 17; každodenné antif.; 
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110)

STREDA
25. august
Blažený hieromučeník Metod Domi-
nik Trčka
Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 
(Mk 8, 37)
Kristus hovorí, aby sme sa nebáli tých, 
ktorí zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. 
Skôr sa máme báť toho, kto môže i dušu, 
i telo zahubiť v pekle. Toto si uvedomoval 
aj náš hieromučeník Metod Dominik, 
ktorý svoj život obetoval pre Krista, aby iní 
„videli“. Vedel, akú cenu má duša človeka. 
Nedovolil, aby mu telesné mučenie zobralo 
víťaznú palmu mučeníctva pre Krista. 
Vidím aj ja, akú cenu má moja duša?
Liturgia: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 
35 – 41, zač. 18 (radové); 2 Tim 1, 8 – 18, 
zač. 291; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (hiero-
mučeníkovi); predobraz. antif. a blažen.; 
tropár, Sláva, kondak hieromučeníkovi, 
I teraz, podľa predpisu, prokimen, Aleluja 
a pričasten hieromučeníkovi (HS: 414; PZ: 
397; HP: 430)

ŠTVRTOK
26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Choď domov k svojim a zvestuj im, aké 
veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad 
tebou zmiloval. (Mk 5, 19)
Namiesto toho, aby sme sa zľakli ako 
pohania zo skutku, ktorým Kristus 
vyhnal pluk démonov z posadnutého 
človeka, upriamme svoj zrak na jeho veľkú 
lásku a nehu, s akou sa Kristus rozpráva 
s oslobodeným človekom. Poslanie ísť tam, 
kde ten človek býval a kde mal domov, 
a svedčiť o Božej moci je pozvaním aj pre 
mňa, aby som sa naučil rozpoznať, aký 
veľký je Boh a čo urobil v mojom živote. Ak 
veci, ktoré Kristus robí vo mne, vidím ako 
veľké, ak vidím, ako veľmi sa nado mnou 
zmiloval, vtedy som človekom, ktorý zažil 
dotyk Boha, a môžem ísť a svedčiť o Bohu.
Liturgia: Gal 1, 1 – 10, 1, 20 – 2, 5, zač. 198; 
Mk 5, 1 – 20, zač. 19; každod. antif., menl. 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
27. august
Prepodobný Pimen
Neboj sa, len ver! (Mk 5, 36)
Abba Pimen raz povedal: „Keď je kotol 
na ohni, nemôže sa ho dotknúť ani mucha, 
ani žiaden plaz. Keď je chladný, potom 
na ňom pózujú nielen muchy, ale aj každá 
iná háveď. Podobne aj mních: dokiaľ 
vykonáva svoje duchovné povinnosti 
svedomito, nepriateľ nenachádza spôsob, 
ako ho poraziť.“ Aká je moja viera? Horlivá, 
rozpálená Božou milosťou? Alebo som ako 
zídení ľudia pri dome Jaira, ktorí sa smiali 
Kristovi a bedákali? Ak bude moje srdce 
dôverovať Bohu, žiadna háveď pokušení 
nebude môcť spochybniť Božiu silu a moc 
v mojom živote.
Liturgia: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 
22 – 24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20; každodenné 
antif., menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
Kto je medzi vami najväčší, bude vaším 
služobníkom. (Mt 23, 11)
Na niektorých miestach vo Svätom 
písme vnímame zaznamenanú hádku 
apoštolov, kto z nich je väčší. Je to chvíľa 
ich ľudskej slabosti až do momentu, keď 
plne pochopia Kristove slová pri Poslednej 
večeri, keď si kľakne a umyje im nohy. 
Najväčší sa stáva služobníkom. Kto z nás 
chce byť v Božích očiach najväčší, nech sa 
pozerá na Krista a učí sa od neho. V Božom 
kráľovstve sa stane veľkým.

Liturgia: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 
1 – 12, zač. 93; každodenné antif.; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
29. august
14. nedeľa po Päťdesiatnici 
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
Ale oni nechceli ísť. (Mt 22, 3)
Neopätovaná láska bolí. Odmietnuté 
pozvanie takisto. Na miesto, kde má 
prevládať radosť a šťastie, si ľudia 
z mnohých dôvodov nenájdu čas ani 
námahu pripraviť sa a prísť. Hostinu 
som prichystal, hovorí Boh skrze toto 
podobenstvo. Prečo máme také ťažkosti 
pochopiť, že toto pozvanie je tým 
najdôležitejším a najzásadnejším v našom 
živote, keďže od jeho prijatia/ neprijatia 
sa bude odvíjať aj naša večnosť? Vo 
svetle tejto hostiny sa v dnešný sviatok 
odohráva iná hostina. Herodes oslavuje 
svoje narodeniny, pre ktoré sa niekto 
iný v ten deň narodí pre večný život. Sv. 
Ján Krstiteľ pozvanie Krista ako Božieho 
Baránka na hostinu prijal, a jeho príchod 
ohlasoval mocne svojimi slovami. Herodes 
vo svojej túžbe vládnuť a užívať si život 
nehľadí na nič iné, iba na seba a svoje 
chúťky. Svojím sebectvom odmieta 
pozvanie Jána Krstiteľa vidieť svoj život 
taký, aký je, v pravde. Preto radovánky 
a pôžitky v ňom prehlušia svedomie 
i zdravý rozum a Jána nechá sťať. Skrze 
dnešné podobenstvo a dnešný sviatok ma 
Boh pozýva byť účastným na jeho hostine. 
Herodes odmietol, Ján Krstiteľ nie. 
„Prijmi ma dnes, Synu Boží, za spoločníka 
na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím 
tajomstvo tvojim nepriateľom...“
Liturgia: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 
1 – 14, zač. 89 (radové); Sk 13, 25 – 33a, zač. 
33; Mk 6, 14 – 30, zač. 24 (zo Sťatia); pre-
dobraz. antif. a blažen., tropár z 5. hlasu 
a zo Sťatia, kondak z hlasu, Sláva, kondak 
zo Sťatia, I teraz, podľa predpisu; proki-
men, Aleluja a pričasten z 5. hlasu a zo Sťa-
tia; namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne zo Sťatia; myrovanie; 
zdržanlivosť od mäsa (HS: 148; 415; PZ: 101; 
399 HP: 102; 432)

PONDELOK
30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol 
Nový
Veľa vystála od mnohých lekárov a minu-
la celý majetok... (Mk 5, 26)
Ľudia si navzájom pri blahoželaniach 
mnohokrát želajú „hlavne to zdravie“. 
Zdravotníctvo a systém liečenia je 
aj v dnešnej dobe finančne náročná 
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záležitosť. Sami to vidíme v každodennom 
živote. Žena v Ježišových časoch minula 
celý svoj majetok na to, aby vyzdravela. 
Prichádza k Ježišovi, lebo už inú možnosť 
nemá. A v tomto momente a situácii vo 
svojom živote vníma slová Ježiša o tom, 
akú má vieru. Odchádza uzdravená. 
Mám aj ja takú vieru, aby som pristúpil 
k Ježišovi a pocítil blahodarné uzdravenie 
svojho vnútra, svojej duše?
Liturgia: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 
– 34, zač. 21; každodenné antif.; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej 
neodníme. (Lk 10, 42)
„Darovala si nám posvätné rúcho, ktorým 
si odievala svoje panenské telo, aby sa 
stalo odevom neporušiteľnosti všetkým 
veriacim…“ Čo je ten lepší podiel? 
Ak vnímame a počúvame, čo robila 
Presvätá Bohorodička a ako pristupovala 
k svojmu Synovi, ukazuje sa nám cesta 
neporušiteľnosti, ktorou sa pre nás stáva 
Kristus. On je ten lepší podiel, istota 
nášho spasenia, lebo on je cesta, pravda 
a život. Byť pri jeho nohách znamená 
čistým srdcom nazerať na život Krista 
a prosiť ho, aby sme sa mu stali podobní. 
Tento podiel sa rozhodnutému človeku 
neodníma.
Liturgia: Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 
1 – 7. zač. 22 (radové); Hebr 9, 1 – 7, zač. 
320; Lk 10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54; pre-
dobraz. antif. a blaženstvá; menlivé časti 
z Uloženia (HS: 417; PZ: 400; HP: 433)

STREDA
1. september
Začiatok cirkevného roka 
Prepodobný Simeon Stĺpnik
Oči všetkých v synagóge sa upreli 
na neho. (Lk 4, 20)
Pozornosť druhých môže niekoho tešiť 
a napĺňať, ale v prirodzenosti človeka 
je skôr túžba nebyť neustále niekde 
na očiach. Súvisí to s našou potrebou 
súkromia. Na druhej strane, každý človek 
túži po uznaní, aby si ho tí druhí všimli. 
Na Krista sa upreli oči ľudí. A on v tej 
ľudskej pozornosti a v tomto momente 
začína dielo ohlasovania, dáva veci 
na pravú mieru. Ohlasuje oslobodenie 
a úľavu pre človeka. Ohlasuje príchod 
milosti. Ako sa ja pozerám na Krista? 
Je a stáva sa pre mňa tým, od ktorého 
cítim veľkú lásku? Alebo ostávam pri 
predsudkoch a falošných pohľadoch, ktoré 
mali mnohí ľudia v Nazarete?

