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na úvod

V ŤAŽKEJ HODINE
Juraj GRADOŠ
Človek akosi prirodzene chce žiť bez ťažkostí.
Túžime po živote bez chorôb, bolesti, nešťastia,
ba najlepšie i bez smrti. Ale toto všetko v našom
živote je. Niekedy to nerozumne vnímame ako
Boží trest. Za naše hriechy. Za hriechy iných. Je to
naozaj tak?

priateľov. Tých, ktorí poradia. Tých, ktorí pomôžu.
Tých, ktorí vypočujú.

Ľudstvo, ako tvrdia antropológovia, sa vyvíjalo
najrýchlejšie práve v čase najväčšieho, ba až smrteľného nebezpečenstva. Vtedy muselo zanechať
pohodlný život, aký žilo stáročia, možno tisícročia,
a začať si zvykať na nové podmienky – nové prostredie. A tvárou v tvár nešťastiu, ktoré ho postihlo,
sa kvalitatívne vylepšilo. Mohli by sme povedať,
že rôzne nešťastia kuli ľudstvo do dnešnej podoby
a kujú nás naďalej.
To platí nielen o spoločnosti ako celku, ale aj o jednotlivcovi. Tvárou v tvár chorobe, bolesti, nešťastiu
a smrti sa kuje náš charakter – zoceľujeme sa.
Spoznávame svoje limity a posúvame hranice. Mizne naša pretvárka a ukazuje sa rýdzosť charakteru.
Ako oheň odhalí rýdzosť zlata, tak zlo ukáže silu
dobra v človeku. Ako keď na uhlík fúknete vzduch.
Nezhasíte ho, ale rozpálite. Ak horí. Ak je mŕtvy,
iba z neho sfúknete prach.
Takéto nešťastia nechodia po horách, ale po ľuďoch. Chyby, zlyhania, či dokonca úmyselné činy
iných sa dotýkajú niektorých ľudí tak intenzívne,
že im ide o holé prežitie. A vtedy, v najtmavšej
hodine ich života zistia, že nie sú sami. Že majú
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Koniec starého a začiatok nového roka sa nesie
práve v bilancovaní aj nášho človečenstva. V hľadaní situácií, keď sme sa ukázali ako ľudia, keď
sme neboli ľahostajní k utrpeniu iného človeka.
Často neznámeho. Bezmocného. A je jedno, akí
sme vysokí, vzdelaní či starí. Akej farby sme pleti,
akej viery. Alebo bez viery. Dôležité je, že keď sme
Božím zásahom, či podľa niekoho náhodou osudu,
boli na tom správnom mieste, zachovali sme sa
ľudsky. Že sme zdvihli starého človeka zo zeme,
hoci si naše plecia ešte ani nezvykli na aktovku.
Alebo sme nastavili svoju vlastnú tvár a zastali
sa niekoho, na koho ostatní útočili. Lebo je to
v móde. Lebo má inú pleť. Alebo je iný inak. Alebo
sme napriek malému dôchodku či mzde dokázali
pomôcť tým, ktorí prišli o všetko. Pri požiari. Pri
autonehode. V chorobe. Alebo ani nemuseli prísť
o všetko, lebo nič nemali. Lebo ich rodičia opustili.
Lebo ich opustili deti.
Toto sú chvíle, keď sa ukazuje sila Božieho obrazu
v človeku. Sila nášho skutočného človečenstva. Nie
sú to chvíle Božieho trestu, ale skúšky, ktoré nás
zoceľujú. Menia sebeckého človeka na láskavého.
Nový druh. Lepší. Dokonalejší. Svätejší. Ale najmä
prepojenejší so zdrojom všetkého poznania, všetkej
lásky a každého dobra. S Bohom.
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slovo Svätého Otca

ZNOVUZRODENÍ V KRSTE
Marek BARAN

V Nedeľu krstu Pána Ježiša Svätý Otec pred modlitbou
Anjel Pána vysvetlil Božie slovo o Ježišovom krste,
ktorým veriacich povzbudzoval týmito slovami:
„Liturgia nám tento rok ponúka udalosť pokrstenia
Ježiša podľa rozprávania Matúšovho evanjelia (Mt 3,
13 – 17). Evanjelista opisuje rozhovor medzi Ježišom,
ktorý žiada o krst, a Jánom Krstiteľom, ktorý sa zdráha
a poznamenáva: ,Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť,
a ty prichádzaš ku mne?‘ (Mt 3, 14)

Aj prorok Izaiáš ohlasuje spravodlivosť
Božieho služobníka, ktorý uskutočňuje
svoje poslanie vo svete spôsobom, ktorý
kontrastuje s duchom sveta: ,Nebude
kričať ani hlučne volať, nebude počuť
na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí.‘ (Iz 42,
2 – 3) Takémuto postoju miernosti nás učí
Ježiš svojou pokorou: miernosti – postoju
jednoduchosti, rešpektu, umiernenosti
a skrytosti, aký sa aj dnes žiada od Pánových učeníkov. Je to smutné, no koľkí
Pánovi učeníci sa vystatujú ako pávi, že sú
Pánovými učeníkmi. Nie je dobrý učeník,

kto robí zo seba páva. Dobrý učeník je
ten, kto je pokorný, mierny, ten, kto koná
dobro bez toho, aby sa ukazoval. Vo svojej
misijnej činnosti je kresťanská komunita
povolaná vychádzať v ústrety ostatným
vždy ponúkaním, a nie nanucovaním,
vydávajúc svedectvo a zdieľajúc konkrétny život ľudí. Hneď potom, ako bol

Vo sviatok Ježišovho krstu nanovo objavujeme svoj krst. Tak ako Ježiš je milovaným Synom Otca, aj my, znovuzrodení
z vody a Svätého Ducha, si uvedomujeme,
že sme milovanými deťmi – Otec nás
miluje všetkých, sme predmetom Božieho
zaľúbenia, bratmi mnohých iných bratov,
tými, ktorým bolo zverené veľké poslanie
dosvedčovať a ohlasovať všetkým ľuďom
nekonečnú Otcovu lásku. Tento sviatok
Ježišovho krstu nás vedie k pripomenutiu
si nášho krstu. Aj my sme sa znovuzrodili
v krste. V krste prišiel Svätý Duch, aby zostal v nás. Preto je dôležité poznať dátum
svojho krstu. Nech nám presvätá Panna
Mária pomáha stále hlbšie chápať dar
krstu a dôsledne sa podľa toho správať
v každodenných situáciách.“ (z príhovoru
12. januára 2020)
s.yimg.com

Ježišovo rozhodnutie Jána Krstiteľa prekvapí. Veď Mesiáš sa nepotrebuje očistiť,
je naopak tým, kto očisťuje. Ale Boh je
svätý, jeho cesty nie sú našimi cestami,
a Ježiš je Božia cesta, ktorá je nepredvídateľná. Pamätajme, že Boh je Bohom
prekvapení. Ján dal verejne najavo, že
medzi ním a Ježišom je priepastná, neprekonateľná vzdialenosť. Povedal: ,Ja nie
som hoden nosiť mu obuv.‘ (Mt 3, 11) No
Boží Syn prišiel práve pre to, aby preklenul túto vzdialenosť medzi človekom
a Bohom. Ak je Ježiš naplno po stránke
Boha, je tiež naplno po stránke človeka,
a zjednocuje to, čo bolo rozdelené. Mesiáš
si žiada byť pokrstený, aby sa naplnila
každá spravodlivosť, aby sa uskutočnil
Otcov plán, ktorý vedie cestou synovskej
poslušnosti a solidárnosti s krehkým
a hriešnym človekom. Je to cesta pokory
a plnej blízkosti Boha svojim deťom.

Ježiš pokrstený v rieke Jordán, otvorilo sa
nebo a zostúpil na neho Svätý Duch ako
holubica, zatiaľ čo z výšky zaznel hlas:
,Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám
zaľúbenie.‘ (Mt 3, 17)

„Vo svojej misijnej činnosti je kresťanská komunita
povolaná vychádzať v ústrety ostatným vždy ponúkaním,
a nie nanucovaním, vydávajúc svedectvo a zdieľajúc
konkrétny život ľudí.“
(Svätý Otec František)
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POTREBUJEME
VÝHRADU
VO SVEDOMÍ?
Anton CHROMÍK

Spomínam si na jeden mrazivý prípad. Chlapec sa zaľúbil do dievčaťa. Bolo by to bežné, keby to dievča nebolo
prostitútkou. Ako sa ňou stalo, nevieme, ale chcelo sa
z toho dostať. To však nie je také jednoduché. Mýlite sa, ak
si myslíte, že ženy túžia po živote prostitútky. Veľmi sa mýlite, ak si myslíte, že ide o normálne podnikanie, hoci zákon
to dovoľuje.
Drvivá väčšina majiteľov sa nápadne
podobá na mafiu. Takéto ženy sú pre
nich iba kus mäsa a predstavujú skôr
otrokyne ako zamestnankyne. Chlapec
s kamarátom prišli na Štedrý večer
pred bordel a chceli ju odviesť. Keď
sa to dozvedeli majitelia, poslali svoje
gorily vyriešiť to. Gorily boli vyzúrené.
Odtrhnúť ich od štedrovečerného stola
s rodinou? To si čo dovoľuje! Chlapci
museli kľačať na kachličkách v kuchyni
a gorily im uštedrovali ranu za ranou
do hlavy. Všade ostávala krv. Medzitým
ich presviedčali, aby odišli. Chlapec im
povedal, že odíde, ale iba s dievčaťom.
Dostával ďalšiu ranu za ranou. Priniesli
fľašu tvrdého alkoholu a prinútili ich
piť. Vysmievali sa mu, prečo si nenájde
slušné dievča. Nie takúto...
Chlapec nechcel ustúpiť a kľačal. Krvavé
mlátenie pokračovalo a chlapec na následky mučenia zomrel. Dievča, po ktoré
si chlapec prišiel, muselo utierať kaluže
chlapcovej krvi z podlahy. Po tom, ako
gorily zistili, že sa nehýbe, volali majiteľom, majitelia policajtom s cieľom nájsť
legendu, ktorá by odôvodňovala použitie
smrtiaceho násilia. Oficiálna verzia goríl
možno znela vlámanie, krádež alkoholu,
lúpež. Kamarát bol pod hrozbou smrti

donútený nič nepovedať. Predstavte si,
že pred vami zavraždia človeka, mlátia
vás pomaly na smrť. Viete, že majú priateľov všade, na polícii, na prokuratúre.
Sú schopní zabiť človeka. Vypovedali by
ste? Svedomie kamarátovi nedovolilo
mlčať: „Musíš povedať pravdu!“ Vďaka
jeho svedectvu boli vrahovia zadržaní
a odsúdení. Chlapec vydal svedectvo lásky až na smrť. Kamarát vydal svedectvo
pravde a nestratil seba samého.
Svedomie je systém morálnych noriem a hodnôt, ktoré si
človek v procese individuálneho vývoja osvojil, zvnútornil
a premenil na nevyhnutné
subjektívne podmienky svojej
praktickej činnosti. Základným
prvkom mravného správania
je mravný čin, v ňom sa odráža
mravná hodnotová štruktúra
človeka. Je to individuálny akt
jedinca, v ktorom je vyjadrené
mravné poznanie, presvedčenie,
mravné city. Svedomie je teda
schopnosť načúvať svojmu
vnútornému hlasu. Vďaka
nemu sme schopní odlíšiť
dobré od zlého.

Tomáš Morus napísal dielo Utópia
o dobre riadenom ostrove, kde sa majú
všetci celkom dobre vďaka riadeniu štátu, a stal sa možno nechcene zakladateľom nového druhu „utopickej“ literatúry. Tomáš hľadal ideál, ale nie nereálny.
Bol mimoriadne schopným politikom,
tvrdým vyjednávačom a skúseným
diplomatom. Slúžil svojmu kráľovstvu
a kráľovi a dokázal sa v monarchii so
svojím pôvodom zo stredných vrstiev
prepracovať až na pozíciu zodpovedajúcu pozícii „predsedu vlády“. Jeho
nadriadeným bol kráľ Henrich VIII.
Hoci Tomáš kráľovi verne slúžil, kráľ
nemal jeho hodnoty ani jeho úroveň.
Kráľ nedokázal vzdorovať svojej neukojiteľnej túžbe po inej žene. Pápež mu
odmietol povoliť rozluku, a tak sa kráľ
rozhodol v parlamente zmeniť zákony
a postaviť sa na čelo anglickej cirkvi.
Kráľovi potom už nič nebránilo oženiť
sa s Annou Boleynovou. Ale ani s tou to
dobre nedopadlo a skončila bez hlavy.
Nebolo dôležité, kto zákon o zvrchovanosti kráľa ako hlavy Anglikánskej cirkvi
podpísal, lebo podpisy bezcharakterných
ľudí nestoja za nič. Dôležité bolo to,
kto zákon nepodpísal. Tomáš sa musel
nakoniec rozhodnúť, či poslúchne svoje
svedomie a stratí všetko vrátane svojho
života, rodiny, ktorú miloval, alebo si
ponechá všetko, okrem svojho svedomia. Poznal zo svojej politickej činnosti
kompromisy, sám ich dosahoval. Chápal
však, že podpisom tohto zákona by
prišiel o Boha a o seba samého. Už by
to nebol Tomáš, ale jeho troska. Tomáš
stratil dočasný život. Bol to však iba
Tomáš, kto niečo stratil? Môže si niekto
vážiť kráľa, ktorý sa pre svoju sexuálnu
vášeň stal vrahom svojho priateľa?

www.casopisslovo.sk

REALITA 21. STOROČIA
Po skúsenostiach z 20. storočia vieme,
že spoločnosť nie je vždy dobre riadená,
a mnohokrát sa stáva, že zákony, ktoré by
mali byť dobré, v skutočnosti dobré nie
sú. Pre nás nič nového pod slnkom.
Čo je to vlastne svedomie? Máme ho,
ale napriek tomu to nie je niečo úplne
z nás. Svedomie sa nám neprihovára:
„Ak chceš, môžeš si vybrať túto možnosť!“ Svedomie počujeme hovoriť jasne
bezpodmienečne: „Toto nesmieš urobiť!“
alebo „Toto urob!“ Neznamená to však, že
strácame svoju slobodu. Keď sa v nás svedomie ozve, nejde o ľubovôľu, ktorá by
nám bola príjemná či účelná. Môžeme sa
rozhodnúť proti hlasu svojho svedomia.
Ako sa to vlastne stalo, že naša základná
zmluva so Svätou stolicou má článok
o výhradách vo svedomí, ktorý nemajú
iné zmluvy?
Príklady menia svet. Pán profesor
Kolakovič, chorvátsky kňaz, pôsobil
u nás krátko, ale mladí ľudia z jeho
spoločenstva Silvester Krčméry, Vlado
Jukl, Anton Neuwirth, Ladislav Záborský
sa stali legendami a tým najlepším, čo
Slovensko svetu dalo. V spoločnej komisii na prípravu zmluvy o výhrade vo
svedomí spolu so mnou sedel pán Anton
Neuwirth. Výrazne sa pričinil o to, aby
základná zmluva so Svätou stolicou mala
aj článok o výhrade vo svedomí. Príbeh
sa začal písať za čias druhej svetovej
vojny. Pán Neuwirth nám spomínal, ako
ich pán profesor Kolakovič pripravoval
na nadchádzajúcu politickú situáciu.
Na vypočúvanie na polícii, ale aj na to, že
budú musieť ako slovenskí vojaci bojovať
na strane Nemecka. Predstavte si, že ako
slovenskí vojaci dostanete úlohu strážiť
zajatcov. Partizáni spáchajú atentát,
pri ktorom zomrú nemeckí vojaci, a vy
dostanete od nemeckých veliteľov pokyn,
aby ste postrieľali zajatcov ako odvetu
za tento čin partizánov. Kolakovič im vravel: „To nesmiete urobiť, aj keby vás mali
postaviť k stene a popraviť. Viete, že ten
atentát nespáchali a že sú nevinní.“

BOJ PROTI SVEDOMIU

pxhere.com

Neuwirtha motivovala jeho životná skúsenosť. Rozkaz, ktorý je v hlbokom rozpore
so svedomím, nemôže byť uposlúchnutý.
Mňa tento príbeh motivoval tiež. A pamätám si, ako mi odborníci z ministerstva
obrany volali a s úsmevom hovorili, ako
generáli „skákali od zlosti“, lebo sa nám
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Kto protestuje proti výhrade vo svedomí?
Totalitné spoločnosti majú pred svedomím strach. Jediné, čo uznávajú, je ich
vlastný zákon. Videli sme to na nacistickom Nemecku či v komunistických
„rajoch“. Podľa tohto prístupu nemôže
mať niekto vyššie svedomie ako to, ktoré
štát presadzuje. Takýto prístup nedáva
priestor ani viere, ani svedomiu. Ústava
Československej socialistickej republiky
priamo hovorila: „Náboženská viera alebo
presvedčenie nemôže byť dôvodom pre
to, aby niekto odopieral plniť občiansku
povinnosť, ktorá je mu uložená zákonom.“ Čo zostalo z liberalizmu dnes? Kde
je sloboda skutočne žiť svoju vieru v plnosti? Aj na Slovensku brojili vysoké štátne úradníčky proti výhrade vo svedomí,
pretože vraj „bráni ženám v prístupe k ich
reprodukčným právam“. Čo tým myslia?
To, že každý gynekológ je povinný zabiť
ich nenarodené dieťa, ak o to požiadajú.
Deti sa stávajú v západných spoločnostiach najohrozenejšou menšinou. Byť nenarodeným dieťaťom je životunebezpečné viac ako inokedy. Zákony západných
spoločností pod rúškom akejsi „rovnosti“
a „boja proti nenávisti“ popierajú právo
detí na otca a mamu. Je im upierané
ich právo byť splodené v láske a čoraz
častejšie sa stávajú predmetom záujmu
vyrábaným na zákazku. Medzi vierou,
ktorá sa nemení a stále uznáva dôstojnosť
človeka, a zákonmi dnešnej spoločnosti
bude viac konfliktov. Je schopný štát byť
tu aj pre tých, ktorým svedomie zabraňuje vykonávať veci, ktoré sa stali dnes
právom? Ak chce byť štát nielen demokratický, ale aj uznávať prirodzené ľudské
slobody, mal by svedomie a náboženstvo
človeka rešpektovať aj vtedy, keď jeho
zákony stanovujú nižšiu úroveň morálky.

