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2 SLOVO  I  EditOriaL

» Juraj GRADOŠ

Ak sa zamyslím nad tým, čo dnes na Slovensku a vše
obecne v európskej spoločnosti chýba, tak je to vernosť. 
Možno budete oponovať, ale drvivá väčšina nedostatkov 
pramení práve zo straty vernosti. A znovu vás možno 
prekvapím, ale práve vernosť od nás Boh očakáva.

Pozrite sa na jednotlivcov. Kedysi bol človek verný tej či 
onej značke. Bol verný svojim zásadám. Verný národu. 
Verný Cirkvi. Verný Bohu. V tejto viere prijímal i ťažšie 
okamihy, neutekal k iným, nepresadal na ďalšiu stolič
ku. Je to vidno u starších ľudí, ktorí často verne volia tú 
svoju stranu či hnutie, lebo ich volili pred rokmi. Ak sa 
pozrieme na aktuálnu situáciu, tak vernosť je prežitok. 
Rozhodujeme sa tu a teraz. Meníme svoje postoje v zlom
ku sekundy. Hľadáme to, čo je pre nás dnes najlepšie. 
A tak sa vernosť vytráca. A či je to v oblasti nákupov, 
značiek, klubov, strán..., všade hľadáme výhodu pre seba 
a nehľadíme na vernosť. Tento konzumný spôsob života 
zameraný na seba sa pretavuje aj do spolužitia. Priatelia 
sú dovtedy našimi priateľmi, kým z nich máme osoh. Ak 
by nám však toto priateľstvo zaťažovalo život, kariéru, 
rast..., veľmi rýchlo ho obetujeme. Podobne konáme aj 
v manželských vzťahoch. A Cirkev? Ak nám nevyhovuje 
práve náš kňaz, neraz zanevrieme na celú Cirkev – alebo 
aspoň na tú svoju – a naschvál pôjdeme ku „konkurencii“. 
Aj národná hrdosť sa končí za hranicami Slovenska. Veď 
chváliť sa, byť hrdý na to, že som z krajiny, o ktorej nikto 
nevie ani to, že existuje, je trápne. A čo Boh? Byť mu ver
ný? Veď nás to obmedzuje, nemôžeme žiť svoj život.

A tak je vernosť out – prežitok. Niečo nepríjemné, neuži
točné, zaťažujúce. Lenže z jej absencie vyrastajú problé
my dnešnej doby – sebectvo, zničené životné prostredie, 
rozpady rodín a ľudskej spoločnosti ako takej. Bez nej je 
správa štátu a každej spoločnosti o nahromadení majetku 
alebo moci. Tu nejde len o vernosť tých hore. Ak sú závislí 
od prelietavej náklonnosti voličov, robia, čo sa im páči, 
nie to, čo je pre nich potrebné. Sú ako „dobrí“ rodičia, 
ktorí dávajú každý deň deťom tony sladkostí. Ktoré dieťa 
by odmietlo? A ktoré by nechcelo ďalší deň viac? No 
skutočne je to pre deti prospešné a potrebné? Podobne je 
to v politike. Aj v Cirkvi je často dobrý ten kňaz, ktorý ide 
„s dobou“, ktorý uchlácholí svedomie. Alebo ten, ktorý 
je súčasťou našej vzbury. Byť verný Kristovi, byť verný 
Otcovi a jeho láske sa aj medzi kňazmi pomaly stráca. 
Prečo? Lebo pochádzame z vás a aj u vás táto vernosť 
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slabne. Vernosť na rozdiel od prelie
tavosti totiž znamená boj. Ťažký boj 
za to, aby to, čomu veríme, bolo verné 
svojim zásadám. Spoločnosť, strany 
a hnutia morálke, Cirkev Bohu, značky 
kvalite, manželia sľubom... A to nie je 
ľahké. Iba tak budeme verní svojmu 
človečenstvu.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.
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NAD HOMÍLIOU  
PÁPEŽa V PrEŠOVE
» Ľubomír PETRÍK

Svätý Otec František nám svojou homíli
ou v Prešove na sviatok Povýšenia svätého 
Kríža 14. septembra 2021 zanechal posol
stvo, nad ktorým potrebujeme rozjímať, 
premýšľať, pristaviť sa pri ňom, aby sme 
mu čo najviac porozumeli a s Božou 
pomocou ho dokázali uviesť do svojho 
života. V niekoľkých článkoch sa chcem 
s vami podeliť o uvažovanie o slovách 
tejto homílie. 

Je veľmi hlboká a dôležitá pre náš každo
denný život. Svätý Otec v nej ponúkol od
poveď pre človeka, ktorý má kríž a trápi 
sa. Odpovedal aj na pandemickú situáciu, 
ktorú síce výslovne nespomenul, ale ktorá 
je ako ťažký kríž doliehajúci na mnohých. 
Ohlásil radostnú zvesť pre všetkých, lebo 
každý máme osobnú skúsenosť s krížom. 
Povýšil Kristov kríž pred zrak našej viery 
tak, aby sme mohli spoznať zmysel našich 
krížov a mať odvahu i silu ich niesť, ba 
zomierať na kríži, teda milovať v rozmere 
kríža a vydávať svedectvo, pretože Ježiš 
zvíťazil nad našou smrťou. Svätý Otec 
ohlásil slovo, z ktorého sa dá žiť. To je 
skutočná homília, keď dáva život, lebo 
vtedy je to kerygma. Je to radostná zvesť, 
ba je to sám Kristus – náš život. Svätý 
Otec nám ponúkol takéto kerygmatické, 
kristocentrické ohlasovanie.

„My – hlása sv. Pavol – ohlasujeme Krista 
ukrižovaného (...), Božiu moc a Božiu 
múdrosť.“ Z druhej strany apoštol netají, 
že kríž v očiach ľudskej múdrosti pred

stavuje niečo celkom iné: je „pohoršením“ 
a „bláznovstvom“ (1 Kor 1, 23 – 24).

Toto je začiatok homílie, jej prvé dve vety. 
Svätý Otec začal v podstate in medias res, 
teda bez špeciálneho úvodu, priamo k veci, 
do jej stredu – k Božiemu slovu, ktoré bolo 
proklamované na svätej liturgii. Štyridsať 
dní aj bezprostredne v deň návštevy sme 
sa intenzívne duchovne pripravovali, teda 
to, čo by mal spĺňať úvod, určité uvedenie 
do témy, sme už mali takpovediac za se
bou. Hoci na druhej strane slová z apoš
tola, z Prvého listu Korinťanom, môžeme 

považovať za úvod, pretože uviedli tému 
kríža a priblížili nás k Evanjeliu podľa sv. 
Jána, z ktorého následne vybral Svätý Otec 
kerygmu a ohlásil homíliu. 

Pavol píše o podstate ohlasovania Krista. 
Cirkev ohlasuje Krista, ktorý zomrel 
na kríži a vstal z mŕtvych. Toho, ktorý 
sa zjavil apoštolom, o ktorom Tomáš 
povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách 
stopy po klincoch..., neuverím.“ A práve 
v Prešove Svätý Otec veľmi konkrétne 
ohlásil ukrižovaného Krista, lebo mu to 
ponúkal slávený sviatok. Je to aktuálne 
aj v súvislosti s dejinami Cirkvi na Slo
vensku, aj s dejinami Gréckokatolíckej 
cirkvi. A čo naše osobné dejiny? Kto vo 
svojich životných plánoch ráta s krížom? 
Považujeme ho za nešťastie, stroskotanie, 
prekážku v našej realizácii. Je pohoršením 
a bláznovstvom. Svätý Otec nás však 
pozval uveriť evanjeliu o kríži a prijať 
v Kristovom i našom kríži Božiu lásku. 
Slovo o kríži, ktoré nám ohlásil, je ako 
balzam pre náš život, silný lúč svetla, kto
rý nám môže pomôcť rozpoznať zmysel 
kríža v našich osobných dejinách. 

V príhovore 16. januára 2021 pápež František priblížil prvý Ježišov zázrak: 
„Znamenie je indícia zjavujúca Božiu lásku. Učí o Božej láske, ktorá je 
blízka, nežná a súcitná. Takýto je Ježiš: pomáha, slúži v skrytosti. A to 
až tak, že pochvaly za dobré víno smerujú k ženíchovi, a všimnú si to 
len obsluhujúci. Tak sa v nich rozvíja semienko viery. Veria, že v Ježišovi 
je prítomný Boh, Božia láska. Je krásne myslieť na to, že prvé znamenie, 

ktoré Ježiš vykonáva, nie je uzdravenie ani zázrak v Jeruzalemskom chrá
me, ale gesto, ktoré vychádza v ústrety konkrétnej potrebe ľudí. Je pripravený 

pomôcť, pozdvihnúť nás. Ak sme pozorní, jeho láska si nás podmaní a stávame sa 
jeho učeníkmi.“ (Marek Baran)
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Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove  I  Dávid Kováč
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miNiStériUm  
KATECHÉTU
» Peter CAP

10. mája 2021 zriadil pápež František listom Antiquum 
ministerium laické ministérium katechétu, ktorým zvýraznil 
službu katechétu, ako to uvádza aj Druhý vatikánsky 
koncil, ktorý hovorí o aktívnej úlohe laikov v Cirkvi, tak 
mužov, ako aj žien.

Špeciálna definícia pre katechétu ne
existuje. Slovo katechéta (κατηχητής) 
označuje toho, kto učí veriacich dogmám 
Cirkvi. Slovo katechéta sa zvyčajne nahrá
dza pojmom učiteľ náboženstva, čo však 
nie je presné, pretože aj vysvätení kňazi 
ohlasujú evanjelium v prostredí škôl. Ak 
hovoríme o katechétovi, ide o laika, ktorý 
má poverenie miestneho hierarchu vo 
forme kánonickej katechetickej misie pri 
napĺňaní školskej či farskej katechézy. 
Samozrejme, do tejto skupiny patria aj 
rehoľníci, ako to potvrdzuje Všeobecné 
katechetické direktórium: „Cítiť sa byť 

povolaným a prijať od Cirkvi poslanie byť 
katechétom môže v praxi nadobudnúť 
rôzne stupne obetavosti vo vykonávaní 
tohto povolania, a to podľa charakteristík 
každého katechétu. Dôležitosť kate
chetickej služby však radí, aby v diecéze 
bol istý počet rehoľníkov a laikov, ktorí 
sú verejne uznaní a v spojení s kňazmi 
a biskupom sa trvalo a obetavo venujú 
katechizácii, a tak sa pričiňujú, aby táto 
služba v diecéze nadobudla cirkevnú 
podobu, aká je jej vlastná.“

HiStÓria KatEcHétOV
Služba katechétu je v Cirkvi veľmi stará. 
Jej počiatky nachádzame už v prvotnej 
Cirkvi. „Ministérium katechétu je v Cirkvi 
veľmi starobylé,“ píše Svätý Otec v úvode 
apoštolského listu s poukázaním na bib
lické zmienky u sv. Pavla, ktorý vo svojom 
opise Cirkvi ako Kristovho tela s rozličný
mi údmi, ktoré sú si navzájom potrebné, 
spomína na treťom mieste „učiteľov“: 
„A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil 
po prvé za apoštolov, po druhé za proro
kov, po tretie za učiteľov, potom sú zázra
ky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, 
dar rozličných jazykov.“ (1 Kor 12, 28)

Dejiny evanjelizácie za ostatné dve tisíc
ročia jasne ukazujú efektívnosť poslania 
katechétov. Biskupi, kňazi a diakoni spolu 
s mnohými mužmi a ženami v zasväte
nom živote zasvätili svoj život kateche
tickému vyučovaniu, aby viera mohla 
byť účinnou oporou pre život každého 
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človeka. Niektorí z nich zhromaždili oko
lo seba aj ďalších svojich bratov a sestry, 
ktorí mali rovnakú charizmu, a zakladali 
rehole, ktoré sa úplne venovali katechéze.

Dôležitú úlohu laikov v Cirkvi, i tých, 
ktorí sú v manželskom stave a spolupra
cujú s cirkevnou hierarchiou na šírení 
Božieho kráľovstva, spomína už Pius XII. 
v encyklike Mystici corporis (Tajomné 
telo) vydanú počas druhej svetovej vojny 
v roku 1944.

UStaNOVENiE miNiStéria
List o ustanovení laického ministéria 
katechétu Antiquum ministerium vychá
dza z koncilového dekrétu Ad gentes, 
v ktorom otcovia Druhého vatikánskeho 
koncilu potvrdzujú: „Chvályhodný je aj 
zástup tých, ktorí sa tak veľmi zaslúžili 
o misijné dielo medzi národmi, to jest 
katechéti, muži a ženy, ktorí preniknutí 
apoštolským duchom za cenu veľkých ná
mah poskytujú jedinečnú a nevyhnutnú 
pomoc pri šírení viery a Cirkvi. V našich 
časoch, keď nie je dosť duchovných, ktorí 
by hlásali evanjelium toľkým zástupom 

a vyvíjali pastoračnú činnosť, služba 
katechétov je zvrchovane dôležitá.“ 

Toto vedomie v priebehu nasledujúcich 
rokov vzrastalo a vyvrcholilo apoštolským 
listom sv. Pavla VI. Evangelii nuntiandi. 
Listu predchádzalo otvorenie možnosti 
ministéria akolytátu a lektorátu pre ženy, 
a to v motu proprio z januára tohto roka. 
Ako píše Andrea Tornielli, „osobitne v na
šich časoch úloha dosvedčovať a odovzdá
vať vieru novým generáciám prislúcha 
otcom a matkám rodín. Už počas stáročí 
a ešte aj dnes v rozličných krajinách sa 
počas nedostatku kňazov viera udržiavala 
živou vďaka otcom a matkám, kateché
tom, ktorí strávili a často pre to obetovali 
svoj život. Dnes je zapojenie, uznanie 
a plné docenenie laikov urgentnosťou 
a často nevyhnutnosťou v sekularizova
ných spoločnostiach.“

O otázke ustanovenia nových laických 
ministérií ako odpovede na nové požia
davky doby sa hovorilo aj na nedávnej 
synode biskupov o Amazónii, odvolávajúc 
sa osobitne na motu proprio Ministeria 
quaedam. Ide o dokument, ktorým sv. 

Pavol VI. v roku 1972 reformoval minis
tériá v Cirkvi. „V perspektíve, ktorá vzišla 
z koncilu, synod a magistéria Petrových 
nástupcov a osobitne toho súčasné
ho, laici nie sú povolaní len vykonávať 
akési suplovanie pre nedostatok povo
laní do kňazstva. Nejde o suplovanie, 
ale o plne uznanú činnosť, zapojenie 
a spoluzodpovednosť: ich prítomnosť je 
skutočne nevyhnutná, aby Cirkev bola 
spoločenstvom a aby bola misionárskou,“ 
píše edičný riaditeľ vatikánskych médií 
a dodáva: „Ustanovením ministéria zo 
strany Cirkvi je zrejmé, že osoba s touto 
charizmou uskutočňuje autentickú cir
kevnú službu kresťanskému spoločenstvu 
pre rast jeho života a pre dosvedčovanie 
viery. Ustanovenie laického ministéria 
teda nie je na to, aby ,klerikalizovalo‘ 
laikov. Treba dúfať, že tento ďalší krok 
pomôže v boji proti tomu návratu kleri
kalizmu, ktorý viackrát verejne odsúdil 
Svätýá Otec František. Ten pripomínajúc 
nám úlohu svätého Božieho ľudu, rolu 
starých mám a matiek pri odovzdávaní 
viery robí aktuálnymi slová Pia XII. o ,ot
coch a matkách rodín i krstných rodičoch‘ 
povolaných šíriť Božie kráľovstvo.“

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA 
VASIĽA HOPKA V MICHALOVCIACH
Cirkevná materská škola bola zriadená v roku 2004 ako odpoveď 
na túžbu rodičov vytvoriť pre deti miesto, kde sa kresťanské 
hodnoty spájajú s výchovou a vzdelávaním. Materská škola túži 
napĺňať tieto potreby detí a rodiny, a ponúka komplexný rozvoj 
osobnosti každého dieťaťa po všetkých jeho stránkach.

Výchova a vzdelávanie detí prebieha v štyroch triedach podľa 
uceleného formačného programu Hopkáči na ceste za dobro-
družstvom. Priestory materskej školy prechádzajú postupnou 
rekonštrukciou, aby boli podnetným a bezpečným prostredím, 
preto sa zapájame do rôznych výziev a projektov. Vďaka podpore 
nemeckej katolíckej nadácie Renovabis v spolupráci s Konferen
ciou biskupov Slovenska grantového programu podpory rozvoja 
rodinnej pastorácie v cirkevných materských školách na Sloven
sku bol našej materskej škole schválený projekt s názvom Ras-
tieme s Bohom. Tento projekt je určený deťom našej materskej 
školy, rodičom a zamestnancom školy. Materská škola sa stane 
miestom budovania nových vzťahov medzi rodinami organizo
vaním spoločných formačných stretnutí, miestom šírenia kres
ťanskej rodinnej pastorácie v materskej škole. Jedným z cieľov 
projektu bolo podporiť materskú školu zabezpečením nového 
nábytku, kúpou interaktívnych tabúľ, didaktických hier, ale 
hlavne rozvíjať a formovať vzťahy medzi cieľovými skupinami. 

Hoci pandemická situácia nám nedovoľuje realizovať rôzne 
spoločenské, rodinné či duchovné aktivity, i naďalej máme 
túžbu byť blízko pri formovaní kresťanských hodnôt našich detí 

v spolupráci s rodinami. Preto aj vďaka spomínanému projek
tu  a vybaveniu tried digitálnymi informačnokomunikačnými 
technológiami sme spätí s rodinami, a to formou prezentácie 
kultúrnych programov i rôznych duchovných aktivít, ktoré 
v našej materskej škole zažívame. Nech Pán žehná všetky dobré 
úmysly, všetkých dobrodincov, ktorí nám na tejto ceste pomáha
jú, na mnohaja i blahaja lita. (Katarína Čintalová)



Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete sa 
uskutočňuje v smerniciach Všeobecného 
katechetického direktória. Jeho adresátmi 
sú predovšetkým biskupi, konferencie 
biskupov a vo všeobecnosti tí, ktorí pod 
ich vedením a z ich poverenia majú 
zodpovednosť v oblasti katechézy. Je 
zrejmé, že direktórium môže byť platnou 
pomôckou pre prípravu kandidátov kňaz
stva, permanentnú formáciu presbyterov 
a formáciu katechétov. 

Nové Direktórium pre katechizáciu 
z dielne Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie oficiálne predstavila 25. júna 
Svätá stolica. Osobitosťou dokumentu, 
určeného osobitne do pozornosti bisku
pov a katechétov, je spätosť evanjelizá
cie s katechézou. Zdôrazňuje spojitosť 
prvého ohlasovania s dozrievaním viery 
vo svetle kultúry stretnutia, čo je osobitne 
dôležité tvárou v tvár dvom súčasným 

výzvam Cirkvi: digitálnej kultúre a globa
lizácii kultúry.

Ako tri hlavné princípy katechetickej čin
nosti direktórium predstavuje vydávanie 
svedectva, postoj milosrdenstva a slobod
ný a nezištný dialóg. Širší priestor dáva 
téme formácie katechétov, venuje sa aj 
dôležitosti rodiny, úlohe farností, katolíc
kych škôl, prijímaniu postihnutých osôb, 
migrantov, téme medzináboženského 
dialógu, potrebe ekologickej konverzie, 
bioetike i ďalším špecifickým oblastiam. 
V súčasnosti sa pracuje na preklade 
do slovenského jazyka.

Diecézny katechetický úrad je ustanove
ný v každej eparchii dekrétom Provido 
sane concilio (12. 01. 1935: AAS 27, s. 151). 
Okrem iných činností úrad cez kňa
zov a katechétov v školskej katechéze 
pokrýva materské, základné, stredné 
a špeciálne školy v eparchii, pre ktorú bol 

ustanovený.  Na Slovensku vrámci celej 
Gréckokatolíckej cirkvi sa v školskom 
roku 2021/2022 v do školskej katechézy 
zapojilo 180 kňazov, 28 rehoľníkov a 32 
laikov. Radostná zvesť bola ohlásená 
16 063 žiakom a študentom.

Ani katechéza, ani evanjelizácia nie je 
možná bez Božieho pôsobenia prostred
níctvom Ducha. Ani najmodernejšia 
pedagogická technika, ani katechéta s tou 
najpríťažlivejšou ľudskou osobnosťou ne
môže v katechetickej praxi nahradiť tiché, 
nenápadné pôsobenie Svätého Ducha. 
On je „skutočne hlavnou postavou celého 
poslania Cirkvi“; on je hlavným kateché
tom. On je „vnútorným učiteľom“ tých, 
ktorí rastú v Pánovi. On je totiž „hlavným 
inšpirátorom každého katechetického 
diela a tých, ktorí sa mu venujú“. Svätý 
Otec pamätá aj na východné cirkvi sui iu
ris, ktoré môžu toto rozhodnutie uplatniť 
na základe ich vlastného práva.

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM SV. JÁNA KRSTITEĽA V TREBIŠOVE
Niektoré rozhodnutia majú silu ovplyvniť život človeka. Jedným 
z nich je výber strednej školy. V nasledujúcich riadkoch vás 
pozývame vstúpiť za dvere najstaršieho gréckokatolíckeho gym
názia na Slovensku a objaviť výnimočnú atmosféru Cirkevného 
gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Príbeh jediného gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej 
eparchie sa začal písať 1. septembra 1995. Od toho času ponúka 
študentom kvalitu a originálne prístupy vo vzdelávaní spojené 
s rodinným prostredím. Tieto piliere, na ktorých škola stojí, po
núkajú študentom jedinečný priestor na osobnostný a intelek
tuálny rozvoj. Dôkazom toho sú mnohé osobnosti cirkevného 
i spoločenského života, ktoré vzišli z radov študentov a dodnes 
sa hrdo hlásia k svojej škole. 

V duchu hesla „koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“ dbá 
gymnázium na výučbu cudzích jazykov. Od jeho počiatkov 
nechýbali zahraniční lektori vytvárajúci výborné prostredie 
na osvojenie si jazyka. Aktuálne škola ponúka kvalifikovanú 
výučbu anglického, nemeckého, talianskeho a ruského jazyka, 
pričom takmer všetci vyučujúci sú zahraniční lektori pôvodom 
z Kanady, Talianska, Srbska a Maďarska. 

Gymnázium je skvelým miestom aj pre milovníkov prírodo
vedných predmetov. Ich kvalitná výučba a individuálny prístup 
vyučujúcich vytvárajú vynikajúci odrazový mostík pre budúce 
povolania študentov. Stále väčšiu popularitu si každoročne zís
kavajú aj predmety ekonomika a psychológia, ktoré sú zároveň 
maturitnými predmetmi. Celý vzdelávací proces škola dopĺňa 
prednáškami, besedami, diskusiami a stretnutiami so zaujíma
vými hosťami, čím sprostredkúva študentom aktuálne poznatky 
z vedy a zo života spoločnosti.

Špeciálnou „ingredienciou“ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krs
titeľa, vďaka ktorej je nielen alternatívou štátnych škôl, je jeho 
duchovné zameranie. Úcta, prijatie, ľudskosť, hodnoty a spro
stredkovanie vzťahu s Bohom dodávajú škole jedinečný ráz. 
Vďaka kňazovi pôsobiacemu na škole majú študenti možnosť 
individuálne sa rozprávať o tom, čo prežívajú, pravidelne prijí
mať sviatosti zmierenia i Eucharistie a objavovať hĺbku kresťan
ského posolstva. Spolupráca s Červeným krížom a zapájanie sa 
do rôznych charitatívnych akcií pomáhajú študentom pretavo
vať hodnoty kresťanstva do každodenného života.