Liturgia: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 
16 – 22a, zač. 13 (Indiktu); Kol 3, 12 – 16, 
zač. 258; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepo-
dobnému); predobraz. antif. a blažen.; 
každodenný vchod; tropár z Indiktu, zo 
Zhromaždenia a Simeonovi, Sláva, kondak 
Simeonovi, I teraz, z Indiktu; prokimen, 
Aleluja a pričasten z Indiktu a Simeonovi 
(HS: 262; 179; 188; PZ: 232; 135; 145; HP: 
247; 130; 139 )

ŠTVRTOK
2. september
Mučeník Mamant
Poďte vy sami do ústrania na pusté 
miesto a trochu si odpočiňte. (Mk 6, 31)
Kristus pozýva apoštolov, aby sa utiahli 
na miesto, kde nikto nie je a kde je 
ticho. Vníma ich únavu a vie, že vnútro 
človeka je stvorené takým spôsobom, že 
v samote a tichu je schopné nachádzať 
Boha a rozprávať sa s ním, ale aj fyzicky sa 
obnoviť. Ak to porovnáme s tým, ako dnes 
žijeme my a ako sme schopní podvedome 
a s falošným pocitom straty času vyhýbať 
sa samote a tichu, počujme dnes Kristov 
hlas. On nás pozýva tak trocha stratiť tie 
naše ľudské aktivity, aby sme našli seba, 
ale v prvom rade jeho.
Liturgia: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208; Mk 6, 
30 – 45, zač. 25; každodenné antif., men-
livé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112 ; HP: 
113)

PIATOK
3. september
Hieromučeník Antim
Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. 
(Mk 6, 51)
Život je mnohokrát ako búrlivý vietor, 
ktorý poprevracia všetko, čo nie je 
upevnené. Udalosti v našom živote nám 
jeho okolnosti často poprevracajú naruby. 
Kristus aj v takýchto momentoch chce 
vstúpiť do nášho života a byť s nami. 
On tam chce byť stále – nie ako my si 
mnohokrát myslíme, že je s nami vtedy, 
keď sme šťastní, je nám dobre a nič nám 
nechýba. Jeho slovo môže dať pokoj, 
ktorým zvládneme s istotou všetko – 
i akúkoľvek búrku v nás či okolo nás.
Liturgia: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 
– 53, zač. 26; každodenné antif., menlivé 
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114 ; HP: 114 )

SOBOTA
4. september
Hieromučeník Babylas
A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mno-
hých vychladne láska. (Mt 24, 12)

Koľkokrát potrebujeme vidieť okolo seba 
dobrý príklad, aby sme povzbudení mohli 
aj my s chuťou konať dobro? Hovorí sa, že 
úsmev je zadarmo. Čo však vidíme okolo 
seba? Nespokojnosť, uhundraných ľudí, 
zlosť a sklamanie. Ísť v tomto prípade 
„proti prúdu“ je nielen znakom živého 
kresťana, ale mnohokrát aj hrdinskou 
cnosťou. Kristus nás upozorňuje, že toto 
budeme zažívať, to chladnutie lásky 
v ľudských srdciach. Postavme sa proti 
neprávosti, aby mohol Kristus lásku 
v ľuďoch znova zapáliť.
Liturgia: 1 Kor 4, 17 – 5,5, zač. 132; Mt 24, 
1 – 13, zač. 97; každodenné antif., menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115 ; HP: 115 )

NEDEĽA
5. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Zachariáš
Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď 
po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich 
nepriateľov pod nohy...“ (Mt 22, 44)
V núdzi poznáš priateľa. Táto životná 
pravda je potvrdená v situáciách, keď 
tí, ktorí sú priateľmi naoko alebo 
kvôli nejakým výhodám, si pri tvojich 
ťažkostiach alebo problémoch povedia, že 
už nie sú priateľmi. Skutočným priateľom 
je ten, kto pri tebe ostane, aj keby tí druhí 
odišli. V dnešnom evanjeliu sa však hovorí 
o nepriateľoch. Kto z ľudí je nepriateľom 
Syna človeka? Kristus ani na jedného 
človeka nepozeral ako na nepriateľa. 
Dokonca ani na Judáša. Tí, ktorí sa stavajú 
proti Kristovi preto, lebo nerozpoznali 
znamenia čias a príchod Mesiáša, sú 
v Kristovom milujúcom srdci jeho 
priateľmi. Pretože Kristus prišiel pozvať 
k spáse každého bez rozdielu a za všetkých 
zomrel na kríži, ešte aj za tých, ktorí sa mu 
pod ním smiali. Ježiš sedí po pravici svojho 
Otca, svojou poslušnosťou Otcovi a láskou 
prosí za všetkých. A Otec mu dáva jeho 
nepriateľov pod jeho ukrižované nohy, 
ktoré sú pribité klincami na drevo. Takto 
víťazí Mesiáš. Láskou premáha zlobu 
a poráža toho skutočného nepriateľa – 
diabla. Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, 
a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!
Liturgia: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 
35 – 46, zač. 92; predobraz. antif. a blažen.; 
menlivé časti zo 6. hlasu (HS: 149; PZ: 103; 
HP: 104)

Tomáš Labanič

PONDELOK
6. september
Spomienka na zázrak archanjela Mi-
chala v Kolosách
... začali znášať svojich chorých ta, kde 
bol... (Mk 6, 55)
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Mnohí myslia len na seba, svoje výhody, 
svoje dobro. Potreby iných zvykneme 
ignorovať, azda si všimneme len tých, 
o ktorých sa máme starať, alebo máme 
z nich nejaké výhody. V evanjeliu čítame, 
že k Ježišovi prinášajú chorých, aby sa 
ich dotkol a uzdravil. Skús dnes predložiť 
Ježišovi v modlitbe tých zo svojho okolia, 
ktorí trpia, či už telesne, alebo duševne, 
aby sa dotkol ich srdca a uľahčil ich 
telesnému utrpeniu.
Liturgia: Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 
54 – 7, 8, zač. 27; každod. antif.; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
7. september
Obdobie pred sviatkom Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
Mučeník Sózont
Tento ľud ma uctieva perami, ale ich 
srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 7, 6)
Je jednoduché odriekať modlitby aj spievať 
na svätej liturgii. Mnohokrát to robíme 
mechanicky, len zo zvyku. To dokážeme 
robiť aj bez spoluúčasti srdca. Ale omnoho 
ťažšie je žiť podľa Božieho slova, ktoré 
zasahuje aj srdce človeka, núti nás robiť 
zmeny v spôsobe života. Snažme sa byť 
učeníkmi, nie hercami. Majme na pamäti, 
že Pán skúma hlbiny srdca.
Liturgia: Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 – 
16, zač. 28 (radové); Gal 6, 2 – 10; zač. 214; 
Mk 7, 14 – 24a, zač. 29 (radové z nasledu-
júceho dňa); predobraz. antif. a blažen.; 
tropár a kondak z obdobia pred sviatkom; 
prokimen, Aleluja a pričasten z utorka 
(HS: 263, 156; PZ: 233, 109; HP: 249, 110)

STREDA
8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky
... akási žena zo zástupu pozdvihla svoj 
hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, 
ktorý ťa nosil...“ (Lk 11, 27)
U tejto neznámej ženy nevidíme závisť, 
ale obdiv a úctu k Ježišovej matke Márii. 
Táto žena sa pod vplyvom Ježišových slov 
cíti povolaná k jej nasledovaniu. Máriina 
podstata Božieho materstva je v počúvaní 
a zachovávaní Božieho slova. Cez jej 
poslušnosť sa v plnosti času uskutočňuje 
vtelenie Božieho Syna. Slovo, ktoré sa cez 
Máriu jej poslušnosťou a spoluúčasťou 
stalo telom, sa stále znovu stáva Slovom, 
aby sme ho aj my, tak ako Mária, mohli 
počuť a prijať. Takto sa aj ja môžem stávať 
skutočne blahoslaveným.
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobraz. antif. 
a blažen.; menlivé časti z Narodenia; my-
rovanie (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

ŠTVRTOK
9. september
Spravodliví Pánovi predkovia  
Joachim a Anna 
... prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej 
dcéry... (Mk 7, 26)
Za Ježišom prichádzajú ľudia a prosia ho, 
aby zmenil ich život, aby ich uzdravil. 
Viem ja, za čo ho mám prosiť? Čo a ako 
potrebujem vo svojom živote zmeniť? Ježiš 
pomáha, keď vidí vieru a dôveru, ktorú 
k nemu majú. Je aj moja dôvera taká, že 
skutočne verím, že Ježiš je ten, kto má 
riešenie na všetky situácie môjho života, 
a že jeho riešenie je najlepšie? Skúsme ho 
takto s dôverou prosiť o skutočne „dobré“ 
dary pre seba a blízkych.
Liturgia: Ef 1, 1 – 9a, zač. 216; Mk 7, 24 
– 30, zač. 30 (radové); Gal 4, 22b – 31, 
zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým); 
predobraz. antif.; menlivé časti zo sviatku 
a spravodlivým; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 265; PZ: 235; HP: 252)

PIATOK
10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora 
a Nymfodora
Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti 
a ako? (Mk 8, 4)
Učeníci sú s Ježišom už dlhý čas, 
a nedokážu pochopiť, že on je mocný Boh. 
Preto aj tá otázka na Ježiša. Neveria, že 
to môže urobiť. Hoci aj my už vo svojom 
živote „chodíme“ s Ježišom dlhý čas, 
predsa stále nevieme, kto je, čo pre nás 
znamená, a že v našom živote môže všetko 
zmeniť k lepšiemu. Ježiš pri tomto zázraku 
dáva viac chleba, než skutočne hladný 
zástup potrebuje. Aj mne chce dať Ježiš 
omnoho viac, než potrebujem, ak mu 
dokážem uveriť. 
Liturgia: Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 - 10, 
zač. 32; predobraz. antif. a blažen.; menli-
vé časti z Narodenia, zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

SOBOTA
11. september
Sobota pred Povýšením
... kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 
(Mt 10, 39)
Najväčší dar, ktorý máme, je dar života. 
Tento dar sme dostali od Boha preto, aby 
sme ho strácali. Nielen preto, lebo sme tak 
ako ostatný živočíšny svet tiež smrteľní, 
ale predovšetkým preto, lebo žiť znamená 
milovať, a milovať (podľa Ježiša) znamená 
učiniť zo svojho života dar pre iných. 
Dokážme s láskou každý deň strácať svoj 
život v láske k Bohu a blízkym.

