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Prežívame posvätný čas plný milostí pramenia-
cich z radosti Otca nad návratom márnotratného 
syna. Nad návratom kajúcnika. Je to čas pokánia 
a nápravy srdca. Čas jeho hojenia. A čas spozná-
vania následkov zla, hriechu, ktorý sme kedysi 
my alebo naši predkovia spáchali. Najlepšie 
spoznáme následky svojho konania vtedy, keď 
opustíme svoje „dôvody“, svoju „spravodlivosť“ 
a pozrieme sa na svoje skutky očami toho dru-
hého. Ono to nie je niekto cudzí – je to náš brat, 
naša sestra.

Jedna z veľkých bolestí, ktoré si ako komunita 
nosíme v sebe, je náš vzťah k sesterskej Pravo-
slávnej cirkvi. Môžeme na jej existenciu nazerať 
rôzne a možno mať k nej i svoje výhrady. Ale 
pravdou je, že aj ju, tak ako našu cirkev, tvoria ve-
riaci a duchovní. Teda ľudia. A tak ako my, o nič 
menej ani o nič viac, sú to tiež deti nebeského 
Otca. A teda naši bratia a sestry. Nebudem tu ro-
zoberať, kto z nás je ten márnotratný, ten, ktorý 
odišiel. Máme na to isto každý svoj pohľad. A to 
je pravda. Je to náš pohľad. Nie Otcov. Vidíme 
kúsok pravdy a i to svojím nedokonalým okom, 
a myslíme si svojím ľudským rozumom, že sme 
dosiahli celú pravdu.

Ako historik môžem povedať, že celé dvadsia-
te storočie sa tu na východe Slovenska nieslo 
v znamení príkorí a ubližovania si medzi týmito 
cirkvami. Každý si myslel, že on má jedinú, sku-
točnú pravdu. A že pravda tých druhých je menej 

skutočná, menej pravdivá. Ľudsky je to zrejmé 
– veď ju nepoznali, nevideli ich očami. A v tomto 
ovzduší, kde istotne nechýbal hnev, pýcha, závisť, 
nenávisť... v tomto čase tu mal svoju žatvu diabol. 
Otrávil srdcia ľudí. Rozhnisal rany. Postavil brata 
proti bratovi v akejsi našej križiackej výprave. 
Svätej vojne – džiháde, ktorý vedú extrémni 
moslimovia. Zrazu bola niečia pravda väčšia než 
právo toho druhého na život. Naša. Ich.

Je čas pôstu. Čas kajúcnosti. Možno nastal čas, 
aby sme sa kajali za málo lásky. Za málo pochope-
nia, za tvrdé srdce. Za hľadanie ľudskej spravod-
livosti, keď sme násilím odpovedali na násilie. 
Zlobou za zlobu. Nadávkou za nadávku. Hnevom 
za hnev. Človek má v svojej skazenej povahe ten-
denciu bagatelizovať svoje previnenia a zveličovať 
hriechy tých druhých. Vidieť smietky a prehliadať 
brvná. Ak však nechceme byť iba ľuďmi, tvormi 
tejto zeme, ale chceme byť Božími deťmi, keď 
chceme prijať tento obrovský dar od nebeské-
ho Otca, tak musíme prekročiť hranicu svojej 
vlastnej ľudskosti. Začať hľadať pravdu, ktorá 
prekračuje tú ľudskú. Božiu. Jeho spravodlivosť, 
jeho lásku, jeho milosrdenstvo. A nielen hľadať 
a spoznávať, ale najmä prijať a žiť. A v prijatí 
tohto daru od Otca máme aj silu objať brata, 
ktorý nám ublížil, a takto odpovedať na zlo. A je 
jedno, kým je tento brat. Možno je pravoslávny, 
možno je Róm. Možno iba „nepohodlný“ sused, 
či dokonca manžel, alebo manželka. Máme v sebe 
silu od Otca ich prijať, objať a milovať. Chceme?

BRATSKY
Juraj GRADOŠ
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VZOPRIEŤ SA POKÚŠANIU 
DIABLA AKO JEŽIŠ

Marek BARAN

Svätý Otec vo svojom tradičnom príhovore pred 
modlitbou Anjel Pána vysvetlil Božie slovo o diablovom 
pokúšaní Ježiša na púšti. 

V prvú pôstnu nedeľu evanjelium  
(Mt 4, 1 – 11) hovorí, že po krste v rieke Jor-
dán „Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal“ (Mt 4, 1). Ježiš sa pripravuje 
na začiatok svojej misie ohlasovateľa ne-
beského kráľovstva a tak ako už pred ním 
Mojžiš a Eliáš v Starom zákone, robí to šty-
ridsaťdenným pôstom. Vstupuje do „Veľké-
ho pôstu“. Na konci tohto obdobia pôstu sa 
vynára pokušiteľ, diabol, ktorý sa tri razy 
snaží dostať Ježiša do úzkych.

Prvé pokušenie naráža na to, že Ježiš cíti 
hlad. Diabol mu navrhuje: „Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov 
stanú chleby.“ (Mt 4, 3) Je to výzva. Ale 
Ježišova odpoveď je jasná: „Napísané je: 
Nielen z chleba žije človek, ale z každého 
slova, ktoré vychádza z Božích úst.“  
(Mt 4, 4) Odvoláva sa na Mojžiša, ktorý 
pripomína izraelskému ľudu dlhé putova-
nie púšťou, pri ktorom sa naučil, že jeho 
život je závislý od Božieho slova.

Potom diabol robí druhý pokus, a to 
prefíkanejšie; už aj on cituje Sväté písmo. 
Stratégia je jasná: ak máš takú dôveru 
v Božiu moc, tak si to vyskúšaj, veď 
i Písmo samotné hovorí, že ťa zachránia 
anjeli. No ani v tomto prípade sa Ježiš 
nenechá zmiasť, lebo ten, kto verí, vie, 
že sa nepatrí Boha podrobovať skúške, 
ale treba sa zveriť do jeho dobroty. Preto 
na slová Písma, účelovo interpretované 
satanom, Ježiš odpovedá inou citáciou: 
„Ale je aj napísané: Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha.“ (Mt 4, 7)

Nakoniec tretie pokušenie odhaľuje 
skutočné zmýšľanie diabla: keďže príchod 
nebeského kráľovstva značí začiatok jeho 
porážky, diabol by chcel Ježiša odradiť 

od jeho poslania. Ale Ježiš odmieta idolat-
riu moci a ľudskej slávy a nakoniec odo-
ženie pokušiteľa hovoriac: „Odíď, satan, 
lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, 
sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slú-
žiť.“ (Mt 4, 10) A v tom momente k Ježišo-
vi, ktorý je verný tomu, čo mu zveril Otec, 
prišli anjeli, aby mu posluhovali.

Toto nás učí jednej veci: Ježiš s diab-
lom nediskutuje. Ježiš odpovedá diablo-
vi Božím, nie svojím slovom. V pokušení 
neraz začíname diskutovať s pokušením, 
viesť dialóg s diablom. Buďme na pozore: 
nikdy nediskutujme s pokušením, nikdy 
neveďme dialóg s diablom. Aj dnes satan 
vstupuje do života ľudí, aby ich pokúšal 

svojimi lákavými návrhmi; mieša svoj 
hlas s mnohými inými hlasmi, ktoré sa 
snažia „domestikovať si“ svedomie. 

Z viacerých strán prichádzajú odkazy, 
ktoré navádzajú „nechať sa pokúšať“ kvôli 
opojnému zážitku z previnenia. Ježišova 
skúsenosť nás učí, že pokušenie je pokus 
vydať sa cestami alternatívnymi voči Bo-
žím cestám. Alternatívne cesty sú cesty, 
ktoré nám dávajú pocit sebestačnosti, 
baživého užívania si života. Ale to všetko 
je iba ilúzia: veľmi skoro prídeme na to, 
že čím sme vzdialenejší od Boha, tým sa 
cítime bezbrannejší a bezmocnejší pred 
veľkými problémami existencie. Panna 

Mária, matka toho, kto rozšliapal hlavu 
hadovi, nech nám pomáha v tomto čase 
štyridsaťdenného pôstu, aby sme boli 
ostražití voči pokušeniam, nepodľahli 
žiadnej modle tohto sveta a nasledovali 
Ježiša v boji proti zlu. A aj my víťazne 
obstojíme tak ako Ježiš. (z príhovoru 
1. marca 2020)

fli
ck

r.c
om

„V pokušení neraz začíname diskutovať s pokušením, viesť 
dialóg s diablom. Buďme na pozore: nikdy nediskutujme 
s pokušením, nikdy neveďme dialóg s diablom.“

 (Svätý Otec František)
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MODLITBA  
V ROZLIČNÝCH POTREBÁCH

Bože, ty si naše útočisko vo 
všetkých nebezpečenstvách, naša 
pomoc v úzkostiach, potecha 
v zármutku a nádej vo všetkých 
potrebách. Prijmi láskavo naše 
modlitby a prosby, aby sme sa 
mohli radovať z tvojho milosrden-
stva a vrúcne ti ďakovať za prijaté 
dobrodenia. Lebo ty si milosrdný 
a láskyplný Boh. A my ti vzdávame 
slávu teraz i vždycky, i naveky 
vekov. Amen.

KORONAVÍRUS,  
MY A EUCHARISTIA

Juraj GRADOŠ – Jozef GLASA

Koncom roka 2019 sa svet dozvedel nové slovo, ktoré 
dnes na Slovensku už pozná skoro každý – koronavírus. 
Dostal označenie medzinárodnou skratkou SARS-CoV-2.  
Na človeka sa preniesol zo zvierat, zmutoval a začal sa 
mimoriadne rýchlo šíriť. U časti nakazených spôsobuje 
závažné ochorenie, na pohľad podobné ťažkej chrípke. 
Označuje sa skratkou Covid-19 (angl. Coronavirus Disease 
2019). Koronavírus však zabíja častejšie ako chrípka. Jeho 
obeťami sú najmä staršie osoby, ľudia s inou závažnou 
chorobou a oslabenou imunitou. Zatiaľ nie sú k dispozícii 
špecifické lieky, ktoré by vírus v tele infikovaného človeka 
zneškodnili. Ani účinné očkovanie, ktoré by ľudí pred infek-
ciou týmto vírusom ochránilo.

Oproti bežnej chrípke je tento vírus 
nebezpečný aj preto, že medzi nakazením 
a prvými viditeľnými prejavmi ochorenia 
môže prebehnúť aj dlhšia inkubačná 
lehota. Kým v prípade pravej chrípky sú to 
približne dva až tri dni, v prípade koro-
navírusu je to päť až šesť dní. Ochorenie 
však môže prepuknúť aj neskôr. Vo viac 
než 90 % prípadov je to do štrnástich dní 
od infekcie, čo je v súčasnosti odporú-
čaná lehota trvania karantény. Už počas 
inkubačnej lehoty môže infikovaný človek 
preniesť vírus na iné osoby. Riziko prenosu 
sa prudko zvyšuje po objavení sa „chríp-
kových“ príznakov choroby. Navyše, vírus 
je veľmi nákazlivý, už malé vdýchnuté 
či prenesené množstvo jeho častíc stačí 
na infikovanie ďalšieho  človeka. Práve 
z týchto dôvodov sa epidémia Covid-19 
rozšírila tak rýchlo do celého sveta a stala 
sa pandémiou. 

Jediným spôsobom, ako dnes šírenie 
koronavírusu zastaviť, je uzavrieť cesty 
jeho šírenia medzi ľuďmi. Nevyhnutné 
opatrenia pripomínajú tie, ktoré sa uplat-

ňujú pri ťažkej epidémii pravej chrípky. Sú 
však ešte oveľa prísnejšie a rozsiahlejšie. 
Najdôležitejším z nich je karanténa, teda 
prísne oddelenie infikovaných osôb od ne-
infikovaných, úplné alebo čo najúplnejšie 
zamedzenie ich vzájomnému kontaktu, 
a tým znemožnenie prenosu infekcie. To 
platí aj v prípade osôb, u ktorých sa ešte 
len predpokladá nákaza. Teda tých, ktorí 

prišli do kontaktu s chorými vedome 
alebo nevedome, napríklad pri pobyte 
v krajinách, kde je tento vírus už rozšíre-
ný. Karanténne opatrenia ľudstvo pozná 
už stáročia. Vznikli na základe skúseností 
z ťažkých morových epidémií. V prípade 
koronavírusu boli karanténne opatrenia 
zavedené plošne v najviac zasiahnutých 
oblastiach Číny a Európy a týkajú sa miest 
a celých regiónov. V prípade Talianska 
došlo k uzavretiu celého štátu. Rôzne 
upravené pravidlá karantény sa rýchlo 
rozširujú do všetkých krajín, kde sa vírus 
objavuje. Aktuálna epidemiologická 
situácia sa pritom mení doslova z hodiny 
na hodinu.

Závažným, ale nevyhnutným opatrením 
pri karanténe je zákaz verejných zhromaž-
dení. Takých, kde sa schádza väčšie množ-
stvo ľudí, ktorí sú v tesnej blízkosti, a to aj 
na krátky čas. Ide najmä o športové a kul-
túrne podujatia. Z pohľadu štátu medzi ne 
patria aj verejné bohoslužby. Zhoršovanie 
situácie v Taliansku viedlo k uzavretiu 
všetkých chrámov, škôl, tovární, ob-
chodov... Otvorené zostali iba lekárne 
a predajne potravín, a to s veľmi striktnými 
hygienickými predpismi. Ak to bude z me-
dicínskeho a epidemiologického hľadiska 
nevyhnutné, rozhodnú o tom zdravotníci 
a štátne úrady i v ďalších krajinách Európy. 
S tým súvisí aj výrazné obmedzenie, ba až 
zákaz cestovania a uzavretie hraníc. Týmto 
spôsobom dochádza ku kontrole pohybu 
osôb, a teda i chorých. Takéto obmedzenie 
pohybu umožňuje lepšie vyhľadávanie 
chorých a infikovaných ľudí či osôb, ktoré 
sa vracajú z rizikových oblastí, a zabezpe-
čenie ich karantény. Kým je to možné, je 
dobré najmä v prípade rodín s deťmi alebo 
starými ľuďmi absolvovať karanténu v do-
mácom prostredí. Ak to však situácia bude 
vyžadovať – a doterajšie opatrenia nebudú 
dostatočne účinné, môže dôjsť aj ku 
koncentrácii osôb s podozrením na mož-
nosť infekcie vo vybraných ubytovacích 
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zariadeniach alebo v osobitne zriadených 
karanténnych táboroch.

Pre každého občana, tým viac pre veriace-
ho kresťana, platí povinnosť poznať a dô-
sledne dodržiavať všetky aktuálne platné 
opatrenia, ktoré boli na ochranu zdravia 
obyvateľstva oficiálne vydané. Predovšet-
kým ide o dodržiavanie karantény, ale aj 
ďalších preventívnych postupov. Veriaci, 
ktorí takto konajú s ohľadom na zdravie 
a život ostatných, napríklad svojou ne-
účasťou na bohoslužbách kvôli nariadenej 
karanténe, nehrešia. Plnia si tým svoju 
ľudskú, občiansku povinnosť. Naopak, 
svojou účasťou proti verejnému zákazu by 
sa prehrešili prinajmenšom voči piatemu 
Božiemu prikázaniu a voči požiadavkám 
lásky k blížnemu. To platí ešte viac pre 
tých, ktorí by sa mohli stať obeťami ťažko 
prebiehajúcej infekcie. Majú urobiť všetko 
potrebné, aby neohrozili svoje zdravie 
alebo dokonca svoj život. Ide najmä o ľudí 
s oslabenou imunitou a po operáciách, 
starých a chorých, tehotné matky a ich ro-
dinných príslušníkov. Ak rešpektujú a pl-
nia nariadené opatrenia, nemajú hriech, 
naopak – počínajú si morálne správne 
a zároveň aj skutočne kresťansky. 

DOČASNÁ ZMENA 
SPÔSOBU PRIJÍMANIA 
EUCHARISTIE
Obavy z infekcie a tiež viaceré postupne 
ohlásené a zavádzané protiepidemické 
opatrenia vzbudili mnoho otázok aj medzi 
veriacimi. Jednotliví biskupi hľadali 
spôsoby, ako tieto opatrenia realizovať pri 

zabezpečení plného chodu cirkevných 
spoločenstiev, najmä konania bohoslužieb. 
Spočiatku išlo o jednoduché ohlásené 
preventívne opatrenia, akými boli zvýšená 
hygiena (umývanie a dezinfekcia rúk) či 
potrebná vzájomná 
ohľaduplnosť (pri 
kašli a kýchaní). Aj 
pri dodržaní týchto 
základných opatrení 
sa ako najviac rizikové 
oblasti ukázali tie, kde 
dochádza k priamemu 
či sprostredkovanému 
kontaktu veriacich 
– otváranie dverí, 
podanie si rúk, bozk 
na ikonu, spoločné po-
užívanie kníh a iných 
predmetov, spoločná 
účasť na eucharistii.

Preto v Prešovskej 
archieparchii, podobne 
ako napríklad v Bra-
tislavskej arcidiecéze, 
už od soboty 7. marca 
2020 platila zmena 
spôsobu podávania 
Eucharistie. Toto opat-
renie bolo zamerané 
na ochranu zdravia 
veriacich a tým aj os-
tatných ľudí. A to oso-
bitne vo východnom 
obrade, kde sa podáva 
Eucharistia pod oboja-
kým spôsobom. Ak by 
aj všetci veriaci počas 
prijímania Eucharistie 

presne dodržali príslušné pokyny a naprík-
lad nedopatrením neolizli lyžičku, nemali 
v ústach sliny a podobne a kňazi by nedá-
vali lyžičku až do úst prijímajúceho, predsa 
pri ňom dochádza k blízkemu kontaktu 
kňaza a veriaceho. Nákaza sa tak môže 
ľahšie preniesť (kvapôčkovou infekciou). 
Stačí, ak jeden veriaci  nevedome nakazí 
kňaza a cez neho by sa mohla infekcia 
rozšíriť ďalej po farnosti.

Kvôli ochrane kňaza a tým aj celej farnos-
ti preto vladyka Ján Babjak SJ prijal pre 
celú archieparchiu spomínané opatrenie. 
Bohužiaľ, nie všetci ho prijali s pochope-
ním. Pritom spôsob podania Eucharistie 
na ruku a následne, pred kňazom, prijatie 
Eucharistie jej vložením si do úst prijíma-
júcou osobou bolo správnym, rozumným 
riešením. Tým viac, že bolo spojené aj so 
zvýšením zvyčajnej hygieny rúk kňaza 
i veriacich (umývanie, dezinfekcia) pred 
dotykom s Eucharistiou, resp. pred začiat-
kom svätej liturgie. Preventívne opatrenie 
proti šíreniu koronavírusu vo forme umý-
vania a dezinfekcie rúk sa vo všeobecnosti 
považuje za veľmi užitočné. Treba tiež zdô-
razniť, že spôsob prijatia Eucharistie pod 
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Ako znížiť riziko infekcie 
koronavírusom?

Umývajte si ruky mydlom a vodou  
alebo prostriedkom na báze alkoholu

Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete  
a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým  
lakťom

Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu  
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy  
alebo chrípky

Mäso a vajíčka dôkladne prevarte

Zabráňte nechránenému kontaktu 
s divými alebo hospodárskymi  
zvieratami



jedným spôsobom je vždy prijatím celého 
Ježiša Krista. Prijímanie na ruku je od po-
čiatku riadnou súčasťou svätej liturgie. 
Sám kňaz prijíma prv Eucharistiu na ruku, 
a to tak, že si ju sám podá z diskosa alebo 
ju dostane od biskupa. Obdobne prijíma 
Eucharistiu aj diakon.

ĎALŠIE DOČASNÉ 
OPATRENIA PRI SLÁVENÍ 
SVÄTEJ LITURGIE 
Pre zamedzenie šírenia vírusu boli prijaté 
aj ďalšie obmedzenia. V prípade kňazov 
to bolo vynechanie bozku pokoja a v prí-
pade všetkých veriacich odstránenie 
tetrapodov s ikonami. Tie by aj po utretí 
obrúskom mohli byť zdrojom nákazy 
rovnako ako spoločné predmety na lavi-
ciach, košíky na milodary a podobne.

Zdravotnícke zdôvodnenie opatrení 
v cirkevnom prostredí vyplýva z odpo-
vedí na otázku, kde a ako sa môžu ľudia 
koronavírusom nakaziť. Kde a ako sa 
uľahčuje jeho prenos z infikovaného 
človeka na ostatných, pričom infiko-
vaný o svojej infekcii nemusí vôbec 
vedieť, nemusí mať ani žiadne príznaky 
ochorenia či zdravotné ťažkosti. Vírus 
sa, ako vieme, totiž rýchlo šíri tam, kde 
sa stretáva väčšie množstvo ľudí a kde 
dochádza k ich priamemu či nepriame-
mu kontaktu. Čím sú ľudia k sebe bližšie, 
tým je riziko prenosu väčšie. Chorý, ale 
aj infikovaný človek totiž vylučuje vírus 
do svojho okolia, a to nielen kašľom či 
kýchnutím (vírus na nachádza v uvoľne-
ných kvapôčkach a všade, kde dopadli), 
ale aj samotným dýchaním (hoci oveľa 
menej). Pritom, ako sme už povedali, 
stačí len pomerne málo jeho častíc, aby 
sa infekcia u ďalšieho človeka uchytila. 
Ak sa častice vírusu dostanú na sliznice 
jeho dýchacieho systému (vdýchne ich) 
alebo do ústnej dutiny, ak sa ľudia dotý-
kajú nedezinfikovanej kože alebo slizníc 
infikovaných osôb, nedezinfikovaných 
predmetov alebo plôch rukami, môžu sa 
vírusom infikovať. 

V danej časovej tiesni boli spomínané 
opatrenia vyhodnotené ako nevyhnutné 
a urgentne potrebné. Počítalo sa aj s pri-
jatím ďalších, ktoré by postupne priniesli 
odporúčania zdravotníkov a pribúdajúce 
skúsenosti so samotnou koronavíruso-
vou epidémiou. O spoločnom postupe 
následne rokovali všetci katolícki biskupi 
Slovenska na svojom stretnutí v Čičma-
noch.

ZÁKAZ KONANIA 
VEREJNÝCH 
BOHOSLUŽIEB
Predseda vlády Slovenskej republiky 
a zároveň zastupujúci minister zdravot-
níctva Peter Pellegrini v záujme ochrany 
zdravia obyvateľstva na základe odporúča-
nia príslušných zdravotníckych inštitúcií 
rozhodol, že sa má pozastaviť konanie všet-

kých verejných zhromaždení. Medzi takéto 
zhromaždenia pochopiteľne patria aj kres-
ťanské bohoslužby. Tie sú navyše z poh-
ľadu možného šírenia vírusu ešte o niečo 
väčším rizikom. Ľudia sú pri nich v po-
merne tesnej blízkosti, nahlas sa modlia 
i spievajú (čím sa do vzduchu v uzavretom 
priestore môže dostávať väčšie množstvo 
vírusových častíc), dochádza k zdieľaniu 
či dotýkaniu rovnakých plôch – napríklad 
ikon, sväteničky s vodou, modlitebných 
knižiek, kľučiek dverí. Uskutočňuje sa 
obrad prijímania Eucharistie – jedného 
chleba z jednej čaše. Navyše, bohoslužby 
navštevujú častejšie starší ľudia a osoby 
s chronickými ochoreniami či s podlome-
ným zdravím, u ktorých je značne zvýšené 
riziko horšieho, až smrteľného priebehu 
ochorenia. 

Preto bolo zo strany vlády a ministerstva 
zdravotníctva prijaté rozhodnutie, že 
v čase od 10. do 23. marca 2020 sa nesmú 
na území Slovenska sláviť verejné boho-
služby. Tento zákaz, ktorého trvanie sa 
môže ešte predĺžiť, prijali biskupi, kňazi 
i mnohí veriaci s veľkou bolesťou. Zároveň 
tam, kde to bolo možné, biskupi nariadili 
nechať pre súkromnú modlitbu chrámy 
v rozumnom časovom intervale otvorené. 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky vydal 11. marca vyhlásenie, 
v ktorom zdôrazňuje pochopenie veľkosti 
zásahu do činností cirkevných spolo-
čenstiev, ale zároveň ubezpečuje, že tak 
koná na základe poznatkov z iných krajín 
s cieľom zamedziť styku chorých ľudí so 
zvyškom populácie. Toto opatrenie bolo 
súčasťou všeobecnejšieho zákazu, takže sa 
nemôžu konať ani iné hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 
povahy – teda koncerty, futbalové či ho-
kejové zápasy, exkurzie, výstavy. Ústredný 
krízový štáb tak konal preto, lebo takéto 
opatrenia sa v súčasnosti považujú pri zvlá-
daní epidémie za najefektívnejšie.

V tomto prípade teda nejde o zásah štátu 
proti cirkvám, ale o opatrenia, ktoré sú ne-
vyhnutné zo zdravotníckeho a protiepide-
mického hľadiska. Je to žiadosť verejných 
autorít o pomoc a podporu, o potrebnú 
občiansku a ľudskú súčinnosť. Je správne, 
že všetky cirkvi tieto požiadavky postupne 
pochopili a dôsledne realizovali. Katolícka 
cirkev oboch obradov ako najpočetnejšia 
išla v týchto veciach všetkým občanom 
Slovenska dobrým príkladom. A to je veľmi 
dobre.

Spomínaným prísnym opatrením ne-
došlo k zákazu činnosti cirkví, iba k jej 
nevyhnutnému obmedzeniu. Aj naďalej 

MODLITBA ZA OCHRANU  
KU KLOKOČOVSKEJ  
BOHORODIČKE V ČASE  
VÍRUSOVEJ EPIDÉMIE: 

Presvätá Bohorodička, ty si pred 
350 rokmi uchránila náš ľud v ťaž-
kých časoch od smrti a zničenia. 
Tvoj plač a tvoje slzy na ikone 
v chráme vystrašili nepriateľa 
a zahnali ho na útek. Zhliadni 
milosrdne na náš dnešný stav, keď 
sa nachádzame uprostred novej 
vírusovej epidémie. Vypros nám 
milosť, aby sme mohli zakúsiť tvo-
ju materinskú starostlivosť. Pomôž 
nám obnoviť v nás jednu myseľ 
a nové srdce, aby sme sa mohli 
postarať o našu zem ako verní 
strážcovia. Zverujeme ti všetkých 
chorých a ich rodiny. Vypros im 
u nebeského Otca i svojho Syna 
Ježiša Krista uzdravenie ich tela, 
ich mysle a ich ducha. Pomôž 
všetkým členom našej spoločnos-
ti plniť svoju úlohu a posilni ducha 
solidarity medzi nami. Podpor 
lekárov a zdravotnícky personál 
v prvej línii, sociálnych pracovní-
kov a vychovávateľov. Príď na po-
moc zvlášť tým, ktorí potrebujú 
prostriedky na ochranu svojho 
zdravia. Ty si naša Matka a ochran-
kyňa v ťažkých časoch, ktoré trva-
jú stále na tejto zemi. Prosíme ťa 
úprimne ako Matku, ktorá miluje 
svoje deti. Osloboď nás od epidé-
mie, ktorá nás zasiahla, aby sme 
mohli Boha oslavovať a ďakovať ti 
s obnoveným srdcom. Matka naša, 
neopúšťaj nás tak, ako si pred stá-
ročiami neopustila tých, ktorí sa 
v Božom chráme k tebe utiekali. 
Prosíme, pomáhaj nám k životu 
viery a obety pre dobro a šťastie 
celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás 
všetkých uveď do večnej rodiny 
neba, kde ti budeme ďakovať 
a Boha v Trojici Svätej jediného 
chváliť na veky vekov. Amen. 
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sa od 10. marca za zatvorenými dverami 
konali bohoslužby, vysluhovali sviatos-
ti zmierenia – s dodržaním primeranej 
vzdialenosti pri zabezpečení spovedného 
tajomstva, zaopatrovali sa chorí, pochová-
vali sa mŕtvi. Teda zabezpečovali sa všetky 
nevyhnutné činnosti kňazov pre im zvere-
ných veriacich. Samozrejme, s prihliadnu-
tím na striktné dodržiavanie hygienických 
pravidiel v záujme ochrany zdravia kňaza, 
jeho rodiny a všetkých veriacich. Zároveň 
sa rozšírilo internetové, televízne a rozhla-
sové vysielanie bohoslužieb tak, aby veriaci 
neboli ochudobnení o Božie slovo. 

