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na úvod

VOĽNÁ NEDEĽA
Juraj GRADOŠ

Pandémia je na ústupe a bežný život sa pomaly
vracia. Čo tento čas ukázal? Tak, ako povedala moja
alergiologička: „Ukázal, čo je dôležité.“ Za tieto dva
mesiace sme dokázali žiť iným životom. A zistili
sme, čo skutočne potrebujeme. Či skôr koho. V tomto boji o holý život boli potrební lekári a zdravotné
sestry vo všetkých úrovniach a funkciách. Boli
potrební predavači, šoféri autobusov a vlakov. Boli
potrební učitelia. A dovolím si povedať, že na zoznam mnohých potrebných profesií možno pripísať
aj kňazov.

za predajným pultom diskriminovaní. Prečo? Lebo
zákazník chce nakupovať v nedeľu. A tak v rámci
slobody mu máme vyhovieť. Za bežných podmienok a cien má mať možnosť nakúpiť. Ale potom
prečo iba obchody? Prečo nie aj lekári? Veď celý
týždeň chodíme do práce a v nedeľu by sme mohli
chodiť na vyšetrenia k špecialistom a na kontroly.
Ekonomike by to prospelo. Neboli by PN a ľudia by
nechýbali v práci. A mali by byť otvorené aj knižnice a archívy, aby ľudia po práci mohli ísť študovať.
A úrady. A parlament.

Tí všetci museli zmeniť svoje životy nielen doma, ale
i vo svojej profesii. Všade pribudli rúška, rukavice
a gély. Museli zmeniť zažité spôsoby ohlasovania
a nájsť nové. A to hovorím tak o učiteľoch, ako
aj kňazoch. Museli pre náš život obetovať svoje
pohodlie.

Každý poslanec, ktorý chce, aby sa v nedeľu pracovalo, by mal súhlasiť najprv s tým, aby aj v nedeľu
zasadal parlament. Od rána do večera. Aby sa
schôdze neprerušovali. Nech je nedeľa pracovným
dňom ako pondelok. Aj sobota. Robme sedem dní
v týždni. Drime a zoderme sa. A možno s majiteľmi
firiem zarobíme pár eur navyše. Alebo?

A je zarážajúce, že si to nevieme oceniť. Zarážajúce,
že stále myslíme iba na seba. A to od pána, ktorý
chcel, aby predavačka vydezinfikovala celý košík
po každom použití, až po pána, ktorý chce aj v nedeľu ráno teplé rožky. Po boji o život sa začína boj
o hodnoty. O to, či sa budeme riadiť zákonmi ekonomiky a peňazí a im podriadime svoju budúcnosť,
alebo ekonomiku podriadime človeku. A pritom
stačí používať iba zdravý rozum. A nebyť sebeckí.
Jedna z vecí, ktoré tie dva mesiace fungovali, boli
voľné nedele. Sú voľné i teraz, ale nie pre všetky profesie. Otázka je, či takýmto spôsobom nie sú ľudia
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Alebo začnime od seba a zvážme, či nás tie tri
mesiace nenaučili, čo je dôležité. Či je dôležitejší
život, alebo bohatstvo. Dobré vzťahy v rodine alebo
teplé rožky v nedeľu ráno. Sme homo nepoučiteľný,
nerozumný? Alebo homo sapiens, človek rozumný?
Ak niekto chce teplé rožky, nech ich napečie celej
rodine. Nech si privstane a urobí radosť ostatným.
Voľná nedeľa nie je otázkou kresťanstva medzi
nami. Je otázkou ľudskosti. Rovnosti a slobody. Je
otázkou, ktorú zodpovedal jeden múdry človek už
pred dvetisíc rokmi. Hovoril, že treba začať od seba
a nie druhým vnucovať svoje túžby.
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alebo rámček 3 eurá
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slovo Svätého Otca

POČÚVAŤ
HLAS PASTIERA
Marek BARAN

Rozlíšiť hlas Boha od hlasu zlého bola hlavná myšlienka,
ktorú Svätý Otec František priblížil vo svojom príhovore
pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná.

Boží hlas nikdy k ničomu nenúti:
Boh ponúka, nenatláča sa. Naopak, hlas
zlého zvádza, útočí, nanucuje: vzbudzuje
oslňujúce ilúzie, atraktívne, ale pominuteľné pocity. Spočiatku chlácholí, vštepuje
nám presvedčenie, že sme všemohúci,
ale potom nás nechá s prázdnotou vnútri
a obviňuje nás: „Nestojíš za nič.“ Boží hlas
nás, naopak, napráva s obrovskou trpezlivosťou, ale vždy nás povzbudzuje, utešuje,
vždy v nás živí nádej. Boží hlas je hlasom,
ktorý otvára obzory, zatiaľ čo hlas zlého ťa
vedie k múru, do kúta.
Je tu i ďalší rozdiel. Hlas nepriateľa
odvracia od prítomnosti a chce, aby sme
sa sústredili na svoje obavy z budúcnosti
alebo na smútok z minulosti – nepriateľ
nemá rád prítomnosť, znovu vyťahuje
roztrpčenia, spomienky na utrpené krivdy,
na toho, kto nám spôsobil zlo. Boží hlas
však hovorí o prítomnosti: „Teraz môžeš
urobiť niečo dobré, teraz môžeš praktizovať kreatívnu lásku, teraz sa môžeš zbaviť

smútku a výčitiek svedomia, ktoré držia
tvoje srdce vo väzení.“ Povzbudzuje nás,
posúva nás vpred, ale hovorí do súčasnosti, teraz.

Boží hlas a hlas pokušiteľa sa nakoniec
prihovárajú v rozdielnom prostredí:
nepriateľ uprednostňuje tmu, faloš,
klebety; Pán miluje denné svetlo, pravdu,
úprimnú priezračnosť. Nepriateľ nám
bude hovoriť: „Uzavri sa sám v sebe, aj tak
ti nikto nerozumie a nepočúva ťa, nikomu
nedôveruj!“ Dobro, naopak, pozýva otvoriť sa a byť priezračnými a dôverujúcimi
Bohu a iným. Drahí bratia a sestry, v tento
čas nás mnohé myšlienky a obavy vedú
jesuitnews.com

Štvrtá veľkonočná nedeľa, ktorú dnes
slávime, je venovaná Ježišovi, Dobrému pastierovi. Evanjelium hovorí:
„Ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje
ovce po mene...“ (Jn 10, 3) Pán nás volá
po mene; volá nás, pretože nás miluje.
Ako však hovorí evanjelium ďalej, sú tu
iné hlasy, ktoré netreba nasledovať: hlasy
cudzích, zlodejov a zbojníkov, ktorí chcú
ovciam ublížiť. Tieto rôzne hlasy zaznievajú v našom vnútri. Je tam hlas Boha,
ktorý sa jemne prihovára svedomiu, no aj
pokušiteľský hlas, ktorý navádza na zlo.
Ako rozpoznať hlas Dobrého pastiera
od hlasu zlodeja? Tak ako dokážeme rozlíšiť jeden jazyk od druhého, dokážeme
rozlíšiť aj hlas Boha od hlasu zlého.

pokoj, najskôr spôsobí poblúznenie, aby
potom zanechať trpkosť. Taký je štýl zla.

„Ježiš žiada veriť v neho, čiže nespoliehať sa na nás
samých, ale na neho. Lebo vyslobodenie zo znepokojenia
prichádza cez odovzdanie sa. Zveriť sa Ježišovi.“
(Svätý Otec František)

A ešte ďalšia vec: tie dva hlasy v nás vyvolajú odlišné otázky. Tá, ktorá pochádza
od Boha, bude: „Čo mi osoží?“ Naopak,
pokušiteľ bude trvať na inej otázke: „Čo
sa mi chce?“ Hlas zlého sa vždy točí okolo
ega, jeho popudov a potrieb, chce všetko
a hneď. Je to ako rozmary detí: všetko a teraz hneď. Hlas Boha však nikdy nesľubuje
radosť za nízku cenu: pozýva nás prekročiť naše ego, aby sme našli pravé dobro,
pokoj. Pamätajme si: zlo nikdy neprináša

k tomu, aby sme vstúpili do seba. Dajme
pozor na to, aké hlasy prichádzajú k nášmu srdcu. Pýtajme sa, odkiaľ pochádzajú.
Prosme o milosť rozpoznať a nasledovať
hlas Dobrého pastiera, ktorý nám dáva
vyjsť von z ohrady egoizmu a privádza nás
na pastviny slobody. Nech Panna Mária,
Matka dobrej rady, usmerňuje a sprevádza
naše rozlišovanie.
(z príhovoru 3. mája 2020)
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DA VINCIHO
VEČERA
Richard FUČKO

Aj keď bol Leonardo da Vinci, veľká osobnosť talianskej
renesancie, uznávaný architekt a vynálezca, najviac ho
preslávil portrét Mona Lisa a maľba Poslednej večere,
ktorá bola náhradnou zákazkou namiesto veľkého bronzového koňa pred milánskym hradom, na ktorého sa pre
vojnu nezvýšil bronz.