PRÁVO NA SVEDOMIE
Čo získava štát tým, že povolí výhradu vo
svedomí? Získava morálne opodstatnenie
vlastnej existencie, podobne ako osoba,
ktorá poslúcha hlas svojho svedomia, sa
stáva viac sebou. Štát zároveň získava

slovo na tému

občanov, ktorí sa zaň postavia. Za totalitný štát občania nebojujú, a preto je
oveľa zraniteľnejší. Naša ústava umožňuje obmedzenie slobody svedomia
a náboženstva, iba ak je to nevyhnutné
v demokratickej spoločnosti na ochranu
verejného poriadku, zdravia a mravnosti
alebo práv a slobôd iných.
Môžu si výhradu vo svedomí uplatniť
sudcovia? Ešte dnes počujem slová jedného výborného ústavného právnika, s ktorého názorom som sa však nestotožnil.
„Nie, lebo sudca predstavuje brachiálnu
moc štátu.“ Iný, rovnako dobrý právnik
mi povedal: „Sudca je tu na to, aby uplatňoval zákon, preto nemôže mať výhrady
vo svedomí a ak takýto konflikt má, mal
by sa vzdať funkcie.“ Nezdá sa mi tento
výklad v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky. Mám na to zopár logických
dôvodov. Sudca skladá do rúk prezidenta
Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie...“ Prečo
Ústava SR žiada sľubovať na svedomie,
keď mierou jeho svedomia má byť iba
zákon?
Výhrada vo svedomí sa uplatňuje tak, že
osoba vopred vysloví, aké konanie nie
je schopná vykonať. Napríklad schváliť
adopciu, pri ktorej by malo dieťa prísť
o otca alebo mamu. Je nevyhnutné
žiadať, aby konkrétny sudca takúto
kauzu rozhodol? Dnes aj choroba sudcu
či materská dovolenka, organizačné dôvody, špecializácia umožňuje prerozdeliť

súdne prípady iným sudcom. Vyžaduje
to morálka, zdravie či práva a slobody
iných, aby konkrétnu kauzu rozhodoval
sudca, ktorý má s takýmto druhom káuz
problém? Nie, nevyžaduje. Obmedziť
slobodu svedomia sudcom nemá žiadne
ústavnoprávne odôvodnenie.
Čo sa môže stať, ak ju nepriznáme?
V roku 2007 rozhodoval španielsky
sudca Murcia Fernando Ferrin Calamita
o pridelení dvoch dcér z rozvedeného
manželstva. K rozvodu došlo potom, ako
manžel zistil, že manželka žije dvojitým
životom a má lesbický vzťah. Calamita
zveril deti do opatery otcovi a keďže
v rozhodnutí uviedol, že „homosexuálne
prostredie je pre deti škodlivé“, začali sa
jeho problémy. V ďalšom prípade rozhodoval o adopcii dcéry lesbickej partnerky.
Calamita bol obvinený, že úmyselne
zdržiaval proces adopcie. Bránil sa, že nič
nezdržiaval úmyselne, iba trval na získaní psychologického posudku o vplyve
homosexuálneho prostredia na dieťa.
Bol trestne stíhaný, prokurátor žiadal
trojročné väzenie, súd ho však odsúdil
„iba“ na zákaz činnosti sudcu a vrátenie
platu za čas, keď bol trestne stíhaný. Išlo
o sumu stotisíc eur.
Čelíme kríze autorít. Kauzy rozhodujú nemorálni sudcovia a nemorálni
prokurátori. Je volanie po očiste justície
úprimné a efektívne, ak riešením pre
sudcov s vyššou morálkou a svedomím
má byť odchod z justície?

EMANUEL MICHAL HLAVÁČ OSBM
(1919 – 1978)
archív vladyku Jána Babjaka SJ

spoločne podarilo presadiť, že ak sa vojak
domnieva, že vojenský rozkaz je v rozpore so zákonmi, je povinný veliteľa na to
upozorniť a veliteľ mu musí taký rozkaz
písomne potvrdiť. Okrem toho sa doplnilo do zákona, že vojak je povinný odoprieť
splnenie vojenského rozkazu, nariadenia,
príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by
jeho splnením spáchal trestný čin alebo
priestupok.
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Emanuel Michal Hlaváč sa narodil 22. júla 1919 v Sečovciach ako ôsme z desiatich detí. Jeho otec bol bačom
a neskôr obecným strážnikom. Tu chodil do základnej
školy a meštianky. Potom vstúpil do monastiera v Mukačeve, kde absolvoval gymnaziálne a teologické štúdiá.
Rehoľné sľuby zložil 7. augusta 1937. Po rozpade ČSR
ho polícia 14. mája 1939 vyviezla na Slovensko. Odišiel
do monastiera v Krásnom Brode. Kňazskú vysviacku prijal 2. apríla 1944 v Sečovciach z rúk vladyku Pavla. V lete
v roku 1945 sa stal prefektom v prešovskom internáte
a od roku 1947 pôsobil v pražskej farnosti.
Po roku 1950 pracoval v PTP, neskôr sa zamestnal vo Vojenských lesoch v Záľubici
pri Kežmarku. Tu ho zachytil padajúci strom, a tak sa dostal do predčasného invalidného dôchodku. Po roku 1962 prišiel do rodného domu do Sečoviec, kde dochoval ťažko chorú matku. Koncom decembra 1968 dostal dekrét do Prahy, ale čoskoro
musel natrvalo odísť do dôchodku, preto v roku 1970 odišiel k príbuzným do Nitry.
Tu prežil posledné roky svojho života. Zomrel 4. februára 1978. (Juraj Gradoš)

www.casopisslovo.sk
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SVETOVÝ DEŇ
CHORÝCH 2020
Jozef GLASA

Na sviatok Panny Márie Lurdskej (v západnom obrade
11. februára) si pripomíname už 28. svetový deň chorých.
Ide o tradíciu založenú sv. pápežom Jánom Pavlom
II. v roku 1992. Podporuje ho aj Svetová zdravotnícka
organizácia.

Mottom tohtoročného posolstva pápeža
Františka, ktoré si tu v krátkosti priblížime, je verš z Matúšovho evanjelia: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Tieto
Ježišove slová podľa pápeža „naznačujú
tajomnú cestu milosti, ktorá je zjavená
jednoduchým ľuďom a ponúka posilu tým,
čo sa namáhajú a sú unavení“. „Tieto slová
vyjadrujú solidaritu Syna človeka, Ježiša
Krista, so skľúčeným a trpiacim ľudstvom.
Koľko ľudí trpí na tele i na duchu! Ježiš
volá všetkých a sľubuje úľavu a osvieženie.“
„On sám sa stal slabým, zakúsil ľudské utrpenie a od Otca prijal posilu. Totiž len ten,
kto sám má túto skúsenosť, dokáže byť
posilou pre druhého. Existujú rôzne formy
závažného utrpenia... (...) V takýchto
situáciách niekedy pociťujeme nedostatok
ľudskosti, a preto je pre celkové uzdravenie
nevyhnutné usilovať sa o ľudský prístup
k chorým, v ktorom sa medicínska starostlivosť dopĺňa starostlivosťou o osobu.
V chorobe sa človek cíti ohrozený, nielen
pokiaľ ide o jeho fyzickú integritu, ale aj
vo svojom vzťahovom, intelektuálnom,
citovom a duchovnom rozmere. Preto
okrem liečby očakáva aj podporu, povzbudenie, pozornosť..., skrátka lásku. Okrem

toho je tu aj rodina chorého, ktorá tiež trpí
a potrebuje podporu a útechu.“
Pápež sa ďalej priamo obracia na chorých:
„Drahí chorí bratia a sestry, choroba vás

Tradíciu Svetového dňa chorých založil sv. Ján Pavol II.. Zdroj: pxhere.com

Pri príležitosti tohto svetového dňa pápež
tradične vydáva osobitné posolstvo.
Obracia sa v ňom zvláštnym spôsobom
k chorým, zdravotne postihnutým a ich
blízkym, a tiež k zdravotníckym pracovníkom a všetkým, ktorí poskytujú potrebnú
starostlivosť. Zároveň sa v posolstve dotýka
aj osobitne aktuálnych bioetických tém.

Závažné sú slová pápeža adresované
zdravotníkom: „Drahí zdravotnícki pracovníci, každý diagnostický, preventívny,
terapeutický postup, ako aj výskum, starostlivosť a rehabilitácia sa týkajú chorého
človeka, pričom podstatné meno človek je
vždy nadradené prídavnému menu chorý.
Vo svojej práci sa vždy usilujte podporovať dôstojnosť a život každej ľudskej
osoby a odmietnite každý kompromis vo
vzťahu k eutanázii, asistovanej samovražde alebo inému potláčaniu života,
a to aj v prípade, že už neexistujú vyhliadky na uzdravenie. Keď ste konfrontovaní
s obmedzeniami či dokonca zlyhaniami
lekárskej vedy zoči-voči stále problematickejším klinickým prípadom a bezútešným diagnózam, ste povolaní otvárať sa
transcendentnému rozmeru, ktorý vám
môže otvoriť plný zmysel vašej profesie.
Pamätajme, že život je svätý a patrí Bohu,
preto je nedotknuteľný a nemožno s ním
ľubovoľne nakladať (Donum vitae, 5;
Evangelium vitae, 29 – 53). Život má byť
prijatý, chránený, rešpektovaný a treba

osobitným spôsobom zaraďuje medzi
tých, ktorí priťahujú Ježišov pohľad a jeho
srdce, lebo sa ,namáhate a ste preťaženíʻ.
U neho nájdete svetlo vo vašich temných
chvíľach a utešujúcu nádej vo chvíľach
malomyseľnosti. On vás pozýva, aby ste
prišli k nemu: ,Poďte!ʻ. V ňom nájdete
silu, aby ste zvládli nepokoje a otázky,
ktoré vo vás vyvoláva táto ,nocʻ tela a duše.
Áno, Kristus nám nedal nijaký recept, ale
svojím utrpením, smrťou a vzkriesením
nás oslobodzuje z moci zla. V tejto situácii
zaiste potrebujete miesto, kde by ste sa
zotavili. Cirkev chce byť čoraz viac a čoraz
lepšie spomínaným ,hostincomʻ milosrdného Samaritána, ktorým je Kristus
(porov. Lk 10, 34).“

mu slúžiť od jeho zrodu až po smrť: to si
vyžaduje tak rozum, ako aj viera v Boha,
Stvoriteľa života. V niektorých prípadoch
je pre vás výhrada vo svedomí nevyhnutnou voľbou, aby ste ostali verní tomuto
áno životu a človeku. V každom prípade
vaša profesionalita, oživovaná kresťanskou láskou, bude najlepšou službou
skutočne ľudskému právu – právu na život. Keď nemôžete vyliečiť, môžete sa
vždy o chorého postarať prostredníctvom
takých úkonov a postupov, ktoré mu
poskytnú osvieženie a úľavu.“
Celý text posolstva v slovenskom preklade je k dispozícii na stránke Konferencie
biskupov Slovenska www.kbs.sk.

www.casopisslovo.sk
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SVEDOMIE
A NAŠE -IZMY
Juraj GRADOŠ

Svedomie človeka je niečo, čo nás definuje, riadi naše konanie. Zároveň si ho vytvára
každý sám. Problém nastáva, keď sa svedomie a zákony spoločnosti, v ktorej jednotlivec
žije, nielen líšia, ale si aj odporujú. Ako to bolo v čase iných -izmov, sme sa porozprávali
s autorom publikácie Za komunizmu nám bolo lepšie... Františkom Neupauerom.
Jedno slovenské porekadlo hovorí: Zíde
z očí, zíde z mysle. Situácia na Slovensku
potvrdzuje jeho pravdivosť. Vnímate to
podobne?

Pre psychiku človeka je oslobodzujúce zabudnúť.
Tak ako matka zabúda na bolesť po narodení
dieťaťa. To však neplatí pre spoločnosť. Preto si
v spoločnosti pripomíname pamätné dni, štátne
sviatky, odhaľujeme pamätníky osobnostiam
i obetiam. Aby sme minulosť mali „stále na očiach“.
Tragiku doby i hrdinstvo ľudí, ktorí nám prinavrátili slobodu.
Nostalgia za obdobím pred Novembrom 1989 hovorí o našej nevedomosti, o strate vďačnosti za dar
slobody. Veď ak chválime komunistický režim,
chválime súčasne vrahov a mučiteľov nevinných
ľudí. Ak by v Československu v roku 1948 nedošlo
k nástupu komunistického režimu, nehovorili by
sme „len“ o státisícoch obetí, ale po hospodárskej
stránke by sme boli na tom oveľa lepšie ako napríklad Rakúsko. Komunizmus, ktorého sme boli
nedobrovoľne súčasťou, zlyhal ako systém, rovnako
bola mylná samotná myšlienka, ktorú jasne pomenovali a odsúdili už pápeži vo svojich encyklikách
skôr, ako sa komunisti dostali k moci.

J

Ústav pamäti národa, kde pôsobíte, sa
zaoberá obdobím neslobody. Ak by ste mali
zhrnúť, čo spája naoko nezlučiteľný fašizmus a komunizmus, čo to je?

V 20. storočí sme tu mali tri totalitné režimy:
komunistický, fašistický a nacistický. Taliansky
fašizmus bol inšpiráciou pre Hitlera. No málokto
vie, že Benito Mussolini bol najskôr socialistický
politik, radikálny socialista a šéfredaktor časopisu Triedny boj. Lenin chválil Mussoliniho, ako
dobre pochopil myšlienky komunizmu. Teda

archív Františka Neupauera

J

František
Neupauer (40)
je historikom
pôsobiacim
v Ústave pamäti
národa. Zároveň
je od roku
2009 autorom
a gestorom
projektu
Nenápadní
hrdinovia,
publicistom,
občianskym
aktivistom,
pedagógom,
iniciátorom
vzniku Múzea
zločinov
komunizmu.

komunizmus bol „otcom“ totalitných režimov.
Podľa slov Solženicyna ako prvý využil masy ľudí
(populisticky), aby sa dostal k moci a následne ich
zotročil.
A čo ich spája po obsahovej stránke? Môžeme
o nich povedať, že sú ateistické, no zároveň vytvárajú nový kult, nové náboženstvo. Tvária sa, že
chcú pomôcť biednym, no reálne šliapu po ľudskej
dôstojnosti. Chcú totálne ovládnuť spoločnosť
i človeka. A strážkyňou tejto neslobody je sieť bezpečnostných orgánov a udavačov.

J

Obidva režimy teda potláčali slobodu
človeka. Ale ako je to so svedomím? Bolo aj
ono potlačované?

Neviem, či sa dá svedomie potlačiť. Dá sa asi skôr
deformovať. Núti konať dvojako, nehovoriť pravdu.
Rozpolcuje osobnosť. Je prirodzené, že ak by sme
príslušníkom totalitnej polície povedali, že ukrývame Židov či rehoľníkov, tak ich prakticky vydávame
do rúk vrahov, novodobých Herodesov. Nesloboda
chce zabiť pravdu. Núti „vykrúcať sa“ pred nositeľom moci.

J

Čiže aj v čase totality sa mohol človek slobodne riadiť svojím svedomím?

Človek sa má, ba priam musí stále riadiť svojím svedomím. Niekedy však práve to svedomie
prikazuje mlčať či nepovedať pravdu. Nositeľ
neslobody nemá nárok na pravdu. Aj traja mudrci
okľukou obišli krutého Herodesa. Ak agenti tajnej
bezpečnosti takpovediac často „bez svedomia“
vypočúvali tajného rehoľníka alebo kňaza, mohol
zaprieť pred vyšetrovateľom svoje svätenie, lebo
by ohrozil nielen seba a svoju činnosť, ale aj ľudí
okolo seba.

www.casopisslovo.sk
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Akú úlohu má vôbec svedomie pri tvorbe
identity človeka?

J

Existuje niečo ako svedomie národa, spoločnosti?