Smiech študentov na chodbách, veselé i vážne debaty s vyučujú
cimi, individuálny prístup, úcta, vzájomný rešpekt, kresťanský 
duch, kvalitné vzdelanie, ocenenia a skvelé výsledky v rôznych 
súťažiach, to všetko je znakom toho, že Cirkevné gymnázium sv. 
Jána Krstiteľa v Trebišove je dobrou voľbou pre študentov, ktorá 
ich môže nasmerovať k splneniu snov. (Milan Kmec)
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Príbeh o Božom stvoriteľskom akte na úvod
ných stránkach Biblie približuje, že prvého člo
veka Adama stvoril Boh na svoj obraz. Pozorné
mu čitateľovi neujde zaujímavá štruktúra textu 
opisujúceho toto stvorenie. V prvej kapitole 
Knihy Genezis je človek prezentovaný ako dielo 
šiesteho dňa a vrchol Božieho stvoriteľského 
aktu. Boh dáva mužovi a žene výzvu k plodeniu 
a naplneniu celej zeme a panovaniu nad celým 
stvorenstvom. Pokračujúc v čítaní však prichá
dzame v Gen 2, 5 k informácii, že na zemi „ne
bolo ani človeka, ktorý by obrábal zem“. Text tak 
naoko nepokračuje v stave, ktorý bol opísaný 
v prvej kapitole, teda nenadväzuje na pozíciu, 
ktorá prezentuje už stvoreného muža a ženu, 
ale prezentuje ďalší opis stvorenia človeka. Táto 
skutočnosť je zvyčajne odôvodnená rôznymi 
vplyvmi pri tvorbe príbehov Knihy Genezis. 

Ako čítame v Gen 2, 7, samotný akt stvorenia 
človeka prebehol v dvoch rovinách. Prvá je opí
saná svätopiscom skrze hebrejské slovo yāsạr. 
Ide o sloveso, ktorým sa opisuje práca hrnčiara 
a doslova znamená „sformovať“ alebo „vytva
rovať“. Podobným spôsobom aj Boh sformoval 
Adama z prachu zeme. Toto sloveso tak opisuje 
Božiu kreativitu, ktorá sa ukazuje počas celej 
histórie ľudstva až do dnešného dňa. V dru
hej fáze Boh unikátnym spôsobom vdýchol 
Adamovi do nozdier dych života. Svätopisec 
uzatvára tento akt slovami „tak sa stal človek 
živou bytosťou“. 

Zaujímavým prvkom v tomto príbehu je aj 
pozvanie Adama k práci a zveľaďovaniu rajskej 
záhrady. A skrze neho celé ľudstvo k zveľaďova
niu Božieho diela. Keď Boh privádza k Adamovi 
všetky zvery, aby ich pomenoval, je to pozvanie 
k vstúpeniu do Božieho poriadku, ktorý sa od
zrkadľuje v takto ilustrovanej systematickosti.

Následne v Gn 2, 18 Boh povedal: „Nie je 
dobre byť človeku samému.“ A tak stvoril ženu, 
ktorá mala byť Adamovi nápomocná. Ale žena 
na popud hada presvedčila Adama, aby jedol 
z ovocia stromu poznania dobra a zla, z ktoré
ho Boh zakázal jesť. Je zrejmé, že Adam mal 
do tejto chvíle priame a bezprostredné spojenie 
s Bohom. Ale v momente, keď spolu s Evou jedli 
zo zakázaného ovocia, sa toto spojenie stráca. 
Adam uteká pred Bohom a skrýva sa. Bez
prostredný a úprimný vzťah medzi človekom 
a Bohom je narušený. Po týchto udalostiach sú 
muž a žena vyhnaní z raja, zakladajú si rodinu 
a Eva porodí dvoch synov, Kaina a Ábela. 

Na tomto mieste sa tradične vynárajú otázky, 
koho si následne vzal Kain za manželku a s kým 
splodil syna Henocha. Konzervatívni odpoveda
júci sa chytajú informácie o tom, že Adamovi sa 
narodili ďalší synovia a dcéry (Gn 5, 4), čím ar
gumentujú, že Kainovou manželkou bola jeho 
sestra (či neter), za predpokladu, že manželstvo 
súrodencov bolo v počiatkoch ľudstva nevy
hnutné, a tak nebolo geneticky riskantné. Tieto 
otázky, ktoré trápia moderného čitateľa, nezne
pokojovali svätopiscov, lebo tí nemali v úmysle 
vytvoriť historickú kroniku. V skutočnosti nie
ktoré epizódy Knihy Genezis kolovali oddelene, 
odovzdávali sa pravdepodobne ústne predtým, 
než boli zostavené do súvislého príbehu. 

Práve príbeh o Kainovi a Ábelovi je variantom 
veľmi populárneho folklórneho motívu dotý
kajúceho sa témy „znepriatelených bratov“. Ide 
o schému, ktorá je použitá aj v príbehu Romula 
a Rema, zakladateľov mesta Rím. Tento príbeh 
má za cieľ predovšetkým poukázať na prítom
nosť hriechu a jeho devastačný vplyv v ďalších 
generáciách ľudstva. (Ľuboš Pavlišinovič)
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PRVÉ BOŽIE PRIKÁZANIE

Ja som Pán, Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, ktorým by si sa klaňal. Človek, vždy 

túžil po vzťahu k niečomu, čo je spojené s jeho 
životom, ale čo ho pritom nekonečne prevyšuje, 
čomu vzdáva počet zo svojich skutkov, čo je princí
pom pravdy, jednoty, krásy, dobra a spravodlivosti. 
Toto niečo nazýval slovom Boh. Svojím rozumom ho 
nedokázal plne pochopiť či predstaviť a jeho mylné 
predstavy ústili do rôznych foriem pohanstva.

Pravý Boh sa rozhodol zjaviť človeku spôsobom, kto
rý uznal za najvhodnejší. Jeho zjavenie sa začalo cez 
vyvolenie jednej osoby, Abraháma a jeho rodiny, po
stupne sa rozšírilo na celý jeho kmeň či národ, ktorý 
vedený zákonom prijatým cez Mojžiša sa stal poslom 
tohto zjavenia vo svete a miestom jeho zavŕšenia 
príchodom Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova. Ja 
som Pán, Boh tvoj. Nejde teda o Boha neosobného, 
vzdialeného. Ide o revolučné predstavenie sa Boha 

človekovi, ktoré je postavené na myšlienke 
vzájomnej výlučnosti. Ja, som tvoj Boh, som 
jediný Pán a ty sa nemusíš, ba ani nesmieš, 
klaňať nikomu inému. Nič ťa nesmie zraziť 
na kolená, pred nikým iným nemusíš skloniť 
svoju hlavu. Úžasné. Človek je taký dôležitý, 
že jediný skutočný Boh ho oslovuje, predsta
vuje sa mu a ubezpečuje ho, že sa nemusí pred 
nikým a ničím skláňať, ak ho prijme za svojho 
jediného Pána. 

Dnes žijeme vo svete novodobého pohanstva, 
s celým panteónom bôžikov, najmä s kultom 
egoizmu, úspechu, sexu, moci, peňazí a množ
stvom ďalších bohov či bôžikov, ktorí človeku 
sľubujú, že mu dajú, po čom túži, ale v pod
state ho zrážajú na kolená, aby sa im klaňal. 
A čo urobím ja?! Koho si vyvolím?! Ja už viem. 
Základom môjho života bude toto: Pane, ty si 
môj Boh. Nebudem mať iných bohov okrem 
teba, ktorým by som sa klaňal. (vladyka Cyril)
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„LEN“ NÁBOŽENStVO
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Pápež František nedávno povýšil službu katechétov 
na laické ministérium. Odpovede na otázky, v čom 
je význam vyučovania náboženstva v dnešných 
časoch a či sa dajú postrehnúť rozdiely v prístupe 
k výučbe náboženstva u nás a v Kanade, sme 
hľadali s Máriou Eskut, ktorá má bohaté skúsenosti 
s touto prácou na oboch stranách sveta. 

Mária Eskut, rod. 
Jurčenková (49), 

absolvovala strednú 
zdravotnícku školu 

a po maturite 
pracovala štyri roky 

vo FNsP J. A. Reimana 
v Prešove. Zároveň 
diaľkovo študovala 

na teologickej fakulte 
v Spišskom Podhradí 

a bola jednou z jej 
prvých absolventov. 
V roku 1995 dostala 

prácu katechétky 
na terajšej Katolíckej 

škole sv. Mikuláša 
v Prešove. Od r. 2005 

žije v kanadskom 
Vancouveri, kde 
aktuálne pôsobí 

ako asistentka 
na katolíckej St. 
Patrick School. 

Od r. 2007 prispieva 
do náboženského 

časopisu Slovo 
z Britskej Kolumbie.

Tu v Kanade sa na štátnych školách náboženstvo 
nevyučuje. Kanada je zmesou rôznych kultúr 
a v jednej triede sa stretnú deti rôznych nábožen
ských denominácií. Keďže medzi náboženstvami je 
rovnoprávnosť, nemožno žiadne uprednostniť. Ka
tolícke náboženstvo sa vyučuje len na katolíckych 
školách alebo v rámci farnosti. Tam ho vyučujú 
dobrovoľníci, ktorí nemusia mať teologické vzdela
nie. V katolíckych školách v našej provincii Britská 
Kolumbia sa náboženstvo vyučuje trikrát týždenne 
po tridsaťpäť minút. Ale nevyučujú ho katechéti 
tak ako na Slovensku. Tam, kde sa to podarí, sa vy
učovaniu náboženstva venujú rehoľné sestry. Inde 
bežní triedni učitelia. Až po siedmy ročník totiž učí 
jeden učiteľ všetky predmety s výnimkou telesnej 
a hudobnej výchovy. Ja pôsobím na katolíckej škole 
šiesty rok, a systém na Slovensku sa mi zdal lepší. 
Tu v Kanade síce sú učebné osnovy, ale sú len ako 
rámec a je na učiteľovi, čomu sa bude venovať. 
Z tohto pohľadu mi chýba kontinuita a systematic
kosť. Na Slovensku mal žiak v rámci náboženstva 
možnosť nazrieť do rôznych častí teológie (Písmo, 
dejiny, morálka...). Slovenskí katechéti majú kvalit
né vzdelanie, z ktorého môžu čerpať. V Kanade 
si učitelia robia teologické kurzy, ale tie sa s uni
verzitným vzdelaním nedajú porovnať. Učitelia 
však majú neuveriteľné množstvo metodických 
materiálov a kreatívnych zdrojov, s akými som sa 
na Slovensku nikdy nestretla. 

Kedysi bol kantor učiteľ považovaný za veľmi 
váženého človeka. Aké je podľa teba postavenie 
katechétu v Cirkvi a v spoločnosti dnes? 

Postavenie všetkých učiteľov sa zmenilo. Zdá sa mi 
však, že tu v Kanade majú učitelia katolíckych škôl 
väčší rešpekt. Keď som prišla na Školu sv. Patrika, 
kde som dodnes, veľmi ma prekvapilo, aká je tu 
disciplína. Žiaci sú z rôznych rodín a ani tu neplatí, 
že sú všetci praktizujúci. Prevažná časť našich detí 
ani pravidelne nenavštevuje obrady. Deti si však 
sú vedomé, že katolícka škola je výberová, a sú 

vedené k tomu, aby boli na to hrdé. Akademicky 
sú katolícke školy dlhodobo na vyššej úrovni ako 
štátne. Náboženstvo je predmet ako každý iný, nie 
je to „len náboženstvo“. Na Slovensku som občas 
mala pocit, že katechéti boli rešpektovaní menej 
ako ostatní učitelia, najmä na štátnych školách 
bolo náboženstvo vždy akoby na chvoste. Tu máme 
napríklad matematiku až popoludní, ale nábožen
stvo už ráno.

V službe katechétky si pôsobila dlhé roky. Môžeš 
nám priblížiť cestu, ako si sa k nej dostala? 

Absolvovala som strednú zdravotnícku školu 
a po maturite som dostala miesto v prešovskej 
nemocnici. Zároveň som začala diaľkovo študovať 
na teologickej fakulte v Spišskom Podhradí. V tom 
čase mi Boh poslal do cesty môjho priateľa Petra 
a zdalo sa, že ma pripravuje na cestu manželky 
gréckokatolíckeho kňaza. Môj priateľ však ochorel 
na rakovinu a v priebehu dvoch mesiacov zomrel. 
Ťažko bolo vtedy vidieť svetlo na konci tunela. 
V tom istom roku som dostala prácu katechétky 
na terajšej Katolíckej škole sv. Mikuláša v Prešove. 
Pôsobila som tam desať rokov a boli to zlaté roky. 
Našla som tam veľa nádherných ľudí, ktorí ma 
formovali a s ktorými si rozumiem dodnes. 

Pred takmer šestnástimi rokmi si sa presťa-
hovala do kanadského Vancouveru. Bolo pre 
teba ťažké presadiť sa ako katechétka v novom 
prostredí?

Mám rada istoty a vycestovať do cudzej krajiny 
s minimálnymi znalosťami jazyka bolo dobrodruž
stvo. Všetci začínate v tejto krajine od nuly. A ak 
neviete jazyk, ste ešte menej. Bolo veľmi frustrujú
ce vidieť, že človek, ktorý už má nejaké vzdelanie 
za sebou, neznamená nič. S uznaním vzdelania 
z Európy je to dnes už jednoduchšie, ale v čase, keď 
som sem prišla ja, mi zdravotnícku školu uznali len 
na úrovni ošetrovateľky, a ani tú som nemohla ro
biť. Kanaďania si strážia pracovné pozície pre tých, 
ktorí absolvovali kanadské štúdiá. Čo sa týka ná
boženstva, je takmer nemožné stať sa špecialistom 
v takej forme ako na Slovensku. Školy patria pod 
farnosť a kňazi si strážia, kto na škole pôsobí. Naša 
farnosť je veľmi malá a katolícku školu nemáme. 
A tak som mala dve možnosti – buď sa vzdať člen
stva v slovenskej farnosti a prihlásiť sa do anglic
kej, čo by mi otvorilo dvere aj do katolíckej školy, 
alebo ostať v slovenskej farnosti aj za cenu, že sa 
do katolíckej školy nedostanem. Nevedela som si 
však predstaviť svoj život v Kanade bez slovenskej 
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ViEtE, ŽE... 
Rodičia, ktorí prihlásia 
deti na katolícku školu, 
musia odpracovať ako 
dobrovoľníci 50 hodín 
za jeden školský rok, čo 
je spolu počas MŠ a ZŠ 
400 hodín pre školu 
v rôznych činnostiach 
(webová stránka, teplé 
obedy pre deti, dozor 
počas prestávok atď.). 
Štát hradí iba 50 % ná-
kladov na jeden školský 
rok pre neštátne školy, 
a tak rodičia doplácajú 
zvyšných 50 % z vlast-
ného vrecka.

farnosti. Náš kňaz otec Juraj Kopanický ma oslovil, 
či by som mu nepomohla s prípravou na prvé sväté 
prijímanie. Tak som to skúsila a v priebehu rokov 
som takto pripravila asi šesť skupín detí vrátane 
tých svojich. Navštevovať slovenský kostol nie je 
pre Vancouverčanov jednoduché. Cesta do kostola 
trvá asi štyridsať minút autom. Ale stojí to za to. 

Na Slovensku si učila náboženstvo v škole, teda 
v oficiálnej inštitúcii, ktorá sa riadila vzdelávacím 
programom a kurikulom náboženskej výchovy, 
pripravovala si študentov na maturitu, v Kanade 
to pravdepodobne prebiehalo na menej oficiál-
nej úrovni. Kde si čerpala inšpiráciu? Sústredila 
si sa na vedomosti alebo išlo skôr o zážitkovú 
formu učenia?

Na Slovensku sa úroveň vyučovania nedá porovnať 
s tým, čo vidím tu. Je na dobrej úrovni, aspoň tak 
som to vnímala ja, keďže sme mali náboženstvo aj 
ako maturitný predmet. Keď som prišla sem, mu
sela som poriadne zľaviť. Tu sa nevyžaduje toľko 
teoretických vedomostí ako na Slovensku. Deti 
idú na prvé sväté prijímanie už v druhom ročníku. 
V poslednom čase sa rysuje program zážitkového 
vyučovania náboženstva, ktoré dovoľuje deťom 
zažiť náboženstvo dotykovou formou. A tak majú 
možnosť vidieť napríklad liturgické predmety 
v miniatúrnych formách, špeciálne vyrobené práve 
na zážitkovú formu učenia. Aj tu počet katolíkov 
z roka na rok klesá. Možno aj tým docielime, že 
deti sa budú cítiť viac zahrnuté v liturgických 
prejavoch a to im umožní byť neskôr aktívnymi 
kresťanmi.

Môžeš priblížiť prístup cirkevného spoločenstva 
k deťom a mladým ľuďom na Slovensku a v Ka-
nade?

Cirkevné spoločenstvo nebude rásť, ak v ňom ne
budú deti. To vidím aj v našej farnosti vo Vancouve
ri. Pred pár rokmi sa zdalo, že zanikneme, dokonca 
sme ani nemali slovenského kňaza, ale sme naspäť 
a fungujeme. No ak nebude stály príliv detí, bude
me vymierať a farnosť zanikne. Ten istý trend, mys
lím, badať aj na Slovensku. Pri poslednej návšteve 
doma som vnímala, že veková hranica na liturgii sa 
výrazne zvýšila. Keď deti odrastú, prestanú chodiť 
do chrámu. Spoločenstvo je cesta, ktorá ich udrží 
v Cirkvi. A keďže aj moje deti sú v tínedžerskom 
veku, som nesmierne rada, že takéto spoločenstvo 
sa tu začalo budovať. Mladí majú spoločné aktivity, 
idú do prírody, nacvičujú jasličkovú pobožnosť, 
mávame bábkové divadlá, plesy... Mladí sa tešia, že 
sa stretnú. 

Je rozdiel v pohľade na morálno-etické otázky 
a v tom, ako sa podávajú mladým ľuďom v slo-
venskej a kanadskej spoločnosti?

Mladý človek to má dnes ťažké. Na každom kroku 
číha nebezpečenstvo v podobe slobody bez hraníc. 
Kým v našich časoch bol najväčší prúser cigareta 

či alkohol na lyžiarskom, dnes sa mládež vyrov
náva s oveľa ťažšími vecami. Silný tlak sexuálnej 
výchovy už od materskej školy prináša v praxi to, 
že od strednej školy sú voľne dostupné kondómy 
na toaletách a už v štrnástich rokoch si dieťa môže 
bez súhlasu rodiča dať predpísať antikoncepciu 
zdarma. Len malý príklad z praxe: môj štrnásť
ročný syn ma poprosil, aby som mu išla vybrať 
knihy z knižnice. Zobrala som knihy a šla som 
za knihovníčkou, aby ich zaevidovala. Tá sa ma 
však spýtala, či mám od syna písomné oprávnenie. 
Ostala som v nemom úžase, keď pokračovala, že 
keďže dovŕšil štrnásť rokov, potrebujem od neho 
povolenie na výber jeho kníh. Vlastná mama si má 
pýtať povolenie od syna? Bola som úplne rozhorče
ná, a potom ma kolegyne informovali, že áno, toto 
sú práva detí. Kam sme dospeli, že dieťa, ktoré sa 
o seba nevie materiálne postarať, má práva, ktoré 
rodičom zväzujú ruky? 

Je v Kanade v otázke morálky považované 
za normálne alebo prípustné niečo, čo máš ako 
Slovenka a veriaci človek problém akceptovať?

Ďakujem za túto otázku. Neviete si ani predstaviť, 
čomu tu Cirkev musí čeliť. Aby som bola konkrét
na: keďže na základe kanadského zákona o ľud
ských právach je zakázaná akákoľvek diskriminácia 
rodovej identity, stáva sa aj to, že máte v kostole 
pred sebou manželský pár homosexuálov s dvoma 
adoptovanými bábätkami. To som zažila v jednej 
anglickej katolíckej farnosti tu vo Vancouveri. Mala 
som možnosť rozprávať sa s kňazom danej farnosti 
a ten mi povedal, že nemá nijakú moc sa k tomu 
vyjadriť, lebo v Kanade má na to každý právo.

Aké výzvy do budúcnosti vidíš vo výučbe nábo-
ženstva v školách a farských spoločenstvách?

Osobne si myslím, že potrebujeme zatiahnuť 
na hlbinu. Veľa vecí nás rozdelilo. Neostáva iné, 
ako sa vrátiť a žiť ako prvotná Cirkev. Katechéti 
majú nezastupiteľné miesto v odovzdávaní viery. 
Ale bez osobného príkladu to nepôjde. Doprajte 
si čas na seba a Boha. A začnite odznova, úprimne 
a jednoducho. To, čo robíte, má cenu večnej spásy, 
a preto to úsilie stojí zato.

V kanadskom systéme 
sa nedá prepadnúť, 
dieťa sa automatic-
ky posúva z ročníka 
do ročníka bez ohľadu 
na výsledky. 
Ústne odpovede 
v Kanade neexistujú. 
Žiak ústne prezentuje 
len projekt, na ktorom 
pracoval, ale nikdy nie 
je skúšaný z memoro-
vania vedomostí. Žiaci 
sa neučia naspamäť ani 
básničky.



Ikona Bohorodičky Ekonomis
sy, gr. Οίκονόμιςςα (Ikonomis
sa), rus. Экономисса alebo 
Домостроительница, je divotvornou 
ikonou, ktorá sa nachádza vo Veľkej lavre 
na svätej hore Atos v Grécku.

História tejto ikony sa spája so životom 
nášho prepodobného otca Atanáza 
Atoského (liturgická pamiatka 5. júla). 
V roku 963 začal prepodobný Atanáz 
s výstavbou prvého monastiera na svätej 
hore Atos, ktorý bol určený pre spoločný 
život mníchov a zasvätený Zvestovaniu 
Bohorodičke. Okolo starca, ktorý sa stal 
igumenom, sa zhromaždil veľký počet 
mníchov túžiacich žiť pod jeho vedením.

Istého dňa, keď na Atose pretrvávalo 
neúrodné obdobie a mnísi z Veľkej 
lavry pre hlad opúšťali monastier, aby si 
našli obživu, vydal sa na cestu aj igumen 
Atanáz. Po dvoch hodinách putovania 
smerom ku Karies – duchovnému a ad
ministratívnemu centru Atosa, si chcel 
oddýchnuť, keď zbadal, ako oproti nemu 
kráča žena odetá v modrom plášti. Prepo
dobný Atanáz si pomyslel: „Odkiaľ sa tu 
vzala táto žena, keď na svätú horu majú 

zakázaný vstup?“ Starec vstal a šiel jej 
oproti. „Kam si sa vybral?“ spýtala sa ho 
neznáma žena. Atanáz jej odvetil: „Načo 
potrebuješ vedieť, kam idem? Vari nevi
díš, že som mníchom svätej hory?“ Žena 
mu odvetila: „Ak si mníchom, potom by 
si mal odpovedať ináč než bežní ľudia. 
Mal by si viac dôverovať Bohu a byť po
kornejší.“ Sv. Atanáz jej vysvetlil príčinu 
svojho zármutku a trápenia. „A ty si toto 
nezniesol? Ty kvôli nasýteniu sa kúskom 
chleba opúšťaš svoj monastier, ktorý sa 
má stať slávnym na veky? Toto je v duchu 
mníšstva? Kde je tvoja viera? Vráť sa. Ja 
ti pomôžem: všetkého bude dostatok, 
len nezavrhuj svoju samotu.“ Po tom
to pokarhaní sa starec neznámej ženy 
spýtal: „Kto si?“ „Som tá,“ odvetila žena, 
„ktorej menu si zasvätil svoj monastier. 
Som Matkou tvojho Pána.“ Prepodobný 
Atanáz jej odvetil: „Bojím sa veriť, pretože 
mnohoraké sú diablove nástrahy. Čím 
ma presvedčíš o pravdivosti svojich slov?“ 
Božia Matka mu odvetila: „Udri palicou 
na tento kameň a vtedy pochopíš, kto sa 
s tebou zhovára. Vedz, že ja navždy zo
stanem správkyňou tvojej lavry.“ Atanáz 
udrel po skale, ktorá sa akoby úderom 

blesku roztrieštila, a obja
vil sa vyvierajúci prameň 
vody. Starec sa otočil, aby 
sa v pokore vrhol k nohám 
Bohorodičky, ale vide
nie zmizlo. Prepodobný 
Atanáz sa vrátil do mo
nastiera, kde našiel sýpky 
plné obživy. Za krátky čas 
sa do monastiera vrátili aj 
ostatní bratia a monastier 
začal prekvitať. Odvte
dy sa mních poverený 
spravovaním majetku 
nenazýval správcom ma
jetku, ale „služobníkom 
Ekonomissy“. 