APOŠTOLI A KRISTUS

Poslednú večeru namaľoval na objednávku milánskeho vojvodcu Lodovica Sforzu,
pre ktorého namaľoval viaceré portréty
a navrhol rôzne vojnové stroje a zbrane.
Vojvodca Sforza bol vplyvný mecenáš
miestneho kláštora dominikánov, v ktorom chcel byť po svojej smrti aj pochovaný v rodinnom mauzóleu, ale zomrel
v zajatí vo francúzskom zámku Loches.
Da Vinci začal svoje veľkolepé dielo na stene v severnej časti refektáru kostola s kláštorom Santa Maria delle Grazie v roku
1495. Obvyklý dobový postup maľby
fresky spočíval v maľbe na mokrú omietku, ale Leonardo da Vinci nemal túto
metódu v obľube, keďže takáto freska sa
musela maľovať rýchlo a nemohol sa vrátiť
a dotiahnuť detaily, prípadne urobiť malé
opravy. Aj z tohto dôvodu zvolil inú metódu a Poslednú večeru namaľoval na suchú
omietku špeciálnou zmesou olejovej farby
s vajcom, čím získala farba sýtosť a jasnosť,
ale necelých 40 metrov štvorcových maľby
nemalo takú dlhú životnosť ako typické
fresky renesančného obdobia – farba sa
začala lúpať už počas jeho života.
Maľovanie Poslednej večere s rozmermi
4,6 x 8,8 metra mu podľa darovacieho
spisu De divina proportione trvalo približne tri roky, čo vzbudilo aj nepochopenie
okolia, keďže kláštor dominikánov musel
fungovať s maliarom a jeho ateliérom vo
svojej jedálni. Maľba na opačnej strane
refektáru, Ukrižovanie od Giovanniho

Donatoa da Montorfano, trvala iba jeden
rok. Jedna legenda tvrdí, že v istej chvíli
da Vinci zvažoval aj samotného predstaveného kláštora za vhodnú predlohu
zradcu Judáša, keďže sa na maliara
neustále sťažoval vojvodcovi, že je lenivý
a nepracuje, a ak pracuje, tak narúša život
kláštora.

LEONARDO DA VINCI
Narodil sa 15. apríla 1452 neďaleko talianskej Florencie. Jeho
pôvodné meno bolo Leonardo
di ser Piero da Vinci. Hoci bol
šikovným a zvedavým dieťaťom,
do školy nikdy nechodil. Je
autorom mnohých diel. V detstve
ho opustila matka. Tým najznámejším, najnavštevovanejším,
najopisovanejším, najviac ospevovaným a najviac parodovaným
umeleckým dielom na svete je
Mona Lisa. V modernom umení sa
zasa stretávame s jeho kresbou
dokonalého vitruviánskeho muža
v dvoch polohách. Viac na:

Rozloženie stolujúcich pri Poslednej večeri
bolo v da Vinciho podaní taktiež netradičné – mnohé vyobrazenia Veľkého štvrtka
zobrazovali hornú sieň a apoštolov okolo
okrúhleho stola, Judáša pri dverách, ako už
pomaly odchádza. Leonardo využil optické
vlastnosti stien a vytvoril hornú sieň, ktorá
bola súčasťou kláštornej jedálne. Apoštolov rozdelil do trojíc – dve trojice po ľavici
a dve po pravici Majstra. Ježiš, sediaci
uprostred, je o niečo väčší ako apoštoli,
čím na seba upriamuje pozornosť. Maliar
využil svoje znalosti architektúry i geometrie a vložil Ježišovu hlavu presne do priesečníku uhlopriečok obrazu a vodorovnej
i zvislej osi, čím opäť pritiahol pozornosť
na Ježiša ako centrálnu postavu.
V pozadí maľby sa nachádzajú tri okná,
ktoré ožarujú sieň a prostrednú časť stola.
Krajina za oknami pripomína krajinu, ktorú vidíme aj na obraze Madony
v skalách. Posledné štúdie indikujú, že by
mohlo ísť o reprodukciu krajiny v neďalekej oblasti jazera Como. Interiér siene je
inšpirovaný dobovým milánskym domovým dekórom (tapisérie na stenách a kazetové stropy), ktorý bol charakteristický
pre bohaté domy v Miláne. Obrus a veci
na stole pripomínali zariadenie dominikánskej jedálne. V hornej časti refektára,
nad hlavami učeníkov, sa nachádzajú tri
polmesiacové klenby, lunety. Sú v nich
erby Sforzovej rodiny. Uprostred je erb
vojvodcu Ludovica Sforzu spolu s erbom
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Posledná večera od Leonarda da Vinci. Zdroj: wikimedia.org

jeho manželky Beatrice d‘Este. V pravej
časti je v lunete zobrazený heraldický
znak jeho prvorodeného syna Maximiliána a vľavo druhorodeného Francesca.
Úmyslom Leonarda da Vinci bolo zvečniť
okamih z evanjelií, v ktorom Kristus povie túto vetu: „Veru, hovorím vám: Jeden
z vás ma zradí.“ Je zaujímavé sledovať,
ako sa tieto slová šíria od centra obrazu –
Krista smerom von. Maliar si dal záležať,
aby zachytil emócie nielen na tvárach
apoštolov, ale aj na ich gestikulácii –
vidíme natiahnuté ruky, spýtavé pohľady,
ukazovanie prstami i obrazné búchanie
po stole a vstávanie zo stoličiek. Iba dvaja
ľudia sa načahujú za chlebom – Ježiš
a Judáš, ktorý sedí v trojici po jeho pravici, medzi Jánom a Petrom, čo dokazuje
odvážny zámer maliara – posadiť zradcu
medzi skalu a učeníka, ktorého Kristus
miloval. Keďže da Vinci nedodržiaval ikonografické princípy, apoštoli ani Ježiš nie
sú pomenovaní, chýbajú tradičné svätožiary a iné ikonografické prvky, napríklad
rôzne symboly jednotlivých apoštolov
– kľúče, meč, zvitok a iné. Ich poradie
sa dozvedáme iba z kópií a poznámok
z jednotlivých skíc. Po Ježišovej pravici
za stolom sedí Ján, k nemu sa nakláňa Peter a od nich dvoch sa uhýba Judáš, vedľa
nich sedí Ondrej, Jakub mladší a Bartolomej. Po Ježišovej ľavici sedia taktiež dve
trojice apoštolov – Tomáš, Jakub starší
a Filip, za nimi Matúš, Tadeáš a Šimon.

Ďalšia legenda sa taktiež spája s podobou
Judáša. Keďže Leonardo da Vinci bol známy najmä vďaka svojej portrétovej tvorbe,
dal si záležať na dôslednej príprave čŕt
a mimiky svojich umeleckých subjektov.
Strávil mnohé dni prechádzaním po Miláne a robením skíc, počas ktorých sledoval
bežných obyvateľov, snažiac sa nájsť takú,
ktorá by sa mu najviac približovala k postave a osobe daného apoštola. Vo svojich
listoch Lucovi Paciolimu sa zmienil, že
mal problém nájsť vhodnú tvár pre Ježiša,
keďže už jeho príbuzným, Jakubovi mladšiemu i staršiemu, dal najkrajšie črty, aké
našiel. Taktiež nevedel nájsť vhodného
adepta na protipól, na tvár Judáša. Legenda tvrdí, že tvár Krista uzrel v chrámovom
zbore – nevinnú a plnú dobroty. Tvár
zradcu hľadal medzi spodinou Milána,
až jedného dňa našiel v priekope opilca,
ktorý ani nevedel, kde je. Po tom, ako sa
ocitol v ateliéri a Leonardo si z neho urobil skice, priznal, že už videl aj maliara, aj
obraz. Tvrdil, že pred troma rokmi, kým
žil lepším životom a chodil do chrámu,
ho ktosi oslovil, aby prepožičal svoju tvár
Kristovi. Táto legenda je málo pravdepodobná, keďže podľa iných zdrojov si
da Vinci nechal obidve tváre, Judáša aj
Krista, na koniec, takže časovo by tento
príbeh nezapadol do dejovej línie. Legenda sa však tradovala ďalej kvôli morálnemu poučeniu, ako sa z človeka, ktorý je
stvorený na Boží obraz a jeho tvár je ako
tvár Krista, dokáže skĺznutím na zlé cesty

stať zosobnením Judáša, zradcu, ktorý sa
nechal zviesť satanom.
Aj keď je táto maľba celosvetovo známa,
nevďačí za to svojej životnosti. Vďaka
netradičnému prístupu k jej tvorbe sa
na nej veľmi rýchlo ukázal zub času – suchý podklad začal vplyvom nevhodných
podmienok zvetrávať a blednúť. Za svojho
života s tým Leonardo da Vinci nič neurobil, jeho žiaci pracovali na tvorbe kópií
pre súkromných zberateľov, ale každý
z nich ubral niečo z diela svojho učiteľa
a pridal tam niečo zo seba, čím zmenil
výslednú kópiu. Väčšinou sa pridržiavali
iba mimiky a gest, zachovávajúc rozloženie obrazu.

REŠTAUROVANIE DIELA
V 16. storočí sa obrysy strácali, farba bledla
a maľbu zakrývali škvrny. K ďalšiemu
poškodeniu došlo, keď boli v roku 1652
do steny vybúrané dvere, ktoré zasahovali
do nižšej strednej časti obrazu – Ježiš
prišiel o nohy a taktiež zmizla časť obrusu.
Veľdielo bolo veľakrát opravované, reštaurované a premaľovávané. K prvým reštaurátorom patril Michelangelo Belotti v roku
1726, ktorý sa však mylne domnieval, že
Leonardo použil iné farby, čím obraz poškodil. Nasledujúce reštaurátorské snahy
sa pokúšali poškodenie zastaviť, vrátiť mu
pôvodný vzhľad alebo ho zakonzervovať.

www.casopisslovo.sk

6

slovo na tému

MAĽBA PLNÁ
TAJOMSTIEV

Da Vinciho nákres Poslednej večere približne z roku 1495. Zdroj: wikimedia.org

Koncom 20. storočia, od roku 1978
do roku 1999, čo je najdlhšie obdobie
v histórii reštaurovania akejkoľvek maľby,
sa odborníci rozhodli zachrániť veľdielo

Leonarda da Vinci pod vedením doktorky
Pinin Brambilly Barcilonovej. Keď sa obraz začal milimeter po milimetri dôsledne reštaurovať, doktorka denne zvládla
urobiť akurát tak prácu vo veľkosti malej
poštovej známky, a aj to cez rôzne lupy
a mikroskopy, keďže sa museli dostať až
k pôvodnej maľbe.
V roku 1980 bol chrám s kláštorom a Poslednou večerou zapísaný do zoznamu
UNESCO.

