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na úvod

KARAFIÁT
NESTAČÍ
Juraj GRADOŠ
Vtipy o MDŽ ako o žalostnom dni mužov (ŽDM)
a podobne rozosmievajú Slovákov už desiatky
rokov. Vznikali už v dobe dávno zabudnutej, akoby
legendárnej – v dobe budovania svetlejších zajtrajškov – socializmu. V ten deň dostali ženy červený
karafiát a chlapi sa na pracovisku neraz dostali
do veľmi dobrej „nálady“. A tak kým svoje kolegyne
obšťastnili kvetom, manželkám doma sa ušli často
vyberané slová i spôsoby podnapitého či úplne
opitého manžela.
Demokracia tomuto sviatku akosi nepriala. Pomaly
sa vytrácal z mysle ľudí s ostatnými socialistickými sviatkami. Až nástup nových socialistických
strán na Slovensku priniesol jeho obnovovanie
a kvetinárom pred 8. marcom zaručenú tržbu
z kúpy červených karafiátov. Teda ak poznali toho
správneho socialistického politika či riaditeľa
podniku. S úpadkom týchto strán mizne dnes aj
tento sviatok. Veľké oslavy s hudobníkmi v halách
plných najmä postarších žien sa skončili. No čo
sviatok žien? Skončí aj on na smetisku socialistických sviatkov?
Otázka, na ktorú odpoveď nepoznáme, a vlastne
nie je ani dôležitá. Prečo? Lebo sviatok žien, deň
úcty ku každej žene – tej v práci i tej doma – by mal
byť každý deň. Úcty, ktorá nekupuje červené karafiáty, ale ktorá dvihne muža zo sedadla v autobuse.
Úcty, ktorá politikom zatvorí ústa a dvihne ruky
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pri schvaľovaní zákonov na ochranu týraných žien.
A popravde aj mužov. Prečo ich tu spomínam?
Lebo tak, ako každý deň si má muž uctiť ženu, aj
žena by mala mať na mysli, že si má uctiť muža.
Máme sa navzájom rešpektovať, vážiť si jeden
druhého a dopĺňať to, čo tomu druhému chýba.
V pravde, spravodlivosti, ale i solidarite...
Úloha ženy sa nedá doceniť platom. Peniaze sa
v rodinnom rozpočte rýchlo utopia a vyčerpajú.
Úloha ženy má byť docenená tam, kde vznikla.
Nie v prostredí biznisu a komercie, ale spoločnosti. Ako manželky, matky, staré matky a dcéry.
Manželka má mať rovnaké práva ako manžel, i keď
jej úloha v manželstve je iná. Matka má ísť naozaj
na materskú dovolenku – niekoľkotýždňový pobyt
po ukončení starostlivosti o dieťa (troch rokov)
v kúpeľoch by privítala každá žena, aby nasledujúce roky zvládala tak rodinu, ako i prácu. A tú dnešnú materskú dovolenku v prípade matiek i otcov
treba konečne premenovať. Dať tomu skutočný,
pravdivý názov. Nie smiešny, ktorý akurát tak vyjadruje pohŕdanie prejavené v almužne, ktorú žena
v tomto čase dostáva.
Je načase mať každý deň MDŽ, mať každý deň
Deň matiek a otcov, každý deň Vianoce. Je načase
žiť správne celý rok a každý rok, nie iba jeden deň
v roku. Žiť zo seba pre iného. Aj keď poznám ľudí,
ktorí takto žijú alebo sa o to aspoň úprimne snažia,
môžem s čistým svedomím vysloviť presvedčenie,
že ako národ máme ešte rezervy. Ešte je veľa tých,
pre ktorých je žena slúžkou a muž nutným zlom.
Veľa tých, pre ktorých je láska vyblednutým slovom na ich svadobnom oznámení. Buďte dnes iní.
Urobte si dnes ten správny deň.
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slovo Svätého Otca

ŽIVOT S BOHOM
A PRE BOHA
Marek BARAN

Poslednú januárovú nedeľu tohto roka Cirkev prvýkrát
slávila Nedeľu Božieho slova. Svätý Otec František
sa vo svojej homílii zameral na začiatok Ježišovho
ohlasovania a veriacim priblížil, ako, kde a komu Ježiš
ohlasoval evanjelium.

Čo to znamená? Nebeským kráľovstvom
sa myslí Božie kráľovstvo alebo jeho
spôsob vládnutia, jeho prístup k nám.
Dnes nám Ježiš hovorí, že nebeské kráľovstvo je blízko, že Boh je blízko. Toto
je prvé posolstvo: Boh nie je ďaleko, ten,
kto obýva nebesia, zostúpil na zem, stal
sa človekom. Odstránil prekážky, zrušil
vzdialenosti. My sme si to sami nezaslúžili: to on zostúpil, prišiel nám v ústrety.
A táto Božia blízkosť svojmu ľudu je jeho
zvykom od začiatku, aj v Starom zákone.
Takto hovoril ľudu: „Uvažuj, ktorý národ
má svojich bohov tak blízko, ako som ti
blízko ja.“ (porov. Dt 4, 7) A táto blízkosť
sa stala telom v Ježišovi. Je to posolstvo
radosti: Boh nás prišiel osobne navštíviť
tým, že sa stal človekom. Nevzal si našu
ľudskú prirodzenosť zo zmyslu pre zodpovednosť, ale z lásky. Boh si zobral naše
človečenstvo, lebo nás miluje a zadarmo
nám chce darovať tú spásu, ktorú si sami
darovať nemôžeme. On túži byť s nami,
darovať nám krásu života, pokoj srdca,
radosť z toho, že nám je odpustené, a to,
že sa cítime milovaní.

Chápeme už teda Ježišovu priamu výzvu:
„Robte pokánie“, čiže „obráťte sa, zmeňte
svoj život“. Zmeňte svoj život, lebo sa už
začal nový spôsob žitia: skončili sa časy,

Ak sa pozrieme na to, kde Ježiš začal ohlasovanie, zistíme, že začal práve v oblastiach, ktoré sa vtedy považovali za temné.
Sú to obyvatelia „krajiny Zabulon a krajiny
Neftali, na ceste k moru, za Jordánom,
Galilea pohanov“ (Mt 4,15 – 16). Galilea
pohanov: kraj, kde Ježiš začal ohlasovanie, sa tak nazýval preto, lebo v ňom žili
rozličné národy, až sa javil ako ozajstná
zmes národov, jazykov a kultúr. Viedla
tade totiž cesta k moru, ktorá bola akousi
križovatkou. Žili tu rybári, obchodníci
i cudzinci: zaiste to nebolo miesto vyznačujúce sa náboženskou čistotou vyvoleného národa. I napriek tomu Ježiš začína
upload.wikimedia.org

„Od tej chvíle začal Ježiš hlásať.“ (Mt 4, 17)
Takto evanjelista Matúš uviedol Ježišovo
účinkovanie. On, ktorý sám je Božím
Slovom, prišiel, aby sa nám prihováral
svojimi slovami a svojím životom. V túto
prvú Nedeľu Božieho slova sa vraciame
k začiatkom jeho ohlasovania, k prameňom Slova života. Ako Ježiš začal? Veľmi
jednoduchou vetou: „Robte pokánie, lebo
sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17)
To je základ všetkých jeho rečí: povedať, že
nebeské kráľovstvo sa priblížilo.

ako milostný list, ktorý ti napísal, aby si
cítil, že je pri tebe. Jeho slovo nás potešuje a povzbudzuje. Zároveň vyvoláva
obrátenie, otriasa nami, oslobodzuje nás
z ochromenia egoizmu. Lebo jeho slovo
má moc zmeniť život, umožniť prejsť
z temnoty do svetla. Toto je sila jeho slova.

„Kvôli tomuto ťa Pán obdarúva svojím slovom, aby si ho
prijal ako milostný list, ktorý ti napísal, aby si cítil, že je pri
tebe. Jeho slovo nás potešuje a povzbudzuje.“
(Svätý Otec František)

keď sa žije pre seba, začal sa čas, keď sa
žije s Bohom a pre Boha, s druhými a pre
druhých, s láskou a pre lásku. Ježiš dnes
opakuje i tebe: „Odvahu, som ti blízko,
urob mi miesto a tvoj život sa zmení!“
Ježiš klope na dvere. Kvôli tomuto ťa Pán
obdarúva svojím Slovom, aby si ho prijal

práve tu: nie na chrámovom nádvorí
v Jeruzaleme, ale na úplne opačnej strane
krajiny, v Galilei pohanov, na mieste
pohraničia. Začal na periférii. (z homílie
26. januára 2020)
(pokračovanie v budúcom čísle)

www.casopisslovo.sk

4

slovo na tému

ŽENA V CIRKVI
Mariana PETRIČKOVÁ

Cirkev je od samého počiatku spoločenstvom mužov
a žien, no rovnosť muža a ženy, nastolenú na počiatku
a požadovanú Kristom, sa ani v Cirkvi nedarilo úplne vytvoriť. V priebehu storočí im boli pripisované celkom iné
úlohy. Učenie Cirkvi o žene bolo väčšinou doménou mužov.
Síce doteraz nemáme nijakú výpoveď ex cathedra, čiže
dogmy o určení a pozícii ženy v Cirkvi, cirkevní otcovia,
teológovia, biskupi mnoho ráz na túto tému hovorili.
„Lebo i ženský rod bojuje za Krista, on je
povolaný medzi bojovníkov pre duchovnú
odvahu, nezavrhnutý pre telesnú slabosť.
Mnohé ženy sa nie menej vyznamenali
odvahou v tej službe ako muži. Sú aj také,
ktoré si zaslúžili väčšiu slávu ako oni.“
(Sv. Bazil Veľký)

KRISTUS O ŽENÁCH
Z dejín človeka vieme, že pohľad na úlohu ženy v spoločnosti sa rôznil. V období
pôsobenia Ježiša Krista bola žena vnímaná ako menejcenná. Ale ten, kto stál
na počiatku všetkého, ten, kto si zobral
ľudské telo a priniesol spásu celému svetu, rovnako mužom, ako aj ženám, sa stal
rečníkom dôstojnosti ženy. Jeho správanie
k ženám vyvolávalo údiv aj pobúrenie. On
však dobre poznal plán Stvoriteľa, jeho
obraz v človeku, ako aj dôsledky hriechu.
Preto, ukazujúc na pôvodný Boží plán
s človekom, pozdvihuje dôstojnosť ženy.
Z Nového zákona vieme, že Ježišove
podobenstvá sa často zaoberajú životom a konaním žien, napr. podobenstvo
o kvase (Mt 13, 33) alebo podobenstvo
o stratenej drachme (Lk 15, 8 – 10). Ježiš
sa rozpráva so ženami aj verejne, pritom nepozerá na zákazy, ale poúča ich
ako svojich apoštolov (Lk 10, 38 – 39).
Rovnako Kristus ukazuje ženám svoju
moc skrze zázračné uzdravenia, napr.
keď uzdravil Petrovu svokru (Mk 1, 31)
alebo ženu trpiacu na krvotok (Mk 5, 29).

Vzkriesil syna naimskej vdovy, pretože
mu jej bolo ľúto (Lk 7, 13). Svoju láskavosť
venoval nielen mužom, ale aj ženám, a tie
mu jeho pozornosť opätovali, pretože
za Kristom nekráčajú iba učeníci, ale
i učeníčky (Mk 15, 41).
Ježiš koná nezvyčajne, prehovára k ženám,
čo nebolo v tamojšej spoločnosti samozrejmé. Nerobí to pre ich biedu či zblúdenie, ale špeciálnym spôsobom vyzdvihuje
ich dôstojnosť. Bolo neslýchané nazvať

ROVNOPRÁVNOSŤ MUŽA A ŽENY
Katolícka cirkev sa k téme rovnoprávnosti muža a ženy jasne vyjadrila až v roku 1988, keď svätý Ján
Pavol II. ako rímsky pápež vydal
pri príležitosti Mariánskeho roka
apoštolský list Mulieris dignitatem (O dôstojnosti a povolaní
ženy). „Všetko to, čo dosiaľ bolo
povedané o Ježišovom vzťahu
k ženám, potvrdzuje a objasňuje
v Duchu Svätom pravdu o rovnosti obidvoch, muža a ženy.
Treba hovoriť o určitej ,podstatnej
rovnoprávnosti‘, keďže obaja – tak
žena, ako aj muž – boli stvorení
na Boží obraz a na Božiu podobu
a obaja môžu úplne rovnakým
spôsobom prijať dar Božej pravdy
a lásky v Duchu Svätom. Obidvaja
prijímajú jeho spásonosné a posväcujúce ,návštevy‘.“

ženu dcérou Abraháma (Lk 13, 16), pretože
prímenom syn Abrahámov sa nazývali
výhradne muži. Očividne Ježiš nekonal
podľa vtedajších zvyklostí.
Ešte zjavnejšie je to v prípade hriešnice
(Jn 8, 3 – 11). Presvedčivým príkladom nezvyčajného Kristovho postoja voči ženám
je situácia, ktorá sa podľa Jánovho evanjelia odohrala pri studni v Sicheme, keď sa
Kristus rozpráva so samaritánkou o svätých Božích tajomstvách. Tento rozhovor
mení jej život, stáva sa jeho počúvajúcou
žiačkou, dokonca ide do mesta a ohlasuje Mesiáša (Jn 4, 7 – 27). Zaujímavý je
aj Ježišov rozhovor s Martou, Lazárovou
sestrou, o pravdách viery (Jn 11, 21 – 27).
Ježišovo zmŕtvychvstanie je najvýznamnejšou udalosťou našej viery. Ani
z tejto situácie neboli ženy vynechané, ale
naopak, stali sa svedkami Kristovho zmŕtvychvstania (Mt 28, 1 – 10). Ako prvým
im bolo zvestované, že vstal z mŕtvych
(Lk 24, 1 – 10). Kristus si vybral ženy, aby
ohlásili jeho zmŕtvychvstanie apoštolom
napriek tomu, že v jeho čase ženy nemohli svedčiť pred súdom, lebo ich výpoveď
nemala žiadnu hodnotu. U Ježiša to však
tak nebolo. Práve Mária Magdaléna, ktorá
prvá stretla Zmŕtvychvstalého, ohlasuje
túto radostnú zvesť apoštolom. Nazýva
sa apoštolkou apoštolov alebo apoštolom
rovná. Právom je takto nazvaná, pretože
i na jej živote môžeme vidieť črty apoštola: nasledovala Krista, stala sa svedkom
jeho zmŕtvychvstania a napĺňala evanjelizačnú misiu skrze jej ohlasovanie.
Sv. Ján Pavol II. píše: „Spôsob Kristovho
konania, evanjelium jeho skutkov a jeho
slov dôsledne odsudzujú všetko, čo uráža
dôstojnosť ženy. Preto ženy okolo Ježiša
objavujú samy seba vo svetle pravdy, ktorú on ,hlása‘ a ,uplatňuje‘, aj vtedy, keď sa
táto pravda dotýka ich ,hriešnosti‘. Cítia,
že ,táto pravda ich vyslobodila‘, vrátila ich
samým sebe; cítia, že sú milované ,večnou‘ láskou, láskou, ktorá nachádza svoje
zvýraznenie v Kristovi.“
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ŽENA
V RANOKRESŤANSKEJ
CIRKVI
O živote v ranokresťanskej Cirkvi sa dozvedáme zo Skutkov apoštolov, ktorých autorom je svätý Lukáš. Práve jeho spisy venujú
najviac priestoru ženám. Už na začiatku
spisu sa spomína, že spoločenstvo, ktoré
sa modlilo v očakávaní Svätého Ducha, sa
skladalo nielen z mužov, ale aj žien
(Sk 1, 14). Následne apoštol Peter hovorí vo
svojej reči o synoch a dcérach, ktorí budú
prorokovať (Sk 2, 17). V spomínanom spise
sú rovnako ženy aj muži nazvaní čestným
titulom sestry (gr. adelfe) a bratia (gr. adelfos).

Na základe textov Nového zákona vieme,
že vďaka učeniu Ježiša Krista jestvoval
v ranej Cirkvi rovnocenný vzťah medzi
mužmi a ženami.
Neskôr, medzi dobou apoštolov a dobou
cirkevných otcov, keď boli kresťania pre
svoju vieru prenasledovaní a stretávali sa
v katakombách, boli práve ženy predmetom zvláštnej úcty pre svoje hrdinské skutky, napr. otrokyňa a mučenica Blandyna,
manželka a matka Zoe, Cecília, pochovaná
v katakombách sv. Kalixta popri tzv. krypte
pápežov, a mnoho ďalších, ktoré legendy
ovenčili slávou.
Významnú úlohu v živote Cirkvi zohrala
svätá Makrína, staršia sestra sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Nysského. Všetci už počuli o sv. Bazilovi Veľkom či sv. Gregorovi
Nysskom, no menej je tých, ktorí poznajú
život sv. Makríny. Len málo veriacich vie,

Prísl 17, 6
pexels.com

V prvotnej Cirkvi vykonávali ženy dôležitú úlohu ohlasovania a vydávania svedectva. Apoštol Pavol vymenúva vo svojom
Liste Rimanom Fébu, služobníčku cirkvi
v Kenchrách (Rim 16, 1 – 2). Na označenie
jej služby je použité slovo diakonos, z čoho
niektorí usudzujú, že riadila tamojšie
spoločenstvo. Aktívnu a významnú úlohu
v živote prvých cirkevných spoločenstiev
mali i mnohé iné ženy, napr. Priscila, Syntyche, Evodia, Mária, Tryfaina, Tryfoza,
Júlia, Persyda. Známe sú i prorokyne, najmä štyri Filipove dcéry. V Liste Rimanom
apoštol Pavol pozdravuje Andronika a Júnia. Podľa skúmaní väčšiny biblistov však
ide o chybu zo stredoveku, keď sa ženské
meno Júnia preložilo ako Június. V skutočnosti chcel apoštol Pavol pozdraviť ženu
Júniu, známu medzi apoštolmi, ktorá
pred Pavlom uverila v Krista a podstúpila
aj väzenie (Rim 16, 7).

„Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab.“
že to bola práve Makrína, ktorá inšpirovala
svojho brata Bazila k mníšskemu životu.
Bola to Makrína, ktorá prvá vyhľadávala
tiché miesto na modlitbu a život s Bohom.
Založila monastier (kláštor) pre ženy
a môžeme povedať, že položila základy
mníšskeho života. Až neskôr prijal ženský
Monastier sv. Makríny pravidlá sv. Bazila.
Makrína sa pre mnohých stala duchovnou
matkou. I neskôr poznáme z dejín Cirkvi
viaceré ženy, ktoré právom nazývali duchovnými matkami.

ŽENA DIAKONKA
Napriek tomu, že sa o službe diakoniek
v minulosti nehovorí, je pomerne mnoho
prameňov, ktoré o tejto službe svedčia.
Najväčší rozkvet diakónie žien bol
v 4. storočí na východe. Svätý Ján Zlato-

ústy adresoval niektoré zo svojich listov
práve diakonke Olympii, s ktorou boli
za diakonky vysvätené ďalšie tri ženy.
Z týchto listov možno pochopiť blízkosť
tejto služby v jej mužskej a ženskej verzii.
Liturgický dokument pochádzajúci z východnej Sýrie napísaný v 4. storočí opisuje
spôsob, akým prijímajú vybrané ženy
diakonát. Ide o vkladanie rúk a modlitbu
biskupa, prítomní sú kňazi, diakoni a diakonky. V modlitbe prosia o dar Svätého
Ducha, aby diakonky zvládli svoju službu.
Napriek tomu, že modlitba a spôsob prijatia diakonátu sú veľmi podobné vysviacke,
tento liturgický dokument upozorňuje, že
diakonky nemajú mať liturgické funkcie.
Ich úlohou je bdieť pri vstupe do vody
a pomáhať presbyterom pri krste žien,
pomazávať ženy olejom, pomáhať chorým
ženám a roznášať im Eucharistiu.

www.casopisslovo.sk
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DRUHÁ ZÁCHRANNÁ DOSKA
10. MAREC 2020 (UTOROK)
18:00 HOD.
KINO SCALA V PREŠOVE

PETER MILENKY & BAND
HOSŤ: OTEC ŠTEFAN PALOČKO
VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

NIE DISKRIMINÁCII

V stredoveku, žiaľ, nachádzame aj
negatívne vyjadrenia o žene aj zo strany
kresťanov. Začínajú sa objavovať výroky, v ktorých sa pripisuje žene väčšia zodpovednosť za prvý hriech ako
mužovi, že žena má nižšiu dôstojnosť,
pretože muž je stvorený na obraz Boha.
V starozákonnom príbehu o Adamovi
a Eve boli muži považovaní za niekoho,
kto má k Bohu bližšie než ženy. Evina
slabosť voči pokušeniu priviedla Adama
k hriechu a k vyhnaniu oboch z Edenu.
Tento biblický príbeh sa odráža všade vo
svete, kde sa ženy stali druhým pohlavím
a spiritualitu ovládli muži. V neskorom
stredoveku opäť ožili antické stereotypy
o ženách. V mužských kruhoch sa diskutovalo nad otázkou, či sú ženy ľuďmi.
Podľa Tomáša Akvinského bola žena
„nepodareným“ alebo „nedokonalým
mužom“. Úpadok roly žien má hlb-šie
korene ako antickú ideológiu. Bol to čas
veľkých zmien v spoločnosti, rýchleho
nárastu obyvateľov v Európe a začiatok
reformácie. Univerzitné štúdiá boli pre
ženy neprístupné. Ženy mali svoje miesto
v dome a ak sa niektoré vymykali tomuto
rámcu, boli často spoločnosťou a, žiaľ, aj
cirkevnými predstaviteľmi označované
za čarodejnice. Keďže ženy sú spojené
s cyklom života, smrti a znovuzrodenia,
boli predmetom strachu.

Pápeži od Pia XI. až po súčasného Františka, ako aj Druhý vatikánsky koncil
neustále vyzdvihovali ženu a jej dôležitú
úlohu v rodine, v Cirkvi i vo svete. Dokonca sv. Pavol VI. privítal ženy na treťom
zasadnutí Druhého vatikánskeho koncilu.
Prelomovým momentom sa stala diskusia
o dogmatickej konštitúcii Lumen gentium,
kde kardinál Leon-Jozef Suenens apeloval,
aby sa zväčšil počet ženských poslucháčok, pretože tvoria polovicu ľudského
rodu. Následne arcibiskup melchitského
obradu George Hakim z Galiley zdôraznil
ohromnú zásluhu žien v službe Cirkvi. Ján
Pavol I. i napriek tomu, že bol len veľmi
krátko pápežom, v jednom prejave hovoril
o Bohu ako o Otcovi a Matke. Sv. Ján Pavol
II. napísal list O dôstojnosti a povolaní
ženy, v ktorom vyjadruje, čo Stvoriteľ a Vykupiteľ zveruje každej žene, a to v Kristovom Duchu objaviť plný význam svojej
ženskosti, a tak sa zamerať na „úprimný
sebadar“ iným.

Na druhej strane, ženské kláštory požívali
veľkú úctu. Stali sa centrom duchovného
života, vzdelanosti a sociálnej pomoci.
Mnohé zasvätené i nezasvätené ženy zakladali školy, nemocnice, kláštory, chrámy.
Žena bola vnímaná ako tá, ktorá má väčší
zmysel pre pochopenie utrpenia a má
lepšiu schopnosť utešiť a pohladiť práve
vďaka svojmu materskému inštinktu.
Svätá Hildegarda z Bingenu je skvelým
príkladom veľkej mysliteľky 12. storočia.
Bola teologičkou, filozofkou, lekárkou
a mníškou benediktínskeho rádu. Niektoré skutočnosti, o ktorých písala vo svojich
dielach, napr. slnko v strede oblohy alebo
obeh krvi, boli objavené až päť storočí
po jej smrti.

Takže aká je úloha žien v Cirkvi dnes? Taká
istá ako od počiatku. I dnes sú ženy povolané k túžbe po Bohu. I dnes sú ženy povolané k dávaniu života. Nemajú síce úlohu
stať sa kňazmi a sprítomňovať spásne dielo
Ježiša Krista na prestole, ale ich úlohou je
prebúdzať život, darovať ho, chrániť, byť tu
preň. Nielen fyzicky, ale aj duchovne. Tak
ako Makrína či Priscila, Júnia, Hildegarda
a ďalšie. Ženy sú aj dnes povolané inšpirovať a povolávať k pravému životu, k životu
v Bohu. Formy sú rôzne, pre niektoré je to
služba v Cirkvi ako kantorstvo, cerkovníctvo, pre iné zasvätený rehoľný život, manželstvo, obetavé materstvo a výchova detí.
Úlohou žien a ich výhradným miestom
v Cirkvi je stať sa duchovnými matkami.

IMRICH VASILČÁK
(1920 – 2007)
Otec Vasilčák sa narodil 20. februára 1920 v Kašove ako
tretie dieťa v roľníckej rodine Juraja a Júlie. Mal dve
sestry. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, gymnázium
v Prešove. Seminár absolvoval v Prešove a v Užhorode.
29. júna 1944 prijal sviatosť manželstva s učiteľkou
Magdalénou Bertókovou a 12. júla 1944 sviatosť kňazstva v užhorodskej katedrále
z rúk hajdúdorožského vladyku Mikuláša Dudáša. Boh im požehnal dve deti.
Na začiatku krátko pôsobil na Podkarpatskej Rusi. Po jej obsadení bol ustanovený za správcu farnosti Výrava. Po roku 1950 odišiel do Nymburku v Čechách, kde
pracoval asi rok v cukrovare. Zadržali ho až v roku 1952 v Košiciach. Po smrti Klementa Gottwalda bol amnestovaný, musel však odísť pracovať do baní v Ostrave.
Z vyhnanstva sa vrátil v roku 1960 a zamestnal sa ako tesár v Hutných stavbách
Košice, neskôr v Prefe a na ťažkých montážach. V roku 1968 vážne ochorel.
Medzitým nastúpil ako správca farnosti do Dvorianok, neskôr do Kuzmíc,
kde pôsobil dvadsaťšesť rokov. V roku 1996 odišiel na dôchodok do Košíc, kde
26. novembra 2007 zomrel a je tam aj pochovaný. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ

STREDOVEK

Z praktickej stránky života cirkevné právo
nevylučuje, aby mnohé cirkevné úrady
a úlohy vykonávali tak muži, ako aj ženy.
Laici, muži i ženy, môžu kázať mimo liturgických slávení, byť učiteľmi náboženstva,
evanjelizátormi, zúčastňovať sa na misiách,
vyvíjať výskumnú činnosť a prispievať v teologických vedách. Veriace pokrstené ženy
môžu zastávať aj také vážené funkcie ako
sudca, notár, audítor, relátor, eparchiálny
ekonóm. Môžu pomáhať pri liturgických
sláveniach kantorovaním, službou cerkovníčky alebo pomáhať v ďalších farských
štruktúrach. A nemenej vážená a veľmi dôležitá úloha − ženy matky sú povolané
vychovávať novú generáciu, sväté deti,
ktoré sú budúcnosťou našej Cirkvi.

www.casopisslovo.sk
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INDUKOVANÉ
PLURIPOTENTNÉ
KMEŇOVÉ BUNKY

mohli by sme aj povedať – „neskúsené“.
Ako a kedy im presne povedať, kam
majú ísť a čo majú robiť, nie je vôbec
jednoduché. Nemusia nám totiž dobre
porozumieť. Navyše, z celej životnej cesty,
ktorou sa uberajú v jednotlivých generáciách vznikajúcich dcérskych buniek
– od nezrelej pluripotentnej bunky až

Tým sa dostávame k problému bezpečnosti, neškodnosti využitia pluripotentných buniek. Dnes ešte stále nevieme
zabezpečiť, aby u príjemcu nevytvárali
zhubné nádory. Snahou o vyliečenie
existujúcich poškodení by sme tak pacienta mohli ohroziť na živote. Iné riziká
vyplývajú z rôznych metód prípravy
týchto buniek. Ide napríklad o vnesenie
génov, ktoré sú zodpovedné za charakter
buniek, do ich genómu pomocou vhodného vírusového vektora. Môžu pritom
vzniknúť nepriaznivé mutácie alebo iné
problémy. Etické hodnotenie, nezriedka
zoči-voči málo serióznym až senzačným
správam vo verejnom priestore – v médiách, na internete či na sociálnych
sieťach, musí vždy vychádzať z dôkladného pochopenia aktuálneho vedeckého
poznania. To sa však zároveň veľmi rýchlo
vyvíja. Potom nasleduje zvažovanie
dobra, ktoré aplikácia nových poznatkov
môže skutočne (nielen zdanlivo) priniesť.
Pre koho vlastne? Pre pacienta? Alebo
skôr pre potenciálneho výrobcu? Či pre
sľubnú kariéru vedeckého pracovníka?
Závažné je vždy etické hodnotenie predpokladateľných rizík. Pre pacienta, jeho

po funkčnú bunku tkaniva alebo orgánu,
dnes poznáme len niektoré nevyhnutné
kroky. Samotná cesta je však ešte stále
zväčša zahalená našou nevedomosťou. Je
to veľmi podobné situácii, akej čelíme pri
práci s bunkami rakoviny. Ani s nimi ešte
nevieme dostatočne komunikovať. Ani
tieto bunky neposlúchajú. Vlastný organizmus, ktorý napokon svojím nekontrolovaným rastom zahubia. Ale ani lekárov,
ktorí sa dnes snažia rakovinu liečiť.

blízkych. Pre budúce generácie či životné
prostredie. Napokon, je tu vždy aj otázka
spravodlivej dostupnosti nových možností. Kto to všetko zaplatí? A kto si to bude
môcť napokon dovoliť? Etické hodnotenie výskumu a využitia pluripotentných
kmeňových buniek sa teda zhoduje
s analýzou ktorejkoľvek novej, sľubnej
možnosti prevencie, diagnostiky alebo
liečby, ktoré so sebou prináša dnešný
vedecký a technologický pokrok.

Jozef GLASA

Tieto bunky sú schopné dať vznik prakticky akýmkoľvek bunkám jeho tela, raz
sa môžu stať zdrojom životaschopných
buniek na regeneráciu poškodených
tkanív alebo orgánov, ak budeme schopní
ich rýchle rozmnožovanie a ďalší vývoj
spoľahlivo riadiť. V čom je teda s týmito „zázračnými“ bunkami problém?
Z biologického a praktického hľadiska
najmä v tom, že poznatky o nich sú ešte
stále príliš nové a neúplné. To v súčasnosti podstatne obmedzuje, ba prakticky
vylučuje možnosti ich medicínskeho
využitia. Neuberá to však nič z ich významu pre výskum. Od neho sa očakávajú
také výsledky, ktoré napokon ich využitie
v liečbe konkrétnych pacientov umožnia.
Na jednej strane ide o poznanie mechanizmov účinnosti novej liečby, ktorá by
využívala neobyčajné vlastnosti týchto
buniek. Problémom nie je ani tak ich
príprava v skúmavke. Aj keď dnešné
metódy sú ešte málo efektívne, náročné
na prácu aj na financie. Oveľa väčšie
starosti spôsobuje snaha zabezpečiť,
aby tieto bunky po podaní do ľudského
organizmu robili práve a len to, čo majú
robiť. V skratke: nájsť poškodené miesto,
rozmnožiť sa tam a zároveň sa postupne
diferencovať na potrebný typ alebo typy
buniek daného tkaniva alebo orgánu,
správne sa na svojom mieste umiestniť, napojiť sa na príslušné energetické
a komunikačné siete – a začať správne
fungovať. Toto všetko však bunky majú
zvládnuť zo štartovnej situácie, keď sú
ešte veľmi nezrelé, vývinovo veľmi mladé,

pinterest.fr

Tieto kmeňové bunky sa vyskytujú zatiaľ iba
v laboratóriu. Vzbudzujú však veľké nádeje. Možno ich
totiž pripraviť aj z vlastných buniek pacienta.

www.casopisslovo.sk
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ŽENA V CERKVI
Juraj GRADOŠ

Úloha ženy v rodine je veľmi dôležitá. Je učiteľkou jemnocitu, ktorý mužom často chýba.
Dopĺňa tak svojho manžela. Vzťah so synom je školou správania k jeho budúcej manželke.
A k dcére je studnicou múdrosti i chápania, veď si prechádzala podobným životom. Jej
úlohu v cerkvi alebo v Cirkvi približuje Peter Tirpák, prodekan Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU).
Otec Peter, kedysi bola otázka odovzdávania
viery vecou muža. Dnes sú to často práve
ženy – matky. Ako to bolo vo vašom prípade?

V tomto prípade musím povedať, že v mojom
osobnom živote to bolo tak ako kedysi, ako hovoríte – bola to úloha otca. On bol hlavou duchovného
sprevádzania, aj keď treba povedať, že pri odovzdávaní viery som spoločne s mojou staršou sestrou cítil
zodpovednosť oboch rodičov. Návšteva miestneho
chrámu v rodnom Trebišove bola takmer vždy spojená s účasťou na liturgii v cirkevnoslovanskom jazyku,
ktorá sa mi dodnes páči svojou melodickosťou.
Živo si tiež pamätám na tie chvíle, keď sme bývali
v paneláku a do bytu si k nám prichádzala krátiť čas
suseda. Staršia pani, ktorú sme volali jednoducho
„naša babča“. Tá stihla nielen družný dialóg s rodičmi
o živote, no stihla s nami riešiť i otázky vierouky.
Sama nemala deti, nuž stali sme sa akoby jej žiakmi,
ktorí sedeli pri nej a s obľubou ju počúvali, pričom
sme neraz museli odpovedať na jej skryté skúšobné
otázky, či sme správne porozumeli jej výkladu.

J

Žena za ostatných päťdesiat rokov prebrala
mnohé služby v Cirkvi, ktoré boli predtým
výsadou mužov, napríklad kantorovanie.
Čo to prinieslo pre farnosti a, naopak, v čom
vidíte ich ochudobnenie?