ZDROJ ŽIVOTA 
Situácia, keď na Slovensku nemožno 
dočasne sláviť verejné spoločné bohosluž-
by, nám môže pomôcť lepšie si uvedomiť, 
čo Eucharistia a spoločné stretnutie okolo 
Pánovho stola pre nás ako kresťanov 
znamená. Po skončení rokov otvoreného, 
bezohľadného prenasledovania nábo-
ženstva za totalitného komunistického 
režimu, ktoré osobitne ťažko doliehalo 
práve na Gréckokatolícku cirkev, sme si 
možno až príliš rýchlo zvykli na lepšie 
časy. A mnohé veci sa nám i našim deťom 
stali samozrejmosťou. V posledných troch 
desaťročiach sme za svoju vieru nemuseli 
„zápasiť až do krvi“ (sv. Pavol). 

V kontexte všetkých týchto udalostí a in-
formácií, osobitne vo vzťahu k spomína-
ným dočasným opatreniam pri podávaní 
Eucharistie, môže pre veriaceho človeka 
vyvstať aj takáto, azda aj znepokojivá otáz-
ka ohľadom samotnej Eucharistie: Môže 
byť Eucharistia, teda Ježiš Kristus v spôso-
boch chleba a vína, nositeľom choroby ale-

bo dokonca smrti? Na túto otázku hľadala 
odpoveď aj Pravoslávna cirkev. Vo svojom 
vyjadrení pravdivo napísala, že „svätá 
Eucharistia nebola, nie je a nikdy nebude 
príčinou choroby a smrti, ale práve naopak 
– je ustavičným zdrojom nového života...“. 
Tento zásadný postoj, samozrejme, má 
aj Katolícka cirkev. Kristus, prítomný 
v Eucharistii, nemôže byť zdrojom nákazy. 
Je však možné, že pri podaní Eucharistie, 
ako sme to už opísali vyššie, sa môžu 
na veriaceho alebo na kňaza preniesť aj 
infikované kvapôčky obsahujúce vírus, 
ktoré sa nachádzajú na lyžičke, kalichu 
alebo na povrchu samotnej Eucharistie, či 
ktoré sa dostali do vzduchu v jeho blízkos-
ti z dýchacích ciest alebo úst infikovanej 
osoby. Toto riziko sa z medicínskeho, 
epidemiologického hľadiska považuje 
za reálne, ba v súčasnosti aj za pomerne 
veľké. Najmä vzhľadom na nákazlivosť 
choroby Covid-19.  

Preto z pohľadu potrieb celého spolo-
čenstva – i spoločenstva veriacich – aj 
Pravoslávna cirkev prijala zákaz verejných 
bohoslužieb. Jednotnosť postoja všetkých 
cirkví v tejto otázke je dôležitá najmä 
na konfesionálne zmiešanom území. Je 
však správnym signálom aj v celoštátnom 
pohľade.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že 
neuposlúchnutie spomínaného príka-
zu štátnych orgánov, ktorý závažným 
spôsobom zasahuje do činnosti Cirkvi, 
je najmä z pohľadu vlastnej histórie tým 
správnym krokom, v skutočnosti to tak nie 
je. Preto ani v prípade finančných (pokuta) 
či trestnoprávnych následkov takejto 
neposlušnosti nemožno hovoriť o akomsi 
martýrstve či akejkoľvek inej forme hrdin-
ského vyznania viery. V skutočnosti by išlo 
o prestúpenie piateho Božieho prikázania 
a prekrútenie morálnych požiadaviek 
samotnej viery. Tá by totiž bola bez lásky 
k blížnemu skôr mŕtvym formalizmom či 
tradicionalizmom, hraničiacim s pýchou. 
Preto treba nielen vždy konať s ohľadom 
na život a zdravie iných (aj svoje), ale 
zároveň tlmiť všetky neužitočné vášne 
či nepokoje, ktoré ako ľudia, často z neve-
domosti, zbytočne vyvolávame. Skutočná 
láska k blížnemu rozmýšľa a koná ináč. 

Na záver treba dodať to najdôležitejšie, 
k čomu vlastne pozývajú všetky cirkvi. 
Proti tejto pandémii, ktorá je veľkou skúš-
kou pre všetkých, aj pre kresťanov, treba 
bojovať nielen z pozície ochrany života 
a zdravia, teda na telesnej úrovni, ale aj du-
chovne – modlitbou a pôstom. A zvolávať 
tak na každého a na všetkých hojné Božie 
milosrdenstvo a požehnanie. Aby nás dob-
rotivý Pán čím skôr oslobodil od tejto rany 
a od jej hroziacich desivých následkov.
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KORONAVÍRUS  
A SPOLOČNÉ DOBRO

Jozef GLASA

Žijeme vo zvláštnych, možno prelomových časoch. Jed-
ným z upozornení, že naša civilizácia je oveľa  zraniteľnejšia, 
ako sme si kedy boli ochotní pripustiť, a to práve pre svoju 
technologickú vyspelosť, je hrozivo prebiehajúca pandémia 
ochorenia označovaného ako Covid-19. Spôsobuje ho nový 
koronavírus s medzinárodným označením SARS-CoV-2.

Invázia koronavírusu prekvapila mocnú 
Európu aj škandálmi zmietané Slovensko. 
Obnažila diery v zabezpečení bezpeč-
nosti a pomoci nášmu obyvateľstvu 
v mimoriadnych situáciách, nedostatky 
v povinnej príprave štátu aj v aktuálnom 
manažmente vzniknutej zdravotnej krízy, 
chýbajúce zásoby základných pomôcok 
i špeciálneho vybavenia. A nastavila 
zrkadlo vlastnej nezodpovednosti a ne-
dostatku zmyslu pre veci verejné. Chýba 
kritické myslenie a potrebná disciplína 
v situáciách, keď ide už doslova o život. 
V čase písania tohto príspevku ešte vôbec 
nie je jasné, aký bude rozsah a dôsledky 
katastrofy, ktorej nárastu sa v týchto 
dňoch takmer bezmocne prizeráme. 

Napriek všetkým nedostatkom účinnej od-
povede na strane štátu osud obyvateľstva 

stále leží v našich vlastných rukách. Ide 
o dodržiavanie tých opatrení, ktoré sa vo 
svete ukazujú ako najúčinnejšie na spoma-
lenie či dokonca zastavenie šírenia infekcie. 
Napríklad o dobrovoľnú domácu karan-
ténu osôb, ktoré by mohli byť v riziku, že 
sa novým vírusom infikovali, či zrušenie 
verejných podujatí, najmä takých, kde je 
účasť a blízky kontakt väčšieho množstva 
ľudí. Aj bohoslužieb. Podobne ide o vy-
hnutie sa zbytočným návštevám nákup-
ných centier, fitness, wellness zariadení 
a akvaparkov, o dodržiavanie pravidiel 
základnej hygieny (umývanie a dezinfekcia 
rúk) a vzájomnú ohľaduplnosť (pri kašli 
a kýchnutí) či o poskytnutie pravdivých 
informácií o svojom pobyte v rizikových 
oblastiach. A mnohé iné. Pomerne mnoho 
ľudí má s dodržaním týchto životne dôle-
žitých opatrení problém. Neuvedomujú 

si alebo podceňujú možnosť ohrozenia 
zdravia či dokonca života. Vlastného, 
svojich blízkych – a tobôž sa nezaujíma-
jú o problémy, ktoré by mohli spôsobiť 
„nejakým cudzím starkým“ alebo aj ľuďom, 
s ktorými sa stretnú či okolo nich iba prej-
dú. Ich verejne zachytené reakcie sú temer 
nepochopiteľné. A javia sa rovnako hlúpe 
a nezodpovedné, ako aj bezcitné či bezo-
hľadné. Zverejnené nariadenia si vykladajú 
po svojom, neprečítajú si a neinformujú sa. 
Namiesto toho presedia hodiny na sociál-
nych sieťach a pochybných internetových 
stránkach a nekriticky rozširujú neoverené 
senzácie či ozajstné bludy. A budú kritizo-
vať každého a všetkých vrátane zdravotní-
kov, polície či biskupov, lebo veď oni či ony 
„vedia lepšie“. Nestranný pozorovateľ sa 
s úžasom pýta: Kde sa podel zdravý rozum, 
súdnosť a elementárna zodpovednosť? 

V situáciách, akou je práve prebiehajúca 
epidémia, sa preverí zmysel ľudí pre „veci 
verejné“. Nejde len o politiku. Tá bola 
v uplynulých rokoch až pričasto zdrojom 
oprávnených frustrácií a priestorom hrubo 
nemorálneho, ba až zločineckého konania 
a správania mnohých našich predstaviteľov. 
Rakovina zločinu  zdravotníctvo, ktoré-
ho bezchybné fungovanie by sme práve 
tak veľmi potrebovali, uviedla do stavu 
prebiehajúceho kolapsu. Verejnou vecou je 
aj poskytovanie potrebnej starostlivosti. To 
si denne vyžaduje neviditeľné a zatiaľ cel-
kom nedocenené hrdinstvo bezmenných 
lekárov, sestier, záchranárov, laboratórnych 
pracovníkov a ďalších osôb, ktoré v každej 
chvíli po celom Slovensku, v nepretrži-
tom ohrození vlastného života a zdravia, 
pomáhajú ľuďom. Rovnako však treba 
vidieť aj prácu šoférov mestskej hromad-
nej dopravy, rušňovodičov a sprievodcov 
vlakov. Preťažených predavačiek a poklad-
níčok v predajniach potravín, drogérie či 
statočných farmaceutiek a farmaceutov 
v našich lekárňach. Ľudí zabezpečujúcich 
dopravu a vykladanie tovaru. Kuriérnu 
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službu a donáškovú činnosť. Prácu policaj-
tov a príslušníkov armády. Ide o činnosti 
životne dôležité pre fungovanie aspoň 
základných služieb a celej spoločnosti. Hr-
dinstvo toľkých ľudí, ktoré sa nedá vyvážiť 
žiadnymi peniazmi.

Z etického hľadiska nás úvahy o súčasnom 
dianí a odpovedí mnohých na situáciu 
ohrozenia či ozajstnej krízy privádzajú 
k úvahe o pojme „spoločné dobro“. O čo tu 
vlastne ide? Mohli by sme začať konšta-
tovaním, že cieľom konania či správania 
každého človeka je nejaké malé či väčšie 
dobro. Vidíme, že konkrétna predstava 
o žiaducom individuálnom dobre časom 
zvyčajne rastie. Dnešné či včerajšie už ne-
stačí. Vidíme to u detí. Dnes malý drevený 
koník, zajtra kolobežka, neskôr bicykel. 
A mobil. Ale len „taký novší“. Má túžba 
človeka po dobre nejaké hranice? A má 
nejaké mať? V prostredí rodiny, pracoviska, 
spoločnosti alebo biomedicíny? Kam dnes 
vedie človeka staro-nové rajské pokušenie 
„byť ako Boh“?

Stále sa vracajúcou otázkou je aj tá pilátov-
ská: „A čo je dobro?“ Už sme kedysi napísa-
li, že dobro znamená všetko, čo je v súlade 
s poslaním, cieľmi a prirodzenosťou člo-
veka. Čo mu umožňuje alebo pomáha žiť 
plnohodnotný ľudský život. Čo je v súlade 
s jeho dôstojnosťou, prirodzenými právami 
a oprávnenými záujmami. Čo podporuje 
alebo dáva životu človeka zmysel. Čo ho 
rozvíja, posúva k medziam dokonalosti, 
ktorú môže dosiahnuť. Rozličné dobrá 
majú navzájom určitú hierarchiu. Sú malé 
a väčšie. Dôležité – aj tie menej podstatné. 
Krátkodobé – aj tie pretrvávajúce. Dočasné 
– a ako veria kresťania aj „tí mnohí iní“ – aj 
tie večné. Tie druhé sú zas podľa kresťanov, 
aj mnohých iných, práve tie najdôležitejšie.       

Spoločné dobro by sme mohli pochopiť 
ako čosi, čo prináša prospech, úžitok, 
radosť, šťastie či naplnenie mnohým, 

správnejšie všetkým, ktorí v tej alebo inej 
chvíli či čase potrebujú z neho čerpať. Ta-
kým je napríklad fungujúce zdravotníctvo, 
školstvo, doprava, zásobovanie potravina-
mi a všetkým, čo je nevyhnutné pre život. 
Nederavý sociálny systém. Spravodlivé 
súdnictvo. Spoľahlivá polícia. Profesionál-
ne i dobrovoľnícke hasičské útvary. Vycvi-
čená a technicky dobre vybavená armáda 
prostriedkami na zvládnutie nepredví-
dateľných situácií ohrozenia pandémiou 
alebo povodňami. Zdravé lesy a pekné 
parky. Kultivovaná poľnohospodárska 
výroba. Zdravé životné prostredie. To 
prírodné aj to kultúrne. A tiež pracovné. 
Kladné morálne prostredie v spoločnosti. 
S rozlišovaním a podporou dobra – a mo-
rálnym odsúdením zlého. Upravené ve-
rejné priestory. Námestia a aleje stromov. 
Záhradky pred domami, upravené parčíky 

a detské ihriská. Zvláštnosťou spoločného 
dobra je aj to, že doň svojím spôsobom 
môže prispieť každý. Svojím konkrétnym 
správaním. Temer vždy to znamená dať zo 
svojho vlastného, individuálneho dobra 
určitú časť  druhým. Vzdať sa časti svojho 
času, pohodlia, peňazí či vecí. A prispieť 
ostatným. Platením daní. Dobrovoľníckou 
prácou. Zbierkou šatstva, hygienických 
prostriedkov či peňazí na charitné diela 
a aktivity pomoci. Áno, naši ľudia vedia 
byť niekedy až prekvapujúco štedrí a soli-
dárni. Zvyčajne, ako sa pozoruje, práve tí 
chudobnejší. Do spoločného dobra môže-
me prispieť aj vlastnou disciplinovanosťou 
a ohľaduplnosťou. Neničením spoločného 
majetku, priestorov, vybavenia. Neodho-
dením ohorka alebo použitej papierovej 
vreckovky na chodník. Zastaním sa dobra. 
Vľúdnym napomenutím chybujúceho 
či upozornením nepekne nadávajúce-
ho. Poskytnutím pomoci. Potrebnej 
a správnej informácie. Ukázaním cesty. 
Dobrou radou. Úsmevom a vyjadrením 
pochopenia. Obyčajnej ľudskej vďačnosti. 
Pochvalou a uznaním. A mnohým iným. 
Tvorba aj ochrana spoločného dobra je, či 
mala by byť, vecou nás všetkých. Je aj jed-
noznačnou, vskutku kresťanskou úlohou 
a povinnosťou. Pozývajú nás k tomu prav-
dy aj morálne učenie našej viery či texty 
Svätého písma, mnohé Kristove podoben-
stvá. Máme byť vskutku svetlom sveta, 
chlebom a soľou pre našich blížnych, 
milosrdnými Samaritánmi na tmavých 
cestách súčasného človeka.

ALEXANDER SCHUDICH 
(1920 – 1990)
Alexander Schudich sa narodil 26. mája 1920 v Šemet-
kovciach, kde bol jeho otec Adalbert (Vojtech) kňazom. 
Po absolvovaní evanjelického gymnázia v rokoch 1942 
– 1946 v Prešove absolvoval aj bohoslovecké štúdiá. 
Po dosiahnutí absolutória uzavrel 16. júla 1946 v Plavnici 
manželstvo s učiteľkou Sidóniou Vokálovou. Boh im požehnal štyri dcéry. Kňaz-
stvo prijal 28. júla 1946 v prešovskej katedrále z rúk biskupa Pavla Petra Gojdiča. 
Primičnú liturgiu slúžil 11. augusta 1946 v Miklušovciach. Potom nastúpil do far-
nosti Ladomirová, kde bol do roku 1950. V nedeľu 23. apríla 1950 po liturgii vy-
svetlil veriacim, ako sa majú správať, keď ho zatvoria. To sa o niekoľko hodín stalo 
skutočnosťou. Následne dostal výmer do TNP na 24 mesiacov. Otec ho povzbudil: 
„Synu, nepodpíš a ďakuj Bohu, že si v tábore, lebo si ešte spokojnejší jak my vo 
svete.“ Počas pobytu v tábore otec Alexander slúžil každé ráno o štvrtej hodine 
v kotolni svätú liturgiu. Potom ho premiestnili do táborov v Hlohovci a v Podo-
línci. V novembri 1951 mu určili vyhnanstvo vo Vítkove, kde bol do 30. júna 1968. 
Vtedy sa vrátil do farnosti Ladomirová, kde pôsobil až do svojej smrti. Tu urobil 
opravu fary a cerkvi. Zomrel 12. marca 1990 vo svidníckej nemocnici. Pochovaný 
je v Šemetkovciach, v hrobe, kde odpočívajú aj jeho rodičia. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ
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„MILUJ SVOJHO BLÍŽNEHO 
AKO SEBA SAMÉHO!“

MT 22, 39
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PLAŠČENICA 
BOHORODIČKY 
V KLOKOČOVE

Jozef PETRIČKO

Východná cirkev má vo veľkej úcte ikonografiu. Vyobrazuje postavy nebeských síl, 
svätých i Boha už od čias prvotnej Cirkvi. Za prvé Božie vyobrazenie sa považuje plátno, 
do ktorého bolo zavinuté Kristovo telo, podobne aj šatka na Kristovej tvári, o ktorých 
sa dozvedáme už zo Svätého písma (Jn 20, 6 – 7). Tu vo východnej symbolike získalo 
plátno s vyobrazením Kristovho tela (plaščenica) svoje miesto. Podľa tohto vzoru 
vznikla aj plaščenica používaná počas sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Vznik tej 
v Klokočove nám priblíži jej samotný autor otec Róber Demko.

J	 Otec Róbert, ako ste sa dostali k písaniu 
ikon?

Cesta bola veľmi zaujímavá, opísal by som ju slova-
mi: „Človek mieni, Pán Boh mení“. Priznám sa, že 
ikony sa mi spočiatku ako výtvarné umenie nepáčili. 
Zdalo sa mi to príliš strohé, nereálne, veď to reálne 
ani nemá byť. Boh však mal iný plán. A scenár sa 
znova opakoval ako už niekoľkokrát v mojom živote. 
K tomu, čomu ja kladiem odpor, ma Boh dotlačí 
a za to som mu aj veľmi vďačný, lebo dnes už viem, 
že to pre mňa bola a je cesta, ako cez ikonu nazrieť 
do cieľa svojho života, ktorým je nebo. Veď je  to 
známy výrok: Ikona je oknom do neba. 

K samotnému písaniu ikon som sa dostal v roku 
2003 cez svojho priateľa JUDr. Vincenta Lucu, ktorý 
bol týmto „umením“ veľmi nadšený. Absolvoval 
som ikonopisecký kurz pod vedením pani Janky 
Lengvarskej, ktorá bola žiačkou pána Edmunda 
Bachmana, rodáka z Košíc žijúceho v Nemecku, ten 
zorganizoval prvý ikonopisecký kurz v Košiciach.

J	 Aká je spiritualita plaščenice Presvätej 
Bohorodičky?

Matka Božia má vo východnej Cirkvi svoje nezastu-
piteľné miesto. Na východe je jej prejavovaná veľká 
úcta cez rôzne modlitby: akatisty, molebeny a rôz-
ne iné. Nepochybne je s ňou spojená aj ikonografia, 
preto máme rôzne typy ikon Božej Matky.

Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky má tiež 
svoje ikonografické vyobrazenie, ktoré môžeme 
vidieť nielen na dreve, ale aj na plátne, v tomto 
prípade na plaščenici. 

Ikona je obrazom vzkriesenia, nového života, tento 
motív môžeme vidieť aj pri pohľade na Máriu 
vyobrazenú ako spiacu ženu, ktorá sa prebudí 
do nového dňa, a tým novým dňom je život vo 
večnej sláve pri svojom synovi Ježišovi Kristovi.

J	 Sú na písanie tohto náboženského pred-
metu špeciálne pravidlá – kánon?

Ikona je teológia vyjadrená farbami. Existuje kánon 
písania ikon, ktorý je v Cirkvi tradovaný. Nejde 
o reálne zobrazenie, skôr o nadčasové. Preto sv. Ba-
zil Veľký o ikonách hovorí, že vo vyobrazení tých, 
ktorí sú oslávení, nebadať nijaký rozdiel, všetci sú 
si podobní ako včela včele.

J	 Vzhľadom na to, že sa plaščenice 
dotýkame, musí byť odolná voči poško-
deniu. Čo používate na jej ochranu? Sú to 
nejaké zvláštne farby alebo povrchový lak?

Maľba na plátne je zväčša chránená lakom, tak je 
to aj v tomto prípade. Vyobrazenie Bohorodičky 
na tejto plaščenici je urobené akrylovými farbami, 
ktoré sú chránené lakom.

10www.casopisslovo.sk rozhovor

Otec Róbert 
Demko (43) je 
od roku 2012 
farárom vo farnosti 
Vojčice. Od roku 
2005 pôsobí aj 
v rade pre vedu, 
vzdelanie a kultúru 
KBS. Ikonografii 
sa venuje 
od roku 2003, 
keď absolvoval 
ikonopisecký kurz 
pod vedením 
Janky Lengvarskej. 
Je autorom 
mnohých ikon, 
medzi nimi 
aj plaščenice 
Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky.
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VIETE, ŽE...? 
Plaščenica vznikla 
z vozduchu, ktorý sa 
používa pri svätej 
liturgii ako prikrývka 
svätých darov. Už  
v 14. storočí sa na nie-
ktorých vozduchoch 
vyobrazuje scéna 
uloženia Ježiša Krista 
do hrobu. Obrad 
ukladania plaščenice 
do hrobu prijali vý-
chodné cirkvi počas 
17. – 18. storočia.

J	Mohli by ste nám objasniť, 
kto bol iniciátorom a čo 
bolo dôvodom napísania 
plaščenice Presvätej Boho-
rodičky v Klokočove?

Vladyka Milan Chautur ma pri 
jednom náhodnom stretnutí 
oslovil, či by som nemohol 
napísať plaščenicu Bohorodičky 
pre Klokočov. Ujal som sa 
toho s radosťou. Bola a je to 
aj moja  vďačnosť voči Božej 
Matke, lebo práve k nej sa moja 
mama obracala v modlitbách 
a po dvoch rokoch manželstva 
s mojím otcom som sa narodil 
ako vytúžené dieťa.

J	 Ako a kedy sa táto plašče-
nica používa?

Vyloženie či ukladanie 
plaščenice Bohorodičky kopíru-
je obrad ukladania plaščenice 
Krista do hrobu na Veľký piatok. 
Podobne sa vykladá v chráme 
na verejnú úctu a je chvályhod-
né, ak je tam dostatok svetla 
(sviec) a kvetov.

J	 Plaščeníc s podobou 
Bohorodičky na území 
Slovenska nie je veľa, 
preto ďalšia v Klokočove 
je raritou. Viete, kde ešte 
sa nachádzajú podobné 
plaščenice? Bola niektorá 
z nich predlohou pre tú 
v Klokočove?

Inšpirácia je dôležitou súčasťou 
tvorby ako takej. Aj pri tvorbe 
tejto plaščenice som sa inšpiro-
val mnohými vyobrazeniami, ale 
vyobrazenie ostáva originálne, 
lebo písanie ikon je spolupráca 
človeka s Bohom a on nikoho 
z nás nestvoril ako kópiu, ale 
ako originálnu živú ikonu.

Jedná z uspenských plaščeníc sa 
nachádza v Ľutine, v Dúbravke 
(v mojom prvom pôsobisku), 
vo Vojčiciach, v Inačovciach, 
v Dlhom Klčove a dnes už azda 
aj v iných farnostiach. Je viac 
než isté, že uspenská plaščenica 
sa na našom území používala 
aj v minulosti, o čom svedčia 
svedectvá kňazov, ktorí takúto 
plaščenicu našli vo svojich 
archívoch.

11www.casopisslovo.sk rozhovor
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REŠPEKT A ÚCTA 
V RODINE

Pavol DANCÁK, st.

Všeobecne je známe, že ľudia vytvárajú zložité a kom-
plexné vzťahy s druhými ľuďmi, ale aj s ďalšími živými i ne-
živými bytosťami. Slovo rešpekt pochádza z latinského 
respectus, respicere, čo znamená brať ohľad na niečo, ale 
aj uznanie a úctu. V podstate rešpekt znamená, že člo-
vek nepoškodí iného človeka ani fyzicky, ani psychicky, ani 
spoločensky, ba dokonca bude mu nápomocný. Rešpekt 
a úcta umožňujú ľuďom vytvárať spoločenstvo a tvoria 
základ všeobecného presvedčenia, že je možná spravod-
livosť, sloboda a právo. 

V prvom rade však človek musí mať 
v úcte seba samého. Aj náš Spasiteľ ako 
princíp medziľudských vzťahov stanovu-
je: „Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého“ (Mk 12, 31). Úcta k sebe je 
schopnosť človeka vyrovnať sa s problé-
mami života, schopnosť prežívať šťastie, 
dôverovať si, robiť rozhodnutia, ale vyža-
duje si aj rešpekt, úctu a ohľad k tomu, čo 
nás nekonečne prevyšuje: „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, 
z celej svojej duše, z celej svojej mysle 
a z celej svojej sily.“ (Mk 12, 30)

NEDOSTATOK ÚCTY 
A REŠPEKTU
Na nedostatok úcty a rešpektu sa sťažujú 
nielen rodičia a učitelia. Zle pochopený 
vzťah k sebe samému viedol k jedno-
strannej absolutizácii práv a slobôd jedin-
ca, k odmietaniu sociálnych povinností, 
stratil sa zmysel pre zodpovednosť, rozší-
ril sa hedonistický kult pôžitkov a s ním aj 
odmietanie autority, vzdelanosti, tradície, 
úcty a rešpektu ako ohľadu na druhých.  

Každodenná skúsenosť nás presviedča, že 
rešpekt a úcta sú morálne veľmi dôležité 

skutočnosti v spoločenskom i osobnom 
živote. Ak sa zo správania ľudí stráca 
rešpekt, tak sa zároveň stráca aj niečo 
podstatne ľudské. História nás poúča, že 
vždy, keď došlo k strate rešpektu medzi 
ľuďmi, došlo aj k „zosuroveniu a zdivoče-
niu mravov“. A potvrdzujú to nielen straš-
né vojnové udalosti z minulého storočia, 
ale potvrdzuje to aj plazivá dehumani-
zácia, s ktorou sa stretávame aj v čase 
mieru, zvlášť vtedy, keď sa ekonomický 
zisk povýši nad život človeka a priro-
dzený poriadok vo svete. Práve v súčas-
nosti vidíme, že v dôsledku globálneho 
konzumu ľudia strácajú rešpekt k svetu 
ako k domovu, ale aj vzájomný rešpekt. 
Mnohokrát je druhý človek vnímaný len 
ako komodita, ako predmet obchodu. Ľu-
dia sa dnes často cítia ako „veci na jedno 
použitie“.

Podobná situácia je aj na úrovni rodiny. 
Nedostatok a napokon absencia úcty 
a rešpektu zapríčiňuje nestálosť manžel-
ského zväzku, čo vedie k rozpadu rodín. 
Spoločnosť, ale aj každý jedinec potre-
buje funkčnú rodinu, ktorá zabezpečí, 
aby človek vyrastal pokiaľ možno v čo 
najpriaznivejších podmienkach rodin-
ného prostredia. Takáto rodina dokáže 

chrániť jej členov pred nedostatkom, 
samotou, sociálnou izoláciou, má vplyv 
na ich zdravie a vyrovnaný duševný život. 
Rodina, s ohľadom na druhých, ako prvá 
vytvára potrebnú vzťahovú a sociálnu 
sieť. Preto každá snaha o posilnenie úcty 
a rešpektu v rodine a k rodine má veľký 
význam a zmysel. 

VÝCHOVA K ÚCTE 
A REŠPEKTU – PRÍKLADY 
PRIŤAHUJÚ  
Zmyslom a cieľom výchovy je naučiť 
človeka žiť jeho vlastný život. Ak by sme 
mali odpovedať na otázku, kedy treba za-
čať s výchovou k úcte a rešpektu, odpoveď 
by znela: Čím skôr, tým lepšie. Dieťa totiž 
už v období okolo prvého roka začína 
prvýkrát vzdorovať a je dobré nepovoliť 
z hranice určenej rodičom. „Pouč chlapca 
na začiatku jeho cesty a neodchýli sa 
od nej ani v starobe.“ (Prís 22, 6) Dieťa 
je múdre stvorenie, ale nevie jednodu-
cho rozpoznať rozdiel medzi dobrom 
a zlom. Je to úloha rodiča usmerniť dieťa 
a ukázať mu, čo sa pokladá za dobré a čo 
za zlé. Je veľmi dôležité, aby deti nebo-
li vedené k dosahovaniu všemožných 
úspechov, ale skôr k vytváraniu blízkych 
vzťahov s ostatnými.   