To, že táto maľba prežila mnohé búrlivé
epochy dejín a vďaka modernej vede ju
môžeme vidieť napríklad z obývačky
v celej jej kráse, zatiaľ čo podľa Milánčanov 16. storočia bola iba nerozoznateľnou
machuľou, je malý zázrak. Hoci sú udalosti Veľkého štvrtka už za nami, aj vďaka
Leonardovi da Vinci sa môžeme opäť
ocitnúť vo večeradle, v ktorom pred skoro
dvoma tisícročiami zazneli slová zrady,
ktoré toskánsky autor zachoval
vo svojej maľbe.

VOJTECH HUĽVA (1920 – 1982)
Vojtech Huľva sa narodil 18. októbra 1920 v obci Cejkov
ako štvrté dieťa roľníka Michala Huľvu a Márie. Základnú
školu vychodil v Cejkove a gymnázium v Užhorode, kde
absolvoval aj teologickú fakultu. 24. júla 1945 uzavrel
v Zemplínskom Jastrabí manželstvo s Helenou Baňackou.
Boh im požehnal dcéru Elenu.
Kňazské svätenie prijal 28. augusta 1945 z rúk biskupa
Pavla Petra Gojdiča OSBM v Ľutine. Bol vymenovaný
za správcu farnosti Čertižné, neskôr Kráľovský Chlmec.
18. apríla 1950 odišiel ráno do školy, ale nedošiel tam.
Bol uväznený v Košiciach. Jeho manželka sa o tom dozvedela až neskôr. Po prepustení pracoval v Slovenskom Novom Meste v obilnom sklade až do odchodu
do vyhnanstva do Čiech. Výmer znel: „Státní statky Ronov nad Sázavou jako robotník a ošetřovatel dobytka.“ S rodinou býval v jednej izbe bez vody a bez kúrenia
v ovčinci uprostred lesa.
V roku 1968 sa politická situácia zmenila a mohol sa aj s rodinou vrátiť na Slovensko, kde pôsobil v Čeľovciach a Lekárovciach, kde 2. novembra 1982 po ťažkej
chorobe zomrel. Pochovaný je na cintoríne v Zemplínskom Jastrabí. (Juraj Gradoš)

archív vladyku Jána Babjaka SJ

V roku 1770 sa do rozsiahleho premaľovania pustil Giuseppe Mozza, ktorý sa
nedržal dôsledne Leonardovej koncepcie.
V priebehu storočí sa niekoľkokrát pokúsili maľbu získať do súkromného vlastníctva
vrátane francúzskeho kráľa Ľudovíta XII.,
ktorý sa po okupácii Milána nakoniec
rozhodol nevytrhnúť maľbu zo steny
a nezobrať ju so sebou do Francúzska,
ale niektoré zdroje tvrdia, že si zaobstaral kópiu na plátne, ktorá je v súčasnosti
v kláštore belgických premonštrátov
v Tongerle. Francúzske vojská sa do Milána
vrátili aj v roku 1796 a z kláštora si urobili
kasáreň – a keďže boli naladení revolučne
a antiklerikálne, voľný čas trávili hádzaním kameňov do apoštolov sediacich pri
Poslednej večeri. Ďalší známy pokus o získanie originálu maľby je snaha Stefana
Barezziho v roku 1821, ktorý chcel fresku
sňať z múra, čo by bolo možné, ak by
Leonardo da Vinci použil tradičný postup
mokrej omietky. Na to, že to da Vinci neurobil, prišiel až po tom, ako poškodil časť
Kristovej ruky a obrusu. Až v roku 1934 sa
kostol a kláštor vrátili do rúk dominikánov a z bývalej rehoľnej jedálne sa stalo
štátne múzeum. Udalosti druhej svetovej
vojny zasiahli aj Miláno a 15. augusta 1943
dopadla do kláštorného nádvoria bomba,
ktorá strhla východnú stenu miestnosti, čím bola maľba vystavená externým
vplyvom a výkyvom počasia. Budova bola
opravená až o štyri roky neskôr.

Posledná večera sa stala obeťou mnohých
konšpirácií a fám – niektorí v nej hľadajú
skrytú symboliku, vyčítajúc z okien
dátum konca sveta podľa tajných výpočtov, ďalší považujú osobu apoštola Jána
za Máriu Magdalénu, ktorá bola údajne Ježišovou manželkou, vychádzajúc
z apokryfného Filipovho evanjelia, čo sa
stalo aj predlohou pre známy Da Vinciho
kód, ale nevedia odpovedať na otázku,
kde je potom milovaný Ježišov apoštol
a evanjelista Ján. Iní vidia symboliku dvanástich apoštolov v znamení zverokruhu,
dokonca im tiež priradia dané znamenia
podľa temperamentu a osobnostných
charakteristík. Niektorí našli symboliku
i v tom, že Judáš, ktorý sa uhýba pred Petrom, prevrátil soľničku – pre poverčivých
symbol smoly, pre iných to, že už nebude
„soľou zeme“.

www.casopisslovo.sk
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SV. JÁN PAVOL II.
A OCHRANA ŽIVOTA
Jozef GLASA

Pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II.
(* 18. máj 1920) sa s vďakou spomína na mnohé
požehnané úsilia tohto veľkého pápeža pre Cirkev
i pre celý svet. V úvahách o vzťahu pôsobenia pápeža
a Slovenska sa nedá obísť oblasť ochrany života
a zdravotníctva, ktorá je v mnohom ohľade frontovou
líniou, ako to nazýva jeho encyklika Evanjelium života,
medzi „kultúrou života“ a „(pseudo)kultúrou smrti“.
dielom a príspevkom zúčastniť aj Slovensko. Uskutočňovalo sa to prostredníctvom
obetavej činnosti okruhu angažovaných
kresťanov, pôsobiacich v najrozličnejších
oblastiach života spoločnosti. V medicíne,
ošetrovateľstve a zdravotníctve, v kultúre,

na poli charitatívnych diel, vo výučbe a poradenstve metód prirodzenej regulácie fertility, vo vzdelávaní na všetkých úrovniach
školského systému, vo vede a rozličných
druhoch umenia, v práve a legislatívnych
iniciatívach, v komunálnej, regionálnej aj
celoštátnej politike. Išlo o pomerne rozsiahlu, komplexnú oblasť aktivít, sčasti alebo
úplne vykonávanú v skromnej, neokázalej
skrytosti.

Na niektorých aktivitách, ktoré osobitným
spôsobom pôsobili v duchu týchto úsilí
pápeža, malo možnosť sa svojím skromným

V súčasnosti sú mnohé aktivity a organizačné štruktúry pôsobiace v prospech ochrany
ľudského života, rodiny a potrebnej pomo-

Na druhej strane možno uviesť, že Slovensko bolo v duchovnej aj intelektuálnej
rovine na tieto závažné úlohy do istej miery
Pavol VI. a kardinál Karol Wojtyła. Zdroj: wikimedia.org

Zápas o kultúru života vo všetkých jej
aspektoch, ako aj osobitnú pozornosť
a starostlivosť o chorých možno právom
považovať za jednu z určujúcich charakteristík a obsahových oblastí jeho pontifikátu. Prejavovali sa v mnohorakej osobnej
pozornosti voči chorým a postihnutým či
lekárom a zdravotníkom, ako aj v priamom
zaangažovaní pápeža v riešení aktuálnych
problémov doby vrátane naliehavých
otázok biomedicíny a bioetiky. Nemožno
zabudnúť na založenie Pápežskej rady pre
pastoráciu v zdravotníctve a s ňou pôvodne spojenej Pápežskej akadémie za život.
Na odštartovanie tradície medzinárodných
dní chorých s každoročným osobitným posolstvom pápeža, v ktorej pokračujú obaja
jeho nástupcovia. Na vydanie viacerých
vieroučných a pastoračných dokumentov.
Na odvážnu a účinnú aktivitu delegácií
Apoštolskej stolice na vrcholných medzinárodných fórach, ktorá sa stala skutočnou
„diplomaciou za život“. Na mnohé edukačné programy, činnosť kresťanstvom inšpirovaných organizácií a inštitúcií, konferencie,
kongresy, pochody a iné aktivity za život
či v prospech rodiny a tých najbiednejších
z biednych. Na početné charitatívne diela,
osobitne na projekty a programy na poli
zdravotníctva.

ci, až po účasť v komunálnej či celoštátnej
politike, na Slovensku už pomerne dobre
etablované. Ich práca tak môže či mala by
prinášať nemalý pozitívny vklad do života
jednotlivcov, rodín aj celej spoločnosti.
Na počiatku verejného, slobodného pôsobenia Cirkvi a angažovaných kresťanov
v období po nežnej revolúcii (november
1989) však bolo treba temer všetko vytvárať
a budovať „takmer z ničoho“. Aktivity a povzbudenia pápeža a mnohoraká konkrétna
pomoc i podpora zo strany príslušných
vatikánskych dikastérií, reholí alebo s Cirkvou spojených univerzít či medzinárodných mimovládnych, alebo charitatívnych
organizácií zohrali v týchto samostatných
slovenských úsiliach veľmi pozitívnu úlohu.

pripravené, a to v dôsledku pozoruhodných
odborných aj pastoračných aktivít „tajnej
Cirkvi“. Išlo o pozornosť a aktivity v oblasti
prirodzených metód regulácie fertility
(tajné semináre a výučba) a ochrany života,
prácu s mládežou, sledovanie diania v oblasti morálnej teológie, osobitne po Druhom vatikánskom koncile, ako aj v spojitosti s vývojom po publikovaní encykliky
Pavla VI. Humanae vitae. Medzi rehoľnými
kňazmi, vysvätenými tajne počas obdobia
neslobody bolo viacero lekárov.
(pokračovanie v budúcom čísle)

www.casopisslovo.sk
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POSLEDNÁ
POSLEDNÁ VEČERA
Juraj GRADOŠ

Ikonostas je dnes neoddeliteľnou súčasťou byzantských a teda i našich chrámov. Avšak
nebolo tomu vždy tak. Podobne ako obrady sa aj ikonostas vyvíjal do súčasnej podoby.
Ikonostas je dnes stabilnou súčasťou cerkví.
Bolo to tak vždy?