V lavre bola vyhotovená 
ikona presvätej Boho
rodičky Ekonomissy 
(Správkyne), kde je Božia 
Matka zobrazená v celej 
postave, sediac na tróne 
a pridržiavajúc si ľavicou 
dieťa Krista. Pozdvihnutá 
pravica Bohorodičky je 
v žehnajúcom geste, ktoré 
adresuje prepodobnému 
Atanázovi Atoskému sto

jacemu po jej pravici, v ľavej časti ikony. 
Atanáz je odetý v typickom mníšskom 
odeve so schimou, držiac v rukách svoj 
monastier, lavru. V pravej časti ikony stojí 
pri tróne Bohorodičky náš prepodobný 
otec a vyznávač Michal, synadský biskup 
(liturgická pamiatka 23. mája), ktorého 
čestná hlava sa nachádza v monastieri. 
Nad hlavou Bohorodičky, odetej v tma
vočervenom maforiu, sa vznášajú dvaja 
anjeli držiac v rukách kráľovskú korunu. 
V súčasnosti sa v monastieri Veľká lavra 
na svätej hore Atos nachádza ikona Božej 
Matky Ekonomissy z roku 1578, ktorá je 
kópiou prvotnej ikony. Ikona sa nachádza 
v ľavej časti pri vstupe do hlavnej cerkvi 
Monastiera Zvestovania Presvätej Boho
rodičke. Ikona Bohorodičky Ekonomissy 
slávi svoju liturgickú pamiatku spoločne 
s prepodobným Atanázom Atoským 
5. júla.

Životodarný prameň vyteká aj v súčasnos
ti a uzdravuje. Na mieste zjavenia Božej 
Matky je postavená neveľká cerkev zasvä
tená Bohorodičke Prameň života. V tejto 
cerkvi sa nachádza ikona, ktorá zobrazuje 
zázračnú udalosť.
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Srdcom sa pozerám na Pána a on sa po
zerá na mňa. Aj takto by sa dala opísať 
kontemplácia. Mohlo by sa zdať, že ide 
o ľahkú formu modlitby. Veď to nie je 
nič náročné, sedieť v tichu v chráme, 
pred Eucharistiou alebo doma pred 
krížom, či ikonou a rozjímať. No ak 
sa niekto skúsi modliť v tichu, narazí 
na ťažkosti a romantická predstava 
o kontemplatívnej modlitbe sa rýchlo 
rozplynie. Vedieť byť v tichu a fyzic
kej nečinnosti je totiž skutočná výzva. 
Súvisí to s hektickosťou doby, ktorú 
žijeme, a s množstvom obrazových 
a zvukových podnetov, ktoré nás denne 
bombardujú cez TV, internet, mobil, 
rádio. Je ťažké byť v tichu. Stále niečo 
riešime. A tak pri snahe o kontemplatív
nu modlitbu myšlienky unikajú, koleno 
nervózne poskakuje a pocit, že nám 
niečo dôležité uniká, bombarduje našu 
snahu načúvať Bohu. Ale ak sa prehry
zieme cez tieto prekážky – a chvíľu to 
potrvá, s tým treba rátať –,  objavíme 
hĺbku nevídaných rozmerov. Denná 
kontemplatívna modlitba dáva Pánovi 
čas a priestor, v ktorom nás môže viesť.

Na odbúranie rušivých vplyvov je dobré 
správne zvoliť čas a miesto na  modlitbu. 
V produktívnej časti dňa musíme viac 
bojovať s pocitom, že nám niečo unikne, 
a ťažšie sa sústredíme, preto je vhodné 
zvoliť na modlitbu čas, ktorý nie je 
produktívny. Napríklad privstať si skoro 
ráno. Ideálne je zvoliť si miesto a pro
stredie, ktoré nás vťahuje do modlitby. 
Najvhodnejšie je modliť sa v chráme 
a pred vyloženou Eucharistiou. No 
keďže tieto podmienky nie je jednodu
ché zabezpečiť, je dobrou pomôckou 

vytvoriť si doma modlitebné miesto 
pred krížom či ikonou.

Čas modlitby možno začať vzdávaním 
chvály nebeskému Otcovi, vyznávaním, 
kým pre mňa je, a ďakovaním. Prečítam 
si krátky úryvok z Písma, prípadne aj 
so zamyslením. Materiálov je mnoho. 
Potom hovorím, čo mám v srdci a mysli 
v súvislosti s prečítaným úryvkom. 
Aj tu môžem odkryť pred Pánom, čo 
prežívam, do čoho ho chcem pozvať, 
za čo prosiť. Potom prichádza časť v ti
chu, kde sa učím nielen hovoriť, ale aj 
počúvať, čo mi Otec hovorí. Zo začiatku 
aj minúta v tichu je večnosť. Snažím sa 
zamerať na to, že som so Stvoriteľom, 
a užívať si jeho lásku, to, že ma pozná 
po mene, že ma vidí takého, aký som, 
že nič nemusím skrývať. Často sa mi 
vtedy prihovára myšlienkami či pocitmi. 
V súvislosti s okolnosťami, ktoré sme 
mu v modlitbe predložili, alebo v nad
väznosti na biblické čítanie prichádzajú 
myšlienky, nápady, vnuknutia, ktoré by 
sa v behu a hluku života nedali zachytiť. 
A tak k nám Boh môže v tichu prehová
rať, viesť nás, uisťovať o svojej blízkosti, 
dať nám precítiť svoju starostlivosť...

Vydeľ si na kontemplatívnu modlitbu 
toľko času, koľko potrebuješ. Menej 
je niekedy viac. Aj dvadsať sústrede
ných minút môže presvetliť celý deň.
Kontemplatívna modlitba nie je len 
pre ľudí v kláštoroch. Táto modlitba je 
v zdanlivej nečinnosti tou najväčšou 
aktivitou nášho ducha a postojom, ktorý 
by mal istým spôsobom prenikať každú 
modlitbu. (Stanislav Bomba, František 
Sochovič)

TICHO, NAJLEPŠIA 
KaPLNKa

REFORMA 
RUŽENCA
V jeseni uplynulého roku ustanovili v Bo
logni osobitnú komisiu, ktorá sa zaoberá 
otázkami reformy modlitby sv. ruženca. 
Podľa predbežných správ sa uvažuje 
o zmene štruktúry tejto modlitby. Tak 
napríklad sa navrhuje, aby namiesto desia
tich Zdravasov pri každom tajomstve ich 
ostalo iba päť, tri alebo dokonca len jeden. 
Navyše ale, aby sa pridalo rozjímanie nad 
textom sv. Písma, ktorý sa týka tajomstva, 
ktorému sa tenktorý desiatok venuje. 
Rovnako sú návrhy, aby sa tajomstvá tejto 
modlitby rozšírili a pojali sa do nej aj iné 
a ďalšie udalosti z verejného účinkovania 
a života nášho Spasiteľa. V tejto súvis
losti sa pripomína najmä krst a začiatok 
verejného účinkovania Pána, ustanovenie 
Najsvätejšej Eucharistie a predovšetkým 
tajomstvo očakávania jeho druhého 
príchodu v sláve. Cieľom reformy tejto tak 
rozšírenej modlitby kresťanovkatolíkov 
nie je rezignácia a zrieknutie sa tohto 
dedičstva starej tradície, ale jej obohatenie 
o nové, hlbšie a širšie ponory do ducha 
Evanjelia... i podielu Matky Božej na diele 
spásy ľudského pokolenia, ako to zvýraz
ňuje aj obnovená liturgia podľa záverov 
II. vatikánskeho koncilu. Podľa zámeru 
pápeža Jána XXIII., ktorý dal impulz k to
muto zámeru, má modlitba obnoveného 
sv. ruženca zaujať svoje miesto v Cirkvi ako 
modlitba ľudu Božieho popri posvätnej 
liturgii a modlitbe breviára záväzného pre 
kňazov a rehoľníkov. Nepochybujeme, 
že sa tomu tak stane v dohľadnom čase, 
a že to prinesie svoje požehnané ovocie. 
(Marián Skala, Slovo 2/1972, s. 10)
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SV. OTEC PAVOL VI. prijal na 
zvláštnej audencii delegátov vyše 50 
organizácií bývalých vojakov, čle
nov hnutia odporu, deportovaných 
vojnových zajatcov a iných obetí 
druhej svetovej vojny z 18 krajín 
Európy, ktorí mali v Ríme celoeu
rópske stretnutie. Pri tejto príleži
tosti pápež Pavol VI. vyhlásil, že je 
treba, aby nové generácie sa aktívne 
zapojili do práce na zabezpečovaní 
mierovej budúcnosti.

V RÍME vydali v pápežskej tla
čiarni prvý zväzok publikácie, kto
rá obsahuje správy o Svetovom dni 
mieru, ako aj prejavy štátnych pred
staviteľov, vedúcich nekatolíckych 
náboženských spoločností aj pred
sedov medzinárodných organizácií, v 
ktorých podporujú iniciatívu Pavla 
VI. v záujme organizovania Sveto
vého dňa mieru. Kniha vyšla vo 
francúzskej, anglickej a španielskej

v «reci.

AK CHCEŠ MIER, usiluj sa o 
spravodlivosť — táto prenikavá for
mulácia, ktorá nadväzuje na slová 
proroka Izaiáša: „Účinkom pravdy 
bude pokoj a dielom pravdy mier 
a bezpečnosť navždy“ (32,17), je čí
rym protikladom trochu ľahkomyseľ
ne prijímanej axiómy: „A k chceš 
mier, pripravuj vojnu,“ onoho zná
meho starorímskeho hesla: „Si vis 
pacem, para bellum“ . TJrčite ju ne
prijmú bez prekvapenia, ba možno i 
rozpakov; napriek tomu predsta
vuje tému, ktorú Svätý otec Pavol 
VI. predložil ľuďom na rozjímanie 
pri príležitosti V. svetového dňa 
mieru — 1. januára 1972.

PAVOL VI. a patriarcha Jakub 
III. z Antiochie po svojom stretnutí 
vydali komuniké, v ktorom vyzývajú 
vedúcich štátnikov, aby zvýšili úsi
lie o nastolenie trvalého mieru me
dzi národmi a na odstránenie pre
kážok, zabraňujúcich ľuďom plne sa 
tešit z plodov spravodlivosti.
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PRICHÁDZA KU MNE
MILOSRDNÝ JEŽiŠ
Ježiš videl ležať tridsaťosem rokov cho
rého pri rybníku Betsata a spýtal sa ho: 
„Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: 
„Pane, nemám človeka, čo by ma spustil 
do rybníka, keď sa zvíri voda.“ (Jn 5, 6 
− 7) Ježiš sa nad ním zmiloval a povedal 
mu: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Jn 5, 
8) Koľkokrát by som aj ja potreboval 
človeka, ktorý by mi dal balzam na moje 
srdce, ktorý by so mnou cítil, ktorý by 
ma potešil, napomenul, poučil, pomohol 
mi, ale často nemám nikoho, kto by mal 
milosrdné srdce.

Tu mi prichádza na um vtelené milo
srdenstvo, Ježiš Kristus. On je pravý 

milosrdný Samaritán, ktorý našiel pri 
ceste zraneného, zišiel zo svojho zvieraťa, 
vzal olej a víno, vyčistil mu rany, obviazal 
ich, vysadil ho na svoje dobytča a zaviezol 
ho do hostinca. Ba postaral sa aj o jeho 
opateru. Ježiš ako milosrdný Spasiteľ 
pomáhal chorým, bol milosrdný k hrieš
nikom, a to len preto, aby ich priviedol 
bližšie k Bohu... Keď bol s nimi na hos
tine, farizeji a zákonníci hovorili, že 
„jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi“ (Mk 2, 
16). Ježiš im vtedy povedal veľkú pravdu 
plnú milosrdenstva: „Lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spra
vodlivých, ale hriešnikov!“ (Mk 2, 17)

Milosrdné srdce diktovalo prekrás
nu náuku o blahoslavenstvách, keď si 
povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7); 
keď si povedal: „Tomu, kto ťa prosí, daj“ 
(Mt 5, 42) alebo: „Buďte milosrdní, ako je 
milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 34).

Z milosrdenstva si robil zázraky. Tvoje 
milosrdenstvo sa zvlášť vyníma na príkla
de vzkrieseného naimského mládenca. 
Matka vdova stratila svojho jediného syna 
a práve ho vyprevádzala na cintorín. Bála 
sa budúcnosti, pretože jej zomrela jediná 
nádej. „Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej 
ľúto a povedal jej: ,Neplač!‘ Potom pri
stúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on 
povedal: ,Mládenec, hovorím ti, vstaň!‘ 
Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš 
ho vrátil jeho matke.“ (Lk 7, 13 − 15) Akú 
veľkú radosť jej urobil!

Na inom mieste čítame, že keď stál pri 
hrobe Lazára, zaplakal. Plakal, lebo bol 
milosrdný... Preto Lazára vzkriesil. Aké 
to milosrdné srdce, keď počujeme jeho 
slová: „Nenechám vás ako siroty, prídem 
k vám.“ (Jn 14, 18) Milosrdenstvo priviedlo 
Ježiša na kríž, chcel nás spasiť, lebo bol 
dobrý, milosrdný. Tento dobrý, milosrd
ný Ježiš prichádza ku mne vo sviatosti 
milosrdenstva, v Najsvätejšej Eucharistii. 
S akou nádejou mám k tebe prichádzať, 
keď si taký milosrdný? Prichádzam s od
vahou, pretože poznám tvoje milosrden
stvo, tvoje milosrdné srdce.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.  
Rozjímania o Eucharistii;  

preložil F. Dancák; krátil J. Gradoš)

Ry
ba

čk
a 

v 
N

iž
ný

ch
 R

ep
áš

oc
h 

s 
vl

ad
yk

am
i P

av
lo

m
 a

 V
as

iľo
m

PAVOL CILLI  
(1921 – 2004)
Pavol Cilli sa narodil 29. júna 1921 v kňazskej 
rodine v Slanskom Novom Meste. Po miestnej 
ľudovej škole absolvoval gymnáziá v Košiciach 
a v Prešove, kde pokračoval v štúdiu teológie. 
31. júla 1947 prijal sviatosť manželstva s Annou 
Petachovou. Boh im požehnal šesť detí. Blažený 
biskup Pavol ho 10. augusta 1947 v Trebišove 
vysvätil za kňaza. Následne do roku 1952 pôsobil 
v Nižnej Pisanej. Pod nátlakom síce podpísal pre

stup na pravoslávie, no o týždeň svoj podpis odvolal. 
Úrady ho nechali vo farnosti bez platu až do Vianoc 
1951. V júli 1952 mal nastúpiť do práce v Letciach, 
no prácu si našiel inde. Vďaka ochotnej cirkevnej 
referentke v Hradci Králové pracoval od augusta 1953 
ako kvasič rýb v obci Bernartice, kde býval jeho švagor. 
8. novembra 1957 sa vrátil do Košíc, kde robil v závode 
Ryba. V roku 1964 nastúpil do železiarní. 1. apríla 1969 
sa stal správcom farnosti Zemplínska Teplica a v roku 
1984 Veľaty. 1. januára 1991 odišiel na dôchodok do Ko
šíc, kde pôsobil ako spovedník. Zomrel 24. apríla 2004. 
Pohrebné obrady v Košiciach vykonal 29. apríla vlady
ka Ján Babjak SJ. Tu je otec Cilli na verejnom cintoríne 
aj pochovaný. (Juraj Gradoš)O
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2VEĽKé VEci 
UROBIL PÁN
» Renáta OCILKOVÁ

... ostalo ticho. Lekári sa rozhodovali, čo so mnou. Či 
ma už len pošlú domov zomrieť, alebo ma ešte otvoria 
a možno skúsia niečo vybrať.  Po niekoľkých dňoch konzílií 
sa rozhodli pre operáciu. Keď ma otvorili, zažili šokujúce 
prekvapenie. V bruchu nebolo nič. Nič z toho nálezu, 
ktorý bol len pred pár dňami na CT. Nebol tam žiadny 
nový nádor, žiadna metastáza. Nič. Zobrali mi len časť 
ľavého vaječníka (pravý vybrali počas prvej operácie) 
a zašili ma. Keď som sa prebrala z narkózy, lekár mi 
povedal: „Ste zdravá. Posielame vás domov žiť.“ Toto sa 
stalo 12. septembra 1991. Na sviatok mena Panny Márie. 
Dodnes si pamätám tú vetu, to slovo, že ma posielajú 
domov žiť. O dvadsať rokov som dostala od Boha slovo, 
že sa mám vrátiť domov a rozprávať, aké veľké veci mi 
urobil Pán.

Vrátiť sa domov. Vždy sa vrátiť domov. 
K Bohu, k sebe dovnútra, k podstate, 
ku koreňom, domov... A tak ma lekári 
poslali žiť. Samozrejme, pravidelne som 
chodievala na kontroly – každý mesiac, 
potom každé dva mesiace, postupne sa 
intervaly predlžovali. Znova mi začali rásť 

vlasy, začala som priberať a zotavovať sa, 
ale nemala som už menštruačný cyklus. 
Keď som sa na to pri jednej kontrole 
pýtala lekára, odpovedal mi: „Vy cyklus už 
nikdy nedostanete.“ Vtedy som pochopi
la, že materstvo je u mňa naozaj navždy 
vylúčené.

Po nejakom čase som však zrazu men
štruačný cyklus dostala. Keď som to 
oznámila lekárovi, mykol plecami, že to 
nechápe, a dodal: „Tak potom ste zdravá.“ 

Keď som mala dvadsaťdva rokov, išla som 
na vysokú školu. Môj priateľ Marek išiel 
po gymnáziu študovať medicínu.  Keď 
sme skončili vysoké školy, zobrali sme sa. 
Marek bol čerstvo skončený lekár. Vedel, 
do čoho ide. Vedel, že som onkologický 
pacient (pod sústavnou kontrolou aj 
s možnou recidívou) a že som neplodná. 
Tvrdil však, že aj napriek medicínskym 
prognózam Bohu nič nie je nemožné a že 
ak to bude Božia vôľa, budeme mať deti. 
A ak nie, Boh nás uschopní na adopciu 
alebo inú formu starostlivosti o deti. 

Keď som mala niečo po tridsiatke, bola 
som znova operovaná s diagnózou steril
ná (neplodná). Vtedy sa zistilo,  že aj ten 
kúsok vaječníka, čo mi ostal, bol obmo
taný vajíčkovodom a prirastený k črevu, 
čiže existovala aj mechanická  prekážka 
otehotnenia. Operatér sa to snažil od
preparovať, sfunkčniť, ale po operácii mi 
odporučil ísť na umelé oplodnenie. My 
sme, samozrejme, o umelom oplodnení 
neuvažovali ani sekundu, pretože vznik 
života je kompetenciou Boha, nie človeka. 
A tak sme všetko vložili do Božích rúk.

O niekoľko mesiacov som si našla na te
hotenskom teste dve čiarky... A potom 
ešte štyrikrát. Lebo Bohu nič nie je 
nemožné.

PS: Možno sa teraz pýtate, čo sa stalo 
medzi CT vyšetrením a operáciou, kde 
som bola, kto na mňa kládol ruky, kto sa 
za mňa modlil a ako... Nebola som nikde. 
Prijímala som sviatosti, modlili sa za mňa 
rodičia, súrodenci, farníci, priatelia, môj 
priateľ Marek bol na pešej púti v Čensto
chovej. Pátrala som po možnej psychickej 
či duchovnej príčine svojej choroby, išla 
som do hĺbky, ku koreňom a dlho som 
sa modlila modlitbu vnútorného uzdra
venia. Modlili sa za mňa všetci tak, ako 
vedeli – ružence, pôsty, púte... Neviem 
o tom, že by sa niekto modlil modlitbu 
príhovoru. Vtedy sme o takom niečom ani 
nepočuli. Ľudia sa modlia tak, ako vedia, 
aké majú momentálne poznanie, možno 
silu... Dôležité je srdce. Raz mi Boh pove
dal, že nemám dávať „návod na použitie“, 
ale rozprávať o Božej veľkosti. Takto to, 
prosím, aj prijmite. (dokončenie z minu
lého čísla)
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ŠOK, STRACH, 
SmrŤ a NÁdEJ
» Juraj GRADOŠ

Pred rokom a pol som vám písal z covido
vého oddelenia, konkrétne z JIS v Prešo
ve. To, na čo dodnes okrem halucinácií 
spomínam, sú obetavé sestričky. Pred 
rokom a pol, hneď po skončení strednej 
školy na toto infekčné oddelenie v Prešo
ve nastúpila aj manželka kňaza Simona 
Zimovčáková. A hoci nejde o ľahkú prácu, 
ako sama hovorí, „nemenila by som“. 
Spočiatku bola v šoku a napĺňali ju obavy, 
ale aj očakávanie, čo to bude. No rozhodla 
sa pomáhať. Boli to neľahké časy a počas 
nich ocenila výborný kolektív, ktorý 
tam bol. „A aj keď stále, ako sa situácia 
zhoršovala, pribúdali doň noví členovia, 
kolektív ma podporoval v hrozných a psy
chicky aj fyzicky náročných situáciách. 
Za to som im veľmi vďačná,“ dodáva.

Keď tam nastúpila, kolegyne jej spro
stredkovali zážitky z prvej vlny. Človek si 
neuvedomuje, čo sestry a lekári zažívajú. 
„Práca v overale je veľmi náročná. Pritom 

treba mať na sebe aj respirátor. Človek 
sa veľmi potí a nemôže dýchať. Ba ani 
napiť sa nemôže či ísť na toaletu,“ zdieľa 
spomienky spolusestier. Postupne si to 
vyskúšala sama. Časom si však na respi
rátor i overal zvykla. Prešlo leto a prišla 
jeseň. Osobná nepohoda už nebola tým 
najhorším. „Najhoršie bolo pozerať sa 
na pacientov, na priebeh choroby, na zo
mieranie ľudí, ktorí sa trápia a nemôžu 
dýchať.“ A hoci je už mimo oddelenia, aj 
teraz sa jej pri týchto slovách zastrie hlas. 
Takýmto boľavým hlasom hovorí: „To, čo 
sa hovorí v médiách, je pravda. Nie je to 
výmysel. Ľudia skutočne lapali po dychu.“

Spočiatku, kým bola situácia voľnejšia 
a pacienti pribúdali pomaly, sa sama za
pájala i do testovania obyvateľov na covid, 
navštevovala rómske osady či chodila 
testovať ľudí po dedinách. Pracovný deň 
bol pestrý. S klesajúcou vonkajšou teplo
tou a nárastom infikovaných sa ich práca 

„zúžila“ na oddelenia. Situáciu sama 
popisuje ako strach. „Veľký strach, ktorí 
prežívali pacienti. Báli sa o príbuzných, 
báli sa smrti, báli sa budúcnosti.“ Málokto 
vie, že strach je jednou zo sesterských 
diagnóz, ktorý sa zapisuje do chorobopi
su. Nie všetci pacienti to takto prežívajú. 
„Mali sme jedného pacienta a keď sme 
mu chceli podať lieky alebo infúzie, pýtal 
sa, prečo mu to dávame, čo tu on vlastne 
robí... Tak sme mu pokojne vysvetlili, že 
má covid. Na jeho tvári sa objavil posmeš
ný úškrn. Akoby nám hovoril: Čo mi to 
tu hovoríte?“ V takýchto situáciách má 
málokto silu pustiť sa do debaty, najmä ak 
vedľa čakajú ďalší pacienti. „Len dúfam,“ 
dodáva, „že to s ním dopadlo dobre.“ 

Začiatkom minulého roka však začali 
pribúdať pacienti v obrovských počtoch. 
Aj v Prešove. „Strach a stres, to bolo čosi 
príšerné.“ A smrť. Pre sestry i lekárov to 
boli veľmi ťažké okamihy. Doteraz bol 
najčastejšie so smrťou konfrontovaný 
personál na onkologických oddeleniach. 
Ale podľa informácií, ktoré má pani 
Zimovčáková, na rozšírenom infekčnom 
v Prešove zomrelo za tri mesiace toľko 
pacientov, koľko na onkologickom za celý 
rok. „Aj teraz je spomienka na to pre mňa 
strašidelnou. Dokonca jeden z kňazov, 
ktorí nám chodili pomáhať, mi povedal, 
že nie je prirodzené, aby mladý človek 
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ako ja videl umierať toľkých ľudí. Naozaj 
to bolo ťažké. V podstate som každý 
druhý alebo tretí deň videla zomierať 
pacientov.“ Dodnes vníma ich bezmoc
nosť. Ich strach. Mnohí boli v spánku či 
bezvedomí. Tí ostatní zomierali v opuste
nosti. Sami. Hoci by rada, pre množstvo 
iných pacientov nemala čas sa pri nich 
zastaviť. Sprevádzať ich na tejto ceste, 
podržať za ruku, prihovoriť sa im. To, čo 
sestry mohli, to robili. Treba si uvedomiť, 
že na covidových oddeleniach neležali iba 
bežní pacienti. V Prešove mali aj psy
chiatrických pacientov, tehotné ženy, ľudí 
v onkologickej liečbe či muža po amputá
cii nohy.

