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Apoštol Pavol hovorí: „Chcieť dobro, to mi je blízko, 
ale robiť dobro nie.“ (Rim 7, 18b) Tieto jeho slová 
sú proroctvom dnešných dní. Sme hladní po dob-
re. Sme smädní po láske. Doslova žobreme. Sme 
náchylní sa uspokojiť s čímkoľvek, čo dobro alebo 
lásku len zdanlivo pripomína – s rôznymi pocitmi 
víťazstva, eufórie. Prečo? Lebo sme sa zahľadeli 
do seba, na seba a svoje potreby.

Spomínam si na situáciu spred vyše desiatich rokov. 
Poslal som malého syna s milodarom k žobrákovi, 
ktorý sedel na lavičke. Ten sa s ním dal do reči a syn 
sa vrátil s ešte väčším milodarom. A, samozrejme, 
celý šťastný. Ako dieťa. Nie žeby mal ten žobrák 
peniaze na rozdávanie, ale vo svojej chudobe ostal 
bohatý srdcom. Dnes však okolo seba vidím presný 
opak – ľudí zabezpečených, sýtych, vyobliekaných, 
a predsa v srdci žobrákov. Tvrdé slová? Áno. Ale toto 
je realita na Slovensku. A istotne nielen u nás. Ľudia, 
ktorí dodržujú zákony, pravidlá či sú slušní a posluš-
ní autoritám, sa stali outsidermi, vyvrheľmi hodný-
mi opovrhnutia. Platí to všade. Na cestách i v obcho-
doch. A čo je horšie, aj v chrámoch. Ak dodržujete 
rýchlosť na ceste, dostane sa vám blikania svetiel, 
trúbenia či priamo ohrozenia, keď sa iba pár metrov 
za vami rúti rozsvietený ťažký tirák. A nakoniec vás 
začne priamo v dedine obiehať. Vtedy je ťažké za-
chovať pokoj a ešte ťažšie to v pokoji a láske vysvetliť 
dieťaťu v aute. Alebo vysvetliť, prečo niektorí šoféri 

nerešpektujú červenú na semafore. Ba ak ešte spoza 
vás všetkých obiehajú a rýchlo preletia okolo neho. 
A to s trúbením, aby ukázali, ako sa to robí.

O čo ťažšie je primäť dieťa, aby rešpektovalo pokyny 
ohľadom protipandemických opatrení, ak ich tí, 
ktorých pokladáme za vodcov, nerešpektujú. A je 
jedno, či sa to deje v politike, šoubiznise, alebo 
v Cirkvi. Podobné je to s platením daní... A mohol 
by som napísať celý zoznam. No najhoršie na tom 
nie je to, že sa to deje. Veď sme ľudia. Stane sa, že 
ako vodiči na ceste porušíme rýchlosť. Stane sa, že 
si zabudneme rúško či kúpime niečo bez bločka. Že 
zhrešíme. Nie, nebagatelizujem. Nie je to dobré. Ale 
omnoho horšie je, ak túto svoju slabosť povýšime 
na normu, či dokonca vzor hodný nasledovania. 
Lebo vtedy o nás písal apoštol Pavol, že sme „Božiu 
pravdu zamenili za lož“. (Rim 1, 25a)

Každý z nás je vodcom. Vedieme svoje manželstvo, 
svoju rodinu. Možno sme vodcom v spoločenstve 
– na dedine, v meste, vo farnosti. Alebo ešte vo 
väčšom spoločenstve, aj keď asi toto nebudú čítať tí, 
ktorí vedú celé Slovensko. Ale ak sa tieto Pavlove slo-
vá týkajú vodcu, sila zla, ktoré je vyzdvihnuté na ol-
tár, narastá s ťarchou zodpovednosti, ktorú vodca 
nesie na svojich pleciach. Preto seba i vás všetkých 
pozývam stať sa hrdinami lásky. Tými, ktorí o láske 
nielen hovoria, ale ju aj konajú. Ako Svätý Otec 
František. I keď ho mnohí nemajú radi, uznávajú, že 
jeho slová a skutky svedčia o láske. Ale on sa nestal 
pápežom, aby ho ľudia milovali, ale aby ľudí viedol. 
Buďme hrdinami týchto dní. V rodinách, v obciach, 
vo farnostiach... Nehľadajme slávu gerojov, nechváľ-
me sa silou mocných, nadradenosťou nad zákonom, 
nerešpektovaním pravidiel, ale buďme poslušnými 
nasledovateľmi svojho nebeského Otca. Lebo iba 
tak budeme skutočne vidieť, čo je dôležité, a nebu-
deme slepými vodcami.

HRDINOVIA 
A GEROJI

Juraj GRADOŠ
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MILOVAŤ NEZIŠTNE A BEZ 
VYPOČÍTAVOSTI

Marek BARAN

Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána vo 
svojom príhovore povzbudil veriacich k nezištnej láske 
vo vzťahu k Bohu i blížnym.

Úvodná scéna z evanjelia dnešnej liturgie 
(porov. Jn 6, 24 − 35) nám predstavuje 
niekoľko lodiek plaviacich sa smerom 
do Kafarnauma: zástup ľudí ide a hľadá 
Ježiša. Mohli by sme si myslieť, že ide 
o veľmi dobrú vec, no evanjelium nás učí, 
že Boha nestačí len hľadať; treba sa pýtať 
aj na motív, pre ktorý ho hľadáme. Prečo 
hľadáme Pána? Prečo ja hľadám Pána? 
Aké sú dôvody mojej viery, našej viery? 
Potrebujeme si to ujasniť, lebo medzi 
mnohými pokušeniami, ktoré v živote 
máme, je jedno, ktoré by sme mohli 
nazvať pokušením modlárstva. To nás 
ženie hľadať Boha na svoje využitie a kon-
zum, na vyriešenie problémov, aby sme 
vďaka nemu mali to, čo sami nedoká-
žeme dosiahnuť, zo zištnosti. Ale týmto 
spôsobom viera zostáva povrchná a upätá 
na zázraky: hľadáme Boha, aby sme sa 
najedli, a keď sme už sýti, potom na neho 
zabudneme. V centre takejto nezrelej 
viery nie je Boh, ale naše potreby. Myslím 
tým naše zištné záujmy, mnoho vecí... 

Je správne predkladať Božiemu srd-
cu naše potreby, ale Pán, ktorý koná 
ďaleko prevyšujúc naše očakávania, 
túži žiť s nami predovšetkým vo vzťahu 
lásky. A pravá láska je nezištná, dáva 
sa zadarmo: neľúbime preto, aby sme 
na odplatu dostali nejaké výhody. To 
je zištnosť; a koľkokrát v našom živote 
sme zištní. Môže nám pomôcť druhá 
otázka, tá, ktorú zástup kladie Ježišovi: 
„Čo máme robiť, aby sme konali Bo-
žie skutky?“ (Jn 6, 28) Je to, akoby ľud 
vyprovokovaný Ježišom povedal: „Ako 
máme očistiť naše hľadanie Boha? Ako 
prejsť od magickej viery, ktorá myslí iba 
na vlastné potreby, k viere, ktorá sa páči 
Bohu?“ A Ježiš ukazuje cestu: odpovedá, 

že Boží skutok je prijať toho, ktorého 
poslal Otec, teda prijať jeho, samotného 
Ježiša. Nejde o vytváranie nových 
náboženských praktík či dodržiavanie 
špeciálnych predpisov; ide o prijatie 

Ježiša, prijať ho do života, znamená to 
žiť s Ježišom príbeh lásky. Bude to on, 
kto očistí našu vieru. Sami toho nie sme 
schopní. Pán teda túži mať s nami vzťah 
lásky: prv než nejaké veci, ktoré by sme 
dostávali a konali, je tu on, koho máme 
milovať. Ide tu o vzťah s ním, ktorý 
prekračuje logiku zištnosti a kalkulácie. 
Toto platí vo vzťahu k Bohu, no platí to aj 

v našich medziľudských a spoločenských 
vzťahoch: keď nám ide predovšetkým 
o uspokojenie našich potrieb, riskujeme, 
že budeme účelovo využívať ľudí 
i situácie na vlastné ciele. Koľkokrát sme 
len počuli niekoho povedať: „Táto osoba 
iba využíva ľudí a potom na nich zabud-
ne.“ Využívať ľudí pre vlastný zisk: toto 
je nepekné. Taká spoločnosť, ktorá stavia 
do centra zištné záujmy namiesto ľudí, je 
spoločnosť, ktorá nevytvára život. Pozva-
ním evanjelia je toto: namiesto ustaros-
tenosti len o materiálny chlieb, ktorý 
utišuje hlad, prijmime Ježiša ako chlieb 
života a na základe svojho priateľstva 

s ním sa učme vzájomnej láske k druhým. 
Milovať nezištne a bez vypočítavosti. 
Láskou, ktorá sa dáva zadarmo a nie je 
vypočítavá, bez využívania ľudí, nezištne, 
štedro, veľkodušne. Teraz prosme Pannu 
Máriu, tú, ktorá žila ten najkrajší príbeh 
lásky s Bohom, aby nám vyprosila dar 
milosti otvoriť sa stretnutiu s jej Synom. 
(príhovor z 1. augusta 2021)
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„Pozvaním evanjelia je toto: namiesto ustarostenosti len o materiálny 
chlieb, ktorý utišuje hlad, prijmime Ježiša ako chlieb života a na základe 
svojho priateľstva s ním sa učme vzájomnej láske k druhým.“

 (Svätý Otec František)
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RADUJ SA, PANENSKÁ 
NEVESTA! 

Michal PAVLIŠINOVIČ, Tomáš MIŇO 

K neodmysliteľnej súčasti duchovného a liturgického  živo-
ta gréckokatolíkov patrí mariánska úcta a s ňou spojené 
mariánske odpustové slávnosti našej metropolitnej Cirkvi. 
V priebehu augusta sa uskutočnili púte do hlavných ma-
riánskych pútnických miest Litmanová, Klokočov a Ľutina, 
ktoré sa stali súčasťou duchovnej prípravy na septembro-
vú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. 

LITMANOVSKÁ HORA
Hora Zvir pri Litmanovej bola aj tento rok 
miestom, kde sa ,,nebo spája so zemou“. 
Týmito slovami privítal veriacich na 31. 
hlavnej púti riaditeľ pútnického centra 
otec Rastislav Janičko. Program púte sa 
začal v sobotu 7. augusta posviackou 
vstupnej brány do pútnického areálu, 
ktorú posvätil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ. S ňou posvätil 
aj sochu svätého Jozefa, obnovený interiér 
Kaplnky Nepoškvrného počatia Presvätej 

Bohorodičky a nový bohostánok a žer-
tveník hlavného liturgického priestoru. 
Po modlitbe Veľkej večierne s lítiou, ktorú 
viedol vicerektor kňazského seminára 
Peter Milenky, nasledovala modlitba 
rozjímavého posvätného ruženca s vizi-
onárkami Ivetou Hudákovou a Katarínou 
Vislockou.

Hlavným slúžiteľom a kazateľom archije-
rejskej svätej liturgie bol otec arcibiskup 
Ján, ktorý svoju homíliu začal vyjadrením 

radosti z očakávania príchodu Svätého 
Otca Františka na Slovensko a zároveň 
vyzval veriacich k duchovnej príprave 
na túto návštevu, pri ktorej vyzdvihol 
úlohu Presvätej Bohorodičky ako tej, 
ktorá privádza k opravdivej zrelosti. 

Nedeľný duchovný program vyvrcholil 
archijerejskou svätou liturgiou, ktorú 
spolu s vladykom Jánom Babjakom slávil 
slávnostný kazateľ, emeritný pomocný 
biskup Spišskej diecézy Andrej Imrich. 
V homílii priblížil podstatný znak 
milosrdenstva, ktorým je odpúšťanie: 
„Pravý pokoj sa dosahuje zmierením. Aby 
nastalo zmierenie, ten, kto krivdil, má 
robiť pokánie, to vyžaduje spravodlivosť. 
Ukrivdený má na pokánie odpovedať 
odpustením. Odpúšťanie je požiadavkou 
lásky. Odpúšťa ten, kto zažil krivdu. A tá 
krivda bolela, bolí a bude bolieť. Bude 
bolieť dovtedy, kým ukrivdený naozaj 
neodpustí. Pokánie je výzva k zmiereniu 
a odpustenie je odpoveď na túto výzvu. 
Ak tieto dve skutočnosti do seba zapad-
nú, nastane opravdivé zmierenie, teda 
skutočný pokoj.“

Na slávnosti boli prítomní predseda vlády 
Slovenskej republiky Eduard Heger, eu-
roposlankyňa Miriam Lexman Majerská 
spolu s manželom, predsedom Prešov-
ského samosprávneho kraja Milanom 
Majerským, štátny tajomník Ministerstva 
dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť, ako 
aj predstavitelia miestnych samospráv. 

MARIÁNSKY KLOKOČOV 
Na najvýznamnejšom pútnickom mieste 
Košickej eparchie v Klokočove sa 13. – 
15. augusta konala odpustová slávnosť 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Tohto-
ročný program začal protosynkel Košickej 
eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak 
svätou liturgiou už v piatok podvečer. 
V sobotu po Veľkej večierni s lítiou slávil 
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archijerejskú svätú liturgiu košický epar-
chiálny biskup Cyril Vasiľ SJ. Vo svojej 
homílii pripomenul udalosti spojené 
s jubilejným rokom slzenia klokočovskej 
ikony. Upriamil pozornosť na jej súcitný 
pohľad, ktorý lieči rany v týchto nepokoj-
ných časoch, a na jej slzy, ktoré sú vý-
zvou k tomu, aby sme napĺňali jej príkaz 
z Kány: „Urobte všetko, čo vám povie.“

Sobotný program bol sprevádzaný 
speváckym Zborom svätého Jozefa 
z Michaloviec pod vedením dirigentky 
Márie Gofusovej. Po skončení liturgie 
nasledovalo odovzdávanie certifikátov 
animátorom, ktorí ukončili animátorskú 
školu organizovanú radou pre mládež. 

Aj nedeľnej slávnostnej archijerejskej 
svätej liturgii predsedal vladyka Cyril. 
Spolu s ním koncelebrovali členovia 
Rady hierarchov: prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ a emeritný bis-
kup Toronta Marián Andrej Pacák CSsR. 
Rannú liturgiu slávil bratislavský epar-
chiálny biskup Peter Rusnák. Veriacim sa 
po evanjeliu prihovoril igumen Univskej 
lavry na Ukrajine Jonáš Maxim. Poukázal 
na to, že pramatka Eva a Panna Mária – 
nová Eva sa stretli s anjelmi. Eva s diab-
lom, padlým anjelom, a Mária s archan-
jelom Gabrielom. Tieto dve stretnutia 
a rozhovory boli rôzne a mali kolosálne 
následky pre celé ľudstvo – prvé prinies-
lo smrť a druhé spásu. „Aj my sa neraz 
zmietame medzi reakciou Evy, našej 
pramatky, a reakciou Márie, našej Matky. 
Dáte mi za pravdu, že to zmietanie sa nie 
je prechádzkou ružovým sadom. Neraz 
býva veľmi boľavým, zvlášť vtedy, ak 
počúvajúc nahováranie zlého prijímame 
vo svojej slobode zlé riešenia.“ Ak však 
prijímame dobrú myšlienku vo svojom 
srdci od anjela dobrej rady – Krista, vtedy 

on sám prináša radosť, pokoj a ochotu 
pretrpieť rôzne protivenstvá.

Odpustová slávnosť bola ukončená mod-
litbou akatistu pred klokočovskou ikonou 
Bohorodičky. Nedeľnú slávnosť svojím 
spevom sprevádzal katedrálny Zbor svä-
tých Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením 
dirigentky Lucie Lovášovej. V nedeľu boli 
na slávnostnej svätej liturgii prítomní aj 
poslanci NR SR Miloš Svrček a Viliam 
Záhorčák, ktorý je zároveň primáto-
rom Michaloviec, predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka 
a ďalší zástupcovia miestnej samosprávy, 
štátnej správy a predstavitelia kultúrnych 
inštitúcií.

PÚTNICKÁ ĽUTINA
Spomienku na 170. výročie zjavenia svä-
tého Mikuláša chudobnej ľutinskej vdove 

Zuzane Feketeovej si pripomenuli pútnici 
na najväčšom pútnickom mieste grécko-
katolíkov v Ľutine, kde sa 21. a 22. augusta 
uskutočnila archieparchiálna odpustová 
slávnosť. 

V sobotu večer v bazilike minor slávil 
archijerejskú svätú liturgiu arcibiskup Ján 
Babjak SJ. V homílii poukázal na postoj 
nebeskej Matky, ktorá neustále žila zjed-
notená s Bohom a denno-denne sa sýtila 
Božím slovom. „Cez Božie slovo Mária 
spoznávala Božiu vôľu, a stotožňovala 
s ňou svoj život. Práve v tomto najviac 
vynikala spomedzi všetkých ľudí. Túto 
vlastnosť svojej Matky vyzdvihol Pán Ježiš 
v dnešnom evanjeliu. Áno, v tom je veľ-
kosť Bohorodičky ešte väčšia než v tom, 
že bola jeho fyzickou matkou,“ povedal 
v homílii vladyka Babjak. Pripomenul 
aj blížiacu sa návštevu Svätého Otca 
Františka v Prešove a povzbudil veriacich, 
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aby sa dobre duchovne pripravili na túto 
historickú udalosť a s radostným srdcom 
očakávali spoločné slávenie svätej liturgie 
s pápežom Františkom.