Narodil som sa v čase, keď v mnohých prípadoch zastávala tieto posty v Cirkvi práve žena. Neviem však,
či to nebolo skôr z dôvodu akejsi obavy zo straty
práce muža ako živiteľa rodiny. Po páde totality sa
v prostredí, kde som žil, v mnohých veciach angažovali práve ženy. Nemožno nespomenúť sestry Rádu
sv. Bazila Veľkého, ktoré v pastoračných riešeniach
veľmi obetavo spolupracovali s miestnym kňazom
a venovali sa katechizácii v školách. Muži tvorili viac
akúsi pracovnú zložku vo farnosti. Pomáhali ženám
v manuálne náročnejších prácach. Teda i v tomto prípade sa ukazoval obraz ecclesia domestica – domácej
cirkvi, kde mal každý – muž, ženy i deti – svoje mies-

archív Petra Tirpáka

J

to a svoju úlohu. Čo sa týka kantorovania, je to zaiste
individuálne v každej farnosti. Z mojich skúseností
si pamätám, že muži sa snažili držať krok so ženami.
Tak v rodnom meste, ako aj na mieste môjho prvého
pôsobenia v Bardejove.

J

Otec Peter Tirpák
(41), rodák
z Trebišova,
pôsobí na GTF PU
v Prešove od roku
2007
ako člen
a v súčasnosti ako
vedúci Katedry
aplikovanej
edukológie.
Tá sa zaoberá
problematikou
voľného času,
výchovnej
práce s deťmi,
mládežou
a dospelými,
problematikou
mediálnej
výchovy
a problematikou
probácie
a mediácie.
V roku 2019 sa
stal prodekanom
GTF PU pre
vonkajšie vzťahy
a rozvoj.

Poriadok v domácnosti je dnes záležitosťou
všetkých členov rodiny. Kedysi to však bola
úloha ženy – manželky. Obdobne to platí aj
v chráme. Ako sa vy pozeráte na službu ženy
v úlohe cerkovníčky?

S týmto možno iba súhlasiť. Vždy mám pred očami
zaangažovanosť ženy v úlohe cerkovníčky. Tá bola
spokojná iba vtedy, ak sa sakristia podobala na niektorú izbu v jej domácnosti. Teda ak bola patrične
upravená, kde malo všetko svoje miesto. No i tu
platí, že žena, podobne ako je to doma, vie v chráme nájsť prácu pre každého, kto okolo nej prejde.
Cerkovník – muž – mal neraz úlohu zvonára, ktorá
sa v niektorých prípadoch odovzdávala z pokolenia na pokolenie. Zvonenie bolo naozaj umením
a nezáviselo iba od veľkosti zvonov. Sám som si to
skúsil ako bohoslovec vo farnosti Stankovce, kde
pôsobil môj otec. Podobalo sa to skôr na privolávanie záchranných zložiek ako na zvolávanie Božieho
ľudu do chrámu (úsmev). Táto úloha je dnes oveľa
jednoduchšia, elektrifikovaná. Preto ani v tomto
už nie je možno až taký silný „dopyt“ po mužovi –
cerkovníkovi, ktorý si však vie zverenú službu zastať
veľmi zodpovedne.

J

Niekedy sa mladé dievčatá snažili dostať
bližšie k oltáru – chceli miništrovať. Ako je
to dnes? Je to správne?

Neviem s určitosťou povedať, aká je v tomto prax.
Verím však, že v tejto otázke je v Prešovskej archieparchii plne akceptované rozhodnutie jej
zhromaždenia z roku 2017. Na ňom sa na podnet
veriacich a kňazov riešila aj táto otázka so záverom,
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Konferencia: Aktuálnosť zápasu o zmysel. Zdroj: Juraj Blaščák
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Napokon, po roku 1990 narástol záujem
o katechetickú službu. A práve u žien.

Zvýšenie záujmu o katechetickú službu v tomto
období bolo spojené s novým nádychom v živote
Gréckokatolíckej cirkvi. Bol veľmi citeľný entuziazmus pre nanovo objavovanú službu v nej. Štúdium

Špecifickou ženou vo farnosti je popaďa –
manželka kňaza.

Úlohu manželky kňaza som mal a mám možnosť
vnímať z troch pohľadov. V prvom mám pred
očami starších kňazov s ich manželkami, ktorých
si veľmi vážim za ich prácu a vernosť autoritám
Cirkvi. Neraz pôsobili v ťažkých podmienkach, no
ich povolanie a svedectvo života boli vždy posilou
pre tých, ku ktorým boli poslaní. V druhom obzore
mám pred očami svojich rodičov, kde otec (kňaz)
so svojou manželkou, ako hovoríte popaďou,
spoločne prežívali život vo farnosti tak v modlitbe,
ako aj v obstarávaní materiálnych potrieb (oprava
chrámu, pomoc pri zbierkach v iných farnostiach,
príprava a organizovanie stretnutí s mládežou...).
V treťom vizuále vnímam svoju manželku ako dar
a pomoc, ktorú som dostal od Boha. Aj keď momentálne nepôsobím v tradičnej farnosti, doposiaľ
som vždy z jej strany cítil veľkú pomoc práve vo
veciach, kde som príliš nevynikal (úsmev). Vždy si

katolíckej teológie sa v Prešove obnovilo až v roku
1990, keď bola fakulta zaradená do zväzku Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 1. januára 1997 bola
zriadená Prešovská univerzita v Prešove, ktorej súčasťou sa stala aj Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta,
ktorá od 1. septembra 2005 nesie názov Gréckokatolícka teologická fakulta. Od obnovenia jej činnosti
sa dodnes ponúkajú
študijné programy, kde
nájdu uplatnenie nielen
tí, ktorí sa pripravujú
na službu kňaza (príp.
rehoľníka), no aj laici,
muži a ženy, ktorí sa
chcú profilovať napr. vo
verejnom či súkromnom
sektore. Štúdium je dnes
– oproti tomu, ako to
bolo v roku 1990 – často
vyhľadávané tými, ktorí
študujú popri zamestnaní v externej forme
štúdia.
Meditácia: Cesta k tvorbe interkult. spoločnosti. Zdroj:upload.wikimedia.org
Juraj Blaščák

J

J

ŽENA
V CIRKVI

Konferencia: Korene a hodnoty. Zdroj: Juraj Blaščák

že miništrovanie dievčat nie je dovolené. Ide o službu
určenú chlapcom, ktorí tak môžu zakúsiť kňazské či
rehoľné povolanie. Zároveň sa tak učia byť mužmi,
ktorí budú ministrāre (lat.), obstarávateľmi či vodcami duchovného života v rodine. Dievčatá by mali
byť – podľa záverov zhromaždenia – povzbudzované
do inej služby (kantorovanie, vedenie zboru či stretnutí s mládežou, príp. pomáhať v inej manuálnej
činnosti v chráme).

popri mne našla svoje
uplatnenie. Bolo tak
v Bardejove, v Rafajovciach i v špeciálnej
pastorácii Gréckokatolíckeho mládežníckeho
pastoračného centra
v Prešove. Z týchto
opísaných skúseností
môžem len potvrdiť, že
manželka kňaza sa má
podieľať na službe svojho manžela, pričom ho
tým podporuje v jeho
službe.

Študentky Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity
v Prešove počas štúdia

VIETE, ŽE...?
Prvé ženy absolvovali Gréckokatolícku
bohosloveckú fakultu
v roku 1992 v študijnom odbore všeobecná katolícka teológia.
Od vtedy fakultu absolvovalo 1 237 mužov
a 2 447 žien. Aktuálne
sa na nej vzdeláva 136
mužov (z toho 57 seminaristov) a 176 žien.

www.casopisslovo.sk

10

rodina

POTREBA HRANÍC
Monika GUĽAŠOVÁ

Rodiny zo všetkých spoločenských vrstiev a kultúr uplatňujú vo výchove detí určitú formu disciplíny. Vďaka nej nastavujú hranice toho, čo je považované za správne (želané
správanie sa). Ale aj deti, ktoré nemajú žiadnu psychopatológiu, môžu mať problém s ich rešpektovaním.
Hranice v športe, ktoré nazývame pravidlá, uľahčujú hráčom výkon a divákom
možnosť orientovať sa v hre. Rovnako
hranice v rodine, rodinné pravidlá,
uľahčujú členom rodiny spoločné súžitie
a zdieľanie hodnôt, ako aj ich pretavenie
do vzťahov s inými. Dávajú členom rodiny
pocit istoty a bezpečia. Nie je to len o deťoch a ich potrebe pravidiel. Potrebujeme
ich všetci, aby sme mali pravý pocit istoty,
bezpečia a prijatia.
Rodina plní svoje funkcie vzájomne
pre všetkých členov, nielen jednosmerne od rodiča k dieťaťu. Samozrejme,
v rôznej miere a s ohľadom na možnosti
a rolu. Všetci v rodine potrebujeme mať
uspokojené svoje potreby, byť milovaní
aj kontrolovaní. Vďaka tomu manželia
môžu vychovávať deti, deti vychovajú
z manželov rodičov a manželia sa vychovávajú vzájomne. Správnu výchovu tvorí
niekoľko prísad: láska, spoločné hodnoty,
pravidlá a stereotypy, zvyky. Hodnoty
prirodzene preberáme od rodičov aj
na základe hraníc toho, čo sa má a čo nie.
Jasné hranice majú pre dieťa niekoľko
významov:
Pomáhajú získať sebadisciplínu. Nezrelosť dieťaťa mu bráni rozhodnúť sa
správne (prospešne). Volí, čo chce, nie to,
čo potrebuje, a hranice mu určia smer.
Ustanovujú autoritu rodiča ako zdroja
kontroly, čo chráni dieťa pred neprimeranou mierou moci vzhľadom na jeho
schopnosti v rozličných situáciách (platí,
čo povie rodič, nie to, čo chce dieťa).
Dávajú pocit istoty. Dieťa má prirodzenú
potrebu testovať hranice, preto je dôleži-

té, aby cítilo aj vrúcnu lásku rodičov, nielen pevnosť hraníc.
Hranice vo výchove pomáhajú naplniť
najdôležitejšie poslanie: chrániť a podporovať zdravie dieťaťa, podporovať jeho
rozvoj a napĺňať jeho potreby. Sú neoddeliteľnou súčasťou výchovy, ktorá je viac
ako len pomer odmeny a trestu. Základným kameňom výchovy je rodič – matka,
otec, ako vzor správania. Deti môžeme
prirovnať k špongii. Nasajú všetko, čo
vidia vo svojom okolí (a predovšetkým to,
čo najmenej chceme). Je dôležité si uvedomiť, že najviac deti formujeme vlastným správaním, tým, čo robíme, a čo nie.
Ak sme konfrontovaní s ich nežiaducim
správaním, možno zistíme, že chceme
od nich niečo, čo sami nerobíme. Mnohí
rodičia vnímajú trest ako „liek“ na to,
aby deti neboli rozmaznané. Deti sa však
stávajú rozmaznanými v dôsledku rozporuplnej výchovy, nejasnosti pravidiel
a protektívnej výchove. Prílišné chránenie
dieťaťa, neprimeraná snaha riešiť situácie
za neho a odstraňovanie prekážok je pre
dieťa škodlivé.

AKO FUNGUJÚ ODMENY?
Výchovou sa snažíme pomôcť deťom stať
sa dospelým, zrelým človekom. Znakom
zrelosti je aj primerané sebavedomie
a sebaovládanie. Často ho dokážeme
podporiť odmenami. Nejde len o hmotné
veci. Dieťa viac ocení, ak ho počúvame,
kladieme mu otázky, dodávame mu
odvahu, ukazujeme vhodné správanie,
chválime. Keď sa používajú tieto spôsoby,
deti majú možnosť prevziať zodpovednosť za svoje správanie, samy ho riadiť
a rozhodnúť sa, ako sa zachovajú.

Je dôležité premýšľať o tom, či tieto
spôsoby využívame primerane. Pochvala
musí byť zaslúžená a konkrétna. Nepoužívajme ju paušálne, kedykoľvek
a za čokoľvek, inak stratí svoju cenu.
Konkrétnosť pochvaly znamená jasné
pomenovanie správania, za ktoré ju dieťa
dostáva. Je na rodičoch, aby si uvedomili
rozdiel medzi výkonom (napr. známka
v škole) a správaním (napr. snaha o dobrú
známku). Odmeny len za výkon dieťa
zrkadlí často do presvedčenia, že ak nie
je úspešné, nemá ho rodič rád a pre iných
nemá hodnotu.

AKO PREDÍSŤ TRESTOM?
V rodine dokážeme využiť plánovanie
a prípravu pri organizovaní času s cieľom
vyhnúť sa situáciám, keď deti strácajú
nad sebou kontrolu. Preberáme určitú
zodpovednosť za správanie dieťaťa tým,
že poskytujeme pravidlá a systém, ktoré
pomáhajú deťom prevziať kontrolu nad
svojím vlastným správaním. Pravidlá
a očakávania pomáhajú deťom vybrať
si správanie. Pomáha to deťom vopred
vedieť, ako sa asi budú cítiť v určitých
situáciách, a plánovať postupy, ktorými
vedia predísť nevhodnému správaniu.
Nerešpektovanie pravidiel je často dôsledok nečakanej, nepríjemnej situácie pre
dieťa, ktoré si s ňou nevie rady. Čím je
dieťa menšie, tým viac sa oplatí vopred
ho pripravovať na nové situácie a jasne
pomenovať, čo od neho očakávame. Akosi
prirodzene to robíme pri míľnikoch jeho
života, napr. prvá cesta do škôlky.
Treba si uvedomiť, že život sa skladá
z maličkých denných krôčikov, nie z míľových skokov, a oplatí sa dieťa „privyknúť“ na odkomunikovanie situácií vopred.
Častou chybou rodičov je klamanie dieťaťa. Ak ho čaká napr. očkovanie u pediatra,
je fér priznať, že to bude troška bolieť,
ale v prítomnosti rodiča to spolu zvládneme. V opačnom prípade dieťa zistí, že
veci nejdú tak, ako povie rodič, a ak ani
on nemá kontrolu nad situáciou, ako ju
môže mať dieťa? Ak sa nevie spoľahnúť

www.casopisslovo.sk
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na rodiča, na koho sa môže? Pocit istoty
a bezpečia je základným pravidlom. Ak
dieťa pochybuje o ňom, spochybní všetky
ostatné.

AKO FUNGUJÚ TRESTY?
Trest je reakciou na stratu sebaovládania
dieťaťa, ktorého dôsledkom je porušenie
vopred stanovených, jasných pravidiel.
V týchto situáciách preberá rodič hlavnú
zodpovednosť za správanie dieťaťa. Škála
trestov, ktoré používame, je do veľkej
miery odrazom trestov, ktorými sme čelili
ako deti my sami. Môže zastaviť nežiaduce správanie, ale neučí správnemu alebo
želateľnému správaniu. Ak si zameníme
výchovu iba za tresty, hrozí niekoľko
dôsledkov:
Dieťa sa naučí, že veľkí ľudia používajú
moc a silu, aby prinútili malých ľudí
zmeniť určité správanie.
Dieťa sa naučí, že sila a násilie je spôsob
riešenia problémov a konfliktov, ako aj
spôsob, ako reagovať, keď ste na niekoho
nahnevaní.
Dieťa si často nespojí trest so správaním,
za ktoré je potrestané.
Telesný trest môže v danej chvíli zastaviť
správanie, ale nie na dlho. Iba to znamená, že dieťa prestane robiť určité veci, ak
je rodič nablízku.

K spôsobom, ktoré možno použiť, patrí
stanovenie dôsledkov správania, preskúmanie alternatív, príkaz alebo požiadavka
zmeniť správanie, vziať dieťa preč zo
situácie a oddychový čas. Trest učí dieťa,
že jeho správanie má následky. Neznamená stratu lásky rodiča.
Je dôležité, aby dieťa presne vedelo, za čo
bude odmenené (čo rodičia vyžadujú a čo
ich poteší) a za čo potrestané (čo sa rodičom nepáči, čo nesmie). Dieťa reguluje
svoje správanie na základe spätnej väzby
od rodiča. Rodič má byť pre dieťa jasne
čitateľný, nemení vo výchove pravidlá
a nerobí výnimky. Inak dieťa prestáva
rozumieť tomu, čo sa má a čo nie. Akúkoľvek nedôslednosť rodiča dieťa vníma
a ako výborný pozorovateľ presne odhalí,
čo na ktorého z rodičov platí a ako sa to
dá využiť.

pxhere.com

Učí to dieťa, že je dôležité nedať sa prichytiť. Dieťa sa učí skrývať svoje konanie
a učí sa byť prefíkané.

Na základe výskumu Lujzy Koldeovej z Komenského univerzity konanom
na Slovensku a v Nemecku až v 60 % rodín bola matka osobou, ktorá
najčastejšie trestá. Na rozdiel od rodičov v Nemecku Slováci viac používajú
slovnú pochvalu oproti finančnej odmene. Slovná pochvala pritom patrí
medzi najdôležitejšie, najpozitívnejšie a najúčinnejšie výchovné metódy.
40 % slovenských a 50 % nemeckých rodičov trestá deti najčastejšie
zákazom obľúbených činností. Verbálne tresty sa uplatňujú v okolo 28 %
rodín. Z výskumu vyplynulo, že s vyšším vzdelaním stúpa počet rodičov, ktorí
používajú telesné tresty.