Napriek fyzickému vyčerpaniu sestry 
nachádzali silu na modlitbu za umierajú
cich. „Mnoho z nás si siahlo na dno svo
jich síl. Doslova. Boli sme zúfalé. Plakali 
sme.“ Paradoxne, napriek tomuto vypätiu 
im niektorí kolegovia alebo ľudia zvonku 
závideli príplatky od štátu. Akoby peniaze 
boli všetko. Ony potrebovali niečo iné. 
„Niekedy stačilo iba vypočuť.“ A v tom im 
veľmi pomohli kňazi, ktorí v čase pandé
mie slúžili na covidových oddeleniach. 
Boli chápajúci, našli si čas, ponúkli nádej 
a dopriali aj sviatostný život. „Pomáhali 
aj s kŕmením a prebaľovaním ľudí, s ich 
polohovaním a venovali im čas a rozho
vor.“ Po mesiaci bolo aj na nich vidno 
vyčerpanie.

„Raz sme s kolegyňami po neúspešnej re
suscitácii pacienta stáli pri lôžku s tromi 
mladými lekármi a tromi asistentmi a keď 
lekár oznámil úmrtie, staršia kolegyňa 

navrhla, aby sme sa spoločne pomodlili. 
Vtedy som asi jediný raz zažila situáciu, 
keď sa lekári, sestry a ošetrovatelia 
modlili nad zomrelým pacientom. Bolo to 
smutné, ale silné.“ A hoci sa ako mnohé 
sestry snažila brať kvôli svojej psychickej 
ochrane mnohé situácie s nadhľadom či 
športovo, život prinášal emočne vypäté 
okamihy. „Na oddelení sme mali veľa 
manželských párov. Prv sme ich dávali 
spolu na izbu, ale po negatívnych reak
ciách sme ich dávali oddelene. Veľmi ťaž
ko zvládali smrť toho druhého. Jeden pár 
bol v susediacich izbách. Kým manželka 
už na tom bola lepšie, mužovi sa nedari
lo. Lekári sa rozhodli umožniť jej stráviť 
pri ňom chvíľu a rozlúčiť sa. Priviedla 
som ju k manželovi. Jej slová boli plné 
nádeje, hladila ho po tvári. O dve hodiny 
jej lekár oznámil, že manžel zomrel. 
Vďaka tým pár minútam túto správu 
prijala pokojnejšie.“ Mnohí z tých, ktorí 
sa lúčili s blízkymi po telefóne, prosili 
sestry o sviatosť pre umierajúceho. Nie 
vždy sa to dalo. A tak sestry zháňali aspoň 
kňazov alebo ďalších ochotných ľudí, aby 
sa za zomierajúceho modlili.

Pre Simonu i zvyšok personálu to bola 
neopakovateľná skúsenosť do života. Ako 
sama hovorí, „mám pocit, ako by som tam 
robila desať rokov. Mám veľa skúseností. 
Starostlivosť o týchto pacientov mi dala 
zabrať. Som vďačná za kolegov a lekárov. 
Spájala nás chuť pomôcť ľuďom, hoci 
niekedy sme si veľmi želali aj za cenu 
ochorenia oddýchnuť. Verím, že nikto už 
nič také nebude musieť zažívať.“

MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA: DÔMYSELNÝ 
RYTIER DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA

Španielsky spi
sovateľ Miguel 
de Cervantes 
Saavedra napísal 
svoje nadčasové 
vrcholné dielo 
na prelome 16. 
a 17. storočia vo 
väzení a dodnes 
je to najčítanejšie 
dielo španielskej literatúry. Pikoreskný 
román o Donovi Quijotovi, ktorý sa stal 
symbolom čistoty duše, nás učí, aby sme 
sa nebrali tak vážne. Po dvoch úspešných 
dielach svetovej literatúry – Goetheho 
Faustovi a Danteho Božskej komédii – ho 
Spolok svätého Vojtecha prináša v prekla
de vynikajúceho romanistu Jozefa Felixa 
a v pozoruhodnom grafickom spracovaní 
s ilustráciami akademického maliara Mi
roslava Cipára, ktorý zomrel 8. novembra 
2021. Dielo sa tak stáva holdom tomuto 
pracovitému a skromnému umelcovi. 
(Martina JokelováŤuchová)

KRÁSNY CHLAPEC

Osemnásťročný Nic má na prvý pohľad 
všetko – skvelú rodinu, talent, úspechy 
v škole. Napriek tomu je v jeho živote 
prázdnota, ktorú začne vypĺňať droga
mi. Kde sa táto prázdnota vzala a ako 
môže Nickovi pomôcť jeho milujúci otec 
David? Dokáže láska prekonať silu drog 
alebo je to rozsudok na celý život? Veľmi 
emotívny film vykresľujúci silu závislosti 
a ešte väčšiu lásku otca k synovi na ťažkej 
ceste plnej pádov je natočený podľa sku
točného príbehu Nica a Davida Sheffov
cov, ktorí tieto zážitky zachytili každý zo 
svojho pohľadu v dvojici kníh. Silu tohto 
príbehu krásne dokresľujú dokonalé 
herecké výkony predstaviteľov hlavných 
postáv. (Slavomír Gereg ml.)

KN
IH

A
FI

LM

aNOtÁciE  I  SLOVO 15



NEPOSLUŠNé diEŤa
» Ľuboš KOHÚT

„To je hrozné, čo tu stváraš. Prestaň, všetci sa na teba 
pozerajú. Nerob nám hanbu! Takú by som ti jednu...“ 
Koľkokrát sme túto scénu prežívali alebo boli jej svedkami? 
Čo sa s tým dá robiť, ako tu pomôcť? Pokúsim sa hľadať 
riešenie s vami.

zÁzraČNé riEŠENiE
Začnem vtipom. Poznáte jednoduchý 
recept na chudnutie? Jedzte, koľko chcete 
a čo chcete, potom napustite vaňu a ľah
nite si do nej. Na to už len stačí pridať 
do vody kvapku Jari a mastnota je preč. Je 
nám jasná absurdita tejto rady. Ale ruku 
na srdce – sme zasiahnutí touto dobou 
rýchlych a ľahkých receptov. Človek sa de
siatky rokov prejedá, a potom hľadá liek, 
ktorý ho zázračne zbaví nadváhy. Každý 
seriózny lekár nám však navrhne postup
ný návrat k telesnej harmónii spojený 
so sebaovládaním. Iba spoločnosť, ktorá 
chce zarobiť, núka „zázračný“ prípravok. 
Nerozumný človek, ktorý viac ako pravdu 
hľadá svoje túžby, po ňom siahne. Iný celý 
rok žije pohanským štýlom, potom príde 

na sviatočnú svätú spoveď a očakáva 
okamžitú svätosť. V minulosti boli v Cir
kvi zavedené penitenciárne knihy. Bol to 
taxatívny návod na uzdravenie duše. Ak 
človek ohováral, ako pokánie dostal šíriť 
Božie slovo. Ak sa prejedal, mal sa postiť... 
Žijeme v dobe nádherne vystupňovaného 
Božieho milosrdenstva, keď svätá Cirkev 
nenakladá na plecia svojich detí veľké 
bremená, preto to dnes nepraktizujeme. 
Každému úprimnému kresťanovi však 
musí byť jasné, že tú istú cestu, ktorou sa 
od Boha vzdialil, musí prejsť späť. 

rUČNE StrUČNE
„Vytrieskal by som ho ako hada, ako to 
bolo niekedy...“ Chvála Bohu sú tieto časy 

za nami. V Sovietskom zväze boli milióny 
sirôt. Následkom vojny aj bezbožníckej 
propagandy voľných sexuálnych zväzkov. 
Následne boli tieto úbohé demoralizova
né deti prevezené do veľkých táborov, kde 
panoval surový režim podľa hesla: „Škoda 
každej rany, ktorá padla vedľa“. Som 
rád, že skončila táto doba, ktorá ublížila 
týmto deťom a napáchala obrovské škody 
v ľudských dušiach. Nie, nebudeme našu 
neschopnosť riešiť bitkou!

tÁ dNEŠNÁ mLÁdEŽ!
My sme boli iní, lepší... Prof. Kuric, jeden 
z pilierov vývinovej psychológie na Slo
vensku, robil psychologický prieskum 
mentality staršej generácie. Tých, ktorí 
boli v produktívnom veku počas socia
lizmu. V päťdesiatych rokoch zanechali 
vieru otcov, morálne zásady, stáročné 
tradície a začali budovať novú spoloč
nosť. V roku 1989 tento moloch padol 
a títo ľudia spoznali hrôzu, ktorej verili. 
Vznikla mrzutá generácia. Celý život 
verili falošnej ilúzii, no nemajú silu vrátiť 
sa k pravým istotám, a preto sú nespo
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Kto si ctí matku, (počína) si tak,
ako keby si zhromažďoval poklady.
Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch
a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.
Kto si ctí otca, bude dlho žiť,
kto poslúcha otca, občerstvuje matku.

Sir 3, 5 – 7
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kojní. Nie, staršia generácia nemá právo 
sťažovať sa na mladých. Uvedomme si, 
že naše deti sú naším plodom. Sú našou 
vizitkou. Ony sa na svet nepýtali. My 
sme ich splodili, my sme ich vychovali či 
nevychovali. Ak starší človek odsudzuje 
mladých, odsudzuje sám seba. 

mOŽNOSŤ Na POKÁNiE
Mám priateľa, ktorý má problém s discip
línou svojho syna tínedžera. Je presvedče
ným kresťanom a pokorne si priznáva, že 
to jeho vlastný zlý životný štýl v minulosti 
dostal syna tam, kde je. V takomto postoji 
pokory dosahuje viac ako pokryteckým 
moralizovaním. Sväté písmo nás poučuje 
o tom, že hriechy rodičov sú trestané 
do tretieho a štvrtého pokolenia. Moja 
manželka pracuje v škôlke. Mnohokrát mi 
o deťoch rozpráva. Vidíme obraz rodičov 
cez ich deti. Keď som študoval psycholó
giu, učili sme sa o detskom vulgarizme. 
Odborná publikácia hovorí, že to majú 
prevažne z domu. A hoci to rodičia ve
hementne odmietajú, je to tak. Ako kňaz 
som v dedine videl požehnané aj prekliate 
rody. A to podľa duchovnej výbavy, ktorú 
dostali a stále dostávajú. Rozbité rodiny, 
rodičia zameraní na kariéru, nezrelí, zhý
ralí... Ich deti sa ťažko pretĺkali životom. 
Naproti tomu som videl veľké požehnanie 
tam, kde bola živá viera, sviatostný život 
a modlitba. Deti akoby mali pootvárané 
všetky dvere: našli si prácu, partnera, 
postavili dom... Koktavosť je mnohokrát 
záťaž pôvodne nechceného dieťaťa. Roky 
nedoceňovania či dokonca ponižovania 
vlastného dieťaťa, to, že nespĺňa vysne
né túžby rodiča, často vyústia do doži
votných komplexov menejcennosti či 
choroby. Nemilovaná dcéra prechádza 
od románika k romániku až po rozbité 
manželstvo... Je to ako v rozprávke o su
dičkách. V dobrej rodine je to o dobrých 
želaniach a následnom úspechu, v zlej 
o kliatbach. 

OSVOJENé dEti
Samozrejme, to neplatí o rodičoch, ktorí 
si detičky osvojili. Oni vstúpili do ich 
osudu, mnohokrát zlého. Podobajú sa 
Kristovi, ktorý vstúpil do prekliatia nášho 
sveta, aby ho zvrátil. Aj oni sa podujali 
dobrom premáhať zlo. Nie je to ľahké, 
no nečakajme úspech a slávu už na tejto 
zemi. Veď iba ten, kto vytrvá do konca, 
bude spasený. Konajme dobro, milujme 
a zvyšok nechajme na nebeskom Otcovi. 
On vie, že sme slabí, preto nám mno
hokrát ukáže plody nášho snaženia už 
na tejto zemi.

a PrEdSa... zÁzraKY Sa dEJÚ
Poznám rodinu, v ktorej sa žilo bez Boha. 
Dieťa vychovávané v pohanstve bolo ovlá
dané nemravnosťou. Potom však jedného 
rodiča zasiahla Božia milosť. Po čase sa 
v úprimnosti postavil pred Božiu tvár. Pri
znal si svoje zlyhanie a prosil o pomoc. To 
bol priestor na Božie uzdravenie. A stalo 
sa. Tam, kde sa rozmnožil hriech, sa o to 
viac rozmnožila Božia milosť. Syn nie
lenže dostal dar viery, ale stal sa kňazom 
a túži po svätosti. Hoci, podľa vlastného 
svedectva, bol lotor nad lotrov a zaslúžil 
si exemplárny trest za svoje skutky, dostal 
milosť spásy. V jednom okamihu ho pre
nikla Kristova zázračná milosť. A to je tá 
najlepšia rada. Prosiť o Božiu intervenciu. 

Pri najlepšej snahe nedokážeme konať 
dokonalé skutky. Potrebujeme neustálu 
modlitbu. To je tá zázračná cesta, keď 
s našimi skutkami spolupôsobí Svätý 
Duch. Sme ozaj šťastní, keď môžeme 
povedať, že nežijeme my, ale Kristus, že 
nevychovávame a neriešime problémy len 
my, ale Kristus v nás.     

SVätý dUcH VÁm PriPOmENiE 
VŠEtKO
Nie, nepodal som manuál na úspešnú 
výchovu detí. A aj tak by sme ho neznies
li. To nič. Svätý Duch, nám všetko vysvetlí 
a pomôže v pravom čase. Veľa šťastia, milí 
rodičia.  

PEREVYCHOVAŇA

NAZVA

pxhere.com
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SPREVÁDZANIE 
RODINY
» Mária ŠMÍDOVÁ

Súčasná doba charakterizovaná pandémiou znamená 
základnú zmenu prežívania. Je pravdou, že rodina je 
v kríze? A ak áno, kto jej môže pomôcť?

Manželstvo ako vzťah dvoch ľudí má svo
ju nevyčísliteľnú hodnotu a opodstatne
nie vo viacerých dimenziách. Je miestom, 
kde sa človek necíti sám a prežíva prijatie. 
Vytvára istotu pre deti, ktoré prichádzajú 
do rodinného prostredia. Je miestom 
a zároveň školou prežívania lásky.

Pápež František to vyjadril slovami: 
„Múdrosť obsiahnutá vo vzťahoch, ktoré 
nemožno kúpiť ani predať, je tým najlep
ším venom rodinnej geniality.“  

Rodina ako miesto je pre zdravý vývoj 
dieťaťa v životnej pedagogike nenahradi

teľná. Lono radosti predstavuje miesto, 
do ktorého sa dá schúliť, keď na človeka 
dolieha úzkosť a strach. Je to aj lono 
skúšok, lebo práve blízkosť ľudí znásobu
je ich spoločnú previazanosť. Dáva viac 
poznať chyby a nedostatky toho druhého. 
A práve preto, lebo osoba, ktorá je nám 
najbližšia, nenapĺňa očakávania, je prija
tie takejto skutočnosti najbolestivejšou 
skúškou. Hlboké city nemožno prežívať 
v krátkych ani povrchných vzťahoch, tie 
možno prežívať len v najintímnejšom 
poznaní, ktoré môže vytvoriť len rodina.  
Práve preto vzťahy, ktoré nenapĺňajú 
očakávania, sú v rodine bolestivejšie. 

Zranenia bolia všetkých členov rodiny, 
tak ako jeden poranený úd na tele človeka 
spôsobuje bolesť celému telu. Povrchné 
zranenia a vzťahy človeka nepretvára
jú. Menia ho len naozaj hlboké vzťahy 
a zranenia. Rodina môže byť touto školou 
ľudskosti, ktorá vo všetkých svojich pre
javoch pretvára každého človeka na ľud
skejšiu bytosť.

Pápež František viackrát spomenul silný 
obraz Cirkvi ako poľnej nemocnice: „Spre
vádzanie, o ktorom tu hovoríme, je práve 
jedným prejavom takejto starostlivosti: 
snaží sa o liečenie rán získaných v život
nom boji. Táto analógia nám umožňuje 
identifikovať základné pravidlo liečby: 
dobrá pomoc a dobré sprevádzanie po
zostávajú na prvom mieste zo správneho 
diagnostikovania rany alebo nemoci, kto
rú treba uzdraviť, a z následného apliko
vania adekvátneho liečivého prostriedku.“

Prirodzenú pomoc poskytuje rodinám 
predovšetkým Cirkev. V pastoračnej 
starostlivosti je známe duchovné sprevá
dzanie. Túto službu poskytujú kňazi. Ak
tivita pastoračnej starostlivosti je niekde 
koordinovaná centrami pre pastoračnú 
starostlivosť o rodinu. Tie podporujú 
a koordinujú diecéznu sieť pracovníkov 
na poli rodinnej pastorácie. Tí spre
vádzajú rodiny na ich ceste viery a pri 
začleňovaní sa do farského spoločenstva. 
Tieto aktivity možno pokladať za riadne 
pastoračné sprevádzanie.

Potreby rodín však už dávno presahujú 
možnosti duchovných. Preto túto činnosť 
treba preniesť na odborníkov profesionál
ne pripravených na takúto službu – spre
vádzanie, vo svete známe pod názvom 
counseling. Counseling sa zameriava 
na pomoc rodinám a jednotlivcom v rôz
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Oci, nauč ma zachovať tajom
stvo.

Oci, nedovoľ, aby sa televízia 
stala mojou pestúnkou.

Oci, nebojuj za mňa moje boje.

Oci, nauč ma, že úspech tvárou 
v tvár nepriaznivej situácii 
je najväčším úspechom zo 
všetkých.

Mami, keď budeš čakať na to, 
kým začnem plakať, aby si ma 
zobrala na ruky, tak ma naučíš 
plakať.

Mami, akceptuj skutočnosť, 
že chlapci sú úplne iní ako 
dievčatá.

Mami, ak ma v škole prichytia, 
že podvádzam, nekrič na uči
teľku. Vybav si to so mnou.

Mami, vždy budeš prekvapená 
fázami môjho života, hoci si 
cez ne prešla aj ty.

Mami, keď zlyhajú všetky slová, 
daj mi najavo iným spôsobom, 
že máš o mňa záujem.

Mami, priprav sa na to, že 
o chlapcoch ti začnem rozprá
vať kdekoľvek, aj na ceste au
tom domov. Ty však nepanikár.

Oci, vry si hlboko do pamäti 
moju tvár, moje oči a ruky. Ja si 
budem o tebe pamätať všetko.

Oci, niekedy alebo i veľakrát 
nebudem sama vedieť, čo 
chcem. Pomôž mi na to prísť.

Oci, prepáč mi, že to, ako si 
ťažko pracoval, aby si sa o mňa 
postaral, ocením, až keď sa 
budem živiť sama.
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MODLITBA 
V ŽIVOTE MATKY
Stretká, adorky, akatisty, púte, evanje
lizácia, nejaká párty, spoločné výlety, 
teambuildingy...

A zrazu zatvorená medzi štyrmi stena
mi bytu, s boľavým telom, s plačúcim 
dieťaťom, bez manžela, ktorý sa pokojne 
vyspal vo vedľajšej izbe a minimálne 
na desať hodín sa stratil za dverami bytu, 
v búrke hormónov... Sama. 

Aj toto je realita bežnej slovenskej ženy. 
K tomu sa pridajú výčitky svedomia, že 
v týchto dňoch je Boh zdanlivo na posled
nom mieste, rozbombardovaný byt nie 
a nie dopratať, plačúce dieťatko nie a nie 
upokojiť, škvrny z detského oblečenia nie 
a nie vyprať, jedlo nie a nie dovariť.... 

Bože, kde si? Nemám silu ťa vidieť. Veď si 
neprestal existovať, ja viem. Zúfalo ťa po
trebujem, a niet ťa. Konečne prišlo upo
kojujúce slovo kňaza, ktorý ma povzbudil 
a povedal, že starostlivosť o bábätko je 
v tomto čase moja modlitba. Pár dní ma 
to držalo pri živote, dokonca mi to robilo 
radosť... Ale ten pocit, že som na všetko 
sama, neodišiel. 

Mám právo na čas na seba? Veď to 
bezbranné dieťa ma potrebuje 24/7. 
A tá práca, ktorú som nestihla, a blízki, 
ktorým som sa neozvala, a... A ja Boh, 
ktorý čaká, vidí, vie... Haló, som tu. Príď 
a napi sa z prameňa živej vody, príď a nač
ri na hlbinu, príď, aby som mohol byť 
s tebou. Ty vieš, že čakám, ty vieš, že som 
tu, ty vieš, že stačí prísť. A nechodíš, lebo 
niekto ťa presvedčil, že mama v istom 
čase nemá nárok byť so mnou a sama so 
sebou, a musí byť perfektná. (Zuzana 
Jenčušová) 

nych životných záťažových situáciách. Ide 
o záťaže, ktoré sú prirodzené – kopírujú 
prirodzené cykly vo vývoji rodiny, naprík
lad narodenie dieťaťa, dospievanie detí, 
odchod detí z rodiny, výchovné problémy. 
Ide aj o vážnejšie záťaže, napríklad naro
denie dieťaťa so zdravotným postihnutím, 
zdravotné problémy a smrť v rodine, eko
nomické problémy, odkázanosť staršieho 
člena rodiny na jej starostlivosť, strata 
zamestnania živiteľa rodiny. Podstatnými 
sú aj problémy jednotlivcov spôsobené 
tlakom pretechnizovanej doby i osamote
ním vedúcim k depresiám.

Counseling je odborná, cielená pomoc 
odborníkov, ktorí sú priamo pripravovaní 
na takúto pomoc. Je to nedirektívna forma 

podpory človeka, ktorou sprevádzajúci 
vedie sprevádzaného k mobilizácii jeho 
vlastných vnútorných zdrojov potreb
ných na vyriešenie jeho problému. Ho
voríme tu teda o pomoci k svojpomoci.

Príprava študentov a dobrovoľníkov, kto
rí chcú byť odborníkmi špecializovanými 
na sprevádzanie rodín už nadobudla 
svoju reálnu podobu. Od septembra 
2022 sa na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave otvára nový, profe
sijne orientovaný bakalársky program 
counseling. Príprava odborníkov v tejto 
oblasti vytvorí v budúcnosti predpokla
dy na rozšírenie nových služieb podpory 
rodín a v neposlednom rade aj na vznik 
takejto profesie aj na Slovensku.