Rodina je skupina, v ktorej sa odzrkad-
ľujú významné sociálne a psychologické 
javy, ktoré zákonite poznačia každého 
jednotlivca. Fungujúca rodina nie je 
samozrejmosť, ale je výsledkom úsilia jej 
členov. O potrebe humanizácie spoločen-
ských vzťahov, o nenahraditeľnosti lásky 
a pravdy aj vo výchove k úcte a rešpektu 
dnes nikto súdny nepochybuje. Zároveň 
však treba uviesť, že nestačí jednoduché 
dovolávanie sa úcty a rešpektu, lebo skú-
senosť aj bádania skúmajúce zmýšľanie 
ľudí ukazujú opačný výsledok. Hodnoty, 
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ktoré sa zrodia v nepodnecujúcom alebo 
neutrálnom prostredí, sú v značnej miere 
odsúdené na zánik. Ak sú hodnoty iba 
túžbou bez každodenného vlastného obe-
tavého úsilia, nemajú príťažlivosť dobré-
ho príkladu a tlak rodičov či učiteľov sa 
stáva zbytočný. 

Rešpekt k autorite si dieťa v podstatnej 
miere osvojuje zo správania svojich rodi-
čov. Rodičia ako prví musia dávať pozor 
na slová, ktoré vyjdú z ich úst, na tón 
reči a postoje, ktoré v rodine i navonok 
prezentujú. Rodič dennodenne zápasí 
s tým, či sa zachovať v zmysle zákona 
o akcii a reakcii a odpovedať unavenej 
panej za pultom rovnako nepriateľským 
spôsobom, alebo odolať náporu negatív-
nych emócií a práve naopak, odpovedať 
láskavým a úctivým spôsobom. Ak to 
dokáže, tak výrazne povzbudí dieťa, ktoré 
v inej situácii bude na tom podobne. Die-
ťa sa vždy pozerá na rodičov, či sú láskaví, 
zdvorilí a či prejavujú úctu a rešpekt. Je to 
celoživotná záležitosť. 

Správna výchova k rešpektu a úcte si 
vyžaduje stanovenie hraníc. To znamená, 
že v rodine je časový rozvrh, kedy sa bude 
jesť, spať, modliť sa či hrať sa s technoló-
giami. Nie je to vôbec jednoduché, lebo 
deti často chcú robiť pravý opak toho, 
čo je pre ne skutočne dobré. Napríklad, 
ak malé dieťa na ihrisku kope do matky, 
pretože nechce ísť domov, a matka po tr-
pezlivom vysvetľovaní dôvodu odchodu 
rezignuje zo svojho rozhodnutia, tak to 
nie je príklad chápajúcej matky, ale prí-
klad toho, ako z dieťaťa časom vychovať 
nerešpektujúceho a neúctivého egoistu. 
Vyžaduje si to veľa láskavej vynaliezavos-
ti, aby „rešpekt a úcta sa stala hrou“, aby 
sa deti naučili deliť sa o veci s druhými, 
striedať sa, prehrávať i vyhrávať, robiť 
kompromisy, povzbudzovať druhých 
a používať „čarovné“ slovíčka prosím 
a ďakujem.

Výchovu k rešpektu a úcte je dôležité 
podporiť o to viac, že v školách i ro-
dinách sa veľmi zdôrazňujú výborné 
výsledky. Deti odmala počúvajú o dôle-
žitosti dobrých známok a o tom, že by 
mali byť lepší ako ostatní, a to nielen 
v škole, ale aj v záľubách. Podpora dosa-
hovania úspechu v štúdiu alebo v športe 
je zaiste dobrá, ale s rešpektom a úctou 
k dieťaťu, lebo skúmania ukazujú, že 
táto podpora môže byť deštruktívna, ak 
je veľmi kritická. Dieťa to môže vnímať 
tak, že nesplnilo očakávania, a teda 
nie je „dostatočne dobré“ pre vlastných 
rodičov. S pochvalou netreba šetriť, ale 

aby pochvala bola autentická a efek-
tívna, treba zdôrazniť význam medzi-
ľudských vzťahov a dobro spoločnosti, 
teda úctu a rešpekt k sebe a zároveň 
k druhým. 

Vychovávať k rešpektu a úcte teda 
znamená niečo viac, ako len vyžadovať 
dodržiavanie predpisov. Je to dar vzájom-
ného hľadania spôsobu, ako byť pospolu, 
byť s ostatnými, s celým svetom a s Bohom. 

pexels.com



KLOKOČOVSKÁ 
IKONA  
V HAMILTONE

Daniel ČERNÝ

Prvá liturgia gréckokatolíckych Slovákov 
bola v Hamiltone slávená 14. decembra 
1952, keď vznikla Farnosť sv. Petra a Pavla. 
Zmena zasvätenia chrámu súvisela so 
žiadosťou hamiltonského biskupa Ryana, 
ktorý už mal vo svojej latinskej diecéze 
Farnosť sv. Petra a Pavla, a tak požiadal, 
aby gréckokatolícka farnosť pozmenila 
svoje patrocínium. Biskup Borecký rozho-
dol o tejto zmene 20. októbra 1954, a tak 
sa začala nová kapitola Farnosti Uspenia 
Presvätej Bohorodičky s rovnakým zasvä-

tením ako svätyňa v Klokočove. V roku 
1954 sa farárom stal otec František Fuga, 
rodák z Vinného v blízkosti Klokočova. 
Pre otca Fugu bola zmena patrocínia 
znamenia zhora, že Hamilton sa stane 
duchovným centrom úcty slovenských 
gréckokatolíkov v slobodnom svete k Bo-
horodičke. 

Otec Fuga napísal na Východnú kongre-
gáciu do Ríma list, žiadajúc o možnosť 
usporadúvať odpusty nielenže na sviatok 

Uspenia, ale priamo  na počesť klokočov-
skej Bohorodičky. Bol si dobre vedomý 
úcty a lásky, ktorú prechovávali slovenskí 
gréckokatolíci k Bohorodičke a jej ikone 
v Klokočove. Keďže však starobylá svätyňa 
bola odčlenená od gréckokatolíkov, 
rozhodol sa vybudovať v slobodnom svete 
novú. Jeho vlastnými slovami to mala byť 
svätyňa, „ktorá sťa vznešený maják má 
dodať odvahy svojim a súčasne má hlásať 
svetu o láske a oddanosti slovenských 
gréckokatolíkov k svätej Cirkvi katolíckej“. 
Odpoveď uvádza slová kardinála Coussu: 
„Úcta k Panne Márii Klokočovskej bude 
zárukou úspechu medzi Slovákmi gréc-
kokatolíkmi.“ V máji 1955 píše otec Fuga 
túto myšlienku: „Keď našim v starom kraji 
nie je dovolené, aby vzdávali úctu Božej 
Matke na posvätnom mieste v Klokočove, 
je našou povinnosťou, aby sme ako syno-
via východného Slovenska postavili jej 
dôstojný stánok v slobodnom svete a pred 
jej obrazom prosili o potrebné milosti pre 
nás a ťažko skúšaný náš národ vo vlasti.“ 

Kópiu ikony na požiadanie otca Lacka SJ 
vyhotovil bazilián otec Pavlyk z kláštora 
Grottaferrata. Hotovú ikonu požehnal 
pápež Pius XII. 12. marca 1955. Slávnosť 
posviacky základného kameňa klokočov-
skej svätyne bola v roku 1957. Kameň bol 
previazaný stuhou vo farbe slovenskej 
trikolóry a bola v ňom uložená i hrsť zeme 
z Klokočova. Fasáda svätyne s trojvr-
ším, z ktorého povstáva dvojkríž – dielo 
umelca Jozefa Cincíka, – bola jasným 
znakom slovenskosti svätyne. Jej posviac-
ka bola 9. júna 1963 ako súčasť miestnych 
jubilejných cyrilo-metodských osláv. 
Po mnohé roky prichádzali v deň odpustu 
na púť i rímskokatolícki Slovinci z celého 
dekanátu.

Svätyňu vyzdobil ruský umelec Igor 
Suchačev z Toronta. Do apsidy svätyne dal 
aj šiestich slovenských svätých. Boli to: sv. 
Cyril, Metod, Gorazd, Kliment Ochridský, 
Svorad, Stojislav (Benedikt). Okrem toho 
sa vo výzdobe objavuje aj obraz sestry Mi-
riam Terézie Demjanovičovej, ktorá bola 
blahorečená len nedávno. 

Otec Fuga zomrel v roku 1987. Jeho meno 
ostane zlatými písmenami zapísané 
v dejinách úcty klokočovskej Bohorodičky. 
Práve vďaka jeho úsiliu je klokočovská 
tradícia prítomná v nádhernej svätyni 
aj medzi slovenskými gréckokatolíkmi 
v Kanade. 
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ZA ZATVORENÝMI 
DVERAMI

Martin KRAMARA

Je skoro polnoc. Píšem tieto riadky, lebo 
mi pred chvíľou telefonoval pán farár, 
s ktorým sa osobne nepoznám. Moje číslo 
našiel na internete. Veľmi sa ospravedl-
ňoval, že volá tak neskoro. A pýtal sa, so 
všetkou úprimnosťou, čo má robiť. Dostal 
z biskupského úradu mail, že má na dva 
týždne prestať slúžiť sväté omše pre far-
nosť. Trápil sa nad tým celý večer. Povedal 
mi o všetkej trpkosti a žiali, ktorý prežíva. 
A ja som počúval. A vnútri som cítil, že 
mi vraví z duše. Hoci bol odo mňa starší, 
žiadal ma o radu.

Ešte nikdy nebol v takej situácii. Naozaj 
nemá slúžiť sväté omše pre farnosť? Ani 
v nedeľu? A čo má povedať ľuďom? Keď 
nákupné centrá a športoviská sú otvore-
né, vlaky premávajú, fabriky ani všetky 
školy ešte nezavreli. On nesmie s veriaci-
mi prinášať Kristovu obetu? A čo je teda 
úlohou nás kňazov v tejto chvíli, keď svet 
zachvacuje strach? Hneval sa, hoci som 
cítil, že bojuje, aby to nedal najavo. A trá-
pil sa, ako sa s tým vyrovnať. Som rád, 
že mi zavolal. Rozprával som mu o tom, 
čo sám prežívam. Ako veľmi ma to trápi, 
že nebudem so svojimi veriacimi sláviť 
eucharistiu.

Som kňaz a viem, o čom hovorí. Aj vo 
mne vibrovali emócie. Ešte vlastne nedoz-
neli tie z prechádzajúceho dňa. A noci. 
Keď som nespal, písal, smskoval, mailoval 

a robil všetko preto, aby sme mohli ďalej 
sláviť. Urobili sme naozaj všetko? Verte, 
že sme sa do posledného dychu snažili, 
aby slávenie svätých omší vo farnostiach 
mohlo pokračovať. Boli sme ochotní 
splniť hygienické podmienky. Nielen 
biskupi latinského, ale aj gréckokatolícke-
ho obradu boli pripravení dovoliť prijímať 
Eucharistiu do rúk. Zaviesť na spovedanie 
mriežky so zábranami. Vynechať znak 
pokoja. Vyprázdniť sväteničky. Požiadať 
starých, chorých, ohrozených, aby zostali 

doma. Mohol by som dlho pokračovať. 
Čokoľvek hygienici povedali, že je nevy-
hnutné, len aby sme zachovali možnosť 
sláviť.

Lenže nakoniec to nestačilo. Prišlo roz-
hodnutie, aby sme na dva týždne prestali. 
Predseda vlády biskupom dvakrát telefo-
noval. Naliehal. Naliehal. Naliehal. Bolo 
zrejmé, že vláda má obavy, predovšetkým 
o ľudí vo vyššom veku, ktorí sú najčas-
tejšími návštevníkmi našich chrámov. 
Medzitým volal hlavný hygienik a prosil, 
aby sme to prijali. Nikdy som nevidel také 
ťažké rozhodovanie biskupov. Rozumejú, 
čo od nás žiadajú? Uvedomujú si, aké to 
má dôsledky? Chápu, že Eucharistia je 
centrom nášho duchovného života, ne-
nahraditeľným zdrojom Cirkvi? Navyše, 
bohoslužby do sto ľudí zatiaľ v okolitých 
krajinách majú... 

Je pôst. Kristus bol na púšti štyridsať 
dní bez pokrmu. Naši veriaci zostanú 
štrnásť dní bez slávenia. ... Uchopme 
to celé v duchu zodpovednosti za ľudí, 
ktorí sú nám zverení. Áno, s trpkosťou 
na čas prichádzame o niečo, čo je pred 
nás srdcové, vzácne, ale ak sa k tomu 
postavíme s pokorou a skutočne vo viere, 
Pán nám to inde požehná. Prosím vás, 
bratia kňazi, vydržme. Nevypočujme 
hlasy, ktoré by nás chceli obracať proti 
biskupom. Zachovajme si pokoj, zdravý 
rozum a rozvahu. Urobme, čo je v našich 
silách, aby sa aj táto nečakaná situácia 
obrátila na dobré.

IDEM K JEŽIŠOVI, SVOJMU BRATOVI (2)
Preto sa aj ja vopred povzbudzujem, teším, že ma môžeš povzniesť, ako brat po-
môcť bratovi v ťažkostiach, potešiť v smútku, vyliečiť v chorobe, naučiť v nevedo-
mosti, aby sme ako členovia jednej rodiny, ako bratia žili spolu vo večnosti.

Ježišu, prichádzam k tebe s bázňou, s vierou a nádejou, s dôverou, s ľútosťou, pre-
tože je prečo sa báť, ak si pomyslím na svoju smelosť, že ťa ako človek prijímam 
do svojho srdca. No je sa aj na čo spoliehať, pretože nás voláš na hostinu s takou 
láskou, že kto by odoprel ísť na hostinu Kráľa, ktorý je pri tom aj bratom? Pomôž 
mne nehodnému pristúpiť k svätému prijímaniu, aby som vždy mohol smelo 
pozerať na svätostánok a povedať: s Ježišom sme v najlepšom zväzku, v bratskom. 
Príď, Ježišu, príď, s láskou na teba čaká tvoj biedny,  otrhaný, úbohý pozemský 
brat (sestra), ktorý len preto smelo môže prísť k tebe, že podľa mojej mienky má 
všetky predpoklady, ktoré sú potrebné na sväté prijímanie. Príď, Ježišu, čaká ťa 
milujúce bratské srdce. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)
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Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

ESTER SA STÁVA 
KRÁĽOVNOU
Kráľ Perzskej ríše Asuer (Xerxes I.) zhro-
maždil veľmožov zo všetkých krajín, pre 
ktorých usporiadal hostinu. Jeho man-
želka, kráľovná Vasti sa na nej odmietla 
zúčastniť napriek kráľovmu želaniu. Kráľ  
ju potrestal a rozhodol sa, že jej miesto 
preberie iná žena. Zo všetkých krásnych 
žien si za svoju manželku vybral Ester. 
Nevedel, že je Židovka. Strýko Mardochej, 
ktorý osirelú Ester vychoval ako vlastnú 
dcéru, jej poradil, aby o svojom pôvode 
mlčala. Raz si Mardochej vypočul rozho-
vor, ako chcú dvaja komorníci zavraždiť 
kráľa. Hneď informoval Ester o sprisahaní 
a ona to oznámila kráľovi v Mardochejo-
vom mene. Sprisahancov obesili, udalosť 
zapísali na pamätnú listinu a vložili 
do letopisov.

AMANOVA ZLOBA
Kráľ ustanovil Amana za najväčšieho 
hodnostára v krajine. Ten pre seba vyža-
doval najväčšiu úctu a chcel, aby sa mu 
ľudia klaňali. Všetci mu vyhoveli. Okrem 
Mardocheja. On jediný pred ním nesklo-
nil svoje koleno. Židia sa neklaňajú žiad-
nemu človeku, iba Bohu. Keď to oznámili 
Amanovi, veľmi sa rozhneval. Znenávidel 
židovský národ. Aman hodil do osudia 
lós – po hebrejsky má meno pur – o tom, 
v ktorý deň a ktorý mesiac by mal vyhubiť w
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Ester bola sirota, ktorú vychoval strýko Mardo-
chej. Jej židovské meno bolo Edissa – Hadassa, 
čo znamená Myrta. Meno Ester značí Hviezda. 
Bola krásna a zbožná. Božím riadením sa stala 
kráľovnou Perzskej ríše. Zachránila svoj národ 
pred genocídou, ktorú chcel vykonať nepriateľ 
Aman. Židovský národ si dodnes pripomína túto 
záchranu, keď slávi sviatok Purim. Biblia tento 
príbeh zachytáva v starozákonnej Knihe Ester.

ESTER



HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA, 
ktorý sa pravidelne bude poslednú nedeľu v mesiaci modliť

posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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celý národ. Presvedčil kráľa, aby v jeho 
mene vykonal genocídu. Vo všetkých 
krajinách Perzskej ríše bolo nariadené, 
že trinásteho dňa mesiaca adar (február/
marec) majú byť všetci Židia od nemluv-
niat až po starcov vyhubení a ich majetky 
rozobraté. 

MARDOCHEJ SA 
PRIHOVÁRA U ESTER
Keď sa o tom Židia dopočuli, nastal veľký 
plač a kvílenie. Mardochej prosil Ester, aby 
predstúpila pred kráľa a prosila za svoj ľud. 
Ester mu odkázala: „Ktokoľvek, muž alebo 
žena – ak nie sú vopred pozvaní – a vošli 
by do vnútornej kráľovej siene, majú byť 
hneď bez meškania popravení, ak kráľ 
na znak milosti neprikloní k nim svoj zlatý 
prút, aby mohol ostať taký človek nažive. 
Ako teda môžem predstúpiť pred kráľa 
ja, ktorú už tridsať dní nevolal k sebe?“ 
Strýko jej povedal: „Nenazdávaj sa, že ty si 
zo všetkých Židov zachrániš život, pretože 
si v kráľovom dome. Keby si teraz mlčala, 
Židia dôjdu iným spôsobom k záchrane, 
ale ty a rod tvojho otca zahynie. A ktovie, 
či si neprišla práve preto ku kráľovskej 
hodnosti, aby si bola naporúdzi na takýto 
čas?“ Ester súhlasila, ale vyzvala všet-
kých Židov, aby sa tri dni spoločne postili 
a modlili ešte predtým, než predstúpi 
pred kráľa a vystaví svoj život smrteľnému 
nebezpečenstvu.

ESTER SA PRIHOVÁRA 
U KRÁĽA
Keď Ester predstúpila pred kráľa, nielen-
že vystrel zlatú berlu, aby ju zachránil, 
ale bol k nej veľmi zhovievavý: „Čo si 
praješ, kráľovná Ester? Akú máš žiadosť? 
Keby si žiadala čo aj polovicu kráľovstva, 
dostaneš.“ Ester pozvala kráľa aj Amana 
k sebe na hostinu. Keď Aman stretol 
Mardocheja, ktorý sa mu nepoklonil, roz-
zúril sa tak veľmi, že sa nedokázal tešiť 
ani z kráľovnej priazne. Manželka a pria-
telia mu poradili: „Rozkáž zhotoviť vyso-
kú šibenicu, čo dosiahne výšky päťdesiat 
lakťov, a povedz ráno kráľovi, aby Mardo-
cheja na ňu obesili, a tak pôjdeš s kráľom 
už naradovaný na hostinu.“ V tú noc však 
kráľ nemohol zaspať, a tak rozkázal, aby 
mu čítali letopisy. Keď čítali o tom, ako 
mu Mardochej kedysi zachránil život, 
zistil, že ho vôbec neodmenil. Medzi-
tým vošiel do predsiene Aman a kráľ sa 
ho spýtal: „Čo treba urobiť človekovi, 
ktorého chce kráľ vyznamenať?“ Aman 
v domnienke, že kráľ myslí na neho, 

povedal, že ho treba obliecť do kráľov-
ského rúcha, posadiť na koňa, na hlavu 
mu dať korunu a vodiť ho po meste, aby 
každý videl jeho pocty. Dostal nečakanú 
„facku“, keď zistil, že toto všetko musí 
vykonať pre Žida Mardocheja. Na hostine 
kráľ povzbudil Ester, aby vyslovila svoju 
žiadosť. Ona povedala: „... Daruj mi môj 
život, za ktorý prosím, a daruj mi môj 
národ, za ktorý ťa prosím.“ Až vtedy sa 
kráľ dozvedel, že Ester je Židovka a prosí 
za svoj národ, ktorý má byť vyhubený. 
Veľmi sa rozhneval na Amana a rozkázal 
obesiť ho na šibenici, ktorú prichystal 
pre Mardocheja. Naplnili sa slová žalmu: 
„Hriešnika zloba zahubí, a tých, čo nená-
vidia spravodlivého, stihne trest.“  
(Ž 34, 22) Kráľ Asuer daroval Ester jeho 
dom a strýka Mardocheja ustanovil 
za veľkoknieža namiesto Amana.

SVIATOK PURIM
V Perzskej ríši bol zvyk, že písomné 
nariadenie potvrdené kráľovskou pečaťou 
nemohlo byť zrušené. Ale mohlo byť 
nahradené ďalším písomným príkazom. 
Kráľ poveril Mardocheja a Ester, aby našli 
spôsob, ako Židov zachrániť. Vydali nové 
nariadenie, aby si Židia bránili svoje ži-
voty. Deň plánovanej genocídy sa zmenil 
na deň pomsty voči nepriateľom. Keď 
im svitla nádej na záchranu, v celej ríši 
nastala veľká radosť a hodovanie. Dialo 
sa to v takej miere, že mnohí z cudzích 
národov a iného vierovyznania sa pridali 
k ich náboženstvu. Všetci boli preniknutí 
náramným strachom pred menom Žid. 
Porazili nepriateľov a na počesť toho, ako 
Boh zachránil židovský národ skrze Ester, 
bol zavedený sviatok Purim. Dodnes sa 
každoročne slávi 14. – 15. dňa v mesiaci 
adar. Je to jeden z najradostnejších židov-
ských sviatkov, keď sa konajú karnevaly, 
rozdávajú sa darčeky a almužny.

PREDOBRAZ MÁRIE
Ester je predobrazom Márie, našej ne-
beskej Matky. Ester bolo židovské dievča 
žijúce v Perzii, zatiaľ čo Mária bolo židov-
ské dievča žijúce v Nazarete. Ester sa stala 

manželkou kráľa Perzie, Mária sa stala 
matkou Ježiša − Kráľa celého vesmíru. 
Ester bola kráľovnou Perzskej ríše, Mária 
je Kráľovnou neba i zeme. Ester riskovala 
život, aby zachránila svoj národ. Aj Mária 
riskovala svoj život, aby zachránila všetky 
národy. Kráľ neodmietol prosby Ester, 
pretože ju miloval. Ani Ježiš neodmieta 
Máriine prosby, pretože ju miluje. Esterin 
príhovor u kráľa zachránil židovský národ 
od istej smrti. Aj Máriin príhovor u Krista 
Kráľa nás zachraňuje od duchovnej smrti. 
Tak ako Ester prosila za svoj ľud, aj Mária 
prosí za všetkých, ktorí sa k nej s dôverou 
utiekajú.

AKTUÁLNOSŤ BOŽIEHO 
SLOVA V ROKU BOŽIEHO 
SLOVA
Kniha Ester dáva do pozornosti, že dobro 
bude odmenené, a zlo potrestané. Božie 
slovo hovorí: „Súženie a úzkosť doľahnú 
na každého človeka, ktorý pácha zlo, 
najprv na Žida, potom na Gréka, ale sláva, 
česť a pokoj čakajú každého, kto koná 
dobro, najprv Žida, potom Gréka.“ (Rim 
2, 9 – 10) Mardochej nebol za záchranu 
kráľovho života odmenený hneď. Ale jeho 
dobrosrdečnosť sa mu vrátila v čase, keď 
to najviac potreboval. Takisto Amanovi 
jeho vlastná zloba „zoťala“ hlavu práve 
vtedy, keď to najmenej čakal. Boh má 
svoj čas a svoje spôsoby. Je dôležité si 
všimnúť, akými mocnými zbraňami sú 
pôst a modlitba. Kráľ nielenže daro-
val Ester život, ale vyhovel všetkým jej 
požiadavkám, lebo „veľa zmôže naliehavá 
modlitba spravodlivého“. (Jk 5, 16b) Hoci 
nebolo možno hrozbu úplne odvrátiť, 
bolo umožnené bojovať proti nepria-
teľom do víťazného konca. Ako vysoko 
aktuálny je tento príbeh v Roku Božieho 
slova, keď nielen náš národ, ale celý svet 
bojuje s pandémiou. Nezabúdajme, že aj 
my máme Ester. Preto ju prosme o po-
moc najstaršou mariánskou modlitbou: 
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá 
Božia rodička, neodvracaj zrak od našich 
prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého 
nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna 
slávna a požehnaná. Amen.“
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DEJINY GRÉCKOKATOLÍCKEJ 
CIRKVI NA SLOVENSKU 
DO ROKU 1818

Anton LIŠKA

Gréckokatolícka cirkev sui iuris tvorí tretiu najpočetnej-
šiu náboženskú komunitu na Slovensku. Systematickému 
výskumu jej dejinného vývoja sa však slovenská historio-
grafia, až na pár výnimiek (práce jezuitov Michala Lacka 
a Michala Fedora), začala podrobne venovať až na za-
čiatku tohto milénia. V sledovanom období sa v miestnej 
cirkvi sformovala relatívne malá, ale kvalitatívne veľmi silná 
skupina cirkevných historikov, ktorej súčasťou je aj Juraj 
Gradoš. Ten je autorom diela Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku do roku 1818, ktoré vyšlo ako druhá časť edí-
cie Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.

Autor Juraj Gradoš rozdelil publikáciu 
do štyroch kapitol. V prvých dvoch sa 
venuje obdobiu pred vznikom Mukačev-
ského biskupstva a približuje udalosti 
spojené s historickými koreňmi a identi-
tou gréckokatolíkov na území Slovenska, 
odvodzovanou od cyrilo-metodskej 
tradície, v zvyšných dvoch kapitolách sa 
zaoberá problematikou Mukačevského 
biskupstva v období pred jeho kánonic-
kým erigovaním a po ňom. Jednotlivé 
kapitoly majú jasnú, logickú a transpa-
rentnú štruktúru, nadväzujú na seba, 
sú napísané kultivovaným jazykom, 
zrozumiteľne a na požadovanej vedeckej 
i štylistickej úrovni. Súčasne platí, že 
autor v práci využíva taký štýl písania, 
ktorým dokáže zrozumiteľne predstaviť 
závery svojho bádania nielen odbornej, ale 
i laickej verejnosti. Okrem písaného textu 
využil autor v publikácii na sprostredko-
vanie a priblíženie jednotlivých dejinných 
udalostí aj pomerne rozsiahlu škálu 
obrazových prameňov – portrétov, máp, 
vedút, mincí, ikon, obrazov, náznakových 
rekonštrukcií historických objektov a sídel 
a pod., a tiež prehľadné tabuľky.  Čo sa 

týka pramennej bázy, autor sa pri zosta-
vovaní publikácie opieral o veľmi solídnu 
zdrojovú informačnú základňu, tvorenú 
primárnymi archívnymi prameňmi, 
uloženými vo fondoch šiestich sloven-
ských a deviatich zahraničných archívov, 
publikovanými prameňmi a vedeckou 
a odbornou literatúrou domácej i zahra-
ničnej proveniencie. 

Prvá kapitola publikácie, nesúca názov 
Kresťanstvo medzi Slovenmi a grécko-mo-
ravská cirkev, približuje udalosti spojené 
s príchodom sv. Konštantína a sv. Metoda 
na územie Veľkej Moravy v roku 863, ich 
misijnú činnosť na tomto území, ako 
aj vývoj kresťanstva na spomenutom 



O DVANADCJAŤOCH MISJAČKACH
(Inovovana propovidka)

František KUDZEJ

Raz rano v Propovidkovi
v zymňim časi decembrovim
po filmi v Te Ve Markiza
poslala mačocha Kriza
Andrejku do nepohody,
žeby prynesla jahody,
že upeče bublanynu.
A tak može o hodynu
zašla Andrejka - vos’mačka
ku dvanadcjaťom misjačkam.

Ony na ňu čumľať hlupo:
-Taď maš holy kryžy, pupok!

Poď sja zahrij, anhelyku,
prystup blyže ku ohnyku.
-Ne možu, - rekla Andrejka-
rostopyv by sja mi mejkap,
už i tak jem tu pry ľisi
stratyla des’ jeden pirsing.
-A što hľadaš, rabe mody?
-Zhaňam mačochi jahody.
-Ta to najdeš inde, ne tu,
musyš do supermarketu...