Aj nedeľnú archijerejskú svätú liturgiu 
slávil prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ a homíliu ohlásil przemyšl-
sko-varšavský arcibiskup metropolita 

Eugen Popovič. Spolu s nimi koncelebro-
val aj vladyka Peter Rusnák, bratislavský 
eparcha. Vladyka Eugen vo svojej homílii 
prirovnal mariánsku horu v Ľutine 
k Betlehemu. Tak ako z malého Betle-
hema vzišla spása, keď sa v ňom narodil 
Spasiteľ Kristus, rovnako aj v malej 
dedinke Ľutine nachádza množstvo 
pútnikov milosť odpustenia skrze sväté 

spovede, nachádza pokoj do duše v tomto 
hektickom a uponáhľanom svete a stretá 
sa tu s materskou Máriinou láskou. 
Taktiež sa myšlienkami vrátil k pandémii 
koronavírusu a povzbudil veriacich, aby 
neochabovali na duchu a zostali verní 
Bohu a Cirkvi. Vladyka neobišiel ani 
tému návštevy Svätého Otca Františka 
v Prešove. Označil ju za „sviatok našej 
viery, v ktorom budeme ďakovať Naj-
vyššiemu a prosiť ho o požehnanie pre 
každého z nás, pre naše farnosti a pre celú 
metropoliu na nasledujúce roky, aby sme 
vytrvalo zveľaďovali poklady našej viery 
a odovzdávali ich jeden druhému ako 
záruku nášho večného šťastia“. Nedeľnú 
božskú liturgiu spevom sprevádzal spoje-
ný zbor zostavený z členov katedrálneho 
Zboru svätých Cyrila a Metoda z Košíc 
a chrámového Zboru blahoslaveného Pet-
ra Pavla Gojdiča z Vranova nad Topľou-
Čemerného.  

Odpustovej slávnosti predchádzala 
trojdňová duchovná obnova od stredy 
do piatka, ktorú v jednotlivé dni viedli 
členovia vždy iných rehoľných spolo-
čenstiev pôsobiacich v Gréckokatolíckej 
cirkvi. 

slovo na tému

Zdroj duchovnej sily vo veľkej miere 
závisí od pokojnej mysle. Cesta za krá-
sami slovensko-poľského pohraničia 
prostredníctvom Svätomariánskej púte 
je vskutku vynikajúcim prostriedkom. 
Mariánska cesta zahŕňa 55 objektov 
na poľskej a 58 na slovenskej strane. 
Dôraz nekladie iba na náboženské 
aspekty tohto regiónu, ale aj na jeho 
prírodné a kultúrne dedičstvo.

Hľadanie zmyslu života by malo byť 
zapísané v každom srdci. Cesta (seba)
poznania po miestach Svätomariánskej 
púte, Mariánska hora pri Levoči, hora 

Zvir pri Litmanovej, Gaboltov a Ľutina, 
vám to hľadanie môže uľahčiť. 

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.

CESTA SVÄTOMARIÁNSKOU CESTA SVÄTOMARIÁNSKOU 
PÚŤOU JE CESTOU PÚŤOU JE CESTOU 
POZNANIAPOZNANIA

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA
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ZMARENÉ POČATIE
Jozef GLASA

Počatie človeka, napriek pozoruhodným vedeckým 
poznatkom, ktoré sa o tejto kľúčovej, neopakovateľnej 
udalosti v živote dieťaťa i jeho rodičov nahromadili 
v poslednom storočí – a osobitne v našich časoch, 
ostáva zvyčajne zahalené rúškom osobného, 
neopakovateľného tajomstva a dôstojnosti. Je 
základným právom človeka narodiť sa svojim rodičom 
ako rovný či rovná v dôstojnosti i právach iným členom 
ľudskej rodiny. Bez nespravodlivej diskriminácie alebo 
bezohľadnej manipulácie. 

Technické a technologické výdobytky 
dneška umožňujú presunúť počatie mimo 
tela matky, do sterilného prostredia labo-
ratórnej skúmavky, a zasiahnuť rôznym 
spôsobom do jeho priebehu. Ovplyvniť 
genetickú výbavu aj biologický štart 
života človeka. Alebo ho aj zablokovať, 
zmariť. Bez milosti, bez pýtania.

Niektorí povedia, že na to všetko stačí 
súhlas budúcich rodičov. Naozaj? Majú 
pôvodcovia gamét (takzvaní genetickí 
rodičia) skutočne právo na všetko? Počatý 
človek im bezvýhradne patrí? Majú mať 
azda genetickí rodičia právo na každú 

ľubovôľu? Na akúkoľvek manipuláciu? 
Na každé riziko pre počatý život? Na jeho 
darovanie cudzím? Na jeho usmrtenie? 
Poskytnúť ho na výskum? Ako biologický 
materiál? Odpovieme: Nie, z morálneho 
hľadiska takýto súhlas, privolenie zlu, ne-
obstojí. Aj keď deravé alebo nespravodlivé 
zákony to dnes genetickým či biologic-
kým rodičom nezakazujú, ba dokonca 
prisudzujú. Krivda, ktorá sa tak deje 
počatému životu, je neospravedlniteľná. 
Zvyčajne znamená jeho smrť.    

Pripomeňme, že podobnej krivdy na po-
čatom dieťati sa môžu dopustiť aj rodičia, 

ktorí, možno z nevedomosti či pre nedos-
tatočne in/formované svedomie, možno 
aj v dobrom úmysle či ako lekárom, alebo 
reklamou ponúknuté východisko z ťažkej 
životnej, zdravotnej alebo rodinnej 
situácie používajú niektoré prostriedky 
takzvanej antikoncepcie. 

Mám na mysli tie, ktoré svojím účinkom 
pôsobia aj vtedy, keď sa nedá vylúčiť, že 
k počatiu dieťaťa prísť mohlo. Zabezpe-
čia, aby sa počaté dieťa nemohlo úspešne 
uhniezdiť v maternici. Alebo, ak sa mu 
to aj podarilo, aby jeho život pod srdcom 
matky ďalej nepokračoval. Príkladom 
sú takzvané antikoncepčné tabletky – 
v skutočnosti totiž pôsobia aj po počatí, 
ak nastalo. Alebo aj tabletky takzvanej 
núdzovej antikoncepcie, „aby to ostalo 
bez následkov“.

Iným, často používaným prostriedkom 
je vnútromaternicové teliesko. Je síce 
pravda, že zvyčajne spôsobí také zápalové 
či iné zmeny sliznice vnútri maternice, že 
jej prostredie sa stane nepriateľským už 
aj pre prenikajúce spermie, ale rovnako 
to platí aj pre prichádzajúci zárodok. 
Nehostinné prostredie mu nedá šancu 
na život. Zmarí jeho počatie.

Kresťanskí rodičia nemajú povinnosť 
priviesť na svet koľkokoľvek či čo najviac 
detí. Majú totiž aj vážnu úlohu tieto deti 
dobre vychovať. A primerane ich postaviť 
do života. Preto si zaslúžia všetku pomoc 
lekárov a iných odborníkov pri tom, aby 
svoje zodpovedné rodičovstvo mohli žiť 
vo vzájomnej láske, úcte aj radosti. A pri-
merané pochopenie, podporu a duchovnú 
pomoc od svojho kňaza či inej duchovnej 
osoby. A zároveň úctyplnú, nevtieravú, 
neklebetnú a celkom konkrétnu pomoc 
a prijatie v rámci svojho farského či 
iného cirkevného spoločenstva. Morálne 
rozhodovanie v týchto otázkach, v hoci-
jako ťažkých a komplikovaných životných 
situáciách, nemá byť pre kresťanských 
manželov akýmsi bezcitným „hodením 
slučky na krk“ (sv. Pavol), ale skôr pozva-
ním k zodpovednej, vzájomne prežívanej 
a spoločne umožnenej slobode Božích 
detí. Dedičov kráľovstva, určeného 
od samého počiatku sveta im aj všetkým 
ich deťom.
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BLÍZKO PRI ČLOVEKU
Veronika FUTEJOVÁ

Gréckokatolícka charita Prešov pôsobí na území Prešovskej archieparchie od roku 1991, 
pripomína si teda tridsať rokov od svojho vzniku. Prostredníctvom sociálnych, zdravot-
níckych, pedagogických, výchovno-vzdelávacích, humanitárnych a iných foriem služieb 
podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo, 
politické zmýšľanie a iné.

J	 S čím, resp. s kým sa spájajú začiatky zno-
vuobnovenia činnosti GKCH v deväťdesia-
tych rokoch? 

Novembrové udalosti v roku 1989 a následné 
zmeny spoločenského systému umožnili obnovenie 
činnosti a fungovanie Cirkvi ako takej, a teda aj 
jej jednotlivých inštitúcií vrátane charity. V nad-
väznosti na roky 1947 až 1950 boli, predpokla-
dám, podmienky na znovuobnovenie jej činnosti 
v tom čase vytvorené. Za vedúceho diecézneho 
pracovníka bol od 1. septembra 1991 vymenovaný 
Maroš Šatný, ktorý sa 15. mája 1992 stal riaditeľom 
Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Prešovskej 
diecézy. Spolu s otcom biskupom Jánom Hirkom 
zabezpečili obnovenie činnosti charity aj na území 
Gréckokatolíckej cirkvi.

J	 Prečo ste sa rozhodli robiť pre charitu? 

Svoje predošlé zamestnanie som sa rozhodol 
opustiť po tom, ako som dostal ponuku od M. 
Petríka, vedúceho Domu Charitas na Jarkovej ulici 
v Prešove. Oslovilo ma to, čo charita mala v pláne 
robiť a čo sa od nej očakávalo. Hovoril som si, že 
to nebude len taká obyčajná práca, že v rámci nej 
bude môcť človek dať tým druhým aj viac zo seba. 
Odišiel som z istôt rozbehnutej firmy do neistôt 
začínajúcej „firmy“ – charity.

J	 Keď sa obzriete späť, aké spomienky sa vám 
vynoria na začiatky v Charite? 

To, čo sme v prvých mesiacoch robili, vôbec ne-
nasvedčovalo tomu, že by to bola pomoc človeku. 
Vykonávali sme stavebné práce a pripravovali 
zariadenie na spustenie. Už koncom augusta 1993 
sa však zariadenie neoficiálne otvorilo a uvítali sme 
prvých klientov. V septembri a októbri sa ešte do-
končovali rekonštrukčné práce a zároveň sme sa už 
venovali ľuďom bez domova. Objekt 3. novembra 

pri otvorení posvätil vladyka Milan Chautur. Nešlo 
teda o bezduché otvorenie priestorov, keďže naši 
klienti boli už dva mesiace v zariadení.

J	 Aké zmeny v rámci prešovskej Charity 
prinieslo ostatných desať rokov?

Teší ma, že sme v roku 2011 pri príležitosti 20. vý-
ročia obnovenia činnosti GKCH s Božou pomocou 
zorganizovali kongres charity. Teraz pripravujeme 
podobné hodnotenie. Myslím si, že takto by to 
mohlo byť aj v budúcnosti. Po kongrese charity 
sme hneď v roku 2012 získali projekt cez Švajčiar-
sky finančný mechanizmus do Starej Ľubovne 
(v období 2012 – 2016). Tento projekt hodnotím 
ako prelomový pre naše schopnosti, možnosti 
aj zvládanie takých náročných aktivít. V závere 
projektu vznikla Špeciálna základná škola sv. Anny. 
V roku 2011 sme dokončili aj rekonštrukciu Centra 
sociálnych a poradenských služieb (dnešné Níz-
koprahové denné centrum na ulici Pod Táborom 
v Prešove), realizovanú svojpomocne s ľuďmi bez 
domova. Vytvorili sa tak podmienky na to, aby sa 
ambulantné služby Pod Táborom mohli odčleniť 
od pobytových, keďže dovtedy to tak nebolo.

V roku 2014 sme spustili ambulantné služby 
formou denného stacionára v meste Humenné. 
V Prešove sa služba agentúry ošetrovateľskej sta-
rostlivosti rozšírila o Dom sv. Kozmu a Damiána. 
V meste Svidník sa postupne vybudoval domov 
na polceste pre ženy v núdzi – Dom sv. Faustíny. 
Aktuálne pripravujeme transformáciu zariadenia 
na centrum pre deti a rodiny s resocializačným 
programom pre ženy. Za ostatných desať rokov vní-
mam aj špecializáciu zamestnancov charity, ktorí 
v rámci odbornosti môžu ísť viac do hĺbky. Veľmi 
kladne hodnotím vznik trinástich farských charít. 
Tak sa môžu mnohí ľudia z farností aktivizovať pre 
dobro núdznych vo svojom okolí.

PhDr. Peter 
Valiček, riaditeľ 
Gréckokatolíckej 
charity Prešov, 
začal pracovať 
na Gréckokatolíc-
kej charite Prešov 
(GKCH) v roku 
1993 a 1. novem-
bra 2006 sa stal 
jej riaditeľom. 
Na tejto pozícii 
pôsobí už takmer 
pätnásť rokov.
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J	 Ktorú oblasť činnosti GKCH považujete 
za zvlášť nutné rozvíjať v dnešnej dobe? 

To, po čom túžime, je rozvíjanie farských charít, 
prostredníctvom ktorých môžeme byť bližšie 
k núdznym v jednotlivých farnostiach. Chceme sa 
naspäť priblížiť k farnostiam Prešovskej archi-
eparchie, z ktorých pomoci sme celých tých tridsať 
rokov čerpali. My sme doposiaľ nemali možnosť 
im to „splatiť“. Ďakujem ešte raz všetkým darcom, 
nielen za finančné dary, ale aj materiálnu pomoc 
a hlavne za duchovnú podporu, modlitby a obety 
za nás.

J	Máte v rámci GKCH vytýčené nejaké plány 
na najbližšie obdobie?

Osobne by ma potešilo, ak by sme dokázali po-
staviť zariadenie alebo spustiť službu pre seniorov 
do približne troch až piatich rokov. Myslím si, že 
ako archieparchiálnej charite nám tento segment 
ponuky pre našich veriacich, ako aj pre Gréckoka-
tolícku cirkev chýba. Zároveň je pre nás dôležité 
obstáť v týchto náročných časoch duchovne, 
odborne, ľudsky, ako aj medzigeneračne. Naša 
zodpovednosť nie je len za to, že sme tu a teraz, ale 
aj za to, čo príde po nás. Medzi našimi aktuálnymi 
prioritami je aj rozbehnutie materiálnej a potra-
vinovej pomoci núdznym, kde by prvým krokom 
malo byť sprevádzkovanie charitného skladu.

J	 V septembri tohto roka si GKCH pripome-
nie 30. jubileum znovuobnovenia svojej 
činnosti. Sú k tomuto výročiu naplánované 
aj nejaké sprievodné podujatia? 

Pri tejto výnimočnej príležitosti pripravujeme ešte 
v tomto roku charitný galavečer s titulom Tridsať 
rokov blízko pri človeku (november 2021). Medzi 
účinkujúcimi vystúpia známi umelci – speváci 
i hudobníci, ako aj naši klienti. V prípade nepriaz-
nivej epidemiologickej situácie bude podujatie 
presunuté na iný termín. V júni 2022 zase plánu-
jeme konferenciu Charity, ktorá bude prierezom 

najvýznamnejších okamihov v jej činnosti za ostat-
ných desať rokov.

J	 Vedeli by ste zhrnúť, v čom spočíva duchov-
ný rozmer diela, ktoré Charita realizuje?

Aby každý uveril, že nie sme tu len tak, že máme 
od Boha prostredníka pre našu spásu, ktorým je 
Ježiš Kristus. Jemu sme uverili a podľa toho Ducha 
chceme žiť, konať a následne uplatňovať aj v čin-
nosti Charity. Okrem vyznávania a praktizovania 
viery nesmieme zabúdať na odbornosť a ľudskosť 
či tvorbu vzťahov.

J	 Blahoslavený biskup P. P. Gojdič je jed-
ným z patrónov v Gréckokatolíckej cirkvi 
a zároveň aj zakladateľ prešovskej Charity. 
V akých oblastiach by mohol byť pre jej 
zamestnancov inšpiráciou?

Známe je jeho motto: „Boh je láska. Milujme ho.“ 
Z toho vyplýva, že mal vrúcny a úprimný vzťah 
k Bohu, a práve tým by mal disponovať každý 
zamestnanec Charity, resp. kresťan. Zároveň bol 
ochotný sa pre dobro druhých obetovať. Naozaj 
aj robil všetko pre to, aby bol užitočný núdznym. 
Pomáhal im sám priamo alebo prostredníctvom 
služby Charity. Svoje motto preniesol do konkrét-
nych činností pre to, aby tu mohol byť pre núdz-
nych a pomáhať im.

VIETE, ŽE... 
Gréckokatolícka charita 
Prešov má v súčasnosti 
deväť stredísk, v kto-
rých ponúka šestnásť 
druhov služieb? 
Do Charity sa aktívne 
zapojilo päť miest a za-
strešuje trinásť farských 
charít.

Brigáda v Milpoši; za-
mestnanci Charity v roku 
2006 pred seminárom 
a Centrum sociálnopora-
denských služieb počas 
rekonštrukcie
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DUNILOVSKÁ IKONA 
BOHORODIČKY

Milan Gábor 

Nie je ničím výnimočným, že 
v spojitosti s ikonami Bohoro-
dičky sa stretávame s tým, že 
mnohé z nich sa zázračným 
spôsobom objavili na roz-
manitých miestach, či už 
na stromoch, alebo plávajúce 
po vode, čo sa spája aj s touto 
ikonou.

Dunilovská ikona Bohoro-
dičky (rus. Дуниловская) 
sa pravdepodobne objavila 
v čase panovania cára Fiodora 
(Teodora) Alexejeviča III. 
(1676 – 1682) v Nikoľskej osa-
de (v súčasnosti mesto Ni-
koľsk vo Vologodskej oblasti 
na severozápade Ruska).

Zázračné zjavenie ikony sa 
udialo 29. júna, na sviatok sv. 
apoštolov Petra a Pavla, keď 
miestny obyvateľ Diomid 
Krochalevský na brehu rieky 
Juhy chytal ryby neďaleko 
miesta, kde sa do Juhy vlieva 
riečka Dunilovka. Po istom 
čase sledovania rieky upútal 
jeho pozornosť kmeň stromu, 
v ktorého konároch stála kazanská ikona 
Bohorodičky, žiariaca nadprirodzeným 
svetlom. Zbožný muž sa najprv pomodlil 
a následne v neďalekom strome vyrúbal 
v kmeni otvor, do ktorého s úctou uložil 
nájdenú ikonu a ponáhľal sa do dediny 
všetkým oznámiť, čo našiel. Mnoho ľudí 
prišlo na miesto, kam priplávala ikona. 
Zvesť o ikone sa veľmi rýchlo šírila, a tak 
nečudo, že na miesto zjavenia prichá-
dzalo mnoho veriacich z okolitých dedín 
vzdať úctu a pomodliť sa pred novozjave-
nou ikonou Bohorodičky. Mnohí, ktorí sa 
s vierou a veľkou zbožnosťou pred ikonou 
modlili, boli uzdravení. Krátko na to 
rybár Diomid spoločne so synmi postavil 
na mieste zjavenia ikony kaplnku, kam 
umiestnil ikonu Bohorodičky, ktorú 
od toho dňa nazývali dunilovskou. V prie-

behu času sa okolo kaplnky začali usádzať 
kresťania a takto postupne vznikla dedina 
Dunilovo, ktorá jestvuje aj v súčasnosti. 
Miesto zjavenia ikony aj s kaplnkou bolo 
v čase jesenných dažďov zatápané, a tak 
sa dunilovskí kresťania rozhodli so súhla-
som a požehnaním duchovenstva postaviť 
na novom mieste cerkev. Po modlitbách 
k Bohorodičke bol vystrelený šíp z luku, 
ktorý dopadol na druhý breh rieky Juhy, 
priamo oproti miestu zjavenia, kde bola 
v roku 1712 postavená drevená cerkev za-
svätená pamiatke kazanskej ikony Božej 
Matky.