TIPY PRE ZÁHRADKÁROV
Koncom januára je čas na výsev 
skorých odrôd zeleniny. Po polovici 
februára nasleduje zvyšok – paradaj
ky, papriky a uhorky. Na okennom 
parapete si pri nich nájde miesto na
príklad aj šalát. Na výsadbu môžeme 
myslieť už skôr a nanovo využiť rôzne 
plastové poháriky alebo prázdne rolky 
papiera. Čo tým ušetríme, investujme 
do kvalitného substrátu. Pár eur na
vyše často rozhodne, ako rýchlo vzídu 
semená a aké mocné budú rastliny.

Po výsadbe by mali byť väčšie semená 
(napr. paradajky, papriky a uhorky) 
zasypané výsevným substrátom so 
supresívnym účinkom asi v hrúbke 
jeden centimeter. Celkovo dávajme 
substrát maximálne do polovice po
hárika. Menšie semená stačí do sub
strátu jemne vtlačiť. Substrát je dobré 
prepariť vriacou vodou alebo horúcou 
parou. Odstránia sa tak patogénny, 
ktoré by v ňom boli. Ak vysievame 
priamo do pohárikov, zmenšujeme 

možnosť vzájomnej nákazy medzi 
rastlinkami. Nakoniec ich zvlhčime 
rozprašovačom. Na urýchlenie rastu 
prikryme poháriky potravinárskou 
fóliou. Často až tu oceníme rovnakú 
výšku pohárikov, keď ich môžeme 
prikryť všetky naraz. 

Keď uvidíme prvé lístky, fóliu odstráň
me, aby mali rastlinky vzduch. Neza
budnime, že na začiatok je potrebné 
najmä teplo, napríklad pri paprike 
ideálne aj 26 až 30 °C. Až potom je 
pre rastlinky dôležité svetlo. Po vyk
líčení je ideálna teplota cez deň 20 až 
22 °C a cez noc 14 až 16 °C. Vhodným 
miestom je južne orientované okno 
v izbe, ktorá nie je vykurovaná, len 
temperovaná. Keď rastliny podras
tú, môžeme substrát okolo rastlín 
dosypať po klíčne lístky – vytvorí sa 
tak väčší koreňový systém a tým aj 
odolnejšia rastlinka. Rastúce priesady 
polievajme opatrne, ideálne dva až 
trikrát za týždeň. (Juraj Gradoš)
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HE3K 4U  SKENUJ KÓdY 

+

PLUSY: Rýchla, jednoduchá a okamžitá 
možnosť komunikácie. Uchovávanie spo
mienok. Niektoré veci sa ľahšie napíšu, ako 
povedia.

míNUSY: Stierajú sa hranice medzi ľuďmi 
– na internet zavesím čokoľvek, napíšem 
akýkoľvek svoj názor. Nebezpečenstvo rastu 
v pýche – ak mám „ostrý jazyk“ a viem sa 
presadiť, som niekto. Snaha vyzerať ideálne 
pred inými – ilúzia dokonalého života. 
Samota – uspokojím sa s virtuálnou ko
munikáciou. Strácajú sa skutočné emócie, 
nevidím, ako sa ten druhý tvári, či myslí 
vážne to, čo píše. Stráca sa osobná blízkosť 
– zvyknem si na virtuálne objatia, prejavy 
lásky. Strácam zmysel brať ohľad na prežíva
nie druhých. Takáto komunikácia sa ľahko 
dá zneužiť. Uzatváranie sa do seba – nemu
sím odhaliť, aký skutočne som, vykreslím sa 
len tak, ako to momentálne chcem (a nikto 
nevie, čo skutočne prežívam vo svojom 
vnútri). (Katarína Marčáková)

ZDIEĽAM  
SVOJ ŽIVOT  
CEZ INTERNET

Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli 
túto výzvu uviesť do života.
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VrcH SKÚŠKY 
A VErNOSti
» Martin SCHREINER 

„Ocííí,“ ozývali sme sa každých sto 
metrov, keď sme ako deti šliapali na túre 
za ocinom... „Psst, ticho! Dohodli sme 
sa, že po tú skalu budeme mlčať.“ Nemali 
sme na výber a kráčali sme hore chodní
kom v kožených vibramkách, „šuštiakoch“ 
a s batohmi na chrbtoch vyššie a vyššie. 
Ani poriadne neviem zrátať, koľko vý
stupov som absolvoval so svojím ocinom 
na tatranské štíty a vrcholy v Roháčoch, 
Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre. 
„Ocííí, a kedy už budeme hore?“ „Vydrž,“ 
znela jasná odpoveď, „na tom hrebeni 
si dáme prestávku.“ Tieto naše detské 
spríjemňovačky túr adresované ocinovi mi 
pripomínajú otázku malého Izáka otcovi 
Abrahámovi pri výstupe na vrch Morja. 
A zrejme za tie tri dni cesty a výstupu 
nebola len jedna...

Neskôr – keď som bol už tínedžer a do
spievajúci a začalo ma to baviť :) – som 
si cez prah bolesti v kolenách, členkoch, 
pocit krvi v ústach, peny na okraji pier 

a ťažké stony osvojil, že každý kopec sa 
dá vybehnúť bez prestávky, každý štít sa 
dá zdolať aj v najnepríjemnejšom počasí. 
Všetko to malo zmysel. Okrem mnohých 
iných potrebných návykov do života 
nás ocino v horách naučil vytrvalosti. 
Vytrvalosť vždy vedie k vernosti v život
ných skúškach. Otec nás na túrach naučil 
zachovať pevný režim: „Na túru sa chodí 
vždy skoro ráno, popoludní sa väčšinou 
už zhorší počasie. V batohu budeš mať 
zbalené toto na spodku, v strede tieto veci 
a na vrchu to, čo budeš hneď potrebovať, 
aby si to mal poruke. Obutú môžeš mať 
len pevnú turistickú obuv...“

Vo chvíľach skúšky si treba v živote vždy 
zachovať režim, neopustiť potrebné 
rituály. Keď mladí niekedy prichádzajú 
za mnou, aby riešili životné ťažkosti 
a problémy, väčšinou sa hneď pýtam 
na základné veci: Kedy chodíš spať? Koľ
ko hodín spánku máš? Máš pravidelnú 
stravu? Čo každý deň ješ a piješ?

MORJA
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Podľa židovskej tradície sa vrch Morja stotožňuje s Jeruzalemom. 
Jeruzalemský chrám stál na mieste, kde Abrahám chcel obetovať 
Izáka. Z chrámu ostal len Múr nárekov a namiesto chrámu tam 
stojí Dom skaly – mešita so zlatou kupolou.
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Každému z nás Boh posiela sprievod
cu, nikto z nás nie je samorast, najmä 
v období skúšky. My sme mali vždy istotu. 
Keď sme kráčali za otcom, nepochybovali 
sme o tom, že nezablúdime. On presne 
poznal cestu na každý štít v Tatrách. 
„Nastúpiš týmto žľabom, v tomto mieste 
pretraverzuješ, túto vežičku prelezieš 
sprava. Pozor, na tomto mieste nezostu
puj nižšie, zasekol by si sa v skalnej strži.“ 
Je zvláštne, že keď teraz – aj po dvad
saťročnej prestávke – nastúpim na tieto 
cesty, všetko si takmer detailne pamä
tám. Až sa tomu čudujem. :) Otec nás 
na cestách vždy pripravoval na najhoršie 
podmienky, ktoré nás môžu na danom 
mieste postihnúť. V Tatrách totiž môžete 
vystupovať hore v jesennom slnku, ale 
keď zostupujete dole, máte pod nohami 
už desať centimetrov snehu. Príde hmla 
alebo mrak a ja nepochybujem, že za tou 
skobou mám pretraverzovať vľavo, lebo 
mi to znie v ušiach od detstva. Ako Ab
rahámovo slovo istoty, hoci sám si nebol 
istý, iba vo viere. Keď sa ho malý Izák po
čas výstupu na vrch Morja opýtal: „Drevo 
a oheň na zápalnú obetu je tu, kde je však 
baránok na zápalnú obetu?“, pre Abra
háma to musela byť bodná rana priamo 
do srdca. Odpovedal však s istotou: „Boh 
si už obstará baránka na zápalnú obetu, 
syn môj.“ Nebojme sa v časoch skúšky, 
Boh sa vždy postará o sprievodcu pre náš 
život, ktorý nám pretlmočí Božie slovo 
istoty a my smelo urobíme krôčik ďalej.

Keď sme ako deti hrdo zdolali nejaký 
tatranský štít, kochali sme sa v úžasnom 
výhľade na celé Tatry a našu krajinu. 
Po pomenovaní všetkých štítov okolo – 
v čom bol môj otec majster (aj dnes, keď 
mu pošlem fotku z nejakého štítu, podľa 
okolitých štítov určí, kde stojím) – nás 
hneď začal upozorňovať: „Teraz si dobre 
pozrite a určite cestu dole.“ Z vrcholu sa 
vždy najlepšie javí cesta. Aj v Abrahámo
vej skúške sa všetko vyjasnilo až na vrchu. 
Nie nadarmo pomenoval ten vrch Morja, 
teda „Pán vidí“. Hoci sme najviac zdrvení, 
na vrchole skúšky sa nám najlepšie odkry
je zápletka nášho života a my naberáme 
múdrosť na ďalšie „životné výstupy“. Iba 
„Pán vidí“, koľko ich ešte bude.

„Tatranské štíty nie sú ťažké na lezenie, ale 
na orientáciu. Na každý štít sa dá dostať 
pomerne jednoduchým lezením, ale treba 
veľmi dobre poznať cestu a byť pripravený 
aj na zlé počasie,“ toto bola rada a skú
senosť nášho ocina – dlhoročného lezca 
a Tatranca. A myslím si, že je to pravda 
aj v našich životoch, zvlášť v životoch 
vás mladých. Podmienky na život máme 

geniálne, všetkého dostatok, iba márnot
ratní synovia chodia otrhaní... Najviac 
nám chýba orientácia v živote. Zorien
tovať sa, kde som, či naberiem správny 
kurz, kam a ako mám ísť ďalej. Vždy som 
sa potešil, najmä v hmle, keď som zbadal 
„skalných mužíkov“. Turisti ich radi sta
vajú na vrcholoch. Horolezci ich stavajú 
na dôležitých miestach, kde treba nas
túpiť do správneho žľabu alebo do steny. 
Na vrchu Morja sa v dejinách spásy stavajú 
tiež, stretajú sa viacerí „mužíci“, ktorí nám 
dávajú istotu Božej milosti na tom mieste. 
Prvým bol Abrahám v skúške obetova
nia vlastného prisľúbeného syna Izáka. 
Neskôr mladý kráľ Šalamún, ktorého 
pripravil jeho otec – kráľ Dávid, postavil 
na tomto mieste Jeruzalemský chrám. 
A nakoniec – rovnako na tomto mieste – 
obetoval za našu spásu Boh Otec svojho 
vlastného Syna – novozákonného Izáka 
Ježiša Krista. To bola najväčšia skúška 
vernosti v dejinách spásy.

Pri krste mi môj otec vybral meno Mar
tin. Bolo to z vďačnosti Bohu za dvoch 

Tatrancov – Martina Galoviča a Martina 
Gavaléra, ktorí jeho aj celé generácie mla
dých viedli v období komunizmu po ta
tranských štítoch a ešte vyššie – k Bohu. 
Preto nás aj on od detstva vodil po ští
toch, ale tie cesty vždy viedli k najvyššie
mu cieľu – k nebeskému Otcovi. Prajem 
vám, drahí mladí, aby ste v životných 
skúškach dozreli vo vernosti Bohu a stali 
sa raz aj dobrými „vodcami“.

Teším sa na náhodné stretnutie s vami 
na nejakom tatranskom štíte. Možno aj 
na Jahňacom štíte – ten som si vybral ako 
našu slovenskú paralelu vrchu Morja. 
Jeho názov mi totiž pripomína baránka 
(jahniatko) na obetu, ktoré si Boh obsta
ral na vrchu Morja a Abrahám ho našiel 
zaseknutého v kroví. A výstup na Jahňací 
štít je celkom aj skúška vernosti. Vrchol 
vidno z veľkej diaľky, ale cesta sa javí 
nekonečná...

A nebojte sa ku mne priznať, hoci budem 
určite spotený a smrdieť. :)

Názov Morja je odvodený od slovesa RAA, čo znamená vidieť. 
... Boh si už obstará (vyhliadne, uvidí) baránka… (Gn 22, 8) 
... Abrahám uzrel barana… (Gn 22, 13)
... Nazval toto miesto „Pán vidí“... (Gn 22, 14)

Starozákonný Izák je pre
dobrazom novozákonného 
Izáka – Ježiša Krista. Ježiš 
napísal poslednú kapitolu 
svojho života v Jeruzaleme – 
na vrchu Morja.

Vrch Morja – dnešný Jeruzalem – je v nadmorskej výške približne 754 
metrov. Je to skutočne vrch, ku ktorému sa stúpa. V Biblii sa do Jeruza
lema vždy „vystupuje“ a z Jeruzalema „zostupuje“. (napr. Lk 10, 30)

Slovo Morja nájdeme 
v Biblii na dvoch mies
tach: Gn 22, 2; 2 Krn 3, 1.

 PramEŇ             cHrÁm              VrcH              VYHLiadKa             zaUJímaVOSŤ
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Rôzne chválospevy nájdeme vo Svätom 
písme v Starom aj Novom zákone. Najviac 
ich je v Knihe žalmov. Aj svätý apoštol Pavol 
nás pozýva neustále chváliť Boha za to, kým 
je a čo všetko robí pre človeka. Boh nepotre-
buje našu chválu. Potrebujeme ju my, preto-
že chvála očisťuje srdce človeka, vytrháva 
z každej temnoty, zo smútku, z bolesti, 
strachu, neistoty... Chváliť znamená dýchať 
čistý kyslík.
Úloha: Pokús sa správne doplniť samohlásky, 
ktoré z citátu vypadli. Pomôžu ti súradnice: 
Ef 5, 19. 

H...v...rt...   sp...l...čn... 

ž...lm...,  h...mn... a 

d...ch...vn...  p... ...sn... . 

V...  sv...j...ch  srdc... ...ch 

sp... ...v...jt... P...n...v...  

...  ...sl...v...jt...  h... .
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Dýchajúce srdcia

Prečo 
zvláštny?

Chválospev

Čo si dnes taký zamyslený? Veď 
si bol na spovedi a mal by si sa      
                                       tešiť. Dal mi veľmi 

zvláštny kajúci 
skutok.

Mám sa pomodliť 
veľký chválospev.

No a? Starec Joachim je veľmi múdry. 
Kajúca modlitba sa hodí skôr pred 

spoveďou. 

Dnes som sa 
výnimočne spovedal 
u starca Joachima.

Veď práve. 

Po odpustení
je čas na radosť a oslavu.

Ahoj, deti, možno sa aj vy rady pochválite novou 
vecou alebo tým, čo sa vám podarilo urobiť... 
Všetci kdesi v hĺbke túžime po tom, aby nás 
okolie uznávalo a obdivovalo. Ak sa nám podarí 
menej sa zaoberať sebou a všímať si ľudí 
okolo nás a to, čo robia, akí sú a čo prinášajú 
do nášho života, možno vyjde aj z našich úst 
pochvala. Ak má byť úprimná, naše srdce musí 
byť naplnené obdivom, radosťou a vďačnosťou.

Ešte ťažšie, ako chváliť ľudí, je chváliť Boha. 
Prečo? To, čo robia ľudia, vidíme telesnými 
očami. Boha však nie. Napriek tomu sme 
pozvaní oslavovať ho vo svojom srdci spolu 
s ostatnými v Cirkvi. Ten, kto je vďačný 
za dar života, kto vidí krásu stvorenia, kto 
skúsil, že je jeho oporou, kto v tichu počuje 

Boží hlas a necháva sa ním viesť, kto sa zami-
loval do svojho Boha, oslavuje ho neustále.

Na utierňach (ranných modlitbách) sa 
spieva dobre známy chválospev. Nazýva 
sa aj Slávoslovie. Je to veľmi starý hymnus 
na oslavu Boha. Určite ste sa s ním už 
stretli. Hneď zrána, skôr než začneme 
robiť čokoľvek iné, nasmeruje naše srdce 
na Boha.
Úloha: Vyfarbi si srdce, ktoré je plné chvály, 
a doplň rôzne oslovenia nášho Boha.

Chválime ťa
Velebíme ťa

Klaniame sa ti
Oslavujeme ťa

Vzdávame ti vďaky
Ďakujeme ti

Zvelebujeme ťa
Dobrorečíme ti

Čakal som, že to 
bude nejaký 

kajúci žalm, ale...
Ale?

Blahoslavený si, Pane,...

Blahoslavený si, Vládca,...

Blahoslavený si, Svätý,...

Blahoslavený si,.........................

Blahoslavený si,.........................

Blahoslavený si,.........................

Blahoslavený si,.........................
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ich je v Knihe žalmov. Aj svätý apoštol Pavol 
nás pozýva neustále chváliť Boha za to, kým 
je a čo všetko robí pre človeka. Boh nepotre-
buje našu chválu. Potrebujeme ju my, preto-
že chvála očisťuje srdce človeka, vytrháva 
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strachu, neistoty... Chváliť znamená dýchať 
čistý kyslík.
Úloha: Pokús sa správne doplniť samohlásky, 
ktoré z citátu vypadli. Pomôžu ti súradnice: 
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Dýchajúce srdcia

Prečo 
zvláštny?

Chválospev

Čo si dnes taký zamyslený? Veď 
si bol na spovedi a mal by si sa      
                                       tešiť. Dal mi veľmi 

zvláštny kajúci 
skutok.

Mám sa pomodliť 
veľký chválospev.

No a? Starec Joachim je veľmi múdry. 
Kajúca modlitba sa hodí skôr pred 

spoveďou. 

Dnes som sa 
výnimočne spovedal 
u starca Joachima.

Veď práve. 

Po odpustení
je čas na radosť a oslavu.

Ahoj, deti, možno sa aj vy rady pochválite novou 
vecou alebo tým, čo sa vám podarilo urobiť... 
Všetci kdesi v hĺbke túžime po tom, aby nás 
okolie uznávalo a obdivovalo. Ak sa nám podarí 
menej sa zaoberať sebou a všímať si ľudí 
okolo nás a to, čo robia, akí sú a čo prinášajú 
do nášho života, možno vyjde aj z našich úst 
pochvala. Ak má byť úprimná, naše srdce musí 
byť naplnené obdivom, radosťou a vďačnosťou.

Ešte ťažšie, ako chváliť ľudí, je chváliť Boha. 
Prečo? To, čo robia ľudia, vidíme telesnými 
očami. Boha však nie. Napriek tomu sme 
pozvaní oslavovať ho vo svojom srdci spolu 
s ostatnými v Cirkvi. Ten, kto je vďačný 
za dar života, kto vidí krásu stvorenia, kto 
skúsil, že je jeho oporou, kto v tichu počuje 

Boží hlas a necháva sa ním viesť, kto sa zami-
loval do svojho Boha, oslavuje ho neustále.

Na utierňach (ranných modlitbách) sa 
spieva dobre známy chválospev. Nazýva 
sa aj Slávoslovie. Je to veľmi starý hymnus 
na oslavu Boha. Určite ste sa s ním už 
stretli. Hneď zrána, skôr než začneme 
robiť čokoľvek iné, nasmeruje naše srdce 
na Boha.
Úloha: Vyfarbi si srdce, ktoré je plné chvály, 
a doplň rôzne oslovenia nášho Boha.

Chválime ťa
Velebíme ťa

Klaniame sa ti
Oslavujeme ťa

Vzdávame ti vďaky
Ďakujeme ti

Zvelebujeme ťa
Dobrorečíme ti

Čakal som, že to 
bude nejaký 

kajúci žalm, ale...
Ale?

Blahoslavený si, Pane,...

Blahoslavený si, Vládca,...

Blahoslavený si, Svätý,...

Blahoslavený si,.........................

Blahoslavený si,.........................

Blahoslavený si,.........................

Blahoslavený si,.........................
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NOVINÁRSKE OCENENIE
UKRAJINA/UŽHOROD g Na tradičnom stretnutí duchovenstva Mukačevskej eparchie 
s novinármi s názvom Výsledky roku 2021 prítomní predstavili a zhodnotili prácu na poli 
výskumu a publikačnej činnosti v minulom roku a načrtli plán eparchie na nasledujúci 
rok. Stretnutie sa uskutočnilo 12. januára v rezidencii Mukačevskej eparchie v Užhorode 
za účasti mukačevského apoštolského administrátora vladyku Nila Lučšaka OFM. Pri 
tejto príležitosti bolo niekoľko laureátov ocenených novinárskou cenou Michala Lučkaja 
za prínos v oblasti spirituality a histórie kraja, ktorú odovzdal vladyka Nil. Medzi ocene
nými bol aj slovenský rodák, kancelár Mukačevskej eparchie jeromonach Makarij Medviď 
za publikáciu Cehoľniansky ikonostas v Storožnici a tri ikony od Roškoviča v užhorodskej 
katedrále. K ďalším oceneným patril aj otec Andráš Doboš za publikáciu Prax a teológia 
Eucharistie v histórii Mukačevskej eparchie od Užhorodskej únie do polovice 20. storočia či 
pán Michal Sirochman za publikáciu Stratené cerkvi Zakarpatska a ďalší autori. Súčasťou 
stretnutia bola aj prezentácia kalendára Mukačevskej eparchie na rok 2022 a koledovanie 
seminaristov. (facebook Mukačevskej eparchie)

AKCIA P 
V ČESKOM 
ROZHLASE
ČESKÁ REPUBLIKA/PRAHA g Roz
hlasovú reláciu o likvidácii Gréckoka
tolíckej cirkvi a o jej biskupoch Ivanovi 
Ljavincovi a Eugenovi Kočišovi, exar
choch Českého apoštolského exarchátu, 
odvysielal 2. januára Český rozhlas Plus 
v rámci relácie Príbehy 20. storočia, ktorá 
predstavuje príbehy, na ktoré sa zabud
lo alebo sa malo zabudnúť. V relácii 
predstavil redaktor Adam Drda históriu 
Cirkvi od východnej schizmy cez Brest
litovskú a Užhorodskú úniu až po Akciu 
P v Prešove a likvidáciu Gréckokatolíckej 
cirkvi v Československu. Osudy prvých 
dvoch exarchov Českého exarchátu sú 
vykreslené v kontexte prenasledovania 
i obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi. 
V spomínanej relácii v júli minulého 
roka predstavili aj príbeh blaženého 
Pavla Petra Gojdiča. (plus.rozhlas.cz)

VIANOCE SLOVÁKOV V BRITÁNII
VEĽKÁ BRITÁNIA/LONDÝN g Slovenskí gréckokatolíci v Anglicku sa 
pripravovali na Vianoce v Nedeľu otcov pečením tradičných vianočných 
oblátok znázorňujúcich Bohorodičku s Ježišom s nápisom Radostné Vianoce. 
Pečenie na špeciálnom stroji si vyskúšali dospelí i deti. Napriek pretrvá
vajúcej pandémii sa v Nedeľu po Kristovom narodení stretli v londýnskej 
cerkvi tí veriaci, ktorí neodcestovali sláviť Vianoce na Slovensko. Spolu 
s vladykom Kennethom Nowakowskim a správcom farnosti otcom Siarhiejom 
Stasievičom slávili svätú liturgiu. Vladyka v kázni poukázal na tmu jaskyne 
a materiálnu chudobu prostredia, kde sa narodil Spasiteľ. Zároveň poukázal 
na svetlo duchovného bohatstva ako odkaz betlehemských jasličiek. Herodes 
mal možnosť ísť za svetlom hviezdy spolu s troma kráľmi, no namiesto toho, 
pre svoju závisť a pýchu, ostal v tme. Kresťania vo svete plnom tmy hmotného 
bohatstva a duchovnej biedy majú ohlasovať svetlo, ktorým je Kristus. Sláv
nosť bola ukončená spoločným pohostením a tradičnými koledami v rodinnej 
atmosfére farnosti. (Marek Vojčík)

VATIKÁN g Svätý Otec František pove
ril Pápežskú radu pre novú evanjelizáciu 
koordináciou nadchádzajúceho Svätého 
roka 2025, ktorý bude 27. riadnym jubilej
ným rokom v dejinách Cirkvi s názvom témy 
Pútnici nádeje. Predseda tejto rady Mons. 
Rino Fisichella začal rokovania s cirkevnými 
i štátnymi orgánmi. Prioritou svätého roka 
bude prijímanie pútnikov v Ríme. Je to rok 
zmierenia, solidarity a možnosti získať plno
mocné odpustky. (vaticannews.va) 

INDIA/NEW DELHI g Rok 2021 bol 
ohodnotený ako „najnásilnejší rok“ v histórii 
kresťanov v Indii, keďže tu zaregistrovali tak
mer päťsto prípadov násilia. Kresťania čelili 
sérii násilia, ktorého sa dopúšťajú hinduis
tické extrémistické skupiny. Správu uviedla 
začiatkom roka organizácia United Christian 
Forum. Medzi kresťanmi v Indii sú aj veriaci 
východných katolíckych cirkví: Sýrskomala
barskej a Sýrskomalankarskej. (fides.org)

KAZACHSTAN/VATIKÁN g V súvislosti 
s tragickými udalosťami spojenými s násilný
mi protestami v Kazachstane, pri ktorých priš
lo o život veľa ľudí, bol 10. januára v krajine 
vyhlásený štátny smútok. Pri nedeľnej modlit
be Anjel Pána 9. januára Svätý Otec František 
uistil o svojich modlitbách za Kazachstan 
a zveril ho pod ochranu Kráľovnej pokoja 
z mesta Ozjornoje, ktoré je centrom života 
katolíkov na severe krajiny. (vaticannews.va)
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130 ROKOV GRÉCKOKATO-
LÍCKEJ JEDNOTY V USA
» Daniel ČERNÝ

V týchto dňoch si Gréckokatolícka Jednota (Greek 
Catholic Union – GCU) pripomína 130. výročie svojho 
založenia. Jej dejiny sú dejinami našich krajanov 
a v mnohom teda aj dejinami Gréckokatolíckej 
cirkvi v USA. Dejiny našej emigrácie v Amerike sú 
hlavne v prvých rokoch plné sĺz a mozoľov. Prvotnou 
gréckokatolíckou emigráciou boli muži v produktívnom 
veku (ktorý sa v onej dobe začínal niekedy okolo 
šestnásteho roka života), ktorí šli do Ameriky zarobiť 
a po návrate finančne pomôcť svojej rodine. Emigrácia 
sa začala v snahe zabezpečiť pre americký priemysel 
pracovnú silu, ktorá bola lacnejšia a menej štrajkovala ako 
tá domáca. 