V zymi ďivočky molody
chvorijuť i vynou mody.
Moda zvodyť v dnešňim časi
už i slečny v peršij klasi,
vyparadženy suť hlavňi
toty „slabšy socialňi.“
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území po smrti sv. Metoda († 885). Úvod 
kapitoly je venovaný krátkemu exkurzu 
do problematiky iných kresťanských misií 
(íroškótska, franská, misia z Grécka), 
prostredníctvom ktorých sa šírilo učenie 
o Kristovi na našom území. V druhej 
kapitole, pomenovanej Grécko-slovanské 
kresťanstvo v Uhorsku, sa autor venuje 
vývoju cirkevnej organizácie v Uhorsku 
a vplyvu nasledovníkov konštantínopol-
skej misie na tento proces. Okrem toho 
analyzuje vzťah jednotlivých panovníkov 
k východnej kresťanskej tradícii a sna-
ží sa poukázať na skutočnosť, že tento 
vplyv bol oveľa výraznejší, ako sa doteraz 
predpokladalo, resp. tradovalo. Tretia ka-
pitola, nesúca názov Mukačevská eparchia 
do roku 1771, približuje vo svojej prvej časti 
dve kľúčové udalosti, ktoré predchádzali 
vzniku Mukačevského biskupstva – va-
lašsko-rusínku kolonizáciou a založenie 
monastiera na Černečej hore. Druhá 
časť tejto kapitoly už reflektuje samotný 
vývoj Mukačevského biskupstva, a to 
od jeho vzniku v roku 1491 až po smrť 
mukačevského biskupa Michala Manu-
ela Olšavského († 1767). Autor sa toto 
kľúčové obdobie dejín pokúša čitateľovi 
priblížiť jednak prostredníctvom epis-
kopátu mukačevských biskupov, jednak 
prostredníctvom udalostí, v historiogra-
fickej spisbe spoločne označovaných ako 
unionizmus. Všíma si tiež napäté vzťahy 
medzi mukačevskými a jágerskými bis-
kupmi v 18. storočí a ich vplyv na samotný 
proces kánonického erigovania Mukačev-
ského biskupstva. Na začiatku poslednej 
– štvrtej kapitoly, pomenovanej Muka-
čevská eparchia po kánonickom erigovaní, 
autor cez episkopát vladyku Jána Bradáča 
približuje čitateľovi úspešné zavŕšenie 
snáh o kánonické erigovanie Mukačevské-
ho biskupstva. V ďalších častiach kapitoly 
približuje fungovanie biskupstva v ro-
koch 1771 – 1818. Podobne ako v predošlej 
kapitole, aj v tejto autor približuje dejinné 
udalosti prostredníctvom episkopátu 
mukačevských biskupov. Záver kapitoly je 
venovaný Košickému vikariátu a procesu 
jeho povýšenia na biskupstvo, ktorý bol 
úspešne zavŕšený v roku 1818.

Za najväčší prínos publikácie považuje-
me autorovu interpretáciu „času vzniku“ 
uniatskej (gréckokatolíckej) cirkvi, ktorú 
na rozdiel od iných autorov kladie do roku 
1614, ako aj jeho interpretáciu udalostí 
spojených s tzv. Užhorodskou úniou 
(1646), ktoré na základe komparácie ním 
objaveného autentického dokumentu 
z 24. apríla 1646 s jeho známymi verziami 
(bratislavská, viedenská, jágerská) nabera-
jú úplne nový rozmer. 

V publikácii sa však objavili aj isté nedos-
tatky, z ktorých možno spomenúť publiko-
vanie obrazového materiálu s náznakový-
mi reprodukciami historických sakrálnych 
objektov bez uvedenia informácie o tom, 
že nejde o ich reálnu, ale iba o predpo-
kladanú podobu, vzhľadom na názov 
publikácie príliš veľký priestorový rozsah 
venovaný obdobiu pred „vznikom“ Gréc-
kokatolíckej cirkvi, minimálny priestor 
venovaný problematike sakrálneho 
umenia a architektúry, subjektívny pohľad 
na hodnotenie vzájomných vzťahov medzi 
mukačevskými a jágerskými biskupmi v 18. 
storočí, ako aj málo prepracovaný záver.

Napriek uvedeným nedostatkom, ktoré 
však nemajú zásadný vplyv na kvalita-
tívnu úroveň publikácie, publikáciu ako 
celok možno hodnotiť ako prínosnú, a to 
tak pre teóriu, ako i prax. 

Publikácia prináša nový pohľad na naj-
staršie dejinné udalosti, predkladá nové, 
doteraz nezverejnené fakty, opravuje 
rokmi vžité, ale nepresné, resp. nesprávne 
hodnotenia viacerých dôležitých udalostí 
a osobností a otvára nové otázky, čím 
prispieva k plnšiemu a pravdivejšiemu 
poznaniu histórie Gréckokatolíckej cirkvi 
sui iuris na Slovensku.
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
03. – 05.04. Kvetný víkend vo Svidníku 
a stretnutie s otcom arcibiskupom
17. – 19.04. AŠAD

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sa-
kristia 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  fedori-
sin.jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk  
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzeso-
va 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)
 

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ  
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU. 

 S ÚSMEVOM

Matfyzák sedí v parku vedľa matfyzáčky  
a pýta sa: „Myslíš na to isté na čo ja?“
Ona odpovedá: „Áno“.
„A koľko ti vyšlo?“

Violista odchádza z koncertnej skúšky v divad-
le, prechádza cez vrátnicu o hovorí vrátnikovi: 
„Mohli by ste ma prosím zajtra zaskočiť na kon-
certe? Doma máme takú situáciu, že nijako 
nemôžem prísť.“
Vrátnik na to: „Ale veď ja vôbec neviem hrať 
na viole!“
„To nevadí, budú tam ďalší traja violisti, budete 
sa len tváriť.“
Violista sa stretne s vrátnikom po koncerte 
a pýta sa: „Tak čo, ako to dopadlo?“
Vrátnik: „Šlamastiká hrozná to bola! Sedeli tam 
moji traja kolegovia.“

Chlapík sa chváli kamarátovi: „Kúpil som si lego, 
bolo na ňom napísané, že do troch rokov. Ja som 
ho zložil za dva a pol!“ 

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Miroslav Chorendžák, bohoslovec  
 
Napadlo vám niekedy, čo toto slovo znamená a čo ním chce 
Ježiš povedať? Mnohokrát sme takým neúrodným semenom 
aj my sami. Stáva sa to najmä vtedy, ak nie sme ochotní 
stratiť svoj život, čo ani tak neznamená stratiť ho fyzicky, ale 
skôr obetovať sa v určitej situácii.  Len vtedy, ak sme ochot-
ní odumrieť tomuto svetu i sebe samým, dokážeme budovať 
božsko-ľudské spoločenstvo, ktorým je Cirkev. Nenechajme 
sa teda odradiť a využime toto pozvanie neustále odumierať 
sebe, a tak prinášať úrodu, z ktorej budeme čerpať všetci, 
na ceste do nebeského kráľovstva.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ivett Janočková, študentka vysokej školy, animátorka 
 
Možno si zažil situáciu, keď ťa niekto požiadal o pomoc, lebo 
niečo nezvládal, ale ty si mu povedal, že nemáš čas. Ibaže 
ty si mu len nechcel pomôcť. Nie sme schopní obetovať kus 
svojho času, dať kúsok seba. Ľudia trpiaci narcizmom nie 
sú schopní obety, nie sú schopní pokory, a preto ostávajú 
sami. To sa deje aj s našom duchovnom živote, ak nie sme 
schopní obety, pokory či najmenších prejavov lásky. Ak nie 
sme schopní dať kúsok seba, tak ani vytvárať spoločenstvá. 
Vtedy nepadáme na úrodnú pôdu. Sme ako zrnko, ktoré 
nepadne na úrodnú pôdu a neprináša úrodu, pretože nie je 
schopné odumrieť. Nie je schopné obety.

Páči sa mi to . Odpovedať

Michaela Jenčová, študentka psychológie 
 
Ak zrnko nepadne do zeme, čo sa s ním stane? Čo sa stane 
s tebou, ak neodumrieš v tom, kým si?  Každý jeden z nás 
má nejaké poslanie, nejakú úlohu tak ako zrnko. Ono prináša 
úrodu aj ty prinášaš úrodu. No my sa bojíme odumrieť sami 
v sebe, aby sme dali niečo zo seba. Kedykoľvek môžeš byť 
takým malým zrnkom. Zrnkom trpezlivosti, lásky, starost-
livosti, viery, milosti a odpustenia, ktoré prinesie veľkú 
úrodu. Aj keď si myslíš, že nemáš čo dať, nie je to pravda. 
Niečo v tebe je, stačí to iba nájsť. Ukáž iným, čo je v tebe, 
a nech skrze teba koná Majster.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÝ JUAN DIEGO
V roku 1531 sa mu 
v dnešnom Mexiku 
zjavila Panna Mária 
Guadalupská, ktorá 
ho požiadala, aby jej 
postavil chrám. Keďže 
mu biskup nechcel 
uveriť, Panna Mária 
urobila znamenie. 
Na Jánovom plášti 
z agávy, ktorý pred 
biskupom rozprestrel, 
sa objavil obraz Panny 
Márie Guadalupskej. 
Dokonca v pravom oku 
Madony je zachytená 
scéna, ktorá sa 12. de-
cembra 1531 v dome 
biskupa Zumarraga 
odohrala. V roku 2018 
bol vyhlásený za pat-
róna SDM.
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TIMOTEJ KRIŽKA:  
POKOJNÍ  
V NEPOKOJI

Zuzana DUŠIČKOVÁ

Nemali by sme veriť, že sa zlé na dobré 
obráti? Nemal by každý urobiť všetko, 
aby bolo dobre? Vari sa to urobí samo 
od seba? Otázky, ktoré trápia každého 
človeka. Istou odpoveďou na ne je kniha 
Timoteja Križku Pokojní v nepokoji, ktorú 
vydalo Zum Zum production.

Timotej Križka niekoľko rokov navšte-
voval ženy aj mužov, väzňov svedomia, 
ktorí na sklonku svojho života hovorili 
o rokoch strávených vo väzení počas ko-
munizmu. Za to, že sa stretávali, študovali 
alebo len jednoducho žili podľa svojho 
presvedčenia. Ich tváre a príbehy nám 
ukazujú, že medzi vonkajšou neslobodou 
a vnútorným postojom existuje priestor 
úplnej slobody duše. Svedčia o tom, že 
vnútro človeka tvaruje jeho zovňajšok a že 

aj v nepokoji možno nájsť hlboký pokoj. 
Dôvody, ktoré ho viedli k napísaniu knihy, 
priblížil vo svojom životnom príbehu: 
„Mal som dobrú prácu, krásnu rodinu 
a priateľov, ale aj tak som mal pocit, že mi 
čas niekedy preteká pomedzi prsty. Môj 
pradedko bol gréckokatolícky kňaz, ktorý 

bol násilne vysťahovaný do Čiech. Osobne 
som ho nepoznal, ale cez jeho príbeh som 
vedel o ľuďoch, ktorí si zachovali niečo, 
čo mne chýbalo, a nevedel som to nájsť 
ani nikde vo svojom okolí. Začal som 
navštevovať týchto ľudí a hľadal som sku-
točnú podstatu slobody. Ako žiť skutočný 
život slobodného človeka a nebáť sa obe-
tovať všetky dary, dobré dary demokracie.“

Šokovalo ho, že pri osobných stretnutiach 
nenašiel obete, ale veľmi slobodných 
ľudí. Myslel si, že tí, ktorí zažili hrôzy, aké 
si my vieme len ťažko predstaviť, budú 
rozprávať o premárnenom živote a utr-
pení. Našiel však ľudí, ktorí o tom čase 
nehovorili ako o stratenom, ale hovorili 
o čase, ktorý im priniesol aj mnoho dob-
rého. „Vedel som, že Michal Vasiľ je otcom 

vladyku Cyrila, ktorého si veľmi vážim ako 
človeka. Napísal som mu, či mi na otca 
nemôže dať kontakt. Bolo krásne vidieť, 
že esencia, ktorú má Cyril, jeho syn, je 
totožná s otcovou, uvidel som človeka, 
ktorý mu tú iskru zapálil, iskru, ktorá 
žiari, a je jedno, koľko má človek vrások, 

oči vedia prezradiť vek duše, a v nich bola 
duša skutočne otvoreného človeka.”

Timo Križka knihu zostavil tak, aby boli 
odpovede na fakt, že títo muži a ženy 
dokázali poraziť neslobodu a ostali verní 
svojmu svedomiu, rôzne. „Napríklad pán 
Mašlej bol tým, ktorý realitu vedel prijať 
ako Božiu vôľu, hovoril o slobode, ktorá 
nie je taká, ako si my predstavujeme, 
ale ten čas, ktorý prichádza, je čas Božej 
vôle. On sa nesnažil utiecť z prítomnosti, 
hoci bola ťažká, neutiekal sa k minulosti, 
budúcnosti, nesníval o tom, kedy už bude 
vonku, on tú realitu prijal, a tak sa stal slo-
bodným. Naproti tomu, špión Ján Zeman 
spomínal na chvíle strávené so svojou 
manželkou, predstavoval si, aký budú žiť 
život, keď ich pustia z väzenia. Vytvoril si 
vnútorný svet a v tom vnútornom svete sa 
zachránil, lebo neprijal práve tú realitu.”

Kniha Pokojní v nepokoji predstavuje 
21 príbehov hrdinov, ktorí sa hrdinami 
nikdy stať nechceli. V príbehoch vystu-
pujú ako dvadsať- až tridsaťroční mladí 
ľudia, na fotografiách ich vidíme takmer 
o šesťdesiat rokov starších. „Fotografia má 
zázračnú vlastnosť, odhalí vnútornú pova-
hu a vyrovnanosť človeka. Títo ľudia boli 
aj v tom krásni, že oni sa mi ako malé deti 
odovzdali, títo starí ľudia, hrdinovia, ktorí 
mali často podlomené zdravie, aj dve, tri, 
štyri hodiny pokorne trpezlivo čakali, kým 
ja mladý človek si ich odfotografujem. Pre 
mňa to bol vzácne strávený čas.”
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ČO JE COVID-19
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie 
– vírusovú pneumóniu (kvapôčkovú infekciu). Ide o vše-
obecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných 
ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C, kašeľ, 
nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri 
komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zá-
pal pľúc. Inkubačná doba pri tomto type koronavírusu sa 
uvádza dva až štrnásť dní, priemerne šesť dní.

COVID-19 je vírusové ochorenie a zara-
ďujeme ho medzi kvapôčkovú infekciu. 
Neúčinkujú naň antibiotiká. Overená 
očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba 
je symptomatická. U ľudí infikovaných 
novým koronavírusom sa začína pod-
porná liečba, ktorá zmierňuje príznaky 
infekcie. Na podpornú liečbu sa využívajú 
bežne dostupné lieky. Liečba je individu-
álna a vychádza z konkrétnych potrieb 
pacienta. Väčšina ľudí, ktorí sa nakazia, 
má mierny priebeh ochorenia a zotaví sa. 
U starších ľudí, osôb s oslabenou imunitou 
či pridruženými chronickými ochoreniami 
je väčšia pravdepodobnosť vážnejšieho 
priebehu ochorenia. Príznaky nákazy, ako 
sú napríklad horúčka alebo zápal, môžu 
skomplikovať aj tehotenstvo.

Ľudia sa môžu nakaziť najmä od osôb, 
u ktorých bol koronavírus potvrdený. 
Ochorenie sa prenáša malými kvapôčkami 
z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle 
alebo vydychuje. Hlavný spôsob prenosu sú 
teda kvapôčky vylúčené osobou, ktorá kašle. 
Prenos ochorenia od bezpríznakovej osoby 
nie je vylúčený. V prípade, že ste neboli 
v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 
vyskytuje, respektíve ste neboli v kontakte 
s osobami, ktoré uvedené krajiny navští-
vili, alebo ste neboli v kontakte s osobami 
s podozrením na ochorenie COVID-19, ide 
s veľkou pravdepodobnosťou, vzhľadom 
na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, o iné 
akútne respiračné ochorenie alebo chríp-
ku, či chrípke podobné ochorenie, a preto 
netreba podliehať panike. Samozrejme, aj 

v takomto prípade je dôležité telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, 
pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť 
vážne zdravotné komplikácie. Všetkým 
osobám s prechodným a trvalým pobytom 
v Slovenskej republike žijúcim na území 
Slovenskej republiky viac ako 90 dní alebo 
zamestnaným na území Slovenskej repub-
liky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili 
z pobytu na území Čínskej ľudovej repub-
liky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej 
republiky a Talianskej republiky, do Sloven-
skej republiky, sa nariaďuje, aby bezpro-
stredne po návrate do Slovenskej republiky 
oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky 
alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu 
lekárovi. Ošetrujúci lekár musí v tomto 
prípade rozhodnúť o izolácii v domácom 
prostredí vrátane osôb žijúcich s predmet-
nými osobami, počas štrnástich dní.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje predmetné 
opatrenie, sú povinné:

J	 sledovať svoj zdravotný stav (náhly 
nástup aspoň jedného z týchto príz-
nakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) 
a v prípade objavenia sa príznakov 
bez meškania telefonicky kontak-
tovať ošetrujúceho lekára a územne 
príslušný regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, a podrobiť sa odberu 
biologického materiálu; 

J	 zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. 
návštev kultúrnych, spoločenských, 
športových alebo iných hromadných 
podujatí, alebo prijímania osôb, alebo 
vykonávania spoločenských aktivít 
v mieste izolácie); 

J	 zdržať sa cestovania; 

J	 zdržať sa účasti na výučbových akti-
vitách s výnimkou e-learningových 
foriem; 

J	 zdržať sa pracovnej činnosti s výnim-
kou práce v mieste domácej izolácie;

J	 zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré 
si vyžadujú opustiť miesto izolácie 
alebo prijímať v mieste izolácie vní-
mavé osoby.
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Opatrenie na predchádzanie vzniku a ší-
renia prenosného ochorenia COVID-19 
je vydané v súvislosti s nepriaznivým 
vývojom epidemiologickej situácie. Toto 
opatrenie je jedným z dôležitých nástro-
jov na zamedzenie šírenia ochorenia CO-
VID-19 v Slovenskej republike. Existuje 
vysoké riziko, že v súvislosti s konaním 
hromadných podujatí, keď dochádza 
k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže 
dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. 

Verejnosti odporúčame dodržiavať 
preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo 
vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí 
medzi ne aj COVID-19):

J	 Umývať si ruky často mydlom a teplou 
vodou, najmenej dvadsať sekúnd. 
Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, 
treba použiť dezinfekčný prostriedok 
na ruky na báze alkoholu.

J	 Nedotýkať sa očí, nosa ani úst neumy-
tými rukami.

J	 Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní 
a kýchaní jednorazovou papierovou 
vreckovkou a následne ju zahodiť 
do koša.

J	 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuď-
mi, ktorí javia príznaky nádchy alebo 
chrípky.

J	 Dodržiavať vzdialenosť najmenej 
jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, 
kto kašle alebo kýcha.

J	 Zvážiť účasť na hromadných poduja-
tiach, respektíve v oblastiach s vyso-
kou koncentráciou ľudí.

J	 V domácnosti dbať na zvýšenú dezin-
fekciu povrchov.

J	 Nosenie ochranného rúška a respirá-
tora má význam u chorej osoby s res-
piračným ochorením alebo u zdravej 
osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti 
človeka s respiračným ochorením.

J	 Ak ste chorý, zostaňte doma a telefo-
nicky kontaktujte svojho ošetrujúceho 
lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Predbežné štúdie naznačujú, že koro-
navírusy môžu na povrchoch pretrvávať 
niekoľko hodín až dní. Závisí to od viace-
rých podmienok − teploty, vlhkosti pro-
stredia, typu povrchu a podobne. V rámci 
prevencie možno zvoliť časté čistenie 
povrchov vo vašom okolí dezinfekčnými 
prostriedkami.

Biologický materiál od pacientov nie je 
vhodné odoberať pred nástupom klinic-

NEDOSTATOČNÁ HYGIENA 
RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ

OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
(tzv. vírusové hnačkové ochorenia: rotavírusová 

a norovírusová hnačka, žltačka typu A)

OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC

RESPIRAČNÉ INFEKCIE
(nádcha, chrípka)

INFEKCIE RÁN

VIETE AKO NA TO?
ZOZNÁMTE SA S TECHNIKOU SPRÁVNEHO 

UMÝVANIA  A DEZINFEKCIE RÚK.

KEDY DEZINFIKOVAŤ?
1. PRI PRÍCHODE DO NEMOCNICE

Každý, kto príde do nemocnice prenáša na svojich 
rukách rôzne vírusy a baktérie. Dezinfekciou rúk pri 
príchode pomáhate zabrániť ich šíreniu a chránite 

tak seba, personál i pacientov, pre ktorých môžu byť 
tieto mikroorganizmy nebezpečné.

2. PRI ODCHODE Z NEMOCNICE
Napriek každodennému úsiliu personálu  

je nemocnica prostredím so zvýšeným  
výskytom mikróbov. Nenoste si ich domov.  

Chrániť sa môžete tak, že si pri odchode  
z nemocnice ruky vydezinfikujete.

ZDRAVIE
VO VAŠICH
RUKÁCH

MÁTE NAOZAJ ČISTÉ RUKY?
Hygiene rúk by ste mali venovať veľkú pozornosť  

najmä pri návšteve zdravotníckych zariadení,  
kde sú baktérie veľmi odolné a môžu viesť k vzniku  

rôznych infekcií. 

Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií 
celkom nezbavíme. Ohrozujeme seba aj svoje okolie.

Pre úplné odstránenie baktérií je preto nevyhnuté 
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účinnejšie a rýchlejšie ako umývanie rúk.

VEDELI STE, ŽE…?
Vďaka správnej hygiene rúk chránite nielen seba, 
ale i druhých. U nemocničných pacientov je vyššia 

pravdepodobnosť nákazy, kvôli zníženej imunite  
v dôsledku ochorenia alebo invazívnym zákrokom.

Prameňom nákazy je často návšteva pacienta a prenos 
infekcie na pacienta najčastejšie prebieha priamym 

kontaktom kontaminovanými rukami alebo kvapôčkovou 
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 Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení, 
jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)  

a intenzívnej medicíny.
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kých príznakov, keď množstvo víruso-
vých častíc v organizme pacienta ešte ne-
musí dosahovať detekovateľnú hladinu. 
Znamená to, že počas inkubačnej lehoty 
bude test na koronavírusy s najväčšou 
pravdepodobnosťou negatívny – a na-
priek tomu môžu u danej osoby za pár 
dní nastúpiť klinické príznaky spôsobe-
né prítomnosťou koronavírusu. Takáto 
osoba si môže mylne myslieť, že nie je 
infekčná, a môže infekciu šíriť ďalej.

Osobe, ktorá sa vrátila z oblasti zasia-
hnutej novým koronavírusom, odporúča-
me štrnásť dní kontrolovať svoj zdra-
votný stav. V tomto čase treba myslieť 
na prevenciu. Pri kýchnutí si treba zakryť 
nos a ústa jednorazovou papierovou vrec-
kovkou, ktorú treba následne zahodiť 
do koša, rovnako si treba často umývať 
ruky mydlom a vodou. Ak je podozrenie, 
že by osoba mohla byť nakazená korona-
vírusom, a ešte u nej nenastúpili žiadne 
symptómy, možno vzhľadom na jej 
vlastné rozhodnutie podstúpiť domácu 
izoláciu na štrnásť dní v samostatnej 
izbe, v domácnosti zvýšiť intenzitu de-
zinfekcie povrchov a používať ochranné 
prostriedky. V prípade bezpríznakových 
osôb ide o štandardný postup aj v iných 
európskych krajinách bez potreby za-

vedenia prísnych karanténnych opatre-
ní. Každé cestovanie do zasiahnutých 
oblastí je rizikové, preto odporúčame 
zvážiť nevyhnutnosť cestovania. Nosenie 
ochranného rúška alebo respirátora má 
význam u chorej osoby s respiračným 
ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá 
sa zdržuje v blízkosti človeka s respirač-
ným ochorením.

Ak je dôvodom vzniku dočasnej práce-
neschopnosti karanténne opatrenie, So-
ciálna poisťovňa ju akceptuje aj v prípade, 
že ju ošetrujúci lekár vystaví viac ako tri 
dni spätne. Dôvodom je skutočnosť, že 
karanténa môže trvať aj dlhšie, a pa-
cient nemá možnosť do troch dní od jej 
vyhlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho 
lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, 
resp. Sociálnej poisťovni. Pobočka žiadosť 
posúdi bez ďalšieho preverovania posud-
kovým lekárom. Pri „bežných“ PN-kách je 
zákonná možnosť spätného uznania len 
do troch dní.

Ak je teda poistenec vypísaný lekárom 
na základe karanténneho opatrenia, 
potom mu po splnení ďalších zákon-
ných podmienok môže patriť dávka 
nemocenského. Dávku prvých desať dní 
práceneschopnosti uhrádza zamest-

návateľ a od jedenásteho dňa trvania 
práceneschopnosti následne Sociálna 
poisťovňa. V prípade SZČO a dobrovoľ-
ne poistených osôb vypláca nemocenské 
Sociálna poisťovňa už od prvého dňa jej 
trvania.

Telefonické linky prístupné verejnosti:

J	 Národné centrum zdravotníckych 
informácií – 0800 221 234

J	 Úrad verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky – 0917 222 682

J	 Regionálny ÚVZ Banská Bystrica – 
0918 659 580

J	 Regionálny ÚVZ Bratislava – 
0917 426 075

J	 Regionálny ÚVZ Košice – 0918 389 841

J	 Regionálny ÚVZ Nitra – 0948 495 915

J	 Regionálny ÚVZ Prešov – 0911 908 823

J	 Regionálny ÚVZ Trenčín – 
0911 763 203

J	 Regionálny ÚVZ Trnava – 
0905 903 053

J	 Regionálny ÚVZ Žilina – 0905 342 812

E-mail:   novykoronavirus@uvzsr.sk

6 7 8 9

Krúživým pohybom si čistite 
 ľavý palec pravou rukou  

a potom opačne.

Spojenými prstami pravej ruky  
čistite krúživým pohybom ľavú  

dlaň a potom opačne.

Opláchnite si ruky  
vodou.

Dôkladne si utrite ruky  
jednorazovou utierkou.

6 7 8

Krúživým pohybom si čistite 
 ľavý palec pravou rukou  

a potom opačne.

Spojenými prstami pravej ruky  
čistite krúživým pohybom ľavú  

dlaň a potom opačne.

Len čo ruky uschnú sú 
vydezinfikované.

Spracované podľa odborných materiálov Svetovej zdravotníckej 
organizácie, Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

1A 1B 2 3

Naberte plnú dlaň prostriedku a naneste na celý povrch rúk. Potierajte si ruky spôsobom  
dlaň o dlaň.

Pokračujte preložením dlane pravej 
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením 

vnút. strán prstov a  potom opačne.

SPRÁVNE UMÝVANIE RÚK

SPRÁVNA DEZINFEKCIA RÚK

0 1 2 3

Zvlhčite ruky vodou. Aplikujte dostatočné množstvo 
mydla do oboch rúk.

Potierajte si ruky spôsobom  
dlaň o dlaň.

Pokračujte preložením dlane pravej 
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením 

vnút. strán prstov a  potom opačne.

10 11

Použitou utierkou  
zastavte vodu.

Vaše ruky sú čisté.

4 5

Ďalej si čistite trením spojené 
prsty pravej ruky proti ľavej ruke 

a potom opačne.

Prsty jednej ruky uzavrite 
do dlane a potierajte oproti 

druhej dlani.

4 5

Ďalej si čistite trením spojené 
prsty pravej ruky proti ľavej ruke 

a potom opačne.

Prsty jednej ruky uzavrite 
do dlane a potierajte oproti  

druhej dlani.

ZDRAVIE
VO VAŠICH
RUKÁCH

20 – 30 SEKÚND

40 – 60 SEKÚND
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KORONAVÍRUS  
AJ VO VATIKÁNE
VATIKÁN	J	Ambulancie vatikánskeho 
zdravotného strediska boli od 6. marca 
zatvorené po tom, ako v ňom diagnosti-
kovali osobu infikovanú koronavírusom.

Riaditeľ tlačového strediska Matteo 
Bruni vo vyhlásení určenom novinárom 
nasledujúci deň oznámil, že všetky 
ambulančné služby Úseku zdravia 
a hygieny Vatikánskeho mestského štátu 
boli zatvorené, aby mohli vydezinfikovať 
priestory. Hovorca Bruni spresnil, že 
pracovisko prvej pomoci stále funguje. Dodal, že úsek zdravia a hygieny „za-
bezpečuje informovanie kompetentných autorít Talianska“ a „medzičasom sa 
rozbehli opatrenia podľa príslušných zdravotníckych protokolov“.