Myslím, že nie. Je to niečo intímne. Skôr si myslím,
že existuje kolektívna pamäť, ktorá sa skladá zo
spomienok jednotlivcov, no zároveň ich ďalej formuje cez školstvo, cez osvetu. Preto záleží na tom,
čo sa učíme – to si totiž aj zapamätáme. A to nielen
na školách, ale aj cez médiá.

J

Čo podľa vás majú, respektíve by mali mať
Slováci vo svojej kolektívnej pamäti?

Mne v tejto kolektívnej pamäti chýba vďačnosť voči
ľuďom hodnôt, ktorí nám prinavrátili slobodu.
Voláme ich „nenápadnými hrdinami“ a povzbudzujem mladých, aby ich objavovali. Tým, že si ich
pripomíname, vyzdvihujeme, formujeme jednotlivca i celú spoločnosť. Napríklad jeden študent
navštívil vladyku Jána Eugena Kočiša a po vypočutí
si jeho životného príbehu sa vyjadril, že ho to
nielen zaujalo, ale že verí, že ak aj na neho prídu
ťažké chvíle, tak v sebe nájde rovnakú silu a dokáže
odolávať podobne ako vladyka Kočiš. Myslím si, že
práve príklady týchto hrdinov môžu povzbudiť aj
mladých ľudí a zabrániť tomu, aby tu vznikla nová
forma totalitného režimu. Nabádajú ich k hrdinstvu. Tej vďačnosti je však stále akosi málo. Je
slabinou našej spoločnosti.

J

Na jednej strane sú obete, na druhej strane
tí, ktorí utláčali. Platí to slovenské: „Božie
mlyny melú pomaly, ale isto“?

Silvester Krčméry vo svojich spomienkach povedal,
že vo väzení zistil, že tie Božie mlyny melú akosi
rýchlejšie. Spomínal, že už počas jeho väzenia nežil
nik z tých najhorších bacharov, ktorí ich vo väzení
mučili.
Na druhej strane nemôžem nespomenúť pohľad
Rudolfa Dobiáša, ktorý bol viackrát navrhnutý
na Nobelovu cenu za literatúru. Ten vo svojej básni
napísal: „Viem, že to Boží mlyn ma melie a premieňa ma na chleba.“ Sú to veľmi silné slová, napísané
vo väzení mládencom odsúdeným na osemnásť
rokov v čase, keď mal len devätnásť rokov. Cenná inšpirácia a dôkaz toho, ako Dobiáš aj mnohí
ďalší dokázali napriek ohromným ťažkostiam
stransformovať svoje utrpenie na niečo pozitívne

rozhovor

– „na chlieb“. Je to obrovská výzva pre nás – objaviť
krásu, lásku, pravdu tam, kde sa zdá, že neexistuje.

J

A čo máme v kolektívnej pamäti?

- IZMY

Nie som teológ, aby som sa vedel vyjadriť. Mám
však pred očami politického väzňa MUDr. Silvestra
Krčméryho, ktorý mi povedal: „Ak vidíš na mne
niečo dobré, budem rád, ak to budeš nasledovať.
Ak však vidíš na mne niečo zlé, zaprisahávam ťa,
aby si mi to povedal.“ Tak nejako vnímam svedomie. Dovoľuje nám poznať pravdu o nás samých.
Spoznať naše chyby, no rovnako aj naše najhlbšie
túžby, ktoré v nás utkáva Láska.
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Je to ťažká otázka. Zdá sa mi, že to, čo nás formuje
a k čomu sa hlásime, sú kresťanské korene. Myslím
si, že sú niekde v hĺbke v nás. Nedávno som hovoril
s nemeckým právnikom, ktorý mi vravel, že celé
naše zákonodarstvo (európske) sa dá odvodiť z Biblie, no mnohí si to nechcú priznať. Niekedy je toto
dedičstvo zastreté, inokedy sa k tomu viac kloníme
a stávame sa lepšími. Obdobne máme v sebe aj
solidaritu s trpiacimi. Na počet obyvateľov máme
najviac ľudí, ktorí nezištne pomáhali zachraňovať
životy iných, keď došlo k perzekúciám. Ale máme
v sebe aj negatíva. Je to udavačstvo, ohováranie,
závisť. Pred očami mám desiatky príbehov plných
nenávisti, zrady. Čo však považujem za najhlbšiu dieru v našej pamäti, je plytkosť, ktorá nám
postačuje. Nevieme ísť do hĺbky. Viac čítame
bulvár negatívnych hrdinov, ako tých, ktorí môžu
formovať naše postoje pozitívne. Akoby sme sa báli
nutkavého záväzku nasledovať ich príklad.

J

Boli v minulosti obyvatelia Slovenska pre
dodržiavanie svojho svedomia trestaní alebo vraždení? Poznáte nejaké príklady?

Totalitné režimy aj prostredníctvom zákonov
stavajú vlastných obyvateľov do pozície, kde pri
rešpektovaní totalitného zákona nemohli rešpektovať (počúvať) svoje svedomie. Súdne rehabilitácie
po roku 1989 oslobodili viac ako sedemdesiattisíc
odsúdených. O väčšine z nich môžeme povedať, že
boli väzňami svedomia.
No týkalo sa to aj ľudí „na slobode“. S obdivom sa
dívam zvlášť na ženy – matky. Jednu manželku
gréckokatolíckeho kňaza zastrašoval príslušník
Štátnej bezpečnosti slovami: „Vašu dcérku môže
kedykoľvek zraziť auto, keď pôjde zo školy domov....“ To nebolo v päťdesiatych rokoch, bolo to
v rokoch osemdesiatych. Asi by ju nik neodsúdil,
ak by ju tieto slová primäli k spolupráci. Ona sa
modlila k Svätému Duchu a ani sama nevie, ako
povedala: „Moja dcérka chodí zo školy domov
po chodníku... a tam autá nejazdia.“ Modlitbou sa
dá prebiť cez všetky úskalia.

J

A na záver jednoduchá otázka: Aký je váš
osobný názor na úlohu svedomia pri budovaní slovenskej spoločnosti?

Jeden pastor kázal o tom, prečo Boh stvoril jedného človeka a nie dvoch. „Lebo by sme sa hneď delili, že niekto je z toho ,druhého‘ človeka a ,ja‘ z toho
prvého, lepšieho.“ Takto všetci, aj moslimovia či
Rómovia, pochádzame z toho istého Adama a všetci sme Božie deti, spoločná rodina. Táto realita by
nás mala formovať, učiť hlbokej úcte jedného voči
druhému. Všetci sme jedna rodina.

VIETE, ŽE...?
Pápež Ján Pavol II. poslal odkaz Silvestrovi
Krčmérymu: „Pri každej
súkromnej svätej omši
pamätám na teba!“
Kardinál Stanislav
Dziwisz v Oravskej Polhore povedal, že pápež
si ho veľmi vážil a mal
vo veľkej obľube.
23. júna 2017 mala
v SND premiéru divadelná hra Ľubomíra
Feldeka Nepolepšený
svätec s podtitulom Vy
máte v rukách moc, my
máme pravdu. Autor
cez autentický príbeh
disidenta Silvestra
Krčméryho prináša
svedectvo o ťaživej
dobe päťdesiatych
rokov dvadsiateho
storočia, ktorá poznamenala životy našich
starých rodičov, a zanecháva živé stopy ešte
aj v súčasnosti.
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PRVÉ DIEŤA
Gabriela FEDORIŠINOVÁ

„Toto je náš prvorodený!” Výrok, pri ktorom si predstavíme
hrdého rodiča ukazujúceho svoje najstaršie alebo možno
jediné dieťa. Dieťa, ktorého príchod bol spojený s veľkým
množstvom očakávaní, túžob, ba aj s obavami a príchuťou
niečoho tajomného a neznámeho.
Príchod prvého dieťaťa zväčša signalizuje
začiatok novej životnej etapy. Či už je
vytúžené, alebo tak trocha prekvapko,
deväťmesačné očakávanie jeho príchodu
na svet je spojené s niečím výnimočným.
Prvé zacítenie pohybu dieťatka, prvá
fotografia na ultrazvuku, nákup všetkého
potrebného príslušenstva od postieľky až
po kočík – všetko je úplne prvýkrát, všetko
je výnimočné a nové. V mnohých prípadoch sa aj police skríň zapĺňajú literatúrou
o výchove, o tom, ako správne žiť svoje
rodičovstvo, ako správne budovať vzťah
s dieťaťom či minimálne o procesoch
a zmenách v tele matky a dieťaťa
prebiehajúcich od momentu počatia.
Azda každá knižnica manželského páru
s prívlastkom „rodič“ obsahuje aspoň
jednu takúto knihu.
Deväť mesiacov plynie a azda každá
budúca mama postupne vníma, že to
tajomstvo, ktoré nosí pod srdcom, je oveľa
väčšie a nepredvídateľnejšie, ako sa možno
dočítať v akejkoľvek literatúre. A pôrodom
sa to všetko spustí – celá škála neznámych
pocitov, prebdené noci, plač znejúci v ušiach aj dávno potom, ako dieťa zaspí,
strach z každého zakašľania či zamrnčania. Objavuje sa nový pocit úžasu nad
týmto zázračným stvorením. Aj keď sa
fyzické sily dosť rýchlo míňajú a aj tie
psychické už siahajú na hlboké dno, je nad
slnko jasnejšie, že nielen dieťa, ale práve
matka je tvor zázračný. A o úlohe otca,
ktorý je bez intenzívnej deväťmesačnej
prípravy tela aj ducha, nehovoriac.
Chýba čas na oddych, jedlo, sprchu či
len obyčajný rozhovor. Stredom vesmíru sa stáva prvorodeniatko. Očakávaný
potomok, ktorý sa z nepochopiteľných

dôvodov správa všelijako, len nie podľa
predstáv rodičov. Nikto bezdetný si to asi
nevie predstaviť v celej tej nádhere, ale
rodičia by o tom vedeli písať knihy. A obsah týchto kníh v tomto štádiu rodičovstva
by bol azda dosť odlišný od tých, ktoré
ležia v knižnici. Prvorodené dieťa, či si to
chceme priznať, alebo nie, je „pokusným
králikom“, pri ktorom si mnohí rodičia
otestujú svoje schopnosti, možnosti a limity, či už fyzické, alebo vzťahové.
Niežeby príchod ďalších detí nebol až
taký dôležitý, ale predsa, príprava naň je
v mnohom odlišná a mnohé veci sú už
odskúšané a odžité.
Celá nová situácia sa postupne upokojuje s pribúdaním možností spánku
a dopĺňaním síl. Život manželov sa
každým dňom viac a viac mení. Nový potomok sa stáva súčasťou všetkých aktivít,
teda skôr určujúcim prvkom ich možností. Získava si všetkých – celú rodinu aj
známych. Spoločný manželský čas sa stáva
často len nesplniteľným snom a takmer
všetku svoju energiu rodičia vkladajú
do starostlivosti o svojho potomka. A teraz
nastal čas aj na aplikáciu výchovných
poznatkov. K rodičom sa dostáva množstvo rád a tipov od názorov na dôležitosť
dojčenia až po nevyžiadané odporúčania
na nevyhnutnosť „jednej výchovnej po
zadku“. Ale azda každý rodič vníma, že
chce svoje dieťa vychovávať po svojom.
A hlavne čo najviac bezchybne. A čo je
najdôležitejšie – ako je to známe aj v iných
oblastiach, platí to aj v rodičovstve –
svoje deti nechceme vychovávať tak, ako
to robili naši rodičia. A najmä pri tom
svojom prvorodenom je na to úžasná
príležitosť. Nový človek, nová etapa, nová
túžba po zmene spojená s obrovským

odhodlaním. Je to ako skúška dospelosti – dokázať, že práve ja viem byť tým
správnym otcom alebo mamou.
Možností je veľa, čím sa však riadiť? Ako
postupovať, aby to bolo bez ujmy? Veď
predsa nejde o vypočítanie matematického
príkladu, ale o budúcnosť živej bytosti
plne závislej od rozhodnutí rodiča. Človek
je predsa jediná bytosť, ktorá je taký dlhý
čas po narodení bezbranná. Množstvo
podobných otázok určite víri hlavou
nejedného rodiča. Keďže celá situácia je
dostatočne nová, aj obavy zo zlyhania sú
obrovské. Výskumy hovoria, že rodičia pri
výchove prvorodeného dieťaťa uplatňujú

Prvé dieťa má vo viacpočetnej
rodine špecifickú úlohu,
z ktorej vyplývajú aj
očakávania rodičov. Vďaka
tomu sa dieťa formuje inak
ako jeho súrodenci. V Nórsku
bol v roku 2007 uskutočnený
výskum na vzorke štvrť
milióna mladých ľudí, ktorý
zistil, že prvorodení majú
v priemere o 2,3 bodu
vyššie IQ ako ich súrodenci.
Výskum National Bureau
of Economic Research zasa
potvrdil, že najstaršie deti
bývajú úspešnejšie nielen
v škole, ale aj v kariére. Jeffry
Kluger zasa vo svojej knihe
The Sibling Effect zdôvodňuje,
prečo sa prvorodení vedia
viac ovládať, sú zodpovednejší
a poslušnejší. Navyše sú
vernejší rodine a tradíciám,
čo dosvedčila aj štúdia
publikovaná v roku 2015
v Journal of Research in
Personality. Tá zistila, že
prvorodení sú svedomitejší,
ochotnejší a odolnejší
voči stresu ako ich mladší
súrodenci.
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najviac príkazov a zákazov a zavádzajú
najväčšie množstvo pravidiel. Možno to
nadnesene prirovnať k predsavzatiam
na začiatku nového roka – máme veľké
odhodlanie a najmä veríme, že daný rok
budeme už určite štíhlejší, zdravší a láskavejší. Každodenná realita nás však uvádza
do komplikovanejšej problematiky a prehodnotenia významu nášho rozhodnutia.
Podobne je to aj pri výchove. Veď už len
pár týždňov po narodení dieťaťa rodičia
zakúšajú, že výzva, do ktorej sa pustili, je
tak trocha nad ich sily.
Nasledujúce mesiace a roky však odolnosť rodičov preskúšajú oveľa viac. Kedy
reagovať na plač dieťaťa a kedy radšej nie?
Ako sa zachovať, keď už po hodinách
uspávania dieťa akútne potrebuje každých
päť minút piť a cikať, a potom si vlastne
uvedomí, že s prázdnym bruškom sa teda
určite spať nedá? Koľko sladkostí mu
dovoliť a nakoľko nechať starých rodičov
rozmaznávať ho? Na tieto a mnohé ďalšie
otázky si pred narodením dieťaťa možno
vedeli dať odpoveď všetci rodičia, ale
v konkrétnych situáciách odpoveď nie
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je až taká jednoznačná. Mnohokrát sa
rodičia pri prvom dieťati riadia metódou
pokusu a omylu. A je to prirodzené, pretože sa ešte len učia byť rodičmi.
Svojmu dieťaťu však určite venujú omnoho
viac času a priestoru ako neskôr jeho
mladším súrodencom. Skúsme si len predstaviť rodinné fotoalbumy – najviac fotiek
patrí práve prvorodeným. Táto špecifická
pozícia nenaznačuje, že by mladšie deti
boli menej milované. Ale pri nich už
pozornosť rodičov musela byť rozdelená
a nestihli zachytiť všetky momenty tak ako
práve pri prvorodenom.
Čo je však v detstve výhodou, neskôr
sa pre už dospievajúce dieťa môže stať
príťažou. Rodičia sa viac sústredia na jeho
výkon v škole, na plnenie si povinností či
dodržiavanie času jeho večierky. Častejšie
sú na prvorodené deti kladené väčšie
nároky a asi každý prvorodený nenávidel
vetu „veď ty si starší, tak by si mal mať
viac rozumu“. To, čo si prvorodený musí
u rodičov vydobyť, mladší súrodenec len
pekne zdedí. Len tak zadarmo. A všetko

toto vplýva na utváranie osobnosti
prvorodeného dieťaťa. Sú to skutočnosti,
ktoré sa dajú iba ťažko zmeniť, ale treba
sa na ne pozerať s dávkou porozumenia
a uvedomenia si ich vplyvu na správanie
dieťaťa.
A chvíľku sa ešte pozrime na rodičov.
Štatistiky uvádzajú, že narodenie prvého
dieťaťa znižuje stabilitu a kvalitu manželstva. Povedané v číslach, 13 % manželských
párov sa rozvedie do piatich rokov
po narodení prvého dieťaťa a v rovnakom časovom období sa rozíde až 39 %
partnerstiev. Preto je dôležité uvedomiť si
zásadnú skutočnosť a nadčasovú pravdu. A to, že najviac, čo môže dať matka
svojmu dieťaťu, je, že bude milovať jeho
otca, a naopak, najviac, čo môže dať otec
svojmu dieťaťu, je, že bude milovať jeho
matku. Práve tento vzťah je tým najzásadnejším stavebným kameňom správneho rodičovstva. Preto prv, než budete
analyzovať správnosť výchovných metód,
je dôležité zamyslieť sa nad starostlivosťou o vaše „prvé dieťa“ , ktorým je vaše
manželstvo.