Výchova sa z predošlých riadkov možno
zdá nezvládnuteľná. Veď každý z nás
predsa z času na čas spraví chybu, nie je
dôsledný. Aj v tom je príležitosť byť vzorom. Zlyhania k životu patria, pretože iba
Boh je dokonalý. Dieťa má vidieť rodiča,
ktorý zlyhal, aby malo príležitosť naučiť
sa, ako zlyhanie zvládnuť. Nepotrebuje
rodiča s maskou pretvárky. Potrebuje vzor
života, zvládnutých aj menej zvládnutých
bežných situácií, porušenia pravidiel aj

snahy o nápravu. Zmyslom života nie je
šťastie, ale spokojnosť v reálnych vzťahoch, schopnosť ich vytvoriť a udržať so
zreteľom na hodnoty pretavené do každodenných činností. Rodič je zrkadlom
dieťaťa a ako on nastaví pravidlá, tak ich
dieťa bude prirodzene rešpektovať. Všetkým rodičom prajem, aby boli jasným zrkadlom zasadeným v ráme kresťanských
postojov a lásky.
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DEJINY FARNOSTI
KLOKOČOV
Martin MRÁZ
V politickom, sociálnom a náboženskom chaose Slovenska 17. storočia sa
v malej zemplínskej dedinke Klokočov
po prvýkrát objavuje fenomén slzenia
mariánskych obrazov – ikon Presvätej
Bohorodičky. Tento nadprirodzený jav sa
neskôr zopakoval aj na iných miestach
vtedajšieho severovýchodného Uhorska.
Klokočov bol v tom čase
malou usadlosťou vo
vlastníctve šľachticov
z michalovského a vinianskeho panstva. Obec bola
založená pravdepodobne
v polovici 14. storočia.
K roku 1358 sa viaže
prvá písomná zmienka,
ktorá hovorí aj o prvom
názve obce – Klokochow.
Slovenské obyvateľstvo
Klokočova bolo pre
vyľudňovanie spôsobené
vojnami a epidémiami
postupne posilňované
valašsko-rusínskymi
kolonizačnými vlnami.
Tieto kolonizačné vlny
posilňujú aj prítomnosť
veriacich byzantského
obradu, ktorí si svoj prvý
drevený chrám v Klokočove postavili pravdepodobne v prvej polovici
17. storočia. Práve tento
chrám sa stal miestom
zázračného slzenia ikony
v roku 1670. V priebehu
nasledujúcich storočí bol
niekoľkokrát poškodený
a opravovaný. Začiatkom
19. storočia už kapacitne
nepostačoval potrebám
klokočovskej farnosti,
a preto bol v roku 1835
postavený nový murovaný
chrám s tým istým patrocíniom Zosnutia Presvätej
Bohorodičky.

Prvé zachované záznamy o miestnej gréckokatolíckej farnosti pochádzajú z konca
štyridsiatych rokov 18. storočia. Zoznam
po mene známych klokočovských farárov siaha tiež do tohto obdobia. Miestna
farnosť patrila pod správu Mukačevskej
gréckokatolíckej eparchie a po druhej
svetovej vojne a novom usporiadaní hraníc

sa Klokočov ocitol pod správou gréckokatolíckeho biskupa z Prešova.
Keďže originál plačúcej ikony bol z klokočovského chrámu odstránený veľmi skoro
po jej zázračnom slzení, nemohol sa
Klokočov stať miestom pútí a nemohli
vzniknúť ani žiadne dobové znázornenia,
kópie, resp. rytina klokočovskej ikony.
Nepokojné časy obdobia náboženských
vojen, presuny vojsk, rabovanie a strata originálu klokočovskej ikony v roku 1711 však
nespôsobili úplný zánik úcty ku klokočovskej Bohorodičke.
Maďarský autor Pavol Esterházy publikoval
v roku 1696 v Trnave preklad diela Atlas
Marianus, ktorý doplnil
a prispôsobil podmienkam Uhorska. V tomto
diele popisuje 99 lokalít
spojených s významnou
mariánskou úctou k jej
ikonám, obrazom alebo
sochám. Medzi nimi
uvádza aj „drevený ruský
chrám“ v obci Klokočov
vo Vinianskom panstve.
Dnes už neexistujúca kaplnka v Klokočove v roku 1946. Zdroj: Margita Viteková
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Svedectvom o živosti
úcty ku klokočovskej
Bohorodičke je aj
rukopisný Bohohlasník
(spevník) zo spišskej
dediny Kamienka
z roku 1734. Obsahuje
aj tzv. Pieseň o obraze
klokočovskom, ktorá
je najstaršou ľudovou
duchovnou piesňou
a hovorí o zázračných
udalostiach z Klokočova.
Klokočov sa svojej ikony
dočkal až po viac ako
dvesto tridsiatich rokoch. V roku 1904 bola
vytvorená druhá kópia
plačúcej ikony a prešovským biskupom Jánom
Válim bola darovaná
klokočovskému chrámu.
Vtedy sa v Klokočove nanovo rozvinula neobyčajná úcta k Ochrankyni
Zemplína. (pokračovanie nabudúce)
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mi ťažko, preto sa dievčatá rozhodli, že
vezmú na prechádzku jej retro-vintageskriňu. „Vyštafírovali“ sa do tesilových
šiat a poctivých flaušových zimníkov,
na hlavy si nasadili baranice z materiálov
rozložiteľných v prírode azda za dvesto
rokov a v týchto dobových kostýmoch sa
vybrali do mesta na prechádzku. Najprv
len skúšobné kolečko okolo domu.
Dizajnovo dokonale zapadli, preto sa
odvážili na dlhšiu trasu.
Vošli do obchodu a tvárili sa hlavne nenápadne. Nebolo to dosť dobre možné,
službukonajúca pochôdzkarka v samoobsluhe z nich nedokázala spustiť zrak.
Išla im v pätách počas celej promenády
v zimníkoch sezóny zima 1968.

BABI
Marta GROMOŠOVÁ
„Babi umrela, čo teraz?“ ozval sa v telefóne smutný hlas jednej z našich dcér.
Babi bola našou adoptovanou babičkou
a ako to už pri adopciách na diaľku
býva, nikdy sme sa nestretli. Jej vnučka
je „spriaznenou dušou“ našej dcéry už
od prvej triedy základnej školy. Sedávali
spolu v lavici, mordovali sa s príkladmi
z matematiky, bili sa za spravodlivosť
a súcitili so starými, opustenými ľuďmi.
Babi mala choré obličky, pri chôdzi paličku, plnú skriňu šiat, ktoré škoda vyhodiť
a šiesteho v mesiaci pravidelné návštevy
svojho jediného syna. Bývala v tehlovom
dvojizbovom byte v širšom centre mesta.
Vzťahy s ostatnou rodinou a susedmi sa
nevymykali bežnému štandardu ostatných slovenských rodín. Občas káva so
susedkou, krátky rozhovor pri chráme,
hádka s predavačkou v samoobsluhe pre
zle vydané centíky.
Dievčence jej každý rok pripravili narodeninové prekvapenie a babi im zato
vypražila na panvici po dva lacné párky
v cestíčku. Pred Vianocami vzala naša
dcéra škatuľku koláčov, domáce nakladané uhorky v sladkokyslom náleve a pár
zemiakov na šalát, ktorý chutí v každej
domácnosti trocha inak... Na rozveselenie starej panej používali moderné
technológie a prispeli aj svojou radosťou zo života, ktorá s počtom diagnóz
a navštívených špecialistov v istom veku
sa už predsa len stráca. Babi mávala

diskotéku priamo pri kuchynskej linke,
obľubovala Duchoňa a Gizku, počúvala
ich z mobilu. Vlani už babi chodila veľ-

Video z prechádzky bolo jednou z posledných veselých chvíľ, čo ešte babi
zažila. Čoraz častejšie ju sanitka vozila
na dialýzu, strácala pamäť, chuť do jedla
i do života. Ešte si dala zavolať kňaza,
kým jej utrápené srdiečko zlyhalo.

V SPOLOČNOSTI JEŽIŠA
A PREČISTEJ PANNY MÁRIE (2)
Ježišu, ty si sa nestránil práce, ale s radosťou si pomáhal Matke. Ani ja sa nebudem strániť práce a pomôžem svojej matke, otcovi, blížnemu, zvlášť, ak je niekto
v núdzi. Nezabudnem byť milosrdným, veď za veľa som vďačný rodičom.
Nebeská Matka, Ježiš ťa nám odovzdal z kríža. Si naša, nezabudni na to. Počúvam, ako mi hovorí Bohorodička: Ja som nezabudla, že som tvojou, ale nezabudol
si ani ty, že si moje dieťa? Či žiješ tak, ako sa patrí na mariánske dieťa? Prosíš, aby
som bola k tebe dobrá. Ja som k tebe dobrá, ale či si aj ty mojím dobrým dieťaťom? Len vtedy môže byť medzi nami harmonické porozumenie, keď sa obrátiš.
Ježiš ma naučil milovať svojich rodičov tak, ako on miloval svoju Matku. Miloval,
ak išlo o plnenie povinností k svojmu Otcovi. Ty si povedal, že na prvom mieste je
byť poslušným nebeskému Otcovi. Tomu rozumela aj tvoja Matka. Kiež by tomu
rozumeli aj rodičia, že ak Ježiš volá ku kňazstvu, do rehole, že sa majú radovať,
s radosťou dať súhlas, a nie tak, ako povedala jedna matka: „Dieťa, radšej ťa
chcem vidieť v truhle ako v kláštore.“ Táto matka zabudla, že dieťa v prvom rade
patrí Bohu. Ó, Ježišu, nauč nás takejto láske k rodičom aj k deťom.
Ježišu, ak si pomyslím na minulosť, mám čo ľutovať. Nebol som vždy rozumný,
často som zabúdal byť vďačný rodičom, nepomáhal som im, bol som tvrdohlavý,
hrubý, zabúdal som aj na to, že Bohorodička je moja Matka. Teraz si obnovujem
túto vieru a chcem začať nový život podľa tvojho príkladu, Ježišu, Syn Panny
Márie. Daj mi na to svoje požehnanie. Aj ty, Božia Matka, buď mojím častým hosťom. Chcem byť často v tvojom spoločenstve, pretože len tam sa naučím svätosti.
Chcem byť svätým, lebo chcem byť spasený. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať.
Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
13. – 15.03. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Snina a Medzilaborce. Veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
20. – 22.03. AŠAD
27. – 29.03. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež
z protopresbyterátu Sabinov a Prešov. Veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
03. – 05.04. Kvetný víkend vo Svidníku
a stretnutie s otcom arcibiskupom
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)
S ÚSMEVOM
Dvaja muži opustili rodinnú oslavu v podguráženom stave, zastavili si taxík a nasadli.
Taxikár si všimol v akom sú stave a tak len
naštartoval a vypol motor so slovami: „Už
sme tu!“
Muži mu dali peniaze, jeden poďakoval a druhý taxikárovi riadne vyťal poza uši. Šoférovi
hneď napadlo: „Musel si všimnúť, že sme sa
nepohli.“ Hovorí pasažierovi: „To čo malo
znamenať?“
Muž mu na to: „Nabudúce si kontroluj rýchlosť, veď si nás mohol zabiť!“
Fero hovorí známemu:
„Dal som dnes svojmu šéfovi ultimátum.
Povedal som mu, že buď mi zvýši plat alebo
podám výpoveď.
„Vážne? A ako to dopadlo?
„Našli sme kompromis. On mi nezvýši plat
a ja nedám výpoveď.“
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Jozef Petričko

Páči sa mi to
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Komentáre

Zdieľať

Erik Hrabčák, kaplán
Si radšej v tme alebo si radšej, keď je svetlo? Áno, sú dni,
keď chceš byť v tme, nechceš, aby ťa druhí videli, skrývaš sa
a tma sa ti stáva spoločníkom. Ale dokedy v nej chceš ostať?
Tma spôsobuje samotu, beznádej, chlad. Je to to, čo chceš?
Verím, že nie. Vieš, keď vykročíš, tak je z toho východisko.
Kristus je svetlo. On seba samého označuje svetlom: ,,Ja som
svetlo sveta.“ (Jn 8, 12) Keď si s ním, tak si vždy vo svetle. Ty
si svetlo, lebo v sebe nosíš svetlo a hlavne ukazuješ na toho,
ktorý ním je. Myslíš si, že je lepšie žiť v tme, ale never tomuto
klamstvu! Vykroč za Svetlom a budeš naozaj šťastný.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ivana Janočková, animátorka a kantorka vo farnosti Vyšný
Kazimír
Človek sa zamýšľa nad definíciou života. Mnohí vedci sa
snažili, ale márne. Jednotnej definície niet, aspoň ja ju
nepoznám. Ale Ježiš nám tú univerzálnu definíciu ponúka: Ja
som zdroj života. Len u mňa uzrieš svetlo. Hľadáme vo svojich
životoch také svetlo, ktoré nám ukáže pravý smer? Alebo nám
stačia aj nepravé, klamné cestičky? Niekto si pomyslí: Aký má
môj život zmysel, keď sa trápim? Potrebujeme si uvedomiť,
že Boh je zdrojom večného života, teda aj naším skutočným
zmyslom. Nebojme sa ísť za pravým svetlom, nebojme sa
bojovať o večný život, nedajme sa omámiť svetskými vecami,
lebo tie pominú, ale jeho slová nepominú nikdy.
Páči sa mi to . Odpovedať

Helena Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny – domova
na polceste vo Svidníku
Boh je život sám, svetlo vo všetkom, čo vzniká. Je to tá istá
moc, ktorá spôsobuje, že klíčiaca rastlinka opúšťa tmu a vydáva sa na cestu hľadať svetlo. Ten skutočný pohyb života
nie je nič iné ako pohyb za svetlom. Spolu s manželom sme
vychovali štyri deti. Prešiel čas a deti si založili vlastné rodiny, a my sme sa stali už pred päťdesiatkou mladými starými
rodičmi. Dnes máme päť vnúčat a očakávame ďalšie dvojičky,
teda naša rodina je požehnaná, lebo prijíma život ako dar.
V deťoch môžeme vidieť život sám v jeho neuveriteľných
premenách. Dieťa je prísľub budúcnosti, hmatateľný dôkaz
večnosti, pretože človek, ktorý pred nami teraz stojí ako
neisté dieťa, bude raz odvážne kráčať po tomto svete, keď tu
už my nebudeme.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov

SVÄTÝ JOSÉ SANCHEZ
DEL RIO
Pätnásťročný mexický
mučeník sv. José
Sanchez del Rio (1913
– 1928) nazývaný
Joselito bol umučený
v roku 1928 počas
povstania kristerov.
Tí sa postavili proti
protikatolíckej politike
vlády prezidenta Mexika, ktorý zakazoval
verejné uctievanie.
Sv. José bol prijatý
do kresťanskej armády, kde mal na starosti
obraz Panny Márie
Guadalupskej. Keď bol
uväznený, namiesto
toho, aby sa vzdal
svojej viery, zomrel
mučeníckou smrťou.

tfpstudentactioneurope.org

PODUJATIA
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Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK
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pre mladých

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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z kresťanského sveta
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SVÄTÝ OTEC MENOVAL NOVÉHO PATRIARCHOVIA
SEKRETÁRA KONGREGÁCIE
BLÍZKEHO VÝCHODU
PRE VÝCHODNÉ CIRKVI
NAVŠTÍVILI
RÍM
Svätý Otec František menoval 25. febSVÄTÉHO OTCA
 g 

ruára nového sekretára Kogregácie pre východné cirkvi. Stal sa ním Giorgio Demetrio Gallaro,
doterajší biskup Eparchie Pana degli Albanesi
na Siciílii v Taliansku. Svätý Otec mu zároveň
udelil titul arcibiskupa.

Chaldejský patriarcha Louis Sako z Iraku zhrnul obsah svojho
stretnutia so Svätým Otcom v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas: „Vo svetle našich problémov, ako sú prenasledovanie, násilie, emigrácia, fundamentalizmus, ktoré nepomáhajú rozvíjať
občiansky život, Svätý Otec prejavil svoju veľkú blízkosť... Hovorili sme o našich krajinách aj o našich cirkvách... Svätý Otec
nám preukázal svoje priateľstvo, blízkosť i v modlitbe... Hovoril
aj o svojej túžbe navštíviť Irak, žiaľ, nateraz však podmienky
nie sú priaznivé...“ (Zuzana Klimanová/vaticannews.va)
MV

Gallaro sa narodil 16. januára 1948 na Sicílii.
Po teologických štúdiách sa presťahoval do Los
Angeles v USA, kde bol v roku 1972 vysvätený za kňaza. V roku 1987 bol inkardinovaný
do Melchitskej gréckokatolíckej eparchie Newton. Vyučoval kánonické právo v melchitskom
eparchiálnom Seminári sv. Gregora Teológa v meste Newton. Neskôr pôsobil
ako profesor kánonického práva v ruténskom gréckokatolíckom Seminári
sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu. 31. marca 2015 bol menovaný za eparchu
pre italo-albáncov na Sicílii a vysvätený za biskupa 28. júna. (TSKE)

VATIKÁN g Svätý Otec František prijal 7. februára na osobitnej audiencii jednotlivo patriarchov šiestich východných
katolíckych cirkví z Libanonu, Iraku, Sýrie a Egypta. V centre
ich rozhovorov bola ťažká situácia v regióne i v miestnych
cirkvách v každej z krajín.