Slovo „vždy“ by tu bolo asi dosť prehnané. Ikonostas
ako istý ustanovený systém usporiadania vyobrazení
na konštrukcii, ktorá je medzi oltárnou časťou kresťanského chrámu, svätyňou, kde mal výsostnú úlohu
kňaz, resp. ďalšie vysvätené osoby, a loďou, priestorom určeným veriacim laikom, sa nesformoval hneď
v prvých rokoch existencie nového náboženstva
v Rímskej ríši. Dialo sa to postupne, samozrejme,
že nie za šesť dní, ale išlo tu o niekoľko storočí, kým
vývoj dospel do dnešnej podoby ikonostasu v jeho
viacerých regionálnych variantoch a modifikáciách.

J

Aké teda boli prvé ikonostasy?

Aká bola začiatočná podoba toho, čo v súčasnosti
máme na mysli pod pojmom ikonostas, dodnes
nie je presne a jednoznačne stanovené, hoci o tejto
problematike existuje bohatá literatúra (P. Florenskij,
J. Konstantinowicz, L. Uspenskij, S. Taranušenko, G.
Babič, M. Chadzidakis, Ch. Walter, S. Gerstel, A. Lidov
a mnohí ďalší). Za predchodcu ikonostasu v chrámoch
východného (byzantského) obradu by sme mohli
pokladať predoltárne vyvýšené zábradlie, ktoré však
nebránilo pohľadu veriacich na oltár a dianie okolo
neho. Tento nízky byzantský templon, na začiatku so
štyrmi základnými ikonami, ktoré v súčasnosti tvoria
miestny rad, sa postupom času menil. Podľa výskumov M. Chadzidakisa sa ikonostas sformoval v 12. storočí. V 15. storočí dostal podobu vysokej súvislej steny
členenej na jednotlivé rady. Také obsahovo zložité hierarchicko-symbolické obrazové súbory, ktoré vizuálne
oddeľujú dianie v oltárnej časti od lode chrámu, majú
niekedy dokonca až sedemdesiat ikon.

J

Je ikonostas v karpatskom oblúku niečím
výnimočný?

Ak zoberieme do úvahy, že Karpaty siahajú približne
od Sankt Pöltenu v Rakúsku po Banátske Karpaty

archív redakcie

J

Docent Vladislav
Grešlík, ArtD.
(66), ktorý pôsobí
na katedre
výtvarnej
výchovy a umenia
Filozofickej
fakulty Prešovskej
univerzity, je
rodákom zo
Svidníka. Svoje
detstvo prežil vo
Vyšnom Orlíku
a Príkrej. Aj vďaka
tomu sa od roku
1974 venuje
problematike ikon
a ikonostasov.

na pomedzí Rumunska a Srbska, tak ikonostasy prakticky v každej krajine, kde sa vyskytujú, majú svoje
osobitosti. Týka sa to aj Slovenska, ale nevidím dôvod,
aby sme ikony východného Slovenska vyčleňovali zo
širšieho dobového kultúrno-historického kontextu.
Je tu neodškriepiteľné stáročné prepojenie s cirkevnými centrami spadajúcimi pod cirkevnú jurisdikciu
vladykov (pravoslávnych, neskôr zjednotených, teda
gréckokatolíkov) dnešného juhozápadného Poľska
(Przemyśl) a Ukrajiny (hlavne Ľvov a Kyjev) a ich ikonami, ikonostasmi vrátane celkovej štruktúry skladby
chrámového mobiliáru a obrazov.
Nie je teda nič zvláštne, že práve s majstrami a dielňami zo spomenutých miest sú spojené aj najstaršie
zachované ikony a ikonostasy východného Slovenska. Napríklad ikonu Posledný súd z Ruskej Bystrej
(posledná tretina 16. stor.) M. Helytovyčová nedávno
identifikovala ako dielo Ivana Horoškevyča, ktorý bol
činný na území dnešnej západnej Ukrajiny.
Zachovali sa tiež signované diela: autorom ikonostasu v Šarišskom Štiavniku z roku 1608 bol Ivan
Černeckyj, maľar, zo Ľvova rodom, ako sa podpísal
na ikone Krista Pantokratora.
V roku 1656 Jakov Kamjanobrodskyj namaľoval
cárske dvere pre chrám v Kurove. Potom takmer sto
rokov (1670 – 1760) boli autormi desiatok ikon a ikonostasov pre cerkvi východného Slovenska rybotyčskí
majstri (z mestečka Rybotycze pri Przemyśli), o čom
R. Kosivová publikovala dôkladnú monografiu (2019).
Spojenie s ukrajinskými cirkevnými a kultúrnymi
centrami tu bolo živé ešte aj na prelome 18. a 19.
storočia, už po vzniku Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva. Stačí spomenúť Ivana Juhasevyča,
ktorý začínal ako kantor v Príkrej neďaleko Svidníka
a jeho rukopisné knihy, na ktorých ilustrácie mu ako
vzory poslúžili hlavne liturgické tlače z Ľvova. Tie sa
v ostatných rokoch z cerkví východného Slovenska,
kde vydržali 300 – 400 rokov, žiaľ, postupne vytrácajú. Aj tento moment patrí do radu faktorov svedčiacich o aktuálnom stieraní kultúrnej identity.

Na niektorých ikonostasoch v Rumunsku je
namiesto radu apoštolov deésis. Bolo tak aj
u nás?

Áno, iste. Ak teda máme na zreteli rad zložený
z vyobrazení, kde okrem evanjelistov sú aj archanjeli, niektorí otcovia Cirkvi, svätí mučeníci. Oveľa
staršie ikony tohto radu pochádzajú z lokalít, ktoré
sú od Duklianskeho priesmyku iba niekoľko desiatok
kilometrov. V Rumunsku, ale napodiv aj v Bulharsku
sa spred 16. storočia z rôznych dôvodov zachovalo
veľmi málo ikon. Z územia dnešného juhozápadného Poľska ešte z prvej polovice 20. storočia pred
Akciou Visla s početným gréckokatolíckym alebo pravoslávnym lemkovským (ukrajinským) obyvateľstvom pochádza viacero radov deésis z 15. storočia
(napr. Węglowka, Daliowa, Tylycz pri Krynici) a 16.
storočia (napr. Uherce Mineralne, Mszana, Chrewt,
Kostarowce, Kurniki). Z východného Slovenska je
známy jediný taký súbor ikon až z druhej polovice 16.
storočia v Rovnom (okr. Svidník).

J

Prečo ikona Poslednej večere nahradila
práve mandylion?

Obidva obrazy sú spojené s nekrvavou obetou Krista.
A významovo je celý ikonostas upriamený práve
na Eucharistiu.

J

v oltárnom priestore. Z územia Slovenska najstaršie
datované vyobrazenia Poslednej večere (v prostredí
východných cirkví nazývanej tajomná večera) sú
na ikonách Utrpenia Krista, ktoré sú zložené s viacerých starozákonných a kristologických výjavov (napr.
ikona z Kožuchoviec, 1659).

Dnes je na ikonostase nad cárskymi dverami vyobrazenie Poslednej večere. Bolo to
vždy tak?

Nie. Pôvodne tam bolo vyobrazenie Nierukoustvoreného obrazu Krista (gr. Acheiropoietos), ktoré
v ikonografickom programe byzantských chrámov
malo veľmi dôležité postavenie, lebo sa spája s Bohovtelením Krista. Preto ho umiestňovali v strede
oblúka nad oltárnym priestorom. Mimochodom,
na Slovensku obdobné umiestnenie mandylionu
nájdeme tiež v niektorých katolíckych kostoloch zo
14. storočia. Podobne ako iné obrazy, ktoré v byzantských chrámoch boli najprv v priestore pod kupolou
alebo na stenách lode, aj mandylion sa v interiéroch,
kde také plochy chýbali, premiestnil na ikonostas.
V niektorých prípadoch sa vyobrazenie mandylionu
zachovalo na malej ploche priamo nad cárskymi
dverami a Posledná večera bola súčasťou radu sviatkov. Pre zaujímavosť, v Brežanoch (okr. Prešov) ostal
súčasťou ikonostasu (1733) v strede radu sviatkov
mandylion, hoci ďalšia jeho ikona zo 17. storočia je
v rade prorokov, kde sa zvyčajne vyskytuje zobrazenie Ukrižovania.

J
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Posledná večera. Približne rok 1833. Ondavka. Zdroj: archív V. Grešlíka
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Posledná večera a umývanie nôh z roku 1659. Kožuchovce.
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Bolo znázornenie Poslednej večere vždy
za stolom?

Na najstaršom známom zobrazení Poslednej večere
ako miniatúre v sýrskom manuskripte zo 6. storočia
apoštoli stoja za sebou v očakávaní svätého prijímania. Okrem ikonostasu sa vyskytuje v podobe mozaík alebo fresiek aj na stenách chrámu, predovšetkým

J

Viete, kde na Slovensku sa nachádza najstaršia ikona Poslednej večere?

Odpoveď na túto otázku by som radšej prenechal
čitateľom Slova. Taká ikona by sa možno dala nájsť
v niektorej cerkvi, kde sú staršie ikonostasy, prípadne
v zbierkach múzeí a galérií.

J

Ak sa nepozriete na ikonostas ako odborník,
ale ako veriaci, čo vidíte?