Liturgia: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 10, 
37 – 11, 1, zač. 39 (sobota pred Povýšením); 
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24, 34 – 44, 
zač. 101 (radové); predobraz. antif. a bla-
žen.; menlivé časti z Narodenia; prokimen 
a Aleluja zo soboty pred Povýšením a Na-
rodenia; pričasten z Narodenia (HS: 264, 
267; PZ: 234, 238; HP: 250, 254)

NEDEĽA
12. september
Nedeľa pred Povýšením 
16. nedeľa po Päťdesiatnici 
Zakončenie sviatku Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna... (Jn 3, 16)
Božia láska nás pri každom prijatí 
sviatostí, pri každej liturgii nielen pozýva 
opätovať lásku, ale aj učí, že pred Božou 
láskou sa nedá skryť, utiecť, nedá sa 
jej zriecť. Božej láske treba dôverovať. 
Nemožno odísť tak ďaleko od Boha, žeby 
Božia láska bola neúčinná. Boh nás miluje, 
aj keď sme neverní, nevďační. K Bohu sa 
môžeme priblížiť, keď konáme pokánie, 
keď sa vyznávame z hriechov, keď žijeme 
v láske. Nik z nás nemá rezignovať pre svoj 
hriech. Božia láska prevyšuje každý náš 
hriech. Nech by boli naše hriechy červené 
ako purpur, Kristova láska ich vybieli. Keď 
prijímame Božiu lásku, dostáva sa nám 
nevídaného vyzdvihnutia, obohatenia, 
premeny. Je správne, že nie je nám cudzie 
pokánie za hriechy.
Liturgia: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9 (Nedeľa pred Povýšením); 2 Kor 6, 
1 – 10, zač. 181; Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (rad.); 
predobraz. antif. a blažen.; tropár zo 7. hla-
su, a zo sviatku, Sláva: kondak z hlasu, 
I teraz: zo sviatku Narodenia; prokimen, 
Aleluja a pričasten z nedele pred Povýše-
ním a zo sviatku Narodenia (HS: 150, 264, 
268; PZ: 104, 234, 239; HP: 105, 250, 255)

PONDELOK
13. september
Pamiatka založenia  
Chrámu vzkriesenia 
Obdobie pred sviatkom  
Povýšenia svätého Kríža
Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)
Keď Ježiš uzdravil chorého, otvoril mu oči, 
uzdravil ho zo slepoty. A tak sa mohol vrátiť 
medzi zdravých ľudí. Dovtedy sedával pri 
ceste a akoby ani nebol živý. Bolo to čakanie 
na smrť. Ježiš ho pozbavil tohto utrpenia. 
Ale Ježiš uzdravuje aj jeho srdce a tento 
slepec zanecháva dovtedajšiu istotu života, 
a nasleduje Ježiša. Aj tebe Ježiš dnes kladie 
tú istú otázku, čo vtedy slepcovi. Popros ho 
o uzdravenie zraku svojho srdca.
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Liturgia: Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt 16, 13 
– 18 (zal. chrámu); Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; 
Mk 10, 46 – 52, zač. 48 (radové); Ef 2, 19 – 
3, 7, zač. 222; Mk 11, 11 – 23, zač. 50 (radové 
z nasl. dňa); menlivé časti z 13. septembra 
(HS: 269; PZ: 239; HP: 256)

UTOROK
14. september
Povýšenie svätého Kríža
... my však ohlasujeme ukrižovaného 
Krista... (1 Kor 1, 23)
Často máme pred svojím zrakom 
znamenie kríža. Sprevádza nás po celý 
život, značíme ním seba či svojich 
blízkych. Môžeme si naň zvyknúť tak, že 
sa pre nás stane len akýmsi znamením, len 
formalitou. To by však bolo zlé. Kristov 
kríž je aktuálny aj dnes. Hoci Ježiš zomrel 
len raz, zomrel za všetkých ľudí všetkých 
čias. Nám zostáva povinnosť prihlásiť 
sa k trpiacemu Kristovi a odprosovať ho 
za svoje hriechy i hriechy celého sveta. 
Kríž nám nesmie zovšednieť. Toto si 
uvedomujeme dnes, keď sa stalo zvykom 
nosiť ho ako ozdobu. Chceme, aby 
kríže pri cestách, kríže v našich bytoch, 
cintorínoch a stenách sa aj naďalej 
každému z nás prihovárali nádejou 
na večnú spásu. Kríž je povzbudením 
v našich utrpeniach, ťažkostiach 
a chorobách. Znamenie kríža, ktoré často 
robíme, chceme i naďalej konať s bázňou 
a úctou k ukrižovanému Ježišovi.
Liturgia: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 
6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a, zač. 60; 
menlivé časti zo sviatku Povýšenia Kríža, 
zdržanlivosť od mäsa (HS: 270; PZ: 241; 
HP: 257)

STREDA
15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
Veľkomučeník Nikita
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka... 
(Jn 19, 25)
Boh nikdy nešetrí tých, ktorí ho majú radi, 
ale hojne sa s nimi delí o kríž. Obzvlášť 
s Ježišom zdieľa utrpenie jeho matka 
Panna Mária. Je pri príchode Božieho 
Syna na tento svet, ale aj pri jeho skone 
na kríži. Trpí, ale stojí pevne pod krížom, 
vždy ochotná plniť Otcovu vôľu. Mária je 
matka, ktorá dokáže pochopiť každého 
nielen v radosti, ale aj v utrpení. Spolu 
s ňou chceme stáť aj v ťažkostiach nášho 
života a ochotne stále plniť Otcovu vôľu.
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 
27, zač. 61 (Bohorodičke); Ef 3, 8 – 21, zač. 
223; Mk 11, 22b – 26, zač. 51; predobraz. 
antif. a blažen.; vchod: ... za nás ukrižova-
ný ...; tropár Krížu a Spolutrpiteľke, Sláva: 

kondak Krížu, I teraz: Spolutrpiteľke; 
prokimen, Aleluja a pričasten Krížu a Spo-
lutrpiteľke; namiesto Svätý Bože spievame 
Tvojmu krížu a namiesto Dôstojné je – Zve-
lebuj a irmos. (HS: 273; PZ: 244; HP: 257) 

ŠTVRTOK
16. september
Veľkomučeníca Eufémia
... kto ti dal moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)
Z tejto diskusie Ježiša s protivníkmi 
v chráme môžeme poznať, že nemožno 
nábožensky presvedčiť ľudí, ktorí 
nehľadajú pravdu úprimne a majú 
predsudky voči ohlasovateľovi Slova. 
Žiadne argumenty nepresvedčia toho, kto 
má kamenné srdce. Viera je výsledkom 
spolupráce človeka s Božou milosťou 
– možno o nej svedčiť, nie dokázať ju. 
Prosme o úprimné srdce (svoje, ale aj 
blízkych), aby sme dokázali prijať v pokore 
Slovo a svedčiť o ňom životom.
Liturgia: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Mk 11, 27 
– 33, zač. 52; predobraz. antif. a blažen. 
(alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom zo sviat-
ku); menlivé časti zo sviatku Povýšenia 
(HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

PIATOK
17. september
Mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, 
Nádej a Láska
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa ka-
meňom uholným. (Mk 12, 10)
Premieňať zlo v dobro je Božou metódou, 
na zlé ľudské konanie odpovedá Boh 
v živote človeka Božou akciou milosti. 
Po neposlušnosti prvých ľudí nasleduje 
prísľub Spasiteľa, Božia zmluva s Noemom 
po potope, záchrana Jakubovej rodiny 
po hriešnom skutku Jozefových bratov, 
založenie Cirkvi po Ježišovom ukrižovaní... 
Tak Božia moc môže premieňať aj zlo 
v tvojom živote na požehnanie teba 
a tvojich blízkych.
Liturgia: Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Mk 12, 1 – 
12, zač. 53; predobraz. antif. a blažen. (ale-
bo prvá a druhá antifóna zo sviatku a tretia 
každodenná s pripivom zo sviatku); menl. 
časti zo sviatku Povýšenia; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

SOBOTA
18. september
Sobota po Povýšení 
Prepodobný Eumenios Divotvorca
Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety! 
(Mt 25, 6)
V tomto podobenstve je najkrajšie 
prirovnanie ľudského života, ktorý sa 

zobrazuje ako cesta v ústrety ženíchovi. 
Celý náš život je vyjdenie v ústrety, ktoré 
smeruje k cieľu: vychádzame z toho, čím 
sme, k tomu, kým sa stávame, až sa raz 
budeme môcť stretnúť s Kristom v Bohu. 
Deň a hodinu jeho príchodu nepoznáme, 
ale vieme, že každý deň a každá hodina 
má byť krokom k nemu. Počúvanie a život 
podľa Slova sú tým olejom, ktorým si 
múdre panny napĺňajú lampy a ktorý im 
umožní vstup na hostinu.
Liturgia: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Jn 8, 
21 – 30, zač. 30 (sobota po Povýšení); 1 Kor 
14, 20 – 25, zač. 156; Mt 25, 1 – 13, zač. 104; 
predobraz. antif. a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna zo sviatku a tretia kaž-
dodenná s pripivom zo sviatku); menlivé 
často zo sviatku Povýšenia (HS: 272; PZ: 
242; HP: 259)