www.casopisslovo.sk

12

katechéza

PRÍBEH KLOKOČOVSKEJ IKONY
Juraj GRADOŠ

Podľa nej sa to stalo
v čase, keď kurucké
vojsko stálo pred Michalovcami. Legenda
opisuje, ako vojaci ikonu
z ikonostasu vytrhli, hodili na zem, udupali, porezali a prebodli. Keď ju
veriaci vrátili na miesto,
ikona slzila ešte intenzívnejšie. Nakoniec
kuruci cerkev s ikonou
zapálili, a tá zhorela.
Legenda opisuje neznámeho cisárskeho vojaka,
ktorý ikonu z horiacej
cerkvi zachránil a odniesol do Prešova, odkiaľ
putovala do Mukačeva.
Podľa inej legendy putovala na príkaz Leopolda
I. (zomrel 5. mája 1705)
do Viedne. V roku 1769
bola na účely magistrátu
v Prešove namaľovaná
kópia klokočovskej ikony. Podľa tradície ju mal
namaľovať na priamy
podnet rakúskej cisárovnej Márie Terézie
viedenský maliar F. G. Kramer. Čo je však
na tejto legende pravdivé?
Dnes niektorí autori spochybňujú rok
1670. Opierajú sa o mnohé historické

nepresnosti v legende, ktoré vyvolávajú
pochybnosti o jej úplnej pravdivosti. Ale
práve preto, že počas troch storočí nebol
dôvod meniť rok slzenia ikony, môžeme
tento údaj považovať za dôveryhodný.
Ostatné údaje podľahli počas tohto

Aký je skutočný príbeh klokočovskej
ikony? Na základe súčasných poznatkov môžeme vytvoriť priebeh udalostí
nespájaných so slzením ikony, ale s jej
cestami nielen po Uhorsku, ale i za hranice Európy. Ikona slzila pravdepodobne
v čase, keď do Prešova smerovalo rakúske
cisárske vojsko. Títo labanci neboli o nič
menej krutí ako povstaleckí kuruci. Je
preto veľmi pravdepodobné, že slzenie
ikony a spálenie chrámu mali na svedomí práve labanci. Jeden z nich ikonu
z chrámu pred podpálením zobral a s cieľom jej
speňaženia ju odniesol
do Prešova. Ešte predtým si však overili, či
ikona naozaj slzí. Použili na to najprirodzenejší
nástroj – dýku. Ikona sa
tak dostala do Prešova,
kde ju za veľké peniaze
odkúpila Žofia Bátoriová, majiteľka Mukačevského panstva.
Kópia klokočovskej ikony v Užhorode. Zdroj: archív Juraja Gradoša

V roku 1670 došlo k prvému dochovanému zázračnému slzeniu ikony v priestore
nielen východného Slovenska, ale možno
i Uhorska. Počas modlitieb v drevenej
Cerkvi Uspenia Presvätej Bohorodičky
v Klokočove slzila ikona Presvätej Bohorodičky umiestnená
na ikonostase. Keďže
toto slzenie nebolo riadne zdokumentované,
dnes sa môžeme opierať
iba o písomné záznamy a ústne tradovanú
legendu.

do zoznamu zázračných obrazov a sôch
Presvätej Bohorodičky v Uhorskom
kráľovstve.

obdobia mnohým úpravám, ktoré pridali
väčšej obľúbenosti príbehu. Opis celej
udalosti sa nikde v dobových písomných
prameňoch nenachádza. Ale už v roku
1696 bol zázrak v Klokočove zaradený
uhorským palatínom Pavlom Esterházym

Žofia si ikonu odniesla
do Mukačeva a dala
ozdobiť tromi korunami
(väčšiu mala Bohorodička a dve menšie Ježiš
nad každým ramenom)
a dvomi náhrdelníkmi.
V náhrdelníkoch prevažovali perly, niektoré
rady boli zo zlata a dokonca zo smaragdov.
Boli v nich aj smaltované koráliky a smaragdové a zlatorubínové
ruže. Ikona sa stala
najväčším pokladom
Rákociovcov. Keď v roku
1688 Mukačevský hrad
po trojročnom obliehaní
kapituloval, ikonu si so
sebou odniesla nevesta
Žofie Bátoriovej Helena
Zrínska cez Košice
a Prešov do Viedne. Tu bola v uršulínskom kláštore, kým Helenu v roku 1692
neoslobodil jej manžel Imrich Tököli.
Vtedy si Helena zobrala ikonu so sebou
do Turecka. Klokočovská ikona tak bola
niekoľko rokov v Ázii.
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dajú prednosť prirodzeným metódam
plánovania rodičovstva pred vnucujúcou sa antikoncepciou. A že pri znalosti
hormonálneho fungovania plodnosti sa
často podarí odhaliť a prirodzene vyriešiť
problém tak, aby aj po mnohých rokoch
mohlo dôjsť k prirodzenému počatiu...

RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Ivan WALLENFELS
Ak zatúži veriaci lekár pracovať v takom
„rizikovom“ odbore, ako je gynekológia
a pôrodníctvo, mal by mať predovšetkým
veľkú pozitívnu motiváciu, aby ho neodradili všetky tie prekážky typu potraty,
antikoncepcia, sterilizácia či umelé
oplodnenie, ktoré naňho v tomto inak
krásnom povolaní číhajú.
Keď som začínal, mal som popri radosti
z toho, že budem môcť byť denne pri
tehotných ženách tešiacich sa zo svojho
bábätka i pri samotných pôrodoch, aj
strach. Strach z toho, že budem nútený
robiť niečo, čo nechcem a nemôžem,
lebo mi to nedovoľuje moje svedomie
praktizujúceho katolíka. Našťastie, tak
ako sme s kolegami postupne nachádzali
cestu k sebe v bežných každodenných
pracovných situáciách, tak v rozhovoroch
postupne zaznievali aj citlivé témy o tom,
čo z hľadiska katolíka nie je v gynekológii
dobré ani múdre. A hoci sme sa, samozrejme, nedokázali zhodnúť, naučili sme
sa navzájom rešpektovať a tolerovať. A ja
som mal za tie roky čas rozprávať sa aj so
samotnými ženami. A rozmýšľať, čo dobré im môžem ponúknuť namiesto toho,
s čím ako veriaci nesúhlasím ja a často
ani ony...
Po desiatich rokoch (najmä) pri pôrodoch a operáciách na gynekologickopôrodníckej klinike som dostal pozvanie
do iného mesta. Do gynekologickej ambulancie vo farskom pastoračnom centre
sa pred ôsmimi rokmi hľadal gynekológ

s „katolíckym“ svedomím. Váhal som. Čo
ponúknem párom, ktorým sa dlhé roky
nedarí počať bábätko? A čo naopak tým,
ktorí si netrúfajú na ďalšie? Výzvu som
prijal. Veľmi rýchlo som zistil, že mnoho
žien a párov na Slovensku stále túži
po čistote svojho intímneho života a rady

Keď hovorím o kráse svojho povolania, tak myslím najmä na tehotenstvo.
Do ambulancie vchádza pacientka so svojím manželom a ja tuším, že je tehotná.
Sú uchvátení ultrazvukovým obrazom
tlkotu miniatúrneho srdiečka alebo
po pár týždňoch už aj pohybov končatín
a telíčka. Mám výsadu, že sa môžem tešiť
s nimi – je to moja najväčšia motivácia.
V prípade problémov vysvetľujem a navrhujem riešenia, ktoré by mohli pomôcť.
A keď sa tehotenstvo nevyvíja tak, ako
túžime, a pomôcť nevie ani medicína,
vtedy pacientkam pripomínam, že je
tu Boh, ktorý môže dať nádej v každej
situácii.
Pozývam vás prežívať tú radosť a krásu, ktorú môžeme vnímať pri pohľade
na deti okolo nás. Nepoznám väčší dar,
než je dar ľudského života...

JEŽIŠ, SYN PREČISTEJ PANNY, BUDE
MOJÍM HOSŤOM (5)
Ježiš šiel ďalej s krížom a Matka ho sprevádzala až na Golgotu. Stála pod krížom
a zostala stáť, pretože bola silná. Ježiš odovzdal svoju Matku v osobe svätého Jána
všetkým nám: „Hľa, tvoja matka... hľa, tvoj syn.“ Z kríža sňali jeho telo a položili jej
ho do lona. Znova ho uvidela. Zaiste jej prišlo na um, ako ho nosila na rukách, ale
aký je to rozdiel. Kedysi láskavé ruky, teraz prebité, doráňané, bledé a strašne zakrvavené. Nohy skrvavené, srdce prebité, hlava dokola doráňaná od tŕňového venca,
oči zavreté. Ale neomdlela, bola silná – musí zvíťaziť! Môj syn ešte ukáže, čím je.
Dočkala sa, Ježiš vstal z mŕtvych. Zaraduje sa a raduje sa aj teraz v blízkosti svojho
Syna ako Kráľovná neba.
Ó, dobrý Ježiš, Syn Panny Márie, čakám ťa, s láskou čakám teba a tvoju Matku ako
hostí, pretože mám príležitosť pohovoriť si s vami a veľa sa naučiť. Príď do môjho
srdca, kde niet Herodesa. Nebude treba utekať do Egypta. Niet Judáša, ktorý by
zradil Ježiša. V mojom srdci niet Piláta, ktorý by odsúdil Ježiša; niet katov, ktorí by
Ježiša pribili na kríž. Láska, pokora, smäd, viera, nádej, to všetko je u mňa zmiešané
a mám túžbu, aby som s láskou pristúpil k svätému prijímaniu, mám dobrý úmysel
posilniť sa. Príď Ježišu, Syn Prečistej Panny Márie, buď mi hosťom i ty Ježišova
Matka, veď rada navštevuješ tých, ktorí milujú tvojho Syna, ktorí sa hlásia medzi
deti, ktorí sa nazývajú mariánskymi. Aj ja chcem byť tvojím dieťaťom, pretože viem,
že koho ty prikrývaš svojím plášťom, ten bude spasený – a to chcem aj ja. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk
Slová sú listy na strome života.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
21. – 23.02. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov Giraltovce, Stropkov, Svidník.
Veková kategória účastníkov je od 9 do 30
rokov.
28.02. – 01.03. AŠAD
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC)
17.45 Modlitebné stretko
(kaplnka GTF)
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru pred liturgiou
a po nej alebo vo štvrtok večer,
resp. podľa dohody
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk 0904
738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40)
17.00 Liturgia (katedrála)
18.00 Stretko
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informácií: grkatupece@gmail.com

S ÚSMEVOM
Otázka: Čo by sa bolo stalo, keby boli Adam a Eva Číňania?
Odpoveď: Neboli by zjedli jablko, ale hada.
Posledná otázka na pracovnom pohovore:
„Koľko by ste chceli u nás zarábať?“
„Toľko, aby som v polovici mesiaca mohol
vybrať peniaze z banky s kartou a nie s pančuchou na hlave.“
Lekár mi povedal, že ranná rozcvička mi
pridá pár rokov života. Mal pravdu. Dnes sa
po dvadsiatich drepoch cítim na osemdesiat.
Pýta sa východniar svojho malého syna: „Čim
chceš buc, kedz budzeš veľky?“
„Tak jak šicke,“ odpovedá syn, „Blavakom!“
Mama má dvojčatá. Večer ich okúpe a ráno
sa jedno pýta: „Mami, a prečo si včera sestru
okúpala dvakrát a mňa ani raz?“
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Dada Kolesárová

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Jozef Demčák, otec rodiny, bubeník Onezimu
Aj keby som hocičo zlé urobil, Boh mi odpustí. Aj keby bolo
toho veľmi veľa, ako je napríklad červenej farby na červenom plátne, a nevidel by som východisko, predsa je to iba
jedno rúcho, ktoré jedným odpustením, jedným vypratím
bude biele ako sneh. Také rúcho sa potom ľahko nosí, viem,
že je vyprané a nie je dôležité, čo s ním bolo predtým. To sa
vlastne deje vo svätej spovedi. No pre ozajstnú spoveď je
dobré vedieť, ako sa už nezašpiniť, čoho sa vyvarovať. Tak
prosme Pána, aby dal, nech sa už úmyselne nezašpiníme.
Pane, vďaka za všetko, čo si mi doteraz vypral. Daj, aby som
túto radosť nestratil.
Páči sa mi to . Odpovedať

Erik Hrabčák, kaplán
Chcem sa ťa opýtať, ako sa máš. Viem, že je to častá otázka,
ale zamysli sa a odpovedz: „Ako je na tom teraz tvoje
srdce?“ Je to zlé, ťažké, neriešiteľné, stále sa opakujúce?
Máš v tom všetkom nádej, že z toho raz povstaneš? Chcem
ťa povzbudiť, aby si mal nádej, že všetko zlé, čo sa deje, je
preto, lebo si milovaný. Presne tak. Milovaný cez tie ťažké
situácie. Sv. Serafím Sarovský povedal: „Pravá nádej hľadá
len Božie kráľovstvo.“ Hľadaj v tom všetkom Boha a vždy
budeš ako víťaz.
Páči sa mi to . Odpovedať

Katarína Hričáková, animátorka
Ak sa niekam chystáme, stále sa snažíme vyzerať upravene.
Nikam nechodíme v špinavom tričku či v zablatených topánkach. Zvyčajne pred tým, ako niekam ideme, sa pozrieme
do zrkadla a skontrolujeme, či je všetko v poriadku. No
pozeráme sa aj do zrkadla svojho vnútra? Skontrolujeme, či
je všetko OK? To, ako vyzerá naše vnútro, je ešte dôležitejšie
ako zovňajšok. Prečo sa potom oň viac nestaráme? Ježiš nás
stále pozýva, aby sme sa očistili. Nebojme sa toho, že naše
vnútro je veľmi „špinavé“. ´Veď sám nám hovorí: „Ak budú
vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh.“ Preto
prichádzajme na svätú spoveď a buďme čistí nielen zvonka,
ale hlavne zvnútra.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
ggpht.com

PODUJATIA

64

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK
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pre mladých

ARCHANJEL RAFAEL
Mladí ľudia hľadajú lásku a v tomto
bohumilom konaní
sa zíde pomoc – tá
zhora. Málokto si však
pri čítaní Svätého
písma všimol osobu
archanjela Rafaela.
V Knihe Tobiáš, ktorá
je rozprávaním o osudoch mladého muža,
je práve Rafael tým,
cez koho Boh spojil
dvoch mladých ľudí
– Tobiáša a Sáru. Tí
sa s dôverou k nemu
utiekali a očakávali
pomoc pri hľadaní
životného partnera.
A práve Rafael prispel
k veľkému šťastiu
tejto dvojice.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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catholicukes.org.au

NOVÝ
AUSTRÁLSKY
EPARCHA
VATIKÁN – MELBOURNE/AUSTRÁLIA g Svätý
Otec František vymenoval
15. januára za nového biskupa
Eparchie sv. Petra a Pavla
v Melbourne otca Mykolu
Bychoka CSsR. Na čele eparchie, do ktorej patrí Austrália, Nový
Zéland a Oceánia, nahradí vladyku Petra Stasiuka CSsR, ktorý
tu pôsobil od roku 1992. Kým sa nový eparcha ujme riadenia
eparchie, vladyka Peter zostáva apoštolským administrátorom.
Vyjadril zároveň potešenie, že vedenia eparchie sa ujme mladý
biskup plný entuziazmu, a verí, že bude veľkým prínosom pre
tamojších ukrajinských katolíkov.