V roku 1815 bola dunilovská cerkev 
pričlenená k mestskej farnosti v Ni-
koľsku a divotvorná dunilovská ikona 
Bohorodičky bola slávnostne prenesená 

do Sretenského soboru (Katedrálny 
chrám Stretnutia Pána). V roku 1857 bola 
v Dunilove postavená murovaná cerkev, 
kde sa nachádza kópia ikony Bohorodič-
ky. Koncom 19. storočia sa zaviedla prax 
každoročných procesií s divotvornou 
dunilovskou ikonou Bohorodičky z Ni-
koľska do Dunilova v deň výročia jej zja-
venia, a to 29. júna, ktorý je liturgickým 

sviatkom ikony. V roku 1889 
nikoľský kupec A. P. Ryžkov 
dal zo svojich prostriedkov 
(viac ako 600 rubľov) pre 
ikonu Bohorodičky vyhotoviť 
pozlátenú striebornú rizu 
zdobenú emailami a drahý-
mi kameňmi. V noci z 22. 
na 23. augusta 2002 ikonu 
ukradli a niet o nej v súčas-
nosti ďalších informácií. 

Divotvorná dunilovská 
ikona Bohorodičky je kópiou 
kazaňskej ikony Božej Matky, 
od ktorej sa líši v niekoľkých 
detailoch. Ikonu s rozmermi 
44 x 71 cm tvoria dva výjavy, 
kde vo vrchnej časti ikony 
je zobrazená Bohorodička 
po hruď, s postavou dieťaťa 
Krista stojaceho po jej ľavici. 
Výjav je po stranách dopl-
nený o postavy sv. proroka 
Eliáša a sv. archanjela Micha-
la. V spodnej časti ikony je 
centrálne zobrazený sv. Mi-
kuláš Divotvorca, arcibiskup 
lýcijskej Myry. Podobne ako 
Bohorodička aj sv. Mikuláš je 
zobrazený po hruď, s omo-

forom na ramenách, ale bez biskupskej 
mitry. Po stranách je ikona doplnená 
medailónmi so zobrazením sv. Tichona, 
amatunského biskupa, a sv. mučenice 
Paraskevy.
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SVÄTÝ OTEC V PREŠOVE

PARKOVISKÁ PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
SMER Z VRANOVA N. T.
Nižná Šebastová: Letecká základňa 

Prešov (Vranovská ulica)
Ľubotice: železničné výkladisko (Ram-

pová ulica)
Ľubotice-Šarišské Lúky: 

autocvičisko Autoškola Delňa (Cinto-
rínska ulica) 
OC Kaufland (Bardejovská ulica); 
areál bývalého Kronospanu (Barde-
jovská ulica) 
Nábytok Prešov (Bardejovská ulica)

Prešov-Širpo: 
Technozvar (Strojnícka ulica 3) 
Regulus – technik (Strojnícka uli-
ca 7G) 
Geis (Strojnícka ulica 14)

Prešov: bývalý supermarket Hruška 
(Duklianska ulica)

SMER ZO SABINOVA
Veľký Šariš: 

Pivovar Plzenský prazdroj 
železničné výkladisko (Staničná 
ulica)

Prešov: 
futbalový štadión (Björsonova ulica) 
futbalový štadión (Čapajevova ulica)

SMER Z KOŠÍC
Aquapark Delňa
Solivary
Truck international centrum Troliga 

(Košická ulica)

OC Solivaria (Solivarská ulica)
Sídlisko Sekčov: 

OC Kinekus (Arm. gen. Svobodu) 
OC Eperia (Arm. gen. Svobodu) 
OC Kaufland (Arm. gen. Svobodu) 
OC Stop shop (Arm. gen. Svobodu)

Prešov: OC Hornbach (Rusínska ulica)

SMER Z POPRADU
Malý Šariš: logistické centrum Vector 

parks
Sídlisko 3: 

OC Kaufland (Levočská ulica) 
OC Jednota (Levočská ulica)

západný portál tunela Prešov na stavbe 
diaľnice D1, úsek Prešov-západ;

Prešov: OC NOVUM (Štefánikova ulica)

11www.casopisslovo.sk aktuálne
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 

 
Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána 
Teológa  Dvorianky  0910 435 202 (otec 
Lukáš Vojčík) 0911 711 823 (otec Milan Kmec) 

 centrum.aetos.sk  mladez@grkatke.sk

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  unipaske  fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk  

 0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)

 
UPeCe  Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  grkatupece@gmail.com

 Redakcia Slovo  ...
Čo na to poviete? 

      3 komentáre

  Páči sa mi to   Komentovať 

Michal Zorvan ml., kňaz, kaplán vo farnosti Jakubany 
 
V prvom rade, nič nemusíme. Naozaj nikto nikoho nenúti pri-
chádzať do cerkvi. Je to ponuka. Boh nás pozýva zjednotiť sa 
okolo jedného duchovného stola, na spoločnú hostinu, preto-
že je to pre nás dobré. A to je prvý a hlavný bod pre spoločnú 
modlitbu Cirkvi oproti tej v súkromí doma. Eucharistia. Ježiš 
sám povedal, že kto je jeho telo a pije jeho krv, bude mať 
večný život. Ďalšou výhodou spoločnej modlitby je to, že je 
diablom neprerušiteľná. Keď sa modlím sám, diabol ma môže 
pokúšať podsúvaním myšlienok. Ak podľahnem a nechám 
sa myšlienkami unášať, moja modlitba sa zastaví. Toto sa, 
pochopiteľne, môže stať aj v cerkvi. Ale ešte sa nestalo, aby 
ušli myšlienky všetkým naraz. Modlitba pokračuje.

Páči sa mi to . Odpovedať

Michaela Sedlačková, animátorka, farmaceutická laborantka 
 
V cerkvi má človek možnosť zakúsiť modlitbu spoločenstva 
– Cirkvi. Tá je mocnejšia ako modlitba jednotlivca. Sám Ježiš 
povedal, že kde sú dvaja alebo traja zídení v jeho mene, tam 
je aj on medzi nimi. Nie každý má totiž milosť zakúšať spolo-
čenstvo doma či byť členom iného malého spoločenstva. Tu 
sa nám ponúka Božie slovo, na ktoré si doma mnohokrát ne-
nájdeme čas alebo mu ani nerozumieme. V cerkvi sa nám ho 
kňaz snaží rozlámať, aby sme ho lepšie pochopili. Ponuka sa 
nám tu predovšetkým samotný Kristus. Skrze Eucharistiu sa 
chce dotknúť našich slabostí a krížov. Chce nás posilniť tam, 
kde to najviac potrebujeme, aby sme dosiahli večný život.

Páči sa mi to . Odpovedať

Beáta Brunovská, laička, pedagogička 
 
Je to príjemné, keď sa rodina zíde v reštaurácii na obede. Stôl 
je prestretý, jedlo navarené a navyše sme si vyšli medzi ľudí. 
Nevieme, či to bude pekný čas, či nás nebudú unavovať príbe-
hy ocka, babky a či nám to jedlo ulahodí. Dôležité rozhodnu-
tia sú málokedy postavené na základe pocitov. Keď uvažuje-
me o tom prečo byť účastný na liturgii v chráme, domnienka, 
že tam vždy zažijem niečo príjemné, je klamlivá. Chrám je 
miestom, kde túžim ako kresťan v úplnej tichosti nájsť veľko-
lepého Boha. Veriaci majú vo svojich domovoch kríže, ikony, 
obrazy..., ale málokto má doma priestor na modlitbu, a aké 
ťažké je nájsť si na ňu čas. Cirkev nás pozýva vyjsť z ulity 
domácností. Potrebujeme zažívať istotu, že niekam patríme. 
Patriť do farnosti znamená byť aj aktívny, učiť sa láske cez 
konkrétne skutočnosti. Doma filtrujeme, čo nám do nášho 
kresťanského života pasuje. Stávame sa pohodlnými kresťan-
mi. Ak ale chceme živú vieru, sme pozvaní prísť do chrámu.

Páči sa mi to . Odpovedať
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PREMENENIE A VITAMÍNY
OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE J V nedávnych časoch sa 
v našich chrámoch začali znova objavovať predtým 
zabudnuté skutočnosti. Časťou tejto Atlantídy, ktorá 
sa znovu vynára, sú rôzne posväcovania či požeh-
návania. Mnohé z nich majú svoje časové zadelenie 
a pričlenenie k istým dňom a sviatkom. Práve 
na deň Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Je-
žiša Krista sa zvykne prinášať a požehnávať hrozno, 
kde to nebolo možné, prinášajú sa iné plody, naprík-
lad jablká. Stará ruská tradícia dokonca zakazovala 
do sviatku Premenenia jesť z nových jabĺk.

Ľudová múdrosť spozorovala, že na sviatok Preme-
nenia Pána, ktorý u nás pripadá na 6. august, dochá-
dza aj k premeneniu s malým „p“. Začína sa meniť 
počasie. Horúce letné dni, ktoré sprevádzali júl, sa 
začínajú vytrácať, dlhé teplé večery sú zriedkavejšie 
a všetko smeruje k tomu, že leto sa zmení na jeseň 
a prázdniny na školu. Postupne dozrievajú rastliny, 
ktoré sa v predošlom čase zdali len akousi zelenou 
kulisou záhrady či poľa. Príroda je skvelým obrazom 
duchovného života. Načo sú duchovné kvety, kto-
rými sú pestré modlitby, ak sa nezmenia na plody 
lásky a dobra? Aký je význam toho, že zapúšťame 
korienky v podobe skúšania nových spôsobov 
pestovania duchovného života, ak sme nezapustili 
jeden poriadny koreň stálosti?

Ježiš Kristus, Boží Syn, urobil všetko „nás rádi čelo-
vík i nášeho rádi spasénija“ – pre nás ľudí a pre našu 
spásu. Teda aj jeho premenenie je dielom určeným 
nielen na obdiv, ale hlavne kvôli tomu, aby boli 
premieňané naše životy. Aby boli plodné na dobro 
a skutočne ovocné kresťanstvo.

Keď niekto začne hľadať seba,  
prestane milovať. Redakcia Slovogo(o)dbook

244121

PRIJMI SA!
Skutočne, pravdu o sebe 
pochopíš len vtedy, ak 
sa opýtaš svojho Tvorcu. 
Len tá pravda ťa oslobodí. 
A vieš, kde môžeš začať? 
V slovách tvojho Stvorite-
ľa, ktorý vraví: „Pretože si 
drahý mojim očiam, vzácny 
a ja ťa milujem...“ (Iz 43, 
4) Toto je tá bezhraničná 
láska a tu má každá ľudská 
láska počiatok. V istote, že 
v Božích (aké privilégium!) 
očiach si vzácny/-a, že si 
drahý/-á Bohu. On ti venu-
je plnú pozornosť neustále 
a má z nej, z teba nesmier-
nu radosť. On ťa nemiluje 
tak, ako to dokáže človek 
– dnes áno, zajtra, keď 
spravíš niečo „nevhodné“, 
už nie.

Až keď pochopíš, že tento 
Boh ťa tvoril s takouto bez-
hraničnou, nekonečnou, 
nadprirodzenou láskou, 
pochopíš, že sa nezmýlil. 
Ani v tom, keď ťa stvoril 
ako introverta alebo ako 
extroverta. Nepomýlil sa, 
ani keď ti dal ostrý jazyk, 
ani keď si málo výrečný/-á. 
Nezmýlil sa, ani keď... ty 
sám/sama vieš, čo na sebe 
ťažko prijímaš. Áno, možno 
ťa treba trochu okresať, ale 
neboj sa, aj o to sa postará. 
(Katarína Marčáková)

flickr.com

J. Petričko

Jak 5, 14

Mt 18, 20

Otázka:
„PREČO MUSÍME CHODIŤ DO CERKVI/KOSTOLA,  

NESTAČÍ SA LEN MODLIŤ DOMA?“

Jn 6, 54
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NÁRODNÁ CYRILO-METODSKÁ 
PÚŤ NA VELEHRADE
ČESKÁ REPUBLIKA/VELEHRAD	J	Národná cyrilo-metodska púť pod 
názvom Dni ľudí dobrej vôle sa konala 3. – 7. júla na moravskom Velehrade. 
Hlavnou témou 22. ročníka púte bolo poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú 
v boji proti pandémii a pri nedávnej katastrofe na južnej Morave. Súčasne si 
na oslavách pripomenuli Rok svätého Jozefa, 1100. výročie úmrtia svätej Ľud-
mily, patrónky rodín a prvej českej svätice, a 170. výročie narodenie arcibis-
kupa A. C. Stojana, kandidáta na blahorečenie. Bohatý sprievodný program 
vyvrcholil 5. júla slávnostnou svätou omšou, ktorú ako hlavný celebrant 
viedol pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Kázeň predniesol brnian-
sky biskup Vojtěch Cikrle. Poukázal v nej na nasadenie, poslušnosť a vieru 
svätých Cyrila a Metoda, ktorí boli poslaní z hlavného mesta Byzantskej ríše 
do ďalekej cudziny, a dodal: „A my z ich darov, postojov, nasadenia a príkladu 
žijeme dodnes.“ Súčasťou osláv bola aj svätá liturgia slávená 3. júla vladykom 
Cyrilom Vasiľom a svätá liturgia slávená 5. júla popoludní vladykom Ladisla-
vom Hučkom, apoštolským exarchom Českého exarchátu. (velehrad.eu)

UKRAJINA/ĽVOV	J	Nový katechizmus pre 
mladých My ideme s Kristom vydaný Ukrajin-
skou gréckokatolíckou cirkvou bol slávnostne 
zverejnený jej vyšším arcibiskupom Sviatosla-
vom Ševčukom 28. júna v ľvovskom duchov-
nom seminári Svätého Ducha. Pracovala 
na ňom katechetická komisia a komisia pre 
mládež Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi 
osem rokov pod vedením vladyku Dávida 
Moťuka. (news.ugcc.ua)

BOSNA A HERCEGOVINA/MEDŽUGORIE	
J	Eparchiálna púť duchovenstva a veriacich 
Mukačevskej eparchie do Medžugoria v rámci 
Jubilejného roka eparchie sa konala 18. − 
24. júla. Približne sedemsto veriacich na čele 
s apoštolským administrátorom eparchie 
Nilom Luščakom OFM strávilo program 
v Medžugorí organizovaný spoločenstvom 
Svetlo Márie. Výber tejto svätyne bol spojený 
s Pokrovom Presvätej Bohorodičky, ktorej je 
zasvätená eparchia. (A. Solanskyj) 

CHORVÁTSKO/KRIŽEVCI	J	Kňaz Egypt-
skej koptskej pravoslávnej cirkvi Tadros Raid 
navštívil 5. augusta eparchiálneho biskupa 
Križevackej eparchie Milana Stipiča. Predsta-
vil mu život a situáciu Koptskej pravoslávnej 
cirkvi v Egypte a v Európe. V duchu eku-
menickej lásky a bratských vzťahov vladyka 
ponúkol pomoc eparchie pri organizácii 
pastorácie koptskej komunity v Chorvátsku 
a Slovinsku. (krizevacka-eparhija.com)

SVETOVÝ DEŇ STARÝCH 
RODIČOV A SENIOROV
VATIKÁN	J	Prvýkrát sa Svetový deň starých rodičov 
a seniorov oslavoval 25. júla tohto roka. Tento sveto-
vý deň ustanovil Svätý Otec František na pravidelný 
termín štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgic-
kej spomienky svätých Joachima a Anny. Pri tejto 
príležitosti sa slávila svätá omša v Bazilike svätého 
Petra, ktorej predsedal arcibiskup Rino Fisichella, 
predseda Pápežskej rady na podporu novej evanje-
lizácie. V homílii pripravenej Svätým Otcom, ktorú 
arcibiskup Fisichella prečítal, upriamil pozornosť 
na tri momenty z evanjelia o rozmnožení chleba: 
vidieť potrebu, deliť sa o chlieb a uchovať odrobinky. 
V závere dodal: „Starí rodičia a seniori sú chlebom, 
ktorý sýti náš život... Prosím, nezabúdajme na nich. 
Venujme sa im. Naučme sa zastaviť sa, uctiť si ich, 
načúvať im. Nikdy ich neodhadzujme. Uchovávajme 
si ich v láske. A naučme sa podeliť sa s nimi o náš 
čas. Urobí nás to lepšími.“ Na stretnutí sa zúčastnili 
predovšetkým starí rodičia v sprievode svojich vnú-
čat a seniori z Rímskej diecézy a zo združení, ktoré 
sa zaoberajú pastoráciou „tretieho veku“. (vatican-
news.va)