NEDEĽA
19. september
Nedeľa po Povýšení 
17. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníci Trofim, Sabbatios a Doryme-
dont
Kto chce ísť za mnou, nech ... vezme svoj 
kríž (Mk 8, 34)
Kríž nám ukazuje nekonečnú lásku Boha 
k človeku, no zároveň je skutočnosťou, 
ktorú zažívame vo svojom živote. Cez 
utrpenie nás kríž očisťuje od hriechu 
a všetkého nepodstatného. Ak je ťažký, 
pýtame sa možno aj s výčitkou: Prečo 
práve ja a prečo práve teraz? Ježiš nám 
dáva odpoveď. Hovorí: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma.“ Nehovorí: 
„Hľadaj kríž!“ Henri J. M. Nouwen v jednej 
zo svojich kníh hovorí: „Každý z nás má 
kríž, ktorý nesie. Netreba ho vytvárať 
alebo vyhľadávať. Kríž, ktorý máme, je 
pre nás dosť ťažký. Ale sme ochotní ho 
zdvihnúť a prijať za vlastný?“ Ježiš neostal 
len pri nesení kríža. On nezostal pod 
krížom, ale vystúpil naň. „S Kristom som 
pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale žije vo 
mne Kristus.“ (Gal 2, 19 – 20). Apoštol 
Pavol ukázal, kam až má ísť kresťan. 
Nesmie zostať pod krížom, hľadieť naň 
zdola, musí vystúpiť na kríž. Prijať ho 
ako vnútornú súčasť seba. Ako Otcovu 
vôľu. Tak každému z nás prestane byť 
jeho osobný kríž trpeným zlom a stane sa 
miestom pokoja, zmierenia, sebaprijatia, 
a miestom nového, dôverného vzťahu 
s Bohom. Náš kríž nás takto môže 
priviesť ku Kristovmu krížu a potom 
i k vykúpeniu.
Liturgia: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 
34b – 9, 1, zač. 37 (nedeľa po Povýšení); 2 
Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 15, 21 – 28, 
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zač. 62 (radové); predobraz. antif. a bla-
žen.; tropár z 8. hlasu a Povýšenia, Sláva: 
kondak zo 7. hlasu, I teraz: z Povýšenia; 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu krí-
žu; prokimen, Aleluja a pričasten z nedele 
a z Povýšenia; namiesto Dôstojné je ... sa 
spieva Zvelebuj a irmos ( HS: 152, 272; PZ: 
104, 242; HP: 105, 259)

PONDELOK
20. september
Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána 
zatvoril do väzenia. (Lk 3, 20)
Herodes vie, že koná zle, ale nemá 
dostatok síl s tým prestať. Zlo prekrýva 
ďalším zlom. V tomto je tiež obrazom 
nášho života. Mylne si myslíme, že takto 
nájdeme pokoj v duši – ale takto tam 
budú len výčitky svedomia. Ján Krstiteľ tu 
poukazuje na Krista, ktorý aj mne prináša 
skutočný pokoj a slobodu. On mi odpúšťa 
hriech a ja tak môžem začať odznova, ako 
Božie dieťa.
Liturgia: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 
22, zač. 10; predobraz. antif. a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom zo sviat-
ku); menlivé časti zo sviatku Povýšenia 
(HS: 272; PZ: 242; HP: 259) 

UTOROK
21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia
„A mysleli si, že je synom Jozefa...“  
(Lk 3, 23)
Človek oddelený od Boha bol človekom 
bez budúcnosti, už nebol Božím synom, 
ale hadovým. A tu sa neposlušný človek 
v Ježišovi vracia naspäť k nebeskému 
Otcovi. V Ježišovej poslušnosti sa všetkých 
76 pokolení vracia naspäť k Bohu. Preto 
sa Ježiš stáva služobníkom všetkých 
a vo svojej poslušnosti z nás tvorí nový 
Boží ľud. Aj ja chcem odovzdať Bohu cez 
Ježiša všetkých svojich predkov, tých, ktorí 
poznačili môj život požehnaním, ale aj 
pohoršením.
Liturgia: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 
– 4, 1, zač. 11; predobraz. antif. a blažen. 
(alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom zo sviat-
ku); menlivé časti zo sviatku Povýšenia 
(HS: 272; PZ: 242; HP: 259) 

STREDA
22. september
Hieromučeník Fókas
... a diabol ho pokúšal. (Lk 4, 2)
V Písme čítame: „Ak ideš slúžiť Bohu, 
priprav sa na skúšku!“ (Sir 2, 1) Diabol je 

ten, ktorého závisťou prichádza na svet 
smrť, on vedie človeka k neposlušnosti 
a odmietnutiu Boha. Pokušenie je 
súčasťou kresťanského života, je nutným 
bojom proti zlu. Diabol má len jednu 
moc, a to ukradnúť človeku slovo, ktoré 
nám dáva večný život. Denne posilňuj 
svoje srdce Božím slovom, aby si bol silný 
v pokušení zlého.
Liturgia: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 
15, zač. 12; každodenné antif.; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
23. september
Počatie Jána Krstiteľa
Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste 
práve počuli. (Lk 4, 21)
Ježišovo slovo nie je len komentár 
k Písmu, ale je to radostná zvesť, ktorá 
je určená pre každého. Ja sa počúvaním 
jeho slova takisto stávam Ježišovým 
súčasníkom, lebo aj pre mňa platí to 
jeho „dnes“. Ježiš svojím slovom tam, ale 
i tu uskutočňuje svoje tajomstvo spásy 
človeka. Preto si častejšie otvorím Písmo 
a započúvam sa do jeho slov, aby sa 
na mne mohlo uskutočniť to jeho „dnes 
budeš so mnou v raji“.
Liturgia: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 
16 – 22a, zač. 13 (radové); Gal 4, 22b – 31, 
zač. 210b; Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (počatie); 
predobraz. antif.; menlivé časti z Počatia 
(HS: 277; PZ: 248; HP 261)

PIATOK
24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná 
Tekla
Keď to počuli, všetkých v synagóge 
zachvátil hnev. (Lk 4, 28)
Nie vždy sa mi páči Božie slovo, ktoré je 
mi adresované Bohom. Ak ho prijmem, 
môže ma očisťovať, zdokonaľovať, 
posilňovať. Ak ho odmietnem, moje 
srdce sa bude zatvrdzovať a odsudzovať 
aj iných, aj Boha. Ako reagujem na Božie 
slovo, ktoré narušuje môj vlastný obraz 
zbožného a spravodlivého kresťana?
Liturgia: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 
– 30, zač. 14 každodenné antif.; menlivé 
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
25. september
Prepodobná Eufrozína
... jeho slovo malo moc. (Lk 4, 32)
V Biblii slovo moc označuje autoritu 
Boha. V Ježišovom slove je moc Stvoriteľa 
a Spasiteľa. Keď ho počúvame, môže 

nám pomôcť uskutočniť skutočnú zmenu 
života a my sa môžeme stať novým 
stvorením. Môžem k tomuto slovu 
pristúpiť ako tí, ktorí tu odmietajú Ježiša, 
lebo majú z neho strach, strach zo zmeny 
života. No naopak, poslušnosťou jeho 
slovu môžem zakúsiť prítomnosť Boha vo 
svojom živote.
Liturgia: 1 Kor 15, 39 – 45, 162; Lk 4, 31 – 
36, zač. 15; každodenné antif.; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP 115)

NEDEĽA
26. september
18. nedeľa po Päťdesiatnici 
Odchod do večnosti apoštola a evanje-
listu Jána Teológa
„Pane, odíď odo mňa, lebo som človek 
hriešny.“ (Lk 5, 8)
Zázrak, ktorý Ježiš vykonal, bol 
okamihom v živote svätého Petra, 
ktorý spôsobil jeho premenu, zmenu 
zmýšľania. Peter neočakával veľa, keď dal 
spustiť na Ježišov príkaz siete. Urobil to 
z poslušnosti. V skutočnosti neočakával, 
že niečo chytia. Možno preto, lebo 
nevedel, že Kristus má moc robiť také 
zázraky. Ale v tomto bode si Peter zrazu 
uvedomuje, že Kristus nie je len nejaký 
veľký učiteľ, ale že je Boží Syn. V tom 
istom momente si uvedomuje, že je 
hriešnik. Čo môže mať spravodlivý a svätý 
Boh spoločné s hriešnikom ako je on? 
Spontánne hovorí: „Pane, odíď odo mňa, 
lebo som človek hriešny.“ A v tejto chvíli 
sa Boh skláňa k človeku. Ježiš hovorí 
Petrovi: „Neboj sa...“ Akoby mu hovoril: 
„Ja viem, že si hriešnik, ale milujem ťa. 
Preto som tu. Prijímam ťa takého, aký 
si.“ Z tohto pramenila Petrova ochota 
urobiť všetko pre Krista. Jedine vtedy, keď 
v našom živote nastane podobný okamih, 
keď spoznáme svoju hriešnosť a zároveň 
budeme vnímať svätosť Boha, vtedy 
budeme pripravení na to, aby nás Boh 
mohol použiť vo svojom pláne. Poznanie, 
že nás Boh miluje takých, akí sme, vedie 
človeka k úprimnému pokániu, ale aj 
k radostnému nasledovaniu.
Liturgia: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 
11, zač. 17 (radové); 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; 
Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (sväté-
mu); predobraz. antif. a blažen.; tropár 
z 1. hlasu a odchodu Jána; kondak z hlasu, 
Sláva z odchodu Jána, I teraz podľa 
predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten 
z hlasu a odchodu Jána (HS: 143, 278; PZ: 
96, 249; HP: 97, 262)

Milan Kuzmiak
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ČALAMÁDA
RECEPT g Leto sa pomaly končí, príroda začína hrať 
jesennými farbami. Prichádza čas oberačiek, spracúvania 
ovocia, zeleniny, zberáme poslednú úrodu. V dnešnom 
recepte si pripravíme čerstvú čalamádu. Perfektne sa hodí 
ako príloha k jedlu, príp. ako samostatný šalát.