JUŽNÁ KÓREA g Počet katolíkov v Južnej
Kórei sa za posledné dve desaťročia zvýšil
o takmer 50 percent, ako uvádza nová správa
Katolíckeho pastoračného inštitútu v Kórei.
V roku 2018 bolo juhokórejských katolíkov
približne päť miliónov osemstotisíc, oproti
tomu v roku 1999 ich bolo zhruba tri milióny
deväťstotisíc. V tomto období sa percentuálne
zastúpenie katolíkov v krajine zvýšilo z 8,3
na 11,1 %. Naproti tomu sa však účasť na bohoslužbách za rovnaké obdobie 1999 – 2018 znížila z 29,5 % na 18,3 %, čo naznačuje rastúcu
vlažnosť kresťanov. (RV CZ)

z kresťanského sveta

KRESŤANIA V EGYPTE
OSLÁVILI NARODENIE PÁNA
SPOLOČNE
EGYPT g Mnoho kresťanov na Blízkom východe oslávilo Narodenie Ježiša Krista 7. januára. Podľa juliánskeho kalendára sa riadia často aj katolíci v Hornom Egypte, ktorí sa pripájajú v oslavách
k pravoslávnym koptom.
Podľa slov generálneho sekretára Rady egyptských cirkví otca
Boulesa Garasa pre Vatikánsky rozhlas sa situácia kresťanov
v Egypte zlepšuje. Koptskí kresťania z provincie Minjá oslávili
znovuotvorenie Chrámu sv. Mojžiša, najvýznamnejšieho z 84
chrámov, ktoré boli zničené Moslimským bratstvom v roku 2013.
Všetky tieto chrámy sú však dnes zrekonštruované.
„To znamená, že štát, vláda, prezident i armáda chcú koptom a vôbec kresťanom naznačiť: Ste platnými členmi egyptskej spoločnosti. Rešpektujeme vašu prítomnosť v našej zemi, rešpektujeme
váš kult a vaše chrámy,“ vysvetľuje Garas. Vyjadril tiež potešenie,
že sa zlepšujú aj vzťahy medzi katolíckymi a pravoslávnymi kresťanmi v Egypte. (RV CZ)
Cristian Dumitru Crişan. Zdroj: angelus.com.ro

Otec Bychok sa narodil v Ternopili na západnej Ukrajine. Vysvätený za kňaza bol v roku 2005 a pôsobil v Rusku, na Ukrajine a
v Spojených štátoch amerických. (catholicukes.org.au)

KADUNA/NIGÉRIA g Skupina ozbrojencov prepadla 8. januára večer katolícky Veľký
seminár Dobrého pastiera a uniesla štyroch
bohoslovcov. Správu o udalosti priniesla
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Podľa jej informácie únoscovia požiadali o výkupné. Aj napriek tomu, že miestna
polícia ubezpečila o vyvinutí úsilia na začatie
vyjednávania s ozbrojenou skupinou, situácia
sa nezmenila ani po týždni. Talianska pobočka
ACN 15. januára publikovala svedectvo jedného z nigérijských kňazov pôsobiacich v oblasti
s apelom na Taliansko a európske krajiny: „My
kresťania v Nigérii sme skutočne prenasledovaní. Každý deň sú naši bratia masakrovaní
na cestách,“ hovorí mladý kňaz otec Joseph
o vážnosti situácie. Ako vysvetľuje, zhoršila
sa najmä v posledných týždňoch po tom,
ako 26. decembra džihádisti vystupujúci pod
označením Islamský štát západnej Afriky
publikovali zastrašovacie video o brutálnej
poprave desiatich kresťanov. (vaticannews.va)
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DVAJA NOVÍ BISKUPI V RUMUNSKU
RUMUNSKO g Svätý Otec František potvrdil 23. januára voľbu dvoch
nových pomocných biskupov Synody Gréckokatolíckeho vyššieho arcibiskupstva v Rumunsku. Za pomocného biskupa Archieparchie Făgăraş a Alba Iulia
bol zvolený otec Cristian Dumitru Crişan. Stane sa tak titulárnym biskupom
Abuly. Za pomocného biskupa eparchie Lugoj bol zvolený otec Călin Ioan Bot
a stane sa titulárnym biskupom Abritta.
Otec Dumitru Crişan sa narodil v roku 1987 v Reghini v Archieparchii Făgăraş
a Alba Iulia. Sviatosť kňazstva prijal v roku 2008 v Bukurešti. Od roku 2013 bol
notárom Synody biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi. V roku 2018
bol vymenovaný za apoštolského vizitátora pre rumunských gréckokatolíkov
v západnej Európe a neskôr toho roka národným koordinátorom pastoračnej
starostlivosti pre gréckokatolíkov v Taliansku. Je členom synodálnej komisie
pre zostavenie partikulárneho práva Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi.
Otec Călin Ioan Bot sa narodil v roku 1970 v Surduci v Eparchii Cluj-Gherla. Vysvätený za kňaza bol v roku 1995. Pôsobil ako riaditeľ Teologického
inštitútu sv. Jána Evanjelistu v Cluj-Napoca a od roku 2005 do 2017 ako rektor
Teologického seminára spomínaného inštitútu. Od roku 2017 zastával rolu
protosynkela Eparchie Cluj-Gherla. (press.vatican.va)

Călin Ioan Bot. Zdroj: ziarulfaclia.ro

www.casopisslovo.sk
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V KLOKOČOVE
OTVORILI
JUBILEJNÚ BRÁNU
Martin MRÁZ, Jaroslav GIROVSKÝ

Počas prvej tohtoročnej fatimskej soboty Košickej eparchie bola 4. januára otvorená v eparchiálnom mariánskom
pútnickom mieste Klokočov Jubilejná brána. Udalosť
otvorenia Jubilejnej brány bola súčasťou osláv začiatku
Jubilejného roka 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Udalosť nemá len historický charakter, ale predovšetkým zdôrazňuje slzy nebeskej Matky, ktorá pred 350 rokmi prejavila súcit s ľudom
Zemplína.
Digitálna vizualizácia. Zdroj: Marek Paľo ml.

lili Moleben ku klokočovskej Bohorodičke. Celú liturgiu vysielalo Rádio Lumen
a možno si ju vypočuť z archívu rádia.

V prvú januárovú sobotu sa o 9.30 h vo
všetkých chrámoch Košickej eparchie
rozozvučali zvony na znamenie toho, že
Klokočov a ikona Božej Matky sa v roku
2020 chcú stať miestom prijatia všetkých
ľudí.
Následne boli prečítané dekréty Apoštolskej penitenciárie, ktorými sa udeľujú
duchovné dobrá všetkým pútnikom, ktorí
počas jubilejného roka navštívia klokočov-

ský chrám a splnia aj ostatné predpísané
podmienky. Počas archijerejskej svätej
liturgie sa všetkým prítomným, ako aj
poslucháčom Rádia Lumen a divákom
televízie Logos prihovoril arcibiskup Cyril
Vasiľ SJ, vtedajší sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi v Ríme.
Po svätej liturgii sa celé modliace spoločenstvo zhromaždilo pred milostivou
ikonou Božej Matky. Prvýkrát sa pomod-

Počas celého jubilejného roka sa uskutoční viacero aktivít a sprievodných podujatí. Vrcholom jubilejného roka bude
eparchiálna slávnosť v Klokočove 14. –
16. augusta. Jednou z najväčších podujatí
bude púť do Ríma, ktorá sa uskutoční
27. júna – 2. júla. Vo sviatok sv. Petra
a Pavla bude klokočovská ikona umiestnená na oltári, na ktorom bude Svätý
Otec sláviť svätú omšu. Počas tejto púte
zaznie aj akatist a pieseň o klokočovskej
ikone. Moleben a Akatist ku klokočovskej
ikone zložil gréckokatolícky kňaz Marko
Durlák.
Taktiež v rámci katechetického umeleckého projektu Východní svätí pre súčasnosť
bola zadaná téma 350 rokov od slzenia
ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove.
Téma jubilejného roka sa stala ústrednou
aj pre tradičné eparchiálne podujatia,
ako je Kvetný víkend mladých, ktorý sa
bude konať 3. – 5. apríla či Prehliadka
mládežníckych a detských speváckych
zborov v Trebišove, ktorá sa uskutoční
22. novembra. Téma 350. výročia slzenia
klokočovskej ikony sa na akademickej
rovine bude rozoberať 22. apríla na vedeckom sympóziu Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
a 6. – 10. septembra na vedeckej konferencii v Klokočove a Michalovciach.
V blízkej budúcnosti je plánovaný vznik
pútnického centra, ktoré bude slúžiť
potrebám pútnikov prichádzajúcim ku
klokočovskej ikone. O všetkých aktivitách
možno získať podrobnejšie informácie
na webovej stránke www.klokocov2020.sk.
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Z HOMÍLIE
VLADYKU CYRILA

iste nemôžeme porovnávať dnešný stav
so situáciou spred 350 rokov...

V tejto chvíli sa schádza tu v Klokočove
duchovná rodina, aby spoločne otvorila rok venovaný osobitnej spomienke
na milostivé slzenie klokočovskej ikony
v roku 1670, teda pred 350 rokmi...

Možno aj preto nevidno, že by sme sa
s takou istou úzkostlivosťou a naliehavou
dôverou obracali v slzách na Božiu Matku, aby nám odpovedala aj dnes svojimi
slzami súcitu a spoluúčasti.

Druhá polovica 17. storočia bola v našich končinách obdobím politického
i duchovného zmätku...
Chaos, rabovačky, zdieranie a prenasledovanie boli
na dennom poriadku...
Ku komu inému sa mal
a mohol utiekať ľud, ak
nie k Bohu, k jeho jednorodenému Synovi i k jeho
Panenskej Matke?! Jej slzy
boli odpoveďou, znakom
spolupatričnosti, súcitu,
zdieľanej bolesti s tými,
ktorí sa k nej utiekali...
V istej miere sú aj dnes
prítomné niektoré paralely či podobné aspekty.
Duchovný zmätok dnes
síce nevedie ku konfesionálnym vojnám, ale
k pohodlnému prechodu
do náboženskej ľahostajnosti... Antropologická
revolúcia, charakterizovaná neúctou k začínajúcemu i končiacemu životu
či hybridná vojna voči stabilite elementárnych kategórií, ako je otec a matka,
manžel a manželka, muž
a žena... Parný valec tzv.
pokroku či progresu ide
dopredu, pokiaľ väčšina
pod vplyvom aktívnej agresívnej menšiny nezmení
svoj doterajší hodnotový
systém...
Napriek tomu všetkému
sa máme oveľa lepšie ako
naši predkovia pred 350
rokmi. Máme sa dokonca tak dobre, že takmer
necítime potrebu prosiť
o Božiu pomoc a ochranu.
Zaiste, mnohí z nás musia
čeliť existenčným problémom, dochádzať ďaleko
za prácou, majú problém
zaplatiť si bývanie..., ale

Alebo možno jednoducho by sme si jej
slzy ani nevšimli, tak ako si nevšímame
alebo neuvedomujeme tie mnohé iné
situácie, ktoré sú aj dnes v našich osobných životoch skutočne na „zaplakanie“.
Sú to situácie zapríčinené naším egoizmom, pýchou, tvrdohlavosťou, ľahostajnosťou, pohodlnosťou, povrchnosťou...
Štefan Keruľ-Kmec ml.

www.casopisslovo.sk

Otvárame dnes tento rok
350. výročia slzenia klokočovskej ikony Bohorodičky v presvedčení a nádeji,
že sa môže stať rokom
duchovnej obnovy...
Nám biskupom, kňazom,
rehoľníkom a rehoľníčkam klokočovská Bohorodička znovu ukazuje
svojho Syna a akoby nám
svojím gestom pripomínala: „... Nie ste tu pre seba,
ale pre službu môjmu
božskému Synovi...“
Jej láskavá tvár sa obracia
k vám, otcom a matkám.
Pripomína vám zodpovednosť za dar života, ktorý
vám bol zverený, za deti,
ktoré sú Božím darom...
Prvým krokom výchovy
je osobný príklad v každej
oblasti správania...
Všetkým mladým ľuďom:
„... Ste krásni a ste cenní...“
Starším ľuďom sa prihovára Máriina večná
mladosť. „Nebojte sa
staroby... Váš život nebol
žitý nadarmo..., môžete
povedať: všetko, čo si mi
dal, odovzdávam ti naspäť, môj večný Bože...“
Dnes sa tu schádzame ako
veľká rodina tých, ktorí
nazývajú Pannu Máriu
svojou Matkou. Dnes
popri všetkých novoročných prianiach a želaniach chceme symbolicky
otvoriť Jubilejnú bránu
tohto mimoriadneho roka
klokočovskej ikony...
„Miloserdija dveri... otverzi nam... tybo jesi spasenije roda čelovičeskaho...“

www.casopisslovo.sk
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OSLAVY 100.
VÝROČIA NARODENIA
MICHALA LACKA
Daniel ČERNÝ, Martin MRÁZ

Pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka
SJ sa 18. – 19. januára uskutočnila v Košiciach spomienková slávnosť na gréckokatolíckeho kňaza – jezuitu, slovenského národovca, vedca, archívneho výskumníka, historika,
spisovateľa, ale aj obľúbeného priateľa mnohých Slovákov
po celom svete, ktorých spájal svojím životom a dielom.

Pri hrobe pátra Lacka na košickom Cintoríne sv. Rozálie viedol popoludní modlitbu
panychídy otec Vladimír Varga, farár far-

nosti Košice-Nad Jazerom, ktorej súčasťou
je aj Lackovo rodisko Krásna.
V rímskokatolíckom chráme v Krásnej nad
Hornádom sa v nasledujúci deň slávila archijerejská svätá liturgia. V úvode všetkých
pozdravil pán Tomko, starosta miestnej

Za mesto Košice sa na slávnosti zúčastnil
primátor Jaroslav Poláček spolu s viceprimátorkou Luciou Gurbaľovou. Košický
samosprávny kraj zastupoval jeho podpredseda Daniel Rusnák.
V závere bol prečítaný pozdravný list
košického arcibiskupa Bernarda Bobera.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc
pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.
Hudobnými vstupmi prispela aj domáca
folklórna skupina Krasňanka.
Martin Mráz

Sobotná časť programu sa začala v kaplnke
Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJ modlitbou parastasu, ktorú
viedol košický protosynkel archimandrita
Jaroslav Lajčiak. Vo veľkej aule jezuitského
domu cirkevný historik otec Martin Mráz
priblížil najvážnejšie udalosti života a diela
pátra Michala Lacka. Šimon Marinčák,
riaditeľ Centra spirituality, predstavil túto
inštitúciu ako pokračovanie pátrovho diela
a odkazu. Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, priblížil
snahy pátra Lacka o vznik eparchií v USA
či Kanade, ale aj jeho záujem o prenasledovanú Cirkev na Slovensku. Otec
Atanáz Daniel Mandzák CSsR sa venoval
hláseniam Štátnej bezpečnosti o stykoch
s Lackom. Napokon otec Martin Mráz
predstavil Lackovu starostlivosť o slovenskú emigráciu. Zhodnotil tiež súčasné
údaje o emigrácii zo Slovenska a pastoračné výzvy pre slovenské gréckokatolícke
spoločenstvá vo svete. Premietnutý bol aj
krátky videozáznam z intronizácie biskupa
Michala Rusnáka CSsR za prvého biskupa
pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Prof. Michal Lacko SJ na tejto slávnosti
prečítal pápežskú bulu po slovensky.

má kráčať, aj Michal Lacko vďaka službe
Bohu rozpoznával potreby Cirkvi, svojho
národa i jednotlivcov a reagoval na ne.

časti Košice-Krásna. Krátky medailón o Michalovi Lackovi predniesol otec Martin
Mráz. Prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ, jeden z najväčších znalcov
diela prof. Michala Lacka SJ, vo svojej
homílii vysvetlil, že ako slepec pri Jerichu
vďaka Ježišovi rozpoznal cestu, po ktorej

Podujatie organizovali Slovenský historický ústav v Ríme, Centrum spirituality
Východ-Západ Michala Lacka SJ v Košiciach, Gréckokatolícka eparchia Košice,
rímskokatolícka Farnosť sv. Cyrila a Metoda v Krásnej, Mestská časť Košice-Krásna
a Kaštieľ Krásna, n. o.
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Z RÍMA
NA SLOVENSKO
TK KBS, VATICANNEWS.VA/Jozef BARTKOVJAK SJ

Svätý Otec František vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov
byzantského obradu vladyku Cyrila Vasiľa SJ, titulárneho
arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Vymenovanie 20. januára
na poludnie zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice.
Peter Hric-Byzantinos

košický eparcha, slovami: „Rozhodnutie
Svätého Otca prijímam s tou istou úctou
a poslušnosťou, ako som prijal vymenovanie za biskupa pred 28 rokmi. V pokoji
vždy urobím všetko tak, ako nástupca
svätého Petra rozhodne. Som veľmi rád, že
budem mať vedľa seba biskupa, ktorý bude
napomáhať dobru tejto Cirkvi.“

ŽIVOTOPIS VLADYKU
CYRILA VASIĽA SJ
Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Po gymnáziu v Košiciach absolvoval v rokoch 1982 – 1987 teologické štúdiá
na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 pre
službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Ešte v tom roku odišiel do Talianska
a začal štúdium na Právnickej fakulte
Pápežského východného inštitútu (PIO)
v Ríme.