Pri každom objekte alebo jave sa snažím dať ho
do kontextu s okolím, s tým, čo sa tam deje, v prípade ikonostasu s tým, ako funguje v liturgickom priestore. Je dosť zložité odosobniť sa natoľko, aby bolo
možno nevšímať si a aspoň mimovoľne nehodnotiť,
či sú v súlade všetky zložky patriace k sebe (obrad,
architektúra, vizuálne obrazy) vrátane prirodzeného
svetla, pohybu veriacich, zvuku ľudských hlasov,
zvonov, kvetov, vône atď. Pocity sú potom veľmi
individuálne a nedajú sa len tak jednoducho dať
na papier.

VIETE, ŽE...?
Ikony na ikonostase
sú usporiadané podľa
princípu použitého už
pri tvorbe rímskych
víťazných oblúkov? Podobne sú usporiadané
fasády renesančných
palácov.
Dostredivým centrom
ikonostasu je triáda
hlavných vyobrazení
Krista, ku ktorému
smeruje každá ikona
ikonostasu. Ide o Krista
v základnom rade, Pantokratora v rade apoštolov a Krista na kríži
na vrchole ikonostasu.
Medzi tieto vyobrazenia patril kedysi aj
mandylion v strede
radu sviatkov.

www.casopisslovo.sk
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DETI A ZMYSEL
MANŽELSTVA
Monika GUĽAŠOVÁ

Rodina je malou sociálnou skupinou tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo
adopciou. Základom rodiny sú manželia. Dvaja dospelí
jedinci, ktorí sa rozhodli opustiť svoju pôvodnú rodinu,
v ktorej mali status dieťaťa (pre svojich rodičov sme deťmi
po celý život), a získali nový status manžela, manželky.
Ochota uzavrieť manželstvo patrí medzi
znaky osobnostnej zrelosti. Znamená,
že sme schopní byť zodpovední nielen
za seba a dôsledky svojho správania, ale
sme ochotní prevziať celoživotnú zodpovednosť aj za súžitie s ďalším človekom
a jeho dôsledky.

FALOŠNÁ PREDSTAVA,
ŽE DETI SÚ ZMYSLOM
MANŽELSTVA
Logickým dôsledkom manželského spolužitia je prijatie dieťaťa či detí. Deti však
nie sú zmyslom manželského spolužitia.
Sú darom od Boha a záväzkom manželov
je ich harmonická výchova. Jej cieľom je
formovanie jedinca schopného znášať
zodpovednosť za svoje správanie a úspešne fungovať vo vzťahoch. Jednoducho
povedané, zmyslom rodičovstva je vychovať dieťa a nechať ho ísť žiť svoj život bez
rodičov. Nájsť si životného partnera, stať
sa rodičom, rozvíjať svoj potenciál.
Dieťa nie je majetok, na ktorý si nárokujeme a nedokážeme ho „pustiť“, pretože
sme doň investovali všetko. Starať sa
o deti je naša povinnosť. Nezabúdajme
však na to, že manželia majú budovať
v prvom rade svoje manželstvo. Nie sme
nútení vybrať si, či budeme budovať manželstvo, alebo vychovávať dieťa. Naopak!
Neustálym budovaním manželského
vzťahu sa darí aj lepšie vychovávať deti.

V mnohých manželstvách je to však
nastavené nesprávne. Obetovali by deťom
všetko, dieťa je na prvom mieste. Ak obetujeme dieťaťu partnerský vzťah, nedáme
mu to najdôležitejšie, možnosť vnímať
funkčný partnerský vzťah a šancu naučiť
sa pozorovaním, ako sa oň starať. Ak
v dieťati vytvoríme falošné presvedčenie,
že je stredobodom nášho sveta, okrem
krízy v našom manželstve je častým
dôsledkom aj jeho neschopnosť preťať
zväzok so svojou pôvodnou rodinou a vybudovať si funkčný partnerský vzťah.
Schopnosť odpútať sa od rodičov je
znakom zvládnutej výchovy. Znamená, že
dieťa dostalo v rodine všetko, čo potrebovalo, a je schopné stáť na svojich nohách
a byť zodpovedným človekom. Zodpovedným za seba a dôsledky svojho správania,
a následne sa nebude báť znášať zodpovednosť ani za trvalý vzťah s manželkou
či manželom.

VÝCHOVA DETÍ
MANŽELSTVU
PROSPIEVA
Josef Zeman, český psychológ, zdôrazňuje, že doba nikdy v takej miere ako dnes
nepriala tzv. inštinktívnemu rodičovstvu, ktoré je zamerané na vytváranie
puta medzi rodičmi a dieťaťom. Otcovia
môžu byť dnes naplno oporou pre mamu
aj deti. Môžu sa podieľať na rodičovstve

od očakávania narodenia dieťaťa. Výskumy potvrdzujú, že účasť otca pri pôrode
a starostlivosť o novorodenca vytvárajú
podobné puto ako u matky. Manželia si
môžu dať pocítiť absolútnu dôveru, keď
jeden druhému nechávajú na starosť
dieťatko.
Funkčný vzťah stojí a padá na dôvere,
na zdieľaní radosti, na spoločnom prekonávaní starostí a problémov, na rešpekte
potrieb toho druhého, na láske. Nie je
toto celé súčasťou výchovy dieťaťa? Čím
sú deti staršie a potrebujú rozšíriť svoje
kontakty na iných, tým je dôležitejšie,
aby sa manželia venovali sami sebe.

AKO SA STARAŤ
O PARTNERSKÝ VZŤAH
Starostlivosť o manžela, manželku je
dôležitou súčasťou rodinného života.
Stojí a padá na zvykoch, ktoré by sme si
mali priniesť z našej pôvodnej rodiny. Ak
sme však nemali to šťastie vyrastať v rodine, kde sme zažili funkčný partnerský
vzťah rodičov, môžeme si cielene osvojiť
niekoľko zvykov, ktoré nám pomôžu
neopakovať chyby našich rodičov.
Rodina nie je firma, ktorej jediným
cieľom je servis a materiálne zabezpečenie potrieb jej členov. Napriek práci,
každodennej starostlivosti o deti a domácnosť je dôležité mať čas aj na rozhovor s partnerom. Čas, ktorý venujeme
záujmu o to, aký mal partner deň, čo sa
mu vydarilo, čo ho potešilo, čo nahnevalo, čím dnes žil. Čas, ktorý venujeme
výhradne partnerovi, a nedelíme svoju
pozornosť medzi neho či ňu a deti. Zvyk
je železná košeľa. Ak si zvykneme každý
deň s partnerom vzájomne zdieľať to,
čím žijeme, stane sa to pre nás každodennou potrebou a v partnerovi získame
celoživotného priateľa, dôverníka. Záro-

www.casopisslovo.sk

veň tým deti učíme, že ich potreby nie sú
dôležitejšie ako naše a potreby partnera.
Tiež ich to učí, ako sa majú v budúcnosti správať k svojmu partnerovi. Aj ako
manželia by sme si mali pravidelne nájsť
čas a spôsob, ako ísť na rande, sami bez
detí. Spoločná večera, divadlo či kino
nám pripomenie, že nie sme iba rodičia,
ale aj manželia.

11

rodina

„BUDÚ MI ĽUDOM A JA IM BUDEM BOHOM.
DÁM IM JEDNO SRDCE A JEDNU CESTU,
ABY SA MA BÁLI PO VŠETKY DNI,
PRE SVOJE DOBRO A PRE
DOBRO SVOJICH SYNOV.“

Tak ako si zvykneme mať čas pre partnera, mali by sme si zvyknúť aj mať čas
sami pre seba. Nie je to egoistické, je to
potrebné – odpočinúť si. Dokážeme zo
seba dať iba toľko, koľko v sebe máme.
Ak si nezvykneme „dobíjať baterky“,
nebudeme schopní starať sa o rodinu
a venovať jej členom všetko to, čo by sme
mali.

JER 32, 38 – 39

Príjemné spoločné rodinné aktivity
utvrdzujú pocit spolupatričnosti, lásky,
zdieľania. Výlety, voľnočasové aktivity
manželov a neskôr aj detí sú skvelý
spôsob, ako sa spolu cítiť dobre, mať
spoločné zážitky a spolu sa niečo naučiť.
Fyzická blízkosť a dotyky sú samozrejmou súčasťou vzťahu v jeho začiatkoch.
Chýba nám kontakt s partnerom. Je
vyjadrením toho, že k sebe patríme.
Zachovajme si zvyk dotýkať sa partnera,
dať si bozk pri odchode z domu, držať
sa za ruky pri prechádzke alebo len tak
sa o seba opierať pri pozeraní televízie.
Je to potreba aj symbol. Pre nás, pre
partnera aj deti, že stále patríme k sebe
aj po rokoch manželstva tak ako na začiatku vzťahu.
Preukazovaním služby partnerovi mu
dokazujeme, že sme vnímaví na jeho
potreby. Pomoc pri činnostiach, ktoré
sú zvyčajne jeho úlohou, zastúpenie pri
starostlivosti o deti či domácnosť. O čo
viac ocení také gesto, ak vie, že spravíme
niečo, čo nás nebaví. Každú partnerku
poteší uvarená večera po návrate z práce,
ešte viac, ak ju uvarí muž, ktorého varenie neteší.
pexels.com

Dávanie darčekov je spôsob, ako potešiť
tých, ktorých máme radi. Patria k sviatkom, ako sú narodeniny, meniny. Sú súčasťou Vianoc. Práve tu je príležitosť postarať sa o partnera, a to tým, že darčeky
pod stromčekom dostanú najprv rodičia
a až po nich deti. Najskôr partneri dostali od Boha dar života a vzájomnej lásky
a až následne spolupracovali na dare
života pre svoje deti. Neotáčajme logiku
naruby. No darček poteší aj v bežný deň.
Nemusí byť nákladný, stačí kvet alebo

obľúbená sladkosť venovaná partnerovi
pre krajší deň. Každý z nás potrebuje
v živote istotu.

zmysel. A ten nezmení ani osamostatnenie sa detí, ktoré budeme vnímať ako
spoločný úspech, nie stratu.