PÚŤ PARMSKEJ EPARCHIE
USA/BURTON	J	
Každoročná epar-
chiálna púť do Sväty-
ne Presvätej Bohoro-
dičky z Máriapócsa, 
kde sa nachádza 
kópia máriapócsskej 
ikony sa slávila 14. 
a 15. augusta v meste 
Burton v Parmskej 
eparchii. Vrcholom 
sobotného programu 
bola veľká večiereň 
s lítiou a uložením 
plaščenice Presvätej 
Bohorodičky, po kto-
rej nasledovalo stretnutie s vladykom Milanom Lachom SJ pri vatre a nefor-
málnej besede. Súčasťou nedeľného programu bola okrem iných modlitieb 
a duchovných aktivít aj prednáška otca Marka Višňovského, protosynkela 
Parmskej eparchie, s názvom Otcovstvo. Archijerejskú svätú liturgiu slávili 
vladyka Milan Lach a vladyka John Michael Botean, eparchiálny biskup Ru-
munskej gréckokatolíckej cirkvi v Cantone v USA, ktorý zároveň predniesol 
sviatočnú homíliu. Modlitbový program bol ukončený myrovaním a sprievo-
dom okolo svätyne s čítaním evanjelií. (TC)
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DUCHOVNÁ PRÍPRAVA 
PRED NÁVŠTEVOU 
SVÄTÉHO OTCA
PREŠOV	J	Štyridsaťdňovú duchovnú prípravu 
na príchod Svätého Otca Františka do Prešova 
začali veriaci Gréckokatolíckej cirkvi 6. augusta, 
na sviatok Premenenia Pána. Príprava bude trvať 
do 14. septembra, keď bude Svätý Otec sláviť svätú 
liturgiu v Prešove. K začiatku prípravy vydali 
biskupi Rady hierarchov pastiersky list. „Túto 
našu štyridsaťdňovú duchovnú prípravu chceme 
realizovať v osobnej, rodinnej a farskej rovine,“ 
uviedol protosynkel Ľubomír Petrík, hlavný koor-
dinátor príprav návštevy Svätého Otca v Prešove 
za Gréckokatolícku cirkev. Dodal, že 15. augusta, 
na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sa 
gréckokatolíci pripoja k celoslovenskej duchovnej 
príprave, ktorá vyvrcholí 15. septembra, na sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie. Obdobie prípravy 
má byť pre každého veriaceho príležitosťou na du-
chovnú revíziu svojho života, k čomu má pomôcť 
aj brožúra duchovnej prípravy, ktorá bola pri tejto 
príležitosti vytvorená. Veriaci majú takto vytvoriť 
duchovný dar pre Svätého Otca, ktorý pozostáva 
z dennej modlitby ruženca, modlitieb na úmysel 
Svätého Otca, skutkov duchovného a telesného 
milosrdenstva, čítania Božieho slova a iných du-
chovných obiet. (Michal Pavlišinovič)

POSVIACKA ZVONOV PRE CERKEV 
V TRENČÍNE
TRENČÍN	J	Tri nové zvony pre rozostavanú trenčiansku cerkev posvätil 
4. júla vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, počas odpustovej slávnosti 
chrámového sviatku svätých Cyrila a Metoda v Trenčíne. Zvony sú zasvätené 
Presvätej Trojici, Presvätej Bohorodičke a svätým Cyrilovi a Metodovi. Farnosti 
ich darovala Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila 
Veľkého zo Sečoviec, ktorú na slávnosti zastupovala viceprovinciálna predstave-
ná sestra Naukracia Zavacká OSBM a sestra Veronika Vislocká OSBM. Prítomný 
bol aj majster zvonár pán Miloš Rychtárech z Trenčianskeho Jastrabia, ktorý 
spracoval zvonové hlavice a srdcia zvonov. Spolu s vladykom Petrom archijerej-
skú svätú liturgiu slávili gréckokatolícki kňazi a otec Ľubomír Havran, trenčian-
sky rímskokatolícky farár a dekan. Spevom liturgiu sprevádzali miestni kantori 
z Trenčína. Po svätej liturgii nasledoval Moleben k vierozvestom, myrovanie 
a odpustové agapé. (Igor Cingeľ)

JUBILEÁ V RUSKÝCH PEKĽANOCH
RUSKÉ PEKĽANY	J	Tri okrúhle jubi-
leá spojené so životom blahoslaveného 
biskupa Pavla Petra Gojdiča si v sobotu 
17. júla pripomenuli veriaci na archiepar-
chiálnej odpustovej slávnosti v Ruských 
Pekľanoch. 20. výročie jeho blahoreče-
nia, 70 rokov od jeho odsúdenia na doži-
votné väzenie a 110 rokov od kňazskej vy-
sviacky predstavila vo svojom príhovore 
starostka obce Ľubovec a Ruské Pekľany 
Jozefína Štofanová v úvode slávnosti. Zá-
roveň privítala vladyku Jána Babjaka SJ, 
prešovského arcibiskupa metropolitu, 

a ostatných prítomných. Pred začiat-
kom svätej liturgie, ktorá nasledovala 
po modlitbe Akatistu k blahoslavenému 
Pavlovi Petrovi Gojdičovi, vladyka Ján 
oboznámil veriacich s aktuálnym stavom 
svätorečenia blahoslaveného biskupa 
Pavla a povzbudil prítomných, aby sa 
aj naďalej modlili za zázrak na jeho 
príhovor. Slávnostnú homíliu predniesol 
otec Jaroslav Pasok, súdny vikár Prešov-
skej metropolie. Pripomenul, že heslo 
vladyku Pavla: „Boh je láska, milujme 
ho!“ nie je až také jednoduché napĺňať 

v každodennom živote, pretože láska 
k Bohu sa prejavuje v láske k blížnemu. 
Počas svätej liturgie bol ustanove-
ný za archidiakona doterajší diakon 
Prešovskej archieparchie Rudolf Hreňo. 
Slávnosť spevom sprevádzali bohoslovci 
Kňazského seminára blahoslaveného 
Petra Pavla Gojdiča v Prešove a zmiešaný 
spevácky zbor Hlahol z Prešova. Po sko-
čení svätej liturgie vladyka Ján posvätil 
novopostavený kríž, ktorý sa vypína pri 
vstupe do obce Ruské Pekľany. (Marek 
Kolesár)
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POSVIACKA V TOKAJÍKU
TOKAJÍK	J	Posviacka obnoveného interiéru Chrámu svätého proroka Eliáša 
sa konala 25. júla v obci Tokajík. Obnovený interiér, nový prestol a žertveníky 
posvätil arcibiskup Ján Babjak SJ pred slávením božskej liturgie. Vo svojej 
homílii vladyka vyzdvihol silnú vieru a vytrvalosť proroka Eliáša. Poukázal 
na vieru kňazov a ľudí v minulosti, keď priznanie sa ku Kristovi znamenalo 
prenasledovanie, a aj napriek tomu ich viera bola pevná a vytrvalá. Aj keď 
v súčasnosti lomcuje ľudstvom kríza hodnôt, vladyka poukázal na nádej, 
ktorá je v živom Bohu. Okrem toho pripomenul úctu k starým rodičom 
a príchod Svätého Otca Františka na Slovensko. Svätú liturgiu slávili pozvaní 
kňazi a miestny otec Alexander Andrejko, správca farnosti Miňovce, do ktorej 
patrí obec Tokajík. Vladyku Jána pozdravila aj starostka obce Jana Medve-
cová a zástupca veriacich Juraj Medvedz. Hosťami slávnosti boli prednosta 
Okresného úradu v Stropkove Peter Havran a otec John Dziak z USA. Všetci 
ocenili prítomnosť vladyku Jána ako otca, ktorý je tu vždy pre jemu zverených 
veriacich. (Mária Kotorová)

SVIATOK SVÄTÝCH 
SEDMOPOČETNÍ KOV 
V PRIEVIDZI
PRIEVIDZA	J	Odpustová slávnosť farnosti 
Prievidza, ktorá je zasvätená svätým sedmopočet-
níkom, sa slávila 1. augusta v miestnom rímsko-
katolíckom chráme. Slávnostnej archijerejskej 
liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák spolu 
s otcom protosynkelom Vladimírom Skybom, 
otcom protopresbyterom Igorom Cingeľom 
a miestnym správcom farnosti otcom Jozefom 
Durkotom. Vladyka vo svojej homílii poukázal 
na mylný pohľad na to, že kríž je neprijateľná vec, 
a že niekedy si z Boha robíme priam modlu alebo 
nástroj na odstránenie kríža z našich životov. 
Dodal, že v každom kríži ide o naše obrátenie 
skrze modlitbu, pôst a almužnu. Po svätej liturgii 
a myrovaní nasledoval sprievod okolo chrámu 
s čítaním štyroch evanjelií a spoločný obed. Hojná 
účasť gréckokatolíckych veriacich bola obohatená 
aj prítomnosťou miestnych rímskokatolíckych 
veriacich, kňazov a zástupcov z rehole piaristov. 
(Jozef Durkot) 

OSLAVA SVÄTÉHO PANTELEJMONA 
V KROMPACHOCH
KROMPACHY	J	
Oslava svätého 
veľkomučeníka 
Pantelejmona, pat-
róna gréckokatolíc-
keho spoločenstva 
v Krompachoch, 
sa uskutočnila 
25. júla v miestnom 
chráme. Pozvanie 
správcu farnosti 
Slovinky otca Tomá-
ša Mikundu tento 
rok prijal otec Ondrej Kellner, správca rímskokatolíckej farnosti Lužianky, ktorý 
vo svojom príhovore povzbudil veriacich k načerpaniu milostí, ktoré im Boh 
ponúka počas tejto slávnosti, aby boli posilnení v časoch súženia. Pripomenul 
dôležitú úlohu odpustenia v živote kresťana a v duchu Pavlových slov „trp spolu 
so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista“ vyzval veriacich nenechať sa znechutiť 
okolnosťami ani súžením. Dodal, že potrebujeme viac hovoriť o Božích veciach, 
ako sa sťažovať na svoje trápenia. Spoluslávenie liturgie kňazmi latinského 
i byzantského obradu podnietilo prítomných k uvedomeniu si jednoty Cirkvi 
napriek rozdielnosti obradov. (Marcel Kellner)

LEVOČA	J	Levočský rodák vladyka Marián 
Andrej Pacák slávil v piatok 2. júla svätú litur-
giu na Mariánskej hore v Levoči. Liturgia bola 
súčasťou programu národnej púte konanej 2. 
a 4. júla. Hlavným slúžiteľom nedeľnej svätej 
omše bol biskup Ján Kuboš, spišský diecézny 
administrátor, ktorý vo svojej homílii pou-
kázal na význam viery a pokory v súčasnej 
pandemickej dobe. Nedeľnú svätú omšu kon-
celebroval aj vladyka Ján Babjak. (TK KBS)

BRATISLAVA	J	Deti Bratislavskej eparchie 
prázdninovali na Letnom eparchiálnom tábore 
organizovanom od 11. do 16. júla v Lazoch pod 
Makytou v pohorí Javorníky (okres Púchov). 
Témou jedenásteho ročníka LET-ky bola Kni-
ha proroka Jonáša. Ako každý rok aj tentoraz 
obohatil tábor svojou prítomnosťou vladyka 
Peter Rusnák, ktorý po slávení svätej liturgie 
ohlásil katechézu. Na tábore sa zúčastnilo 73 
detí. V animátorskom tíme okrem miestnych 
odchovancov pomáhali aj bratislavskí semina-
risti a animátori z východu. (TK KBS) 

CHOŇKOVCE	J	Vladyka Cyril Vasiľ 
prvýkrát vystúpil ku krížu na Vetrovej skale 
v okrese Sobrance 24. júla. Tento kríž posvätil 
vladyka Milan Šášik, za ktorého na tomto 
mieste slávili svätú liturgiu. V homílii vladyka 
vyzdvihol vieru apoštolov a ochotu prijať 
službu. Liturgický spev a neskôr aj opekač-
ku na mieste Starý Koňuš obohatila svojím 
spevom folklórna skupina Koňušane. Ôsmy 
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tradičný výstup usporiadal správca farnosti 
Choňkovce otec Jozef Fabišík. (R. Fučko)

BRATISLAVA	J	Spomienka na svätého 
Gorazda v Bratislave sa uskutočnila 27. júla 
v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého 
Kríža pod záštitou vladyku Petra Rusná-
ka a Mariána Gešpera, predsedu Matice 
slovenskej. Išlo o súčasť Svätogorazdovských 
dní. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie bol 
protosynkel otec Vladimír Skyba. Po litur-
gii nasledovali príhovory Mariána Gešpera 
a Miroslava Holečka, predsedu Spoločnosti 
svätého Gorazda, a poetické pásmo básnika 
Michala Chudu. (TK KBS)  

VYŠNÝ KAZIMÍR	J	Prvý ročník detského 
maliarskeho sympózia vo Vyšnom Kazimíre 
sa konal od 27. do 29. júla. Tridsať účastní-
kov vytvorilo diela na témy ľudská postava 
a duchovná tematika podľa vlastného výberu. 
Obohatením bola prítomnosť maliarky 
Ľudmily Lakomej-Krausovej. Vyvrcholením 
sympózia bola ďakovná svätá liturgia a ver-
nisáž výstavy za účasti starostu obce Michala 
Dudu, rodičov a hostí. (V. Lakomý) 

SVIT	J	Stopy histórie našej cirkvi spoznávali 
veriaci farnosti Svit spolu so svojím kňazom 
otcom Martinom Snakom 31. júla na púti 
po drevených chrámoch. Navštívili Chrám 
svätého evanjelistu Lukáša v Tročanoch, 
Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove 
a Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky v Bar-
dejovských kúpeľoch, v ktorom slávili božskú 
liturgiu. V jej závere prijali novokňazské 
požehnanie od otca Jakuba Jasíka. (M. Snak)

MICHALOVCE	J	Uvedenie nového 
protopresbytera Michalovského protopres-
byterátu otca Maroša Riníka sa uskutočnilo 
31. júla počas veľkej večierne vo farskom 
chráme v Michalovciach. Po modlitbe večier-
ne uviedol do úradu nového protopresbytera 
archimandrita Jaroslav Lajčiak symbolickým 
odovzdaním kľúčov, prečítaním vymenúva-
cích dekrétov a odovzdaním zlatého kríža. 
Za veriacich otca Maroša privítal Michal 
Boka, člen kurátorskej rady. (J. Havrilčák)

PREŠOV	J	Svoj profil na sociálnej sieti Face-
book spustila v prvých augustových dňoch aj 
Prešovská archieparchia. Prezentuje na ňom 
okrem aktuálnych informácií o návšteve 
Svätého Otca Františka aj históriu Prešovskej 
archieparchie, súčasný život gréckokatolíkov 
a krásu byzantského obradu. (M. Pavlišinovič)

VÝRAVA	J	Posviacku obnoveného Chrámu 
Zosnutia Bohorodičky vo Výrave vykonal 
1. augusta vladyka Ján Babjak. Archijerejskú 
liturgiu v tejto filiálnej cerkvi farnosti Svetlice 
koncelebroval medzilaborecký protopres-
byter Ján Blaško, miestny farár Matej Buk 

POSVÄTENIE OBNOVENÉHO 
CHRÁMU VO VEĽKÝCH 
KAPUŠANOCH
VEĽKÉ KAPUŠANY	J	Posvätenie obnoveného chrámu blahoslaveného 
hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča sa konalo v rámci eparchiálnej odpusto-
vej slávnosti 17. a 18. júla vo Veľkých Kapušanoch. Obnovený chrám posvätil 
vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Toronta, ktorý bol 
hlavným slúžiteľom svätej liturgie. Vo svojej homílii pripomenul život bla-
hoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča a poukázal na hĺbavejšie vnímanie 
života s napĺňaním života viery. Vyzval veriacich, aby nežili svoj náboženský 
život v plytkosti, ale aby mali pevnosť viery aj v tomto modernom svete. To, čo 
blahoslavený biskup Pavol žil, o tom aj rozprával. Všade napomínal a prosil, 
aby ľudia mali medzi sebou obetavú lásku, aby boli tesne spojení s Bohom 
a budovali svoje šťastie na Bohu a jeho prikázaniach. Na slávnosti sa zúčast-
nili aj synkel pre veriacich maďarskej národnosti otec Vojtech Boháč, otec 
dekan Jozef Vaszily, kňazi z protopresbyterátu, miestni veriaci, ako aj pútnici 
z okolitých obcí. Duchovnú obnovu pred odpustom viedol otec Barnabáš Ivan 
a kňazi Maďarského protopresbyterátu. (Barnabáš Ivan)

ZOMREL OTEC PETER GELETKA
ZÁVADKA	J	Pán si povolal k sebe otca 
Petra Geletku 4. augusta v jeho rodnej obci 
Závadka. Zaopatrený sviatosťami odišiel v 57. 
roku života a v 31. roku kňazstva. Zádušnú 
svätú liturgiu a pohrebné obrady slávil vlady-
ka Ján Babjak 6. augusta v Chráme svätého 
archanjela Michala v Závadke. 