Svätý Otec vyjadril podporu chorým i zdravotníkom: „Chcem opätovne vyjadriť 
svoju blízkosť chorým na koronavírus a zdravotníckym pracovníkom, ktorí ich 
liečia, ako aj verejným predstaviteľom i všetkým, ktorí sa angažujú na pomoc 
pacientom a na zastavenie nákazy.“

Týmto internetovým odkazom komunikoval pápež František s verejnosťou 
6. marca, keď ukončil svoje duchovné cvičenia, počas ktorých zostal vo Vatikáne, 
aby sa liečil z prechladnutia. (vaticannews.va, TASR)

SVÄTÝ OTEC 
PODPORIL TALIANSKU 
CHARITU
VATIKÁN	J	Vzhľadom  na ďalšie šírenie 
koronavírusu v Taliansku 12. marca daroval Svätý 
Otec František miestnej charite finančnú pomoc 
vo výške stotisíc eur. Podľa tlačového oddele-
nia Úradu pre službu integrálnemu ľudskému 
rozvoju ide o „počiatočnú významnejšiu podporu 
v rámci terajšej krízovej situácie“. Príspevok by 
mal podporiť zachovanie „základných služieb pre 
chudobných a obzvlášť zraniteľných ľudí“, teda 
prevádzku charitných jedální, azylových stredísk, 
ubytovní pre bezdomovcov a ďalších podobných 
zariadení. Svätý Otec svojím gestom vyjadril 
duchovnú blízkosť a „otcovské povzbudenie všet-
kým, ktorí trpia súčasnou epidémiou“.

Vzhľadom na veľký vplyv na talianske hospo-
dárstvo Svätý Otec 10. marca znížil nájomné 
v komerčných nehnuteľnostiach, ktoré Vati-
kán vlastní. Uvádza sa to v tlačovom vyhlásení 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov a správy 
majetku Apoštolského stolca. (RV CZ)

KANADA ZATVÁRA HOSPICE  
BEZ MOŽNOSTI EUTANÁZIE
KANADA	J	Kanadská vláda sťahuje finančný príspevok z verejných zdrojov 
hospicom, ktoré nesúhlasia s vykonaním eutanázie vo svojich štruktúrach. 
Reálne to znamená, že tieto zariadenia sú odsúdené na zánik. Kanadskí 
biskupi hovoria, že „namiesto rozvoja kultúry starostlivosti sa rútime smerom 
k smrti na požiadanie“.

Prvou obeťou bude zrejme Hospic Irene Tomas v Landner na predmestí 
Vancouveru. „Je to predovšetkým otázka peňazí. Eutanázia je lacnejšia než 
podpora a rozvoj paliatívnej starostlivosti,“ uviedla Nancy Maceyová, zakla-
dateľka a riaditeľka inštitúcie. V rovnakej situácii sa ocitli všetky hospice, 
ktoré boli doteraz spolovice financované štátom, a odmietli zaviesť možnosť 
eutanázie. Minister zdravotníctva uviedol, že „vďaka týmto opatreniam bude 
eutanázia plne dostupná, v opačnom prípade by totiž mohol niekto obviniť 
vládu z porušovania ľudských práv“. (RV CZ)

BRUSEL/BELGICKO	J	Európska komisia 
5. marca predstavila stratégiu dosiahnutia 
rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. 
Každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystave-
ná fyzickému alebo sexuálnemu násiliu a 55 
percent zažilo sexuálne obťažovanie. Aj napriek 
tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac 
žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 
percent menej. Tieto nedostatky chce nová stra-
tégia napraviť sériou opatrení, ktorých cieľom je 
ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; 
zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu 
práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiah-
nuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politic-
kom živote. Komisia s podporou novovytvorenej 
pracovnej skupiny pre rovnosť zapracuje rodové 
hľadisko do všetkých politík a významných 
iniciatív EÚ. (TASR)

UŽHOROD/UKRAJINA	J	Mukačevský epar-
cha Milan Šášik CM vydal 12. marca vyhlásenie 
ohľadne preventívnych opatrení pred nákazou 
koronavírusom. Odporúča veriacim pred iko-
nami sa iba ukloniť a pri prijímaní Eucharistie 
otvoriť ústa, a neolizovať lyžičku. Tí, ktorí by po-
ciťovali niektorý zo symptómov choroby, majú 
ostať doma a neohrozovať ostatných. Podobné 
nariadenia boli vydané aj ostatnými susednými 
eparchiami. Zároveň však vladyka vyzýva k viere 
a pripomína dôležitosť slávenia eucharistie 
v nedeľu, za čo dalo v roku 304 svoj život  
49 mučeníkov v Abytíne. (ua-reporter.com)

z kresťanského sveta
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ODPOČINUTIE  
PRI MATKE

Richard FUČKO

Marcová fatimská sobota v Košickej eparchii, ktorá pri-
padla na 7. marec, sa netradične konala v pútnickom 
areáli v Klokočove. Namiesto Baziliky Zostúpenia Svätého 
Ducha v Michalovciach, v ktorej sa stretávajú pútnici po-
čas zimného obdobia, mariánski ctitelia putovali do Kloko-
čova, aby sa zúčastnili na posviacke základného kameňa 
budúceho pútnického centra. To bude slúžiť pútnikom, ktorí 
do Klokočova prichádzajú k Matke načerpať sily.

Program sa začal modlitbou ruženca, 
po ktorej nasledovala modlitba tretieho 
času. Katechézu pre prítomných pripravil 
otec Peter Kaško, správca farnosti Pribeník. 
V jej úvode objasnil stanovisko Starého 
zákona k obrazom a sochám utvoreným 
ľudskou rukou a následné naplnenie 
v Novom zákone cez Slovo, ktoré sa stalo 
človekom, aby ho ľudia mohli spoznať. 
Po krátkom biblickom exkurze veriacim 
priblížil dve mariánske svätyne slovensko-
maďarského pohraničia – Sajópálfala pri 
Miškovci a Máriapócs, kam každoročne 
putujú aj slovenskí gréckokatolíci.

POSVÄTENIE 
ZÁKLADNÉHO KAMEŇA
Svätú liturgiu uviedol sprievod z cirkev-
nej budovy bývalej školy, ktorá má byť 
v blízkom čase prestavaná a tvoriť tak časť 
priestorov pútnického centra. Svätú liturgiu 
slávili obaja košickí vladykovia.

V kázni bolo poukázané na Božieho 
Syna, ktorý sa často utiahol na horu alebo 
k brehu Genezaretského jazera. Podobne aj 
moderný človek v modernom čase zhonu 
a uponáhľanosti neraz zatúži po tichu 
a telesnom i duchovnom načerpaní. Práve 
preňho bude mať otvorené dvere pútnické 
centrum na brehu vodnej nádrže Šírava, 

ktorá už roky slúži ako miesto telesnej re-
kreácie. Prítomní boli tiež pozvaní k hlbšej 
a častejšej modlitbe najmä v čase Veľké-
ho pôstu, namiesto plytvania časom pri 
bezduchej zábave, televíznych obrazovkách 
a prázdnych slovách.

Pred koncom archijerejskej liturgie, po za-
ambónnej modlitbe, košický eparcha Milan 
Chautur CSsR a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
apoštolský administrátor Košickej eparchie, 
posvätili základný kameň, ktorý stojí blízko 
poľného oltára.
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Nasledoval Moleben pred klokočov-
skou ikonou Presvätej Bohorodičky 
a záverečné prepustenie. Na záver 
vladyka Cyril poďakoval všetkým 
prítomným za ich čas, ešte raz upriamil 
ich pohľad na maketu pútnického 
centra, ktorá bola vystavená uprostred 
areálu, a povzbudil k podpore tohto 
časovo i finančne náročného projektu. 
Ten, ako sám verí, zaiste prinesie veľké 
duchovné ovocie a zveľadí areál naj-
významnejšieho a najstarobylejšieho 
pútnického miesta Košickej eparchie. 
Všetkým dobrodincom, projektantom 
a tým, ktorí sa akokoľvek podieľajú 
na tomto projekte, bolo zaspievané 
Mnoholitstvije.

CIEĽ A PODPORA 
PÚTNICKÉHO CENTRA
Samotný projekt pútnického centra má 
viaceré ambície. V prvej etape realizá-
cie celkovej vízie pútnického areálu by 
malo v novozrekonštruovaných pries-
toroch vzniknúť adekvátne zázemie 
pre prijímanie pútnikov: polyfunkčná 
aula, informačné centrum a hygienické 
zariadenia spĺňajúce moderné štandardy. 
Pútnické centrum má však slúžiť aj ako 
ubytovacie zariadenie pre tých, ktorí by 
chceli na brehoch Zemplínskej šíravy 
absolvovať duchovné cvičenia, prípad-
ne iným spôsobom podporiť rozvoj 
náboženského turizmu pod Vihorlatom. 
Maximálna ubytovacia kapacita má 
poslúžiť až štyridsiatim pútnikom.

Podpora výstavby centra je príležitosť 
pre všetkých, ktorí chcú spôsobom 
finančného príspevku prejaviť svoj vzťah 
a úctu k tomuto pútnickému miestu. 
Dobrodinci tak môžu zdieľať dobrý pocit 
z toho, že v spoločnom pútnickom dome 
majú tiež svoj vklad, ktorý ocenia mnohé 
terajšie i budúce generácie. Finančný 
vklad zo zbierok jednotlivých farností 
bude zvýraznený na pamätnej tabuli 
a menný zoznam darcov zostane archivo-
vaný na Eparchiálnom úrade v Košiciach. 
Za dobrodincov budú každoročne vo 
sviatok veľkého dobrodincu sv. Mikuláša 
z Myry slávené sväté liturgie  v každej 
farnosti Košickej eparchie.

Celé podujatie bolo jednou z ďalších 
realizovaných aktivít Košickej eparchie 
v rámci Jubilejného roka 350. výročia zá-
zraku slzenia ikony Presvätej Bohorodič-
ky v Klokočove. Priebeh celej fatimskej 
soboty vysielala televízia Logos za účasti 
kamier RTVS a Byzantinos, o. z.
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ZASADNUTIE KBS BOLO OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ
ČIČMANY	J	Slovenskí biskupi sa  
9. – 10. marca zúčastnili na 95. plenár-
nom zasadnutí Konferencie biskupov 
Slovenska v Dome sv. Bystríka. V priebe-
hu zasadnutia predseda vlády Peter Pel-
legrini telefonicky biskupom oznámil, 
že s platnosťou od 10. marca do 23. mar-
ca sa nesmú na území Slovenska sláviť 
verejné bohoslužby z dôvodu hrozby 
prenášania nákazy koronavírusu. Zákaz 
biskupi prijali s veľkou bolesťou, požia-
dali však všetkých kňazov a veriacich, 
aby ho uposlúchli. Povzbudili, aby tam, 

kde je to možné, chrámy zostali pre 
súkromnú modlitbu otvorené. Veriacich 
povzbudili k sledovaniu televíznych 
a rozhlasových prenosov neverejných 
bohoslužieb. V ďalšom programe si 
biskupi vypočuli informácie o činnosti 
komisií a rád KBS. Biskupi schválili 
žiadosť o začatie kanonizačného pro-
cesu mučeníka Mikuláša J. Lexmanna 
OP, priekopníka novej evanjelizácie. 
Členovia KBS tiež podporili iniciatívu 
Konferencie biskupov Poľska o vyhlá-
senie pápeža sv. Jána Pavla II. za učiteľa 

Cirkvi a spolupatróna Európy. Vypočuli 
si tiež informácie o prípravách Medzi-
národného eucharistického kongresu, 
ktorý sa uskutoční 13. – 20. septem-
bra v Budapešti, o pastorácii Rómov 
a o stave Pápežského kolégia sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme. Počas duchovných 
cvičení, na ktorých sa biskupi násled-
ne zúčastnili, sa modlili za všetkých 
chorých a poprosili veriacich o modlitby 
a o prísny pôst počas nasledujúcich piat-
kov za nakazených a za zdravotníckych 
pracovníkov. (TK KBS)

NOVÝ PROJEKT 
KLASICKÉHO 
KATOLÍCKEHO 
VZDELÁVANIA
BRATISLAVA	J	Kolégium Antona Neuwirtha 
v spolupráci so Spojenou školou sv. Uršule 
otvára od nového školského roka základo- 
školskú vzdelávaciu skupinu pre žiakov prvé-
ho stupňa.

Cieľom nového vzdelávacieho projektu Cita- 
dela je sprostredkovať žiakom poznávanie 
právd, dobra a krásy, obsiahnuté v logicky pre-
pojenom programe. Popri silnom akademic-
kom aspekte deti zažijú stretnutia s veľkými 
dielami hudby, maľby, vedy a literatúry a tiež 
aktívny čas v prírode. Princípy katolíckeho 
klasického vzdelávania stoja na tradícii západ-
nej kultúry a bohatstve i kráse katolíckej viery 
a myslenia. Zjednocujú vzdelávací program, 
pedagogické metódy aj kultúru vzdelávacej 
skupiny. Iniciátorom projektu je Kolégium 
Antona Neuwirtha, ktoré už roky úspešne 
rozvíja projekty vzdelávania vysokoškolákov 
a stredoškolákov. Viac informácií o programe 
možno nájsť na www.citadela.kolegium.org. 
(Barbora Belišová)

SLOVENSKO NEPRIJALO 
ISTANBULSKÝ DOHOVOR 
BRATISLAVA	J	Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nadväznosti na rozhodnutie 
Národnej rady SR odoslala 5. marca list Rade Európy, v ktorom informuje o tom, 
že Slovenská republika sa nemôže stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. 
Dohovor nebude prezidentkou ratifikovaný.

„Keďže nevyhnutnou podmienkou ratifikácie dohovoru je vyslovenie súhlasu 
Národnej rady Slovenskej republiky, k čomu však nedošlo, tento dohovor nebude 
prezidentkou ratifikovaný,“ vysvetlil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Doplnil, 
že Čaputová v minulosti opakovane uviedla, že v prípade, že parlament rozhodne 
o dohovore ústavne predpísaným spôsobom, bude rešpektovať vôľu poslancov.

Počas februárovej mimoriadnej 58. schôdze Národnej rady poslanci odmietli Istan-
bulský dohovor. Parlament tak nevyslovil súhlas s dohovorom Rady Európy o pred-
chádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ale aj nepriame 
akceptovanie cieľov genderovej ideológie. (TASR)

Pe
te

r Z
im

en

ar
ch

ív
 K

BS

28 napíšte námwww.casopisslovo.sk spravodajstvo



BRATISLAVA	J	Vláda Slovenskej republiky 
schválila 5. marca podporu pilotných projektov 
pastoračnej práce v rómskych komunitách. 
Financie budú vyčlenené na mzdové prostried-
ky, na aktivity a pomôcky potrebné pri vzdelá-
vaní, ako aj na vybudovanie nových a opravu 
fungujúcich zariadení. Zdroje by mali pomôcť 
pastoračnej práci v rómskych komunitách na-
príklad v lokalitách Jarovnice, Lomnička, Luník 
IX, Bardejov-Poštárka, Hanušovce nad Topľou, 
Krížová Ves a Plavecký Štvrtok, takisto pri akti-
vitách Gréckokatolíckej rómskej misie. (TASR)

BRATISLAVA	J	Katedrála sv. Martina má 
novú krížovú cestu. Ide o zmenšenú kópiu štr-
nástich súsoší, ktoré boli v októbri 2019 osadené 
vo východnej časti starého Jeruzalema na Via 
Dolorosa – na ceste, po ktorej Ježiš Kristus krá-
čal s krížom na vrch Golgota. Nové zastavenia 
požehnal bratislavský arcibiskup metropolita 
Stanislav Zvolenský 6. marca počas pobožnosti 
krížovej cesty. (TK KBS)

JUSKOVA VOĽA	J	V Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre Bárka sa 6. – 8. marca konal 
ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka 
z Košíc. Spolu šesťdesiat účastníkov bolo po-
vzbudených spoločnými modlitbami, rôznymi 
dynamikami, slávením svätých liturgií, ako aj 
osobnými svedectvami jednotlivých členov 
tímu o Božej láske a moci. (P. Maľarčík)

PREŠOV	J	Pravoslávna cirkev na Sloven-
sku oznámila 11. marca zrušenie bohoslužieb 
konaných za účasti širšej verejnosti do 23. marca 
2020. Zrušenie bohoslužieb, ako vyhlásenie uvá-
dza, sa netýka „nevyhnutných obradov“. Záro-
veň pravoslávni biskupi vo vyhlásení ubezpečili 
o zodpovednom prístupe Cirkvi k telesnému 
i duchovnému zdraviu veriacich a celej spoloč-
nosti. Uistili o svojich modlitbách za chorých 
i za predstaviteľov štátnej správy a verejného 
zdravotníctva, ktorí s nákazou koronavírusu 
bojujú. Pravoslávna cirkev sa tak pridala k Rím-
skokatolíckej, Gréckokatolíckej a Evanjelickej 
cirkvi na Slovensku, ktoré pokračujú v slávení 
bohoslužieb za zatvorenými dverami. (redakcia, 
orthodox.sk)

PREŠOV	J	V súlade s nariadením Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky bolo na Prešovskej univerzite prerušené 
využívanie prezenčnej metódy štúdia na všet-
kých jej fakultách od 12. do 27. marca. V týchto 
dňoch využívali dištančné metódy vzdelávania. 
Materiály na samoštúdium posielali vyučujúci 
študentom na ich mailové adresy. Tieto naria-
denia sa týkali aj Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty, ktorá týmto spôsobom vyučovala 
v stanovených dňoch. Taktiež aj formačný pobyt 
bohoslovcov v Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča bol 
v daných dňoch prerušený. (redakcia)
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JARNÝ TÁBOR PREŠOVSKEJ 
ARCHIEPARCHIE
JUSKOVA VOĽA	J	V duchu slov Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus sa 
niesli aj dni, ktoré prežili účastníci jarného tábora v Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre Bárka od 2. do 6. marca. Program tábora mal viesť k oslo-
bodzovaniu sa od egoistického ja a viesť k znovuzrodeniu a nájdeniu odvahy, 
pokory a slobody v Kristovi. O účastníkov tábora sa starali animátori na čele 
s Františkom Onderkom a Samuelom Šimkom. Kňazi otec Vladislav Petrík, 
správca farnosti Medzilaborce-Borov, a otec Patrik Palčo, správca farnosti 
Klenov, viedli duchovný program prostredníctvom katechéz, kázní a vysluho-
vania sviatostí. Účastníci sa tak učili správnemu vzťahu s nebeským Otcom, 
vzťahu so sebou samým a vzťahu s ľuďmi okolo. (Nikoleta Ratvajová)

PLES SPOLOČENSTVA SKALA
PARCHOVANY	J	V poslednú sobotu pred začiatkom Veľkého pôstu 22. feb-
ruára sa uskutočnil 4. reprezentačný ples spoločenstva SKALA – Spoločenstva 
kňazských a laických rodín v Parchovanoch. Samotný ples predchádzalo 
slávenie archijerejskej svätej liturgie v Kostole sv. Štefana Uhorského za účasti 
miestneho správcu farnosti Dvorianky otca Lukáša Vojčíka a kňazov spoločen-
stva otca Petra Horvátha, otca Michala Hospodára, otca Petra Labaniča a otca 
Pavla Mihajla. V kázni bolo zdôraznené, že radosť je dôležitou súčasťou živo-
ta, obzvlášť vo chvíľach, keď je človeku ťažko, zostáva zdrojom radosti Boh.

Po svätej liturgii sa v sále v Parchovanoch rozprúdila spoločná zábava, ktorej 
cieľom bolo poďakovať Bohu za dar manželstva a rodiny. Ples spoločenstva 
mal aj charitatívny charakter. Suma vo výške 1 500 € vyzbieraná z tomboly 
a darov zúčastnených a sponzorov bola prerozdelená trom rodinám vo finan-
čnej tiesni. Snahou spoločenstva je privádzať ľudí k všímaniu si potrieb iných 
rodín, teda mať oči otvorené pre široké okolie a nebyť zameraní iba na seba 
alebo na svoje spoločenstvo. (Zuzana Jenčušová)
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zamyslenie

HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM 
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne 

mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priatel casopisu
,
ˇ

NA JEHO PLECIACH
Marta GROMOŠOVÁ

Pripomienky nesenia a nosenia kríža 
spolu s Ježišom v našom živote vyznievajú 
často čisto teoreticky. Trocha sa prihrbiť, 
pričupiť, správne vycentrovať a vyvážiť, 
aby až tak netlačil, aby ho nebolo pri-
veľmi cítiť, aby neomínal, neskĺzal dolu 
z pliec, veď ani poriadne nevieme, ako 
dlho nám ostane na krku. 

Na plecia by sme si ho mali klásť denne, 
zakaždým zapierať samého seba a vykro-
čiť  bez reptania a zbytočného sťažovania 
sa, postupovať podľa princípu malých 
krokov a odniesť ho až k nebeskej bráne. 
Ovládame všetky definície veľkosti utrpe-
nia, ktoré Boh dopúšťa na človeka. Vieme 
aj to, že Ježiš nesie kríž spolu s nami. 
Svojho milovaného blížneho dokážeme 
krátkou katechézou nasmerovať, dôrazne 
povzbudiť, ale aj prísne napomenúť, veď 
my to predsa vieme najlepšie vyhodno-
tiť, posúdiť bremeno, ktoré Pán kladie 
na plecia človeka v našom okolí. Už horšie 
prijímame podobné dobre mienené rady, 
pripomienky a usmernenia od iných. Vo 
chvíli duchovnej skúšky a previerky nám 
ten náš prichodí ako neznesiteľne ťažký, 
nahrubo otesaný, zhlobený neskúseným 
majstrom, ktorý nám ho zveruje do opa-

tery a starostlivosti, aby sme ho každo-
denným vlečením a vláčením obrusovali, 
pravidelne máčali v slzách a postupne ho 
leštili a vyhladzovali do podoby dokonalej 
ozdoby našej duše. 

Sú kríže z veľmi vzácnych materiálov, 
ktoré dotvárajú imidž svojho vlastníka, 
kríže pohoršujúce moderného i postmo-
derného človeka, kríže týčiace sa z vďaky 
k Bohu v predzáhradkách a na vysoko-
horských končiaroch, ale aj tie, ktoré 
prerástli svojich staručkých rodičov, 
krížiky už v maminom lone, kríže opatro-
vateľských centier a hospicov, kríže hrôzy 
nášho zamestnania, vojenské hrdinské 
kríže, kríže nevydarených manželstiev 
a chorých rodín, zúfalé kríže rodičov, kto-

rí svojim synom kúpili na vjazd do života 
motorku... 

Už dva roky mnohí z nás uvažujú o ne-
znesiteľnej ťarche kríža, na ktorý ktosi 
neznámy zmenil perspektívu spoločného 
života, vysnívaných detí a babičkiných 
vnúčat, keď viacerými dobre mierenými 
ranami predčasne a navždy ukrižoval 
pozostalých. Kríž, ktorý nesú dve sta-
točné mamy, tatko, blízki a kamaráti, je 
nepredstaviteľne ťažký, ľudsky nepri-
jateľný  a nepochopiteľný... Denne naň 
pribúdajú nové a nové hriechy, klamstvá 
a výsmech dobru a spravodlivosti. Aj 
tento hrôzostrašný kríž vzal Ježiš na svoje 
plecia a pomáha ho niesť. Poteš, Pane, 
poteš v každej chvíli!

flickr.com
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na každý deň

PONDELOK
6. apríl
Veľký pondelok
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa 
nepominú. (Mt 24, 35)
V súvislosti so sv. Jozefom Egyptským  
(Gn 37, 39 – 48), na ktorého si v tento Veľký 
pondelok spomíname, si všimnime, ako 
sa na ňom tieto Ježišove slová vyplnili. Aj 
on, podobne ako Kristus, si veľa vytrpel 
od svojich najbližších, ale Boh je vždy verný 
svojim sľubom a obháji si svojich, ktorí sa 
k nemu utiekajú. Božie slová stále platia – 
nepominú. Aj mňa Boh pozýva k vernosti. 
A utrpením, ktoré na mňa dopúšťa, ma chce 
zušľachtiť.
Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12;  
Mt 24, 3 – 35, zač. 98  
Služba VPD: Stichiry na 10 veršov, každú 
dva razy: všetko zo Svätého a veľkého pon-
delka (MM: 33)

UTOROK
7. apríl
Veľký utorok
... bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. 
(Mt 25, 13)
Dnes počúvame podobenstvo o desiatich 
pannách, z ktorých päť nemohlo vstúpiť so 
ženíchom do svadobnej siene, lebo zabudli 
na to podstatné: veriť, dúfať, milovať. Lebo 
bdieť znamená stále, každý deň, ba každú 
chvíľu obnovovať v sebe vieru, nádej i lásku, 
aby sme nepodľahli pokušeniam. A ak sa to 
niekedy stane, treba čím skôr vstať a robiť 
pokánie. Jedine to nás zachráni. Práve tento 
svätý a veľký týždeň je na to ako stvorený.
Čítania: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22;  
Mt 24, 36 – 26, 2, zač. 102 
Služba VPD: Stichiry na 10 veršov, prvé štyri 
po dva razy: všetko zo Svätého a veľkého 
utorka (MM: 35)

STREDA
8. apríl
Veľká streda
... veď chudobných máte vždy medzi se-
bou, ale mňa nemáte vždy. (Mt 26, 11)
Pán Ježiš v rozlúčkovej reči s apoštolmi pri 
poslednej (tajomnej) večeri povedal aj slová: 
„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji 
učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“  
(Jn 13, 35) Milovať sa navzájom znamená 
mať medzi sebou Ježiša, lebo to je 
kresťanstvo. Slová z dnešného evanjelia 
„ale mňa nemáte vždy“ chcú okrem iného 
povedať, že často zabúdame, že Ježiš chce 
byť medzi nami, chce byť v našej službe 
bratom či sestrám, v našom odpúšťaní, 
v našom povzbudzovaní sa k dobrému...
Čítania: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10;  
Mt 26, 6 – 16, zač. 108 

Služba VPD: Stichiry na 10 veršov; všetko zo 
Svätej a veľkej stredy; zdržanlivosť od mäsa 
(MM: 36)

ŠTVRTOK
9. apríl
Veľký štvrtok
... toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa 
vylieva za mnohých na odpustenie hrie-
chov. (Mt 26, 28)
Pri každej svätej liturgii sa modlíme: „Verím, 
Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn 
živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť 
hriešnikov, a ja som prvý z nich...“ Dnes tieto 
slová znejú ešte dôraznejšie. Slová: „ja som 
prvý z nich“ (1 Tim 1, 15) napísal sv. apoštol 
Pavol, lebo si bol vedomý svojej nehodnosti. 
Ale veril, že Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov. 
Ježišu, daj mi spoznať moju hriešnosť.
Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; 
Iz 50, 4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149;  
Mt zač. 107 (má vsuvky, číta sa ako jedno:  
Mt 26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač. 44; 
Mt 26, 21 – 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 45a, zač. 
109; Mt 26, 40 – 75; 27, 1 – 2, zač. 108) 
Liturgia svätého Bazila Veľkého s večierňou: 
Menlivé časti z Veľkého štvrtka (HS: 222;  
PZ: 187; HP: 184; CHV 1) 

PIATOK
10. apríl
Veľký piatok
Ježiš... zvolal mocným hlasom a vydýchol 
dušu. (Mt 27, 50)
Aj smrť môže byť dobrom. Vidíme to 
na Ježišovi. Jeho smrť priniesla dobro 
nám všetkým, lebo nás vyslobodila z pút 
pekla. Tešme sa ako Adam a radostne dnes 
na večierni spievajme: „Keď si v hrobe svoje 
telo zatvoril, Spasiteľ, desil sa pokorený 
vládca pekiel. Brány jeho mesta boli 
dolámané a veraje rozbité. Hroby sa otvorili 
a zosnutí vystúpili. Vtedy zaplesalo vďačné 
srdce Adamovo a radostne ti volal v ústrety: 
Sláva tvojmu príchodu, láskyplný Spasiteľ.“
Čítania: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17;  
Iz 52, 13 – 54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125;  
Mt (Mt 27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 43; Mt 27,  
39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61) zač. 110  
Aliturgický deň: Kráľovské hodinky. Veľká 
večiereň s uložením plaščenice do hrobu. 
Prikázaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa, 
mlieka a vajec, prísny pôst (CHV: 38)

SOBOTA
11. apríl
Veľká sobota
... s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho 
učeníkom. (Mt 28, 6)
Kedy človek uteká? Keď sa niečoho bojí 
alebo keď chce oznámiť niečo radostné. 