Slová uistenia od partnera, že nás
stále ľúbi, stojí pri nás a podporí nás vo
všetkom, čo život prinesie, dávajú životu

Všetkým čitateľom prajem Božie požehnanie žiť vo funkčnom vzťahu a odvahu,
a silu na ňom neustále pracovať.

www.casopisslovo.sk
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katechéza

AKO SA RODÍ
AKATIST
Marko DURLÁK
K teologickému rozmeru nového akatistu
ku klokočovskej ikone patria aj biblické
predobrazy o Bohorodičke: „Raduj sa,
nová Eva do nebies povýšená; Raduj sa,
od zeme k nebu týčiaci sa rebrík Jakuba;
Raduj sa, horiaci ker, čo svoju zeleň
nestráca; Raduj sa, v žalmoch Dávida
ospevovaná“ a ďalšie.
Historický rozmer klokočovskej ikony
je vyjadrený chronologickým opisom
dôležitých udalostí spojených s ikonou
v jednotlivých kondakoch a ikosoch.
Opis sa začína správou o náboženských vojnách a nepokojoch,
ktoré zmietali Uhorskom.
Pokračuje udalosť so slziacou ikonou v Klokočove
a spomínajú sa najdôležitejšie miesta,
kde všade sa ikona
ocitla (Prešov,
Mukačevo, Turecko). Keďže pôvodná ikona sa
na svoje miesto
už nikdy nevrátila, akatist
spomína osudy
kópie ikony,
ktorú dala poslať do Prešova
cisárovná Mária
Terézia.
Ďalšia kópia bola
zhotovená pre klokočovskú cerkev, kde sa
ikona nachádza a uctieva
dodnes. V závere akatistu sa
spomína slávnostné korunovanie
ikony, ktoré v roku 1948 vykonal pomocný biskup Vasiľ Hopko, ďalej likvidácia našej cirkvi a jej opätovné obnovenie
v roku 1968. A keďže akatist patrí do kategórie tzv. hymnografie, žiada sa, aby
jednotlivé pravdy viery i historický opis
udalostí neboli podané sucho a stroho,
lež poeticky. Preto sú jednotlivé zvolania

v akatiste sformulované do rýmov a zároveň je v nich cítiť tento poetický nádych:
„Raduj sa, hrejivá neha v ostrých žitia
mrazoch; Raduj sa, lekárka chorobou
a starobou trápených; Raduj sa, liečiteľka
hriechmi doráňaných; Raduj sa, svieži
prameň pre životom zmorených; Raduj
sa, spievajú ti Beskydy i Karpaty; Raduj
sa, pejú polia zemplínskej roviny.“

Drevorezba Presvätej Bohorodičky na jubilejnej bráne
v Klokočove. Zdroj: Byzantinos

Akatist je predovšetkým modlitba. Nie je
to len historická kronika vo veršoch, ako
si ešte možno pamätáme zo školy báseň

Sama Chalupku Turčín Poničan, ktorá
spomína udalosti z rovnakej doby, keď
ikona Bohorodičky v Klokočove zaslzila.
Akatist je modlitba, ktorá nám umožňuje
nahliadnuť do minulosti nášho národa,
našej cirkvi, ale nevytrháva nás zo súčasnej reality. Prosby, ktorými sa v akatiste
obraciame na Bohorodičku, sú súčasné
a veľmi konkrétne: „Raduj sa a prilož liek
na každú ranu; Raduj sa a chráň pred
bezbožným bludom; Raduj sa a nedaj
našim srdciam skamenieť; Raduj sa a pomáhaj všetky hriechy oželieť.“
Ale ani prítomnosť nie je poslednou
štáciou, kde treba skončiť. Modlitba je
ozajstnou vtedy, ak náš duchovný zrak
upriamuje do diaľky, do večnosti, do večnej slávy, ktorú nám Pán pripravil a kde
túžime na seba hľadieť z tváre do tváre;
preto sa v akatiste modlíme: „Raduj sa
a ukáž nám tvár premilú.“ A na záver ešte
jedna vec, ktorú v klokočovskom akatiste
možno veľmi zreteľne cítiť: človek sa
ho modlí a vybavuje sa mu pred
očami sťa nejaký film vlastná
cerkev, vlastné rodisko,
kraj, vlastná história,
vlastné spevy.
A hoci sa svojou
hĺbkou nevyrovná
akatistu Romana
Sladkopevca,
ktorý je neprekonateľný,
predsa si pri
ňom možno
povedať, že ten
akatist je náš. Je
o nás. Je pre nás.
Toto chcú vyjadriť aj slová záverečného kondaku:
„Prijmi, dobrotivá
a láskavá Matka, túto
našu úprimnú pieseň.
Prinášame ti ju pred ikonou, ktorú si chránime ako
drahocenný poklad. Žiadne
perly ani drahé kamene nemajú pre nás takú cenu ako tvoje slzy,
ktoré po nej kedysi stekali, lebo v nich sa
ako v zrkadle odrážajú všetky naše bôle,
starosti a túžby. I naďalej nás sprevádzaj
a ochraňuj, aby sme ti nikdy neprestali
spievať: Aleluja.“
(dokončenie z minulého čísla)

www.casopisslovo.sk
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zo života

flickr.com

LÁSKA,
BOŽE, LÁSKA
Anička a Adam
Po vyčerpávajúcich skúsenostiach s drogami
sa začala moja nová cesta. V tom čase som
nastúpil do telekomunikačnej spoločnosti
ako operátor call centra. Tam som spoznal
svoju terajšiu priateľku Aničku. Bola aktívna
vo viere. Navrhla mi, aby som sa dal pokrstiť
a prijal vieru, lebo je to tá najúžasnejšia vec,
ktorú človek na zemi môže mať. Učila ma
všetko od začiatku, od prežehnania po prvé
modlitby. Chodili sme na rôzne miesta
(Butkov, Turzovka, Medžugorie). Bol to pre
mňa úžasný zážitok. Začal som si robiť prípravu na krst, sväté prijímanie aj birmovku.
Bolo to aj preto, lebo mi dala podmienku,
že ona chce za manžela katolíka. Robil som
to však aj pre seba. Som jej veľmi vďačný
za tieto dary a okamihy, ktoré s ňou a s Ježišom môžem tráviť. Dala mi tej najkrajší dar,
ktorý som celý život hľadal. Našiel som to,
čo mi chýbalo. Za to jej patrí veľká vďaka.
Ja som však pocítila, že som nebola so
svojím budúcim manželom fyzicky, ale
duchovne. A tu musím ešte podotknúť, že
keď som prosila za svojho budúceho manžela u Pátra Pia, bola som v San Giovanni
Rotondo so svojou sesternicou, ktorá prosila
o dieťatko. Doktori jej povedali, že nemôže
otehotnieť. A otehotnela. Svojmu dieťatku
dala meno Adam. To isté meno má môj
priateľ. Začiatky boli dosť ťažké. Zažívala
som s ním krásne veci, ale aj veľmi ťažké.
Klamal ma, hral hazardné hry, fetoval...
Bolo to pre mňa náročné. Po štyroch mesiacoch chodenia sme vycestovali do Medžugoria. Ja tam chodím desať rokov. O štyri
mesiace sme tam išli znova. Po návrate som
zistila, že zasa fetoval, klamal ma. Rozhodla
som sa tento vzťah ukončiť. Pol roka sme
sa nevideli. Často som na neho myslievala.
Kňazi mi radili, nech mu dám ešte šancu,
že nemôžem hneď chcieť, že prestane so
všetkým, vzhľadom na jeho minulosť. Ja
som nesúhlasila. Keďže som dosť trpela, vybrala som sa po štvrtýkrát do San Giovanni
Rotondo po radu za Pátrom Piom. Ako som
sa modlila pri jeho tele a pozerala na neho,
cítila som, že sa mám k Adamovi vrátiť. No
bojovala som s tým. Môj spovedník, tiež

kapucín ako Páter Pio, mi hovoril, že Adam
sa len pošmykol, že sa mám s ním porozprávať, pomôcť mu. Inak tohto úžasného
spovedníka, som si vymodlila a svätý Páter
Pio mi ho doslova poslal. Pretože keď ešte
Páter Pio žil na zemi, povedal jednej rehoľnej sestre, že sa postará o dvoch kapucínov.
Jeden už odišiel do večnosti. Druhým je môj
vymodlený spovedník, ktorý ma sprevádza
už desať rokov. Nesmierne mi pomáha,
je mojou obrovskou oporou, radcom,
vodcom. Hneď na to, ako som sa vrátila zo
San Giovanni Rotondo, som išla do Medžugoria. Pätnásť rokov si píšem denníky,
všetky dátumy a časy mám poznačené tam.
V práci sa často menili ľudia. Niektorí noví
poznali Adama a rozprávali mi o ňom, kde
žije a čo robí. To bolo pre mňa ešte horšie.