Otec Peter Geletka sa narodil 4. júna 1964 
v Spišskej Novej Vsi, v rodine Jána a Márie, 
rodenej Ištvanikovej. Mal piatich súrodencov. 
Na volanie do kňazstva odpovedal počas 
výkonu základnej vojenskej služby, keď 
nastúpil na teologické štúdiá v Bratislave. 
Kňazskú vysviacku prijal z rúk prešovského biskupa Jána Hirku 15. júla 1990 
v Prešove ako celibátny kňaz. Jeho prvou farnosťou bolo Zubné, po ktorom 
nasledovala farnosť Kolonica. Od roku 1995 bol špirituálom v gréckokatolíc-
kom kňazskom seminári v Prešove. Od roku 1998 slúžil postupne vo farnos-
tiach Mikulášová, Ľutina, Porúbka a od roku 2006 bol duchovným správcom 
nemocnice v Prešove. Od roku 2008 pôsobil v Žakovciach ako výpomocný 
duchovný a v roku 2011 sa stal členom sekulárneho Inštitútu Krista Veľkňa-
za. Bol veľmi ochotný v pastoračnej starostlivosti o bezdomovcov, chorých, 
starých či telesne postihnutých. (ISPA)
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a ďalší kňazi. Vladyka v homílii zdôraznil, 
že tak ako športovci súťažia pod olympijský-
mi kruhmi, aj veriaci vo svojom živote vedú 
duchovný zápas, v ktorom možno vyhrať len 
s Kristom. Vladyku pozdravila aj starostka 
obce Monika Kurťaková. (M. Buk)

PREŠOV	J	Novým konzultorom Kongre-
gácie pre východné cirkvi sa 6. augusta stal 
otec Marcel Mojzeš, docent Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty PU v Prešove. Do tejto 
funkcie ho vymenoval priamo Svätý Otec 
František. Táto kongregácia spolupracuje 
s východnými katolíckymi cirkvami s cieľom 
posilniť ich rast, chrániť ich práva a zachová-
vať ich tradície živé a neporušené. (TK KBS)

SIRNÍK	J	Nový ikonostas v cerkvi v Sirní-
ku posvätil 8. augusta v rámci chrámového 
sviatku  Premenenia Pána vladyka Cyril Vasiľ. 
Okrem ikonostasu posvätil aj obnovený exte-
riér chrámu a nové biele procesiové zástavy. 
Vladyka vo svojej homílii povzbudil k šted-
rosti, ktorá je dávaním toho, čo človek prijal 
od Boha. Na tejto slávnosti filiálky farnosti 
Cejkov sa okrem kňazov Košickej eparchie 
zúčastnili aj kňazi Reformovanej cirkvi a sta-
rosta obce Viktor Kalán. (JG) 

BREZNO	J	Na pastoračnú návštevu do Far-
nosti blahoslaveného Vasiľa Hopka v Brezne 
zavítal 8. augusta vladyka Peter Rusnák. Vo 
svojej homílii počas archijerejskej svätej litur-
gie poukázal na význam Božieho slova, váž-
nosť odpúšťania a potrebu zmeny zmýšľania. 
Liturgiu spoluslúžili protosynkel Vladimír 
Skyba, rímskokatolícky dekan farnosti Brez-
no Dušan Lukáč a miestny farár Ján Kovaľ. 
V mene veriacich vladykovi poďakovala pani 
Mária Dologová. Návšteva bola posilnením 
farského spoločenstva vo viere. (J. Kovaľ)

DARGOV	J	Drevený kríž v Bačkovskej doli-
ne posvätil 10. augusta archimandrita Jaroslav 
Lajčiak za účasti miestneho farára Patrika 
Jurka, veriacich farnosti Dargov a predsta-
viteľov lesnej správy. Kríž bol postavený 
na pamiatku ich tragicky zosnulého priateľa 
i všetkých padlých vojakov v týchto lesoch 
počas druhej svetovej vojny. Na slávnosti sa 
zúčastnil aj otec Polykarp Jacoš OSBM, spo-
lutvorca tejto myšlienky. (TSKE)

PREŠOV	J	Výročia zasväteného života si 
14. augusta pripomenuli sestry služobnice Ne-
poškvrnenej Panny Márie v prešovskej kated-
rále. Sestry Miriam M. Dzubáková a Tarzícia 
M. Kravcová oslávili 50 rokov a sestra Ivana 
J. Sojková 25 rokov rehoľného života. Sestra 
Jana Hupcejová si obnovila dočasné rehoľné 
sľuby. Pri archijerejskej svätej liturgii metro-
polita Ján Babjak povzbudil sestry k vďačnosti 
a odvahe v zasvätenom živote. (SSNPM)

V ŠAŠOVEJ SA STRETLI PÚTNICI
ŠAŠOVÁ	J	Archieparchiálna odpustová slávnosť na najstaršom pútnickom 
mieste Prešovskej archieparchie sa uskutočnila 14. a 15. augusta v Šašovej. 
V sobotnom programe nechýbalo už tradičné posvätenie vody v kaplnke nad 
prameňom, moleben a veľká večiereň s lítiou a panychídou za zosnulých 
pútnikov. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie bol bardejovský protopresbyter 
Michal Onderko ml. Vo svojej homílii poukázal na dnešné časy, v ktorých nás 
Boh chce zastaviť, aby sme popremýšľali nad tým, ako žijeme, a aby sme po-
čúvali a nasledovali Pána. Nedeľný program po ranných modlitbách a pobož-
nostiach vyvrcholil slávnostnou svätou liturgiou, ktorú slávil Michal Sopko, 
kancelár archieparchiálnej kúrie v Prešove. V úvode homílie odovzdal pozdrav 
pútnikom od metropolitu Jána Babjaka a priblížil veriacim túžbu človeka 
hľadať pravé šťastie, ktoré spočíva v odpustení. V závere hlavnému slúžiteľovi 
poďakoval miestny farár otec Radoslav Tóth. (Kristína Maňková)

ZOMREL OTEC PAVOL REPKO
PIEŠŤANY	J	Po krátkej ťažkej chorobe, 
zaopatrený sviatosťami zomrel 7. augusta 
v Piešťanoch otec Pavol Repko, kňaz Trnav-
skej arcidiecézy, v 67. roku života a v 36. roku 
kňazstva. Pohrebné obrady a zádušná svätá 
omša sa konali v Kostole svätého Michala Ar-
chanjela v Dulovej Vsi pri Prešove 13. augusta.

Narodil sa 29. júla 1954 v Dulovej Vsi v okrese 
Prešov. Po ukončení kňazskej formácie 
na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakul-
te v Bratislave bol 15. júna 1986 v Prešove 
vysvätený za kňaza vladykom Slavomírom 
Miklovšom, križevackým biskupom. Ako 
kaplán pôsobil v Michalovciach a od roku 1988 ako správca farností Poros-
tov, Breznička a Košice-Podhradová. V roku 1997 bol vymenovaný do úradu 
biskupského vikára v Košiciach a Prešove, v ktorom zotrval do roku 2003, keď 
bol inkardinovaný do Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Tu pôsobil v pasto-
rácii v Preseľanoch a Modrom Kameni a od roku 2006 ako obhajca zväzku 
na Arcidiecéznom tribunáli v Trnave. Ďalšími miestami jeho pôsobenia boli 
farnosti Nová Ves nad Váhom, Bzince pod Javorinou a Cífer. Od roku 2016 
pôsobil ako výpomocný duchovný vo Farnosti svätých Cyrila a Metoda v Pieš-
ťanoch, kde jeho pastoračnú činnosť prerušila smrť. (TK KBS)
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MINIMÁLNY PRÍSPEVOK
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 22 eur/ks;

• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 17 eur/ks; 
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2023.

Príspevky môžete uhradiť do 15. novembra 2021 poštovým poukazom  
alebo prevodom na účet: SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 700, VS: vaše PSČ.  

Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov. Šek je vložený v tomto čísle.

• za odber e-Slova je minimálne 11 eur/rok.
Príspevky môžete uhradiť do 15. novembra 2021 poštovým poukazom alebo prevodom 

na účet: SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 999. Do poznámky uveďte svoj email.

Ak chcete podporiť zmenu obsahu časopisu, zaokrúhlite svoj príspevok  
smerom hore. Vopred za všetkých čitateľov ďakujeme.

Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, distribucia@casopisslovo.sk.

2022

OBJEDNAJTE SI

na
 r

ok

PONDELOK
27. september
Mučeník Kallistrat a spoločníci
... vedeli, že on je Mesiáš. (Lk 4, 41)
Znalosť a poznanie o Kristovej osobe mali 
zvlášť uzdravení a zlí duchovia, ktorí opúš-
ťali telá chorých. Len tí, ktorí boli trvalo 
zdraví, chceli akoby popierať Kristovu moc 
a silu. Pri takom množstve, keď boli slepí 
a chromí uzdravovaní, nemohli spochyb-
niť to, že sa priblížilo Božie kráľovstvo.
Liturgia: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, 
zač. 16; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
28. september
Prepodobný vyznávač Charitón
... zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. 
(Lk 6, 22)
Jedna z perspektív, ktorú ukazuje reč 
na vrchu, je postavenie kresťana vo svete. 
Je nesporným faktom a Kristus to pripo-
mína všetkým učeníkom, že „ak prenasle-
dovali mňa, budú prenasledovať aj vás“. 
Slovo, ktoré učeníci prijali, z nich robí 
pokračovateľov cesty života Krista.
Liturgia: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Lk 6, 17 
– 23a, zač. 24 (prepod.); Flp 1, 8 – 14, zač. 
236; Lk 5, 12 – 16, zač. 18 (radové); predobr. 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti Chari-
tónovi (HS: 279; PZ: 251; HP: 264)

STREDA
29. september
Prepodobný Kyriak Pustovník
... oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú 
slovo. (Flp 1, 14)
Celý list je povzbudením pre tých, ktorí 
ohlasujú evanjelium. Väzenie apoštola 
Pavla priviedlo ostatných k horlivejšiemu 
ohlasovaniu. Vidíme, že aj dnešné dni 
prinášajú horlivejšiu snahu priblížiť Krista 
ľuďom. Každá kríza prináša obnovu a rast.
Liturgia: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 
39, zač. 21; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy ( HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
30. september
Hieromučeník Gregor Arménsky
... strávil celú noc v modlitbe... (Lk 6, 12)
Prípravy na rôzne akcie zaberajú aj rôzny 
čas. Kristus pri výbere svojich učeníkov 
strávil noc v modlitbe. Na viacerých 
miestach čítame, že Kristus sa utiahol 
na samotu, aby sa modlil. Modlitbou nie-
len upevňoval vzťah s Otcom, ale ukázal, 
že rozhodnutia možno robiť v zjednotení 
s Bohom.
Liturgia: Flp 1, 20b – 27, zač. 238; Lk 6, 12 
– 19, zač. 23 (radové); Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 
239; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (radové z nasle-
dujúceho dňa); každod. antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ; 112; HP: 113)

PIATOK
1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
... znepokojuješ sa ... (Lk 10, 41)
Sviatok Ochrany Bohorodičky nám 
predkladá nielen obavu, ale aj ochranu. 
Bohorodička, ktorá zažila mnoho momen-
tov strachu, neprestala dôverovať Bohu. 
Slávime tú, ktorá sa to naučila „a po smrti 
svet neopustila“, ale svoju ochranu po-
skytuje všetkým, ktorí jej dôverujú. Ona 
nás naučí, ako pracovať so znepokojením 
mnohými vecami v našom živote.
Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo 
sviatku Ochrankyne; myrovanie; voľnica 
(HS: 281; PZ: 252; HP: 265)

SOBOTA
2. október
Hieromučeník Cyprián
Kto môže okrem Boha odpúšťať hrie-
chy? (Lk 5, 21)
Pre farizejov a zákonníkov bol Kristus iba 
človekom, „ktorý sa robil rovný Bohu“. 
Túto skutočnosť videli, ale moc odpúšťať 
hriechy už nie. Dôkazom odpustenia hrie-
chu sa stalo telesné uzdravenie, ktoré ich 

malo znova presvedčiť, prečo je dôležité 
odpustenie Boha človeku.
Liturgia: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5, 
17 – 26, zač. 19; každod. antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
3. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici 
Hieromučeník Dionýz Areopagita
... milujte svojich nepriateľov... (Lk 6, 35)
Viackrát som sa stretol u ľudí s tvrdením, 
že „ja nemám hnevníka, nepriateľa, ja sa 
nedokážem hnevať“. Prečo nás teda Kristo-
vo slovo vyzýva k láske k nepriateľom? Aj 
keď viditeľne mnohí z nás nežijeme v ne-
priateľstve, môžeme povedať, že v našom 
srdci máme všetkých radi? Milosrden-
stvo Boha sa prejavuje v trpezlivosti voči 
všetkým. Takú lásku vyzdvihuje Kristus 
a apoštol Pavol vo svojom liste pripomína: 
„Láska je trpezlivá, dobrotivá...“
Liturgia: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 
31 – 36, zač. 26; predobr. antifóny; menl. 
časti z 2. hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK
4. október
Hieromučeník Hierotej 
... beda vám, boháči, lebo už máte svoju 
útechu! (Lk 6, 24)
 Kristova reč na vrchu bola adresovaná 
všetkým skupinám. Neunikli tomu ani 
boháči. V blahoslavenstvách je nádej, že 
po nedostatku príde čas blaženosti. Ale 
pre boháčov tu niet miesto na radosť, lebo 
svoju radosť našli v bohatstve. Nie dobrý 
začiatok, ale dobrý koniec má byť staros-
ťou každého dňa.
Liturgia: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 
30, zač. 25; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
5. október
Mučeníca Charitína 

na každý deň18www.casopisslovo.sk



Sv
ät

omariánska pú

S
V

E T L O  Z  V C H O
D

U

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Každý strom možno poznať po ovocí. 
(Lk 6, 44)
Prirovnanie konania človeka k ovociu 
najlepšie vystihuje výsledok skutkov. Nie 
každé ovocie musí byť zrelé. Každé ovocie, 
aby bolo človeku na osoh, musí byť dozre-
té. Azda niektorí kresťania ostali spokojní 
iba s tým, že prinášajú hocijaké ovocie.
Liturgia: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 
– 45, zač. 27; každodenné antifóny; menli-
vé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
6. október
Apoštol Tomáš
„Pokoj vám!“ (Jn 20, 19)
Aké iné slová by mohol Kristus adresovať 
učeníkom za zatvorenými dverami? Zatiaľ 
čo dovtedy Kristus verejne učil, chodil 
s apoštolmi po krajoch. Po jeho smrti 
sú však za zatvorenými dverami. Vyzval 
učeníkov, že ako on bol poslaný Otcom, 
aj „ja posielam vás“. Ten moment bol za-
čiatkom odvážneho ohlasovania evanjelia 
zo zakladaním mnohých cirkevných obcí 
v celej ríši.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 
19 – 31, zač. 65 (apoštolovi); Flp 2, 24 – 30, 
zač. 243; Lk 6, 46 – 7, 1, zač. 28 (radové); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti apoštolovi Tomášovi (HS: 
282; PZ: 254; HP: 267)

ŠTVRTOK
7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus
Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme 
čakať iného? (Lk 7, 19)
Začiatok účinkovania Krista bol spre-
vádzaný pochybnosťami. Preto Kristus 
vydáva svoje svedectvo, že mnohí sú 
uzdravení z neduhov, chorôb a od zlých 
duchov. Množstvo dobier, ktoré sa udialo 
pre jednotlivcov, poukazovalo, že Kristovi 
záležalo na živote bez hriechu a s ním 
spojenej kvality života.

Liturgia: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, 
zač. 31; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
8. október
Prepodobná Pelágia
... priateľ mýtnikov a hriešnikov! (Lk 7, 34)
Hlavným poslaním Krista bolo priviesť 
zblúdených k pravde o svojom živote. 
Úlohou nebolo čím viac ich usvedčiť o ne-
hodnom živote plnom podvodu, klamstva, 
zloby. To všetko spoznali z Kristovej náuky. 
Azda preto sa slová niektorých kázní po-
niektorým kresťanom nepáčia.
Liturgia: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 
35, zač. 32; každodenné antifóny; menlivé 
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
9. október
Apoštol Jakub Alfejov
... keď nás potupujú, my sa modlime. 
(1 Kor 4, 13)
Apoštol Pavol nám v jednom zo svojich 
listov ponúka štýl prístupu k mnohým 
problémom životných situácií. Pavol, 
ktorý prežil mnoho útrap, vie skúsenosťou 
radiť. Nedočítame sa, aby jeho slová pod-
necovali k odplate, pomste. Vždy a za kaž-
dých okolností vidí ako ,meradlo Kristovo 
evanjelium.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Lk 10, 
16 – 21, zač. 51a (apoštolovi); 2 Kor 1, 8 – 11, 
zač. 168; Lk 5, 27 – 32, zač. 20 (radové); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti o apoštolovi Jakubovi (HS: 
283; PZ: 255; HP: 268)

NEDEĽA
10. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka svätých otcov siedmeho 
všeobecného snemu
Boh navštívil svoj ľud. (Lk 7, 16)

Takto charakterizoval ľud mesta Naim 
vzkriesenie mŕtveho syna matky. Aj keď 
prvotný pocit ľudu bol ten, že sa ich zmoc-
nil strach, premenil sa v neskoršiu radosť 
a oslavu Boha. Iba radosť a vďačnosť v nich 
umožnila vyrieknuť slová chvály. Dokázali 
v tejto udalosti rozpoznať konanie Boha. 
Koľko situácií v našom živote sme prisúdili 
Bohu a koľko svojej šikovnosti, múdrosti, 
dôvtipu? Hoc možno nie je veľa týchto si-
tuácií, prítomnosť konania v našom živote 
bude stále mnoho.
Liturgia: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 
16, zač. 30 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 
334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcov); pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár 
z 3. hlasu a sv. otcom, kondak z 3. hlasu, 
Sláva, sv. otcom, I teraz, podľa predpisu; 
prokimen, Aleluja a pričasten z 3. hlasu 
a sv. otcom; (HS: 144, 285; PZ: 99, 257; HP: 
100, 270)

Peter Jambor

PONDELOK
11. október
Apoštol Filip, jeden zo siedmich dia-
konov
Tvoje hriechy sú odpustené...  
Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!  
(Lk 7, 48 – 49)
Stal sa zázrak, zázrak odpustenia hrie-
chov, zázrak záchrany, spásy. K Ježišovým 
nohám prikľakla žena hriešnica, povstáva 
žena svätá; prikľakla žena poškvrnená 
a opovrhnutá, povstáva žena čistá, omilos-
tená, žena dôstojná a hodná úcty. Prikľakla 
dcéry Evy, vstáva milovaná dcéra Božia. 
Úbohá žena konečne našla miesto pre 
svoje hriechy – v Ježišových ranách a našla 
miesto aj pre svoje nepokojné srdce – 
v Ježišovom srdci. Tam je miesto i pre nás. 
Ježiš nás čaká.
Liturgia: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 
– 50, zač. 33 (radové); Sk 8, 26 – 39, zač. 
20; Lk 10, 1 – 15, zač. 50; každod. antifóny; 
tropár z pondelka a apoštolovi Filipovi, 
kondak z pondelka, Sláva, apoštolovi, 
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja 
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a pričasten z pondelka a apoštolovi (HS: 
154, 286; PZ: 108, 258; HP: 109, 270)

UTOROK
12. október
Mučeníci Probus, Tarach a Andronik
... kázal a hlásal evanjelium o Božom 
kráľovstve... (Lk 8, 1)
Každý človek túži byť šťastný, túži po láske, 
pokoji a radosti. Aj ľudia, ktorí počúvali 
Ježiša, túžili byť šťastní a svoje šťastie videli 
v Božom kráľovstve, v kráľovstve, v kto-
rom vládne Boh. Vidím aj ja svoje šťastie 
v kráľovstve Boha? Je pre mňa evanjelium 
o Božom kráľovstve radostnou zvesťou? 
A ak nie, tak prečo? Možno preto, že som 
v úvodzovkách šťastný. Možno v mojom 
srdci nevládne Boh, možno v ňom vládne 
túžba po majetku, možno v ňom vládne 
nenávisť a neodpustenie.
Liturgia: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 
– 3, zač. 34; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Učiteľ, učiteľ, hynieme! (Lk 8, 24)
Strach je smutné dedičstvo po prarodi-
čoch. A do stavu neistoty, šera a bolesti 
preniká svetlo Ježišových slov: „Kde je vaša 
viera“. Smrť nemôže byť tam, kde je Ježiš. 
Strach môžeme prekonať, zdolať len cez 
bránu, ktorá sa volá viera. Preto musíme 
dôverovať Bohu v každej životnej situácii. 
Nielen vtedy, keď trpíme telesne, ale i vte-
dy, keď je ohrozená naša duša hriechom. 
V takých chvíľach neustávajme v modlit-
be! Zverme sa Kristovi. Dôverujme mu! 
A všetky naše búrky života spolu s ním 
dokážeme zdolať.
Liturgia: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 
25, zač. 37; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ:111; HP: 112)