Vladyka Cyril Vasiľ bol od mája 2009
sekretárom Kongregácie pre východné
cirkvi v Ríme. Vymenovaním za apoštolského administrátora Košickej eparchie ako
sekretár kongregácie končí a príde pôsobiť
na Slovensko.
Pri rozhovore pre slovenskú redakciu
Vatikánskeho rozhlasu na otázku, čo
znamená toto vymenovanie, vladyka Cyril
povedal: „V prvom rade je to ukončenie
mojej činnosti ako tajomníka – sekretára
Kongregácie pre východné cirkvi po takmer jedenástich rokoch služby. Pre mňa
to v skutočnosti znamená aj návrat opäť
na Slovensko po viac ako troch desaťročiach môjho pobytu v zahraničí. Svätý Otec

ma poprosil o túto službu počas audiencie,
ktorá sa konala v sobotu 18. januára.“
Apoštolský administrátor sede plena je
vymenovaný za správcu diecézy v čase, keď
miestny biskup nemôže vykonávať správu
biskupstva zo závažného, ale z povahy
veci dočasného dôvodu, napr. dlhodobej
choroby. Ako to upresnil aj sám vladyka
Cyril: „Mons. Chautur je naďalej košickým
biskupom, ale administratívnym riadením
eparchie som bol z rozhodnutia Svätého
Otca nateraz poverený ja.“
Na vymenovanie za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie
reagoval vladyka Milan Chautur CSsR,

V roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a v nasledujúcom roku vstúpil
do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove.
Od roku 1992 už ako jezuita pokračoval
v Ríme v doktorandskom štúdiu a v r. 1994
získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte PIO. Na fakulte ďalej pôsobil,
od roku 2002 vo funkcii dekana a prorektora PIO a v roku 2007 sa stal rektorom PIO.
V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI.
vymenoval za sekretára Kongregácie pre
východné cirkvi v Ríme a titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi.
Biskupskú konsekráciu prijal 14. júna 2009
z rúk biskupa Slavomíra Miklovša. Jeho
biskupské motto Parati semper (Vždy pripravený) korešponduje s jeho dlhoročnou
činnosťou v skautingu v rámci Federácie
skautov Európy.
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TREBIŠOV g Pri príležitosti otvorenia Jubilejného roka 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove bol na Cirkevnom gymnáziu
sv. Jána Krstiteľa pri svätej liturgii 10. januára
posvätený baner jubilejného roka. Baner posvätil
duchovný správca školy otec Milan Diheneščík,
ktorý v kázni vysvetlil, že Presvätá Bohorodička
dala pred 350 rokmi najavo svoj súcit s trpiacim
ľudom Zemplína, ale aj v súčasnosti človeka učí
byť súcitným v rôznych životných situáciách, vzťahoch a postojoch v škole, v rodine, v spoločenskom
živote.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
V KOŠICIACH
KOŠICE g V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 20. januára
v Historickej radnici uskutočnila 26. ekumenická bohoslužba slova za účasti
cirkevných predstavených a približne stovky veriacich. Hlavným celebrantom
a kazateľom bol protosynkel Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak.
Vo svojom príhovore archimandrita Jaroslav poukázal na Krista ako na cestu
k jednote, jedinú cestu lásky a pravdy. Na ekumenickej bohoslužbe slova sa
zúčastnili okrem cirkevných predstaviteľov aj predstavitelia miestnej správy
a samosprávy mesta Košice, veriaci rôznych denominácií na území mesta Košice.
IS PA

Študenti a zamestnanci školy budú mať možnosť
prichádzať po celý rok k Božej Matke, vzdať jej
úctu, poprosiť, poďakovať. V súvislosti s uvedeným
výročím škola plánuje ďakovnú púť do Ríma, ktorá
bude súčasťou púte do Ríma Košickej eparchie
s ikonou Bohorodičky z Klokočova. (Eva Šimková)

Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice

CIRKEVNÉ
GYMNÁZIUM
V TREBIŠOVE ZAČALO
ROK S MÁRIOU

KOŠICE g Žiaci 8. a 9. ročníka Cirkevnej
základnej školy bl. Pavla Petra Gojdiča
v Prešove sa 9. januára zúčastnili na robotickej súťaži FIRST LEGO League. Súťažilo
sa v štyroch kategóriách. Žiaci v rámci dlhodobej a intenzívnej prípravy postavili zo
stavebnice Lego robota, ktorého naprogramovali. Robota predstavili porote a na ihrisku FLL s ním súťažili v troch kolách. Veľkú
radosť priniesol postup do semifinále. V kategórii Robot Game sa umiestnili na treťom
mieste. (P. Olejár)

VLADYKA JÁN BABJAK OCENIL
OTCA LEANDRA PIETRASA
VRANOV NAD TOPĽOU g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
udelil v piatok 17. januára 2020 bývalému dlhoročnému pedagógovi Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove otcovi Leandrovi
Tadeuszovi Pietrasovi OSPPE zlatú medailu blahoslaveného Pavla Petra
Gojdiča. Arcibiskup Ján mu toto ocenenie odovzdal osobne v kláštore pavlínov,
kde ho navštívil v sprievode protosynkela Prešovskej archieparchie otca Ľubomíra Petríka a otca Petra Šturáka, dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity.
Za niekoľkoročné akademické pôsobenie na fakulte, kde otec Leander prednášal morálnu teológiu a bol zároveň predsedom Katedry dogmatickej a morálnej teológie a za dlhodobý prínos na teologicko-pedagogickom poli udelil
dekan fakulty otcovi Leandrovi Pietrasovi pamätnú medailu Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Vladyka Ján spolu so svojím sprievodom zablahoželali otcovi Leanderovi Pietrasovi k jeho nedávnym 84. narodeninám a v družnom rozhovore pospomínali na spoločné zážitky. (IS PA)

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka sa 11. januára
uskutočnil 14. ročník animátorského plesu.
Tento rok sa niesol v štýle Hviezdnej noci
a bol prepojený s Božím slovom z Matúšovho evanjelia Peter mu povedal: „Pane, ak si
to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“
On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky,
vykročil po vode a šiel k Ježišovi. V homílii
zaznelo, že ak budeme hľadieť na Ježiša, tak
budeme schopní kráčať nielen po červenom
koberci, po ktorom kráčajú hviezdy tohto
sveta, ale budeme môcť kráčať po vode, tak
ako kráčal Peter. Ples hudobne sprevádzala
kapela Fantastic zo Stropkova a moderátorskou dvojicou večera boli Terézia Misárová
a Samuel Šimko. (V. Žolnová)
PREŠOV-SEKČOV g V Chráme Povýšenia
svätého Kríža sa 11. januára svätou liturgiou
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EKUMENICKÝ TÝŽDEŇ V PREŠOVE

začala stužková slávnosť študentov 4. A triedy Gymnázia blahoslaveného Pavla Petra
Gojdiča v Prešove. Svätej liturgii za maturantov gymnázia predsedal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita,
za účasti prešovského protopresbytera otca
Rastislava Baku, duchovného správcu školy
otca Michala Stuľaka, miestneho farára otca
Jozefa Novického a otca Antona Uhrina,
farára v Hlinnom. V závere svätej liturgie
vladyka posvätil maturantom zelené stužky
a povzbudil ich na ceste k osobnej svätosti.
Slávnosť pokračovala v sále hotela Lineas.
(L. Mikulášková)

PREŠOV g V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 20. – 23. januára uskutočnili v Prešove ekumenické bohoslužby kresťanských cirkví pôsobiacich v metropole Šariša. Hlavnou myšlienkou stretnutí bol citát Preukázali
nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28, 2). Vyvrcholením stretnutí bola hlavná
ekumenická slávnosť, ktorá sa konala 23. januára v Chráme Svätej Trojice
Evanjelickej cirkvi a. v., počas ktorej sa na tému Štedrosť: prijímať a dávať
prihovoril prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
V príhovore zdôraznil, že k tomu, aby človek mohol pokorne prijímať a nezištne dávať, ho uspôsobuje Pán Ježiš, ktorý miluje ako prvý: „My milujeme,
pretože on prvý miloval nás.“ (1Jn 4, 19) „Boh nás robí schopnými lásky.
On obmäkčuje naše srdcia, aby sme videli núdzu brata a nezostali voči nej
indiferentní. Aby sme verili a milovali, teda neoddeľovali vieru od konania,“
dodal vladyka Ján. V príhovore sa obrátil aj na bývalého biskupa Východného
dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Slavomíra Sabola a poďakoval mu za roky
vzájomnej spolupráce na ekumenickom poli v meste a za priateľstvo. Na slávnosti sa zúčastnil aj rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bernard Bober
z Košíc, ostatní predstavitelia kresťanských cirkví, ako aj primátorka mesta
Prešov Andrea Turčanová. (IS PA)
GKS

BRATISLAVA g Bratislavský eparcha Peter
Rusnák sa 13. januára zúčastnil na stretnutí
predstaviteľov cirkví s primátorom Matúšom Vallom na bratislavskom magistráte.
(-sg)

POSVÄTENIE PRIESTOROV
SEMINÁRA
PREŠOV g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil 22. januára
svätú liturgiu v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla
Petra Gojdiča. V kázni sa prihovoril otec Jozef Gača, vicerektor kňazského
seminára, a zdôraznil potrebu neustáleho odpúšťania. Na liturgii sa zúčastnili
aj snúbenice bohoslovcov končiaceho ročníka, s ktorými sa vladyka Ján stretol
v popoludňajších hodinách. Po skončení svätej liturgie vladyka spolu s predstavenými seminára posvätili izby bohoslovcov a ostatné priestory seminára.
(Miroslav Baran)
,

Priatel casopisu
ˇ
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – PARTNERA

(podnikateľa či firmu), ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu
o reklamnom partnerstve a bude pravidelne mesačne prispievať.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka sa 17. –
19. januára uskutočnil ďalší víkend Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka
(AŠAD), na ktorej sa stretlo 53 účastníkov
Školy učeníka a 40 účastníkov Školy služby.
V Škole učeníka hostka víkendu Marcela
Demjančíková priblížila mladým témy
ako Moja identita Božieho dieťaťa, Falošné
identity a Človek ako dar. V Škole služby
v odbore animátor skupinky Richard Vašečka hovoril o identite muža a ženy, partnerských vzťahoch a líderstve i o dôležitej
úlohe kresťana v spoločnosti. V kreatívnom
odbore sa účastníci pod vedením Evy Nemcovej venovali téme Kreatívna modlitba.
V mediálnom odbore Dominika Šimková
učila účastníkov tvoriť blog. (V. Žolnová)
DVORIANKY g Účastníci animátorskej
školy Košickej eparchie skupiny Alfa, ktorá
sa konala 17. – 19 januára, sa učili pod vedením Viliama Krunku, odborníka v oblasti
ľudských zdrojov, lepšie využívať svoj čas.
Okrem zlepšovania časovej organizácie sa
venovali prezentácii na verejnosti a nastavovaní si osobných cieľov do budúcnosti.
(S. Tormová)
HRIADKY g V Cerkvi Božského Srdca sa
19. januára konalo prvé stretnutie Zjednotení. Zjednotení je nový formát modlitbových
stretnutí rady pre mládež Košickej eparchie.
Nimi chce každú druhú nedeľu v mesiaci
zjednocovať mladých v modlitbe s nebeským Otcom a jeho vôľou pre človeka, medzi
sebou navzájom, s Cirkvou i so všetkými,
za ktorých prináša Bohu prosby. Stretnutie
okrem iného zahŕňalo modlitbu paraklisu,
katechézu i zdieľanie sa v skupinách. (rada
pre mládež Košickej eparchie)
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PONDELOK
10. február

Mučeník Charalampés
Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem
vráti. (Mk 11, 3)
Pán potrebuje oslíka. Pre niektorých hlúpe
zviera. Nik na ňom nesedel. Nik ho neučil
niesť človeka. Neprotestuje však a stane sa
asi najznámejším oslom v histórii. Netuší,
že tým napĺňa proroctvo o Mesiášovi (porov.
Zach 9, 9). Chcel by som byť oslíkom, ktorý
spĺňa proroctvo a nesie Pána.
Liturgia: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 –
11, zač. 49; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
11. február

Biskup Blažej
... a keď prišli do mesta, všetko našli tak,
ako im povedal. (Mk 14, 16)
Podobne ako s osliatkom, aj teraz bolo
všetko tak, ako im Pán Ježiš povedal. Všetko
vopred pripravené. A vlastne vždy je všetko
vopred pripravené. Verím tomu? Najmä
v situáciách, ktoré sa nepozdávajú môjmu
úsudku? Vždy, keď s dôverou prijímam jeho
pokyny, môžem sa presvedčiť, že všetko
je tak, ako povedal. Presne tak ako jeho
učeníci.
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
12. február

Arcibiskup Meletios
Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi.“ A pobozkal ho. (Mk 14, 45)
Judášov bozk. Aký všeobecne známy
pojem. Navonok priateľ, vnútri zradca.
Navonok pozdrav, v skutočnosti označenie
obete. Klamanie telom. Bolo to len vtedy,
tam v Getsemani? Moje telo je v chráme, je
v spovednici a vyznáva hriech, uznáva vinu,
prijíma Eucharistiu, zohne kolená, pobozká
kríž..., pobozká manželku, pozdraví
suseda... Je to pravdivé alebo klamanie
telom? Ozajstné alebo predstierané?
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
13. február

Prepodobný Martinián
A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im
Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. (Mk 15, 15)
Koho by si chcel, aby prepustil Pilát, keby
si ty stál vtedy na námestí? Koho by si
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chcel zachrániť? Myslíš si, že Ježiša Krista.
Naozaj? Aký postoj vo svojom živote
volíš? Aký typ spravodlivosti vyznávaš?
Spravodlivosť Ježiša – Baránka? Nechať sa
zničiť hriechom iného, trpieť a vykupovať
jeho nespravodlivosť alebo spravodlivosť
Barabáša dosiahnutú násilím, biť sa
za pravdu za každú cenu, krik, trieskanie
dverami, tichá domácnosť, presadiť svoje.
Takže Ježiš či Barabáš? Čo ti je bližšie?
Koho zachraňuješ?
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
14. február

Odchod do večnosti sv. Cyrila
Zachráň sám seba, zostúp z kríža!
(Mk 15,30)
„Z kríža sa nezostupuje“, bola odpoveď
pápeža Jána Pavla II. novinárom, ktorí sa
pýtali, či nehodlá odstúpiť zo svojho úradu
pre svoj zhoršený zdravotný stav. Môj
postoj ku skutočnému krížu je spoľahlivým
rozlíšením môjho kresťanstva. Ukáž mi,
ako sa správaš v situácii utrpenia, a ja ti
poviem, ako to s tvojím kresťanstvom je.
Druhým znakom, ktorý charakterizuje
tvoje kresťanstvo, je, ako sa správaš
k svojmu nepriateľovi. Láska ku krížu
a láska k nepriateľovi. Toto hlása iba
kresťanstvo.
Liturgia: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25.
33 – 41), zač. 68 (radové); Hebr 7, 26 – 28. 8,
1 – 2, zač. 318; Lk 10, 9 – 16, zač. 36 (Cyrilovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár Cyrilovi, Sláva, kondak Cyrilovi,
I teraz, podľa predpisu; ostatné Cyrilovi;
zdržanlivosť od mäsa (HS: 364; PZ: 342;
HP: 356)

SOBOTA
15. február

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
Apoštol Onezim
Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý
ma poslal, má večný život a nepôjde
na súd, ale prešiel zo smrti do života.
(Jn 5, 24)
Každým dňom sme bližšie k svojej smrti
a k miestu na cintoríne. Zdá sa, že pomaly,
ale isto prechádzame zo života do smrti.
Nie je to radostná vyhliadka, na narodeniny
niet čo oslavovať. Iba ak mojím koncom nie
je cintorín, ale nebeská radosť a prebývanie
s Ježišom. V tom prípade som každý deň
bližšie k stretnutiu s milovaným Pánom,
a teda prechádzam zo smrti do života.
Počúvam jeho hlas? Mám večný život?
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; menlivé
časti zosnulým; namiesto Dôstojné je sa
spieva Najčistejšia Bohorodička (HS: 162;
PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA
16. február

Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
najmenších bratov, mne ste to urobili.
(Mt 25, 40)
Posledný súd. Prísny a spravodlivý. Dá sa
mu vyhnúť? „Kto počúva moje slovo..., ten
nepôjde na súd...,“ (porov. Jn 5, 24) hovorí
Ježiš Kristus. „Hľa, my sme opustili všetko,
čo z toho teda budeme mať?“ pýta sa Peter
Ježiša. Ten mu odpovedá: „Pri obnovení
sveta, keď príde Syn človeka, zasadne
na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou,
zasadnete na dvanásť trónov a budete
súdiť dvanásť kmeňov Izraela.“ (porov.
Mt 19, 27 – 28) Zdá sa, že apoštoli nebudú
súdení, ale budú súdiť. Aj v dnešnom
obraze posledného súdu sa ukazuje akoby
tretia skupina tých, ktorí nie sú súdení,
a pritom ostatní sú súdení podľa toho,
ako sa k nim správali. Ježiš hovorí, že sú
to najmenší z jeho bratov. Sú to maličkí,
Ježišovi najbližší, možno strádajúci a trpiaci.
Sú to tí, ktorí počúvajú jeho slovo, vybrali
si ten dobrý podiel (porov. Lk 10, 38 – 42).
Sú to azda aj tí, ktorí nesúdia, a preto nie sú
súdení. „Zvelebujem ťa, Otče..., že si tieto
veci skryl pred múdrymi a obozretnými
a zjavil si ich maličkým.“ (Mt 11, 25) Urobme
všetko, aby sme sa stali maličkými.
Liturgia: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25,
31 – 46, zač. 106; hlas 3; predobraz. antif.
a blaženstvá; tropár z hlasu. Sláva, kondak
z triódy, I teraz, kondak zo sviatku chrámu
Bohorodičky; ak nie je chrám Bohorodičky:
Sláva, I teraz kondak z triódy; ostatné z hlasu (HS: 145, 203; PZ: 99, 165; HP: 100, 163)

PONDELOK
17. február

Veľkomučeník Teodor Tirón
A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich
bratov. (Lk 22, 32)
Nik nepovzbudí druhého lepšie ako ten,
kto zakúsil tiež svoju slabosť a Božie
povzbudenie. Peter je hotový aj umrieť
za Ježiša. Tak to cíti, tak to hovorí.
V Getsemani sa dokonca aj predvedie, keď
mečom odtne ucho jednému zo sluhov,
ktorí prišli zajať Ježiša. Ale neskôr Ježiša
zbabelo trikrát zapiera. Zistil pravdu o sebe,
o svojej zbabelosti, nemohúcnosti a plakal.
Plakal aj preto, lebo v pohľade Ježiša videl
jeho lásku, pochopenie a odpustenie.
Vidieť svoju slabosť a zároveň Božiu lásku
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a odpustenie, to vedie k obráteniu. Potom
možno povzbudzovať svojich bratov.
Liturgia: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40;
22, 7 – 39, zač. 96; každodenné antif.; menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
18. február