Suroviny: 2,5 kg ka-
pusty, 500 g papriky, 
500 g uhorky, 500 g 
cibule, 500 g mrkvy, 
15 dg kryštálového 
cukru, 500 ml octu, 
1 dl rastlinného 
oleja, 1 deko

Zálievka: 500 ml 
octu, 15 dkg kryš-
tálového cukru, 1dl 
oleja, 1 deko

Postup: Jednotlivé druhy zeleniny narežeme natenko, 
pridáme urobenú zálievku, premiešame a necháme odležať 
24 hodín. Uložíme do pohárov, zalejeme šťavou a dobre 
uzavrieme. Nesterilizujeme, ale uložíme do chladu. Keďže 
čalamáda nie je sterilizovaná, tak ju konzumujeme čo 
najskôr, prípadne urobíme len množstvo, ktoré dokážeme 
skonzumovať. (Irena Píšová)

PÚPAVA LEKÁRSKA
BOŽIA LEKÁREŇ g 

Rastlina, ktoré sa považuje 
za burinu, predstavuje 
pre trpiace ľudstvo cennú 
liečivú bylinu. Žltý kobe-
rec jej kvetov nás každý 
rok vždy znova nadchý-
na. Vlhké miesta nie sú 
pre túto bylinu vhodné. 
Vyznačuje sa dvoma poprednými vlastnosťami. Pomáha pri 
bolestiach žlčníka a chorobách pečene. Listy zbierame včas-
ne v jeseni a môžeme ich podávať k šalátom alebo pijeme 
ako čaj z celej rastliny. Púpava pomáha aj pri svrbení kože, 
lišajoch či vyrážkach na tvári. Vylepšuje žalúdočné šťavy 
a čistí žalúdok od všetkých usadenín. Čerstvé listy púpavy 
pri konzumácii rozpúšťajú žlčové kamene. Pre svoje čistiace 
účinky pomáha aj pri dne a reumatizme. Ak máme chuť 
na sladké, môžeme si v jari nazbierať žlté púpavové kvety 
a vyrobiť sirup do vody.
Šalát: Zeleninu rôzneho druhu očistíme, umyjeme 
a primiešame päť až desať listov púpavy.

Sirup: Štyri plné hrste kvetov dáme do litra studenej vody, 
pomaly zohrievame na bod varu, potom scedíme a snažíme sa 
z kvetov vytlačiť všetku šťavu. Scedenú tekutinu dáme znova 
na sporák a na najmenšom plameni varíme. Potom pridáme 
kilogram cukru a polovicu na plátky nakrájaného citrónu. 
Varíme, kým nestuhne, a plníme do fliaš. (Ján Maras)

PRÚTIKY
VYROBENÉ DOMA g Nielen na jar 
a nielen ortodoxní záhradkári čistia 
záhrady a rôzne zelené plochy a porasty. 
Pri tomto čistení a ošetrovaní krovín 
a stromov sa 
nakopí množstvo 
prírodného odpa-
du, ktorý sa však 
pre šikovné ruky 
stáva neoceni-
teľným materiá-
lom na ďalšiu 
tvorbu. Ak sme sa 
rozhodli založiť si 
na záhrade vyvý-
šené záhony, je veľmi dobré použiť tento 
odpad ako spodnú vrstvu, ktorá postupne 
prehníva a počas viacerých rokov dodáva 
rastlinám potrebné živiny. Konáre však 
možno v drviči konárov premeniť na pod-
stielku pre rôzne rastliny. Hrubšie rovné 
konáre sú neoceniteľné ako opora pri vy-
sokých odrodách paradajok, koncové roz-
konárené zasa pri hrachu. Tenšie, ohybné 

konáriky sa dajú využiť na drobnejšie 
projekty v exteriéri aj interiéri. Z dlhých 
prútov môžeme prepletaním vytvoriť zau-
jímavé ploty a plôtiky, (1) stredne dlhé, 

zviazané do rôz-
nych útvarov 
zasa spoľahlivo 
ochránia rast-
linky vo väčších 
črepníkoch pred 
energickým psom 
alebo pohodlnou 
mačkou (2). Krát-
ke paličky pospá-
jané špagátom 

alebo drôtikom poslúžia na zhotovenie 
zaujímavých podložiek pod horúce hrnce 
či hrnčeky, alebo nalepené na starší kveti-
náč či sklenený lampášik oživia prírodné 
aranžmány pri záhradných stretnutiach 
a oslavách (3). No a nevyužité odrezky 
spolu s bambusom, šuškami a slamou 
poslúžia na výrobu hmyzích domčekov. 
(Dada Kolesárová)
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DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
Hovorí sa, že v manželstve je najdôležitejšia 
komunikácia. A vskutku je to jedna z veľmi dôle-
žitých oblastí manželstva. No niekedy sa nám to 
môže javiť ako beh na dlhé trate.

Keď on niečo iné myslí a iné hovorí. A ona zas do dôsledkov rozpitve to, 
čo nebolo ani v náznakoch... Zasa raz narážame na tú našu rozdielnosť, 
však? Čo teda robiť, aby sa komunikácia nestala nástrojom rozdelenia, ale 
prehĺbila jednotu medzi nami?

PRE MUŽA: g Pre nás chlapov sa komunikácia niekedy môže zdať strata 
času. Nie v zmysle, že je nepotrebná, ale je pre nás (teda aspoň pre mňa) 
oveľa dôležitejšie niečo konať, ako rozprávať. Niečo podobné ako v tom 
vtipe, kde sa manželka sťažuje manželovi, že jej po svadbe celý rok nepo-
vedal, ako ju miluje. Jeho odpoveď bola: „Povedal som to pri sobáši, nie? 
Stále to platí! Keby sa niečo zmenilo, dám ti vedieť.“

No a tak nejako to môže byť aj v našich manželstvách. Muži berú niektoré 
veci automaticky a nepotrebujú o nich rozprávať. Ženy to však majú zase 
úplne naopak. Ony chcú rozprávať o všetkom. Dielo nášho nepriateľa 
diabla v tejto veci je, aby sme prestali komunikovať vôbec a on si mohol 
v našich srdciach a hlavách robiť, čo chce. Rozprestierať tam svoje siete 
ilúzií a vovádzať nás do rozdelenia vo všetkých ďalších oblastiach. Nedo-
voľme mu to. Nedovoľme mu ničiť takú silnú manželskú jednotu. Buďme 
chlapi! Zabojujme! Skúsme sa zaprieť a navzdory tomu, ako sa nám to vidí 
stratou času, skúsme len počúvať. Nemusíme dokonca ani mať riešenie, 
len načúvajme. Aj toto je pre mňa osobne výzva, do ktorej sa chcem pustiť. 
Nebude to síce ľahké, ale určite to prinesie svoje ovocie.

PRE ŽENU: g Poznáš to? Konečne sa naskytne chvíľka, keď môžeš 
vyliať pred milovaným svoje myšlienky a možno tajne dúfaš, že sa v tom 
zhluku vyzná lepšie ako ty… No hneď po prvej vete ťa umlčí nejakou pod-
pásovkou, „múdrosťou“, ktorú si domyslel len na základe tvojho chaotic-
kého začiatku. Prípadne s nadšením vyhŕkneš zmes pocitov, ktorú máš vo 
svojom vnútri a tvoj manžel ťa schladí jedným komentárom.

Áno, aj mňa tieto okamihy vedia prinajmenšom rozhodiť. V mojom 
vnútri sa uvoľní ďalšia zmes, tentoraz už vôbec nie pozitívnych pocitov 
a je pripravená spustiť poriadnu lavínu. Lavínu hnevu, irónie, sebaľútosti, 
sklamania či zúfalstva, ktorá vedie k odmietnutiu a uzavretosti. No vtedy 
mi zaznie Pánovo slovo: „Láska zakrýva množstvo hriechov.“ Láska, ku 
ktorej ma Pán volá, má prekryť jeho neschopnosť počúvať bez komentá-
ra či odmietnutia? Má prekryť môj pocit nedôležitosti a hrdosti? Či len 
mužskú nechápavosť v strete so ženskými pocitmi? A čo ak by sa to stalo? 
Čo ak by som bola schopná len zasmiať sa, zastaviť prúd slov a opäť to 
vysvetliť o čosi zrozumiteľnejšie?

Z lavíny, ktorá pustoší, by sa stala lavína lásky. Lásky, ktorá má radosť 
z toho, že žije vo vzťahu, ktorý nestagnuje, ale neustále má potenciál niečo 
nás naučiť, v niečom sa posunúť. A oblasť komunikácie je teda poriadnou 
výzvou posúvať sa neustále ďalej (či hlbšie?) a najmä, nebáť sa pred svojím 
milovaným byť aj zraniteľnou.

Pozývame vás v najbližších dňoch či týždňoch voliť si lásku aj v oblas-
ti manželského dialógu. Ak treba, prekryť ňou hriech, ktorý nás ničí, 
a zamerať sa na budovanie. Lebo v slovách môže byť život, ale aj smrť. 
Rozhodnime sa sami, čím chceme sýtiť svoje manželstvo.

Vlado a Katka Marčákovci

ROBÍ BOH ZÁZRAKY AJ TERAZ?