SVET g Katolícke charity z ôsmich krajín
Blízkeho východu a Európy, medzi ktorými
figuruje aj Slovensko, zverejnili začiatkom
februára správu o svetovej situácii v súvislosti so
zotročovaním detí. Až trinásť miliónov detí je
vo svete obeťami obchodovania s ľuďmi, uvádza
oficiálne údaje OSN správa vypracovaná charitami z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Francúzska, Jordánska, Libanonu, Kosova, Slovenska
a Ukrajiny. V roku 2016 bolo za obete obchodovania s ľuďmi oficiálne uznaných 24-tisíc osôb
vrátane dospelých a detí. (vaticannews.va)
VATIKÁN g V sobotu 8. februára prijal Svätý
Otec František na audiencii prezidenta Ukrajiny
Volodymyra Zelenského. Ako uvádza komuniké
Svätej stolice, rozhovory sa venovali najmä humanitárnej situácii v krajine a mierovému úsiliu
v kontexte konfliktu ťahajúceho sa od roku 2014,
ktorým Ukrajina ešte stále trpí. Svorne vyjadrili
želanie, aby všetky zúčastnené strany prejavili
maximálnu vnímavosť na potreby obyvateľstva,
ktoré je prvou obeťou násilia, ako aj úsilie a dôslednosť v dialógu. (TK KBS)
VATIKÁN g V liste z 11. februára adresovanom
Mons. Josephovi Marinovi, prezidentovi Pápežskej cirkevnej akadémie, ktorá slúži na prípravu
diplomatického personálu Svätej stolice, Svätý
Otec František žiada, aby od akademického
roka 2020 – 2021 kandidáti absolvovali ročnú
misionársku činnosť v niektorej diecéze vo svete.
Požiadavka nadobudnutia misionárskej skúsenosti, avizovaná Svätým Otcom v záverečnom
príhovore na Synode o Amazónii, sa dostala
do konkrétnej podoby. (TK KBS)

NÁVŠTEVA GRÉCKOKATOLÍKOV
V LONDÝNE
LONDÝN/ANGLICKO g Zástupcovia Košickej eparchie navštívili v Mäsopôstnu nedeľu 16. februára gréckokatolíckych krajanov. Svätú liturgiu
v slovenskom, bieloruskom a staroslovienskom jazyku slávili spolu s miestnym kňazom a správcom otcom Sergejom Stasievičom, ktorý sa stará aj
o miestnych slovenských gréckokatolíkov. Trpezlivo sa učí slovenský jazyk
a vyjadril sa, že s radosťou okrem jeho bieloruských veriacich slúži aj slovenskej komunite.
V homílii bolo veriacim zdôraznené, že význam ľudského života vyplýva
z Božej lásky. Preto jedinou správnou odpoveďou je túžba po Bohu. Človek sa
raz postaví pred súdnu stolicu a vtedy bude rozhodujúce to, aký vzťah vytváral
so svojím Bohom. Výsledkom bude večné ponorenie sa do prekliatia, alebo
láskyplného objatia. Diabol však chce človeka odviesť od tohto vzťahu, zmeniť
vnímanie podstaty muža a ženy. Najlepším prostriedkom je pokánie, ktorá
často pripomína pri svojich zjaveniach aj Presvätá Bohorodička. Po svätej liturgii sa všetci stretli na zvyčajnom spoločnom pohostení, kde prediskutovali
organizačné záležitosti a hľadali spoločnú cestu vpred. (Marek Vojčík)
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STRETNUTIA S OTCOM
Michal PAVLIŠINOVIČ, Martin MRÁZ, Stanislav GÁBOR, Richard FUČKO

ĽUTINA g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil 1. februára
v Bazilike minor Zosnutia Presvätej
Bohorodičky svätú liturgiu, ktorú obetoval za všetky zasvätené osoby Prešovskej
archieparchie. Spolu s ním koncelebrovali
viacerí kňazi z rehole redemptoristov
a keďže zároveň bola aj fatimská sobota,
na svätej liturgii sa zúčastnili aj kňazi
Prešovského protopresbyterátu. V homílii
otec Rastislav Baka, prešovský protopresbyter, povzbudil prítomných, aby v tomto
svete hľadali pravdu. Zdôraznil, že tak
ako deti dostali vysvedčenie za svoju
snahu v škole, aj veriaci človek sa má usilovať o čnosti a dobré skutky, ktoré budú
ohodnotené raz vo večnosti.
V závere svätej liturgie vladyka Ján uistil
rehoľníkov o svojich modlitbách. Vyzval
ich k životu podľa ducha charizmy
zakladateľov ich reholí a k horlivosti.
Po svätej liturgii si spoločne pozreli
krátky dokumentárny film, ktorý vznikol
k 70. výročiu barbarskej noci – likvidácie
kláštorov v bývalom Československu.
MICHALOVCE g V predsviatok Stretnutia Pána 1. februára sa zasvätené osoby,
ktoré pôsobia v Košickej eparchii, stretli
s košickými biskupmi v Bazilike minor
Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach na fatimskej sobote. Po obvyklej
modlitbe ruženca a tretieho času nasledovala krátka katechéza otca Jozefa Parasku
CSsR, ktorú venoval zasvätenému životu,

Joachim Iľko

STRETNUTIA
S REHOĽNÍKMI

jeho histórii i súčasnosti. Pred začiatkom
archijerejskej liturgie privítal košický
eparcha hlavného slúžiteľa, apoštolského
administrátora vladyku Cyrila Vasiľa SJ.
Keďže sobota bola zameraná na zasvätený život, v kázni vyzdvihol príklad
mnohých svätých zakladateľov rádov
a reholí, ktorých členovia boli aj medzi
prítomnými v bazilike. Povzbudil ich,
aby aj v dnešnej dobe boli tými, ktorí svet
vyrušujú, sú tŕňom v jeho oku a nie sú iba
jeho súčasťou.

Maroš Dupnák

V Cirkvi sa pamätá aj na tých, ktorí napomáhajú v pastoračnej službe. Medzi nich patria rehoľníci i rehoľníčky či
kňazi, ktorí už kvôli veku či nedostatku fyzických síl nie sú
v aktívnej pastorácii, ale stále pomáhajú svojou službou
a modlitbami. Preto sa biskupi pri príležitosti sviatku Stretnutia Pána so Simeonom každoročne stretávajú s rehoľníkmi i kňazmi na dôchodku.

STRETNUTIA
S KŇAZMI
BADÍN g V Duchovnom
centre sv. Františka Xaverského sa 3. a 4. februára
konalo stretnutie kňazov
Bratislavskej eparchie
spojené so stretnutím
rehoľníkov pôsobiacich
v eparchii. Prvý deň bol
venovaný permanentnej
formácii a začal sa slávením archijerejskej svätej
liturgie, ktorej predsedal
bratislavský eparcha Peter
Rusnák. V príhovore vladyka otvorene poukázal
na aktuálne otázky a problémy zo života eparchie.
Kňazom kládol na srdce,
aby pri svojom pôsobení
mali vždy na pamäti svoje
hlavné poslanie, ktorým je
ohlasovanie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, a aby
sa v ich správaní a slovách
odrážala kňazská identita.
Duchovný program pokračoval prednáškami saleziána otca Petra Ondreja
SDB, ktorý sa zamýšľal
nad postavou a postojmi
starozákonného Jonáša
a predstavil dôležitosť
formácie v živote veriaceho. Večer patril spoločnému sláveniu večierne
a zdieľaniu kňazov o svojej
pastoračnej službe.

Druhý deň sa začal slávením utierne
a pokračoval pracovným zasadnutím,
na ktorom riešili rôzne administratívne, legislatívne, organizačné záležitosti
a personálie. Z hľadiska materiálneho zabezpečenia sa bude i naďalej pokračovať
v riešení bytovej otázky pre kňazov a úsilí
o dostavanie rozostaveného Chrámu sv.
Cyrila a Metoda v Trenčíne. Program
zakončilo slávenie svätej liturgie.

KOŠICE g V košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 2. februára
stretli kňazi na dôchodku so svojimi
biskupmi. Traja z nich reprezentovali
desiatku kňazov, ktorým už staroba alebo
choroba nedovolila spoločne ďakovať
za prežité roky v aktívnej službe.
Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, pripomenul,
že navštevovanie chrámu je jedným zo
znakov náboženského
prežívania, ale má zmysel
iba vtedy, keď sa stáva
stretnutím sa s Bohom.
Zdôraznil, že je potrebné
strážiť Krista – chrám Božej prítomnosti – vo svojom živote, ako to robil
sv. Jozef, a poslušnosťou
sa stávať chrámom Boha,
ako to robila Presvätá
Bohorodička.
archív Batislavskej eparchie

Popoludní program pre
zasvätené osoby pokračoval v priestoroch
kláštora redemptoristov
katechézou a spoločnými
modlitbami.

udalosť

Štefan Keruľ-Kmec ml.

Po modlitbe Molebena k Presvätej Bohorodičke a modlitbe k blaženému mučeníkovi Metodovi Trčkovi sa po záverečnom
požehnaní ujal slova vladyka Cyril, ktorý
sa poďakoval veriacim za vrelé prijatie.
V spomienkach sa vrátil k tomu, keď ako
mladý chlapec prichádzal do baziliky
pred obraz Matky ustavičnej pomoci,
a všetkých veriacich pozval na ďalšiu
fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční
v Klokočove pri príležitosti posviacky základného
kameňa pútnického
centra.
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Kamil Oravec
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PREŠOV g Na pôde
Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl.
P. P. Gojdiča sa 3. februára stretol vladyka Ján
Babjak s kňazmi dôchodcami, ich manželkami
a vdovami po zomrelých
kňazoch. Stretnutie sa
začalo spoločnou svätou
liturgiou v seminárnej
kaplnke. V kázni vladyka
vychádzal z evanjelia
a poukázal na stretnutie
starca Simeona s dieťaťom Ježišom, pri ktorom
Simeon velebí Boha
slovami: „Teraz prepustíš,
Pane, svojho služobníka“.
„Všetci sa, či chceme, či
nechceme, každým dňom
blížime k nášmu cieľu,
k stretnutiu s Bohom tvárou v tvár... Toto stretnutie nám nemá spôsobovať
smútok v duši, ale,
naopak, veľkú radosť,“
zdôraznil vladyka. Poďakoval sa kňazom za ich
obetavú službu aj v jeseni
ich života. Po spoločnom obede si vypočuli
myšlienky Svätého Otca
Františka na tému pastorácie starých ľudí. V závere stretnutia sa pomodlili
panychídu za zomrelých
kňazov, ktorú viedol prešovský protosynkel otec
Ľubomír Petrík.
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napíšte nám
spravodajstvo

Jozef Andrej
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30. VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY JÁNA HIRKU
pripomenul, že Boh je stredobod všetkého,
no všetku svoju lásku smeruje k človeku,
čo najviac ukázal v osobe svojho Syna.
Na príklade svätého Teodora Tiróna, ktorého meno znamená Boží dar, vysvetlil, že
každý má byť Božím darom. Tento postoj
zastával a učil aj nebohý biskup Ján Hirka.
V závere arcibiskup Ján Babjak SJ pozval
veriacich aj naďalej zotrvávať v modlitbách
za dušu zosnulého biskupa. Po skončení
liturgických modlitieb dlhoročný tajomník

biskupa Hirku otec Andrej Rusnák
priblížil jeho život v krátkom medailóne.
Zdôraznil, že biskup Ján Hirka sa vždy držal práve svojho biskupského hesla a skrze
Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Márie
viedol jemu zverený ľud do nebeského
kráľovstva. Výročie si prednáškou otca Andreja Rusnáka pripomenuli aj pedagógovia
a študenti na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
(Michal Pavlišinovič)

Kamil Oravec

PREŠOV g V Katedrále sv. Jána Krstiteľa
si 17. februára pripomenuli 30. výročie
biskupskej vysviacky Jána Hirku. V úvode viedol Moleben k bl. Pavlovi Petrovi
Gojdičovi špirituál kňazského seminára
otec Marcel Pisio. Svätú liturgiu slávil
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ za účasti mnohých kňazov.
V kázni sa prihovoril otec Marek Petro,
profesor na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity. V homílii

DEŇ UČITEĽOV PREŠOVSKEJ
ARCHIEPARCHIE
PREŠOV g Gréckokatolícky školský úrad pre cirkevné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovskej archieparchie zorganizoval 4. februára Deň učiteľov ako prejav poďakovania
za ich prácu.
Program otvorila svätá liturgia v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča
v Prešove, ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ za účasti prešovského protosynkela, predstavených seminára a kňazov pôsobiacich v školách. Otec Ľubomír Petrík, prešovský
protosynkel, vysvetlil, že každý pokrstený človek je chrámom, ktorý však ťažký hriech môže spustošiť. Poďakoval sa pedagógom, že pomáhajú žiakom spoznávať nielen pravdy tohto sveta, ale tiež, že
vlievajú do ich života nádej Kristovho víťazstva nad každým hriechom. Po svätej liturgii sa vladyka
Ján prihovoril prednáškou o katechizácii v rámci cirkevných škôl a oboznámil ich s myšlienkami pápežov na tému katolíckej výchovy. Záver programu tvorilo divadelné predstavenie veselohry Boženy
Slančíkovej Timravy Ťapákovci v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. (Adriana Matoľaková)

SPOMIENKOVÁ
SLÁVNOSŤ
NA OTCA
FRANTIŠKA
DANCÁKA
KRUŽLOV g Ústredie slovenskej
kresťanskej inteligencie, pobočka
Bardejov a obec Kružlov zorganizovali 9. februára spomienkovú
slávnosť na otca Františka Dancáka, ktorá sa uskutočnila symbolicky v deň jeho nedožitých 81. narodenín. Na slávnosti, ktorá sa
niesla v spomienkach na duchovného otca Františka, si ho priatelia
sprítomnili prostredníctvom fotografií a nakrútených rozhovorov.
Súčasťou podujatia bolo predstavenie troch publikácií, ktoré boli
vydané po jeho smrti v roku 2019.
Ide o autobiografiu s názvom
80 rokov gréckokatolíckeho kňaza,
Pútnické miesta – Najznámejšie
svätyne a Starina – Ľudia a dejiny.
(Ján Maník)

KATECHETICKÝ
SEMINÁR
V PREŠOVE
PREŠOV g Katechetický úrad Prešovskej
archieparchie v spolupráci s Metodickopedagogickým centrom RP v Prešove
pripravil 7. februára odborný seminár pre
učiteľov náboženskej výchovy a kňazov
s názvom Na čo ne/zabúdať v katechéze.
Otec Peter Tirpák, docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove, priblížil katechézu
ako cestu. Podotkol, že v katechéze sa treba uberať cestou formácie detí a mládeže
aj osoby katechétu. Človek ktorý formuje,
potrebuje sa aj sám formovať. Priblížil
katechézu ako cestu rozvoja viery, kde je
potrebné zodpovedať otázky čo, prečo
a ako učiť to, čo učil sám Ježiš.

spravodajstvo

KOŠICKÍ KATECHÉTI
SI PRIPOMENULI
UDALOSŤ SLZENIA
KLOKOČOVSKEJ
IKONY
KOŠICE g Metodický seminár pre učiteľov náboženstva s tematikou 350. výročia
slzenia ikony Presvätej Bohorodičky
v Klokočove sa 19. februára začal modlitbou tretej hodinky v biskupskej kaplnke.
Katechétov privítal riaditeľ Katechetického
úradu Ján Ducár a pozdravili ich obaja košickí biskupi. Historik, tajomník biskupa
a hovorca Košickej eparchie otec Martin
Mráz predstavil udalosť slzenia Klokočovskej ikony a jej putovanie, ktoré je späté aj s dojemným osudom Heleny Zrínskej.
Prítomní si pozreli krátky dokument, ktorý vznikol pri príležitosti výročia slzenia ikony
Bohorodičky v Klokočove.
V druhej časti otec Vlastimil Bajužik, farár zo Zalužíc, predstavil vzorovú vyučovaciu
hodinu s tematikou plačúcej Matky z Klokočova pre druhý stupeň základnej školy. Jej
cieľom bolo vzbudiť hrdosť na pútnické miesto plné duchovného bohatstva. (-mg)
Dávid Kováč/Byzantinos

V poslednom bloku sa venovala pozornosť
konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu
Dei verbum a jej významu v katechéze.
(Vladislav Petrík)
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PREDSTAVILI PROJEKT
PÚTNICKÉHO CENTRA
V KLOKOČOVE
TREBIŠOV g V rámci Jubilejného roka 350. výročia slzenia ikony Presvätej
Bohorodičky v Klokočove delegáti Košickej eparchie predstavili 13. februára
v trebišovskom Mestskom kultúrnom stredisku víziu areálu pútnického miesta
v Klokočove. Jej prvou etapou má byť realizácia pútnického centra. Pozvanie
prijali zástupcovia štátnej správy a samosprávy, podnikatelia, ako aj osoby činné
vo verejnom živote.
V prvej etape realizácie celkovej vízie pútnického areálu by malo v novozrekonštruovaných priestoroch vzniknúť adekvátne zázemie pre prijímanie návštevníkov pútnického miesta, polyfunkčná aula, informačné centrum a hygienické
zariadenia. Pútnické centrum má slúžiť aj ako ubytovacie zariadenie.
Súčasťou večera bolo priblíženie minulosti i súčasnosti pútnického Klokočova,
štyria dobrodinci priblížili svoj osobný vzťah ku Klokočovu a boli predstavené
formy podpory. Program zahŕňal aj kultúrnu časť, v ktorej vystúpil Kňazský
zbor Košickej eparchie, študenti Základnej umeleckej školy sv. Cecílie zo Sečoviec, a s krátkym programom trio Labirsky beťare a spevák Štefan Štec. (TSKE)