Rímsky pápež Lev
Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento
kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane! (Lk 22, 42)
Zoči-voči utrpeniu všetci máme nutkanie
prosiť Pána o vyslobodenie. Ježiš v situácii
utrpenia všetko necháva na vôli svojho
Otca. To je príklad pre nás, ako sa modliť
v ťažkostiach. Že je to možné, ukázal nám
malomocný z Markovho evanjelia. Povedal
Ježišovi: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
(porov. Mk 1, 40 – 45) To akoby povedal:
„Verím, že si Boží Syn a môžeš ma uzdraviť,
neviem však a nechávam to na teba, či ma
aj chceš uzdraviť, alebo ma necháš tak.
Nech urobíš akokoľvek, prijmem to ako
Božiu vôľu. Chcem ju prijať a nepochybovať
o tvojej láske.“
Liturgia: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Mk 22, 39
– 42. 45b – 71. 23, 1, zač. 109; každodenné
antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA
19. február

Apoštol Archippos
Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka. (Mt 26, 74)
Keď sa za niekoho hanbíme, neradi
sa k nemu priznávame. Robíme sa, že
nepoznáme toho človeka. Peter bol v ešte
ťažšej situácii. Nehanbil sa za Ježiša, ale
bál sa o svoj život. Je preto pochopiteľné,
že Ježiša zapieral a nehlásil sa k nemu.
Môžeme pochopiť jeho slabosť a zlyhanie.
V živote človeka je však množstvo
situácií, kde hlásiť sa k Ježišovi znamená
byť nemoderný, nepochopený, ba aj
zosmiešnený... Nejde o život, napriek
tomu sa neraz hanbíme hlásiť k Ježišovi,
k jeho náuke, hodnotám. Prosme o väčšiu
lásku k nemu, ktorá nám dodá aj odvahu
nehanbiť sa za neho pred týmto hriešnym
a cudzoložným pokolením (porov.
Mk 8, 38).
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, zač. 109;
každodenné antifóny; menlivé časti zo
stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
20. február

Prepodobný Lev
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na každý deň

Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.
(Lk 23, 34)
Keď má človek málo, možno už len pár
okamihov svojho života, hovorí už len tie
najdôležitejšie veci. Ježiš sa do krajnosti
zastáva človeka pred svojím Otcom a až
do poslednej chvíle sprítomňuje jeho
milosrdenstvo a odpustenie. Jasné, že
nevedeli, čo robia. Možno si dokonca
mysleli, že robia dobre. Ježiš vie bezpečne
rozpoznať pomýlenie človeka, a preto
donekonečna ospravedlňuje. A čo by sa
už nijako nedalo ospravedlniť, to vyvažuje
svojím utrpením na kríži. Toto si osvojil
aj prvomučeník diakon Štefan, ktorý sa
podobne modlil za svojich katov. Zatúžme
po tomto nazeraní na človeka aj my.
Liturgia: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a.
44 – 56, zač. 110; každodenné antifóny;
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112;
HP: 113)

PIATOK
21. február

Prepodobný Timotej zo Symbolov
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť:
nie ako nemúdri, ale ako múdri. (Ef 8, 15)
Príslovie hovorí: „Čokoľvek robíš, múdro
rob, a mysli na koniec.“ Ako múdro žiť?
Za peniaze si kúpiš knihy, vzdelanie aj
poznanie, ale nekúpiš si múdrosť. Tú dáva
Boh ako dar Svätého Ducha tým, čo o ňu
stoja. „... Urobím ti podľa žiadosti: hľa,
dám ti srdce múdre a chápavé...“ (1 Kr 3, 12)
Takto bol obdarovaný Šalamún múdrosťou,
keď vo sne si nežiadal ani dlhý vek, ani
bohatstvo, ani život svojich nepriateľov,
ale žiadal si chápavosť, aby mohol splniť
poslanie, na ktoré ho Pán povolal. Prosme
o múdrosť života.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Ef
5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61;
každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114;
HP: 114)

SOBOTA
22. február

Syropôstna sobota – spomienka
úctyhodných pôstnikov
Keď dávaš almužnu, nevytrubuj pred
sebou. (Mt 6, 2)
Ťažko sa nám hovorí o našich chybách
a pokleskoch. Najlepšie, keď nikto o nich
nevie. Keď však robíme niečo dobré, radi
by sme, aby o tom vedel každý. Ježiš však
žiada, aby sme dobro konali v absolútnej
skrytosti. Najlepšie úplne anonymne,
aby nás nik nechválil, ba možno nám ani
nepoďakoval. Aj vďačnosť je už istá forma
zadosťučinenia a odmeny za našu dobrotu.
Vedel by som robiť dobre aj tým, ktorí sú

nevďační? Aj toto je forma sebazáporu
a pôstu – konať dobro úplne nezištne.
Skúsme to. Napríklad dať väčší dar
na chrám a nenechať to vyhlásiť po svätej
liturgii.
Liturgia: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 –
13, zač. 16 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (pôstnikom); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár
pôstnikom, Sláva, kondak pôstnikom,
I teraz, podľa predpisu, ostatné pôstnikom
(HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA
23. február

Syropôstna nedeľa – o vyhnaní
prarodičov z raja
Prvé a druhé nájdenie hlavy
Jána Krstiteľa
Kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje srdce.
(Mt 6, 21)
Platí to aj naopak: kde je tvoje srdce, tam
alebo to je tvoj poklad. Čo to znamená?
Napríklad, na čo najčastejšie myslíš?
Alebo na čo myslíš, keď, ako sa hovorí,
na nič nemyslíš? Čo ťa znepokojuje? O čo
sa usiluješ? Na čom ti záleží? Bez čoho si
nevieš predstaviť svoj život? Čomu venuješ
čas a silu? O čom sa rád rozprávaš? Čo
čítaš? Čo ťa baví a kde ti nie je dlho? ... Toto
všetko môže byť tvoj poklad a tam je aj
tvoje srdce.
Podľa múdrosti chasidských židov človek
je tým, na čo myslí. V človeku sú dva
základné spôsoby myslenia, ktoré odrážajú
jeho dvojitú povahu. Má v sebe dva sklony:
jecer hatov a jecer hara. Ten prvý ho vedie
k láske, vyvádza od seba samého k svetu.
Ten druhý ho vedie k strachu, presúva ho
od sveta k sebe samému. Tak vznikajú
dve základné kategórie zmýšľania: láska
a strach. Keď tvoje myšlienky vychádzajú
z lásky, premýšľaš o tom, ako mať na zreteli
seba aj druhých. Keď tvoje myšlienky
vychádzajú zo strachu, myslíš iba na seba,
si sužovaný túžbou po bezpečí, istote
a zaistenosti, čo je podstata egoizmu.
Tento hlad nikdy nemožno nasýtiť. Pán
nebude vstupovať do srdca, ktoré je plné
tvojich vecí. Láska ťa však vedie k nasýteniu
druhého, a tým sa nasýti aj tvoje srdce.
Liturgia: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6,
14 – 21, zač. 17 (radové); 2 Kor 4, 6 – 15, zač.
176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi); hlas 4;
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu a tropár Jánovi, Sláva, kondak
Jánovi, I teraz, kondak z triódy; prokimen, Aleluja a pričasten z triódy a Jánovi
(HS: 147, 206, 155; PZ: 100, 168, 109; HP: 101,
165, 110)
Jozef Kellö
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pre deti

detská

Čakanie na milosť
Čo ti je, synku?

Ale
nič.

Tak, čo sa deje?
Si celý spoSom rád, že sa
tený.
modlitby už skončili.

Prečo sa nemodlíš?
Počítaš anjelov?

Si nejaký
nervózny.

Nemôžem sa
sústrediť.

Ahoj, deti, sviatky sú v živote každého
človeka veľmi dôležité. Pomáhajú mu
uvedomovať si, že nie je stvorený iba
na prácu a tento pozemský život.
Ponúkajú mu možnosť budovať
dobré vzťahy s ľuďmi a s Bohom. Vstupujú ako svetlo do tmy, ako pokoj
do nepokoja, odpočinok do námahy.
V našej cirkvi sa sviatky podľa dôležitosti rozdeľujú na veľké, stredné –
volajú sa aj polyjelejné – a na malé.

Do slávenia niektorých polyjelejných sviatkov
nás vovádzajú modlitby celonočného bdenia.
Počas celonočného bdenia pred polyjelejnými
sviatkami boli chrámy osvetlené množstvom
svetiel zo svietnikov a lampád, ktoré boli naplnené olivovým olejom.
Úloha: Na obrázku nájdi a spočítaj všetky
lampady.

A to
by
bol
poriadny
problém.

Len
som tŕpol, aby
počas bdenia nezhasli lampady.
Zabudol som doliať olej.

Synku,
synku...

Svetlo a olej

Pozrite sa! Prvá už
dohorela.

Myslíš?

Niektoré významnejšie polyjelejné sviatky, podobne ako tie najväčšie, sprevádza celonočné bdenie. Ide o súbor
modlitieb rozložených počas noci
pred slávením sviatku. Tento spôsob
modlitby bol typický pre mníšsky
život. Jeho skrátené verzie sú však
súčasťou prežívania liturgického roka
aj u ostatných veriacich, zvlášť kresťanov východných obradových tradícií.

Nevyčerpateľné bohatstvo
Slovo polyjelej má svoj základ v slove milosť – éleos a olej –
élaion. Slovíčka nám pripomínajú, že Božia milosť je požehnaním, ktoré preteká naším životom a robí z nás pomazané Božie
a kráľovské deti. Je nezmazateľným znakom nesmiernej Božej
lásky a zároveň jeho uzdravujúcim dotykom.
Polyjelej pomenúva kruhový luster s viacerými lampadami,
ktorý sa nachádza vo východných chrámoch. Ide však aj
o slávnostný spev na utierni, ktorá je súčasťou celonočného
bdenia pri polyjelejných sviatkoch. Skladá sa z veršov žalmov
135 a 136, ktoré oslavujú Božie milosrdenstvo.
Úloha: Vieš, čo znamená slovo polyjelej v preklade do slovenčiny? Ak sa to chceš dozvedieť, správne vyrieš zakódovaný text.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Z

M

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Celonočné bdenie

Príbehy poslušníka
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JUBILEÁ KŇAZOV
Michal Vasiľ, výpomocný duchovný farnosti
Košice-Nad jazerom – 1. február – 60 rokov;
Barnabás Kecskés, farár farnosti Maťovce –
6. február – 50 rokov života; Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný Bratislava –
14. február – 60 rokov života
Anton Mojžiš, protojerej, výpomocný duchovný farnosti Prešov – 20. február – 70 rokov
života
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj.
BLAHOŽELÁME
Drahý duchovný otec Jozef Špes, vo februári oslavujete svoje 40. narodeniny. Radi
spomíname na čas strávený spolu s vami vo
farnosti Lomné, kde ste pôsobili desať rokov.
Z úprimného srdca vám blahoželáme a vyprosujeme milosť žiť tak, aby ste sa páčili Bohu.
Do ďalších rokov vám žehnáme pevné zdravie,
veľa Božích milostí, plnosť darov Svätého
Ducha i ochranu Presvätej Bohorodičky. Nech
zažívate požehnanie, radosť a spokojnosť
v kruhu vlastnej i farskej rodiny.
veriaci z farnosti Lomné
a filiálok Bžany a Kručov
Drahý náš syn, manžel, otec Slavomír Krajňák,
17. februára osláviš krásnych 45 rokov.
Do ďalších rokov ti vyprosujeme pevné zdravie, pokoj, radosť, lásku i Božie požehnanie
na príhovor Presvätej Bohorodičky.
Zo srdca prajú milujúci rodičia, manželka
Janka s deťmi, brat Martin a sestra
Radka s rodinami.
Milý duchovný otec Ján Senaj, krásne životné
jubileum 40 rokov oslávite 11. februára. Z celého srdca vám blahoželáme a kyticu modlitieb
na prestol Bohu za vás prinášame. Ďakujeme
za horlivé ohlasovanie Božieho slova, povzbudzovanie vo viere a trpezlivosť, ktorú nám
preukazujete. Do ďalších rokov vám prajeme
veľa Božích milostí a dobré zdravie, aby ste
nás aj naďalej potešovali pekným slovom,
posmeľovali slabých vo viere, vlievali nádej
chorým a opusteným. Nech vás požehnáva Pán
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oznamy

a posilňuje vo vašej kňazskej ceste i v osobnom
živote. Presvätá Bohorodička nech vás ochraňuje a Svätý Duch vedie vaše kroky, aby ste
v Pánovej vinici slúžili na mnohé a blahé roky.
To vám vyprosujú veriaci farnosti Breznička.
Na mnohaja i blahaja lita!
„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho
radosť.“ Drahý otec Marián Feckanič, spolu
s mnohými inými gratulantmi v týchto dňoch,
keď oslavujete 40. narodeniny, vďačíme
za dar vášho života i za vašu kňazskú službu. Už takmer celú dekádu veľmi horlivo
pôsobíte v našej farnosti. Ďakujeme za vašu
otcovskú starostlivosť, za otvorené dvere
vášho srdca, kde nájde miesto každý, za dlhé
hodiny duchovných rozhovorov, za pripravenosť kedykoľvek byť k dispozícii vyslúžením
nielen sviatosti zmierenia. Máte mnoho darov,
medziiným aj ohromnú túžbu povzbudzovať
a viesť deti od najútlejšieho veku. Mnohí máme
úsmev na tvári pri spomienke na nezabudnuteľné chvíle strávené vo farskom tábore, ktorý
je rok čo rok naozaj výnimočne pripravený.
Do ďalších životných krokov zvolávame Božie
požehnanie, hojné dary Svätého Ducha, pevné
zdravie, milujúcu rodinu i zanietených farníkov.
s úctou a láskou veriaci z Okružnej
SPOMÍNAME
Od úmrtia našej drahej mamky Anny Lukáčovej, rod. Hupcejovej, uplynulo 2. februára
10 rokov a 15. februára si pripomenieme 18.
výročie úmrtie otca Michala, ktorí boli členmi
SSCM. Ďakujeme všetkým, ktorí na nich s láskou
a v modlitbách pamätajú. S láskou v srdci a vďakou Bohu si na nich spomínajú dcéry Mária, Eva
a synovia Jozef, Michal a Albert s rodinami.
Blaženyj pokoj, vičnaja jim pamjať!
POĎAKOVANIE
21. februára si pripomenieme 25. výročie
odchodu nášho duchovného otca Mons.
ThDr. Jána Semana na večnosť. Za modlitby
ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli
a s úctou a láskou spomínajú s nami.
vďační veriaci z Rakovca nad Ondavou

Dnes by sme sa chceli osobne poďakovať otcovi Vojtechovi Biačkovi, ktorý ako kňaz pôsobí
v nemocnici a v Ústave sociálnej starostlivosti
v Trebišove, kde prichádza do kontaktu s veriacimi, ktorí sú ťažko skúšaní životom. Mnohým
chýba teplo domova, najbližšia rodina, milé
slovo alebo úsmev. A práve to im vie poskytnúť
otec Vojtech. Nehľadiac na akúkoľvek dennú
či nočnú hodinu vykonáva v pokore svoju
pastoračnú činnosť, spovedá ťažko chorých
a v konečnom dôsledku ich aj zaopatrí. Medzi
chorých a opustených prichádza s úsmevom
na tvári a s modlitbou na perách zaháňa smútok svojich veriacich. Otec Biačko, vyprosujeme vám veľa Božích milostí, aby ste ešte mnoho rokov mohli v plnom zdraví a sile ohlasovať
Božie slovo a vykonávať činnosť, na ktorú vás
pred mnohými rokmi povolal Najvyšší.
vďační veriaci
OZNAMY
Fotosúťaž SKCH
Zaujíma ťa téma migrácie a téma domova?
Zapoj sa do súťaže európskeho projektu
MIND spolupracujúceho so Slovenskou
katolíckou charitou. Vytvor sériu troch až
šiestich fotografií s názvom Čo robia migranti
na Slovensku? a hraj o exkurziu do zahraničného humanitárneho projektu alebo pobyt
vo Viedni. Súťaž trvá do 15. marca 2020.
Viac informácií: charita.sk.
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. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J09.02. (nedeľa) 08.00 Klbko: O sviatostiach
08.25 Slovo v obraze: Uzdravenie ochrnutého
08.40 Gréckokatolícky magazín (GkM) R
J10.02. (pondelok) 14.15 Povolanie laik: Všetko
je Božie riadenie 14.35 Láska a rodičovstvo:
Ľudská osoba a sexualita (1) 22.30 Ukrajina:
Skutky apoštolov 2
J11.02. (utorok) 16.30 Irak: Ninive – dokument 2 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15
Vojtaššák, dni barbarov – dokument 2