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ g Samozrejme. Jeho cha-
rakter sa nikdy nemení. Veď je predsa Boh. Apoštol 
Pavol v Liste Hebrejom píše: „Ježiš Kristus je ten 
istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13, 8) Tak ako 
uzdravoval a robil zázraky pred dvetisíc rokmi, robí 
aj dnes. To, že s nimi nemáme skúsenosť, môže 
znamenať, že kráčame „po iných cestách“ ako Ježiš. 
Aj vtedy boli ľudia, ktorí nevideli zázraky, lebo ho 
nehľadali. Alebo možno len tieto zázraky nevidíme 
a pripisujeme ich niekomu alebo niečomu inému. 
Napríklad keď sa niekto vážne chorý uzdraví a my 
si myslíme, že to dokázala moderná medicína a vy-
nikajúci lekár. Títo odborníci naozaj liečia a môžu 
byť nápomocní, ale uzdravuje Boh. Ak chceme za-
žiť zázrak, musíme Boha „vyskúšať“: „... týmto ma 
vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvo-
rím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac 
ako dosť“. (Mal 3, 10) (Dada Kolesárová) 

ETIKETA V CHRÁME 5

ETIKETA g Veľmi citlivou oblasťou návštevy 
chrámu je obliekanie. Aj keď sa súčasné odievanie 
posunulo míľovými krokmi, isté zásady napomá-
hajú to, aby sa v posvätnom priestore všetci cítili 
dobre a nič ich nevyrušovalo pri modlitbe a oslave 
Boha. Ak by ste zavítali na starobylé miesta a chceli 
vstúpiť do chrámu v Taliansku, Španielsku alebo 
Grécku, určite by ste si všimli výrazné tabule 
označujúce nevhodné oblečenie. V prípade, že 
máte oblečené iba tielko, sukňu alebo nohavice 
nad kolená, požiadajú vás, aby ste priestor svätyne 
opustili. Na slávnostiach si dokonca veľa žien 
prikrýva ozdobnou šatkou alebo šálom aj hlavu. 
S touto praxou sa stretnete aj v ukrajinských alebo 
ruských chrámoch. Ako sa teda obliekať? Jednodu-
chá odpoveď: rozumne a s ohľadom na ostatných 
a na to, že predstupujeme pred tvár Najvyššieho. 
A jemu patrí to najlepšie z najlepšieho. Dôležité je, 
aby oblečenie bolo vkusné, čisté a nevzbudzovalo 
pohoršenie príliš odhalenými časťami tela. Veď vý-
stredné oblečenie neodvádza len pozornosť iných, 
ale aj nám komplikuje čas v chráme, pretože si ho 
musíme ustavične kontrolovať. (Dada Kolesárová)
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Keď vstúpite do nejakého priestoru, naprí-
klad do banky alebo do bytu ku kamará-

tovi, každý zanechá vo vás iný dojem. 
Nejde len o veci, ktoré vidíte, ale o cha-
rakter a vôňu miesta.  Všetko v nás vy-
tvára pocity, nálady a spôsobuje, či sa 
v ňom cítime dobre a či sa doň ešte 
vrátime. A tak ako rôzne vonia kadidlo, 
rôzne nám voňajú priestory aj ľudia, 

pretože je rôzny aj „materiál, ktorý 
v nich horí“.

Ahoj, deti,  na našej stránke sme  sa už  zoz-
námili s kadidlom, ktoré je dôležitou 
súčasťou  liturgického  slávenia  v chrá-
moch. Aby sa vôňa z kadidla mohla šíriť 
priestorom, potrebujeme ďalšie tri ve-
ci: oheň, uhlie a materiál, ktorý sa spáli 
– tymian. Pri horení sa potom uvoľní 
povzbudzujúca vôňa, ktorá nám pripo-
mína, že aj naše modlitby by mali byť 
ľúbezné a stúpať nahor, k Najvyššiemu.
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Príbehy poslušníkaVoňavá skúsenosť

Zo živého

Asi som dnes prechladol, 
lebo som nič výnimočné 

necítil. 

Slovo tymian  sa odvodzuje z niekoľkých gréckych slov.
Úloha: Ak správne vylúštiš doplňovačku, dozvieš sa 
význam dvoch z nich.

Znova gréčtina

Na dnešnú slávnosť sa 
veľmi teším!

Chcem pocítiť vôňu tohto 
vzácneho tymianu, ktorý 
priniesol brat Andrej 
z Atosa.

A

Zasa si
zo mňa strieľate.
Asistencia mala vlhké 
uhlie a tymian poriadne nehorel.

Hm.

Nuž ostáva dúfať, že aspoň 
nádherná vôňa našich mod-
litieb vystúpila za nebeské

brány, potešila svätých 
a aj nám priniesla hoj-

ný úžitok.

A čože také 
výnimočné sa deje?

Tymianom sa všeobecne nazýva vlastne všetko, čo 
možno spáliť v kadidle. Pri tomto procese sa uvoľňujú 
vonné aj liečivé látky.  Pre tieto vlastnosti sa používa pri 
rôznych náboženských obradoch, ale aj v zdravotníc-
tve, napríklad pri aromaterapii. Materiál, ktorý sa spaľu-
je v kadidle, by sme mohli rozdeliť na tri skupiny. Prvou 
sú rôzne časti voňavých rastlín, druhou voňavé látky 
živočíšneho pôvodu a treťou živice – látky vytekajúce 
z rastlín po narezaní stonky alebo kmeňa. Pod názvom 
tymian však poznáme aj voňavé stredomorské kore-
nie, ktoré sa používa pri príprave napríklad pizze.
Úloha: Správne priraď latinský názov rôznych látok, 
ktoré sa používajú do voňavých zmesí. 

Aj u nás rastú rôzne rastliny, ktoré sú súčasťou rôznych voňavých zmesí. Len ich treba objaviť.
Úloha: Ak budete niekde na výlete a rozložíte si ohník, skúste naň dať časti rastliniek, ktoré 
cestou nájdete, napríklad vetvičku z ihličnatého stromu alebo mätu (a ak máte doma šalviu, 
levanduľu alebo fenikel) a skúste ich ovoňať.

1. Myrhovník pravý
2. Dúška tymianová
3. Céder himalájsky
4. Kadidlovník pravý
5. Fenikel

A. Thymus vulgaris
B. Camiphora myrrha
C. Boswelia sacra
D. Ferula galbaniflua
E. Cedrus atlantica

1. Pavol

2. ovocie

3. ochrana

4. opak lži

5. špina

6. ľudská činnosť

1. strop

2. tvrdé semeno

3. skala

4. loďka1/B; 2/A; 3/E; 4/C; 5/D

To 
nebolo

... 
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JUBILEÁ KŇAZOV

Ladislav Praščák, protojerej a farár v Stráž-
skom – 8. september – 50 rokov života; 
Slavomír Čekan, administrátor farnosti 
Stankovce – 5. október – 50 rokov života; 
Jozef Voskár, titulárny kanonik a výpomocný 
duchovný v Sabinove – 10. október – 85 ro-
kov života; Polykarp Jacoš OSBM, duchovný 
v monastieri v Trebišove – 21. október – 60 
rokov života; Vladimír Varga, protojerej a fa-
rár v Košiciach-Nad Jazerom – 22. október – 
50 rokov života; Michal Kuruc st., právo nosiť 
nábederník, výpomocný duchovný v Orlove 
– 24. október – 70 rokov života.

Srdečne blahoželáme a prajeme mnohaja 
lita, blahaja lita!

BLAHOŽELÁME

Drahý náš otec Peter 
Halgaš, 29. júla si si pripo-
menul 40 rokov života. Pri 
tejto príležitosti chceme 
vyjadriť vďaku Bohu 
za teba, za dar kňazského 
povolania, ktorý si vo viere 
a poslušnosti prijal.
Spolu s tvojím patrónom apoštolom Petrom 
v 1 Pt 1, 15 – 16: „... ako svätý je ten, ktorý 
vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom 
svojom počínaní; veď je napísané: ,Buďte 
svätí, lebo ja som svätý‘, ti chceme do ďalších 
dní aj na príhovor nášho bl. hieromučeníka 
Pavla Petra Gojdiča v Pánovej vinici zaželať 
svätosť, ktorá je najväčším zdokonalením 
Kristovej obety a lásky. Nech ťa Boh naplní 
svojím požehnaním a dá všetky potrebné 
milosti k horlivej službe pastiera pre spásu 
zverených duší. Vyprosujeme ti ovocie darov 
Svätého Ducha, pevné zdravie a ochranu 
Presvätej Bohorodičky. 
Mnohaja i blahaja lita!
s láskou a vďakou manželka Ivana, deti 
Samuel, Mária, Peter a celá rodina

30. júla 2021 oslávil 
krásnych 40 rokov svojho 
života náš duchovný otec 
František Sochovič. Pri 
tejto príležitosti mu vy-
prosujeme od nebeského 
Otca pevný vzťah s Bohom, 

dobré zdravie, šťastie, Božie požehnanie, 
plnosť darov Svätého Ducha a neustálu 
ochranu Presvätej Bohorodičky. Zároveň mu 
vyjadrujeme úprimné poďakovanie za jeho 
duchovnú službu, modlitby, ohlasovanie 
Božieho slova a vrúcne vzdávanie vďaky 
a chvály nášmu nebeskému Pánovi.
Mnohaja i blahaja lita želajú veriaci z farnosti 
Vyšný Mirošov a filiálnych obcí Nižný Miro-
šov a Nižná Polianka.

Drahý náš otec Jozef Havrila, pred dvadsiati-
mi rokmi si prijal sviatosť Kristovho kňazstva. 
Pri tejto príležitosti ti zo srdca vyprosujeme, 

nech ďalšie kroky tvojho kňazského života 
sprevádza Božie požehnanie, milosť Svätého 
Ducha a ochrana Presvätej Bohorodičky. 
Na mnohaja i blahaja lita s láskou a vďačnos-
ťou manželka Viera, deti a celá rodina

 

10. augusta uplynie 24 
rokov od vysvätenia 
za kňaza otca Igora Suché-
ho, farára v Liptovskom 
Mikuláši. Vyprosujeme mu 
od nebeského Otca pevné 
zdravie, veľa Božích milos-

tí a ochranu nebeskej Matky pri ohlasovaní 
evanjelia.

rodičia a sestra Evka s rodinou

 

Náš duchovný otec Matúš 
Verba 26. augusta oslávi 
svoje narodeniny. Milý 
otče, prišli ste na farnosť 
Mlynárovce, nemali ste to 
ľahké, nikoho ste nepozna-
li. Ďakujeme Bohu za milý 

dar, že nám takého mladého a dobrého 
duchovného otca poslal. Nech vás aj vašu 
rodinku klokočovská Matka ochraňuje, aby 
ste sa pri nás cítili dobre. Ďakujeme vám, 
otče, za všetko, čo pre nás robíte, za modlit-
by, snahu, kázne a že sa za nás modlíte. My 
starší nemôžeme chodiť do cerkvi, chýba 
nám to, ale vďaka vám môžeme sledovať 
svätú liturgiu cez internet. Prajeme vám, 
otče, zdravie, duchovnú silu a sme vďační 
za spoločne prežitý čas. Želáme, aby ste boli 
dlho medzi nami, máme vás radi. Do ďalších 
rokov želáme veľa správnych krokov.

vaši veriaci

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.