SIGORD g V Centre pre rodinu sa 6. – 11.
februára konal seminár Otcovo srdce pod
vedením manželov Hoxarovcov. Program
zahŕňal prednášky na rôzne témy, každodenné
slávenie svätej liturgie, možnosť prijať sviatosť
zmierenia a duchovného rozhovoru aj rôzne
aktivity k témam. Cieľom seminára je hlbšie
pochopiť Boha ako Otca, ktorý je plný lásky
a milosrdenstva a precítiť túto Božiu otcovskú
lásku. (J. Greško)
LITMANOVÁ g Za chladného počasia
a v množstve snehu sa 9. februára na hore
Zvir konala malá púť. V homílii otec Martin
Dudok, rektor chrámu na hore Zvir, povzbudil
k milosrdenstvu podľa vzoru milosrdného
otca cez spoznanie veľkej Božej lásky. Tiež vysvetlil, že sloboda nespočíva v tom, že všetko
človek smie, ale že vie, kam smeruje jeho život
– k večnému stretnutiu s Otcom. (-md)
BRATISLAVA g Apoštolský administrátor
Košickej eparchie vladyka Cyril Vasiľ SJ sa
13. februára zúčastnil na diskusnom večere
v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom
centre sv. Jozefa Freinademetza. Počas dvojhodinovej diskusie na tému Čo by dnes povedali
svätí Cyril a Metod Slovákom? odpovedal arcibiskup aj na množstvo otázok študentov a ostatných prítomných. Diskusiu ponúklo Fórum
kresťanských inštitúcií, ktoré aj takto chcelo
najmä študentov povzbudiť vo viere, aby lepšie
vnímali hlboké teologické i historické korene

Monika Girovská

www.casopisslovo.sk
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KOŠICE-ŤAHANOVCE g Do témy Národného týždňa manželstva, ktorý prebiehal
od 10. do 16. februára, sa zapojila aj farnosť
Košice-Ťahanovce. Pre manželov bola počas
celého týždňa pripravená ponuka podujatí
a modlitieb, aby mohli spolu posilniť, prehĺbiť
a povzbudiť svoje manželstvo. Pracovný
týždeň sa niesol v duchu modlitieb za manželstvá, na ktoré sa pamätalo pri svätých
liturgiách. V piatok podvečer bola hlavným
bodom svätá liturgia s tematickou homíliou
o tajomstve manželstva a obnova manželských
sľubov. Večerný program pokračoval druhým
ročníkom bowlingového turnaja manželov.
Vyvrcholením týždňa bola sobotná manželská
večera Večer príbehov. Moderovaný večer odzrkadľoval spoločné spomínanie manželského
páru na vlastný príbeh. (J. Fedorišin)

V ĎURKOVEJ OBNOVILI INTERIÉR
CHRÁMU
ĎURKOVÁ g Pri príležitosti slávnosti chrámového sviatku sv. Valentína
slávil 16. februára prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu v obci Ďurková, ktorá patrí do farnosti Vislanka. Slávnosť
sa začala pri obecnom úrade privítaním vladyku starostkou obce Ivanou
Opinovou a posviackou obnovenej budovy obecného úradu. Slávnosť potom
pokračovala posvätením obnoveného interiéru chrámu.

sr. Emanuela Rindošová SNPM

Vladyka v homílii poukázal na život sv. Valentína, ktorý Boha miloval aj
za cenu mučeníckej smrti. Zdôraznil, že človek chce byť šťastný, chce milovať, no blúdi, lebo žiadostivá láska ho vedie k nezmyselnému životu. Láska
k Bohu a jeho prikázaniam je zárukou správnej lásky k ľuďom. V závere svätej
liturgie sa vladykovi aj všetkým, ktorí sa podieľali na obnove chrámu a celej
slávnosti, poďakoval správca farnosti otec Peter Kijovský. (-pk)

VLADYKA JÁN BABJAK NAVŠTÍVIL
CHORÝCH
PREŠOV g Pri príležitosti Svetového dňa chorých navštívil 11. februára
seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Cieľom návštevy bolo spoločné stretnutie s chorými a modlitba.
V príhovore vladyka Ján sprostredkoval posolstvo Svätého Otca Františka
k 28. Svetovému dňu chorých. Osobne sa stretol s každým chorým a seniorov
i personál obdaroval darčekom. Na záver stretnutia mu seniori odovzdali
vlastnoručne vyrobený kríž z prírodných materiálov ako symbol posily a nádeje v ich osobnom utrpení. (Emanuela Rindošová SNPM)

svojej viery a aby našli odpovede na otázky,
ktoré ich trápia. Po diskusii nasledovala svätá
omša, ktorú slávil aj bratislavský eparcha Peter
Rusnák a kňazi pôsobiaci v bratislavskom
UPC. (Rádio Lumen)

KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV g 
Gréckokatolícka farnosť Božej Múdrosti a rímskokatolícka farnosť Svätej rodiny spoločne
pripravili pre manželov v rámci Národného
týždňa manželstva 10. – 16. februára bohatý
program. V pondelok si počas biblického večera vypočuli prednášku Róberta Lapku na tému
Príbeh Tobiho a Sáry v Knihe Tobiáš. V utorok sa v Cerkvi Božej Múdrosti počas svätej
liturgie prihovoril otec Aurel Halajčík, farár
rímskokatolíckej farnosti. Záver večera patril
Akatistu požehnania rodín. V stredu na svätej omši v rímskokatolíckom chráme Svätej
rodiny homíliu predniesol otec Jozef Matejovský, farár gréckokatolíckej farnosti, a súčasťou
programu bola aj obnova manželských sľubov.
Štvrtkový večer patril manželskému tancu.
Vyvrcholením bola piatková Valentínska večera, počas ktorej zazneli svedectvá siedmich
manželských párov. (-jm)
PREŠOV g V rámci kampane Národný
týždeň manželstva sa v Rákociho paláci
11. februára uskutočnila vernisáž výstavy
víťazných diel fotosúťaže Náš príbeh. Výstavu
tvorilo dvadsať najlepších fotografií, na ktorých sa objavili príbehy z turistiky, romantické
zápletky, rozprávanie o príchode detí na svet,
ale aj zábavné motívy: manželský príbeh zo
stavebnice, nájdi päť rozdielov po 15 rokoch či
rodinný príbeh o kadibudkách. Výstava potrvá
do 31. marca. Neskôr poputuje po ďalších
inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja. Ďalšími
zastávkami budú Vihorlatské múzeum v Humennom, Podtatranské múzeum v Poprade,
kaštieľ v Stropkove, Ľubovnianska knižnica
v Starej Ľubovni, Okresná knižnica D. Gutge-
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sela v Bardejove a Hornozemplínske osvetové
stredisko vo Vranove nad Topľou. (R. Žitný)
PREŠOV g V poradí už štvrtý evanjelizačný
večer cyklu Tajomstvo nekonečného života
zaplnil 11. februára prešovské kino Scala. Večer
svojimi piesňami sprevádzala kapela Peter
Milenky & band, ktoré dopĺňali rozhovor otca
Petra Milenkyho a jeho hosťa, otca Štefana Paločka, pedagóga na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove na tému Prameň života.
Rozhovor dopĺňali aj odpovede na otázky
z publika zasielané priamo otcovi Petrovi alebo na facebookovú stránku kapely. (R. Fučko)

PRVÁ FARSKÁ CHARITA
V KOŠICKEJ EPARCHII
KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV g Pri svätej liturgii 16. februára otec
Vladimír Tomko, emeritný košický protosynkel a bývalý dlhoročný riaditeľ
Košickej eparchiálnej charity, navštívil ako zástupca Košickej eparchie farnosť
Košice-Furča, aby predstavil Schvaľovací dekrét miestnej farskej charity, ktorá
je prvou v Košickej eparchii.
V úvode slávenia svätej liturgie posvätil novú čašu, diskos, ďalšie bohoslužobné nádoby a chrámové zástavy. Schvaľovací dekrét prijal po svätej liturgii
miestny farár otec Jozef Matejovský, ktorý je aktuálnym riaditeľom Košickej
eparchiálnej charity. Poslaním farskej charity je budovanie spoločenstva vo
farnosti so zreteľom na zmiernenie a odstránenie materiálnej, duševnej a duchovnej chudoby človeka. (-jm)

VYŠNÉ REMETY g Už tradičný detský
karneval sa vo farnosti Vyšná Rybnica konal
15. februára. Program sa začal predstavením
masiek a pokračoval tancom, súťažami a bohatou tombolou. O skvelú náladu sa postarali
animátori zo Sobraniec. Karneval pokračoval
fašiangovou veselicou, kde sa k deťom pridali
aj dospelí. (M. Baran)
SEČOVCE g V rámci detských stretnutí
Sečovského protopresbyterátu Detský SEN
(Sečovce evanjelium nasledujú) sa 16. februára
konalo druhé stretnutie, ktoré sa nieslo v karnevalovom duchu. V mestskom kultúrnom
stredisku boli pre deti pripravené eRkotance,
súťaže, maľovanky i tombola. Spoločné stretnutie vyvrcholilo modlitbou. (-jh)
ŠAŠTÍN g V rámci programu Púte zaľúbených
sa 16. februára bratislavský eparcha Peter Rusnák zúčastnil na besede a svätej omši, na ktorej
sa účastníkom púte v kázni tiež prihovoril.
(S. Gábor)
BRATISLAVA g Pre miestnu gréckokatolícku komunitu Ukrajincov slávil 16. februára
gréckokatolícky vladyka Irenej Bilik, kanonik
baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, svätú
liturgiu. Do hlavného mesta Slovenska so
sebou priniesol aj relikviu svätého apoštola
Petra. Ukrajinci, ktorí v Bratislave pracujú,
majú od minulého roka možnosť zúčastniť
sa raz za mesiac na gréckokatolíckej liturgii
v ukrajinskom jazyku v Kostole svätej Rozálie
v Lamači, ktorú pre nich slávi otec Andrej
Škoviera, ktorý pôsobí na nunciatúre.
(Rádio Lumen)
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KŇAZSKÝ SEMINÁR BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE

PREŠOV g V druhom týždni letného
semestra zorganizovalo Gréckokatolícke
mládežnícke pastoračné centrum 18. februára
pre vysokoškolákov Hot-dogovicu. Program sa
začal večernou svätou liturgiou mladých v prešovskej katedrále, po ktorej sa študenti presunuli do priestorov centra. Po krátkej katechéze
otca Martina Tkáča, povereného pastoráciou
stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v Prešove, bol už čas vyplnený hotdogmi, spoločnými rozhovormi a hrami. (R. Fučko)
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PONDELOK
9. marec

Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Predo mnou nastal koniec všetkému...
(Gn 6, 13b)
Boh ohlasuje koniec. Vidí skazenosť
sveta, je rozhodnutý zničiť život na zemi.
Nekoná však hneď, v afekte, ale poskytuje
čas na pokánie. Dáva presné pokyny, ako
má vyzerať koráb, ktorý poskytne dočasné
útočisko na záchranu. Čas budovania je
čas, ktorý Boh ponúka na pokánie. Chce,
aby ľudstvo obrátilo svoje srdcia k nemu.
Ponúka priestor na zmenu. Prostredníctvom
Cirkvi (korábu) ti ponúka čas pôstu,
prípravy na obrátenie. Využime túto milosť
na budovanie bohumilého života, aby sme
sa stali spravodlivými pred Pánom.
Čítania: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21; Hebr 12,
1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 – 16, zač. 80
Služba VPD: Stichiry na 10 veršov: zo stredy
druhého týždňa Veľkého pôstu a potom sebastejským muč., pričom prvú opakujeme.
Sláva, I teraz, bohorodičník muč. Po Moja
modlitba sa berie prokimen a apoštol,
po ňom aleluja a evanjelium. (MM: 19, 53)

UTOROK
10. marec

Mučeník Kodrat a spoločníci
Lebo už len sedem dní... (Gn 7, 4a)
Čas na pokánie sa pomaly míňa. Čas sa kráti.
No Boh dáva ešte sedem dní a naplní, čo
povedal. Zahynie všetko, čo je nespravodlivé
z ľudského pokolenia. Ešte stále máme
milosť od Boha. Aj keď sa nám to zdá málo,
aj tých sedem dní Boh chce použiť na našu
záchranu. Nikdy nie je neskoro nasmerovať
svoje vnútro na Boha. Cez modlitbu Efréma
Sýrskeho volajme „Áno, Pane a Kráľu, daj,
aby som videl vlastné prehrešenia...“
Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 31 –
11, 1, zač. 38
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: každodenné antifóny; menlivé časti z utorka
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
11. marec

Patriarcha Sofronios
I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia...
do korába. (Gn 7, 7)
Nastal čas. Aj napriek milosti na pokánie
ľudstvo nezmenilo svoje srdce a neobrátilo
sa. Hriech sa naďalej rozmáhal. Noe vošiel
do korába, „ako mu prikázal Pán“, aby
tam našiel záchranu pred skazou sveta. Aj
dnes ti Boh ponúka koráb – Cirkev, miesto
záchrany, kde môžeš nájsť útočisko pred
zlom v tomto svete. Cez Cirkev si môžeme
nájsť cestu k Bohu a opäť nadobudnúť
istotu v neistote tohto sveta.
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Čítania: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18
Služba VPD: Stichiry na 10 veršov: zo stredy
tretieho týždňa Veľkého pôstu a prepodob.
Teofánovi, pričom prvú opakujeme; Sláva,
I teraz, bohorodičník prepodob.; zdrž.
od mäsa (MM: 20, 51)

ŠTVRTOK
12. marec

Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky
A Pán zavrel Noema zvonku. (Gn 7, 16b)
Boh uvádza svet do stavu, ktorý bol pred
stvorením, do stavu bez hriechu. Nezatvára
dvere pred človekom zvonku preto, aby
ho opustil a zabudol, ale z lásky mu opäť
pripravuje „to, čo je dobré“. Takto chce
človeka ochrániť pred namyslenosťou
a pýchou. No človek to neprijal. Cez hriech
opäť privádza svet do chaosu a neporiadku
– do potopy. Preto nezatvrdzujme
svoje srdcia, ale využívajme čas pôstu
na otvorenie dverí svojho srdca Božej láske.
Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8,
4; zač. 24
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Každodenné antifóny; menlivé časti zo štvrtka
(HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
13. marec

Prenesenie ostatkov Nikefora, konštantínopolského patriarchu
Vyjdi z korába ty i tvoja žena... (Gn 8, 16a)
Nastáva nový začiatok. Hriech bol
potopený, svet bol vrátený z chaosu
do poriadku. Človek dostal novú príležitosť
začať život v Božej prítomnosti. Aj keď
„zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti
zlé“ (porov. Gn 8, 21) a Pán vidí až na dno
srdca, predsa s nami počíta a plánuje nový
začiatok. Nebojme sa opustiť komfort
svojho pohodlia, opustiť svoj starý štýl
života. Nebojme sa vyjsť von a načúvať
jeho hlasu, ktorý nás aj dnes chce viesť
pustatinou nášho života.
Čítania: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12
Služba VPD: Stichiry na 10 veršov: dvakrát
z piatka tretieho týždňa Veľkého pôstu,
muč. 6. hl. a prepodob. Benediktovi, pričom prvú opakujeme, Sláva: zosnulým 6.
hl. I teraz: bohorodičník, mučeníkom 6. hl.;
zdržanlivosť od mäsa (MM: 21, 43, 51)

SOBOTA
14. marec

Tretia zádušná sobota
Prepodobný Benedikt
Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť...
(Mk 2, 14)
Začína sa nový vek, začalo sa
znovustvorenie človeka. Ježiš ruší každé

tabu a stoluje s hriešnikmi a mýtnikmi.
Pozýva k novému začiatku. Oslovuje
hriešnikov, aby zmenili svoje životy. Ponúka
sám seba ako cestu pravdy a spravodlivosti.
Treba len bez váhania vstať a nasledovať
Krista. Zanechať starý spôsob života,
zanechať komfort, cez ktorý sme si
namýšľali, že všetko je v poriadku. Sme
uprostred cesty nášho obrátenia. Stav
nášho života je vážny a potrebujeme Božiu
pomoc. Tu ide o večný život, ide o našu
spásu. Ježiš ide okolo.
Čítania: 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 –
30, zač. 16 (zosnulým); Hebr 10, 32 – 38a,
zač. 325; Mk 2, 14 – 17, zač. 8 (radové)
Liturgia: Každodenné antifóny; menlivé
časti zosnulým; namiesto Dôstojné je sa
spieva Najčistejšia Bohorodička (HS: 162;
PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA
15. marec