Na sviatok Zoslania Svätého Ducha som to
nevydržala a napísala som mu sms-ku. Kým
sme sa stretli, dlho sme si písali. Myslela
som, že keď sa s ním stretnem, utvrdím sa
v tom, že ho nechcem. No stal sa presný
opak. Zaľúbila som sa do neho ešte viac ako
predtým. V živote sa mi nestalo, aby som sa
k niekomu vrátila dvakrát. Adam je výnimkou. Ani on sa k nikomu dvakrát nevrátil.
Bolo to veľmi silné. Teraz sme spolu siedmy
mesiac. Nový rok sme opäť oslávili spolu
v Medžugorí, kde sme spoznali úžasných
ľudí (i otca Rasťa, ktorý nám navrhol vydať
takto svedectvo).
Na záver chcem povedať, že naše myšlienky
a plány sú úplne iné ako myšlienky nášho
Pána Ježiša. On najlepšie vie, čo skutočne
potrebujeme. Nie my. Ja som si vysnívala
takého priateľa, akého som chcela, no
Ježiš mi poslal do cesty toho, ktorého som
potrebovala. A potrebovať je viac, ako len
chcieť. S Adamom sme obrovské protiklady,
a predsa sa nesmierne priťahujeme. Náhoda
neexistuje a všetko sa deje z nejakého dôvodu. Nech je oslávené Božie meno.
(dokončenie z minulých čísel)

PRICHÁDZA KU MNE JEŽIŠ
NAZARETSKÝ, ROBOTNÍK (1)
Pripravujem sa na sväté prijímanie. Dnes si predstavím Ježiša ako robotníka
v Nazarete. Predstavujem si Ježiša pri práci. Pomáha svätému Jozefovi. Prechádza všetkými stupňami učenia v remesle. Najprv pomáha svätému Jozefovi ako
robotník. Učí sa pracovať. Neskoršie ju už učňom, pomocníkom, ktorý pomáha,
ale v niektorých prípadoch pracuje aj samostatne. Po smrti svätého Jozefa vidím
Ježiša ako majstra, tesára. V rukách sekera, dláto, kladivo, pílka, dosky, všetko
podľa potreby. Ježiš sa zohýna k práci, keď meria, keď treba rezať, hobľovať,
rúbať. Potí sa pri práci, najmä ak pracuje celý deň, od rána do večera. Odpočíva
iba na obed, aby sa pomodlil, naobedoval. Jeho ruky sú stvrdnuté od práce, mozoľnaté. Pri práci je pokojný, presný, svedomitý. Vyrába pekné veci. Jeho myšlienky často zalietajú k nebeskému Otcovi, pretože nielen modlitbu, ale aj celú
svoju prácu obetuje na Božiu slávu. Prednedávnom som sa pripravoval na sväté
prijímanie, v ktorom som chcel prijať Krista Kráľa. Teraz čakám Krista Robotníka.
Ako je to možné, že bol naraz aj kráľom, aj robotníkom? Je to tak. Kristus je kráľ
aj robotník. Hoci je Kráľom neba a zeme, nehanbí sa za fyzickú prácu. Nehanbí
sa vziať do rúk kladivo, pílku, sekeru. Nehanbí sa kresať, pretože práca je čestnou
úlohou. Je pre nás príkladom, aby sme sa nehanbili za nijakú poctivú prácu,
telesnú ani duševnú. Ježiš Nazaretský dal ako robotník príklad fyzickej práce
a ako učiteľ dal príklad duševnej práce. Toto sa naučil od svojho nebeského Otca,
pretože nebeský Otec stále pracuje.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.
Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

„ČO JE SLADŠIE AKO MED A ČO JE SILNEJŠIE AKO LEV?“ SDC 14, 18

GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Všetky aktivity GMPC prebiehajú online formou. Viac na FB stránke: GMPC.
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru
podľa dohody
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Aktivity Unipas Košice fungujú na online
Unipas stredách, kde sa stretávame online
na liturgiách v katedrále, cez TV Logos a potom
cez youtube máme každotýždenné stretká, čo
sa však deje v uzavretej skupine. Ak by však
mal niekto záujem, môže nás kontaktovať a my
ho do tejto skupiny pridáme. Všetky informácie sú na FB stránke UNIPAS KE.
UPeCe Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com

KOĽKO
ŠTVORCOV VIDÍTE?

,
Jozef Petričko

Páči sa mi to
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Komentáre

Zdieľať

Terézia Cipová, študentka
Stalo sa ti, že si dostal otázku, na ktorú si hľadal čo najzložitejšiu odpoveď, a pritom bola banálna? Podobne je
to aj v našich situáciách, keď hľadáme riešenia, ktoré sú
zložitejšie než samotné problémy. Je dobré sa na veci pozerať jednoduchšie, nie cez prešpekulované vzorce. Netreba
vymýšľať nové, treba sa vrátiť k pôvodnému. Včely sa podieľajú na výrobe medu. Je to niečo prirodzené, čo Stvoriteľ
vymyslel dávno pri tvorení sveta a vložil to do prírody. A my
sa len chabo môžeme snažiť napodobniť ho. Preto kryštálový cukor nikdy nebude taký zdravý a sladký ako med.
Páči sa mi to . Odpovedať

Vladimír Hübler, kňaz
V krízových časoch, ale aj v časoch pokoja úradujú v našich
hlavách mnohoraké myšlienky. Často sú to myšlienky, ktoré
pod vplyvom sveta nijako nesúvisia s myšlienkou na Ježiša
Krista. Tak ako sú včely potrebné pre produkciu medu, ktorý
slúži človeku na posilnenie fyzického zdravia, tak je potrebný Ježiš Kristus pre duchovné zdravie človeka. Ježiš je odpoveďou na tento citát z Knihy sudcov. Sladkosť Spasiteľovho
vzťahu k nám ľuďom je aromatickejšia ako ktorákoľvek vôňa
tejto zeme. Dravé zvery sveta sa nemôžu rovnať tomu, ktorý
premohol smrť a doprial nám pokoj.
Páči sa mi to . Odpovedať

Katarína Kereštanová, študentka

Správne riešenie sa dozviete pri pozornom
prehľadaní tejto strany časopisu.
S ÚSMEVOM
„Včera som spieval z balkóna. Susedia po mne
hádzali zemiaky a jablká.“
„Ako ťa to mohlo napadnúť, čo teraz budeš
robiť!“
„Dnes večer idem znova, ešte potrebujem mäso
a vajcia.“

Veľmi sladké je vedomie, že v každom momente života je
niekto, kto nás nekonečne ľúbi. Napriek našim hriechom
nikdy nestraťme radosť, pretože on nám hovorí: „Milujem ťa
a odpúšťam ti.“ Najsilnejší je ten, kto je naplnený Božou milosťou a láskou. S ním je silnejší než všetko, čo je proti nemu,
je nezastaviteľný v konaní dobra, pretože je povzbudený
silou zhora, túžbou plniť Božiu vôľu. Silný človek je odvážny
žiť sväto, nepozerajúc na svet, s jediným cieľom v srdci − byť
s Ježišom, taký, aký je, úprimný k sebe a k Ježišovi. Vie, že
Otcovi môže povedať všetko, lebo hoci sme slabí sami v sebe
a hriešni, Boh nám odpúšťa ako milosrdný Otec.
Páči sa mi to . Odpovedať

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

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
12. – 14.06. Príprava dobrovoľníkov na Letné
stretnutia Juskova Voľa 2020. Pracovno-formačné sústredenie animátorov a zodpovedných
za jednotlivé turnusy
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HE3K NA JEDEN KLIK

PODUJATIA

75

Božie dieťa

SVÄTÝ HIERONYM
EMILIANI
Tento univerzálny
patrón sirôt a opustenej mládeže bol
benátskym šľachticom
(1481 – 1537). Žil
v čase, keď Európu
ničil hladomor. Hieronym nevyužil svoje
šľachtické postavenie
a výhodný spoločenský status, ale
predal svoje gobelíny,
koberce a strieborný
riad s príbormi, aby
pomohol chudobným.
Cez noc zbieral chorých a pochovával telá,
ktoré našiel v benátskych uličkách. Medzi
priateľmi bol známy
ako „Boží tulák“ alebo
„pútnik lásky“.

NAPÍŠTE NÁM

12

pre mladých

17 štvorcov.

go(o)dbook

14

15

z kresťanského sveta

Divisione Produzione Fotografica
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STOROČNICA SV. JÁNA PAVLA II.
VATIKÁN g Celý svet si 18. mája pripomenul sté výročie narodenia Karola Wojtyłu, svätého poľského pápeža Jána Pavla II. Svätý Otec František v ten deň slávil
svätú omšu nad jeho hrobom v Bazilike sv. Petra. V homílii vyzdvihol tri svätcove
črty: intenzívny život modlitby, blízkosť ľuďom a zmysel pre spravodlivosť v spojitosti s milosrdenstvom.
Emeritný pápež Benedikt XVI. zaslal list poľským biskupom, v ktorom približuje
osobnosť svätca a tiež pridáva osobné spomienky počas dlhoročnej spolupráce.
Vatikánske knižné vydavateľstvo pripravilo k výročiu zväzok Svätý Ján Pavol II. –
100 rokov. Slová a obrazy. Prináša výroky a obrazy od zvolenia poľského pápeža až
po jeho návrat do Otcovho domu.
Veľvyslanec SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek
Lisánsky si v ten deň tiež uctil pamiatku tejto osobnosti položením kvetov pri
jeho hrobe v Bazilike sv. Petra.
POĽSKO g V predvečer výročia sa v poľských chrámoch čítal pastiersky list
Konferencie biskupov Poľska, v ktorom biskupi pre aktuálny čas pripomínajú
slová svätého pápeža: „Nebojte sa, otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi.“
Vrchný rabín Poľska Michael Schudrich pri tejto príležitosti napísal posolstvo,
v ktorom pripomína, že „poľská židovská obec spoločne so židmi celého sveta
nezabúda na statočné nasadenie Wojtyłu na umožnenie dialógu medzi kresťanmi a židmi...“ Bola spustená internetová stránka www.JP2online.pl. Obsahuje
multimédiá, fotografie, filmy, dokumenty, pápežské texty a články o živote a učení
sv. Jána Pavla II. V spojitosti s výročím narodenia sv. Jána Pavla II. možno vidieť
i slávnostné otvorenie diecézneho procesu blahorečenia jeho rodičov – Emílie
a Karola Wojtyłovcov, ktoré sa uskutočnilo vo Vadoviciach 7. mája. (-jg)