POČiatKY BratStiEV 
VzÁJOmNEJ POmOci
Väčšina našich veriacich sa po príchode 
do USA zamestnala v banskom alebo 
oceliarskom priemysle. Táto práca bola 
ťažká a nebezpečná. Práve pre mnohé 
úrazy, ktoré sa nezriedka končili smrťou, 
dochádzalo v tomto období k rozmachu 

fraternistických organizácií. Tie boli viac 
než len spolkami, pretože fungovali tak, 
že z príspevkov svojich členov pomáhali 
v prípade úrazov či smrti poškodeným 
a pozostalým. Takéto organizácie boli 
typické pre všetkých. Ľudia sa prirodzene 
spájali na základe určitých kritérií a pri 
zrode GCU stála príslušnosť jej členov ku 

Gréckokatolíckej cirkvi. Mnohé pobočky 
tejto organizácie vznikli pri gréckoka
tolíckych farnostiach, ale aj opačne – 
mnohé farnosti vznikli práve z aktívnych 
pobočiek Jednoty. Tak napríklad v roku 
1898 bolo v USA 33 gréckokatolíckych 
chrámov, ale až 152 pobočiek Grécko
katolíckej Jednoty. Jednota mala svoje 
pobočky aj v Kanade. Prepojenie s Gréc
kokatolíckou cirkvou trvá do dnešných 
dní a v rámci štruktúr spoločnosti má 
stále miesto aj gréckokatolícky duchovný 
celej organizácie. 

POČiatOK OrgaNizÁciE
Snahou duchovných, ale aj predstaviteľov 
samostatných spolkov bolo zjednotiť do
vtedy nezávislé bratstvá (majúce v názve 
nejakého svätého) do jednej strešnej 
organizácie, čo by pomohlo stabilite, ale 
aj ďalšiemu rozvoju. Prvé organizačné 
stretnutie šiestich farností a spolkov sa 
uskutočnilo 14. februára 1892 vo Wilkes
Barre v Pennsylvánii a začalo sa liturgiou. 
Pri skromnom počiatku mala organizácia 
743 členov a 600 dolárov. Prvým prezi
dentom GCU bol John Zinčak Smith, 
rodák z Rakovca, ktorý sa v Amerike stal 
úspešným podnikateľom a aktivistom 
a mal najväčší podiel na vzniku tejto 
organizácie. Smith sa dokonca stal vzo
rom pre postavu menom Palko Rostoka 
v poviedke spisovateľa a kňaza Emila 
Kubeka. Keby nebolo jeho, po necelom 
roku by GCU skrachovala, keďže výdavky 
boli väčšie ako príjmy. Rozdiel zaplatil 
pán Smith z vlastného majetku. 

aKO GCU FUNgOVaLO?
Oficiálny názov organizácie bol Greek 
Catholic Union of Rusyn Brotherhoods 
(alebo po rusínsky Sojedinenije greko-
kaftoličeskich russkich bratstv), v skratke 
sa používal názov Greek Catholic Union, 
prípadne len Sojedinenije. Členstvo a po
bočky sa časom rozširovali. V počiatkoch 
členskú základňu tvorili Rusíni, Slováci 
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i Ukrajinci, no poslední menovaní si 
o niekoľko rokov neskôr založili vlastnú 
organizáciu. Neskôr pribudla aj mládež
nícka organizácia a telovýchovná jednota. 

Bolo stanovené, že za smrť člena organi
zácia v počiatkoch vyplácala 400 dolárov, 
za smrť manželky 200 dolárov. Členské 
bolo na úrovni 10 centov za mesiac za čle
na, neskôr viac, čo však zahŕňalo aj spol
kové noviny pre každého člena. Členské 
sa platilo aj za čas, keď bol člen bratstva 
v Európe. Pri vtedajšom plate baníka bola 
táto suma približne vo výške čosi viac ako 
ročného platu. Samozrejme, na pomery 
vo vtedajšom RakúskoUhorsku to bol 
veľmi slušný obnos peňazí. 

Svoj vrchol zažila GCU v dvadsiatych 
rokoch dvadsiateho storočia, keď mala 
okolo 130 000 členov, združených do viac 
ako tisíc pobočiek. Sídlo spoločnosti sa 
menilo, z Mahanoy City v Pennsylvánii 
do Scrantonu, neskôr do New Yorku a po
tom dlhé roky v Pittsburghu, až nakoniec, 
od roku 1987 je to v mestečku Beaver 
v Pennsylvánii. 

POdPOra cirKVi
Už od roku 1895 bojovala GCU za to, aby 
naši gréckokatolíci v USA dostali vlastné
ho biskupa. Tento zápas trval až do roku 
1924, ale nakoniec sa úspešne zavŕšil zria
dením vtedajšieho exarchátu a prícho
dom prvého biskupa Vasiľa Takáča. 

18. októbra 1951 bol v Pittsburghu posvä
tený nový Seminár sv. Cyrila a Metoda. 
Na slávnosti, ktorej predsedal vladyka 
Daniel Ivančo, bol okrem primátora 
Pittsburghu a guvernéra štátu Pennsylvá
nia prítomný aj prezident Greek Catholic 
Union pán Stephen Tkach, pretože práve 
táto organizácia bola a dodnes je jedným 

z najväčších finančných podporovateľov 
tohto nášho amerického seminára. 

Jednota mala a má vo veľkej úcte sv. 
Mikuláša a ako on, tak aj GCU s radosťou 
pomáha cirkevným projektom. A to nie
len v USA. GCU podporila po roku 1989 aj 
viaceré projekty na Slovensku, napríklad 
stavbu chrámu na sídlisku Furča v Koši
ciach. 

tLaČOVý aPOŠtOLÁt
Oficiálnym tlačovým orgánom Sojedine-
nija sa stali noviny Amerikansky Russky 
Viestnik. Prvé číslo uzrelo svetlo sveta 
17. marca 1892. Prvým redaktorom sa stal 
rusínsky emigrant Pavel Žatkovič, ktorý 
noviny viedol do roku 1914. Pavel Žatkovič 
bol otcom Grigorija Žatkoviča, prvého gu
vernéra Podkarpatskej Rusi po jej pripoje
ní k ČeskoSlovensku. Noviny vychádzali 
spočiatku v dvoch mutáciách, v cyrilike 
písanej po rusínsky a v latinke písanej 
šarišskozemplínskym nárečím. Noviny 
boli stimulom sociálneho a náboženské
ho života krajanov. Prinášali informácie 
o voľných pracovných pozíciách a ponuku 
ubytovania, ale aj praktické rady, naprík
lad ako si otvoriť v banke účet a podobne. 
Každý týždeň prinášali navyše aj správy 
o zosnulých členoch. 

V rokoch 1929 – 1936 bol redaktorom 
otec Štefan Varzaly, rodák z Fulianky pri 
Prešove. Bolo to práve v časoch, keď bol 
gréckokatolíckemu duchovenstvu v USA 
nanútený celibát, proti čomu sa otec 
Varzaly postavil a na stránkach novín bo
joval proti tomu. To nakoniec spôsobilo 
nielen jeho odchod z novín, no nakoniec 
i prestup do Pravoslávnej cirkvi. 

Medzi najznámejších redaktorov patril 
rozhodne pán Michael Roman (1912 

– 1995), ktorý pracoval pre časopisy 
Amerikansky Russky Viestnik a neskoršiu 
obdobu GCU Messenger skoro pol storo
čia, a to v rokoch 1936 – 1980. 

Okrem novín a časopisov vydávalo Soje-
dinenije aj rozličné brožúrky, knihy, ale 
aj vlastný knižný kalendár. Kuriozitou je, 
že v kalendári na rok 1960 vyšiel článok 
aj slovenskému profesorovi Michalovi 
Lackovi SJ, ktorý písal o významnej úlohe 
rodiny Židikovcov (Zeedick) v dejinách 
rusínskeho ľudu. 

drEVENý cHrÁm SV. 
miKULÁŠa 
Pri príležitosti 100. výročia organizácie 
sa v roku 1992 GCU rozhodlo v duchu 
odkazu viery praotcov a dedičstva, ktoré 
priniesli so sebou na druhú stranu At
lantiku, zhmotniť krásu v dreve ukrytú 
stavbou dreveného Chrámu sv. Mikuláša, 
tradičného patróna Gréckokatolíckej 
cirkvi a GCU, v mestečku Beaver v štáte 
Pennsylvánia. V prípravnej fáze sa preštu
dovala architektúra 120 chrámov býva
lého RakúskoUhorska. Stavba v sebe 
skombinovala architektúru chrámov 
z Mikulášovej, Novej Sedlice a Zboja, teda 
chrámov z územia dnešného Slovenska. 
Pod kaplnkou je umiestnené múzeum. 

PríBEH POKraČUJE
Členstvo v organizácii je prístupné aj 
pre nekatolíkov a ľudí neslovanského 
pôvodu. Dnes je GCU vnímaná viac ako 
fraternistická poisťovňa než ako etnická 
organizácia, ale jej podpora gréckokato
líckej veci pokračuje aj naďalej. Stránky 
ich časopisu informujú o živom nábožen
skom a duchovnom živote jej členov aj 
v súčasnosti. Momentálne má jej členská 
základňa približne 48 000 členov. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa 
teraz v GCU žiadne oslavy neplánujú. 
Na záver ďakujem za mnohé cenné infor
mácie, ktoré mi poskytli otec mitrát John 
Kachuba a pán Basil Wahal z GCU. 

Misijné heslo organizácie ostáva po 130 
rokoch rovnaké a stále rovnako platné. 
Po slovensky znie: „Ochraňovať rodiny, 
podporovať vieru a bratstvo, posilňovať 
spoločenstvo.“ Sme radi, že sa im to darí 
napĺňať i dnes. Pri ich jubileu im ďakuje
me za svedectvo viery a do ďalších rokov 
v modlitbe vyprosujeme Mnohaja lita! – 
God grant you many years!
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VIANOCE S VLADYKOM CYRILOM V UNIVSKOM MONASTIERI
UKRAJINA/UNIV g Svätouspenskú 
univskú lavru navštívil 7. – 9. januára 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, eparchiálny bis
kup Košickej eparchie, spolu s protosyn
kelom archimandritom Jaroslavom Laj
čiakom, aby s komunitou otcov a bratov 
studitov slávili sviatky Narodenia Pána 
podľa juliánskeho kalendára. Zúčastnili 
sa na všetkých liturgických obradoch, 
pri ktorých vladyka krátko pozdravil 
prítomných. Poukázal na to, že v litur
gii a liturgickom roku sa sprítomňuje 
celý Ježišov život, jeho narodenie, smrť 

i vzkriesenie. Celý náš život prebieha 
v čase, ale už tu na zemi prechádzame 
vďaka liturgickým sláveniam do Božie
ho času. V súvislosti s Narodením Pána 
povzbudil k čnostiam, ktoré sú blízke 
sviatku Narodenia: k Božej dôvere, 
k pokore pastierov, k múdrosti mudr
cov a k láske Bohorodičky a sv. Jozefa. 
Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej 
Bohorodičke predsedal vladyka Cyril 
archijerejskej liturgii v neďalekom mes
te Peremyšľany, kam ho pozval strijský 
eparchiálny biskup Taras Seňkiv. Pri 

nedeľnej svätej liturgii slávenej v lavre 
sa zameral na príklad a úlohu svätého 
Jozefa. V monastieri studitov žijú traja 
mnísi zo Slovenska, otec Jonáš Maxim, 
igumen lavry, otec Pantelejmon Gerbery 
a otec diakon Pimen Mojzeš. Univská 
lavra má dávnu mníšsku tradíciu, ktorej 
prvé písomné zmienky siahajú do 14. 
storočia. Od roku 1919 v nej žijú mnísi 
dodržujúci studitské mníšske pravidlo. 
Založil ju koncom 19. storočia obnoviteľ 
studitského mníšstva v Haliči metropo
lita Andrej Šeptický. (TSKE, TC) 

NÁVŠTEVA 
FARNOSTI 
TREBIŠOV
TREBIŠOV g Do farnosti 
Trebišov na sviatok Zhromažde
nia k Presvätej Bohorodičke už 
tradične zavítal arcibiskup Cyril 
Vasiľ SJ. Spolu s veriacimi, ktorí 
sa z pandemických dôvodov zišli 
v obmedzenom množstve, slávil 
svätú liturgiu. Vo svojom prího
vore povzbudil veriacich vlastným 
príbehom z Etiópie, v ktorom sa 
prepájalo dobro a zlo. Upozornil, 
že diabol útočí v každom čase, aj 
v čase sviatkov Vianoc. Na konci 
liturgie mladí a deti trebišovskej 
farnosti v krátkom vianočnom 
pásme priblížili udalosti Naro
denia Krista. Už niekoľko rokov 
piesňami a vianočnými vinšmi pri
nášajú radostnú zvesť do príbyt
kov rodín vo farnosti. Pre pandé
miu mohli tentoraz koledovať len 
v chráme. Koledovaním podporili 
projekty hnutia eRko v Afrike. 
(Alžbeta Semanová) 

POŽEHNANIA NA SKALNATOM PLESE
VYSOKÉ TATRY g Nové automatizované externé defibrilátory a ikony Ježiša Krista, Bohoro
dičky a sviatku Premenenia Pána na hore Tábor požehnal 8. januára v gréckokatolíckej kaplnke 
na Skalnatom plese arcibiskup metropolita Prešovskej archieparchie Ján Babjak SJ pri svätej 
liturgii slávenej spolu s kňazmi a veriacimi z Tatier a okolia. V homílii vladyka upriamil po
zornosť na pôsobenie zlého ducha vo svete. „Odolať pokušeniam a zvíťaziť dokážeme jedine 
silným spojením s Ježišom v modlitbe, čítaním Božieho slova a prijímaním Eucharistie. Ak 
predsa padneme, treba si priznať chyby, s ľútosťou a pokorou ich vyznať vo sviatosti zmierenia 
a vďaka Božiemu milosrdenstvu posilnení kráčať ďalej a vydávať svedectvo živej viery,“ povedal. 
Po liturgii boli defibrilátory odovzdané horským záchranárom a zástupcom lyžiarskych stredísk 
na Skalnatom plese, Hrebienku a v Jasnej na južnej strane Chopka. Posvätené ikony do kaplnky 
venoval a napísal Peter Homza. Ich inštalácia v kaplnke doplní liturgický priestor a umožní 
turistom modliac sa pred ikonami prežívať reálnu  blízkosť Boha. (Katarína Bartošová)
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BRATISLAVA g Projekt Slovenskej kato
líckej charity Adopcia na diaľku pomáha 
už dvadsaťpäť rokov chudobným deťom 
v rôznych častiach sveta. Toto výročie si 
spolupracovníci projektu pripomenuli kon
com minulého roka. Medzi krajiny, ktorým 
projekt pomáha, patrí India, Albánsko, Haiti, 
Vietnam, Uganda, Ukrajina a Kazachstan. 
Projekt je určený na vzdelávanie a rozvoj detí 
predškolského a školského veku, ako aj vyso
koškolských študentov. (adopcianadialku.sk) 

KOŠICE g Nového predsedu rady pre 
rodinu Košickej eparchie protojereja Jozefa 
Matejovského uviedol do úradu vladyka Cyril 
Vasiľ SJ 10. januára na Eparchiálnom úrade 
v Košiciach. Vladyka zároveň poďakoval 
otcovi Petrovi Labaničovi za jeho dlhoročnú 
prácu vo vedení tejto rady. Otec Jozef, farár 
farnosti KošiceFurča, sa zároveň stal členom 
celoslovenskej rady pre rodinu KBS a čle
nom pastoračnej komisie Košickej eparchie. 
(TSKE) 

BRATISLAVA g Od začatia vykonštruované
ho súdneho procesu v Bratislave so slovenský
mi biskupmi Pavlom Petrom Gojdičom, 
Jánom Vojtaššákom a Michalom Buzalkom 
uplynulo 10. – 15. januára sedemdesiatjeden 
rokov. V procese boli odsúdení na väzenie, 
peňažné tresty, konfiškáciu majetku a stratu 
občianskych práv. Obvinenia boli zbavení až 
v roku 1990. Podľa prof. Róberta Letza proces 

FATIMSKÁ SOBOTA NA NOVÝ ROK 
MICHALOVCE g V prvý deň kalendárneho roka 2022 sa okrem zvyčaj
ných liturgických sviatkov Obrezania Pána a svätého Bazila Veľkého slávila 
aj fatimská sobota. Mariánski ctitelia sa stretli na spoločnej archijerejskej 
liturgii v bazilike minor v Michalovciach, ktorú slávil vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický emeritný biskup. Vladyka v homílii zvýraznil skutočnosť, že aj 
keď začíname nový občiansky rok, začíname ho sviatkom Obrezania, ktorý 
sa uskutočnil na ôsmy deň po narodení Ježiša. Práve týmto úkonom sa Ježiš 
začlenil do židovského národa a dostal meno. Tým však začal aj novú etapu 
spásy ľudstva. Do tejto etapy si Boh vybral ako pomoc Bohorodičku, ktorú 
viac zvýraznila aj táto fatimská sobota. Na záver vladyka vyzval prítomných, 
aby sa nebáli vykročiť do roka 2022 práve s tou, ktorá stála pri Ježišovi od na
rodenia až po kríž a naďalej zotrvávala pri jeho Cirkvi. Eucharistickú slávnosť 
sprevádzal spevom Zbor sv. Jozefa. Pre pandémiu síce chýbal tradičný fatim
ský program, no nechýbala modlitba pred ikonou Matky ustavičnej pomoci 
a pri relikviári blaženého Metoda Dominika Trčku. (Richard Fučko)
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MALÝ ODPUST 
NA TERASE
KOŠICE g Pri príležitosti sviatku 
Poklony úctyhodným reťaziam svä
tého apoštola Petra slávil 16. januára 
takzvaný malý odpust vladyka Cyril 
Vasiľ SJ s veriacimi farnosti Košice
Západ v Chráme svätých apoštolov 
Petra a Pavla. Pri archijerejskej 
svätej liturgii povzbudil veriacich 
vo viere priblížením symbolu 
reťazí, ktoré sv. Peter zakúsil najprv 
v Jeruzaleme a neskôr v Ríme, kde 
ohlasoval evanjelium. V súvislosti 
s blížiacim sa Týždňom modlitieb 
za jednotu kresťanov zdôraznil, 
že reťaze spájajú všetkých prena
sledovaných kresťanov, ktorí bez 
rozdielu príslušnosti k Cirkvi alebo 
kresťanskému spoločenstvu prijí
majú utrpenie pre vieru v Ježiša. 
Na záver slávnosti vladykovi poďa
koval otec Jozef Miňo, miestny farár 
a protopresbyter. (Jozef Miňo)  

JORDÁNSKE SVÄTENIE V SEMINÁRI
PREŠOV g Priestory Gréckokatolíckeho kňazského seminára blaženého biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove v spojení so sviatkom Bohozjavenia posvätil jordánskou vodou 12. januára 
vladyka Ján Babjak SJ. Samotnej posviacke predchádzala archijerejská svätá liturgia, ktorú 
s vladykom celebrovali predstavení seminára a ceremoniár otec Pavol Vasiľ. V homílii sa prí
tomným prihovoril prefekt seminára otec Ján Vasiľ. Na príklade apoštola Petra, ktorý vystríhal 
Ježiša pred utrpením v Jeruzaleme, poukázal na naše pokušenie hovoriť Bohu, čo má pre nás 
urobiť a ako má ulahodiť našim predstavám. Pán od nás žiada, aby sme ho nasledovali a kráčali 
za ním, nie aby sme ho viedli. V závere vyzval k dôvere v Božiu lásku, silu a starostlivosť. 
Samotné posvätenie priestorov nasledovalo po svätej liturgii a modlitbe posvätenia príbytkov. 
Za spevu tropára sviatku Bohozjavenia a vône kadidla vladyka Ján a predstavení seminára 
kropením svätenou vodou posväcovali všetky priestory. Slávnosť ukončili spoločnou večerou. 
(Alex Antal) 
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patril rozsahom príprav, propagandistickým 
využitím a dosahom na spoločnosť k najväč
ším procesom tohto typu v Československu 
a v krajinách bývalého sovietskeho bloku 
s cieľom oslabiť moc Katolíckej cirkvi a zvýšiť 
vplyv komunizmu. (TK KBS) 

KOŠICE g Pred tridsiatimi rokmi, 11. janu
ára 1992, na sviatok prepodobného Teodózia 
Veľkého, bola vo Vatikáne zverejnená správa 
o vymenovaní tridsaťštyriročného rehoľné
ho kňaza, protoigumena gréckokatolíckych 
redemptoristov v Československu Milana 
Chautura CSsR za kresimenského titulárneho 
biskupa a prešovského pomocného biskupa. 
Vymenoval ho sv. pápež Ján Pavol II. Biskup
skú vysviacku prijal 29. februára v Prešove. 
V tom čase bol najmladším biskupom Kato
líckej cirkvi. (TSKE)

KOŠICE g Nezvyčajným darom sa stal čer
vený koberec, po ktorom kráčal Svätý Otec 
František minulého roka pri svojej návšteve 
na košickom Luníku IX. Saleziáni ho dali 
rozstrihať na malé rohože a spracovali ich ako 
spomienkový predmet, na ktorom je nápis Vy 
ste v srdci Cirkvi. V spolupráci so starostom 
sídliska rohože odovzdali pred Vianocami 
každej domácnosti na Luníku IX. a blízkym 
spolupracovníkom rómskej misie. Väčšina 
rodín dar prijala veľmi pozitívne, s úctou 
a dojatím. (romovia.kbs.sk)  

TRENČÍN g Tradičné svätenie príbytkov 
na sviatok Bohozjavenia vykonal otec Igor 
Cingeľ v priestoroch Cirkevnej materskej ško
ly blahoslavenej Tarzície v Trenčíne za prí
tomnosti detí a zamestnancov školy. Na záver 
posvätenia otec Igor odovzdal všetkým na pa
miatku svätenia magnetku s nápisom Pane, 
požehnaj tento dom. Zároveň deťom vysvetlil, 
že priestory sa svätia preto, aby boli požeh
nané a chránené od každého zla. (tarzicia.
edupage.org) 

BRATISLAVA g Návrh na mediálne granty 
z minuloročnej zbierky na katolícke médiá 
prerokovali 12. januára na online zasadnutí 
členovia rady KBS pre spoločenské komu
nikačné prostriedky. Príjem zo zbierky sa 
rozdelí medzi TV Lux, Rádio Lumen, TK KBS 
a iné mediálne projekty. Zaoberali sa aj otáz
kami týkajúcimi sa Katolíckej cirkvi v mediál
nom priestore. Na stretnutí sa zúčastnili aj 
otec Ľubomír Petrík, otec Martin Mráz a pán 
Stanislav Gábor, členovia spomínanej rady 
za Gréckokatolícku cirkev. (TK KBS) 

SLOVENSKO g Dvadsaťštyrihodinová 
modlitba ruženca za víťazstvo Nepoškvrne
ného Srdca Panny Márie s názvom Máriin 
deň prebehla 13. januára na rôznych pút
nických miestach Slovenska i v zahraničí. 