A ženy bežia s veľkou radosťou. Tešia sa, 
že Ježiš žije, že premohol smrť a všetku 
zlobu. Preto aj my dnes v noci utekajme 
k Ježišovmu hrobu a radostne spievajme: 
„Nech sa nebesia dôstojne veselia, nech 
sa raduje zem, nech spieva celý vesmír 
viditeľný i neviditeľný, lebo žije Kristus, 
radosť všetkých vekov.“ A ešte: „Príďme 
k hrobu so sviecami v ústrety Kristu 
Ženíchovi a spolu s anjelskými zbormi 
oslávme spásonosného Baránka Božieho.“ 
A nezabudnime na sviečku, lebo je 
symbolom víťazného Krista.
Čítania: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; 
Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13, 20 – 15, 1a; 
a pieseň 15, 1b – 19; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17,  
8 – 24; Iz 61, 10 – 62, 5; Gn 22, 1 – 18;  
Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63, 11 – 64, 4c;  
Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1 – 56; a pieseň 3, 57 – 
88; Rim 6, 3b – 11, zač 91; Mt 28, 1 – 20, zač 115  
Liturgia svätého Bazila Veľkého s večierňou: 
Menlivé časti z Veľkej soboty (HS: 224;  
PZ: 189; HP: 186; CHV: 60)

NEDEĽA
12. apríl
NEDEĽA PASCHY,  
SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE
... tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Boží-
mi deťmi. (Jn 1, 12)
Ak sme Božie deti, sme si navzájom bratmi 
a sestrami. Všetci sme jedna rodina. Všetci 
máme ten istý cieľ: dostať sa do neba. 
A preto v týchto radostných dňoch často zo 
srdca spievajme: „Je vzkriesenia deň! Všetci 
radostne jasajme, druh druha objímajme, 
bratmi sa nazývajme. Pre Vzkriesenie 
odpusťme nepriateľom, a takto zaspievajme: 
Kristus slávne vstal z mŕtvych. Smrťou smrť 
premohol a tým, čo sú v hroboch, život 
daroval.“ Páter Raniero Cantalamessa vo 
svojej knihe Veľkonočné tajomstvo k tomu 
hovorí: „V Schillerovej Óde na radosť sa 
spieva: Objímte sa, milióny, nech váš 
bozk patrí celému svetu. Všetci ľudia sa 
stávajú bratmi, keď sa ich dotkne ľahučká 
peruť radosti. Ibaže tu ospevovaná radosť 
nejestvuje, len sa po nej veľmi túži, kým 
náš veľkonočný hymnus hovorí o skutočnej 
radosti, ponúkanej ľuďom, ktorá sa zakladá 
na objektívnom fakte, ktorý sa stále opakuje 
vo veľkonočnom tropári.“
Čítania: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1  
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy; My-
rovanie  (HS: 227; PZ: 192; HP: 207; CHV: 72)

PONDELOK
13. apríl
Svetlý pondelok 
Arcibiskup Metod, učiteľ Slovanov  
(presun zo 6. apríla)
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Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený 
Syn, ktorý je v lone Otca, ten o ňom prinie-
sol zvesť. (Jn 1, 18)
Boha nikto nikdy nevidel. Ale sv. apoštol 
Ján tieto slová zopakuje aj vo svojom Prvom 
liste (4, 12) a dodáva: „Ale keď sa milujeme 
navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás 
je dokonalá.“ A priniesol ešte ďalšiu zvesť: 
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha.“ (Mt 5, 8) Teda vzájomná láska a čistota 
srdca umožňujú vidieť Boha. Práve cez sviatky 
Kristovho vzkriesenia na to pamätajme a cez 
spoločnú účasť na bohoslužbách, počúvanie 
Božieho slova a prijímanie eucharistického 
Krista môžeme čerpať silu prejavovať si 
navzájom lásku a očisťovať svoje srdce, 
čo je zárukou toho, že raz uvidíme Boha. 
Pane Ježišu, nechcem, aby ťa ospevovali 
vzkrieseného len moje ústa, ale aj moje 
skutky, môj vzťah k ľuďom okolo mňa.
Čítania: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2;  
Jn 1, 18 – 28, zač. 2 (radové); Hebr. 7, 26 – 8, 
2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému) 
Liturgia: Antif. z Nedele Paschy, vchod 
z Paschy, tropáre Christos voskrese a Me-
todovi, Sláva, kondak Metodovi, I teraz, 
kondak z Nedele Paschy; prokimen, Aleluja 
a pričasten zo Svetlého pondelka a Metodo-
vi; namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste 
v Krista; namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval a Osvieť sa; prepustenie s krížom. 
Sprievod okolo chrámu. Prikázaný sviatok 
(HS: 230, 371; PZ: 195, 350; HP: 211, 366)

UTOROK
14. apríl
Svetlý utorok
... ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk 24, 35)
Ako často prichádzam na svätú liturgiu? 
Teraz cez sviatky možno častejšie. Ale čo 
po sviatkoch? Keď neprichádzam do chrámu, 
kde môžem Krista spoznať pri lámaní 
chleba, ťažko ho spoznám v bežnom živote, 
v rôznych situáciách a v rôznych ľuďoch. 
Ježišu, chcem ťa každý deň spoznávať pri 
lámaní chleba, ako ťa spoznali aj emauzskí 
učeníci. Chcem zažiť tú radosť, ako ju zažili 
oni, a deliť sa o ňu, ako to robili oni.
Čítania: Sk 2, 14 – 21, zač. 4;  
Lk 24, 12 – 35, zač. 113 
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy vrá-
tane Ktorí ste v Krista; prokimen a Aleluja zo 
Svetlého utorka; prepustenie s krížom  
(HS: 227, 230; PZ: 192, 196; HP: 207, 211)

STREDA
15. apríl
Svetlá streda
Ježiš... opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ (Jn 1, 38)
Tomu, kto čosi hľadá, sa vtipne hovorí: „Čo 
hľadáš? Včerajší deň?“ Apoštoli hľadali 
spôsob, ako sa priblížiť k Ježišovi, a on im 

pomohol otázkou, ktorej sa chytili tak 
silno, že ich držala celý život, ba i večnosť. 
Podobnú otázku dali aj anjeli ženám: „Prečo 
hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ (Lk 24, 5) 
Aj v našom živote môže Ježiš zomrieť, keď 
naňho zabudneme, odvrátime sa od neho. 
Nezabudnime ho v takej chvíli hľadať, ako 
spievame v týchto dňoch: „Ženy s voňavkami, 
plné lásky, išli k tvojmu hrobu, so slzami 
hľadali ťa mŕtveho, ale s radosťou sa ti klaňali 
vzkriesenému a tajomstvo Paschy  tvojim 
učeníkom zvestovali.“ Keď vytrváme pri 
hľadaní ako tieto ženy, tiež nájdeme Ježiša.
Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5;  
Jn 1, 35 – 51, zač. 4 
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy vrá-
tane Ktorí ste v Krista; prokimen a Aleluja zo 
Svetlej stredy; prepustenie s krížom  
(HS: 227, 231; PZ: 192, 197; HP: 207, 112)

ŠTVRTOK
16. apríl
Svetlý štvrtok
Musíte sa znova narodiť. (Jn 3, 7)
Túto stať evanjelia mám veľmi rád, lebo Ježiš 
prejavuje záujem o hľadajúceho Nikodéma 
a nehovorí mu len, že sa má znova narodiť, 
ale ukáže mu aj spôsob – narodiť sa z Ducha. 
Inými slovami povedané, máme sa dívať 
na Boha i svet očami srdca, očami lásky 
a obety. Veď o pár viet ďalej hovorí, že „Boh 
tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život“ (Jn 3, 16). A tieto slová 
– ako vzácny poklad – opakujeme pri každej 
Liturgii sv. Jána Zlatoústeho.
Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, zač. 8 
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy vrá-
tane Ktorí ste v Krista; prokimen a Aleluja  
zo Svetlého štvrtka; prepustenie s krížom  
(HS: 227, 231; PZ: 192, 197; HP: 207, 112)

PIATOK
17. apríl
Svetlý piatok
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci... 
uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. 
(Jn 2, 22)
Koľko radosti prinieslo apoštolom Ježišovo 
zmŕtvychvstanie! A túto radosť dáva aj 
mne, preto s radostným srdcom aj dnes 
spievam: „Praotec Boží Dávid radostne 
tancoval pred archou úmluvy. Aj my, svätý 
ľud Boží, keď vidíme splnenie predpovede, 
vrúcne sa radujme, že vstal z mŕtvych 
Kristus, všemohúci Boh.“ A môžem si spolu 
s kráľom Dávidom aj zatancovať.
Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7 
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy 
vrátane Ktorí ste v Krista; prokimen a Aleluja 
zo Svetlého piatka; prepustenie s krížom; voľ-
nica (HS: 227, 232; PZ: 192, 198; HP: 207, 113)

SOBOTA
18. apríl
Svetlá sobota
On musí rásť a mňa musí ubúdať. (Jn 3, 30)
V paschálnom kánone spievame aj túto 
pieseň: „Včera som bol pochovaný s tebou, 
Kriste, dnes s tebou vstávam z mŕtvych. 
Včera som s tebou pnel na kríži. Preto osláv 
ma, Spasiteľ, vo svojom kráľovstve.“ Toto mi 
pripomína, že podľa Jána Krstiteľa ubúdať 
znamená zomierať starému človekovi, 
a vstávať z mŕtvych znamená dovoliť 
Ježišovi, aby vo mne rástol a konal. A to 
chcem dnes i zajtra...
Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8;  
Jn 3, 22 – 33, zač. 11 
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy vrá-
tane Ktorí ste v Krista; prokimen a Aleluja 
zo Svetlej soboty (HS: 227, 232; PZ: 192, 198; 
HP: 207, 214)

NEDEĽA
19. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – O Tomášovi 
Prepodobný Ján zo Starej lavry
Pán môj a Boh môj. (Jn 20, 28)
Uveril som v Krista? Stal sa pre mňa Kráľom 
a Bohom? Takto som to vyznal pri svätom 
krste: „Verím, lebo je Kráľ a Boh.“ A toto ma 
napĺňa radosťou, ktorú si nemôžem nechať 
len pre seba, ale musím ju hlásať celým svojím 
životom svetu okolo mňa. Takto to pochopili 
desiati apoštoli a takto to neskôr pochopil 
aj apoštol Tomáš. Keď píšem tieto riadky, 
dozvedám sa, že pred pár dňami zomrel 
po ťažkej chorobe môj priateľ a brat v kňazstve 
Cyril Lieskovský. Bol človekom, pre ktorého 
Kristus bol skutočne Kráľom a Bohom. 
Všetko mu obetoval, svoje zdravie i svoju 
chorobu aj smrť. V každom človekovi sa snažil 
vidieť Krista. Spomienka na neho ma vedie 
k rozhodnutiu: Pane Ježišu, chcem, aby si bol 
vždy mojím Kráľom a Bohom. Obetujem ti 
celý svoj život, prijmi ma takého, aký som.
Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14;  
Jn 20, 19 – 31, zač. 65 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; ostatné menlivé časti z Nedele o Tomá-
šovi; Svätý Bože (HS: 233; PZ: 199; HP: 214)

PONDELOK
20. apríl
Prepodobný Teodor Trichinas
Ty si zachoval dobré víno až doteraz.  
(Jn 2, 10)
Víno je symbolom lásky. Lásky k Bohu aj 
k blížnemu. Preto je dôležité zachovať, 
ba budovať či prehlbovať lásku k Bohu, 
k manželke či manželovi a ku každému 
človekovi, ktorý je stvorený na Boží obraz 
a tiež preto, aby raz dosiahol nebo. Mojou 
povinnosťou, a možno povedať že aj výsadou 
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je zachovávať tento Boží obraz v sebe 
a pomáhať v tom aj ľuďom okolo seba. 
Čítania: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11, zač. 6 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným pripivom); 
menlivé časti z Nedele o Tomášovi; na-
miesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval 
a Osvieť sa (HS: 233; PZ: 199; HP: 214) 

UTOROK
21. apríl
Hieromučeník Január a spoločníci
Boh tak miloval svet, že dal svojho jedno-
rodeného Syna... aby mal večný život.  
(Jn 3, 16)
Tieto slová som už raz spomenul. A napĺňa 
ma vďačnosťou voči Kristovi, že prišiel 
a že ho „Otec dal svetu“. Tu mi prichádzajú 
na um slová slohy na večierni siedmeho 
hlasu: „Pozdvihni oči, duša moja. Pozri, aký 
je starostlivý a dobrý Boh: Otvoril nebesia 
a zostúpil na zem, aby ťa zbavil tvojho 
nešťastia a upevnil ťa na kameni viery. Je to 
úžasný div. Sláva tvojmu príchodu, Vládca.“
Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21, zač. 10 
Liturgia: Menlivé časti ako 20. apríla 

STREDA
22. apríl
Prepodobný Teodor Sykeónsky
Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý 
ma poslal, má večný život. (Jn 5, 24)
Aby som získal večný život, potrebujem 
počúvať Ježišove slová, veriť a konať pokánie. 
Slová slohy ôsmeho hlasu ma pozývajú: 
„Plač, moja nešťastná duša, skôr než príde 
tvoj koniec: Priviň sa ku Kristu a vrúcne volaj: 
Hrešil som pred tebou a som plný neprávostí. 
Prosím ťa, nezavrhni ma, ale vo svojom 
milosrdenstve uveď ma na cestu pokánia, aby 
som dosiahol odpustenie hriechov.“
Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11;  
Jn 5, 17 – 24, zač. 15 
Liturgia: Menlivé časti ako 20. apríla

ŠTVRTOK
23. apríl
Veľkomučeník, triumfátor  
a divotvorca Juraj
... nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý 
ma poslal. (Jn 5, 30)
O sv. Jurajovi môžeme povedať, že hľadal 
Božiu vôľu, a tú sa snažil plniť. Krásne 
o tom hovorí sloha na večierni jeho sviatku: 
„Dôstojne si naplnil význam svojho mena, 
Juraj – roľník, vzal si Kristov kríž na ramená, 
dobre si obrábal zem, ktorú zbedačila 
diablova zloba, vykorenil si tŕňovú službu 
modlám, nasadil si vinič pravej viery, a tak 
ponúkaš uzdravenie veriacim po celom 

svete, ty spravodlivý robotník Trojice, 
prosíme ťa, modli sa za pokoj vo svete 
a za spásu našich duší.“ Ježišu, aj ja chcem 
hľadať Božiu vôľu a plniť ju dnes i zajtra...
Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 15, 17 – 16, 2, 
zač. 52 (svätému); Sk 4, 23 – 31, zač. 12;  
Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (radové) 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; tropár z Nedele o Tomášovi a veľkomu-
čeníkovi, Sláva, kondak veľkomučeníkovi, 
I teraz, z Nedele o Tomášovi; prokimen 
Aleluja a pričasten z Nedele o Tomášovi 
a veľkomučeníkovi; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 233, 
373; PZ: 199, 352; HP 214, 367)  

PIATOK
24. apríl
Mučeník Sáva Stratilát
On bol lampa, ktorá horí a svieti. (Jn 5, 35)
O Jánovi Krstiteľovi Ježiš hovorí, že bol 
lampou či svietnikom, na ktorom zažiaril on 
– Boží Syn. Ján horí a svieti, prináša radosť 
a nádej, ako o tom spievame na večierni 
jeho sviatku Narodenia: „Dnes svietnik 
Svetla pripravuje cestu Božiemu Slovu. 
Predchádza ho ako krásna hviezda. Dnes 
znova prehovoril anjelom potrestaný jazyk 
Zachariášov. Veď ako mohol smutne mlčať 
otec, keď sa narodil syn, aby zvestoval 
radosť svetu a naplnil ho veľkou nádejou.“
Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30b – 6,2, 
zač. 17 
Liturgia: Menlivé časti ako 20. apríla; zdr-
žanlivosť od mäsa

SOBOTA
25. apríl
Apoštol a evanjelista Marek
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, 
ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný 
život, a ten vám dá Syn človeka. (Jn 6, 27)
Aby som mohol hľadať pokrm, ktorý mi 
dá Pán Ježiš, musím ho najprv poznať. 
A práve dnešný svätec, sv. Marek, sa snažil 
písmom i životom pomôcť ľuďom spoznať 
Ježiša, preto napísal evanjelium a zašiel 
s ním až do Egypta. Nech aj z nášho srdca 
radostne zaznejú slová hymny jeho sviatku: 
„Poďme a žalmami i hymnami oslávme 
Marka, zvestovateľa nebeského tajomstva 
a služobníka evanjelia. Lebo on sa ukázal ako 
rieka tajomného raja, čo napája duchovné 
brázdy nebeským dažďom, a ukazuje 
ich Kristovi Bohu ako plné plodov. A on 
na jeho príhovor daruje všetkým očistenie 
a osvietenie i hojné milosrdenstvo.“
Čítania: 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63; Mk 6, 7 – 13, 
zač. 23 (apoštolovi); Sk 5, 21 – 33, zač. 15;  
Jn 6, 14 – 27, zač. 19 (radové) 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; tropár z Nedele o Tomášovi a apoš-

tolovi, Sláva, kondak apoštolovi, I teraz, 
z Nedele o Tomášovi; prokimen, Aleluja 
a pričasten z Nedele o Tomášovi a apošto-
lovi; namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval a Osvieť sa (HS: 233, 374; PZ: 199, 
353; HP 214, 367)

NEDEĽA
26. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – 
– O myronosičkách 
Hieromučeník Bazil
... skoro ráno, po východe slnka, prišli 
(ženy) k hrobu. (Mk 16, 2)
Túžba myronosičiek poslúžiť Ježišovi bola 
taká veľká, že už skoro ráno sa ponáhľali 
k jeho hrobu. Krásne o tom hovorí 
veľkonočný hymnus: „Príďte, ženy, čo ste 
Krista videli, a po vedzte Sionu: Prijmi od nás 
zvesť radostnú o Kristovom vzkriesení. 
Vy zdob sa a plesaj a raduj sa, Jeruzalem. 
Veď si videl Krista Kráľa ako Ženícha 
vystúpiť z hrobu.“ A ďalší hymnus sa na nás 
obracia takto: „Poďte, deti novej vinice, vo 
výročný deň vzkriesenia. Zúčastnime sa 
na oslave Krista v jeho božskom kráľovstve. 
Ospevujme ho ako Boha na veky.“ Aj my 
dnes poďme k prázdnemu Ježišovmu hrobu 
a povedzme Sionu – Cirkvi, ba celému svetu, 
že On žije. Nedajme sa odradiť ťažkosťami, 
prekážkami. Ježiš aj nám vyjde v ústrety, aby 
nás pozdravil a naplnil radosťou. 
Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 43 – 16, 8, 
zač. 69 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; tropár z 2. hlasu, tropár Ctihodný 
Jozef a Anjel pri hrobe, Sláva, kondak Kriste 
Bože, prikázal si, I teraz, kondak z Paschy; 
prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
o myronosičkách; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 227, 
234; PZ: 192, 200, 353; HP 207, 216)

Milan Mojžiš

PONDELOK
27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný
Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On 
uveril Ježišovmu slovu a šiel. (Jn 4, 50)
Aká veľká bola viera kráľovského úradníka? 
Často máme vlastné predstavy a ciele. 
Máme túžby, ktoré chceme zrealizovať, 
ktoré predkladáme v modlitbe. Ak sa nám 
nevyplnia, strácame vieru. Azda sa zle 
modlím? Azda neverím aspoň tak ako tento 
kráľovský úradník? Ježiš aj jemu mení plány. 
Uzdravuje, ale inak, ako si tento muž praje. 
Nie je potrebná Majstrova prítomnosť. Stačí 
jeho slovo, ktoré uzdravuje práve vo chvíli, 
keď úradník podriaďuje svoju vôľu Božej.
Čítania: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17;  
Jn 4, 46b – 54, zač. 13 
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Liturgia: Predobraz. antifóny a blaženstvá 
(alebo prvá a druhá antifóna z Paschy a tre-
tia každodenná s nedeľným pripivom); tro-
pár z 2. hlasu, tropár Ctihodný Jozef a Anjel 
pri hrobe, Sláva i teraz, kondak Kriste Bože, 
prikázal si; prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nedele o myronosičkách; namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa 
(HS: 227, 234; PZ 192, 200; HP: 207, 216)

UTOROK
28. apríl
Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Nezháňajte sa za pominuteľným pokr-
mom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre 
večný život... (Jn 6, 27)
Dnešné evanjelium sa začína kriticky. Ježiš 
napomína ľud, ktorý k nemu prišiel. Mnohí 
len preto, aby nadobudli nejaký zisk. Niet sa 
čomu diviť. Veď ten, kto rozmnožil chleby 
a nasýtil tisíce či premenil vodu na víno, 
sa určite dokáže aj materiálne postarať 
o svojich prívržencov. Nenasledovali ho 
preto, žeby boli hladní, ale preto, že boli 
nenásytní. Túžili nasýtiť svoje žalúdky 
pominuteľným pokrmom. Aký pokrm 
hľadám ja ako Kristov učeník?
Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18;  
Jn 6, 27 – 33, zač. 20 
Liturgia: Všetko ako 27. apríla 

STREDA
29. apríl
Deviati mučeníci z Kyzika
Kto prichádza ku mne, nikdy nebude  
hladovať... (Jn 6, 35)
Pane, prichádzam k tebe ako ten, kto 
potrebuje nasýtiť. Prichádzam ako hriešny 
človek, plný slabosti. Len ty ma môžeš 
zbaviť duchovného hladu. Tvoje telo a krv 
je neopísateľným prameňom života. Pomôž 
mi nehľadať zbytočné slová, frázy, ale 
nauč ma jednoducho prijať. Prijať tento 
nezaslúžený dar, nad ktorým žasnú nebesá.
Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39, 
zač. 21 
Liturgia: Všetko ako 27. apríla

ŠTVRTOK
30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiah-
ne Otec... (Jn 6, 44)
Istý kazateľ raz povedal: „Celý svoj mladícky 
život som pred Bohom utekal. Síce som cítil, 
že ma volá, že existuje, že je to s ním naozaj 
pravda, no mal som vlastné predstavy. Myslel 
som si, že mu ujdem, no On bežal rýchlejšie.“ 
Každého z nás povoláva sám nebeský Otec. 
Či si laik, kňaz, alebo biskup. Veriaci, ba 
možno neveriaci. Tento muž sa nechal 

pritiahnuť Bohom, čo mu definitívne zmenilo 
život. Stal sa nebojácnym ohlasovateľom 
Božieho evanjelia. Nechám sa aj ja?
Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Lk 5, 1 – 11, zač. 
17 (apoštolovi); Sk 8, 26 – 39, zač. 20;  Jn 6, 
40 – 44, zač. 22 (radové) 
Liturgia: Predobraz. antif. a blaženstvá; tro-
páre Keď si zostúpil, Ctihodný Jozef, Anjel 
pri hrobe a apoštolovi, Sláva, kondak apoš-
tolovi, I teraz, kondak Kriste Bože, prikázal 
si; prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
o myronosičkách a apoštolovi; namiesto 
Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť 
sa (HS: 234, 376; PZ 200, 355; HP: 216, 371)

PIATOK
1. máj
Prorok Jeremiáš
Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť 
jeho krv, nebudete mať v sebe život.  
(Jn 6, 53)
Zaiste už každý z nás zažil pocit opustenosti 
a samoty. Je to jeden z najsmutnejších 
stavov ľudského srdca. Právom je smutný 
taký človek, ktorý vie, že ho nikto nečaká, 
nepočúva, že je jednoducho sám. Predstavme 
si tú bolesť Krista v Eucharistii, ktorý vidí 
náš nezáujem. On urobil všetko, a my jeho 
láskou opovrhujeme. Pane, daj, nech naše 
srdce nanovo vidí teba v Eucharistii ako 
živého Boha, ktorý prišiel spasiť svet. Daj, 
nech sa prehĺbi naša úcta k tebe. Naša túžba 
po tebe. Túžba jesť telo Syna človeka a piť 
jeho krv, aby sme mali v sebe život. 
Čítania: Sk 8, 40 – 9, 19a, zač. 21;  
Jn 6, 48 – 54, zač. 23 
Liturgia: Všetko ako 27. apríla, voľnica

SOBOTA
2. máj
Svätý Atanáz Veľký
Ak mňa prenasledovali, budú prenasledo-
vať aj vás... (Jn 15, 20)
Anglický kňaz Ján Boste bol pätnásťkrát 
mučený. Mohol chodiť len o barlách, celkom 
skrivený, ale duševne nezlomený. Hovoril: 
„Môžete ma zabiť, ale žiadnymi mukami 
nevynútite priznanie... Som katolícky kňaz 
a nehanbím sa hlásať Kristovo evanjelium.“ 
Prenasledovanie je jedno zo znamení 
skutočnej príslušnosti ku Kristovi. On 
bol bitý, opľuvaný a mučený, jednoducho 
odvrhnutý. Ak sa toto stalo s naším Pánom, 
nemajme obavy, keď sa odmietanie bude 
diať aj nám.
Čítania: Hebr. 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 
– 19, zač. 11 (svätému); Sk 9, 19b – 31, zač. 22; 
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (radové) 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným pripivom); 
tropáre Keď si zostúpil, Ctihodný Jozef, An-

jel pri hrobe a svätému, Sláva, kondak svä-
tému, I teraz, kondak Kriste Bože, prikázal 
si; prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
o myronosičkách a svätému; namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa 
(HS: 234, 377; PZ 200, 356; HP: 216, 372)

NEDEĽA
3. máj
Štvrtá nedeľa po Pasche – O uzdravení 
ochrnutého 
Odchod do večnosti prepodobného 
Teodóza Pečerského
Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepos-
tihlo niečo horšie. (Jn 5, 14b)
Tieto slová adresuje Ježiš človekovi, ktorého 
práve uzdravil pri rybníku Betsata. Zdá 
sa, že ho pred čímsi varuje. Varuje ho, aby 
nepremrhal uzdravujúci Boží dotyk. Ten, 
ktorý fundamentálne zmenil jeho život. Zažil 
si, drahý čitateľ, tento uzdravujúci dotyk 
Božej milosti vo svojom živote? Možnože 
si povieš, že nič také si nezažil. Nikdy si 
nebol telesne uzdravený, ba dokonca prosíš 
o uzdravenie, o oslobodenie, a nič sa nedeje. 
Každý z nás ho však zažil, aj napriek tomu, 
že si to často neuvedomujeme. Tento dotyk 
zažívame vo svojom živote vždy, keď sa 
stretneme so sviatosťami. Každá zo sviatostí 
je neviditeľným, intenzívnym dotykom, 
ktorý premieňa náš život. Či už je to 
sviatosť krstu, myropomazania, eucharistie, 
každá v nás otvára dvere nevýslovnej 
Božej milosti. Boh nám dáva túto milosť 
zadarmo. Nemožno si ju nejakým spôsobom 
zaslúžiť. Dáva nám ju, aby nám tak otvoril 
cestu k zmene našich životov zvnútra. 
Nepremrhajme možnosť pristupovať 
k sviatostiam, ale dovoľme Bohu, aby práve 
cez tieto milosti mohol meniť naše srdcia.
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43 (prepodobnému); Sk 9, 32 – 42, 
zač. 23; Jn 5, 1 – 15, zač. 14 (radové) 
Liturgia: Predobraz. antif. a blaženstvá; 
tropár z 3. hlasu a prepodobnému, Sláva 
kondak prepodobnému, I teraz kondak 
z Paschy; prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nedele uzdravenia ochrnutého namiesto 
Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť 
sa (HS: 236, 188; PZ 203, 146; HP: 218, 139)

PONDELOK
4. máj
Mučenica Pelágia
Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. (Jn 6, 58)
V roku 2006 začala jedna česká televízia 
vysielať program, ktorého hlavnou náplňou 
je schudnúť a žiť zdravým životným štýlom, 
čo by nebolo nič výnimočné. Výnimočný je 
však názov tohto televízneho programu. Jste 
to, co jíte. Áno, je to tak. Tento názov v sebe 
skrýva obrovskú pravdu. Nemôžeme žiť 
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zdravo, a pritom sa kŕmiť nezdravými vecami. 
Nemôžeme žiť zbožne a zároveň svoje 
srdce napĺňať hriechom. Pán nás pozýva 
k zdravému pokrmu. Pokrmu, ktorý spôsobí 
nielen ozdravenie našej duše, ale večný život.
Čítania: Sk 10, 1 – 16, zač. 24;  
Jn 6, 56 – 69, zač. 24 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna z Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným pripivom); 
tropár z 3. hlasu, Sláva, I teraz, kondak 
z Nedele uzdravenia ochrnutého; prokimen, 
Aleluja a pričasten z Nedele uzdravenia 
ochrnutého; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 227, 236;  
PZ: 192, 203; HP: 207, 218) 