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

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

Ponúkam prácu vyučeným maliarom – natie-
račom na rekonštrukciách kostolov a kaštie-
ľov na území celého Slovenska. Môžu byť aj 
pracovití dôchodcovia. Výplatu vyplácame 
na ruku koncom každého týždňa, celkom 
aj 1 400 – 1 500 eur mesačne. Naša firma 
hradí aj ubytovanie a cenu dopravy. Info: 
0905 389 162 a www.reart.eu

TV ZEMPLÍN

Každý deň  08.50 Tretia hodinka a eucharis-
tické požehnanie 10.00 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 17.30 Moleben 
k Božskému Srdcu 18.00 Svätá liturgia sl. (Mi-
chalovce) 
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 k Božskému Srdcu 16.30 Svätá litur-
gia csl. (Prešov)
Štvrtok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 

Eucharistická adorácia 16.30 Svätá liturgia 
sl. (Prešov) 17.30 Akatist k sv. Mikulášovi 
18.00 Svätá liturgia csl. (Ľutina) 19.30 
Moleben k sv. Jozefovi 20.00 Ruženec 20.35 
Eucharistická adorácia
Piatok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 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) 09.45 

Ruženec (okrem fatimskej soboty) 16.30 Ve-
čiereň 17.00 Deviata hodinka, večiereň a malé 
povečerie (Univ)
Nedeľa  08.00 Utiereň 13.30 Ruženec 14.00 

Svätá liturgia sl. (Litmanová; okrem nedele 
po prvom piatku) 16.30 Večiereň 17.00 Večie-
reň 18.00 Svätá liturgia csl. (Prešov)
07.08. (sobota)  08.30 Ruženec 09.00 Tretia 

hodinka 09.30 Svätá liturgia (Klokočov) 16.45 
Ruženec 18.00 Svätá liturgia sl. (Litmanová)
08.08. (nedeľa)  09.15 Ruženec 10.30 Archije-

rejská svätá liturgia sl. (Litmanová)
13.08. (piatok)  18.00 Svätá liturgia sl. (Kloko-

čov) 19.30 Evanjelizačný program (otec Pavol 
Hudák a otec Peter Milenky) 21.00 Eucharistic-
ká adorácia z Klokočova
14.08. (sobota)  18.00 Malé svätenie vody 

19.15 Akatist ku klokočovskej Bohorodičke 
20.00 Archijerejská svätá liturgia csl. s myro-
vaním (Klokočov)
15.08. (nedeľa)  09.00 Moleben k patrónke 

Zemplína 09.20 Ruženec 10.00 Archijerejská 
svätá liturgia sl. (Klokočov)
21.08. (sobota)  17.00 Akatist k sv. Mikulášovi 

18.00 Archijerejská svätá liturgia sl. (Ľuti-
na) 20.30 Akatist požehnania rodín 21.00 
Svätá liturgia za všetky rodiny archieparchie 
a eucharistická pobožnosť
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22.08. (nedeľa)  09.00 Akatist k sv. Mikulášovi 
09.30 Ruženec 10.00 Archijerejská svätá 
liturgia sl. (Ľutina)
28.08. (sobota)  16.00 Veľká večiereň 17.00 

Moleben k bl. Metodovi 18.00 Archijerejská 
svätá liturgia (Michalovce)
29.08. (nedeľa)  09.15 Akatist k Matke 

ustavičnej pomoci 10.00 Archijerejská svätá 
liturgia (Michalovce)
04.09. (sobota)  08.30 Ruženec 09.00 Tretia 

hodinka 09.30 Svätá liturgia (Klokočov)
05.09. (nedeľa)  10.30 Svätá liturgia sl. (Košice)

TV LUX

Sobota  07.00 Svätá liturgia z Prešova 14.00 
Akatist
06.08. (piatok)  15.15 Týždeň s ... Šarišské 

Jastrabie R

07.08. (sobota)  10.55 Cenacolo – náš dom 
20.30 Pius XII.: Pod rímskym nebom (1) 
(film) 2
08.08. (nedeľa)  14.40 Týždeň s ... R 16.40 Pius 

XII.: Pod rímskym nebom (1) R 2
10.08. (utorok)  21.15 Cenacolo – exovci
11.08. (streda)  17.30 Doma je doma – odkaz 

púštnych otcov 22.25 V Samárii pri studni – 
epidémie a morové nákazy
12.08. (štvrtok)  17.00 Láska a rodičovstvo – 

láskyplné odovzdanie 2 20.00 Akatist ku sv. 
Kozmovi a Damiánovi, liečiteľom chorôb
14.08. (sobota)  14.10 Akatist ku sv. Kozmovi 

a Damiánovi 15.30 Gréckokatolícky bolestný 
ruženec 20.30 Pius XII.: Pod rímskym nebom 
(2) (film) 2
15.08. (nedeľa)  16.40 Pius XII.: Pod rímskym 

nebom (2) R 2
21.08. (sobota)  20.30 Život za život (film) 2
22.08. (nedeľa)  16.40 Život za život (film) R 2
24.08. (utorok)  21.15 Páter Pio – staviteľ 

milosrdenstva (dok.) 23.05 Akatist
28.08. (sobota)  16.00 Páter Pio (dok.) R

30.08. (pondelok)  08.10 Týždeň s ... Stará Ľu-
bovňa – bl. Gojdiča 09.40 Láska a rodičovstvo 
– túžba otehotnieť 16.40 Týždeň s ... R

31.08. (utorok)  21.15 Ján Pavol II. – priateľ 
Slovákov (dok.)
01.09. (streda)  09.00 Týždeň s ... R 09.10 

Generálna audiencia
03.09. (piatok)  15.15 Týždeň s ... R 18.00 

Istanbulský dohovor (dok.)
04.09. (sobota)  09.30 Týždeň s ... R 14.10 

Akatist požehnania rodín 20.30 Staromódny 
(film) 2
05.09. (nedeľa)  14.40 Týždeň s ... R 16.15 

Staromódny (film) R 2 22.00 Ján Pavol II. – 
priateľ Slovákov (dok.) R

TV NOE

06.08. (piatok)  11.30 Velehradská zastavení 
(7) – cestami ekumenismu 

07.08. (sobota)  18.05 První křesťané – Byzanc: 
nový Řím 21.50 Bůh v Krakově (film)
08.08. (nedeľa)  06.55 Velehradská zastavení 

(3) – Arcibiskup Stojan R 15.10 Kristovy stopy 
v Římě – dokument o relikviách Ježiša Krista 
a jeho učeníkov v Ríme 22.05 Život Ježíše 
Krista (2/2) – podle evangelia sv. Jana
09.08. (pondelok)  06.50 Vynoření z katakomb 

– dokument o Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi 16.00 Život Ježíše Krista (2/2) R

10.08. (utorok)  21.20 Po stopách Ježíše Krista 
(3) – roky v skrytosti
11.08. (streda)  11.20 Do varu s Maxem Kaš-

parů (4) – nemoci dneška 21.20 Obrys obrazu 
– dok. o modernej ikonografii
12.08. (štvrtok)  21.20 Pavel VI. – nepochope-

ný papež (dok.)
14.08. (sobota)  18.05 Mnišství: příběhy lidí 

a pouští – mezi bláznovstvím a svatostí 21.30 
Život nikdy nekončí (film)
15.08. (nedeľa)  15.10 Po stopách Ježíše Krista 

(4) – z ústraní do světa 16.15 Život nikdy 
nekončí R

17.08. (utorok)  21.10 Až na pokraji: Církev 
papeže Františka (dok.) 22.05 Po stopách 
Ježíše Krista (4) R

19.08. (štvrtok)  19.25 Turzovka (dok.) 21.10 
Obrys obrazu (dok.) R

20.08. (piatok)  07.00 Kapitola z duchovního 
dědictví Řeckokatolické církve na Slovensku 
(dok.) 13.45 Velehradská zastavení (3) – Arci-
biskup Stojan R 21.40 Kid (fim)
22.08. (nedeľa)  00.10 Mnišství: příbehy lidí 

a pouští – samota společenství 17.15 Po sto-
pách Ježíše Krista (5) – zákon a láska 20.05 Jen 
samé krásne věci (komédia)

LUMEN

Každý deň  04.50 Deň s modlitbou 05.45 Ran-
né 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 Ďaleko-
hľad alebo cez optiku zahraničnej tlače 09.15 
Srdce Európy – tematické reportáže zo Slo-
venska 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
06.08. (piatok)  16.30 Ikona slziacej Bohorodič-

ky v Klokočove
07.08. (sobota)  20.15 Duchovná príprava 

na návštevu Svätého Otca na Slovensku
14.08. (sobota)  20.00 Archijererejská svätá 

liturgia (csl.) z Klokočova

16.08. (pondelok)  20.00 Študentské šapitó – 
Katka Knechtová
19.08. (štvrtok)  20.00 Pápež František a syno-

dalita Cirkvi
21.08. (sobota)  18.00 Archijerejská svätá 

liturgia (sl.) z Ľutiny
29.08. (nedeľa)  14.00 Škola ako rušivý 

element
30.08. (pondelok)  20.00 Študentské šapitó – 

Sima Magušinová, rod. Martausová

RTVS

DVOJKA

09.08. (pondelok)  20.40 Ikony R

11.08. (streda)  16.55 Božie domy s Vandalom 
(drevené cerkvi) R

15.08. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 
liturgia (sl.) z Klokočova 13.30 Orientácie 
19.20 Slovo
16.08. (pondelok)  12.40 Orientácie R 
22.08. (nedeľa)  10.00 Archijerejská svätá 

liturgia (sl.) z Ľutiny 13.30 Orientácie – puto-
vanie po Svätej zemi
29.08. (nedeľa)  13.30 Orientácie
05.09. (nedeľa)  13.30 Orientácie