3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná
Mučeník Agapios a spoločníci
Kto chce ísť za mnou... (Mk 8, 34b)
Malé dieťa chcelo preniesť ťažkú vázu
s kvetmi. Usilovalo sa, namáhalo, fučalo,
ale nevládalo ju posunúť ani o milimeter.
„Vložil si do toho všetku silu?“ opýtal sa
otec. „Áno,“ odpovedal chlapec. „Nie,“
dodal otec, „lebo si ma nepožiadal
o pomoc.“ (Bruno Ferrero) Ak berieš
tento čas Veľkého pôstu vážne, usiluješ sa
a namáhaš, pociťuješ únavu. Potrebuješ
pomoc a povzbudenie. Je to čas nášho
sebaukrižovania, naša skúsenosť s plnením
Kristovho prikázania „Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nasleduje ma“. Nemôžeme
však zobrať svoj kríž a nasledovať Krista,
ak neprijmeme jeho kríž. Kríž, ktorý nás
spasí. Kríž, ktorý dáva zmysel, ale aj silu
radšej ho nasledovať, ako žiť život v hriechu
a sebauspokojovaní. Chce, aby sme prestali
ovládať svoj život a dovolili mu ho riadiť.
Žiada, aby sme sa mu podriadili a zbavili
sa svojho ega, pre ktoré si namýšľame, že
vieme lepšie než Boh, ako prežiť svoj život.
Pozerajúc na kríž ako víťazstvo našej spásy,
občerstvení a povzbudení po namáhavej
ceste, vzdajúc sa vlastných záujmov,
dobrovoľne nesme svoj kríž kráčajúc
s Kristom k víťaznému cieľu.
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač 311; Mk 8, 34
– 9, 1, zač. 37
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Predobraz.
antif. a blaženstvá; hlas 7; tropár z hlasu
a krížu, Sláva, I teraz, kondak z triódy;
prokimen, Aleluja a pričasten z triódy; namiesto Svätý Bože – Tvojmu krížu; namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba milostiplná
(HS: 150, 211; PZ: 104, 174; HP: 105, 172)
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PONDELOK
16. marec

Mučeníci Sabinus a Papas
Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka... (Gn 8, 21b)
V závere jednej rozprávky pre deti o potope
sveta, Noe vypustil zvieratá a všetko sa
postupne vracalo do normálu, Boh povedal:
„Už nikdy nevyhubím ľudstvo, ono sa
vyhubí samo a na to nepotrebuje Boha.“ Boh
vedel, že ani také veľké napomenutie, ako je
potopa sveta, nezmení zmýšľanie ľudského
srdca. Napriek tomu nám dal príležitosť
začať od začiatku. Nechal nás rozhodnúť sa
v slobode pre neho. Ak prestaneme vnímať
Božiu prítomnosť vo svojom živote a ak sa
neodvrátime od hriechu, privedieme tento
svet do „potopy“ my.
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23,
zač. 51
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka
(HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
17. marec

Prepodobný Alexej
Ja uzavieram zmluvu s vami a vaším potomstvom... (Gn 9, 9)
Vždy pri podpísaní zmluvy očakávaš, že
bude dodržaná. Ak bude porušená, tak
si môžeš uplatniť svoje právo, ktoré je
v nej ustanovené. Aj Boh uzavrel zmluvu
s Noem a jeho potomstvom. Túto zmluvu
potvrdzuje znamením, pečaťou. Dúha nám
ma pripomínať pokoj a Božie milosrdenstvo.
Má nám pripomínať, že on je verný. Ale ako
je to so mnou? Som ja verný zmluve, ktorú
som uzavrel pri sviatosti krstu? Nie som
to ja, kto mnohokrát vyjednáva s Bohom?
Ale on znova a znova preukazuje svoje
milosrdenstvo.
Čítania: 1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 –
30, 36b – 43, zač. 52 a 54
Aliturgický deň. (pozri 10. marec)

STREDA
18. marec

Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu.
(Gn 9, 20)
Obsahom zmluvy nebolo vysedávanie
a čakanie na lepšie časy. Noe začal pracovať
na lepšom živote pre seba a svoje potomstvo.
Záleží na nás, ako k tomu pristúpime.
Boh nám dal všetko potrebné na život.
Buď budeme s jeho požehnaním pracovať
na tom, čo máme, alebo naďalej ostaneme
vo svojom pohodlí. Zadudraní a znechutení,
že nič nie je tak, ako chceme, že život nejde
podľa našich predstáv. Noe konal. Aj keď
nič nebolo ideálne, pracuje a zbiera úrodu.
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Nehľadajme dôvody, prečo sa to nedá, ale
hľadajme spôsoby, ako to urobiť.
Čítania: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9
Služba VPD: Stichiry na 10 veršov: zo
stredy prostredného týždňa a mučeníkom,
pričom prvú opakujeme; Sláva, I teraz, bohorodičník zo stredy prostredného týždňa;
zdržanlivosť od mäsa (MM: 22, 53)

ŠTVRTOK
19. marec

Mučeníci Chryzant a Dária
Poďte, postavme si mesto a vežu...
(Gn 10, 4)
Ľudia veľmi rýchlo zabudli na zmluvu
s Bohom. Rozhodli sa postaviť mesto a vežu
až do neba, aby dokázali, že ich moc je
podobná Božej. Bohu sa to nepáčilo, a preto
rozhodol: „Pomäťme tam ich jazyk, aby
nik nerozumel reči druhého.“ Aj týmto
spôsobom chcel zabrániť ľudstvu vstúpiť
do pýchy. Zabúdame na následky hriechu
Adama a Evy, a chceme byť ako Boh. No
nie je v našej moci riadiť tento svet. Bez
spojenia s ním nás všetky dobrá tohto sveta
nebudú navzájom zbližovať, ale budeme
sa navzájom odcudzovať, až nakoniec si
nebudeme rozumieť.
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 –
30, zač. 105
Aliturgický deň. (pozri 12. marec)

PIATOK
20. marec

Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
Odíď zo svojej krajiny... (Gn 12, 1)
Zaiste nebolo ľahké pre Abraháma odísť
z domova, z istoty, ktorú mal pri svojej
rodine. Ísť do neznámej krajiny, ktorá hneď
nebude jeho. Ale mal prísľub Boha, že
bude veľkým národom. Na základe slova,
ktoré dostal, odchádza. V jeho poslušnosti
vidno vieru v Božie slovo. Aj od nás Boh
žiada vieru. Cez našu poslušnosť jeho slovu
Boh chce, aby sme tomuto svetu ukázali
moc jeho slova. Boh vkladá do nás dôveru
v naplnení jeho prisľúbení.
Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26
Služba VPD: Stichiry na 10 veršov: z piatka
prostredného týždňa, mučeníkom 7. hl.
a prepodobnému Jakubovi, pričom prvú
opakujeme; Sláva zosnulým 7. hl. I teraz,
bohorodičník 7. hl.; zdržanlivosť od mäsa
(MM: 23, 44, 48)

SOBOTA
21. marec

Štvrtá zádušná sobota
Prepodobný Jakub Vyznávač
... povedal mu: „Effeta“, čo znamená: „Otvor sa!“ (Mk 7, 34)

Maliar znázornil obraz Ježiša, ktorý
stojí pred dverami a klope. Obraz sa
dostal na výstavu, kde si diváci všimli, že
na dverách chýba kľučka. Mysleli si, že
maliar urobil chybu a upozornili ho. On sa
usmial a povedal, že to urobil úmyselne,
lebo chcel naznačiť, že Ježiš síce môže
klopať, ale otvoriť musí majiteľ domu.
Ak to neurobí, Ježiš odíde. Ak sme aj
my duchovne hluchonemí, neotvoríme
Ježišovi, hoci on stále klope a čaká, aby
vyliečil našu chorobu. Využime dnešné
stretnutie s ním, odíďme od okolitého
hluku a poprosme ho, aby sa dotkol našich
uší aj jazyka. Aby svojím slovom a dotykom
otvoril naše srdce a dal nám silu, aby
sme o ňom mohli vydávať pred svetom
svedectvo.
Čítania: 1 Kor 15, 47 – 57, zač. 163; Jn 5, 24 –
30, zač. 16 (zosnulým); Hebr 6, 9 – 12, zač.
313; Mk 7, 31 – 37, zač. 31 (radové)
Liturgia: (pozri 14. marec)

NEDEĽA
22. marec

4. pôstna nedeľa – Jána Klimaka
Hieromučeník Bazil
Verím. Pomôž mojej nevere! (Mk 9, 24b)
Keď človek vynaložil všetko úsilie a námahu,
aby odvrátil nepriaznivé okolnosti, ktoré
doliehajú na život, ocitne sa v stave
„zúfalstva“. Čo ďalej? Mám ešte nádej?
Jedno príslovie hovorí: Nádej zomiera
posledná. Ale je to skutočne tak i vtedy,
keď stojíme zoči-voči ťažkostiam, ktoré
prináša život? Evanjelium nám predstavuje
situáciu zúfalého otca. Kto vlastne potrebuje
pomoc. Otec alebo syn? Ježiš sa viac zaujíma
o zúfalého otca ako o chlapca. Vstupuje s ním
do rozhovoru a pýta sa na syna. Tak privádza
otca k viere, ktorá „môže všetko“. Môžeme
si predstaviť, ako na toho muža vážne hľadí:
„Ver mi. Pozri, Boh, ktorý je všemohúci, je
uprostred vás.“ Nekonáme niekedy podobne
aj my? Obraciame sa na Ježiša, aby vzal
problém do svojich rúk? Alebo až keď sme
na dne? Ježiš neprišiel iba konať zázraky
a riešiť beznádejné prípady. Jeho poslaním
bolo, aby sme v ňom spoznali Boha, ktorý
nezabudol na svoj ľud, stále nás miluje a teraz
je mám bližšie ako kedykoľvek predtým.
Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 –
31, zač. 40
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Predobraz. antif. a blaženstvá; hlas 8; tropár z hlasu, Sláva
kondak z triódy, I teraz, kondak chrámu
Bohorodičky (ak nie je chrám Bohorodičky,
Sláva, I teraz, kondak z triódy); prokimen,
aleluja a pričasten z hlasu; namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba milostiplná ( HS: 152,
212; PZ: 106, 175; HP: 107, 174)
Martin Gergelčík
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pre deti

detská

Synku, kde si
sa stratil?

Tu som,
v knižnici!

Hľadal som ťa
po celom
monastieri.

A ja som zasa
hľadal nejakú
zaujímavú
knihu ...

...
pozrite
...

Príbehy poslušníka

Ahoj, deti, náš život už od útleho detstva
sprevádzajú knihy. Určite máte aj vy doma
množstvo krásnych a zaujímavých kníh.
Rozprávajú svoje veselé aj smutnejšie
príbehy a k niektorým sa veľmi rady
opäť vraciate. Okrem nich školáci nosia
v svojich taškách celkom osobitný druh
kníh. Keďže sa z nich máme niečo
naučiť, voláme ich učebnice. Sú to knihy
na každý deň, pretože ich potrebujete pri
preberaní novej látky aj opakovaní.

Úloha: Správne vylúšti
tajničku a dozvieš sa,
o aké slovo ide.

Slovo liturgikon nemá slovenský pôvod, prevzali sme ho z iného veľmi
starého jazyka. Uhádneš z akého? Na
našom území sa používa aj jeho cirkevnoslovanské synonymum. Možno
ste sa s ním už stretli.
1 – suchá tráva
2 – hrubý motúz
3 – meriame ho uhlomerom
4 – nie mŕtvy
5 – naša mena
6 – prejav lásky
7 – premiestňuje na iné miesto
8 – trieska
9 – ohlodaná alebo zlomená

Tu je
Na niekjeho
torých
meno. stránkach
už vôbec nevidno text,...

Stále som ho videl
s touto knihou.

Vedel
všetky modlitby naspamäť, no svoj liturgikon
poslušne používal,
lebo...

... o
liturgii a
...

Hm.
Staré liturgikony.
Už sú poriadne zaprášené.

Slovíčko

Tento je zaujímavý. Používal ho nebohý starec
Joachim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

... také
je kňazské pravidlo.

... aj papier je
poškodený.
Ako sa potom
modlil na liturgii?

Medzi knihy „na každý deň“ patrí aj kniha
z nášho slovníčka – liturgikon. Spolu s Božím
slovom má svoje neodmysliteľné miesto
v chráme pri oltári. Mohli by sme ju nazvať
aj pomocníčkou (alebo šepkárkou) kňaza.
V liturgikone totiž nájdeme všetky modlitby kňaza, ktoré prednáša počas svätej
liturgie. Okrem toho obsahuje aj rubriky –
usmernenia (dnešným slovníkom by sme
mohli povedať manuál alebo tutoriál), ako
sa jednotlivé časti liturgie majú slúžiť.

Mesto
Raz sa istý srbský kňaz mních Pachomios vydal do
vzdialeného mesta, aby pripravil a v roku 1519 vytlačil
prvý slovanský liturgikon. Pozor, nie slovenský (ten sa
objavil až o niekoľko storočí), ale slovanský.
Úloha: Hádankou ostáva, o aké mesto išlo. Správne
vyfarbi obrázok a zjaví sa ti názov tohto veľmi
známeho mesta, ktoré sa nachádza na juhu Európy.

červená

čierna

(samozrejme, liturgikony sú rôzne) zvyčajne nájdeme Božskú liturgiu
Čo je vo vnútri? Vsv.liturgikone
Bazila Veľkého, Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a Službu vopred posväte-

ných darov. Texty týchto liturgických slávení sú rozdelené na tie (čierne), ktoré sa modlí kňaz, stále časti, ktoré sa modlia ľudia, a červeným sú označené rubriky – pomocné texty, ktoré iba vysvetľujú priebeh jednotlivých častí liturgie.
Úloha: Správne priraď modlitbu k liturgii.
Božská liturgia sv. Bazila Veľkého
Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Služba vopred posvätených darov

Moja modlitba
Z teba, Milostiplná
Dôstojné je

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Premodlené stránky
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NA SLOVO DAROVALI
Arcibratstvo ruženca, Červená Voda, 30 eur;
Arcibratstvo ruženca, Kazimír, 30 eur; Arcibratstvo ruženca, Koromľa, 50 eur; Arcibratstvo ruženca, Lesné, 50 eur; Arcibratstvo
ruženca, Ložín, 50 eur; Arcibratstvo ruženca,
Nacina Ves, 35 eur; Arcibratstvo ruženca,
Prešov-Sekčov, 50 eur; Arcibratstvo ruženca,
Trhovište, 50 eur; bohuznáma, Prešov, 10 eur;
bohuznáma, Prešov, 50 eur; bohuznáma, 20
eur; bohuznámy, 100 eur; bohuznámy, 600
eur; čitatelia časopisu, Bačkov, 11 eur; čitatelia časopisu, Brezina, 6 eur; čitatelia časopisu,
Bukovce, 76 eur.
Zo srdca ďakujeme.
Pán Boh zaplať!
BLAHOŽELÁME
Drahý duchovný otec Ján
Minďaš, 4. marca ste oslávili krásne životné jubileum 80 rokov života. Pri tejto príležitosti vám chceme
aj touto cestou zablahoželať. Ďakujeme vám za vašu
neúnavnú kňazskú službu výpomocného
duchovného otca medzi nami a od nebeského
Otca v modlitbách vyprosujeme všetky Božie
milosti, ktoré potrebujete. Nech vás dobrotivý
Boh žehná a Presvätá Bohorodička ochraňuje.
Na mnohaja i blahaja lita!
S láskou a úctou otec Pavol a otec Milan
s rodinami a tiež veriaci z Jakubian
Drahá naša mamka, manželka, babka Anna
Zubková, 11. marca oslávite svoje životné
jubileum – 60 rokov. Pri tejto príležitosti sa
vám chceme z úprimného srdca poďakovať
za všetku lásku a starostlivosť, ktorú ste nám
počas rokov preukazovali. S radosťou vám
vyprosujeme od nebeského Otca pevné
zdravie, mnoho Božích milostí, hojnosť darov
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
rodina
OZNAMY
Víkendovka pre mužov
Pozývame vás na víkendovku zameranú
na budovanie chlapskej identity.
Miesto konania: Pastoračné centrum svätého
Vendelína v Zubáku
Téma: Zobuď v sebe muža!
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oznamy

Kedy: 13. – 15. marec
Veková hranica: 18 – 30 rokov
Cena: 26 eur (pracujúci), 13 eur (študenti,
nezamestnaní)
Platba na mieste alebo na účet: SK33 8330
0000 0022 0171 0155
Facebook: https://www.facebook.com/
events/2770638739646078/
Link na prihlasovanie: https://forms.gle/
N8P18AH3uNqojNTF8
Hostia: otec Juraj Sedláček a Jozef Hriadel
Registrácia je možná do nedele 8. marca.
Kapacita je obmedzená na 40 ľudí.
Kontakt: Pavol Meliš, pavmelis@gmail.com,
0910 417 064

okolí nikoho takého nevidia? Práve vám
ponúkame možnosť rýchleho, efektívneho a bezpečného zoznámenia sa z tváre
do tváre. V príjemnom prostredí sa môžete
anonymne zoznámiť s novými ľuďmi a ak si
s niekým padnete do oka, obom pošleme
vaše mailové kontakty, aby ste sa mohli viac
spoznať.
Je určený pre vekovú kategóriu 29 – 41
rokov.
Zaregistrovať sa treba vopred, pretože speed
dating je limitovaný na desať mužov a desať
žien.
Podrobnejšie informácie: https://goo.gl/
forms/9izPPXOPWIxjk1pQ2
Registračný poplatok: 12 eur