UTOROK
5. máj
Mučenica Irena
... mňa však (svet) nenávidí, lebo ja o ňom 
svedčím, že jeho skutky sú zlé. (Jn 7, 6 – 7)
Na svete niet človeka, ktorý by bol na jednej 
strane nenávidený a na druhej zároveň 
toľkými milovaný ako Ježiš. Od čoho závisí, 
že ho jedni milujú a druhí nenávidia? 
Toto rozdelenie závisí priamoúmerne 
od pýchy a pokory. Od predsudkov a pravdy. 
Od vlastného egoizmu a sebectva alebo 
od prijímania jeho požiadavky lásky. Medzi 
skupinu ktorých ľudí by sme zaradili 
seba? Som ten, kto Ježiša v svojom srdci 
odsudzuje, alebo ten, kto ho prijíma? 
Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25;  
Jn 7, 1 – 13, zač. 25 
Liturgia: Všetko ako 4. mája

STREDA
6. máj
Polovica Päťdesiatnice 
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, 
ako spravil tento? (Jn 7, 31)
Kedysi som sa stretol s tvrdením, že vo 
všetkých štyroch evanjeliách dohromady 
je viac ako deväťdesiat percent obsahu 
venovaných Ježišovým zázračným skutkom. 
To, že Ježiš konal zázraky, je viac než zrejmé. 
No neostáva len pritom. Len samotný 
zázrak nestačí. Ježiš nás túži voviesť 
do prítomnosti svojho Otca. Jeho úlohou je 
zjavovať slávu Boha priamo v našom srdci. 
Ako je to možné? Tak, že sa nám dáva. Láme 
a dáva sa všetkým.
Čítania: Sk 14, 6b – 18, zač. 34;  
Jn 7, 14 – 30, zač. 26 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; tropár, Sláva I teraz, kondak, proki-
men, Aleluja a pričasten z Polovice Päťde-
siatnice, namiesto Dôstojné je sa spieva  
9. irmos z Polovice Päťdesiatnice  (HS: 227, 
238; PZ: 192, 205; HP: 207, 220) 

ŠTVRTOK
7. máj
Spomienka na znamenie svätého Kríža 
v Jeruzaleme
Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť vo tmách, ale bude mať 
svetlo života. (Jn 8, 12)
Predstavte si jazdu autom po tmavej lesnej 
ceste bez akéhokoľvek zdroja svetla. Trúfalé, 
nebezpečné. Hazard. Dnes nám Ježiš hovorí, 
že on je pravé svetlo. Každý z nás na nachádza 
na ceste životom. Potrebujeme ťa, Ježiš. 
Potrebujeme svetlo, aby sme šli cestou 
bezpečne, s istotou až k večnému cieľu.
Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26;  
Jn 8, 12 – 20, zač. 29 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným pripivom); 
tropár, Sláva, I teraz, kondak, prokimen, 
Aleluja a pričasten z Polovice Päťdesiatnice; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zves-
toval a Osvieť sa (HS: 227, 238; PZ: 192, 205; 
HP: 207, 220) 

  

PIATOK
8. máj
Apoštol a evanjelista Ján
A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nene-
chal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa 
páči jemu. (Jn 8, 29)
Žijeme v rýchlej dobe. Očakáva sa od nás 
extrémny výkon a množstvo rozhodnutí. 
Stojíme pred dilemou – čo skôr? Ježiš nám 
dnes svojimi slovami dáva príklad, ktorý ju 
pomôže rozlúštiť. „Vždy robím, čo sa páči 
jemu.“ Každý deň dokonale napĺňal Božiu 
vôľu. Dnes sme nabádaní konať vo svojom 
živote podobne. Toto je kľúč k rozlúsknutiu 
dilemy „čo skôr“. Hľadať a plniť Božiu vôľu.
Čítania: 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68; Jn 19, 25 – 27; 21, 
24 – 25, zač. 61 (apoštolovi); Sk 10, 44 – 11, 10, 
zač. 27; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (radové) 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; tropár z Polovice Päťdesiatnice a apoš-
tolovi, Sláva, kondak apoštolovi, I teraz, 
kondak z Polovice Päťdesiatnice; prokimen, 
Aleluja a pričasten z Polovice Päťdesiatnice 
a apoštolovi; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval a Osvieť sa, voľnica (HS: 238, 
380; PZ: 205, 359; HP: 220, 378)  

  

SOBOTA
9. máj
Prenesenie ostatkov Mikuláša Divotvor-
cu do Bari
Každý, kto pácha hriech, je otrok. (Jn 8, 34)
Čo je skutočná sloboda? Každý človek po nej 
túži. Je to dar od Boha, možnosť výberu. 
Možnosť konať, ako sa nám zachce. Ale 
predstava, že môžeme byť slobodní bez 
akéhokoľvek sebaovládania, je jednoducho 

nezmysel. Uspokojovanie chúťok bez 
hľadania Božej vôle prináša otroctvo a nie 
slobodu. Preto cesta k slobode je cestou 
od hriechu k Bohu. Darca slobody sa stáva 
pravou slobodou a zakorenení v ňom môžeme 
povedať: „Už viac nie som otrok, ale syn.“
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač 335; Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24 (Mikulášovi); Sk 12, 1 – 11, zač. 
29; Jn 8, 31 – 42a, zač. 31 (radové) 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; tropár z Polovice Päťdesiatnice a Mi-
kulášovi, Sláva, kondak Mikulášovi, I teraz, 
kondak z Polovice Päťdesiatnice; prokimen, 
Aleluja a pričasten z Polovice Päťdesiatnice 
a Mikulášovi; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 238, 381;  
PZ: 205, 361; HP: 220, 380)  

NEDEĽA
10. máj
Piata nedeľa po Pasche – O Samaritánke 
Apoštol Šimon Horlivec
Ježiš jej odpovedal: „... ty by si poprosila 
jeho a on by ti dal živú vodu.“ (Jn 4, 10)
Turistický sprievodca v Izraeli pripravoval 
pre skupinku záujemcov výlet do púšte. Jeho 
inštrukcie boli jednoduché a jasné: „Musíte 
mať so sebou dve veci, bez ktorých vás 
do púšte nepustím. Tou prvou je klobúk alebo 
šiltovka a tou druhou je fľaša plná vody. To vás 
uchráni pred slnkom a smädom.“ Hovorí sa, 
že bez jedla sa dá vydržať niekoľko mesiacov, 
no bez vody len zopár dní. Tento interval 
sa v nehostinných podmienkach púšte ešte 
skracuje. Voda je podmienkou prežitia. 
Samaritánka prichádza k studni. Je udivená 
požiadavkou mladého židovského muža, 
ktorý ňou búra mnohé bariéry. Ona hriešnica 
má podať vodu Židovi? Prv než by mohla 
načrieť, Ježiš jej ponúka živú vodu. Ťažko 
povedať, či žena hodnotu živej vody plne 
pochopila, no s určitosťou tento dar prijala, 
pretože dokázala spoznať Spasiteľa. Spasiteľ 
čakal na Samaritánku pri studni, aby ju 
mohol obdarovať. Čaká rovnako na každého 
z nás, aby mohol utíšiť náš duchovný smäd, 
aby nás mohol očistiť a osviežiť. Práve dnes, 
teraz nám chce dať dar. Dar „vody prúdiacej 
do večného života“ (Jn 4, 14).
Čítania: Sk 11, 19 – 26, 29 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 
– 42, zač. 12 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; 
Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi) 
Liturgia: Predobraz. antif. a blažen.; tropár 
zo 4. hlasu, z Polovice Päťdesiatnice a apoš-
tolovi, Sláva, kondak z Nedele o Samaritán-
ke, I teraz, kondak z Polovice Päťdesiatnice; 
prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
o Samaritánke a apoštolovi; namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa 
(HS: 147, 238, 383; PZ: 100, 205, 362; HP: 101, 
220, 381)

Miroslav Hamarčák
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RYBIE FILÉ

RECEPT	J	Rozumný pôst je rozhodne zdravý. Je dobré sa 
neprejedať, ale je vhodné vrátiť sa k prírodnejšiemu, racio-
nálnejšiemu stravovaniu. Ešte vždy sme v období pôstu, aj 
keď je Pascha predo dvermi. Ponúkame vám recept na ľahké 
a chutné jedlo, ktoré si vie pripraviť aj začiatočník.

Suroviny: 60 dag rybie filé,2 PL hladkej múky, 3 PL oleja,  
1 PL plnotučnej horčice, 3 paradajky,1 vajce, 10 dag údeného 
syra, 1 PL masla
Postup: Rybie filé osušíme, osolíme, obalíme v hladkej múke 
a opečieme z obidvoch strán na oleji. Pekáč potrieme mas-
lom, rozložíme opečené filé, každý plát ryby potrieme  hor-
čicou, poukladáme plátky rajčín. Nastrúhaný syr zmiešame 
s vajcom a navrstvíme na každý kus ryby kopček syra. Dáme 
zapiecť asi na 15 min. do predhriatej rúry. (Irena Pišová)
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PODBEĽ 
LIEČIVÝ
BOŽIA LEKÁREŇ	J	
Je to prvý zvestovateľ jari. 
Podbeľu sa dobre darí 
na ílovitých a hlinitých 
pôdach. Jeho protizápa-
lové a hlieny uvoľňujúce 
vlastnosti výborne pôso-
bia proti zápalu priedu-
šiek, pohrudnice, kataru 
a prieduškovej astme. Pri zdĺhavom kašli či zachrípnutí 
treba viac ráz za deň piť teplý zápar podbeľových kvetov, 
neskôr zmiešaných v rovnakom pomere s listami. Jeho žlté 
kvety vypučia zo zeme oveľa skôr ako listy, ktoré zbierame 
v máji. Sú plstnaté, na líci zelené, na rube sivobiele. Listy 
obsahujú veľké množstvo vitamínu C, sú vhodné na polievky 
a jarné šaláty.

Čaj na uvoľnenie hlienu: Zmiešame podbeľové kvety a listy, 
kvety divozela veľkokvetého, pľúcnik lekársky a listy skoro-
celu kopijovitého v rovnakom pomere. Z tejto zmesi bylín 
dávame dve čajové lyžičky na štvrť litra vody a zaparíme. 
Denne užívame tri šálky čaju, sladeného medom. Čaj sa pije 
po dúškoch teplý.
Kúpeľ na nohy: Dve plné hrste podbeľových listov zaparíme 
zodpovedajúcim množstvom vody, krátko vylúhujeme. Kúpeľ 
trvá dvadsať minút. (Richard Fučko)

ŠKRUPINKY
VYROBENÉ DOMA	J	Nielen počas 
veľkonočných sviatkov prechádza našimi 
rukami neuveriteľne bohatý zdroj cen-
ných minerálov, zvlášť vápnika. Možnože 
nie ste až takí zruční, aby 
ste vaječné škrupinky 
vedeli vyzdobiť a uro-
biť z nich nádher-
né kraslice. No 
určite môžete 
tento malý 
Boží zázrak 
využiť aj iným 
spôsobom, 
ktorý prinesie 
nielen radosť, 
ale aj osoh celej 
vašej rodine. Naučte 
sa škrupinky nevyhadzo-
vať do smetného koša. Radšej 
ich urobte súčasťou kompostu, výživy 
pre sliepky aj psov, ako ochranu rastliniek 
pred slimákmi či hnojivo aj pre izbové 
rastliny. Dokonca sa odporúčajú ako bie-

lidlo pri praní bielizne (podrvené v mu-
šelínovom vrecku). Alebo ich môžete 
umyť pod tečúcou vodou, piecť v rúre 15 
min. pri 200 °C, zomlieť, preosiať a prá-

šok  uskladniť v chlade. Veľmi 
dobre sa rozpúšťa v citró-

novej šťave (pol lyžičky 
v šťave z pol citróna). 

Užívajte ho nalačno. 
Aj takto môžete 
predísť vzniku os-
teoporózy. Okrem 
vápnika škrupinky 
obsahujú aj fosfor, 

mangán, meď, 
zinok, železo, fluór, 

molybdén a chróm. No 
a nakoniec ponúkame aj 

možnosť využiť ich jednodu-
chú krásu a vytvoriť si z nich spolu 

s deťmi zaujímavý mozaikový obrázok 
(1), malé kvetináčiky (2) alebo svietniky 
(3) do veľkonočného aranžmánu.  
(Dada Kolesárová)
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DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
Puščeňa − aj takto nazývajú niektorí ľudia 
poslednú nedeľu pred začiatkom Štyridsiatnice. 
Dokonca voľakedy sa v spomínaný deň robili 
veľké zábavy a končili sa presne o polnoci. Pre-
mietajúc si to do manželstva nám je iste dobre 
známy termín „rozlúčka so slobodou“. Čas, keď 
si budúci manželia ešte poslednýkrát istým 
spôsobom zakúsia spomínané „puščeňa“.

PRE MUŽA	J	Mal si niekedy dojem, že v manželstve o niečo prichádzaš? 
Zakúsil si niekedy, že ťa o niečo či niekoho obralo? Prišiel si o svoje záľuby 
či priateľov, obľúbené rituály či jedlá? Mal si pocit, že si niečomu musel 
zomrieť? Boh nám vo svojom slove hovorí: „Preto muž zanechá otca i mat-
ku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.“ (Ef 5, 31) 
Áno, v istom zmysle slova je manželstvo zomieraním. No jedným dychom 
dodávam, že je to zomieranie sebe z lásky k druhému, a to neznamená, že 
všetko, čo si mal rád za slobodna, teraz padá a ty sa musíš úplne zmeniť. 
Ide skôr o nový spoločný život. Spoločný čas. Život v dôvere, darovaní sa 
a vzájomnom podporovaní. Nech sa moji priatelia stanú aj priateľmi mojej 
manželky. Jasné, že moja manželka so mnou nepôjde na futbal, lebo ne-
vidí zmysel v naháňaní sa za loptou. Rovnako ako je pre mňa čas strávený 
pri niektorých záľubách mojej manželky, povedzme, strateným časom. 
Opýtaj sa teda seba: „Je niečo, čomu som vstupom do manželstva musel 
zomrieť? Cítim podporu svojej manželky vo veciach, ktoré obľubujem? 
Podporujem ju ja v tých jej? Som s ňou jedno telo aj v tomto?“

PRE ŽENU	J	Mám rada veľkonočný čas. Veľmi si vtedy uvedomujem 
svoju biedu, hriešnosť, ale aj možnosť byť „malou“ pred Pánom. Zlomový 
je pre mňa najmä deň, keď je Ježiš v hrobe. Vtedy som konfrontovaná so 
svojou slabosťou a vkladám všetky strachy aj svoju nedokonalosť do Je-
žišovho hrobu. V deň zmŕtvychvstania cítim, že môžem nanovo vstať, 
pretože Ježiš to všetko premenil, nechal pochované to, čo bolo treba, 
a vzkriesil to, čo som pochovala ja sama. Nedávno som uvažovala o tom, 
ako je možné, že v čase zamilovanosti si dvaja ľudia vedia odpustiť takmer 
všetko a nájdu riešenie na každý problém s úplnou ľahkosťou. Paradoxne, 
v manželstve sa aj drobnosť často vyhrotí tak, že muža a ženu postaví proti 
sebe. A v tomto čase sa mi tento obraz spája práve s Ježišovým hrobom. 
Cítim volanie nazrieť do nášho manželstva a odhaliť, čo som v tom hrobe 
pochovala. Na sebe, ale aj v našom manželstve. V čom sa mi hrob stal 
verdiktom, odsúdením a napokon rezignáciou, že iné to už nebude, ja iná 
nebudem, on sa už nezmení. Cítim, že sa dnes potrebujem pýtať Sväté-
ho Ducha, čo chce vzkriesiť, čomu chce vo mne aj v našom manželstve 
vdýchnuť život. Lebo stále verím, ba viem, že náš Boh je Bohom prekvape-
ní, Bohom života a nie smrti. Viem, že nás volá, aby každý deň bol dňom 
radosti zo spoznávania toho druhého (aj po rokoch) a vzájomnej pomoci 
prekonávať svoje hranice. Áno, každý z nás je iný, naše záujmy sa rôznia, 
ale prečo dovoliť, aby to bolo to, čo nás rozdelí? Kedysi sme dokázali aj 
z extrémnej rozdielnosti ťažiť a použiť ju na obohatenie našich spoločných 
chvíľ. O to viac to môže a má byť v manželstve. 

Tak poďme do toho spolu. Zahoď dnes predsudky, odsúdenia a zavrhnutia 
svojho milovaného či milovanej a dovoľ Otcovi vzkriesiť to, čo si už dávno 
pochoval/-a. Modlíme sa, nech sú naše manželstvá plné života a viery, že 
sme povolaní žiť v radosti a spolu napredovať na ceste svätosti.

(Vlado a Katka Marčákovci)
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AKO SA MÁM MODLIŤ?

KEĎ SA PÝTAJÚ	J	Ak by sme sa pozreli na životy 
svätých ľudí, prekvapilo by nás, aké rozdielne boli 
ich modlitby, ich cesty kráčania k Bohu a s Bohom. 
Prečo je to tak? Preto, lebo každý z nich mal iný 
charakter, iný temperament, inú životnú cestu, 
vyrastal v inej rodine, mal iné životné skúsenosti. 
Niekto je skôr rozumový, strohejší, iný zasa citlivejší 
či spontánnejší. 

No všetci mali niečo spoločné – túžbu po Bohu 
a jeho prítomnosti. Ak sa narodí naozajstná túžba 
po Bohu, spolu s ňou sa už narodila aj modlitba, 
lebo samotná túžba je volaním.

Každý z týchto ľudí dal Bohu svoj čas a ticho. V tom 
hlbokom duchovnom tichu hovorili o tom, čo bolo 
pre nich dôležité. Potom do ich života prehovoril 
Boh. Mnohí však dospeli k takej modlitbe, ktorá 
už nepotrebuje myšlienky alebo slová. Iba sa (ako 
do vody) ponorili do oblažujúcej Božej prítomnosti 
a hľadeli na jeho tvár. (Dada Kolesárová)

AKO KOMUNIKUJEME

ETIKETA	J	Vedeli ste, že gestami (pohybmi rúk) 
môžete vyjadriť až sedemstotisíc významov? V ko-
munikácii sa odporúča používať gestá premyslene 
a striedmo. Ak to preháňate, vyzeráte ako vo vetre 
sa krútiaci mlyn a oslabujete význam slov, ktoré 
hovoríte.

Gestami šetríme v priestoroch a pri príležitostiach, 
ktoré majú slávnostný charakter – v chrámoch, pri 
pohreboch, slávnostných ceremoniáloch a pod.

Aj postoje nášho tela (posturika) vysielajú okoliu sig-
nály, napríklad prekrížené ruky a nohy sú prejavom 
uzavretosti a neprístupnosti. Sú veľmi dôležité pri 
predstavovaní a zoznamovaní sa ľudí. S tým súvisí 
aj napríklad vhodná vzdialenosť pri stretnutiach. 
Američan Edward Hall hovorí o štyroch pásmach. 
Len veľmi blízke osoby vpúšťame do svojej intímnej 
zóny (45 cm). Do osobnej zóny patria spolupracovníci 
a priatelia (120 cm). Formálne rokovania so šéfom 
alebo podriadenými zaraďuje do sociálnej  
(360 cm) a prednášky alebo štátne prejavy do verejnej 
(6 m). V prípade, že sa hrubým spôsobom tieto zóny 
narušia, dostávajú sa účastníci stretnutia pod istý 
psychologický tlak a v našom kultúrnom priestore sa 
to vníma ako narušenie etikety. (Dada Kolesárová)
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REGIÓN	J	Národný park Slovenský raj patrí medzi 
najmladšie národné parky na Slovensku. Nachádza 
sa vo východnej časti Slovenskej republiky, na severe 
Slovenského rudohoria, kde spolu s Muránskou pla-
ninou tvorí celok Spišsko-gemerský kras. Na západe 
hraničí s pohorím Nízke Tatry, na severe s Hornád-
skou kotlinou.

Rozloha národného parku je 19 763 ha, rozloha jeho 
ochranného pásma je 13 011 ha. Územie na pomedzí 
Spiša a Gemera bolo od roku 1964 chránenou kra-
jinnou oblasťou a od roku 1988 národným parkom. 
Približne jedna pätina rozlohy národného parku je 
prísnejšie chránená v rámci jedenástich národných 
prírodných rezervácií a ôsmich prírodných rezervá-
cií. Na území Slovenského raja nájdeme množstvo 
úzkych kaňonov a hlbokých roklín s vodopádmi, 
pri ktorých zdolávaní si treba vypomôcť početnými 
rebríkmi a lávkami. 

Slovenský raj má prevažne charakter krasovej planiny. 
Pôvodne jednotná plošina je dnes tiesňavami rozčle-
nená na niekoľko krasových planín, ktoré oddeľujú 
rokliny. Tie sú bohaté na skalné stupne s vodopádmi. 
V okrajových oblastiach Slovenského raja sú zarezané 
kaňony – na severe kaňon rieky Hornád, na juhu 
rieky Hnilec. Vnútri vápencového masívu vytvorila 

voda rozsiahle jaskynné systémy – vyše 450 jaskýň. 
Najvyšším vrchom raja je Predná hoľa (1 545 m n. m.), 
najvyšším vodopádom Závojový vodopád (70 m), 
najmohutnejšou a najdlhšou roklinou Veľký Sokol.

Veľkým prírodným bohatstvom národného parku 
je prevažne smrekový les pokrývajúci až 90 % jeho 
rozlohy. Vzácne sú reliktné borovicové a smrekovcové 
porasty na najextrémnejších skalnatých stanoviš-
tiach. 

Vďaka minerálne bohatému vápencovému podkla-
du sa miestna flóra vyznačuje vysokou pestrosťou. 
Vyskytuje sa tu takmer tisíc druhov vyšších rastlín, 
z toho až 35 chránených druhov. Jedným z najvzác-
nejších javov v národnom parku je vertikálna inverzia 
v roklinách. Tá spôsobuje výskyt teplomilnejších 
druhov rastlín a živočíchov vo vyšších polohách 
a chladnomilných na dne roklín. Stavovce sú zastúpe-
né dvesto druhmi, okrem iných aj medveďom, rysom, 
vlkom a jeleňou, srnčou a diviačou zverou. V skalách 
hniezdi viacero druhov dravých vtákov a spevavcov.

Správa Národného parku Slovenský raj pozýva všet-
kých na jarné čistenie Prielomu Hornádu v Sloven-
skom raji. Čistenie sa uskutoční 25. a 26. apríla 2020 
(sobota a nedeľa). (Juraj Gradoš)

KAM DO CHRÁMU?
LITURGIA	J	Aj keď sa so Slovenským rajom spája 
miesto Kláštorisko, dnes už tu nenájdete kláštor ani 
chrám. Pre gréckokatolíkov sú však v okolí mnohé 
zaujímavé chrámy, kde môžu v nedeľu a sviatok 
načerpať aj duchovné povzbudenie. 

Na západe je to Vernár, Telgárt a Šumiac, na východe 
Spišská Nová Ves a Závadka a na severe Poprad. Pre 
tých, ktorí sú ochotní vycestovať aj ďalej, môže byť 
zaujímavým miestom Poráč alebo starodávna Levoča.  
(Juraj Gradoš)
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VODOPÁD
SLOVO O PRÍRODE	J	Vodopád vo vše-
obecnosti tvoria zvislé alebo subvertikálne 
stupne (skalné prahy) v riečnom koryte, cez 
ktoré prepadá vodný tok. Niekedy rieka pred 
vodopádom vytvára jazero. Vodopády pôsobe-
ním spätnej erózie ustupujú dozadu proti toku. 
Eróznym rozrušovaním skalných stupňov môžu 
aj zaniknúť. Postupne sa zmenšuje ich výška 
aj sklon skalných stupňov. Z vodopádov môžu 
postupne vznikať kaskády a prahy. 

Najvyšším vodopádom na zemi je 979 metrov 
vysoký Anjelský vodopád vo Venezuele. Na Slo-
vensku sa väčšinou vyskytujú menšie vodopády, 
v priemere dosahujúce výšku od dvoch do pia-
tich metrov. Často ide o stupňovité vodopády 
prechádzajúce do kaskád. Najväčším sloven-
ským vodopádom je Kmeťov vodopád s výškou 
80 m. Ide o ľadovcový vodopád v Kôprovej 
doline vo Vysokých Tatrách. Má dva stupne, 
ktoré padajú puklinou cez skalný prah. Vodo-
pád vytvára Nefcerský potok, ktorý je nad ním 
v nadmorskej výške 1245 m n. m. široký 1,5 m.

Najširší vodopád Khone Phapheng je v Laose, 
na rieke Mekong. Je široký 10,8 km. Najmohut-
nejším vodopádom sú Livingstonove vodopády, 
ktorými prejde za sekundu viac ako 35-tisíc 
kubíkov vody. To je o 50 % viac vody, než minú 
slovenské domácnosti za hodinu. Táto voda 
by stačila na osobnú spotrebu domácnosti pre 
celý svet. Ležia na rieke Kongo, ktoré je druhou 
najvodnatejšou riekou na svete. V súčasnosti 
sa na nich buduje systém vodných elektrární, 
ktoré budú schopné zásobovať elektrinou 
väčšinu Afriky. 

Na Slovensku je známy 38-metrový Šútovský 
vodopád v Malej Fatre či Bielovodské vodopády 
v Tatrách. V Slovenskom raji sú to Misové vo-
dopády v rokline Suchá Belá, Závojový vodopád 
v Sokolej doline, Nálepkove vodopády v Zej-
marskej rokline, Dúhový vodopád v Kláštornej 
rokline či vodopády v rokline Veľký Kyseľ.  
(Juraj Gradoš)

KLÁŠTORISKO
TURISTIKA	J	Východiskom pre návštevu Slovenského raja sú strediská Čingov, 
Podlesok a Dedinky. V Slovenskom raji existuje viacero turistických chodníkov. Ich 
najvýznamnejšou križovatkou je Kláštorisko, na ktoré vedie trasa cez Kláštorskú 
roklinu. Tá je pozoruhodná najvyššou koncentráciou vodopádov. Na Kláštorisku 
sa nachádzajú rekonštruované ruiny kartuziánskeho kláštora z prelomu 13. a 14. 
storočia. Blízko je aj jediné stredisko turistiky nachádzajúce sa vnútri územia 
národného parku. 
Ak chcete navštíviť najkrajšie miesta raja, vyberte sa trasou Čingov – Tomášovský 
výhľad – Trstený potok – Letanovský mlyn – Kláštorná roklina – Kláštorisko – 
Kláštorisko, lúka – Kyseľ, ústie – Biely potok, rázcestie – Lesnica, ústie – Čingov. 
Trasa trvá viac ako päť hodín. Na trase je aj Tomášovský výhľad – 200 metrov 
vytŕčajúci skalný útvar, ktorý vyčnieva nad okolitou krajinou vo výške 146 metrov. 
Ponúka pohľad na Prielom Hornádu, dolinu Bieleho potoka, ale aj Tatry. Na jeho 
stenách je viac ako sto horolezeckých ciest.

Okrem tejto trasy je obľúbená aj dolina potoka Suchá Belá. Turistický chodník 
vedie priamo z jedného z najznámejších centier cestovného ruchu v Slovenskom 
raji – Podleska. Priechod dolinou trvá približne dve hodiny (4 km). Tiesňava a nie-
koľko vodopádov vám ukážu pravú tvár Slovenského raja.

Ďalším obľúbeným miestom je Prielom Hornádu, ktorý je najdlhším slovenským 
kaňonom. Na 16 kilometrov dlhej trase je 7 mostov, 320 metrov reťazí, 140 stúpa-
čiek a 70 metrov drevených lávok. Môžete ju však zdolať aj na požičaných člnoch. 
(Juraj Gradoš)

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
ZAUJÍMAVOSŤ	J	Národný park Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej 
časti Slovenska chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň na svete. Dobšinská 
ľadová jaskyňa je jedinou verejnosti sprístupnenou jaskyňou v Slovenskom raji. 
Objem ľadu, ktorý je v nej, je viac ako 110-tisíc metrov kubických. Objavená bola 
v roku 1870, sprístupnená v roku 1871. Vchod do jaskyne je v severnom úbočí vrchu 
Duča vo výške 969,5 m n. m., dĺžka jaskyne dosahuje 1 232 m. Je jednou z prvých 
elektricky osvetlených jaskýň na svete (1887). V roku 2000 bola spolu so Straten-
skou jaskyňou a jaskyňou Psie diery zapísaná do Zoznamu svetového prírodného 
dedičstva UNESCO. Otvorená je od 15. mája do 30. septembra 2020. (Juraj Gradoš)
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V duchovnom živote prirovnávame k slnku 
nášho Pána a Spasiteľa. On vyvádza 

z každej temnoty, svieti rovnako pre 
všetkých, zohrieva a osvecuje. Pomáha 
nám vidieť svet naokolo jasne a vo 
všetkých farbách. Osušuje slzy, uzdra-
vuje naše rany a choroby, vzbudzuje 
dobrú náladu a radosť. Vďaka nemu 
všetko rastie, a tak sa môžeme nasýtiť. 