MONTESSORIOVSKÁ UČEBŇA 
PRE RÓMOV
SIGORG g Gréckokatolíckej rómskej misii sa v rámci iniciatívy Misia možná 
podarilo v spolupráci s Fórom života, občianskym združením Pre človeka, U. 
S. Steel Košice a Karpatskou nadáciou zrealizovať projekt v oblasti vzdelávania 
znevýhodnených rómskych detí. Na vzdelávanie týchto predškolákov a mlad
ších školákov zvolili montessoriovskú pedagogiku, ktorá vedie deti k samos
tatnosti, sústredenosti a poriadku, rozvíja abstraktné myslenie a zručnosti, 
napomáha spoznávať Boha a mať s ním živý vzťah, a to prirodzenými a pre deti 
príťažlivými metódami. Súčasťou projektu bolo zriadenie montessoriovskej 
učebne v Krajskom centre rómskej misie Savore na Sigorde a vyškolenie približ
ne dvadsiatich dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a učiteľov v tejto metóde. 
Učebňa poskytuje množstvo tvorivých pomôcok, ale aj ticho a možnosť sústre
diť sa. Projekt prebieha od mája 2021 a vykazuje veľké pokroky vo vedomostiach 
a zručnostiach detí i pozitívne skúsenosti vyučujúcich. Organizátorom sa 
podarilo získať na túto službu dvoch stálych dobrovoľníkov: rómskeho učiteľa 
v materskej škole a študentku pedagogiky. (Ivana Németová)

JUBILEUM U SESTIER SLUŽOBNÍC
MICHALOVCE g V duchu slov 107. žalmu Oslavujte Pána, lebo je dobrý 
slávila 25. decembra 2021 v michalovskom kláštore svoje 50. rehoľné jubileum 
sestra Emília Katarína Beňová z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie. Za všetky sestry Provincie Svätého Ducha na Slovensku jej za
blahoželala provinciálna predstavená sestra Emanuela Mária Rindošová, ktorá 
poďakovala sestre Emílii za celoživotnú vernosť povolaniu, odvahu nasledovať 
Krista a za svedectvo viery počas totalitného režimu i v nasledujúcich rokoch. 
Stretnutie sestier michalovskej a prešovskej komunity sa nieslo v duchu 
modlitby, vzdávania vďaky, spievania kolied a spomienok na roky zasväteného 
života. Sviatočnú a vianočnú atmosféru posilnilo aj spoločné agapé. (Emanue
la Mária Rindošová SSNPM)
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Modlitbová akcia sa uskutočnila pod záštitou 
spišského diecézneho administrátora Mons. 
Jána Kuboša. Modlitba sa začala v kláštore 
v Lagievnikoch a prebehla aj na hore Zvir 
v Litmanovej, v bazilike minor v Ľutine, 
na maďarskom pútnickom mieste Mariapócs, 
na ukrajinskom pútnickom mieste v Zarvani
ci či v kláštore otcov baziliánov v Mukačeve. 
(slovenskydohovorzarodinu.sk)  

BRATISLAVA g Predseda Konferencie bis
kupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský 
navštívil 14. januára prezidentku Zuzanu Ča
putovú a poďakoval jej za pomoc a podporu 
jej kancelárie pri organizácii vlaňajšej návšte
vy Svätého Otca Františka na Slovensku. Ho
vorili o možnosti výstavy darov pre verejnosť, 
ktoré dostala od Svätého Otca. Predseda KBS 
ocenil záujem prezidentky o sociálne otázky, 
ktorým sa venuje, ako napríklad zbierka škol
ských pomôcok pre deti alebo koledovanie 
Dobrej noviny. (TK KBS)

BRATISLAVA g Pápežské misijné diela 
na Slovensku v rámci svojich aktivít pripra
vili začiatkom tohto roka pôstnu pobožnosť 
s ikonou Kristovej tváre známej pod názvom 
Obraz neutvorený rukou s cieľom podpory 
misijného projektu Pomôžme ľuďom s ma-
lomocenstvom v Indii. Cieľom týchto aktivít 
je finančná pomoc na zabezpečenie chovu 
kôz, sliepok, stajní a krmiva pre zvieratá. 
Chov týchto zvierat prispieva k pravidelnému 
príjmu chorých na lepru. Tí ostávajú sociálne 
izolovaní a odkázaní na pomoc iných. (misij
nediela.sk)

POSVÄTENIE SYNODÁLNEHO 
RELIÉFU
KOŠICE g Drevený reliéf ako symbol synodálnej cesty Košickej eparchie po
svätil 9. januára po nedeľnej večierni v Katedrále Narodenia Presvätej Boho
rodičky vladyka Cyril Vasiľ SJ v spoločenstve kňazov, členov synodálneho tímu 
i veriacich. Po spoločnej liturgickej modlitbe sa členovia synodálneho tímu 
a pozvaní hostia stretli v priestoroch biskupskej rezidencie, kde sa im krátko 
prihovoril vladyka Cyril a vyjadril svoju vďačnosť za ich aktivitu. Koordinátor 
synody otec Michal Hospodár krátko zhrnul už prejdenú cestu eparchiálnej 
fázy synody. Za laikov vyjadril svoje poďakovanie Pavol Hric. Centrom posvä
teného reliéfu je kríž a k nemu vedúca cesta. Umelecké spracovanie ikonic
kým jazykom vyjadruje Boha v jeho trojosobnosti a súčasne spoločné kráčanie 
viacerých generácií rodiny vo viere. Podstavec reliéfu slúži ako miesto na tri 
sviece, čo je symbol Najsvätejšej Trojice. Reliéf má obrazovým spôsobom 
pripomínať Krista ako cestu života a motivovať veriacich k budovaniu jednoty 
a spoločenstva. Autorkou diela je Adriana Andrejková. (Michal Hospodár)
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PONdELOK
7. február
Biskup Partenios
Vydajú vás súdom..., aby ste im vydali 
svedectvo. (Mk 13, 9)
Ježiš ti v tomto slove nedáva návod, ako si 
zachrániť život. Veď ty už si zachránený. 
Tvoje meno je zapísané v nebi a tvoj život 
je spolu s Kristom ukrytý v Bohu. Ježiš ti 
tu dáva návod, ako využiť aj zlé situácie 
v tvojom živote na to, aby priniesli dobro 
iným a mohli sa stretnúť s Ježišom v tebe. 
Ako? Keď uvidia a zažijú jeho pokoj, 
trpezlivosť a lásku, ktoré budú vychádzať 
z tvojich slov a skutkov aj uprostred 
ťažkostí a problémov. Toto je moc 
vzkrieseného Krista v tebe – a už dnes sa 
s ňou ľudia môžu vďaka tebe stretnúť.
Liturgia: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 
9 – 13, zač. 59; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo Stretnutia 
okrem vchodu (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

UtOrOK
8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilát
A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil 
by sa nik. (Mk 13, 20)
Verím, že túžiš po nebi. Možno máš však 
niekedy obavy, či ťa tam Boh chce a či sa 
tam dostaneš. Dnešné slovo ti chce dať 
pokoj do tvojej neistoty, pretože Ježiš ti 
dnes hovorí, že jeho túžbou je zachrániť 
ťa. Jeho túžbou je mať ťa pri sebe. On túži 
mať ťa pri sebe v nebi omnoho viac, ako 
po tom túžiš ty. A práve preto vie skrátiť 
dni súženia a problémov v tvojom živote, 
aby si všetko prekonal a obstál a aby ti raz 
mohol tvoj Boh položiť na hlavu korunu 
víťazstva.
Liturgia: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 
14 – 23, zač. 60; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti podobne ako 7. 
februára (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

StrEda
9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána 
Mučeník Nikefor
Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať 
na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 
(Mk 13, 26)
Svadba – mnohí povedia, že je to najkrajší 
deň v živote. Ženích v slávnostnom obleku 
a jeho nevesta v nádherných šatách spolu 
oslavujú svoje zjednotenie v láske. Možno 
si na svoj svadobný deň pamätáš aj ty. 
Dnešné slovo ťa však povzbudzuje v tom, 
že ťa čaká ešte jeden nádherný deň. Ten 
skutočne najkrajší zo všetkých dní bude 
stretnutie s tvojím ženíchom Ježišom 
Kristom. On si príde po teba ako ženích 

po svoju nevestu, aby ti zotrel z očí každú 
slzu a daroval ti život v hojnosti.
Liturgia: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 
– 31, zač. 61; predobrazujúce antifóny a bla
ženstvá; menlivé časti ako 7. februára (HS: 
360; PZ: 338; HP: 352)

ŠtVrtOK
10. február
Mučeník Charalampés
... ak vyznávame svoje hriechy, on je ver-
ný... Odpustí nám hriechy... (1 Jn 1, 9)
Určite sa nebojíš prísť s chorobou 
k lekárovi a pomenovať miesta, ktoré sú 
na tvojom tele choré a slabé. Vieš totiž, 
že len lekár ti dokáže pomôcť a tieto 
miesta uzdraviť. Rovnako sa nemusíš 
báť prísť so svojimi hriechmi za lekárom 
duší – Ježišom Kristom. On jediný má 
moc vyliečiť tvoju dušu. A tak ako sa lekár 
nenahnevá na to, že si k nemu prišiel 
s chorobou, tak sa nenahnevá ani Ježiš, 
keď prídeš k nemu s hriechom. Jeho 
liekom na tvoj hriech je totiž súcit, láska 
a nekonečné milosrdenstvo.
Liturgia: 1 Jn, 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 
31 – 14, 2, zač. 62; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; 
HP: 113)

PiatOK
11. február
Hieromučeník Blažej
Nádobu rozbila... (Mk 14, 3)
Dnes počuješ o žene, ktorá rozbila 
alabastrovú nádobu, aby všetok olej mohla 
vyliať Ježišovi na hlavu. Vedel si o tom, 
že aj Ježiš má svoju vzácnu alabastrovú 
nádobu? Je ňou jeho milujúce srdce. 
Na záchranu sveta stačila jediná kvapka 
jeho krvi. Ale on nechal rozbiť a preraziť 
celú svoju alabastrovú nádobu kopijou, 
aby z nej vytieklo všetko. Stratil všetku 
svoju krv zo srdca, aby vo svojom srdci 
mohol mať len teba. Takto si pre neho 
vzácny. Čo si ochotný stratiť a obetovať ty, 
aby si nestratil Ježiša?
Liturgia: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63 každodenné antifóny; menlivé časti 
z piatka; voľnica (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
12. február
Arcibiskup Meletios
Radi majú pozdravy na uliciach... 
(Lk 20, 46)
Viera farizejov skĺzla do pokrytectva 
a pretvárky, lebo ich viac zaujímalo, čo si 
o nich myslia ľudia, než to, čo si o nich 
myslí Boh. Milovali svoju nábožnosť, 
pretože im prinášala slávu, obdiv 

a bezproblémový život. Prečo veríš ty? 
Komu sa chceš naozaj páčiť? Apoštol 
Pavol nás vystríha slovami: ,,Keby som 
sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som 
Kristovým služobníkom.“ Je to preto, lebo 
v snahe zapáčiť sa ľuďom budeš náchylný 
robiť kompromis s hriechom, aby si 
v očiach sveta nevyzeral čudne alebo ako 
fanatik.
Liturgia: 2 Tim 3, 1 – 9, zač. 295; Lk 20, 
45b – 21, 4, zač. 103; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; 
HP: 115)

NEdEĽa
13. február
Nedeľa o márnotratnom synovi
On sa však nahneval a nechcel vojsť. 
(Lk 15, 28)
Raz som počul svedectvo kňaza, ktorý 
začal pracovať s Rómami vo farnosti. 
Vlastní veriaci na neho začali útočiť, 
prečo sa im toľko venuje. On sa im to 
snažil vysvetliť, ale nič nepomáhalo, 
a tak sa bezmocne spýtal: ,,A čo mám 
s nimi robiť?“ A veriaci ľudia zakričali: 
,,Nechajte ich tak, ako boli!“ Kňaz vtedy 
vedel, že to už nehovoria oni, ale sám 
diabol cez nich: ,,Nechaj ich tak ako boli: 
v hriechoch, v zlobe, v otroctve – nech 
nespoznajú Božiu lásku! Nezaslúžia si 
ju! Zaslúžia si skončiť v pekle!“ Akoby 
týchto ľudí nahnevalo, že Boh chce 
milovať Rómov rovnako ako ich, že 
im chce dať presne toľko lásky, koľko 
im – veriacim, ktorí celý život robia tak 
veľa pre Boha. Presne ako starší syn 
v dnešnom podobenstve. Srdce otca 
je však iné. Bieda a hriešnosť človeka 
ho neodpudzuje, ale priťahuje. Sú ako 
magnet, ktorý priťahuje Boží súcit 
a milosrdenstvo. Pros dnes preto o milosť 
Otcovho milosrdného pohľadu – zvlášť 
pre tých, ktorí sú pre teba tŕňom v oku. 
Chci pre nich presne toľko lásky, koľko 
jej túžiš prijať ty sám. Chci pre nich toľko 
milosrdenstva, koľko by si túžil prijať ty 
sám. Súd bez milosrdenstva totiž čaká 
toho, kto nepreukázal milosrdenstvo.
Liturgia: 1 Kor, 6, 12 – 20 zač. 135; Lk 15, 11 – 
32, zač. 79; hlas 5; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z 5. hlasu, Sláva, 
I teraz, kondak z triódy; prokimen, Aleluja 
a pričasten z hlasu (HS: 148, 202; PZ: 101, 
165; HP: 102, 356, 161)

PONdELOK
14. február
Odchod do večnosti sv. Cyrila
... keď sa on zjaví, budeme mu podobní... 
(1 Jn 3, 2)
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Poznáš rozprávku O škaredom káčatku? Je 
o malom káčatku, ktorým všetci pohŕdali 
preto, lebo bolo škaredé. No ako rástlo, 
zo škaredého káčatka vyrástla nádherná 
labuť, ktorú všetci obdivovali. Možno sa 
aj ty niekedy cítiš ako to škaredé káčatko. 
Pre svoje hriechy a chyby sa vidíš všelijako, 
len nie krásne. Pravda je však taká, že 
napriek všetkej tvojej biede, tvoja premena 
na nádhernú labuť sa už začala. A nevieš 
si ani predstaviť, aký nádherný budeš, 
keď s tebou Boh skončí. Budeš mu úplne 
podobný. Preto netrať dôveru, lebo ju čaká 
veľká odmena.
Liturgia: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 
1 – 11, zač. 49 (radové); Hebr 7, 26 – 28; 8, 
1 – 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (Cyrilo
vi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti prepodobnému Cyrilovi (HS: 
364; PZ: 342; HP: 356)

UtOrOK
15. február
Apoštol Onezim
I doľahla naňho hrôza a úzkosť. 
(Mk 14, 33)
Ak dnes prechádzaš ťažkosťami 
a úzkosťou, vedz, že v tom nie si sám. 
Pamätaj, že všetci Boží priatelia, dokonca 
aj sám Ježiš, prešli tmavou dolinou 
úzkosti a strachu. Čo však malo byť na ich 
porážku a zničenie, stalo sa nástrojom 
víťazstva a Božej moci, pretože z tejto 
tmavej doliny vyšli spolu s Bohom oveľa 
silnejší, premenení Bohom a zocelení 
vo viere. A to môžeš aj ty. Neboj sa preto 
vyznať: ,,Aj keby som mal ísť tmavou 
dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si 
so mnou.“
Liturgia: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 
10 – 42, zač. 64; každodenné antifóny; 
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; 
HP: 110)

StrEda
16. február
Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich 
spol.
Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. 
(Mk 14, 50)
Istá žena sa zdieľala o tom, ako si ju 
v autobuse doberali nespratníci. Veľmi 
ju zabolelo, že nikto sa jej tam nezastal, 
a povedala: ,,Bola som v autobuse plnom 
ľudí, ale cítila som sa úplne sama.“ 
Poznáš ten pocit? Môžeš byť v mase ľudí, 
a predsa sa cítiť sám, môžeš sa cítiť ako 
vzduch. Aj Ježiša nechali v najťažšej chvíli 
samého, a preto ti rozumie. Jeho istotou 
však neboli ľudia, ale Otcova prítomnosť, 
lebo povedal: ,,Vy všetci ma necháte 
samého, ale ja nie som sám, lebo môj 

Otec je so mnou.“ A tento Otec je dnes aj 
s tebou.
Liturgia: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 
43 – 15, 1, zač. 65; každodenné antifóny, 
menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; 
HP: 112) 

ŠtVrtOK
17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón
Ak niekto povie: ,,Milujem Boha“, a nená-
vidí svojho brata, je luhár. (1 Jn 4, 20)
Ako blízko sa dnes cítiš pri Bohu? 
Akým spôsobom by si zmeral svoju 
lásku k nemu? Niekde som počul také 
vyjadrenie, že som tak blízko Bohu, ako 
blízko som pri človeku, ktorý mi najviac 
prekáža. Moja láska k Bohu je meraná 
mojou láskou k blížnemu – a zvlášť 
k tomu, ktorý mi najviac lezie na nervy. 
Svätá Terezka to pochopila a rozhodla sa 
nasmerovať všetku svoju lásku, pozornosť 
a nehu na istú sestru v kláštore, ktorá 
jej robila často napriek a bolo ju ťažké 
milovať. Skúsiš to dnes aj ty?
Liturgia: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 
15, 1 – 15, zač. 66; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; 
HP: 113)

PiatOK
18. február
Rímsky pápež Lev
Tento človek bol naozaj Boží Syn 
(Mk 15, 39)
Keď stotník videl, ako Ježiš vykríkol 
a skonal, povedal: ,,Tento človek bol 
naozaj Boží Syn.“ Mohli by to ľudia 
povedať aj o tebe, keď ťa vidia trpieť? Aké 
slová môžu vtedy počuť z tvojich úst? Aké 
správanie môžu na tebe vidieť? Mohli by 
na základe tohto všetkého o tebe vyhlásiť, 
že tento človek je naozaj Boží syn alebo 
Božia dcéra? Pamätaj dnes na to, že ľudia 
pozorujú tvoj život a túžia po tom, aby 
sa cez teba zjavil Boh v tomto svete – cez 
tvoje slová, cez tvoje skutky a cez silu, 
ktorú na tebe uvidia aj v utrpení.
Liturgia: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 
25. 33 – 41, zač. 68; každodenné antifó
ny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
19. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná 
Apoštol Archippos
Preto sa potešujte navzájom týmito 
slovami. (1 Sol 4, 18)
Hlavne pred Vianocami bolo počuť 
z každej strany: ,,Sprav si radosť. Poteš sa 

novým darčekom, poteš sa novým autom, 
kozmetikou, oblečením.“ Ale určite máš 
skúsenosť, že tá radosť netrvala vôbec 
dlho a s odchodom Vianoc sa vytratila 
aj radosť zo života. Apoštol Pavol ťa 
dnes povzbudzuje, aby si upriamil svoju 
pozornosť na pravdu, ktorá má moc živiť 
v tebe radosť, ktorá sa len tak nevytratí: že 
raz budeš uchvátený do vzduchu v ústrety 
Pánovi a budeš navždy s Pánom. Čaká ťa 
nádherná budúcnosť, uver tomu.
Liturgia: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 
8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105 (radové); 1 
Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 
(zosnulým); každodenné antifóny; men
livé časti zo služby za zosnulých (HS: 162; 
PZ: 116; HP: 117)

NEdEĽa
20. február
Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom 
súde
... bol som hladný a dali ste mi jesť... 
(Mt 25, 35)
Otec Steven Scheier zažil ako kňaz 
dopravnú nehodu, počas ktorej mal 
skúsenosť klinickej smrti. Ježiš mu 
ukázal celý jeho život a na konci vyhlásil: 
,,Rozsudok znie: Peklo naveky!“ A tento 
kňaz hovorí: ,,To nebolo prekvapenie. 
Povedal som: ,Áno, Pane, viem. To si 
zaslúžim. Celých dvanásť rokov som 
bol kňazom len pre seba, nie pre Boha 
a pre ľudí.‘“ Až na príhovor Presvätej 
Bohorodičky dostal tento kňaz milosť 
vrátiť sa späť do života a žiť novým 
životom. Táto skúsenosť s osobným súdom 
zmenila celý jeho život. On sám hovorí: 
,,Milosťou, ktorú som dostal, bolo pre mňa 
poznanie, že jediným dôležitým cieľom 
je nebo, nič iné. Priority sú na zemi často 
ukazované zle. Máme tu len tieňový svet, 
skutočný svet je nebo. Som presvedčený, že 
neexistuje na zemi žiadny človek ani nič, 
čo by stálo za stratu neba. A preto jedinou 
osobou, ktorej sa chcem páčiť, je on. Nikto 
iný. Všetci sa v živote usilujeme niekomu 
zapáčiť. Záleží však len na Pánovi.“ A Ježiš 
nám dnes ukazuje, čo skutočne sa mu páči: 
mať milosrdenstvo a súcit s biednymi, 
chorými, chudobnými a poslednými 
v tomto svete. ,,Lebo čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto najmenších, mne ste to 
urobili.“
Liturgia: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 
25, 31 – 46, zač. 5; hlas 6; predobrazujú
ce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, 
Sláva, kondak z triódy, I teraz, kondak zo 
sviatku chrámu Bohorodičky; ak nie je 
chrám Bohorodičky; Sláva, I teraz z triódy; 
ostatné z hlasu (HS: 149, 203; PZ: 103, 165; 
HP: 104, 163)

Slavomír Tarasovič
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ÚLOHA A VÝZNAM 
ParLamENtU
» Peter Krajňák ml.

Najvyšším zákonodarným orgánom v Slovenskej republike 
je Národná rada SR (NR SR). Tento názov sa používa od 1. 
októbra 1992, a to na základe Ústavy Slovenskej republiky 
prijatej 1. septembra 1992. Do októbra 1992 niesla názov 
Slovenská národná rada (SNR). 

Základné úlohy a kompetencie NR SR 
definuje Ústava Slovenskej republiky: 
„Národná rada Slovenskej republiky je 
jediným ústavodarným a zákonodarným 
orgánom Slovenskej republiky.“ Počet 
poslancov volených vo všeobecných, 
rovných, priamych voľbách v tajnom 
hlasovaní je 150. Poslancom sa môže stať 
občan, ktorý má 21 rokov, má volebné 
právo a je občanom Slovenskej republiky. 