ŠTVRTOK
14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská
A chcel ho vidieť. (Lk 9, 9)
Herodes chcel vidieť Pána Ježiša; bola to 
však falošná zvedavosť, ktorá si nezaslúži-
la, aby bola uspokojená. Nie každá túžba 
je zrelá na videnie Ježiša. Herodes chcel 
predovšetkým vidieť nejaký zázrak, ale 
nie s úmyslom robiť pokánie, ale len ako 
senzáciu, ktorá by na chvíľu rozptýlila 
nudu jeho zhýralého života. Táto jeho 
túžba sa znovu prejaví, keď stojí pred ním 
Ježiš spútaný. Dôležitý je motív, prečo 
hľadáme Ježiša. Pre hriešneho človeka je 

v konečnom dôsledku stretnutie s Ježišom 
stretnutím s vlastnou hriešnosťou.
Liturgia: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 
7 – 11, zač. 41 (radové); Gal 3, 23 – 29, zač. 
208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; tropár zo štvrtka 
a prepodobnej, kondak zo štvrtka, Sláva, 
kondak prepodobnej, I teraz, podľa 
predpisu; prokimen, Aleluja a pričasten zo 
štvrtka, prípadne aj prepodobnej (HS: 157, 
288; PZ: 112, 260; HP: 113, 273)

PIATOK
15. október
Prepodobný Eutymios Nový
Vy im dajte jesť! (Lk 9, 13)
Nie je to teda len záležitosť darovania či 
ponúkania niečoho, ale darovania seba 
samého. Darovaním seba sa tvorí život. 
Víťazstvo nad hladom vo svete sa začína 
víťazstvom nad naším vlastným egoiz-
mom. My sa musíme premeniť, aby sme 
boli pozorní, srdeční, láskyplní a pohostin-
ní k ostatným ľuďom. Na to potrebujeme 
nové srdce. V tomto srdci je Ježišov Duch 
a keď sa svet obnoví Ježišovým Duchom, 
nebudú ľudia umierať od hladu. Keď 
začneme obnovu srdca každý u seba, vtedy 
začneme víťaziť nad hladom vo svete.
Liturgia: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 
18a, zač. 42; každodenné antifóny; menlivé 
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
16. október
Mučeník Longín Stotník
... a ruka mu ozdravela. (Lk 6, 10)
Zdá sa, že neraz je potrebný zázrak, aby sa 
táto ruka podala v geste pokoja, odpuste-
nia a zmierenia. Za nedokonalú ruku mož-
no považovať aj takú, ktorá ostáva stále vy-
stretá, ale vystretá len v geste dožadovania 
sa, brania a prijímania. Nech Kristus urobí, 
aby naše ruky boli schopné dávať, aby boli 
schopné ponúknuť niekomu našu pomoc 
a službu. Máme pred očami vzor Ježiša 
Krista, ktorý pre nás a za nás rozopäl svoje 
ruky na kríži. Naša podaná ruka bude vždy 
znakom otvoreného srdca.
Liturgia: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 
10, zač. 22; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
17. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prorok Ozeáš
Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. 
(Lk 8, 5)

Tí, ktorí sa trocha vyznajú v poľnohospo-
dárstve, mohli by sa pozastaviť nad tým, že 
rozsievačovi v podobenstve chýba roľnícka 
skúsenosť, keď seje zrno aj na cestu, aj 
na skalu, aj do tŕnia. Veď takýmto spôso-
bom míňa drahocenné zrno, a tak akoby sa 
stával márnotratným rozsievačom. Opatrný 
rozsievač takto nerobí, pretože on sa snaží 
najprv pôdu pripraviť a zrno potom zasieva 
do úrodnej pôdy. Boh sa nechce podobať 
opatrnému rozsievačovi. Boh zasieva svoje 
slovo do sŕdc všetkých ľudí bez rozdielu – či 
je to srdce ako skala, alebo kraj cesty, alebo 
tŕním zarastené, alebo úrodná pôda. Boh 
miluje každého človeka a každého chce 
priviesť k sebe. Preto každému dáva svoje 
slovo, ktoré sa môže stať životom, ak ho 
prijmeme a v spolupráci s Božou milosťou 
pripravíme aj svoje srdce. Dobre vieme, že 
iba úrodná pôda môže vydať dobrú úrodu. 
Aká je pôda môjho srdca? Akú úrodu 
prinášam? Preto prosme Ježiša Krista, aby 
sa pripravilo veľa úrodnej pôdy v našich 
srdciach pre Božie slovo, ktoré nám prinesie 
útechu, pokoj, radosť a šťastie.
Liturgia: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 
5 – 15, zač. 35; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo 4. hlasu (HS: 
147; PZ: 100; HP: 101)

PONDELOK
18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
... radujte sa, že sú vaše mená zapísané 
v nebi. (Lk 16, 20)
Z veľa vecí, ako sú deti, životné úspechy, 
všetko, čo dokážeme, sa vieme tešiť, zabú-
dame však mať radosť z toho, že sme Božie 
deti, že Boh na nás nezabúda, že Boh nás 
miluje nekonečnou láskou. Táto láska 
spôsobila, že aj moje meno je zapísané 
v nebi, v srdci nebeského Otca. Tešíme sa 
z toho? Stojíme ešte o to, aby naše mená 
boli zapísané v knihe života?
Liturgia: Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač. 260b; Lk 
10, 16 – 21, zač. 51a (ap.); Kol 2, 13 – 20, zač. 
255; Lk 9, 18 – 22, zač. 43 predobr. antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti o apoštolovi 
Lukášovi (HS: 289; PZ: 262; HP: 275)

UTOROK
19. október
Prorok Joel
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme každý deň svoj kríž a nasle-
duje ma. (Lk 9, 23)
Žijeme v čase blahobytu, vysokej osobnej 
spotreby, kde reklama má dosť práce, aby 
ľudí získala čím viac míňať, spotrebovať. 
A do tejto ponuky životného šťastia zaznie-
va ponuka Ježiša Krista – kríž. Má toto po-
solstvo o nasledovaní ukrižovaného Krista 
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s krížom na pleciach nejakú šancu v dneš-
nom ukričanom svete? Áno, posolstvo kríža 
je aj dnes prijateľné a prijímané, lebo kríž 
nám zachraňuje lásku. V láske je život, no 
práve v nej sa stretávame s krížom.
Liturgia: Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 
23 – 27, zač. 44; každodenné antifóny; 
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110)

STREDA
20. október
Veľkomučeník Artemios
Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. 
(Lk 9, 44)
Keď počúvame Kristovu predpoveď, že 
bude vydaný do rúk ľudí, myslíme si: 
samozrejme, do rúk tých zlých Židov, 
do rúk starších, veľkňazov a zákonníkov. 
Ale kedy si konečne uvedomíme, že Ježiš 
bol vydaný do rúk všetkých ľudí, do našich 
rúk, do rúk tu prítomných, do rúk každé-
ho z nás? Kristus je vydaný do našich rúk 
nielen ako odprosujúca obeta. Vydaný je 
nám skrze svoje spasiteľné slovo, s ktorým 
môžeme urobiť, čo sa nám páči: prijať ho 
alebo odmietnuť.
Liturgia: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 
44 – 50, zač. 47; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo stredy (HS: 156 ; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠTVRTOK
21. október
Prepodobný Hilarión Veľký
... ale neprijali ho. (Lk 9, 53)
Odmietnutý Ježiš. Nie je to prvýkrát ani 
poslednýkrát. Aj dnes je Kristus odmie-
taný, neprijímaný a koľkokrát aj my sami 
sme ho neprijali do svojho srdca, života. 
Nemali sme miesta, prišiel nevhod. Po-
sielame ho preč. Ale aj napriek tomu Ježiš 
kráča ďalej svojou cestou. Ani odmietnutie 
ho neodrádza od poslania, ktoré prijal 
od Otca. Odmietnutý a opustený na kríži 
odovzdáva sa Otcovi, a tým spĺňa svoje 
poslanie. Otvorme svoje srdce Božej láske, 
ktorá nás zachraňuje, aby sme už Ježiša 
vo svojom živote neodmietli.
Liturgia: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 
56, zač. 48; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch 
a po dvoch ich poslal pred sebou. (Lk 10, 1)
Mocní tejto zeme majú osobitných pove-
rencov s plnými mocami. Počúvame o dip-
lomatických, hospodárskych či kultúrnych 

misiách pri vládach či medzinárodných in-
štitúciách. Aj Božie kráľovstvo má svojich 
vyslancov, „apoštolov“ s plnými mocami, 
má svoje misie či apoštolské poslanie. Je-
žiš, náš Spasiteľ a Záchranca, používa ľudí, 
spolupracovníkov na diele spásy. Teda aj ja 
som poslaný ohlasovať radostné posolstvo 
svetu, a tak byť apoštolom a vyslancom 
jeho pokoja všade tam, kam prídem.
Liturgia: Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 
15, zač. 50; každodenné antifóny; menlivé 
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114 ; HP: 114)

SOBOTA
23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden... 
(Lk 7, 6)
Medzi základné pravidlá slušného správa-
nia patrí aj mať úctu a vážiť si druhého člo-
veka. Podobne ako človeku možno prejaviť 
úctu aj k Bohu a vážiť si ho. Ježiš takýchto 
ľudí vysoko ocenil. Postoj vysokoposta-
veného úradníka pred Ježišom v nás budí 
úžas, lebo je plný pokory. Koľkokrát sami 
nemáme dostatočnú úctu k Bohu ani silu 
a vieru brániť Boha, ktorého si vážime, aby 
sme mohli mať s ním krásny vzťah. Pros-
me o pokoru, aby sme svojím postojom 
vždy prejavili úctu Bohu.
Liturgia: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 
10, zač. 29 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; 
Mt 13, 54 – 58, zač. 56; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti apoš-
tolovi Jakubovi (HS: 291; PZ: 263; HP: 276)

NEDEĽA 
24. október
22. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Aretas a spoločníci
... len psy prichádzali a lízali mu vredy. 
(Lk 16, 21)
Hriech, ktorého sa dopustil boháč, ozýva 
sa znova a znova, je aktuálny a časový. 
Nemusíme urážať Boha myšlienkami, 
slovami, skutkami, ale tým, že sme 
ľahostajní k potrebám, chybám, nedos-
tatkom druhých. Podobenstvo o boháčovi 
a Lazárovi je výzvou k milosrdenstvu 
k bratom a sestrám, keď chceme prácou 
na sebe odstrániť hlad, ľahostajnosť, 
nezáujem voči iným. Láska k blížnym dáva 
meno tým, ktorí nežijú len pre seba. Sv. 
Filip bol vo svojej dobe človekom veľké-
ho mena. Raz navštívil svojho dobrého 
priateľa, ktorý bol bohatý, ale skupáň. 
Filip si všimol v izbe na stene zavesený 
kríž. Zavolal priateľa a kázal mu, aby sa 
dotkol kríža. Priateľ nemohol, lebo kríž 
bol vysoko. Preto si položil pod nohy 
truhlicu, v ktorej mal svoj poklad. Svätec 

pohotovo povedal: „Kto sa chce priblížiť ku 
Kristovi, musí si podložiť pod nohy všetko 
bohatstvo.“ Do ktorej skupiny ľudí patrím? 
Dá sa to ľahko a rýchlo zistiť. Stačí počúvať 
svoje srdce, všímať si, ako sa správajú naše 
dlane, počúvať, čo hovoria naše ústa, ako 
sa správame, ako zaobchádzame s ľuďmi, 
vecami, so spoločným, ale i osobným 
majetkom.

Rastislav Janičko

PONDELOK
25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Blažené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. 
(Lk 10, 24a)
Každodenné okolnosti sú príležitosťou 
vnímať rozmanitosť všetkého, čo Boh 
darúva ľudskému pokoleniu, ako priestor 
vnímania Božej priazne voči človeku. Je 
pravdou, že takáto úvaha by mala mať 
v živote kresťana svoje jasné opodstatne-
nie. Ale krehkosť, slabosti a podvolenia sa 
rôznym podobám vášní nám neumožňujú 
prežívať tú blaženosť, ktorá nám má za-
chovávať pohľad upretý na Krista. Ak v nás 
je táto túžba, s veľkou odhodlanosťou 
môžeme vysloviť slová: chcem vidieť dob-
rodenia Pánove v krajine žijúcich. Kristus 
je darcom a tvorcom blaženosti, ktorá ľud-
skému pokoleniu ponúka priestor nadeje 
a opodstatnenej perspektívy putovaním 
za ideálmi kresťanského života.
Liturgia: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 
24, zač. 52; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil 
svojich učeníkov. (Lk 10, 14)
Charakteristickou črtou kresťanského 
života by mala byť dialogická iniciatíva 
Boha a človeka, ktorú nazývame modlit-
bou, vo všetkých jej podobách, ale zároveň 
jednoduchosti. A práve jednoduchosť 
nám môže dávať odpoveď na našu otázku 
medzi riadkami, ako sa modliť. Práve tak, 
aký nám dali príklad sv. Ján Krstiteľ a Ježiš, 
neutíchajúcou túžbou po dialógu lásky, 
ktorý bol naplnený slobodou a zároveň 
odovzdaním sa do Otcovej vôle. Tak sme 
aj my všetci pozvaní k tejto skúsenosti, aby 
sme ako Božie deti v slobode a odovzda-
nosti mohli vyrieknuť: Otče náš, ktorý si 
na nebesiach...
Liturgia: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 
17 – 16, 2, zač. 52 (muč.); Hebr 12, 6 – 13. 
25 – 27, zač. 331b; Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zo 
zemetrasenia); 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 
11, 1 – 10, zač. 55 (radové); predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo 
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zemetrasenia a Demetrovi (HS: 292; PZ: 
265, 266; HP: 278)

STREDA
27. október
Mučeník Nestor
Pán povedal svojim učeníkom: proste 
a dostanete! (Lk 11, 9)
V súčasnej dobe si zamestnávatelia stano-
vujú skúšobné pracovné obdobie v prípade 
nováčika v danom pracovnom sektore 
skúmajúc jednotlivé vlastnosti, z ktorých 
jednou je neodmysliteľne aj dôvera. Dôve-
ra, ktorá je vážnym duševným a duchov-
ným princípom či hodnotou, ktorá vzrastá 
na základe živej a stále aktuálnej pozitívnej 
skúsenosti. Dnes nás Božie slovo pozýva 
k dôvere cez slová „proste a dostanete“, 
inak povedané: dovoľme Bohu urobiť 
s každým jedným z nás veľmi aktuálnu 
skúsenosť, kde sa sami ponúkneme ako tí 
noví a entuziazmom naplnení uchádza-
či o horlivú prácu pod pohľadom toho 
majstra, ktorý vedie k správnym cestám, 
odkrýva pravdu a životom na zemi vedie 
k životu večnému.
Liturgia: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 
9 – 13, zač. 56; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo stredy (HS: 
156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
V tom čase Ježiš vyháňal zlého ducha, 
ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý 
prehovoril. (Lk 11, 14)
V bežnej medziľudskej argumentácii sa 
objavuje konštatovanie, že nemému die-
ťaťu ani vlastná mama nerozumie. Je však 
pravdou, že mama vníma svoje dieťa aj 
vtedy, keď nemusí vysloviť ani slovko, lebo 
tu má priestor dialóg srdca. A ak srdce 
pod ťarchou hriechu prestane viesť dialóg 
s darcom života a večného dialógu lásky, 
Bohom, veľmi rýchlo môže dôjsť k osvo-
jeniu si spôsobov či jazyka, ktoré sú pre 
Boha, ale aj spoločenský život neprípust-
nými a nepochopiteľnými. Ježišovo slovo 
má teda jasné miesto v našich dialógoch 
medziľudských vzťahov ako inšpirácia 
múdrosti, tolerancie a odpustenia, ktoré 
vedie k slobodnému dialógu a uzdraveniu.
Liturgia: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 
14 – 23, zač. 57 (radové); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 
181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (muč.); predobr. 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti muče-
nici Paraskeve (HS: 294; PZ: 267; HP: 280)