K tomuto Slnku sa obraciame aj každo-
dennou modlitbou utierne. 

Ahoj, deti, každé ráno vychádza na oblohu 
slnko (aj keď je zamračené, vieme, že je 
tam). Od neho závisí život našej planéty 
a všetkých živých tvorov. Je zdrojom 
svetla, tepla aj lepšej nálady. Jeho 
každodenné putovanie po oblohe 
vytvára rytmus, ktorý potrebujeme. 
Ráno nás prebúdza a večer pripravuje 
na spánok. A my vieme, že na ďalší deň 
vyjde znova a bude svietiť rovnako na 
všetkých – dobrých aj zlých.
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Tri najznámejšie

Príbehy poslušníkaPríprava

Tak je to nič alebo niečo o čom 
nechceš hovoriť?

Utierne patria do denného okruhu modlitieb – časoslova – 
a sú zostavené z viacerých modlitieb. Odlišujú sa tým, 
v ktorý deň sa konajú. Malá utiereň sa koná ráno v bežné 
dni počas roka. Veľká sa koná v nedeľu alebo vo všedný 
deň, keď naň pripadne sviatok s lítiou alebo polyjelejom.

Veľká a malá

Čo 
to má 
zname-
nať? 

Christos voskrese!
Christos voskrese!

V období najväčších sviatkov roka – Veľkej noci 
alebo Paschy sa modlíme tri špeciálne utierne. 
Určite ste už boli aspoň na jednej z nich.

Povedzte mi, ako môže 
niekto spievať Christos 
voskrese, keď je pôst?

Ale nič.

A kde si 
to počul?

Pri 
kuchyni.

Aha! Ale veď to sú iba chóristi. 
Trénujú spevy na Utiereň 

Vzkriesenia.
...tak pre-

háňať.

Utiereň, ktorú sa modlíme v Nedeľu Vzkriesenia, by sme 
mohli nazvať aj utiereň všetkých utierní (alebo aj ako prvú 
medzi všetkými), pretože počas nej si spolu s anjelmi 
a všetkými svätými slávnostne pripomíname to, že Kristus 
premohol náš hriech, zvíťazil nad smrťou a otvoril nám brány 
raja. Ako slnko vystúpil z tmy a preniesol nás do svetla.

Úloha: 
Do slniečka 
napíš názvy 
troch 
najznámej-
ších utierní 
z prvej 
úlohy.

Každý sa chce na sviatky čo 
najlepšie pripraviť a dôstojne 

osláviť Pánovo víťazstvo.

Úloha: Správne priraď názov utierne k jej popisu.

Utiereň utierní

Úloha: Na webe Slova v sekcii venovanej deťom nájdeš anjela 
so stichyrou, ktorého si môžeš vytlačiť, vystrihnúť a zobrať so 
sebou na Utiereň Vzkriesenia.

Slávi sa skoro ráno v Nedeľu Paschy. Začína sa 
pred  zatvorenými  dverami  chrámu.  Po hlav-
nom tropári sviatku kňaz otvára dvere a všetci 
vchádzajú za spevu do chrámu. Otvorenie 
dverí symbolizuje víťazstvo Krista nad smrťou.

Utiereň Veľkého piatka sa u nás tradične slúži 
už večer vo Veľký štvrtok. Na utierni sa číta 
dvanásť evanjelií o utrpení a smrti Ježiša Krista 
(v latinskom obrade sú podobne tzv. pašie).

Slávi sa ráno na Veľkú sobotu (niekde v piatok 
neskoro večer) a podobá sa pohrebu. Hlavnou 
myšlienkou je, že Kristus svojou smrťou pora-
zil smrť, ešte pred svojím vzkriesením zostúpil 
do podsvetia a zničil smrť, ktorá tam vládla.

Už nič nie je tak, 
ako má byť. Čo hovoríš?

To 
nemyslia 
vážne...

Hm. Ne-
museli by 
to... 
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NA SLOVO DAROVALI

Čitatelia časopisu, Chotča, 7,50 eura; čitatelia 
časopisu, Ihľany, 7 eur; čitatelia časopisu, 
Jasenov, 10 eur; čitatelia časopisu, Lomné, 
9 eur; čitat elia časopisu, Ľubovec, 50 eur; 
čitatelia časopisu, Lukov, 16 eur; čitatelia 
časopisu, Ľubica, 12 eur; čitatelia časopisu, 
Petkovce, 5 eur.

Zo srdca ďakujeme. 
Pán Boh zaplať!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – marec

50 rokov: ThDr. Ivan Šulík, Nitra
60 rokov: Mária Bačová, Sečovce; Mária 
Ferjová, Veľký Ruskov; Ing. Emília Lattová, 
Michalovce; Gabriela Medveďová, Sobrance; 
Mária Mruzová, Vyškovce; Michal Silvaši, 
Nižná Rybnica; Anna Tokárová, Jastrabie nad 
Topľou
70 rokov: Terézia Buganová, Šamudovce; 
Mária Drozdová, Vranov - Juh; Ing. Michal 
Kešeľák, Družstevná pri Hornáde; Ing. Eva 
Korytárová, Trebišov; Agnesa Nováková, 
Dúbravka; ICLic. Michal Onderko st., Sečovská 
Polianka; Mária Šimková, Vranov - Lomnica
75 rokov: Mária Bicková, Košice; Jozef Čekan, 
Zemplínska Teplica; Mária Červeňaková, 
Dúbravka; Mária Gajdošová, Iňačovce; Mária 
Gerová, Banské; Mária Horňáková, Kuzmice; 
Anna Kasenčáková, Košice; Alžbeta Megleso-
vá, Bajany; Johana Sedlická, Kysta
80 rokov: Anna Blašková, Stakčínska Roztoka; 
Mgr. Irena Cifráková, Trhovište; Mária Ficová, 
Kaluža; Emil Jenčík, Sečovce; Marta Karczu-
bová, Bratislava; PaedDr. Ľudmila Lakomá-
Krausová, Michalovce; Helena Mazúrová, 
Sobrance; Helena Pavlová, Čerhov; Pavlína 
Šáriczka, Košice; Emil Semjan, Kusín
85 rokov: PhDr. Mária Ďurišínová, Bratislava; 
František Kmec, Zdoba; Mária Olčáková, Vyš-
ná Olšava; Emília Štofková, Michalovce
90 rokov: Mária Kocanová, Cabov; Mária 
Košárová, Svit
95 rokov: Anna Krajňáková, Janov; Mons. 
ThDr. h. c. Jozef Tóth, Košice

Spolok sv. Cyrila a Metoda, o. z., je zaregis-
trovaný ako oprávnený prijímateľ 2 % zo 
zaplatenej dane. Sídlo spolku je Hollého 4, 
071 01 Michalovce. Za vaše dary vám vopred 
ďakujeme.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý duchovný otec 
Pavol Székely, 9. marca 
ste oslávili krásne životné 
jubileum − 40 rokov. 
Chceme vám touto cestou 
zablahoželať a poďakovať 
za vašu kňazskú službu. 

Drahý otec Pavol, sme šťastní a vďační Bohu 

za to, že ste v našej farnosti, kde zveľaďujete 
náš chrám a staráte sa o veriacich. Vyprosu-
jeme vám a vašej rodinke veľa Božích milostí, 
darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej 
Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci zo Šambrona

Svoje významné životné jubileum − 70 rokov 
oslávi 12. apríla pán Ladislav Ivan z farnosti 
Nacina Ves. Pri tejto príležitosti vám vypro-
sujeme od nebeského Otca pevné zdravie, 
ochranu Presvätej Bohorodičky a dary 
Svätého Ducha. V liturgii sa modlíme: Pane, 
posväcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. 
Prajeme vám, milý náš oslávenec, aby ste 
denne zažívali radosť a naplnenie zo služby, 
ktorú vykonávate pre naše farské spoločen-
stvo ako cerkovník a kurátor, spolu so svojou 
manželkou. Nech Pán svojimi milosťami 
posväcuje i váš život. Na mnohaja i blahaja  
lita! 

veriaci farnosti Nacina Ves  
a otec Radoslav s rodinou

Duchovný otec Radoslav 
Záhorský oslávi 21. apríla 
45 rokov života. Pri tejto 
príležitosti prijmite, otec 
Rado, od nás blahoželanie. 
Prajeme vám do ďalších 
rokov pevné zdravie, hoj-

nosť milostí a lásky nebeského Otca i darov 
Svätého Ducha. Nech vás i vašu rodinu vez-
me pod ochranný plášť Presvätá Bohorodička 
a chráni vás v kňazskom aj rodinnom živote.

 Na mnohaja lita želajú veriaci z Nacinej Vsi.

S radosťou a úprimnou 
modlitbou blahoželáme 
otcovi Jurajovi Zimovčá-
kovi k jeho požehnaným 
80. narodeninám, ktoré 
oslávi 25. apríla. Drahý 
otec Juraj, nech vás Pán 

Boh posilňuje a požehnáva milosťami, aby 
ste i naďalej oddanosťou jeho službe boli 
pre ostatných povzbudením. Vyprosujeme 
vám pevné zdravie, úprimnú radosť a Božie 
požehnanie. Nech vás sprevádza naša ne-
beská Matka a vyprosuje vám veľa sily. Sme 
šťastní a Pánu Bohu vďační za váš život, ktorý 
ste posvätili službe Cirkvi, a zvlášť za 30 
rokov obetavej pastierskej práce v našej 
farnosti. Učili ste nás žiť vo viere, jednote 
a láske k blížnemu. Boli ste pre nás vzorom 
kresťanskej dobroty a obetavosti, skutočným 
duchovným otcom. 

s vďakou a žičením všetkého dobrého  
veriaci farnosti Drienica

OZNAMY

Akcia pôstna polievka

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje  
2. apríla v Dome Quo vadis v Bratislave už 
14. ročník podujatia Podeľme sa. 

Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam 
almužnu, ale to, čo si odopriem. Jeden deň 
v pôstnom období obetujeme osobný pôst 
za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme, 
finančnú hodnotu stravy jedného dňa, venu-
jeme núdznym. Takto sa môžu zapojiť všetci 
bez rozdielu, vo farnostiach či v spoločen-
stvách. Najčastejšia forma je pripraviť pôstnu 
polievku, a účastníci podujatia za ňu zaplatia 
ako za sviatočný obed. To isté môžu urobiť 
rodiny, keď navaria doma známym skromný 
obed.  
Viac informácií: https://www.khzs.sk/

Seminár s pátrom Vellom

Občianske združenie Cortona vás srdečne 
pozýva na seminár o vnútornom uzdravení 
a oslobodení s pátrom Eliasom Vellom.
Termín: 14. – 18.04.
Miesto konania: hotel Morava Tatranská 
Lomnica
Pre viac informácií kontaktujte nasle-
dujúce telefónne čísla: 0908 995 740; 
0915 270 490; 0902 130 480

Noc čítania Biblie

Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum v spolupráci s biblistom prof. Fran-
tiškom Trstenským pozýva školy, farnosti 
a spoločenstvá zapojiť sa do projektu Noc 
čítania Biblie.  
Termín: 24. – 25 apríl
Motto projektu je: Žena, veľká je tvoja viera. 
(Mt 15, 28)
Cieľom projektu je postaviť Božie slovo 
do stredu rodiny, školského a farského spo-
ločenstva, čítanie s porozumením pre hlbšie 
pochopenie Božieho slova, zamýšľanie sa 
nad dôležitosťou vytrvalej modlitby v našom 
živote a nad tým, že nikto nie je vylúčený 
z Božieho plánu spásy.
Bližšie informácie a materiály na stiahnutie 
na www.kpkc.sk

UPOZORNENIE

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ  
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU.

INZERCIA

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

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

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektro-
magnetický pohon, diaľkové ovládania zvo-
nov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442 
18 28; 0907 268 344
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TV LUX

J06.04. (pondelok)  08.50 Biblia pre najmenších 
(41) 14.35 V chráme lesa 20.30 V Samárii pri 
studni
J07.04. (utorok)  20.55 Gréckokatolícky magazín 
21.15 Tajomstvo svätého hrobu
J08.04. (streda)  03.20 Akatist R 16.05 Eucharis-
tické zázraky 20.20 PKP R

J09.04. (štvrtok)  09.20 PKP 09.30 Svätá omša 
z Vatikánu 15.30 Krížová cesta so sv. Jánom 
Pavlom II. 16.10 GkM R 21.05 Krížová cesta
J10.04. (piatok)  08.55 GkM R 15.30 Krížová ces-
ta 16.55 PKP 17.00 Umučenie Pána z Vatikánu 
20.20 PKP R 21.15 Krížová cesta z Kolosea
J11.04. (sobota)  01.50 PKP R 08.30 PKP 10.15 
Vnemy: Prechmaty a dotyky 14.00 Akatist 
20.30 Veľkonočná vigília z Ríma
J12.04. (nedeľa)  08.40 GkM R 10.00 Svätá omša 
z Vatikánu 12.00 Urbi et orbi 20.15 Kauza 
Kristus – film 2
J13.04. (pondelok)  08.50 Biblia pre najmenších 
(46) 15.00 Tajomstvo svätého hrobu 17.30 
Kauza Kristus – film 2 20.30 Fara v meste (1)
J14.04. (utorok)  08.20 Svätý František (12) 
16.30 Srí Lanka: Silnejší ako bomby 20.30 Fara 
v meste (2) 20.55 Gréckokatolícky magazín
J15.04. (streda)  08.50 Biblia pre najmenších (48) 
17.30 Doma je doma 20.20 PKP R

J16.04. (štvrtok)  08.10 PKP 16.05 GkM R 17.15 
PKP R 19.45 Fara v meste (4)
J17.04. (piatok)  08.55 GkM R 16.55 PKP 18.00 
Irak: Exodus 19.00 Svätá Cecília – film 2
J18.04. (sobota)  08.30 PKP 14.00 Akatist 19.00 
PKP R 19.25 Fara v meste (6) 20.30 G. Moscati: 
Doktor pre chudobných (1)
J19.04. (nedeľa)  08.25 Svätý Tomáš 08.40 GkM R 
10.30 Svätá omša 19.25 Fara v meste (7)
J20.04. (pondelok)  08.50 Biblia pre najmenších 
(51) 16.05 V škole Ducha
J21.04. (utorok)  16.30 Púť do Chartres 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J22.04. (streda)  03.20 Akatist R 08.20 Svätý 
František (18) 20.20 PKP R

J23.04. (štvrtok)  08.10 PKP 08.20 Svätý Franti-
šek (19) 16.05 GkM R 17.15 PKP R

J24.04. (piatok)  08.55 GkM R 16.55 PKP 17.00 
Kulmenie 17.30 Moja misia 20.15 PKP R 20.30 
Svätá Ružena Limská – film 2
J25.04. (sobota)  01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00 
Akatist 20.30 G. Moscati – film (2) 2
J26.04. (nedeľa)  08.00 Klbko 08.40 GkM R 
11.00 Svätá omša z Bratislavy 20.30 Quo vadis

TV NOE

J05.04. (nedeľa)  06.05 Řeckokatolický maga-
zín (ŘkM) R 10.00 Mše svatá Květné neděle 
z Vatikánu 14.45 Velehradská zastavení 21.10 
S nikým bych neměnila
J06.04. (pondelok)  09.20 Práce jako na kostele 
11.15 Maminčiny pohádky (15) 13.15 Fatima: 
Poselství Rusku 17.25 Irák: Ninive

J07.04. (utorok)  08.30 Ars Vaticana 10.50 
Pomoc má mnoho tváří 13.00 Bet Lechem (8) 
17.10 Misie skrze svědectví: Slovensko 21.10 
Řeckokatolický magazín
J08.04. (streda)  10.25 V srdci Bolívie 13.20 Chu-
doba: Sestra Ráchel 17.25 Indie: Jeden 18.20 
Film o filmu Mobil
J09.04. (štvrtok)  07.40 Papuánské Velikonoce: 
Zelený čtvrtek 09.30 Mše svatá se svěcením 
olejů z Vatikánu 18.00 Mše svatá na památku 
Večeře Páně ve Stěbořicích
J10.04. (piatok)  07.00 Papuánské Velikonoce 
11.05 Kříž je moje cesta 15.00 Toufarova 
křížová cesta 21.15 Křížová cesta z Kolosea 
s papežem Františkem
J11.04. (sobota)  13.50 Život Ježíše Krista (1) 
20.30 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky 
23.10 Život Ježíše Krista (2)
J12.04. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 10.00 Mše svatá 
na Boží hod velikonoční z Náměstí sv. Petra 
v Římě 12.00 Požehnání Urbi et orbi
J13.04. (pondelok)  13.25 Dokonalá radost 16.50 
Můj chrám 18.00 Bůh je s námi 21.05 Pouť 
00.30 Noční univerzita
J14.04. (utorok) 11.15 Mwebare Kaina: Klinika 
v buši 15.25 Myanmar: Na stejné cestě 20.05 Stí-
ny barbarské noci 21.15 Řeckokatolický magazín
J15.04. (streda)  07.30 Život ve vztahu 10.25 Ve-
likonoce v Pozořicích 12.50 Indie: Talit Penkal, 
Donne Dalit 15.45 Bačkorám navzdory
J16.04. (štvrtok)  06.40 Sám o sobě 08.20 P. Voj-
těch Kodet: Blahoslavenství 11.20 Maminčiny 
pohádky (20) 15.25 Ars Vaticana
J17.04. (piatok)  09.35 Z Jasné Hory do světa 
10.25 Indie: Talit Penkal, Donne Dalit 13.10 
Stíny barbarské noci 18.45 Kambodža pohle-
dem zblízka
J18.04. (sobota)  06.25 Křesťané v Pákistánu 
09.00 Odpusť nám naše viny 12.02 Angola: 
Nepřestanu chodit ulicemi 16.55 Věrní Kristu
J19.04. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 06.20 Guyanská 
Diana 17.05 Kambodža pohledem zblízka 
17.30 Zambijský Bambo 18.30 Jezuitské reduk-
ce v Paraguayi

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J29.03. (nedeľa)  10.00 Pravidlá Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 13.00 
Padajú hviezdy 14.00 Vychovávame deti od 9 
do 12 rokov. Hosť: Martin Ďuračka
J31.03. (utorok)  21.30 200.výročie narodenia 
Andreja Sládkoviča – rozhlasová hra R

J11.04. (sobota)  09.30 Valcujú nás emócie? (4)

RTVS

JEDNOTKA

J29.03. (nedeľa)  05.25 Kultúrne dedičstvo: 
Budatínsky hrad R 17.55 Kultúrne dedičstvo: 
Štiavnické bane R

J31.03. (utorok)  07.05 Folklorika
J01.04. (streda)  07.05 Folklorika

J02.04. (štvrtok)  07.05 Folklorika
J03.04. (piatok)  07.05 Folklorika
J04.04. (sobota)  17.20 Kultúra.sk – publicistika
J05.04. (nedeľa)  05.10 Keď terchovské srdce bije 
– dokument R 10.00 Svätá omša s palmovou 
procesiou na Nedeľu Utrpenia Pána z Námestia 
sv. Petra vo Vatikáne, ktorou veriaci vstupujú 
do slávenia Veľkého týždňa. Celebruje Svätý 
Otec František.

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J29.03. (nedeľa)  06.30 Etnografický atlas Slo-
venska: Kalendárne obyčaje R 13.30 Orientácie 
14.00 Slovo 22.05 Denník Anny Frankovej
J30.03. (pondelok)  13.50 Orientácie R 17.55 
Hľadanie stratených svetov R 00.20 Slovo R

J31.03. (utorok)  18.00 Hľadanie stratených 
svetov R

J01.04. (streda)  08.45 Miestopis cechov a manu-
faktúr: Štiavnickí fajkári R

J02.04. (štvrtok)  15.50 Malé tajomstvá veľkých 
obrazov – dokument 17.55 Hľadanie stratených 
svetov R 22.25 SK Dejiny
J04.04. (sobota)  09.00 Genius loci Slovensko: 
Židovský cintorín Stupava
J05.04. (nedeľa)  12.25 Misia bratov Konštan-
tína a Metoda – dokumentárna séria o živote 
a pôsobení sv. Konštantína-Cyrila a jeho brata 
Metoda na Veľkej Morave R 13.20 Orientácie 
13.45 Slovo

TROJKA

J29.03. (nedeľa)  10.50 Malé biblické príbehy R

J30.03. (pondelok)  11.30 Pláteníci spod Magury 
– dokument R

J31.03. (utorok)  11.30 Ľudová kultúra na Sloven-
sku: Čipky R

J01.04. (streda)  11.35 Modrotlač na Slovensku 
– dokumentárny film R 17.05 Osobnosti – 
dokument R

J02.04. (štvrtok)  11.30 Pod Rohačkou zvonce 
opäť spievajú – dokumentR 22.55 Daniel Hevier 
– dokument R

J03.04. (piatok)  07.30 Príroda: Malý brat veľkej 
rieky – dokument R 11.35 Rodokmeň vpísaný 
do dreva: umelecký dokument o práci majstra 
Juraja Leporisa R

J04.04. (sobota)  10.30 Malé biblické príbehy: 
Rozdelenie izraelského kráľovstva R

J05.04. (nedeľa)  10.50 Malé biblické príbehy: 
Prorok Eliáš R 11.05 Ľudové drevené piesty – 
dokument R 12.00 Košikári – dokumentárny 
film R 12.30 Cesty za folklórom R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 
Kresťanská nedeľa
J29.03. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Cirkvi brat-
skej z Bratislavy
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená



43www.casopisslovo.sk kultúra a relax

MARTIN KUBUŠ – JURAJ 
MARTIŠKA: LAMPÁŠIK

KNIHA	J	Obrázková modlitebná knižka 
je určená najmenším deťom. Kým ešte 
nevedia čítať, Lampášik môže byť pre ne 
obrázkovým katechizmom. Prvé mod-
litby sa môžu deti učiť spolu s rodičmi, 
ktorí majú jedinečnú príležitosť na zá-
klade milých obrázkov rozprávať deťom 
o pravdách viery a vzbudzovať v nich 
lásku k Pánovi Ježišovi a svätým. Modli-
tebník je rozdelený na päť častí – Denné 
modlitby, Základné modlitby, Život Pána 
Ježiša v tajomstvách posvätného ruženca 
a Sviatosti. Praktická knižka je vyrobe-
ná z odolného materiálu, preto ju ani 
veľkí huncúti hneď nezničia. (Martina 
Grochálová)

GRAN TORINO

FILM	J	Walt je vojnový veterán, kto-
rému v živote už veľa neostalo. Žena mu 
zomrela, väčšina susedov a priateľov tiež. 
Nahradili ich však imigranti, ktorých 
Walter nemá v láske. A tak len pomaly 
dožíva. Až do noci, než sa mu niekto 
pokúsi ukradnúť jeho pýchu. Ford Grand 
Torino. Zlodejom je mladý chlapec Thaa, 
ktorý sa snaží získať rešpekt v gangu. 
Thaova rodina trvá na tom, aby si chla-
pec u Walta svoj čin odpracoval. Walt 
nechce, no nakoniec ustúpi a dáva Thaovi 
za úlohu pomáhať susedom v okolí. A tak 
začínajú budovať veľmi nevšedný vzťah, 
kde Walt zastupuje úlohu otca Thaa 
a dáva nový zmysel jeho životu. Čo však 
s gangom, do ktorého sa Thaa dostal? 
(Slavomír Gereg ml.)

MICHAEL W. SMITH: HYMNS

HUDBA	J	Známy gospelový interpret 
Michael W. Smith vydal pred niekoľký-
mi rokmi album klasických tradičných 
gospelových hymnov, ktorým dal nový 
šat. V roku 2019 sa album stal dostupným 
aj na streamovacích hudobných platfor-
mách. Album má v podobe CD pätnásť 
skladieb, v digitálnej je obohatený o nie-
koľko bonusových skladieb. Obsahuje 
osemnásť skladieb, z ktorých mnohé 
spieval ešte vo svojej mladosti v zboroch. 
Smith je uznávaný spevák, skladateľ a hu-
dobník, ktorý predal viac ako 15 miliónov 
albumov, dosiahol 28 skladieb č. 1, získal 
tri ceny GRAMMY, jednu cenu American 
Music Award a viac ako 40 ocenení Dove. 
(Dominik Petrík)

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

#

5%
ZĽAVA

LEKÁREŇ 
 sv. Kozmu a Damiána

 Y K H L U K R A T Ž H R A D Y D S
 É P Ú L A O S A C I T A A L K U T
 Y O I O L D V R S E F Y C É T U S
 T T Í T I K E P Š C N E S I I E A
 Y S E O V A R Ú A I A A N Ú N S M
 T V Ý R A Z Š S L N V Y K E A E K
 S R E Ž A Ť Ú S T A N I C A B I S
 B D Ž D A B S I N R N Y T D T Y T
 Y Ž I V O T M A O H E O O B E D Y
 L A A R E Ó R P L L S CH V Í CH O R
 I K C K N A U A I P Z O A K O CH É
 N E I O B CH S T P O S T A V A B N
 Y T A Č A Y Y E R S V A R E P O E

Legenda: ANTIMÓN, AVILA, BARAN, BARETY, BENEFIT, BYLINY, ČATY, 
ELITY, ETAPA, HLASY, HLUK, HRADY, HRANICE, KANEC, LANOVKA, 
LOTOR, METLA, OBEDY, OBCHODY, ODEVY, ODKAZ, OCHOTA, OPERA, 
PANNY, POSTAVA, PSOTA, RASCA, ROPUCHA, ROZCHOD, SAVANA, 
SENEC, SENICA, SLINY, SPARTA, STANICA, STRECHA, STYRÉN, SÚBOR, 
SÚŤAŽ, SUTINY, SVETLO, ŠŤAVA, TIKET, ULITY, VERŠ, VÍCHOR, VREDY, 
VRKOČ, VTIPY, VÝRAZ, ŽAKET, ŽIACI, ŽIVOT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 5: Krížovka: Povedala Gabrielovi budem 
matkou, pričom voláš aleluja. Osemsmerovka: Dobrá rada je 
naslovovzaté milosrdenstvo.

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

Pomôcky:  
Záraza, 

Aimak, AY, 
Pai
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KLOKOČOV
P Ú T N I C K É  C E N T R U M

PODPORTE TENTO PROJEKT

www.klokocov2020.sk

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto 
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslá-
vi 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej 
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice 
sa rozhodla na tomto mieste  vybudovať pútnic-
ké centrum, aby tu všetci našli primerané záze-
mie  a pastoračnú starostlivosť.

Ďakujeme vám za podporu tohto  projektu.
Svoj príspevok môžete zaslať na účet:
Košická eparchia
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

SK57 0200 0000 0030 2148 6453
Variabilný symbol:
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
04.04. Fatimská sobota (10.00 h)
19.04. Púť Božieho milosrdenstva
02.05. Fatimská sobota (10.00 h)

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

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
03.04. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.30 h)
15.04. Modlitby za uzdravenie a oslobode-
nie (17.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
04.04. Fatimská sobota (10.30 h)
05.04. Kvetná nedeľa; malá púť
10.04. Krížová cesta
23.04. Eucharistická adorácia (24 hod.)
26 – 27.04. Celoslovenské večeradlo kňa-
zov Mariánskeho kňazského hnutia
02.05. Fatimská sobota
03.05. Malá púť (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
02. – 05.04. Kurz prípravy na manželstvo. 
Môžete sa prihlásiť cez stránku www.do-
manzelstva.sk. Príspevok na osobu je 75 €.
17. – 21.04. Seminár Otcovo srdce. Z Božej 
dobroty môžeme nazývať nekonečného
Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsa-
dy, chce urobiť všetko možné, aby sa otcov-
stvo v živote človeka degradovalo, a preto 
na túto inštanciu útočí. Nielen deti vnímajú 
vzťah k Bohu cez svojho otca. Tieto stretnu-
tia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka aj 
cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia 
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, 
a ponúkajú autentické, intímne poznanie 
Boha a jeho lásky k nám. Bližšie informácie: 
centrum.rodina@gmail.com.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastra-
bie 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)

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
01.04. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h)
15.04. Stretnutie pre deti (17.30 h)
22.04. Večer chvál s témou pre manželov 
(18.00 h)
29.04. Večer chvál s témou pre podnikate-
ľov (18.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán-
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
i (17.30 h)

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE  

NA SLOVENSKU.

15.04. Svätá omša a adorácia v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
rade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)