Kurz Zbav nás zlého (1. časť)
Prvá časť seminára Zbav nás zlého s otcom
Jozefom Marettom sa uskutoční v hoteli
Javorná v Drienici 27. – 29. marca.
Cena seminára s ubytovaním: apartmány
(pre rodiny, 2 – 3 osoby): 79 eur
v jedno-, dvoj-, troj-, štvorposteľových izbách
(bunkách) (pre jednotlivcov a skupiny, ktoré
chcú byť spolu; dvojposteľové izby prednostne pre manželov): 79 eur
v päť- a šesťposteľových izbách (začlenenie
k cudzím osobám, samostatne ženy a muži):
69 eur za osobu.
Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne.
V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového
typu a plná penzia. Na seminár je potrebné
so sebou priniesť si Bibliu. Na konci seminára
sa požehnávajú predmety.
Bližšie informácie: Erika Zbiňovský, 0905
635 380, 0907 932 400, zksilurus@gmail.
com
Pozvánka na katechézu
Katechéza pátra Eliasa Vellu o závislostiach –
alkohol, drogy, pornografia
Termín: 18. apríl (sobota) o 15.00 hod.
Miesto konania: hotel Morava, Tatranská
Lomnica
Program:
15.00 – 16.00 hod. Katechéza
16.00 – 16.30 hod. Otázky
16.30 – 16.45 hod. Prestávka
16.45 – 17.00 hod. Chvály
17.00 hod. Svätá omša za oslobodenie a vnútorné uzdravenie.
Nahrávku v MP3 formáte si budete môcť
zakúpiť po skončení programu.
Speed dating katRande
Aj vy patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú
svojho životného partnera, ale vo svojom

,

Priatel casopisu
ˇ
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne
mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Pozvánka na duchovnú obnovu
Sestry redemptoristky vás srdečne pozývajú
na duchovnú obnovu o Božom slove v každodennom živote pre mužov, ženy, mládež
a zasvätených. Duchovné cvičenia vedie otec
Miroslav Dancák.
Termín: 3. – 5. apríl
Miesto konania: Kláštor sestier redemptoristiek vo Vranove-Lomnici
Prihlásiť sa môžete do 30. marca.
Tel. č.: 0902 072 128; 0917 350 237
mejl: vranov@redemptoristky.eu
Pozvánka linky Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom meste pozýva
na trojdňové stretnutie určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí
prežívajú vo svojom živote homosexuálne
cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim.
Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, Božej blízkosti, láske a budovaní
dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš
naplnenie svojho života na správnej ceste
smerom k Bohu, príď medzi nás.
Duchovná obnova sa uskutoční
23. – 26. apríla v okolí mesta Prievidza.
Téma: Medziľudské vzťahy
Bližšie informácie: Linka Valentín
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B – 43, 040 01 Košice 1
valentinskespolocenstvo@centrum.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

J08.03. (nedeľa) 08.25 Slovo v obraze: Panna
Mária pred krížom 08.40 Gréckokatolícky magazín (GkM) R 21.00 Medzi nebom a zemou
J09.03. (pondelok) 08.20 Iesodo 08.50 Biblia
pre najmenších (21) 14.35 Láska a rodičovstvo:
Zvláštne prípady (7) 16.05 V škole Ducha
J10.03. (utorok) 08.50 Biblia pre najmenších
(22) 16.30 Keď láska víťazí: Príbehy písané
životom 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15
Zdenka – dokument 2
J11.03. (streda) 03.20 Akatist 08.20 Lesodo
16.05 Eucharistické zázraky 16.30 Katolícka
Austrália (2) 20.20 PKP R
J12.03. (štvrtok) 08.10 PKP 16.05 GkM R 16.30
Večera u Slováka 17.15 PKP R 20.10 Adorácia
21.10 Poltónklub 22.55 Nová kvalita života
J13.03. (piatok) 08.20 Ichtis – antivírus pre deti
(1) 08.55 GkM R 15.30 Krížová cesta 16.55
PKP 17.00 Kulmenie 20.15 PKP R 20.30 Svätá
Rita – film 2
J14.03. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 10.45
A teraz čo? 14.00 Akatist 17.00 Luxáreň 19.00
PKP R 20.30 Máriina krajina – film
J15.03. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.25 Slovo
v obraze: Božia milosť 08.40 GkM R 10.30 Svätá
liturgia z Bratislavy 20.30 Quo vadis
J16.03. (pondelok) 08.20 Ichtis 08.50 Biblia pre
najmenších (26) 14.35 Humanae vitae 16.05
V škole Ducha 20.15 Prečo, Otče?
J17.03. (utorok) 16.30 Kresťania z Arabského
polostrova 19.25 Kroky viery 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Príbehy písané životom:
Rozvody
J18.03. (streda) 16.05 Eucharistické zázraky
16.30 Katolícka Austrália – dokument (3) 18.35
Ichtis 21.30 Jeden na jedného 22.05 Chvály
J19.03. (štvrtok) 08.10 PKP 16.05 GkM R 16.30
Večera u Slováka 17.00 Spolu 17.15 PKP R
19.25 Kroky viery 22.55 Nová kvalita života
J20.03. (piatok) 08.55 GkM R 10.10 Z prameňa
15.30 Krížová cesta 16.25 Godzone magazín
16.55 PKP 18.00 Nádej z Beninu 20.15 PKP R
20.30 Svätý Jozef: V mene Otca
J21.03. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 09.30
Láska a rodičovstvo: Túžba otehotnieť 14.00
Akatist 20.30 Truman show – film 2
J22.03. (nedeľa) 08.00 Klbko 08.40 GkM R
16.05 Spojení oceánom 19.00 Katechéza
20.30 Duchovná poradňa 21.00 Medzi nebom
a zemou
TV NOE

J08.03. (nedeľa) 06.40 Cesta k církvi: Život
a osud otce Alexandra Meně 07.50 Řeckokatolický magazín (ŘkM) R 20.05 Svatá Kateřina
Labouré
J09.03. (pondelok) 06.50 Kde končí Evropa I.:
Balkán 11.10 Mašinky (6) 12.50 Indonésie:
Povolání žít spolu 20.05 Svatá Františka Římská
J10.03. (utorok) 06.25 Z Jasné Hory do světa
13.45 Stavitelé měst 18.50 Animované biblické
příběhy: Pane, věřím 21.10 Řeckokatolický
magazín
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program

J11.03. (streda) 08.30 Plamínky ohně 12.50 Gojdič – láska nadevšecko 17.25 Salesiáni na Haiti
18.45 Sedmihlásky (110)
J12.03. (štvrtok) 06.45 Misie slovenských
salesiánů v Belgii 16.20 Tasovický Mojžíš 17.30
Múzeum Kysuckej dediny vo Výchylovke
J13.03. (piatok) 06.50 Víc než chrám: Jednota
různého 09.20 Kalvária Nitrianske Pravno
10.05 Gojdič – láska nadevšecko 15.30 Křížová
cesta: Já jsem s tebou
J14.03. (sobota) 06.45 Biblická studna 08.10
Bazilika s tajemným světlem (1) 09.00 Animované biblické příběhy: Pane, věřím 16.50 Zázrak
v pralese
J15.03. (nedeľa) 08.00 ŘkM R 10.30 Mše svatá
z kostela sv. Mikuláše 18.00 Animované biblické příběhy: Ježíšova podobenství 20.05 Až
na pokraji: Církev papeže Františka
J16.03. (pondelok) 10.30 Sakartvelo: Země pod
Kavkazem 12.50 Duchovní malby (5) 13.15
Příběh o Žofii – dokumentárny film 20.05 Dům
ze skla?
J17.03. (utorok) 10.50 Jak si mě našel Antonín
z Padovy 13.25 Salesiáni na Madagaskaru
15.30 Legrace za pár drobných 21.15 Řeckokatolický magazín
J18.03. (streda) 06.40 Myanmar: na stejné cestě
10.20 Příroda kolem nás 10.35 Kazachstán,
poutní kostel 16.15 Vstaň a choď, Angolo 18.50
Ukrajina: Skutky apoštolů
J19.03. (štvrtok) 08.10 P. Vojtěch Kodet: Blahoslavenství 11.05 Zachraňme kostely 14.35
Cesta k andělům (25) 15.30 S Bohem podél Rio
Maraňon
J20.03. (piatok) 08.50 Dědek a jeho kreslený
svět 09.20 Znovu v Nazaretu 10.25 Dům ze
skla? 15.30 Křížová cesta ze Svatého Hostýna
J21.03. (sobota) 06.19 Irák: Ninive 08.00 Církev
papeže Františka 11.40 Dědek a jeho kreslený
svět 00.30 Bangladéš: týdenní dopis lásky
J22.03. (nedeľa) 07.35 ŘkM R 10.00 Pošta pro
Holuba 13.35 Poletuchy 17.35 Historie sklářství v Karolince 20.05 Místní hrdina
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J08.03. (nedeľa) 10.00 Kláštory a rehoľný život:
Prvé diela dobročinnej lásky Spoločnosti Dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 13.00
Dve sestry – biblický príbeh Márie, Marty a ich
brata Lazára 15.30 Svetlo nádeje: Aký je život
bez zvukov a bez reči? O nepočujúcich s Annou
Šmehilovou
J09.03. (pondelok) 20.00 Študenské šapitó: Aké
je posolstvo Dona Bosca pre mladých? Aj o muzikáli bola raz jedna klietka. Hostia: Saleziáni
z Banskej Bystrice
J14.03. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Trebišove; slávi otec Milan
Diheneščík
J15.03. (nedeľa) 10.00 Margita Naseau: Veľký
dar Božej Prozreteľnosti 14.00 Prečo dnes mladí nechcú vstupovať do manželstva a čo k tomu
môže povedať kňaz? Hosť: otec Ľubomír Majtán,
autor knihy Vzťah na skúšku

J22.03. (nedeľa) 10.00 Panie parížskych Spolkov
kresťanskej lásky a hierarchia v 17. storočí
13.00 Hon na čarodejnice – rozhlasová hra
RTVS
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J08.03. (nedeľa) 06.00 Etnografický atlas
Slovenska: Divadelný prejav R 06.40 Tiene ruín:
Vodný mlyn v Predajnej R 14.50 Orientácie
15.15 Slovo R
J09.03. (pondelok) 08.45 Miestopis cechov
a manufaktúr : Pernikári a Voskári R 13.50
Orientácie R
J10.03. (utorok) 17.55 Hľadanie stratených
svetov: Poklad na hrade R
J11.03. (streda) 13.20 Pokus o portrét – dokument R 13.55 Historická panoráma: Zápas
o autonómiu – dokumentárny film R
J12.03. (štvrtok) 10.00 Mojmír II. Historická
hra R 2
J15.03. (nedeľa) 10.00 Slávnostná archijerejská
svätá liturgia sv. Bazila Veľkého z Katedrály sv.
Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavný slúžiteľ a slávnostný kazateľ Mons. Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita 14.00 Orientácie 14.25
Slovo
TROJKA

J08.03. (nedeľa) 10.45 Malé biblické príbehy R
11.10 Na ľudovú nôtu R 12.00 Radosť z nožíka,
liesky a vody – dokumentárny film o ľudových
zvykoch v minulosti R
J09.03. (pondelok) 09.20 Naša domovina:
Banské mestá R 09.40 Pozvanie do Banskej
Bystrice R 11.25 Ľubovniansky hrad – dokumentárny film R
J12.03. (štvrtok) 11.30 Slovenské miniatúry:
Stáročné skvosty stredného Spiša
J13.03. (piatok) 11.35 Slovenské miniatúry: Hrad
Červený kameň R
J14.03. (sobota) 10.20 Malé biblické príbehy:
Izraelské kráľovstvo R
J15.03. (nedeľa) 10.35 Malé biblické príbehy:
Dávid a Goliáš R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00
Kresťanská nedeľa
J08.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv.
Alžbety v Košiciach
J15.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
(Slovensko) / Gréckokatolícka svätá liturgia
z Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Snine
(po rusínsky; otec Maroš Prejsa)
J22.03. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z Poltára
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená
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kultúra a relax

MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ:
JEDNO SRDCE, JEDNA DUŠA

BOJOVNÍK: BRAT PROTI
BRATOVI

KATARÍNA KOŠČOVÁ – DANIEL
ŠPINER: HRANICA DAŽĎA

KNIHA g Kniha so slávnostným vzhľadom je výborným tipom na darček pre
novomanželov, dokonca i pre snúbencov. Jej podtitul totiž napovedá, že ide
o pamätný album a sprievodcu obdobím
predmanželskej prípravy a sviatosti
manželstva. Do publikácie si môžu novomanželia vložiť fotografie a zápisky zo
svadobných príprav či opísať v nej najdôležitejšie okamihy sobášneho obradu a oslavy svojho veľkého dňa. Zároveň ponúka
priestor na priania, plánovanie, predsavzatia a vlastné modlitby novomanželov.
Kniha obsahuje modlitby, požehnania,
Božie slovo, citáty známych osobností,
vynaliezavé tipy a rady na cestu v dobrom
i v zlom. Stáva sa tak rodinnou kronikou
mimoriadnych udalostí v živote manželov. (Martina Grochálová)

FILM g Dvaja bratia, ktorí sa v mladosti
nerozišli v dobrom, sa znova stretávajú
v ringu MMA (zmiešané bojové umenia),
kde sa každý snaží vyhrať. Jeden dokonca
vyhľadá otca, ktorý ich v detstve opustil,
a teraz je z neho alkoholik, a chce, aby ho
trénoval. Rodina, ktorá sa už v mladosti
rozpadla, sa zas stretáva. Kto vyhrá, bývalý mariňák, ktorého niektorí pokladajú za hrdinu a iní za zbabelca, alebo
stredoškolský učiteľ fyziky? Ako sa bratia
postavia dávnym krivdám, ktoré ich kedysi rozdelili? Nájdu v ringu aj niečo viac
ako len výhru? Film, ktorý rozpráva ťažký
príbeh rozpadnutej a disfunkčnej rodiny,
ktorá nájde cestu späť k sebe netradičným
spôsobom. (Slavomír Gereg ml.)

HUDBA g Prešovčanka, víťazka prvej
slovenskej Superstar, mnohými považovaná za speváčku, ktorá neprerazila – Katka
Koščová. Nepreraziť a nebyť mainstreamom nie je to isté. Katka práveže prerazila až veľmi. Má svoje publikum, ktoré nepotrebuje počuť lacné tóny a prvoplánové
texty. Album Hranica dažďa je práve tým,
čo také publikum hľadá – jednoduchosť,
hĺbku, poetiku, ale aj kvalitnú hudbu. Je
to výsledok dlhoročnej spolupráce Katkinej hĺbky a jednoduchosti s hudobným
umením a citom pre krásno klaviristu
Daniela Špinera. To všetko je obsiahnuté
v trinástich skladbách, ktoré poslucháča
upokoja a prinesú nehu, pokoru, lásku...
A ako mne, spôsobia zimomriavky.
(Dominik Petrík)
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Chlpy

Telocvičná
poloha

Legenda: AFÉRY, ANIÓN, BARYT, BLAHO, BLATO, BLOKY, BODROG,
BRLOH, CESTO, DEZERT, DOKLADY, DOSAH, ETAPY, FATRY, GRAFIK,
HOBOJ, HORMÓN, HOTEL, HRADY, ISKRY, JAZYK, KARAMEL, KOLEDY,
KRSTY, KRUH, LÁSKA, LOPÁRE, METLA, MRAVY, OBRAD, ODPAD,
OSADY, PALICE, PLEVY, POROTY, POSTOJE, POTRAT, REKORD, SAMOTA,
SLAMA, SLIAČ, SMOLA, SORTA, SRDCE, SÚČET, ŠKOLA, TIKET, TROVY,
VÄZBA, VEČER, VLADÁR, ZELER, ZRADA, ZVYKY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.

Obec pri
Vranove
Japonská
míľa

Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 3: Krížovka: Bohorodička mocná
vládkyňa. Osemsmerovka: Bez pokory sme na ceste do pekla.

u
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Delona
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Prever

Zmysel
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sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1
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Eden

LEKÁREŇ

Tanzanijský ostrov

Ruský
súhlas

Mužské
meno

Ivan, po domácky
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V D V Ä Z B A F É R Y O L B C R P

Zástupca
rektora

5

Keď

Výherca: Sr. Sofia Marta Ondovčáková z Humenného
Zákvas

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

5%

ZĽAVA

#

Pomôcky:
Spa, Aol, Rybárska
Moma, Rasieť
rometer

LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
13.03. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
18.03. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
21.03. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)
22.03. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.03. 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
08.03. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
04.04. Fatimská sobota (10.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
08.03. Malá púť (10.30 h)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke;
Deň počatého dieťaťa
04.04. Fatimská sobota

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
18.03. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi
v Prešove-Sekčove (17.00 h)

KOMUNITA

KOINONIA
CENACOLO

SK88 0900 0000 0050 2379 1282

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
18.03. Stretnutie pre deti (17.30 h)
01.04. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)

JÁN KRSTITEĽ

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

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)

RÓMSKA

Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine
s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých návštevníkov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréckokatolíckej
cirkvi.
 dvojpodlažná budova s podkrovím s kapacitou 55 lôžok
 ubytovanie pre jednotlivých pútnikov
 miesto na rôzne stretnutia, kurzy a na formáciu mladých a rodín
 miesto na duchovné obnovy a cvičenia v pravidelných intervaloch pre kňazov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj
širokú verejnosť
 miesto na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov v rómskej misii
 súčasťou bude aj Galéria Mikuláša Klimčáka

MISIA

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

DOM SV. JÁNA PAVLA II.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

,
LUTINA

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
115 eur za manželský pár.
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.
02. – 05.04. 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.
17. – 21.04. Seminár Otcovo srdce. Bližšie
informácie: centrum.rodina@gmail.com.