PIATOK
29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto 
nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. 
(Lk 11, 23)
Tieto slová by za určitých okolností 
mohli predstavovať akýsi politický slogan 
vystihujúci zámery politického subjektu. 
Vieme, že táto sféra ponúka rôzne podoby 
prísľubov a je už len na jednotlivých 
okolnostiach a iniciatíve jednotlivcov, ako 
sa budú aplikovať do života. My kresťania, 
nositelia politiky srdca, sme doslovne aj 
cez tieto slová pozvaní zhromažďovať, a to 
v najpozitívnejšom zmysle slova doslovne 
egoisticky Božie dary a evanjeliové prin-
cípy, ktoré nemajú byť obohatením úzkej 
skupiny ľudí, ale celého spektra morálnych 
spoločenských potrieb, tak materiálnych, 
ako aj duchovných.
Liturgia: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 
– 26, zač. 58; každodenné antifóny; men-
livé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
30. október
Mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo 
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. 
(Lk 8, 21)
Jednou z bežných otázok, ktoré sú adreso-
vané do prostredia rodiny, je otázka, či sú 
deti poslušné svojim rodičom. Mohli by 
sme povedať, či napĺňajú ich očakávania. 
No realitou je, že odpovede sú rôzne. Tie 
však môžu odzrkadľovať hlbší kontext 
problematických otázok života súčasných 
rodín. V mnohom dnes jasne vnímame ab-
senciu konfrontácie s Božím slovom, a tak 
môžeme konštatovať aj s vteleným slovom, 
Ježišom Kristom. Narastajúca sebavedomá 
individualita je atakom proti akejkoľvek 
forme kresťanského spoločenstva, v kto-
rom práve jednotlivci môžu nájsť útechu 
či zázemie a zmysel života. A práve toto 
spoločenstvo nám ponúka aj Božie slovo 
ako dynamická a živá, a stále aktuálna 
možnosť dialógu a perspektívy k riešeniu 
otázok života, rodín, jednotlivcov, ale v ne-
poslednom rade aj spoločenstiev.
Liturgia: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 
21, zač. 36 (radové); každod. antifóny; menl. 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
31. október
23. nedeľa po Päťdesiatnici 
Hieromučeník Teodor Romža
Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred 
ním a zvolal veľkým hlasom: Čo ťa 

do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? 
Prosím ťa, nemuč ma! (Lk 8, 28)
Mať záujem o životnú realitu druhého 
človeka je predpokladom prirodzenosti 
ľudskosti, ale aj skutočnosti utvorenia 
človeka pre spoločenstvo. Je však pravdou, 
že táto iniciatíva môže byť niekedy druhou 
stranou neprijatá, a to z rôznych dôvodov 
či pohnútok. Mnohokrát je to však strach 
ako výrazná emócia straty vlastného 
komfortu, ktorý je v nás umocňovaný či už 
vlastným, alebo pod vplyvom iných vytvá-
raným sebaklamom. Prirodzene, aj Ježiš 
má záujem bez ohľadu na to, v akej život-
nej realite sa nachádzame, vstúpiť do náš-
ho života tak, aby sme ho jasne rozpoznali. 
A to niekedy aj takým spôsobom, že naša 
odpoveď namiesto radosti z priazne bude 
odpoveďou výkriku bolesti srdca. Čo ťa 
do mňa, Ježiš? Ale práve kontakt nášho 
pohľadu a Kristovej priazne je priesto-
rom dialógu uzdravenia z bolesti a bahna 
bezmocnosti alebo rezignácie, kde každé 
láskavé pozvanie k zmene života vyznieva 
ako mučenie. Ale tam, kde Kristus zhliad-
ne na človeka vo svojej dobrote, tam ho, 
paradoxne, mučí nie pre poníženie, ale pre 
vzrast a uzdravenie dotykom svojej lásky.
Liturgia: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 
39, zač. 38 (radové); Hebr 13, 17 – 21, zač. 
335; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromuč.); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
tropár zo 6. hlasu a hieromučeníkovi 
Teodorovi, kondak z hlasu, Sláva, hie-
romučeníkovi Teodorovi, I teraz, podľa 
predpisu; prokimen, Aleluja a pričasten 
z hlasu a hieromučeníkovi Teodorovi (HS: 
149, 296; PZ: 103, 269; HP: 104, 284)

PONDELOK
1. november
Nezištníci a divotvorcovia Kozma 
a Damián
Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské 
kráľovstvo (Mt 10, 7)
Kráčať v ústrety situáciám, za ktorými sa 
ukrýva možnosť obohatenia, je stále pries-
torom mobilizácie ľudských síl a možností 
na dosiahnutie predmetného obohatenia. 
No nie každé obohatenie má dostatočne 
vhodný či v podstate obohacujúci účinok 
pre náš život, tak formálny, ako aj du-
chovný. Ako a prečo byť teda motivovaný 
pre akt vykročenia ohlasovať princípy 
nebeského kráľovstva? Odpoveď nájde 
ten človek, ktorý v motivácii obohatenia 
seba a druhých nehľadá vlastnú vôľu, ale 
vôľu nebeského Otca ako tvorcu a sprí-
tomnenia nebeského kráľovstva. Rovnako 
ako svätci dnešného dňa, ktorí príkladom 
poslušnosti voči Bohu sprítomňovali 
nebeské kráľovstvo tu na zemi aj v Cirkvi 
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ako nemocnici, kde sa uzdravujú bolesti 
duší a tiel.
Liturgia: 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk 
11, 29 – 33, zač. 59 (radové); 1 Kor 12, 27 
– 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b 
(nezišt.); predobr. antifóny a blaženstvá; 
tropár z pondelka a nezištníkom; kondak 
z pondelka, Sláva nezištníkom, I teraz 
podľa predpisu, prokimen, Aleluja a pri-
časten z pondelka a nezištníkom (HS: 154, 
296; PZ: 108, 271; HP: 109, 286)

UTOROK
2. november
Mučeníci Akindyn a spol.
Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko 
čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. 
(Lk 11, 34)
Všade tam, kde do temnoty vstúpi svetlo, 
spolu s ním prichádza aj život. Túžiac 
prirodzene po živote máme priestor 
uvažovať o využití ľudských dispozícií 
na to, aby sme si život chránili a zachovali. 
Pre duchovné nazeranie je touto dispozí-
ciou naše srdce ako priestor reflexie Boha 
a odkrývania jeho výnimočnosti, ktorá 
sa môže neustále sprítomňovať v ľudskej 
dôstojnosti a originálnosti ako živá a život 
dávajúca skúsenosť človeka so svojím Bo-
hom. Dajme teda priestor našej originál-
nosti a vložme ju cez svetlo túžby po živote 
s Bohom do jeho milosti. A tak nech sú 
naše srdcia naplnené skutočným životom 
dávajúcim reálny a pravdivý pohľad na ži-
votné okolnosti vo svetle evanjelia.
Liturgia: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 
41, zač. 60; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter 
Jozef a diakon Aitalas
Beda vám, lebo ste ako neoznačené 
hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. 
(Lk 11, 44)
Pohľad na ktorékoľvek hrobové miesto vo 
väčšine ľudí vyvoláva priestor na úvahu 
človeka. Áno, práve toho človeka, ktorý 
je každý deň postavený pred množstvo 
úvah dotvárajúcich ľudskú každodennosť. 
A práve v tejto každodennosti sa do pop-
redia našej existencie dostávajú momenty, 
keď budujeme a dotvárame vlastnú ľudskú 
a duchovnú identitu. Každodennosť, ktorá 
nemusí byť iba priestorom spontánnych 
úvah o živote, ale, práve naopak, priesto-
rom na dozrievanie ľudských aj duchov-
ných hodnôt, ktoré majú jasne zadefino-
vať naše uvažovanie o živote, a to práve 
v kontexte Božích princípov. Práve tento 
fakt nám má byť nápomocný k tomu, aby 

raz naše hrobové miesto bolo označené 
viditeľnou duchovnou pečaťou živej úvahy 
o Božej pravde siahajúcej až za hranicu 
pozemskej púte, a to pred Božou tvárou.
Liturgia: 1 Sol 4, 1 – 12, začalo 269; Lk 11, 
42 – 46, začalo 61; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo stredy (HS: 156 ; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠTVRTOK
4. november
Prepodobný Joannikios Veľký
Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokry-
tectva. (Lk 12, 1)
Kresťan je povolaný, aby rozlišoval, aký 
kvas ovláda jeho život. Lebo ako kvas 
strachu zo smrti vedie človeka k pokrytec-
tvu a zabezpečovaniu si všetkého pre svoje 
pohodlie a záchranu pozemského života, 
tak dar Božej bázne nás vedie k skutočnej 
slobode ducha. Preto ako hovorí ctihodný 
Béda: „Lebo ako trocha kvasu skazí všetku 
múku, tak pretvárka pripraví ducha o všet-
ku čistotu a pravosť cností.“
Liturgia: 1 Sol 5, 1 – 8, začalo 271; Lk 11, 
47 – 12, 1, zač. 62; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; 
HP: 113)

PIATOK
5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma
Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná 
pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred 
Božími anjelmi. (Lk 12, 8)
Je veľmi známa udalosť zo života blaho-
slaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča 
vo väzení. Keď na jeho smrteľnej posteli 
prišli za ním jeho spoluväzni a pýtali sa 
ho: „Pavlíčku, povedz nám, kto ti najviac 
ublížil. My im to potom vrátime, keď sa 
dostaneme z väzenia.“ On vtedy povedal: 
„Bratia moji, ale mne nikto neublížil!“ 
Veď láska stále hľadá v blížnom dobro aj 
za cenu kríža. Preto aj Boh, ktorý je Láska, 
oslavuje tých, ktorý túto lásku zjavujú vo 
svojom živote. 
Liturgia: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; 
Lk 12, 2 – 12, zač. 63; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159 ; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad 
všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. 
(Lk 9, 1)
V týchto Dvanástich je už prítomné spo-
ločenstvo Cirkvi, ktorá je ako milosrdný 
Samaritán poslaná prichádzať k tým, ktorí 

sú ranení a neraz na okraji spoločnosti. 
Moc, ktorú darúva Ježiš Kristus, je proti-
kladom moci diabla. Lebo prináša odpus-
tenie hriechov, ktoré vedie k uzdraveniu 
duše i tela. Boh ako dobrý pastier hľadá aj 
tú poslednú ovečku, aby aj jej mohol cez 
spoločenstvo Cirkvi obviazať a uzdraviť 
boľavé rany.
Liturgia: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115 ; HP: 115)

NEDEĽA
7. november
24. nedeľa po Päťdesiatnici 
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
Tu prišiel muž, menom Jairus, ktorý bol 
predstaveným synagógy. Padol Ježišo-
vi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho 
domu,... (Lk 8, 41)
V diele Evanjelium, ako mi bolo odhalené 
Mária Valtorta píše Ježišove slová o pomoci 
v nebezpečenstve. „Veľakrát ani nečakám, 
kým ma zavolajú, keď vidím svoje deti 
v nebezpečenstve. A často pribehnem aj 
k tomu, kto je mojím nevďačným synom. 
Vy spíte alebo vás ovládajú starosti a zhon 
života. Ja bdiem a modlím sa za vás. 
Som anjel všetkých ľudí, starám sa o vás 
a nič nie je pre mňa bolestnejšie, ako 
keď nemôžem pomôcť, lebo vy nech-
cete moju pomoc a radšej konáte sami 
alebo horšie – žiadate pomoc od zlého. 
Ako otec, ktorý vidí, že syn ho odmieta: 
,Nemilujem ťa. Nechcem ťa. Choď preč 
z môjho domu‘, tak som i ja ponižovaný 
a utrápený viac, než som bol pre rany. Ale 
ak ma len neodmietnete: ,Odíď‘ a ste iba 
zaťažení starosťami života, potom som 
večný, bdejúci, pripravený prísť ešte prv, 
než ma zavoláte. A ak čakám, aby ste mi 
povedali aspoň jedno slovíčko – niekedy 
ho čakám, to preto, aby som počul, že ma 
voláte. Aké je to pohladkanie, aká nežnosť 
počuť, že ma ľudia volajú! Počuť, že si 
pamätajú, že som Spasiteľ! Nehovorím ti 
ani, akú nekonečnú radosť cítim a ako ma 
až nadnáša, keď je niekto, kto ma miluje, 
a volá ma aj vtedy, keď ma nepotrebuje. 
Volá ma, pretože miluje mňa viac než 
čokoľvek iné na svete a cíti, ako sa napĺňa 
radosťou podobnou mojej radosti, už len 
keď zavolá: ,Ježiš, Ježiš‘, ako to robia deti, 
keď volajú: ,Mamka, mamka!‘ A zdá sa im, 
ako by im stekal na pery med, pretože už 
len samotné slovo mamka nesie so sebou 
chuť materských bozkov.“
Liturgia: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 
– 56, zač. 39 (radové); predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo 7. 
hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Tomáš Fischer
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Na  začiatku  cirkevného  roka  sa  chrámoch 
číta úryvok z Lukášovho evanjelia, ktoré 

hovorí o tom, ako Ježiš, skôr než začal 
verejne účinkovať, vošiel do nazaretskej 
synagógy a tam citoval proroka Izaiáša: 
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma 
pomazal, aby som hlásal evanjelium 
chudobným.  Poslal  ma  oznámiť   zaja-

tým, že budú prepustení, a slepým, že bu-
dú vidieť; utláča-
ných prepustiť na 
slobodu a ohlásiť    

                 Pánov milostivý rok.“

Úloha: Vyfarbi si symbol Božieho Ducha a nech tento rok je aj pre teba 
milostivý. 

Začiatočný bod cirkevného roka sa nazýva 
indikt. A potom sa striedajú všedné dni, 
sviatočné nedele, menšie, väčšie a najväč-
šie sviatky Cirkvi. Tento ročný okruh 
môžeme prirovnať k hodinám na budíku, 
ktoré nemajú 12 hodín, ale 12 mesiacov. 
Budíček zazvoní hlavne vtedy, keď nám 
má pripomenúť veľmi dôležité pravdy 
viery a pozýva nás všetkých spoločne sa 
modliť a kráčať až k nebeským bránam.
Úloha: Správne priraď sviatky k jednotlivým 
číslam na ciferníku. 

Blíži sa september a s ním deň, ktorý je plný 
takejto nádeje. Volá sa indikt a znamená za-
čiatok nového cirkevného roka. Otvárajú 
sa tak nové možnosti pre našu dušu, kto-
rá by mala zasa o trochu viac „podrásť“ 
vo viere a poznaní nášho dobrotivého 
Boha. Podobne sa otvára nový školský 
rok, v ktorom sa zasa môžeme naučiť 

niečo nové o Božej múdrosti, ktorú 
môžeme objavovať vo všetkom okolo nás. 

Ahoj, deti,  nádej je pre nás životne dôle-
žitá. Stále v nás obnovuje možnosť 
začať odznova. Ak sa nám niečo nevy-
darí, ponúka možnosť urobiť to ešte 
raz a lepšie. Predstava, že môžeme 
v budúcnosti niečo zmeniť, nás po-
háňa nevzdávať sa a kráčať dopredu, 
vyskúšať niečo nové, aj nepoznané, 
alebo napraviť to staré a nepodarené. 
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Príbehy poslušníkaUčitelia

Cirkevný kruh

Potrebuješ učiteľa. 
Najlepšie duchovného 

aj telesného.

Viete, že slovo indikt súvisí s takou 
bežnou vecou, ako sú peniaze? 
Naozaj. Pôvodne sa slovo používalo 
na označenie �nančného roka, 
kedy sa výnosom rímskeho cisára 
nariadil súpis majetku občanov. 
Možno ste si všimli, že v tomto slove 
latinského pôvodu je dvakrát viac 
spoluhlások ako samohlások. 
Úloha: V písmenkovej sieti nájdi 
slovo indikt. Pomôcka: Je ich deväť.

Šesť písmen

Snáď to teraz 
pôjde lepšie. 

Do monastiera prichádza stále 
viac cudzincov. Potrebujem sa 

dohovoriť.

Najprv 
Svätého 
Ducha 
a potom
...

To je 
dobrá 
vec.

... zájdi za starcom Glosanom. 
Dlhé roky žil v Anglicku, je múd-

ry a naučí ťa nielen hovoriť, 
ale aj ...

Čo si to 
nesieš?

???

A. Vianoce    B. Veľká noc    C. Päťdesiatnica
D. Indikt    E. Nanebovstúpenie

Milostivý 
rok

Angličtinu 
pre samo-

ukov.

A čože...?

Nie je to 
vôbec...

... ľahké. 
Nejde mi to. ... ohlasovať po anglicky.
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BLAHOŽELÁME

Drahý náš otec Peter Halgaš, 29. júla si 
oslávil krásnych 40 rokov života. Pri tejto 
príležitosti ti prajeme mnoho Božích milostí, 
pevné zdravie, plnosť darov Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnoha-
ja i blahaja lita! To ti vyprosuje svokra Emília, 
švagor Peter s rodinou a rod. Čakurdovcov.

8. septembra, na sviatok 
Narodenia Presvätej 
Bohorodičky, oslavuje 
narodeniny – 50 rokov náš 
duchovný otec Ladislav 
Praščák. K tomuto vzác-
nemu jubileu vám, otče, 

vyprosujeme pevné zdravie, hodnosť Božie-
ho požehnania, plnosť darov Svätého Ducha 
a ochranu našej Matky Márie. Na jej príhovor 
ako tej, ktorá je vzorom bezpodmienečnej 
vernosti a odovzdanosti Bohu, vám vypro-
sujeme aj naďalej pevnú vieru, ktorú máte 
v sebe v každom čase, milosť pokorne a od-
vážne prijímať Božiu vôľu a jeho plán tak, aby 
plnosť jeho pokoja a radosti vás sprevádzala 
vašou kňazskou službou i každodenným 
životom. Ďakujeme vám aj celej vašej rodine 
za vaše dobré srdcia, ústretovosť a kreativitu 
pri zveľaďovaní zverených farností.

vďační farníci zo Strážskeho

Drahý duchovný otec Ladislav Praščák, 
8. septembra oslávite 50 rokov života. 
Do ďalších dní vám vyprosujeme hojnosť 
Božích milostí, pevné zdravie, plnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohoro-
dičky.

Duchovný otec Laco, máme vás veľmi radi,
veľa pre nás robíte, aj srdce by ste dali.

Narodili ste sa v deň ako Panna Maria,
tešíme sa z toho celá dedina.

Nech ste u nás ešte dlhé roky,
prajú si to aj našo chlopy.

Tak buďte šťastný a zdravý, prajeme vám všetci,
aby ste slúžili čo najdlhšie v našej obci.

S vďakou a úctou veriaci obce Voľa
Na mnohaja, blahaja lita!

10. septembra 2021 sa do-
žíva náš milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko 
Michal Hacko 75 rokov 
svojho života. Želáme ti 
k tvojmu sviatku dobré 
zdravie, šťastie a lásku. 
Manželka Marta ti vyprosuje u nášho Pána 
Božie milosti a nebeské kráľovstvo. Nech ti 
Boh za tvoju službu kurátora v našej cerkvi 
dopraje dlhý a šťastný život a požehnané trá-
venie času s rodinou. K blahoželaniu sa pri-
pája dcéra Jana s Ivom, syn Michal s Ľubou, 
dcéra Martina s Michalom,  vnúčatá Tinka, 
Miško, Ľubka, Lenka, Dávid, Ivana s manže-

lom Adriánom a pravnúčikom Adamkom. 
Na mnohaja i blahaja lita, oslávenec náš!

8. septembra uplynie 20 rokov od prijatia 
sviatosti Kristovho kňazstva otca Marcela 
Gajdoša. Ste veľkým požehnaním pre veria-
cich v Košiciach-Šaci, kde pôsobíte ako farár. 
Nech Boh žehná ďalšie roky vašej kňazskej 
služby a udelí vám potrebné milosti na rast 
a budovanie Božieho kráľovstva. Vyprosuje-
me vám od Pána Boha hojnosť Božích milostí, 
plnosť darov Svätého Ducha a ochranu 
Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja 
lita.
gréckokatolícki veriaci z farnosti Košice-Šaca

Dôstojný otec Pavol Fenik 
oslávi 12. septembra 40 
rokov života. Pri tejto 
príležitosti prijmite, otec 
Pavol, od nás blahoželanie 
a touto cestou i poďa-
kovanie za mnohé vaše 

diela a konania. Prajeme vám do ďalších 
rokov pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky 
nebeského Otca i darov Ducha Svätého. Nech 
vás i vašu rodinu vezme pod ochranný plášť 
Presvätá Bohorodička a chráni vás v kňaz-
skom i rodinnom živote.