J12.02. (streda) 08.20 Gigi, Božia princeznička
(4) 16.30 Uganda: Krehké životy – dokument
20.20 PKP R 21.30 Jeden na jedného
J13.02. (štvrtok) 08.10 PKP 08.20 Gigi, Božia
princeznička (5) 16.05 GkM R 16.30 Večera
u Slováka 17.15 PKP R
J14.02. (piatok) 08.20 Gigi, Božia princeznička
(6) 08.55 GkM R 17.30 Macedónsko: Vzkriesenie 20.30 Dôkaz viery: Svätý Valentín – film 2
J15.02. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00
Akatist 16.00 Svätá omša z Nitry 20.30 Pavol
VI.: Pápež v búrlivých časoch – film 2
J16.02. (nedeľa) 08.00 Klbko: Svätá omša (1)
08.25 Slovo v obraze: Manželstvo 08.40 GkM R
16.05 Z javora 20.30 Quo vadis – publicistika
J17.02. (pondelok) 01.25 Max Kašparů: V škole
Ducha R 08.50 Biblia pre najmenších (6) 10.10
Z prameňa 14.15 Slovo – miesto stretnutia
J18.02. (utorok) 03.40 Slovo – miesto stretnutia R 08.20 Gigi, Božia princeznička (8) 10.10
Z prameňa 20.55 Gréckokatolícky magazín
21.15 Mandel – otec genetiky
J19.02. (streda) 03.20 Akatist R 08.50 Biblia pre
najmenších (8) 16.30 Na území Boha – dokument 2 20.20 PKP R
J20.02. (štvrtok) 08.10 PKP 08.50 Biblia pre
najmenších (9) 16.05 GkM R 17.00 Spolu 17.15
PKP R 21.50 Povolanie laik: Božia vôľa – dokument
J21.02. (piatok) 01.40 Slovo – miesto stretnutia R 08.55 GkM R 16.55 PKP R 18.00 Egypt:
Poznačení krížom 12 20.30 Dôkaz viery: Ján
Pavol II. – film
J22.02. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 09.25
Slovo – miesto stretnutia 14.00 Akatist 19.00
Fa – Tal – zábavný program 20.30 Pavol VI.:
Pápež v búrlivých časoch – film 2
J23.02. (nedeľa) 03.50 Egypt: Poznačení krížom
– dokument R 2 08.25 Slovo v obraze: Otče
náš 08.40 GkM R
TV NOE

J09.02. (nedeľa) 09.25 Církev za oponou: Život
kněze 10.30 Mše svatá z kostela sv. Jakuba
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v Trnavě 15.10 Jan Sarkander 18.30 Chiara
Luce Badano – dokument
J10.02. (pondelok) 08.00 Kde končí Evropa III.:
Balkán 09.30 Pozdravy z Keni 19.30 Církev
za oponou 20.05 Ich bin: Já jsem
J11.02. (utorok) 07.50 Expedice Rembaranka:
Do hlubin časů 10.40 Ars Vaticana 12.50
Lurdský příběh 19.20 O létajícím faráři 21.10
Řeckokatolický magazín
J12.02. (streda) 10.25 Indie: Jeden 12.50 V pohorách po horách (33) 16.15 Jak potkávat svět
(76) 17.40 50 let Boží milosti
J13.02. (štvrtok) 08.00 Světlo pro Evropu (21.
díl) 08.35 Církev za oponou: Předmanželský
sex 15.40 Řeckokatolícky magazín (ŘkM) R
J14.02. (piatok) 08.30 Duchovní malby (2) 09.30
Ich bin: Já jsem 10.30 Setkání 15.15 Stíny barbarské noci 16.20 Irák – Bagdád: Naslouchejte
mučedníkům
J15.02. (sobota) 08.55 Sedmihlásky (123)
09.00 Animované biblické příběhy: Narodil se
Král 14.25 Znovu v Nazaretu 20.55 Bábušky
z Černobylu
J16.02. (nedeľa) 07.08 Trinidad a Tobago:
Všichni vy žízniví, pojďte 13.35 Poletuchy
17.15 Chiara Luce Badano: Neobyčejný příběh
obyčejné dívky
J17.02. (pondelok) 11.20 Sedmihlásky (39)
12.50 Duchovní malby (2) 17.20 Svědectví
mladých z komunity Cenacolo
J18.02. (utorok) 08.50 Dědek a jeho kreslený
svět 13.25 Poslové naděje 17.30 Hriňovský
kostelík na Islandu 21.15 Řeckokatolický
magazín
J19.02. (streda) 08.50 Dědek a jeho kreslený svět 10.20 Irák – Bagdád: Naslouchejte
mučedníkům 18.55 Myanmar – Kačjinský stát:
prahneme po míru
J20.02. (štvrtok) 07.10 Byl jsem ve vězení a přišli
jste za mnou 15.15 Nadšení pro dům – dokument o navrácení majetku dříve vlastněného
Řeckokatolickou církví
J21.02. (piatok) 10.05 Rok 2019 s papežem
Františkem 17.35 Kde Bůh roní slzy 18.55 Kibeho 19.45 Dědek a jeho kreslený svět
J22.02. (sobota) 08.05 Hriňovský kostelík na Islandu 08.55 Animované biblické příběhy: Ježíš,
Syn Boží 12.00 Angelus Domini
J23.02. (nedeľa) 07.00 Na pořadu rodina (2)
08.05 ŘkM R 10.30 Mše svatá z Kostela sv.
Kunhuty 18.00 Animované biblické příběhy
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J09.02. (nedeľa) 13.00 Pieseň o Bernadete – rozhlasová hra 14.00 Národný týždeň manželstva:
Náš príbeh
J11.02. (utorok) 20.00 Duchovný obzor: Starostlivosť o chorých. Hosť: prof. Anton Adam 21.30
Panna Mária Lurdská – rozhlasová hra
J16.02. (nedeľa) 14.00 Aké sú ľudské práva detí
a o čom hovorí dohovor práv detí? Hosť: Zuzana
Novodomcová

J19.02. (streda) 11.10 Rozhovor s Jozefom
Šofrankom o jeho ceste ku kňazstvu a záľubách
21.00 Fujarôčka moja: Má remeslo zlaté dno?
Rozhovory so študentmi a riaditeľom Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch
J22.02. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J23.02. (nedeľa) 14.00 Vychovávame deti v školskom veku. Hosť: Martin Ďuračka 20.30 Karmel:
Sv. Ján Nepomucký a jeho zrekonštruovaná
kaplnka vo farnosti Svätý Anton
RTVS
JEDNOTKA

J10.02. (pondelok) 17.30 Kultúrne dedičstvo:
Rosenfeldov palác v Žiline
J13.02. (štvrtok) 17.30 Slovenské hrady objektívom: Hrad Devín R
J14.02. (piatok) 17.30 Kultúrne dedičstvo:
Kaštieľ v Seredi
J16.02. (nedeľa) 17.55 Kultúrne dedičstvo:
Hradisko Molpír
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J09.02. (nedeľa) 06.10 Z mesta do mesta: Svidník R 12.15 Orientácie 00.05 Slovo
J10.02. (pondelok) 13.40 Slovenské hrady objektívom: Kežmarský hrad R 13.50 Orientácie R
J12.02. (streda) 22.25 Do kríža – publicistika
J13.02. (štvrtok) 18.10 Svetové dedičstvo
UNESCO na Slovensku: Spišský hrad R 21.25
Sprisahanie proti slobode – dokument R
J16.02. (nedeľa) 12.05 Orientácie 12.30 Slovo
01.20 Slovo R
TROJKA

J09.02. (nedeľa) 04.45 Malé biblické príbehy:
Prechod cez Červené more R 10.45 Malé biblické príbehy: Izraeliti na púšti R
J10.02. (pondelok) 11.05 Klenotnica východoslovenského folklóru: Interpreti ľudových
tancov z Raslavíc, Krivian a Zámutova R
J13.02. (štvrtok) 11.20 Klenotnica východoslovenského folklóru: Remeselníci R
J15.02. (sobota) 10.45 Malé biblické príbehy:
Vyhlásenie Desatora a uctievanie zlatého
teľaťa
J16.02. (nedeľa) 10.40 Malé biblické príbehy R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00
Kresťanská nedeľa
J15.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša (Slovensko) /
Gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Matky
ustavičnej pomoci v Snine (po rusínsky; otec
Maroš Prejsa)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ:
JEDNO SRDCE, JEDNA DUŠA
KNIHA g Publikácia nie je len albumom
fotografií a zápiskov zo svadobných príprav, najdôležitejších okamihov sobášneho
obradu a oslavy veľkého dňa nevesty
a ženícha, ale aj priestorom na plánovanie,
predsavzatia a vlastné modlitby novomanželov. Blízki im môžu do nej napísať svoje
želania na spoločnú cestu životom a mladý
pár si môže do nej vlepiť svadobné fotografie. Kniha nezabúda ani na duchovný život
v manželstve, preto obsahuje modlitby,
požehnania, Božie slovo, citáty známych osobností, vynaliezavé tipy a rady
na cestu v dobrom i v zlom. Publikácia sa
stáva rodinnou kronikou mimoriadnych
udalostí v živote manželov. Je vynikajúcim
darčekom pre novomanželov, ale vyplniť si
ju môžu aj tí, ktorí už sviatosť manželstva
uzavreli. (Martina Grochálová)
Popravcovia

3
q

Ekonomická
komisia,
skratka

Súhlas

VŠEMOCNÝ

PIARMUSIC: KONVERZIA

FILM g Čo by ste dokázali, ak by ste
mali možnosť využívať svoj mozog na sto
percent? Kde by boli vaše limity? Naozaj
by ste boli všemocní? Eddie Morra
(Bradley Cooper) je neúspešný spisovateľ,
ktorému sa pomaly rozpadá svet. Priateľka ho opustila a chcú ho vyhodiť z práce.
Všetko sa však náhle zmení po tom,
čo stretne starého priateľa, ktorý mu
ponúkne „čarovnú“ tabletku NZT, ktorá
umožňuje využívať mozog na sto percent.
Odrazu je kniha napísaná za noc, ale to
Eddiemu nestačí, a ako to pri drogách
býva, chce viac. V krátkom čase sa Eddie
dostáva medzi elitu finančného sektora, kde na seba začína pútať pozornosť.
Ale kde je hranica? Čo by ste boli ochotní
urobiť vy? (Slavomír Gereg ml.)

HUDBA g Hudobníci a umelci zo
Spoločenstva Piar v hudobno-umeleckom
zoskupení PiarMusic vydali v roku 2019
album s názvom Konverzia. Album prináša dvanásť skladieb, ktoré sú plné hĺbky
a rozjímaní. Sú poéziou a tzv. soaking,
čo je niečím hĺbavým, čo má poslucháča
voviesť do modlitby. Album vyšiel v čase
Veľkého pôstu a má byť akousi pomocou
v pôstnom stíšení a cez umenie vojsť
do srdca človeka. Podľa tvorcov albumu
chcú človeku pomôcť zamyslieť sa nad
zmyslom života a pomyselne vyviesť človeka z púšte do kráčania s Kristom. Texty
vychádzajú z rozjímaní a dosiaľ nezverejnených básní autoriek Lucky Sekerovej
a Táne Teslíkovej. (Dominik Petrík)

Autor:
1
Vladimír
Komanický q
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Obec v ČR
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Z B Y H U L P E Z A J A C Z A P Y
T M E L Y O B A T O H K V E T V A
R O E I A T A R B O R O I Y L S B
A H I N K M O D H A D N L A A T M
S E I K Y T O I N Á A F S B M A A

Obyvateľ
ZSSR

A Ž R A M C T A R L A E A L O M S

Liezlo
Farbitosť

Pijavy
papier

Druh
hudby

Hviezda
v súhvezdí
Orol

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

Napodobňuje

Legenda: ACIDITA, ATLAS, BATOH, CELTA, CENTY, CESTA, FARMA,
FAUNA, HLINKA, ITAKA, KNIHA, LAMINÁT, MALTA, MARŽA, MASLO,
MAZUT, METANOL, MIERA, MODLA, OBLOHA, OBRAT, ODBOJ, ODHAD,
OPONA, PATRIOT, PIATOK, PILOT, PLUHY, PLUKY, POSLANIE, SALÁMY,
SALVY, SAMBA, SECESIA, SMOLA, STOKA, TALMUD, TAPETA, TARIFY,
TELESO, TMELY, TOAST, TORTA, TRASA, TRÁVA, ÚROVEŇ, ÚŽINA, VETVA,
VINICA, VIOLA, VODÁR, VPÁDY, ZAJAC, ZLOBA, ZMENY.

Robota
Nárek

Ako,
po rusky

St. značka
žiletiek

Útok
Aká

Barónka,
po česky

u

V E P I O O S L N Z S T B N M R L

Kto má
manko

Územie
v Kongu

R A V L E I T O L S A M D I N C M
O T C I D T P A O E A P I A E A Á

List

Farár

2

Ú S A I S E C E S T A L M U D T Y
Orúbe

EČV
Obrnený Prešova
transportér,
Potreba
skr.
hokejistu

Patriace
synovi

Textová
skratka

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Post
scriptum
Niklová
ruda

1000 kg

Integrated
Device
Technology, skratka

LEKÁREŇ

Autor:
Horské Španielské
Vladimír
auto
Komanický chodníky

Družina

Tam

Koncovka
ženských
mien

kultúra a relax

Otec
Katarína,
po dom.
Chem. zn.
niklu

Chemická
značka
hliníka
Indián

Koleso

Pádová
otázka

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 1: Krížovka: Na kríži sa môžem dotknúť
Božej milosti. Osemsmerovka: Spoveď je sviatosťou nežnosti
Boha, jeho spôsobom, ako nás objať.
Výherca: Elena Nová z Malého Lipníka
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Pomôcky:
Otare, Ska,
Atair
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Používame najspoľahlivejšiu technológiu
zvonenia, ktorá spočíva v bezkontaktnom
snímaní polohy zvonu s motorickým
pohonom riadeným mikroprocesorom.
Osvedčená novinka! Pohon pomocou
lineárneho motora nemá žiadne
fyzické spojenie so zvonom, chod zvonu
bez vibrácií, maximálne priblíženie
ručnému zvoneniu. Realizujeme
kompletnú rekonštrukciu pôvodného
zavesenia a uchytenia zvonov, ako aj
elektrických pohonov. V roku 2012 sme
elektrifikovali približne 150 zvonov.

Ozvučenie kostolov

Svetelná tabuľa

Komunikácia s veriacimi na úrovni
21. storočia – slúži na zobrazenie
piesní, veršov, žalmov uložených na SD
karte, komunikácia tabule s obslužným
zariadením je bezdrôtová. Rozmer
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.

Patent

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

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

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
12.02. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)
19.02. Stretnutie pre deti (17.30 h)
04.03. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
19.02. Svätá omša a adorácia v kaplnke
rehoľného domu sestier františkánok v Poprade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)

CENACOLO

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h),
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
18. – 19.02. Líderská škola (Sigord)

KOINONIA

Ponúkame dodanie a montáž prestížnej
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom
a parametrickým korektorom v celom
zvukovom pásme s reguláciou 20 až
0 dB. Každý vstup má samostatné

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu
tepelnými infražiaričmi nemeckej
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale
priestor pred nimi s okamžitým teplom
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií.
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

RÓMSKA

Odlievame nové zvony do hmotnosti
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie.
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka
dvestoročnej technológii.

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
13. – 15.03. 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 manželstvo. Príspevok je
99 eur za manželský pár.
27.02. – 01.03. Kurz prípravy na manželstvo. 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 vašu spoločnú
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Príspevok je 75 eur za osobu.
27. – 29.03. Kurz Billingsovej ovulačnej
metódy. Organizovaný spolu s Donum
vitae. Kurz je určený záujemcom z radov
snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov,
budúcim lektorom Billingsovej ovulačnej
metódy. Príspevok je 50 eur za osobu.

KOMUNITA

Odlievanie zvonov

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

JÁN KRSTITEĽ

Ponúkame nový patentovaný
vežový stroj riadený DCF signálom,
pre číselníky do priemeru troch metrov
vyrobených laserovou technológiou
za bezkonkurenčné ceny spolu
s odbíjaním.

Zváranie zvonov

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
09. 02. Malá púť (10.30 h)
07. 03. Fatimská sobota (10.30 h)

MISIA

Vežové hodiny

Ponúkame a montujeme úsporné LED
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré
nahrádzajú klasické halogénové 150,
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až
80 % energie.

CENTRUM PRE RODINU

Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá
finančne náročné použitie liatych
zvonov alebo nákladné rekonštrukcie
zvonových zariadení. Systém obsahuje
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný
automat, pohrebnú automatiku,
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný
pochod...).

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
14.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
16.02. Večeradlo MKH (16.30 h)
19.02. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
22.02. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)
23.02. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

nastavenie citlivosti, basov, výšok,
100 Hz filtra a fantómového napájania.
Vďaka týmto parametrom je docielené
najvernejšie ozvučenie chrámu.

PÚTNICKÉ MIESTA

Automatizácia
chrámových zvonov

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda:
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30
h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
09.02. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
23.02. Katedra svätého apoštola Petra
07.03. Fatimská sobota (10.00 h)