Na čele NR SR je predseda, ktorý je volený 
výlučne z radov poslancov. Je to po prezi
dentovi druhá najvyššia ústavná funkcia 
v štáte. Až na treťom mieste je predseda 
vlády. Predsedu NR zastupujú podpredse
dovia. Predsedu a podpredsedov NR volí 
a odvoláva v tajnom hlasovaní národná 
rada nadpolovičnou väčšinou všetkých 
poslancov. 

Medzi základné úlohy NR SR patrí: uzná
šať sa na ústave, ústavných a ostatných 
zákonoch a kontrolovať ich dodržiava

nie; rozhodovať o návrhu na vyhlásenie 
referenda; pred ratifikáciou vyslovovať 
súhlas s medzinárodnými zmluvami (po
litickými, vojenskými, ľudskoprávnymi 
a inými); zriaďovať ministerstvá a ostatné 
orgány štátnej správy; rokovať o progra
movom vyhlásení vlády SR; kontrolovať 
činnosť vlády a rokovať o dôvere vláde ale
bo jej členom; schvaľovať štátny rozpočet, 
preverovať jeho plnenie a schvaľovať štátny 
záverečný účet; rokovať o základných 
otázkach vnútornej, medzinárodnej, hos
podárskej, sociálnej a inej politiky; uznášať 
sa o zrušení rozhodnutia prezidenta, ak 
odporuje princípom demokratického 

a právneho štátu (podrobnosti stanovujú 
ďalšie články ústavy); voliť a odvolávať 
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kon
trolného úradu SR a troch členov Súdnej 
rady SR; uznášať sa o vypovedaní vojny, ak 
je Slovenská republika napadnutá alebo ak 
to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných 
zmlúv o spoločnej obrane proti napadnu
tiu, a po skončení vojny o uzavretí mieru; 
vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených 
síl mimo územia SR či vysloviť súhlas 
s prítomnosťou zahraničných ozbrojených 
síl na území Slovenska.

Okrem zákonodarnej funkcie má parla
ment aj dôležitú úlohu pri kontrole vlády 
SR. Kontrolu vlády okrem parlamentu 
ako celku vykonávajú aj výbory ako jeho 
orgány. Preto je pravidlom, že na zasad
nutiach výborov sa zúčastňujú ministri 
alebo štátni tajomníci zastupujúci minis
tra, ktorí poslancom konkrétnych výbo
rov priamo vysvetľujú dôležité odborné, 
resp. legislatívne kroky ministerstva. 
Súčasný parlament má okrem Mandáto
vého a imunitného výboru a Výboru pre 
nezlučiteľnosť funkcií sedemnásť výbo
rov, ktoré sa venujú odborným témam. 

Národná rada uskutočňuje svoju ústavnú 
pôsobnosť prostredníctvom ustano
vujúcej schôdze a priebežne konaných 
schôdzí počas trvania volebného obdobia. 
Zákonodarný proces sa v Národnej rade 
realizuje prostredníctvom troch čítaní. 
Keď prebieha zasadnutie parlamentu, 
rokovacími dňami sú spravidla utorok 
až piatok. Národná rada je schopná sa 
uznášať, ak je v rokovacej sále prítomná 
a na hlasovaní sa zúčastňuje nadpolo
vičná väčšina všetkých jej poslancov, t. 
j. 76. Na prijatie platného uznesenia je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných poslancov – najmenej 39. 
Na prijatie ústavy alebo ústavného záko
na je potrebná trojpätinová kvalifikovaná 
väčšina, teda najmenej 90 poslancov.

Národná rada sídli v modernej budove 
blízko Bratislavského hradu na Námestí 
Alexandra Dubčeka. 
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HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA, 
ktorý sa pravidelne bude poslednú nedeľu v mesiaci modliť

posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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JUBILEÁ KŇAZOV

Jaroslav Popovec – 11. február – 60 rokov 
života; Michal Stanko – 18. február – 60 
rokov kňazstva.

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

DAROVALI NA SLOVO

čitatelia časopisu, Petkovce, 10 eur; Jozef 
Bratko, Humenné, 23 eur; Andrea Kasardo-
vá, Pobedim, 8 eur; Justína Hospodárová, 
Bratislava 2, 8 eur; Mária Salnická, Radvaň 
nad Laborcom, 10 eur; Pavol Lejko, Košice-
Šaca, 14 eur; Jolana Siváková, Ložín, 8 eur; 
Mária Hromuľáková, Nižný Hrušov, 13 eur; 
Mária Petriľáková, Fijaš, 8 eur; Michal Lazor, 
Jánovce pri Poprade, 25 eur; Milan Drotár, 
Úbrež, 8 eur; Valentín Timko, Trenčín, 28 eur; 
Michal Stanko, Michalovce, 8 eur; Božena 
Nastišinová, Svidník, 14 eur; Kveta Šebejová, 
Prešov, 78 eur; Ľuboslava Szabóová, Levice, 
18 eur; Mária Mačugová, Kravany, 9 eur; 
Marta Balogová, Prešov, 8 eur; Mikuláš Sigeti, 
Janova Lehota, 12 eur; čitatelia časopisu, 
Lomné, 14 eur; čitatelia časopisu, Prakovce, 
13 eur; Ľudmila Molčanová, Ľubotice, 8 eur; 
Anna Rujáková, Humenné, 28 eur; Mária 
Baránková, Komárno, 28 eur; Terézia Kuž-
mová, Sabinov, 6 eur; Juraj Andrek, Rudlov, 
8 eur; Jozef Rosoľanka, Košice, 8 eur; Ľubica 
Bačová, Poprad, 96 eur; Mária Lacová, Prešov, 
8 eur; Mária Rejtová, Poruba pod Vihorlatom, 
8 eur; Monika Malá, Zemplínske Hradište, 
5 eur; Beáta Chromá, Nižná nad Oravou, 
5 eur; čitatelia časopisu, Nový Ruskov, 53 eur; 
Helena Vrabeľová, Korunková, 8 eur; Jozef 
Sasarák, Prešov, 8 eur; Anna Knutová, Svinia, 
10 eur; František Havlík, Čierny Balog, 6 eur; 
Gabriel Gocze, Poprad, 8 eur; čitatelia časo-
pisu, Prešov-Sídlisko 3, 56 eur; Magdaléna 
Timurová, Sabinov, 5 eur; Margita Györgyová, 
Košice-Krásna, 8 eur; Michal Zubko, Davi-
dov, 8 eur; Regina Lengyelová, Rozhanovce, 
10 eur; čitatelia časopisu, Dvorianky, 5 eur; 
čitatelia časopisu, Falkušovce, 49 eur; 
čitatelia časopisu, Sabinov, 20 eur; Helena 
Sedláková, Prešov-Solivar, 20 eur; Miroslav 
Duda, Fintice, 78 eur; Teodózia Kompérová, 
Košice, 8 eur; Cyril Dujava, Prešov, 13 eur; 
čitatelia časopisu, Cejkov, 8,90 eur; Kvetosla-
va Vrábľová, Korunková, 8 eur; Štefan Juhás, 
Ďurkov, 8 eur; Andrej Pribula, Košice, 28 eur.

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Prosíme všetkých vdp. farárov a administrá-
torov, aby podpísané zoznamy členov spolku 
za svoju farnosť odoslali do sídla spolku 
(Hollého 4, Michalovce) a vyrovnali členské 
poplatky na účet spolku. 
Spolok vydal farebnú tlačenú pamiatku 
na prijatie iniciačných sviatostí. Pamiatku si 

môžete objednať hromadne v sídle spolku 
v Michalovciach.
Členov a priaznivcov spolku pozývame 
na svätú liturgiu pri spomienke na skon sv. 
Konštantína-Cyrila, ktorá sa uskutoční v ne-
deľu 13. februára v Chráme sv. Petra a Pavla 
v Košiciach-Terase.

Na Spolok sv. Cyrila a Metoda darovali: 

Anna Baková, Valaliky, 5 eur; bohuznámy zo 
Sabinova, 5 eur; bohuznámy zo Šamudoviec, 
10 eur; členky SSCM z Petkoviec, 12 eur;  
Martin Harčarik, Slovenská Ves, 15 eur; 
Ing. Peter Kasenčák, Kremná, 25 eur; Mária 
Kločanková, Michalovce, 5 eur;  Ján Koloži, 
Michalovce, 5 eur; PhDr. Mária Migrová, 
Ružomberok, 45 eur; ThLic. Andrej Škovie-
ra, PhD, Bratislava, 5 eur;  ThDr.  Ivan Šulik, 
PhD. Nitra, 5 eur; Milan Zeman, Vysoká nad 
Kysucou, 5 eur; prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, 
PhD. Nižný Hrabovec, 5 eur; Anna Maďarová, 
Žbince, 5 eur; PaedDr. Emil Turiak, Žilina, 
5 eur; členovia z Bratislavy: MUDr. Silvia 
Dobrodenková, 5 eur; Justína Hospodárová, 
25 eur; JUDr. Andrej Huorka, 5 eur; Štefan 
Krajňák, 5 eur; Ing. Juraj Mantič, 5 eur; Ing. Lý-
dia Mrvová, 5 eur; Dominik Mucha, 5 eur; 
Jolana Šecková, 15 eur; Ing. Iveta Šecková, 
5 eur; prof. Martin Škoviera, 45 eur; Ing. Ivan 
Želinský, 5 eur

Srdečne Pán Boh zaplať!  

BLAHOŽELÁME

18. februára si pripomenie 
otec Michal Stanko, titulár-
ny dekan, 60 rokov kňaz-
stva, keď si ho Pán povolal 
do svojej vinice, aby hlásal 
Božie slovo a vysluhoval 
sviatosti. Do ďalších rokov 
života vyprosujeme veľa Božích milostí 
od nebeského Otca, hojnosť darov Ducha 
Svätého a ochranu Božej Matky.

Na mnohaja i blahaja lita!
vďačná rodina

SPOMÍNAME

Mal nás všetkých rád, 
chcel ešte žiť. Prišla však 
chvíľa, keď nás musel 
opustiť. 28. januára 2022 
sme si pripomenuli 1. 
výročie smrti nášho mi-
lovaného manžela, otca, 

dedka Pavla Šveca. Na jeho pracovité ruky 
a lásku sa zabudnúť nedá. V spomienkach 
a modlitbách sme s tebou každý deň. Spi, 
ocko, svoj sladký sen. Ďakujeme všetkým 
kňazom za odslúžené sväté omše po celom 
Slovensku aj v zahraničí a všetkým známym 
za modlitby. Úprimné Pán Boh zaplať.

manželka Monika a deti Roman, Monika, 
Gabriela a Lukáš s rodinami

INZERCIA

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád 
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie 
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu

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

Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov

e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk

Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa 
sv. Juraja. www.ikony.sk
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 Y N S T R A CH Á A H A L V Š Č Ž A
 O K R U H I K A D E T V Y V A T S
 D O E C P A K T O D P A D V I K P
 E N E I T R R Á B Y R I R M L O O
 V S CH A L A V T O S A D A O S V L
 Y V R E N I T S L T P L E T I V O
 M A R Ž A E M I S I A H U T S J Č
 R O N O P I M Y A K P P R O T Ó N
 A D E O N S C D M R Y I O I M I O
 R B CH A L O E E O R A T D T K S S
 T Y R I M K D S T I O U S E S K Ť
 A T R O A O E E A Y A F L E P R A
 F Y P N T L V P O T R A T O V A U

Legenda: AORTA, AUDIT, CYSTA, DEKAN, DONOR, 
EMISIA, EPOCHY, FATRA, FORMY, ISKRA, KADET, 
KALAMITA, KAPCE, KATAR, LEPRA, LIEKY, LIPID, 
MARŽA, MASLO, NERVY, NIKEL, ODBYTY, ODEVY, 
ODMENA, ODPAD, OKRUH, OSADA, OSMINA, PEK
LO, PLETIVO, POMOC, PONOR, POSTUP, POTRAT, 
PROTÓN, RYBÁR, RYTEC, SAMOTA, SLIAČ, SLOBO
DA, SOKOL, SPOLOČNOSŤ, STAVY, STOPA, STRACH, 
STUHA, TIARA, TIENE, TORBA, VALACH, VEDEC, 
VESTY, VETRY, VLAHA, VYDRA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 1: Biblická doplňovačka: 
Skutočná odvaha je skrytá v pokore umu. Osemsme
rovka: Hriech rúca vzťah človeka s Bohom.

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

STRETNUTIE PÁNA
3. Postavy na obrázku pomenuj a obrázok 
vyfarbi.

D
O

PL
Ň

O
VA

ČK
A

FE
JT

Ó
N1. V uvedených slovách doplň chýbajúce písmená. Spomedzi nich vyber 

tie, ktoré súvisia s udalosťou Stretnutia Pána. Pomôž si prečítaním evan
jelia (Lk 2, 22 – 39). Z vložených písmen vo vybraných slovách zlož slovo, 
ktoré ti povie, čo nám prináša stretnutie s Pánom. 

BE  ÁNIA,  TAREC, VO  A,  IDIEŤ, M  Č, OBE  A, 

PÚ  Ť, ZL  TO, J  RDÁN, HO  ÚBKY, V  ŇA, PROR  K

2. Pospájaj čísla a zisti, 
čo je na obrázku.

BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
Máte doma Sväté písmo? Ak je to vydanie SSV od roku 1996, zapojte sa do tejto 
doplňovačky. Stačí vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratka 
knihy, číslo kapitoly, číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu.

1 •2 •
3 •

4 •

5 •

6 •
7 •

8 •

9 •

10 • 11 •
12 •

13 •
14 •

15 • 16 •
17 •

18 •
19 •

21 •

20 •

22 •23 •
24 •

25 •
26 •

27 •

28 •
29 •

30 •
31 •

32 •
33 •
34 •

35 •
36 •

37 •
38 •

39 •41 •
40 •

42 •
43 •

44 •
45 •

46 •
47 •

48 •49 •
50 •

51 •52 •
53 •

54 •
55 • 56 • 57 •

58 •
59 •

60 •

61 •
62 •63 •

64 •
65 •

66 •
67 •

68 •
69 •70 •71 •

 A B C D E F G H I J K L M N O P

LEGENDA: A: Mt 12, 29, 5; Lk 3, 34, 4; B: Dt 14, 17, 2; 2 Sam 8, 9, 4; C: 1 Kr 
9, 5, 2; Ž 102, 26, 9; D: Gn 3, 10, 4; Job 19, 19, 3; E: 2 Kr 4, 3, 4; Ex 28, 37, 12; 
F: Lv 5, 3, 16; Lv 5, 5, 1; G: Sir 20, 12, 9; Iz 49, 2, 5; H: 1 Mach 5, 25, 13; I: Mt 
8, 20, 14; Sk 9, 36, 2; J: Gn 41, 40, 3; Gn 46, 7, 2; K: Dt 13, 17, 9; Dt 19, 4, 4; 
L: Dt 19, 8, 9; Joz 17, 3, 9; M: Dt 15, 2, 12; Dt 22, 1, 8; N: Dt 28, 56, 5; Joz 15, 
18, 3; O: Sdc 13, 10, 8; Jób 37, 14, 4; P: 1 Kr 21, 27, 19; 2 Kr 2, 19, 13
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SILVESTROVSKÉ
Na Silvestra sa stretli traja priatelia 
a začali sa spolu baviť o koncoročných 
odmenách. Jeden z nich, ktorý pracuje 
pre nemeckú firmu, hovorí: „Ja som veľmi 
spokojný s tohtoročnými odmenami. 
Kúpim si za ne luxusné ferrari a za zvy
šok pôjdeme celá rodina na dovolenku 
do Karibiku.“ Druhý, ktorý robí mana
žéra vo švajčiarskej firme, hovorí: „Aj ja 
som spokojný, za tohtoročné odmeny 
si dám urobiť pri dome bazén a za zvy
šok pôjdeme celá rodina na dovolenku 
do Chorvátska.“ Tretí, pracujúci na vý
chode Slovenska, je ticho. „A ty čo? Čo si 
kúpiš za tohtoročné odmeny?“ pýtajú sa 
kamaráti. „Ja? Ja si kúpim pulóver.“ „A čo 
zvyšok?“ dodá jeden z nich. „Zvyšok mi 
doložia rodičia.“ 

Na Silvestra sa stretnú dvaja kamaráti 
a jeden sa druhého pýta: „Čo si dostal 
pod stromček?“ Ten na neho kývne, aby 
podišiel k oknu. Odhrnie záves a hovorí: 
„Vidíš tamto luxusné porsche, čo stojí 
pred domom?“ „Áno,“ odpovedá udivený 
pýtajúci sa so zožierajúcou závisťou. „No, 
tak takej farby sveter.“ 

O JEDNEJ ZUBNEJ KEFKE
Ak niečo trvá dva roky, človek by, možno 
naivne, predpokladal, že už sa to stane 
rutinou. Prípadne nutnosťou. Možno 
nepopulárnou, ale minimálne trpenou. 
Ale vari si nebudeme nutne kaziť aj tak 
všeobecne nie práve najpríjemnejšie na
ladenú atmosféru, však áno? Nariadenia 
a obmedzenia tu skrátka sú. A fungujeme 
s nimi. Niekto možno stotožnený viac, 
iný menej. No žiť sa dá. Škoda, že sa dá aj 
rozčuľovať. Zbytočne. Tak by som si pria
la, aby oproti nariadeniam stála rovnako 
veľká, ba ešte väčšia kopa pochopenia. 
No zjavne sa moje myšlienkové pochody 
uberajú smerom k fatamorgáne a nie 
k vytúženej realite. 

Vojdem do predajne drogérie. Síce potre
bujem len tri veci, ktoré hravo zanesiem 
v rukách, ale vzhľadom na aktuálny stav 
si beriem košík. Keďže aj skrz ich počet 
majú zamestnanci prehľad o počte ľudí 
na prevádzke. Veď človek nikdy nevie, 
kedy sa môže medzi zákazníkmi objaviť 
milovník poctivej hygieny. A nemyslím 
tým len tú osobnú. Použijem dezinfekciu, 
zoberiem košík. Niekto ma pozorne sle
duje. Niežeby som dotyčného obkukova
la, ale ten pohľad na sebe vyslovene cítim. 
Ako inak, pozorný SBSkár. Pozdravím, 
odzdraví mi. Úsmev môže byť len skrz 
oči, ale keďže je pohľad letmý, neprista
vujem sa a púšťam sa do útrob predajne. 
Ešte len zahnem za regál a už aj vykuku
jem nazad. Akási hlasná slovná prestrel
ka. Za mnou vstúpil pán v dôchodkovom 
veku. A zjavne sa nezvítal s pracovníkom 
bezpečnostnej služby tak pohodovo ako 

ja. „... chápete? Načo?“ „Ale musíte si 
zobrať, prosím,“ nedá sa vyviesť z miery 
pracovník. „Ale šak len jednu zubnú kef
ku, vám tu nejdem celý obchod vykúpiť,“ 
rozčuľuje sa dosť hlasno potenciálny zá
kazník. „Rozumiem, ale zoberte si košík,“ 
so železnou trpezlivosťou upozorňuje 
pán pri vchode. A vtedy pán kefkychtivý 
spustí. Všetky tie otrepané frázy o buze
rácii a šikane, a sprostých nariadeniach, 
a SBSkárovej tuposti. Až po chvíli si 
uvedomím, že stojím a čumím, čo sa bude 
diať. SBSkár to vzal z druhého konca. Je 
až neuveriteľne milý. A čím je on milší, 
tým je pán divokejší. „Tak sa tou kefkou 
zadrhnite,“ doslova zo seba vypľuje dô
chodca, demonštratívne sa otočí a odchá
dza s hlasným hundraním. SBSkár len 
nemo prikývne. Vtedy si všimne mňa, ako 
som vykukla spoza prvého regálu. Súcitne 
pokrútim nesúhlasne hlavou. A on len 
mykne plecami. Keď sa ten nakupujúci 
takto oduševnene stará aj o svoj chrup, 
tak to by sme ho určite museli niekedy 
ešte zhliadnuť aj v reklame. Nakúpim 
a hoci vychádzam druhým vstupom, nedá 
mi. Cúvnem k nemu. „Ja vás teda obdivu
jem za tú trpezlivosť,“ poviem mu. A on 
mi na to pobavene: „Inak sa ani nedá. Ale 
neviem, kto má teraz lepší pocit, či ja, 
alebo ja,“ žmurkne. A teraz už prikýv
nem súhlasne. Kto do teba kameňom, 
ty do neho chlebom. Ten pán dôchodca 
má zjavne celú zajdu kamenia, ale túto 
prestrelku vyhral onen zamestnanec. Ten 
sa ohadzoval chlebom pokoja. (Mária 
DudováBašistová)
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SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34 
1. SVETLO; 2. Lampa; 3. Postavy zľava: Jozef, Anna, 
Bohorodička, Ježiš, Simeon
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NOVODOBÉ ČÍNSKE  
PRÍSLOVIE HOVORÍ:

KEĎ PREŽIJEŠ  
TRI VLNY PANDÉMIE  
V JEDNORAZOVOM RÚŠKU,  
SI NESMRTEĽNÝ.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň 
14.00 Adorácia 
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
Eucharistická pobožnosť s požehnaním 
17.30 Akatist (Po – Pi)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.02. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30)

06.02. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h), 
svätá liturgia (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
08. – 13.02. Seminár Otcovo srdce. Bližšie 
informácie: centrum.rodina@gmail.com.
11. – 13.02. (11. – 13.03) Kurz Rút. Ide 
o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého 
zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah 
manželov prostredníctvom poznania 
a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské 
manželstvo. 
17. – 20.03. Kurz prípravy na manžel
stvo Ak sa chystáte na svoj svadobný deň 
alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte 
plnú hlavu predsvadobných príprav alebo 
sa okolo svadobných salónov ešte len 
prechádzate, urobte pre svoju spoločnú 
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. 
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz 
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť 
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez 
svojho kňaza vo farnosti.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb 
za uzdravenie (Youtube)
Nedele a sviatky 09.30 Svätá liturgia 
(Youtube)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých: 
pondelok 17.00 Poprad; 
štvrtok 16.45 Svidník

Klub Prešov: +421 907 197 990

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Sobota 19.00 Chvály a svedectvo (TV Lo-
gos)
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (TV Logos)

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE

Podporte vydávanie svojho časopisu na
príklad sumou 10 eur. Napríklad cez platbu 
mobilbankingom. Ďakujeme.

10 eur   20 eur

SPOJENÁ ŠKOLa  
BL. BISKUPA GOJDIČA

gYmNÁziUm  
BL. BiSKUPa gOJdiČa

Bernolákova 21, 080 01 Prešov

V školskom roku 2022/2023 otvárame:

jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ  
v študijnom odbore 7902J – gymnázium so všeobecným zameraním

PREČO SI NÁS VYBRAŤ?
Ponúkame kvalitné vzdelanie s bohatou mimoškolskou činnosťou  
a individuálnym prístupom v rodinnej atmosfére:

• stabilný a kvalifikovaný pedagogický kolektív
• priateľskú atmosféru a rodinné prostredie
• výchovu v kresťanskom duchu, duchovného správcu školy
• pravidelné vysluhovanie sviatostí
• flexibilitu v ponuke seminárov
• vysokú úspešnosť prijatia na VŠ v SR a v zahraničí
• možnosť výberu zo štyroch cudzích jazykov  

(anglický, nemecký, ruský, španielsky)
• tvorivé podmienky na zapojenie sa do súťaží a olympiád
• výmenné a študijné pobyty, zahraničné exkurzie
• širokú možnosť športových aktivít a podujatí
• možnosť navštevovať základnú umeleckú školu
• cvičnú školu Prešovskej univerzity
• dostupnosť MHD
• aktívnu účasť na charitatívnych podujatiach
• ústretovosť spolužiakov z vyšších ročníkov
• moderný výchovno-vzdelávací proces
• multimediálnu učebňu, moderne vybavené laboratóriá
• projekt DoFE ako každoročnú výzvu na osobnostný rozvoj študentov
Podmienky prijatia a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky budú 

zverejnené na webovej stránke školy do 28. februára 2022.  
Tešíme sa na vás!

Tel. +421 917 350 140; e-mail: riaditelgojdic@gmail.com; kontakt: gppgpo.edupage.org