Na mnohaja lita želajú  
veriaci farnosti Svidník-Záhradná.

V týchto dňoch si pripo-
mína náš duchovný otec 
Michal Galmus dôležitú, 
no radostnú chvíľu svojho 
života, 35. výročie narode-
nia. Pri príležitosti vášho 
životného jubilea vám vy-

prosujeme od Všemohúceho hojnosť Božích 
milostí a zdravia. Nech vás váš patrón, ktorý 
je vaším celoživotným ochrancom, i naďalej 
ochraňuje, pomá ha a sprevádza na neľahkej 
púti – púti pastiera, ktorý vedie svoje stádo 
do Božieho košiara. Všetko dobré pre vás 
a vašu rodinu vyprosujú veriaci farnosti 
Košice-Furča. Mnohaja i blahaja lita!

INZERCIA

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

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

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 

Prenajmem starší RD po rekonštrukcii, 25 km 
východne od Košíc. Od augusta t. r. Mesačne 
200 € + inkaso. Majiteľ: 0911 812 227.

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

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)
04.09. (sobota)  08.30 Ruženec 09.00 Tretia 

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

lovce)
19.09. (nedeľa)  10.00 Svätá liturgia csl. 

(Prešov)
25.09. (sobota)  14.30 Svätá liturgia csl. 

(Parma)
26.09. (nedeľa)  10.30 Svätá liturgia sl. (Brati-

slava)

25www.casopisslovo.sk oznamy



TV LUX

Sobota  07.00 Svätá liturgia z Prešova 14.00 
Akatist
03.09. (piatok)  15.15 Týždeň s ... Stará Ľubov-

ňa – bl. Gojdiča 17.10 Pápežské cesty
04.09. (sobota)  10.55 Ján Pavol II. – priateľ Slo-

vákov (dok.) 13.50 Pápež František prichádza 
(5) – Nádej uprostred chudoby 20.30 Staro-
módny (film) 2
05.09. (nedeľa)  10.50 Pápež František pri-

chádza (5) – Nádej uprostred chudoby 16.00 
Staromódny (film) 2
06.09. (pondelok)  19.30 Svätý František: Krás-

ny rytier (anim. seriál) 20.15 A teraz čo? (Prečo 
voláme pápeža Svätý Otec?)
07.09. (utorok)  19.30 Svätý František: Franti-

šek ide do vojny (anim. seriál) 22.40 Až na kraj 
sveta – Cirkev pápeža Františka
08.09. (streda)  16.05 Príbeh Márie z Nazareta 

19.30 Svätý František: S holými nohami (anim. 
seriál) 21.50 Gréckokatolícky magazín
09.09. (štvrtok)  10.15 Gréckokatolícky maga-

zín 14.35 Pápež František prichádza (6) 16.05 
Pápež František – Vlastnými slovami 19.30 
Svätý František: S pannou chudoby (anim. 
seriál) 21.40 Vodcovstvo a pápež František
10.09. (piatok)  19.30 Svätý František: Pravidlá 

mníchov (anim. seriál) 20.30 Diaľnica do neba 
– Blahoslavený tínedžer, bežný chlapec, ktorý 
študuje, športuje... 22.15 Gréckokatolícky 
magazín
11.09. (sobota)  08.05 Gréckokatolícky maga-

zín 15.30 Gréckokatolícky ruženec – slávnost-
ný 20.30 Svätá rodina (film)
12.09. (nedeľa)  11.30 Svätá omša z Budapešti 

14.45 Pápež František na Slovensku (priví-
tanie) 16.30 Pápež František na Slovensku 
(ekumenické stretnutie) 19.30 Súhrn špeciál
13.09. (pondelok)  08.10 Týždeň s... Kostol 

zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX v Ko-
šiciach 08.45 Pápež František na Slovensku 
(prijatie u prezidentky) 10.30 Pápež František 
na Slovensku (stretnutie s biskupmi a kňazmi) 
15.30 Pápež František na Slovensku (stret-
nutie so židovskou komunitou) 19.30 Súhrn 
špeciál
14.09. (utorok)  09.30 Pápež František na Slo-

vensku (božská Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
v Prešove) 13.30 Pápež František na Sloven-
sku (stretnutie s rómskou komunitou) 16.30 
Pápež František na Slovensku (stretnutie 
s mladými v Košiciach) 19.30 Súhrn špeciál
15.09. (streda)  08.30 Pápež František 

na Slovensku (modlitbové stretnutie s bis-
kupmi) 09.15 Pápež František na Slovensku 
(svätá omša v Šaštíne) 13.15 Pápež František 
na Slovensku (rozlúčka na letisku) 19.30 Súhrn 
špeciál
18.09. (sobota)  11.45 Zabudnuté poklady: 

Kostoľany pod Tribečom 15.30 Gréckokato-
lícky ruženec – bolestný 20.30 Svätý Ignác 
z Loyoly (film)
19.09. (nedeľa)  16.15 Svätý Ignác z Loyoly 

(film)

TV NOE

04.09. (sobota)  14.25 Bulharsko: Kořeny Romů 
(dok.) 15.00 Mnišství – příběhy lidí a pouští – 
Z Východu na Západ
05.09. (nedeľa)  14.05 Dvě koruny – Hraný dok. 

film o Maximiliánovi Kolbem 16.25 Po stopách 
Ježíše Krista (7) – Ty jsi Kristus
11.09. (sobota)  17.15 Řím, hlavní město víry 

(1) 21.10 Mise – legendárny britský film s Ro-
bertom de Nirom
12.09. (nedeľa)  15.00 Studio František 20.25 

Papež František: Můj život (autobiograf.dok.)
13.09. (pondelok)  09.00 Studio František 

12.50 Řím, hlavní město víry (1) 17.30 Studio 
František
14.09. (utorok)  09.00 Studio František 15.30 

Studio František 22.10 Po stopách Ježíše 
Krista (8)
15.09. (streda)  09.00 Studio František 18.45 

Od Františka k Františkovi (dok.)
18.09. (sobota)  18.55 Řím, hlavní město víry 

(2) – mníšstvo 20.55 Polární příběh (rodinný 
film)
19.09. (nedeľa)  21.05 Ohlédnutí za návštěvou 

papeže Františka na Slovensku

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
10.09. (piatok)  16.30 Pútnický víkend – Pu-

tujeme so Svätým Otcom: Duchovné poklady 
šaštínskej baziliky
11.09. (sobota)  20.15 Od ucha k duchu – Čo 

nám môže priniesť pápež František?
29.09. (streda)  20.00 Lupa – Gréckokatolícka 

farnosť Ortuťová

RTVS

JEDNOTKA

12.09. (nedeľa)  15.30 Oficiálne prijatie Sväté-
ho Otca na letisku v Bratislave 16.30 Ekume-
nické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre 
v Bratislave

13.09. (pondelok)  09.15  Zdvorilostná návšte-
va u prezidentky Slovenskej republiky 10.00  
Stretnutie s predstaviteľmi štátu... 10.45 
Stretnutie s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi, 
seminaristami a katechétmi 16.00 Návšteva 
centra Betlehem v Bratislave 16.45 Stretnutie 
so židovskou komunitou 18.00 Stretnutie 
s predsedom parlamentu a s predsedom vlády
14.09. (utorok)  09.00 Prílet na letisko 

v Košiciach 10.30 Božská liturgia sv. Jána 
CHryzostoma pred Mestskou športovou halou 
v Prešove 14.00 Umelecko-duchovný prog-
ram „Na ceste“  z Luníka IX. v Košiciach 16.00 
Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku 
IX. 17.00 Stretnutie s mladými na Štadióne 
Lokomotíva v Košiciach
15.09. (streda)  09.10 Modlitbové stretnutie 

biskupov v Národnej svätyni v Šaštíne 10.00 
Národná púť na otvorenom priestranstve pri 
Národnej svätyni v Šaštíne 13.30 Rozlúčkový 
ceremoniál na letisku v Bratislave

DVOJKA

05.09. (nedeľa)  11.30 Orientácie 19.50 Slovo
06.09. (pondelok)  12.55 Orientácie R

12.09. (nedeľa)  10.15 Odkaz Jána Pavla II. 
Slovensku 11.30 52. Medzinárodný eucha-
ristický kongres v Maďarsku – svätá omša so 
Svätým Otcom Františkom 13.30 Televízny 
posol 19.50 Slovo

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

Nedeľa  06.13 Zamyslenie na dnešný deň 
08.05 Hosť nedeľného Dobrého rána 10.05 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie/Encyklopédia 
spravodlivých (iba Slovensko) 12.30 Opri sa 
o mňa 20.05 Biele miesta 20. storočia/K2 
22.20 Encyklopédia spravodlivých/Osudy, 
ktoré písalo 20. storočie (iba Slovensko)
05.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy-

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

Regina) 
14.09. (utorok)  10.30 Gréckokatolícka svätá li-

turgia z Prešova so Svätým Otcom Františkom
15.09. (streda)  10.00 Svätá omša zo Šaštína so 

Svätým Otcom Františkom (aj Regina)
19.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Banskej 

Bystrice
26.09. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie 

z Tornale (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
19.09. (nedeľa)  09.05 Gréckokatolícka svätá 

liturgia z Medzilaboriec
RÁDIO DEVÍN

Nedeľa  07.00 Krajina duše 

zmena programu vyhradená
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ELIZABETH CAMDENOVÁ: 
ODVÁŽNY PLÁN

KNIHA	J	Ako biochemička pôsobiaca 
v New Yorku zasvätila doktorka Rosalinda 
Wernerová svoj život križiackej výprave 
proti chorobám prenášaným vodou. Patrí 
k priekopníkom prelomovej technoló-
gie. Komisár Newyorskej vodnej správy 
Nicholas Drake pochybuje o Rosalin-
de a metódach, ktoré používa tím jej 
spolupracovníkov. Keď sa s ňou počas 
súdneho sporu dostane do konfrontácie, 
je zaskočený svojou reakciou na pôvabnú 
vedkyňu.  Aj keď Rosalinda a Nick vedú 
súkromnú vojnu proti vzájomnej náklon-
nosti, pevne stoja na opačných stranách 
v bitke, ktorá neovplyvní iba ich. Keď 
pobúrenie vzrastie a Rosalinda sa stane 
terčom neznámeho nepriateľa, obaja 
súperi si uvedomia, že v hre je oveľa viac. 
(Martin Švikruha, i527.net)

ANGELO COMASTRI:  
V BOŽOM OBJATÍ

KNIHA	J	Knihu V Božom objatí 
o kráse svätej spovede napísal taliansky 
kardinál Angelo Comastri, ktorý hovorí, 
že nikdy nezabudne na to, ako malí 
vnímajú náboženstvo a svet okolo seba. 
S veľkým porozumením opisuje spoveď 
ako stretnutie s milosrdným Ježišom, 
ktorý si s láskou pritúli k srdcu aj toho 
najväčšieho hriešnika. V knihe spomína 
sv. Jána Bosca ako chlapca a jeho vzťah 
k spovedi, sv. Pavla, sv. Augustína, sv. 
Máriu Gorettiovú, pátra Damiána de 
Veustera a jeho neobvyklé spovede 
na ostrove malomocných. Na knihu 
s pôsobivými ilustráciami oceňovanej 
ilustrátorky Bimby Landmannovej nad-
väzuje kniha Ja som s vami o hĺbke svätej 
omše a Eucharistie od rovnomenných 
autorov. (Martina Jokelová-Ťuchová)

HOOLIGANS

FILM	J	Po tom, čo je Matt neprávom 
vyhodený z Harvardu, prichádza na čas 
do Londýna k svojej sestre. Tu spoznáva 
Petea, ktorý je sestriným švagrom a patrí 
k futbalovým fanúšikom, ktorí vyhľadá-
vajú bitky (tzv. hooligans). Vzniká medzi 
nimi nevšedné priateľstvo a Matt spoz-
náva Peteov svet, kde sa neustupuje pred 
ničím. Matt sa začína učiť, ako sa postaviť 
sám za seba a za svoje hodnoty. Aj keď 
tento film môže diváka pobúriť značne 
vulgárnym slovníkom a množstvom ná-
silia, pod povrchom sa skrýva príbeh pria-
teľstva a dôvery. Film poukazuje na cenu, 
ktorú mladý človek je ochotný zaplatiť 
za pocit priateľstva a prijatia, hoci ňou 
bude aj život na hrane. (Slavomír Gereg 
ml.)

kultúra

LEKÁREŇLEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiánasv. Kozmu a Damiána
 PREŠOV, Hlavná 1 PREŠOV, Hlavná 1

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – august

50 rokov: Anna Fedorová, Ľubica; Želmíra 
Kušnirová, Michaľany
60 rokov: Helena Čižmárová, Trebišov; Darina 
Danková, Zemplínske Hradište; Táňa Klobuš-
níková, Prešov; Marta Sabová, Hažín; Mária 
Tatárová, Davidov; Mária Truchanová, Sačurov; 
Mária Vasiľová, Zdoba
70 rokov: Ružena Bobíková, Veľaty; Veronika 
Brhliková, Úpor; Jozef Ladika, Vranov nad Top-
ľou-Lomnica; Mária Nemzetová, Stanča; Jolana 
Očkašová, Košice; Paulína Perextová, Veľké 
Ozorovce; Gabriela Skybjaková, Košice; otec 
Gabriel Székely, Abranovce; Anna Vasiľová, 
Rakovec nad Ondavou; Anna Višňovská, Dlhé 
Klčovo
75 rokov: Ing. Anna Dobošová, Sečovce; Agáta 
Kukráková, Porostov; Jolana Novotná, Lesné; 
Anna Pšaková, Vojnatina; Anna Samuelčíko-
vá, Michalovce; Gabriela Sivuličová, Prešov; 
Ľudmila Sokolová, Sečovce; Mária Stanková, 
Humenné; Anna Štenková, Vysoká nad Uhom
80 rokov: Jozef Čakloš, Košice; Jozef Duda, 
Lipany; Anna Kaňuchová, Vranov nad Topľou; 
Mária Miňová, Zemplínska Teplica; otec Andrej 
Rusnák, Košice
85 rokov: Anna Kurišková, Sečovská Polianka; 
Helena Miženková, Košice; Michal Pisko, Koši-
ce; Mária Vaľovčinová, Sečovská Polianka

Jubilanti – september

50 rokov: Iveta Čekľovská, Moravany; Ľudmila 
Fedorová, Michaľany; Mária Hančuľáková, 
Dvorianky
60 rokov: Anna Fenešová, Kuzmice; Anna 
Ondernická, Choňkovce
70 rokov: Anna Bačová, Sečovská Polianka; 
Anna Dubovská, Humenné; Veronika Fejková, 
Vranov nad Topľou-Lomnica; Milan Medeši, 
Cabov; Mária Olejárová, Košice; Mária Pazi-
čová, Košice; Mária Telehová, Sobrance; Ján 
Tomaščin, Kvačany; Jaroslav Varga, Micha-
lovce; Terézia Vašková, Kuzmice; Kvetoslava 
Velčková, Vranov nad Topľou
75 rokov: Mária Antolíková, Sečovce; Ľudmila 
Bartková, Vranov nad Topľou; Anna Blaná-
rová, Košice; Mária Fedoriková, Iňačovce; 
Milada Grodzová, Stakčín; Viktória Hlaváčová, 
Sečovce; Margita Mudroňová, Sedliská; Mária 
Pohlodová, Vlača; Margita Takáčová, Zdoba
80 rokov: Bartolomej Čverčko, Vinné; Michal 
Feckanin, Vranov nad Topľou; Tatiana Jab-
lonská, Kamenica nad Cirochou; Ján Kocan, 
Košice-Pereš; Milan Šlepák, Strážske
85 rokov: Konštantín Göcze, Poprad; Mária Go-
džáková, Hažín nad Cirochou; Ernest Ňachaj, 
Ruská Nová Ves; Gabriel Paulina, Michalovce; 
Júlia Šľachtičová, Trebišov; Mária Tamašová, 
Sečovce
90 rokov: Anna Gavaľová, Trhovište; Mária Hu-
dáková, Streda nad Bodrogom; Mária 
Petričková, Veľaty; Mária Porhinčá-
ková, Veľký Ruskov; Mária Sotáková, 
Novosad; Jozef Suchoža, Košice

Jubilanti – október

50 rokov: Bibiana Šujanová, Poluvsie; otec 
Vladimír Varga, Košice; Peter Žeňuch, Brati-
slava
60 rokov: Jozef Fedák, Sačurov; Miroslav Fiľak, 
Nižný Hrabovec; Pavol Iždinský, Telgárt; Viera 
Kentošová, Sačurov; Mária Miková, Davidov; 
Viera Surdejová, Rudlov; Anastázia Vasilková, 
Strážske
70 rokov: Mária Borošová, Veľká Tŕňa; Ľudmila 
Chovanová, Telgárt; Michal Danko, Kysta; 
Michal Fedorčák, Trebišov; Jozef Grešš, Parti-
zánske; Agnesa Kovaľová, Vranov nad Topľou; 
Mária Kudláčová, Priekopa; Anna Medviďová, 
Sobrance; Tatiana Michalková, Stročín; Anna 
Petríková, Čeľovce; Michal Zubko, Davidov
75 rokov: Marta Janusiková, Hlivištia; Nikolaj 
Malinčák, Čertižné; Zuzana Tóthová, Košice
80 rokov: Mária Čabinová, Sobrance; Július 
Ferko, Michalovce-Močarany; Boris Franko, 
Košice; Natália Krátka, Banská Bystrica; Mária 
Poláková, Lesíček; Anna Zavodová, Košice
85 rokov: Michal Bartko, Košice; Pavlína Ďu-
ristová, Zbehňov; Bartolomej Kočiš, Okružná; 
otec Jozef Voskár, Sabinov; Júlia Zelinková, 
Košice
90 rokov: Mária Feciková, Levoča; Mária Ináto-
vá, Jastrabie; Michal Vojček, Giraltovce
95 rokov: Helena Mikitová, Košice
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