TROJKA

08.08. (nedeľa)  11.00 Banícka svätá omša 
zo Španej Doliny

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

Nedeľa  06.13 Zamyslenie na dnešný deň 
08.05 Hosť nedeľného Dobrého rána 12.30 
Opri sa o mňa
01.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy-

Petržalky (aj Regina)
08.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Košíc (aj 

Regina)
15.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Banskej 

Bystrice
22.08. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie 

z Vyšnej Kamenice (aj Regina)
29.08. (nedeľa)  09.05 Omša Apoštolskej cirkvi 

z Bratislavy (aj Regina)

RÁDIO REGINA

Pondelok  00.01 Viera v živote R 00.45 Eku-
ména 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
15.08. (nedeľa)  09.05 Pravoslávna svätá litur-

gia zo Šamudoviec

RÁDIO DEVÍN

Nedeľa  07.00 Krajina duše 

zmena programu vyhradená
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ROSA MEDIANIOVÁ  
– SILVIA COLOMBOVÁ:  
BIBLIA NIELEN PRE DETI

KNIHA g Máloktoré prerozpráva-
né príbehy Biblie sa vyznačujú takým 
univerzálnym a pútavým jazykom ako 
príbehy v tejto pôsobivej publikácii, ktorú 
pripravila Spoločnosť sv. Pavla v Talian-
sku. Kniha obsahuje 59 starozákonných 
a 53 novozákonných udalostí starostlivo 
vyberaných podľa ich kerygmatického 
posolstva. Prednostne je určená deťom 
a tínedžerom, ale aj dospelí môžu vďaka 
nej získať ucelený pohľad na biblické 
dejiny. Neoddeliteľnou súčasťou sú 
ilustrácie, ktoré pozývajú k premýšľaniu 
a meditácii. (Martina Jokelová-Ťuchová)

LETNÝ KEMP 

FILM g Will je tínedžer, ktorý pre prob-
lémy, do ktorých sa pravidelne zapája, 
putuje od jednej pestúnskej rodiny k dru-
hej. Po tom, čo ukradne policajné auto 
a následne ho chytia, dostáva ultimátum 
– buď pôjde do polepšovne, alebo odíde 
s poslednou osobou, ktorá je ochotná si 
ho vziať na starosť. A tak Will odchádza 
s Kristin a jej synom Georgom na letný 
tábor. Až neskôr sa dozvedá, že ide o kres-
ťanský tábor, na ktorom spoznáva nových 
priateľov, ako aj sympatickú Avery, 
ktorá je dcérou majiteľa. Will sa musí 
rozhodnúť, či bude ďalej od každého 
utekať, alebo konečne prijme do svojho 
života novú rodinu a priateľov. A možno 
aj niečo viac. (Slavomír Gereg ml.)

MARTINDOM WORSHIP:  

ESPE: V HLAVE ŤA MÁM 
MIXTAPE

HUDBA g Leto a hudba so sebou 
prinášajú trend prerábania známych 
skladieb do tanečného štýlu. V tomto 
nezaostáva ani jedna z najznámejších 
slovenských gospelových skupín eSPe, 
ktorá v roku 2019 vydala album V hlave 
ťa mám. Album obsahuje sedem na-
jznámejších skladieb, ktoré sú prerobené 
do tanečného štýlu. Skladby sú známe 
každému, kto skupinu pozná. V novom 
šate sú plné energie a radosti. Podľa 
popisu skladby sú upravené tak, aby 
poslucháča zdvihli zo stoličky. Po hudob-
nej a aranžérskej stránke na mňa album 
pôsobí príjemne elektronicky, miestami 
však až veľmi trance. Vidno aj vplyv iných 
zahraničných worshipových skupín, čo 
trocha uberá z originálnosti albumu. 
(Dominik Petrík)

 Y P A P M O K Ô F Ľ A Š A S P T Y
 V Ý S E K N O B J E M Y Y N O K Ú
 A Á A R K S I M I P E T S P E O J
 L K R M I Á S I D O N H P I T M A
 P A T V Í T Y K T E A O L R A O Z
 S L O S O T I E C H L I K O T V Y
 L Ť E P Ô S T N A I D O B A V A K
 I O A S T K N L E L R E A O L E Y
 T Š N O O Ú V V E Z T Y D A V U C
 E L T A S Á K Í Á A Š E K I P A S
 R A A K T A M R L N V S M E N I Č
 Y T O M H E I U Y Y O A D A L A B
 A K I T A B M S N T Y K O R Ý V E

Legenda: BALADA, BATIKA, CENTY, DEDINA, DLANE, EKIPA, FĽAŠA, 
HMOTY, ISKRA, ISTOTA, JAZYKY, KALUS, KOMPA, KORZÁRI, KOTVY, 
KÔSTKA, LIEKY, LITERY, LOVEC, MATKA, MENIČ, METANOL, METLA, 
MULAT, OBAVA, OBETA, OBJEMY, ODEVY, OKTETO, OSIVO, PLESO, 
POETA, POLIEVKA, SIDON, SKALA, SPLAVY, STEPI, STOPA, TLAMA, 
TRASA, TVÍTY, ÚKONY, ÚKRYT, ÚSKOK, VÁNOK, VÍRUS, VLAHA, VLEKY, 
VÝROKY, VÝSEK, ZENIT, ZMENA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Výherca: Ján Kalanin z Humenného

Správne riešenia z čísla 12: Krížovka: Do teba Mária vložila svoju 
dôveru. Osemsmerovka: Múdrosť je poznanie večnej pravdy.

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

Pomôcky: 
Tee, Roy, 
Narkov, 
Salep, 
Azara

Diera 
v niečom

1
q

Odpor Slovenský 
básnik Ostrovan

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Skon Čaj, po ne-

mecky
3
q

Trón

Obvarí
Príkaz 

na zasta-
venie

Mužský 
hlas

Meter, 
po česky

Dediny

Sondy
Mech

Olympia, 
domácky

Osobné 
zámeno

Osina Symetrála

Sťa Stretnutie

Vyrývali
Závody 

výp. techn.

Huba

Povzdych
Ázijské 

slovko úcty Dlhý čas

2
q

Údený 
výrobok

Predpona 
slov 

"videnie"

Miešanec

Jav

Pohli
Únik 

z komína Večera vo 
Francúzsku

Zvieracia 
nohaRegionálne 

združenie
Šablóna 

PowerPoint
Diplomova-
ný technik

Gobelín Úloha  
herca

Leňochod
Vnoril

Značka 
tyčiniek

Rezonan-
-tunelová 

dióda

4 u
Sibírsky 
veľtok

Lietadlo Sušená 
hľuza

Slovný 
záväzok

Druh 
mušelínu

kultúra a relax

LEKÁREŇLEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiánasv. Kozmu a Damiána
 PREŠOV, Hlavná 1 PREŠOV, Hlavná 1
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia na hore

07.08. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(09.15); Svätá liturgia (10.00 h)
08.08. Svätá liturgia za uzdravenie a oslo-
bodenie (17.00 h)
21 – 22.08. Archieparchiálna odpustová 
slávnosť (10.00 h)
04.09. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(09.15); Svätá liturgia (10.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.08. Svätá liturgia s Molebenom k sv. Ge-
rardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)
25.08. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
Svätá liturgia (18.00 h)
28. – 29.08. Eparchiálna odpustová sláv-
nosť sv. Metoda Dominika Trčku (10.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
07.08. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(08.30); Svätá liturgia (09.30 h)
13.08. Modlitby za oslobodenie s eucharis-
tickým požehnaním (18.00 h)
13. – 15.08. Eparchiálna odpustová sláv-
nosť (10.00 h)
22.08. Liturgia s Akatistom požehnania 
rodín (10.30 h)
04.09. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(08.30); Svätá liturgia (09.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
08.08. Veľká púť (10.00 h)
05.09. Malá púť: akatist a ruženec (09.00); 
Svätá liturgia (10.30)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
09. – 15.08. Prázdninový rodinný tábor. 
V rámci programu prázdninového týždňa 
sme pre vás pripravili program naplnený 
zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivita-
mi... Bližšie informácie: centrum.rodina@
gmail.com.
17. – 19.09. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 
kurz pre manželov. Príspevok je 115 € 
za manželský pár.
23. – 28.09. Seminár Otcovo srdce. Bližšie 
informácie: centrum.rodina@gmail.com.
14. – 17.10. Kurz prípravy na manželstvo. 
Na kurz prípravy na manželstvo sa môžete 
prihlásiť cez stránku www.domanzelstva.sk. 
Príspevok je 75 € za osobu.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

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

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
11. – 18.09. Putovanie mladých do Medžu-
gorja
14. – 21.09. Putovanie rodičov do Medžu-
gorja

romskamisia.sk, 0915 951 081
15. – 21.08. Pracovný tábor mladých
23. – 25.08. Formácia detí po svätom 
prijímaní
31.08. – 01.09. Príprava stretnutia Svätého 
Otca Františka s Rómami

 � Odlievanie a zváranie zvonov

 � Automatizácia chrámových zvonov

 � Digitálne zvony s hodinovým odbíjaním  
a vežové hodiny

 � Osvetlenie, kúrenie a kompletná 
elektrifikácia chrámov

 � Tepelné žiariče a lavicové  
kúrenie do chrámu

 � Ozvučenie chrámov a svetelné  
tabule (110 x 120 cm)

 � Patent
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu 
na elektronický regulátor zvonov,  
ktorý je zapísaný do registra podľa  

§ 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb.  
ako úžitkový vzor č. 2675.

 � Osvedčenie  
a typová skúška

Ako jediná firma na Slovensku 
sme držitelia osvedčenia vydaného 

Technickou inšpekciou Banská Bystrica 
na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka 
(konštrukcie) zvona do hmotnosti 6 000 kg.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače 

Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321
www.ivakzvony.sk