VYKONÁVANIE EUTANÁZIE
NEMÔŽE BYŤ KATOLÍCKE
VATIKÁN g Kongregácia pre náuku viery zverejnila 7. mája verdikt, v ktorom
oznámila, že psychiatrické nemocnice bratov Božej lásky (Brothers of Charity)
v Belgicku nemôžu byť považované za katolícke inštitúcie, pretože umožňujú
vykonávanie eutanázie.
Tri roky intenzívnych rokovaní a diplomatických snáh Svätej stolice neviedli
k zmene postoja zo strany združenia, ktorého členmi rady sú prevažne laici a iba
traja reprezentanti sú z rehoľnej kongregácie. V Belgicku je eutanázia povolená
od roku 2002 ako „kúra“ pre ľudí trpiacich „beznádejným zdravotným stavom“.
Tejto vízii sa v roku 2017 prispôsobili psychiatrické nemocnice Kongregácie
bratov Božej lásky v Belgicku. Rozhodnutie sa však netýka ostatných štruktúr
belgickej rehole, teda 150 škôl a 15 ortopedagogických centier, ktoré viackrát
vyjadrili nesúhlas s vedením nemocníc. (vaticannews.va)

UKRAJINA g Situácia pandémie a uzavretia
hraníc poukázala koncom apríla na nezákonný
obchod s náhradným materstvom. Ukrajinská sprostredkovateľská agentúra umiestnila
na internet video, ktoré ukazuje postieľky
so 46 novorodencami, ktorí boli objednaní
na vynosenie. Takéto služby ukrajinskej kliniky
BioTexCom, ktoré sú v mnohých krajinách
zakázané, využívajú klienti z celej Európy. Talianska tlač, ktorá kauzu uverejnila, uvádza, že
teraz je na Ukrajine aspoň päťsto detí narodených náhradným matkám, s ktorými miestne
kliniky nevedia čo ďalej. Uverejnené video tiež
pridáva apel na klientov, aby sa obrátili na vlády
svojich krajín so žiadosťou o zvláštne povolenie
na výjazd na Ukrajinu, aby si mohli „zobrať
objednaný tovar“, za ktorý zaplatili. Talianska
sieť organizácií bojujúcich proti prenajímaniu maternice pripomína, že ide o obchod so
ženským telom, pričom sa tovarom stáva dieťa,
ktorého cena sa napr. v Spojených štátoch
amerických pohybuje medzi 130- až 160-tisíc
dolárov. Zároveň dodávajú, že v Taliansku sa
tento trestný čin začína tolerovať a o jeho legalizáciu sa usiluje hlavne homosexuálna loby,
ktorá súčasne využíva služby hlavne amerických kliník. (RV CZ)
VATIKÁN – BUDAPEŠŤ/MAĎARSKO g Svätý
Otec František 23. apríla oznámil odloženie
52. medzinárodného eucharistického kongresu,
ktorý sa mal v tomto roku konať v Budapešti.
Štátny sekretariát schválil 12. mája návrh maďarského primasa Petra Erdőho zorganizovať
podujatie 5. – 12. septembra 2021. (migorkat.hu)
KYJEV/UKRAJINA g Sviatoslav Ševčuk, vyšší
arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi,
oslávil 5. mája životné jubileum 50 rokov. Ku
gratulantom sa pridal aj ukrajinský prezident
Volodymyr Zelenskyj, ktorý vo svojom pozdrave
vyjadril svoju úctu hlave Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Jubilantovi osobne zablahoželal
aj ukrajinský premiér Denis Šmygal, ktorý odovzdal aj gratulačný list ministrov ukrajinskej
vlády a podaroval arcibiskupovi ikonu sviatku
Premenenia Pána. (news.ugcc.ua)
SINGAPUR g Singapurská arcidiecéza začiatkom mája informovala, že sa nebudú sláviť ani
do matrík zapisovať sobáše uzatvárané virtuálne. Ide o reakciu na nový miestny zákon, ktorý
vzhľadom na pandémiu dočasne umožňuje
uzatvárať občianske manželské zväzky formou
videohovoru medzi snúbencami, úradníkmi
a svedkami. Hoci Singapurská arcidiecéza
uznáva výnimočnosť situácie, zdôrazňuje
„dôležitosť fyzickej interakcie medzi ľuďmi,
ktorí slávia sviatosť“. Odvoláva sa na kánonické
právo, teologické a pastoračné učenie Cirkvi
i nedávne vyhlásenie Svätého Otca Františka,
ktorý varoval pred virtuálnou vierou. (RV CZ)

www.casopisslovo.sk
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SPLÁCAME VEĽKÝ
SPOLOČENSKÝ DLH
Michal PAVLIŠINOVIČ

Peter Vanko

Pri múre Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove sa 25. mája uskutočnilo slávnostné odhalenie
pamätnej tabule, ktorá má pripomínať dve smutné výročia: 70. výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 1950
v Prešove Prešovským soborom, alebo tzv. Akciou P, a 60.
výročie mučeníckej smrti gréckokatolíckeho biskupa mučeníka blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM, ktorý
17. júla 1960, v deň svojich 72. narodenín, zomrel za múrmi
tejto väznice. Pri tejto príležitosti sa predseda Národnej
rady Slovenskej republiky Boris Kollár oficiálne ospravedlnil Gréckokatolíckej cirkvi za jej zrušenie komunistickým
štátnym aparátom.

Slávnosť sa začala príhovorom Borisa
Kollára, predsedu NR SR: „Dnes myslíme na biskupa Gréckokatolíckej cirkvi,
ktorý v tomto väzení zomrel pred 60
rokmi, pretože zostal verný všetkému, čo
tvorilo jeho životné hodnoty. Veril tomu,
že dobro v ľuďoch je natoľko hlboké, že
nakoniec prevládne. Ostal verný Bohu,
svojej cirkvi, ale najmä svojmu svedomiu.
Vybral si cestu utrpenia a smrti namiesto
zrady samého seba.“ Predseda parlamentu zdôraznil, že za túto obetu svojho
života ho svätý Ján Pavol II. blahorečil
a stal sa mučeníkom Cirkvi. Poodhalil aj
Gojdičovu nezištnú pomoc Židom, za čo
mu bol udelený prestížny titul Spravodlivý medzi národmi. „Gréckokatolícky biskup Pavel Peter Gojdič ohrozil svoj život,
aby zachránil život blížneho,“ vyzdvihol
v príhovore Kollár a ďalej pokračoval:
„Ako predseda Národnej rady Slovenskej
republiky pri príležitosti 70. výročia zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom
Československu a 60. výročia mučeníckej
smrti jej biskupa Pavla Petra Gojdiča
v tejto väznici vyjadrujem Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku reprezentovanej
jej najvyššími predstaviteľmi oficiálne
ospravedlnenie za protizákonné a nedemokratické postavenie mimo zákona.“
A svoje slová doplnil konštatovaním, že
úspešná budúcnosť a uznanie čaká len tie
národy, ktoré sa vedia vyrovnať aj s temnými kapitolami svojej minulosti, dokážu
stavať na dobre a jasne pomenovať zlo.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ vo svojom príhovore poukázal
na fakt, že „charakter človeka sa ukáže
najmä v ťažkých chvíľach, keď ľudia
trpia“. „Blahoslavený biskup Pavel Peter
Gojdič a podobne zmýšľajúci kňazi sa
ukázali ako skutočne šľachetní ľudia, pre
ktorých najväčším poslaním bolo chrániť
život.“ Vladyka Ján okrem biskupa Gojdiča menovite spomenul aj kňazov Jozefa
Mašleja, Petra Dudinského a Jozefa Bo-

rovského, ktorí boli ocenení štátom Izrael
ako Spravodliví medzi národmi. Arcibiskup ďalej povedal, že rany spred 70 rokov
sú dnes už zahojené a vzájomné vzťahy
s Pravoslávnou cirkvou sú dobré. V závere
príhovoru poďakoval predsedovi NR SR
Borisovi Kollárovi, ktorý svojím príhovorom a ospravedlnením dal veľkú morálnu
satisfakciu za neprávosti,
ktoré sa zo strany vtedajšej
štátnej moci udiali voči
Gréckokatolíckej cirkvi.
„Pasívne sa prizerať krvácajúcej rane blížneho je
hriechom,“ týmto citátom
zo židovskej Tóry začal
svoj príhovor Igor Rintel,
podpredseda Ústredného
zväzu židovských náboženských obcí v SR. Práve
biskup Gojdič bol podľa
Rintela jedným z mála,
ktorý sa vedel vzoprieť
fašistickému režimu.
Zacitoval aj slová biskupa
Gojdiča z pastierskeho
listu: „Toto nešťastné
a nákazlivé učenie vyčíňa
ako nový nebezpečný blud
a v celom svete, zvlášť
v Európe si vyberá svoje
obete.“ Rintel sa v príhovore venoval aj obludnosti
komunistického režimu,
ktorý vo vykonštruovaných procesoch odsúdil
množstvo nevinných ľudí,
medzi ktorými spomenul
tak biskupa P. P. Gojdiča
ako napríklad aj svojho
otca. „Na mieste tragického skonu biskupa Pavla
Petra Gojdiča, dnes spolu
kresťania a židia, prejavíme úctu k symbolu človečenstva,“ povedal v závere
príhovoru Igor Rintel,
pričom vyzdvihol súčasné
veľmi dobré vzťahy
v židovsko-kresťanskom
dialógu.
Na tejto slávnosti bol
prítomný aj predseda Trnavského samosprávneho
kraja Jozef Viskupič, ktorý
povedal: „Niekedy zločin
spácha celá spoločnosť
a vtedy zväčša bývajú rozsudky tesané do kameňa.
Rozsudky o tom, že niekto
sa v čase postavil proti
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zlu a neuhol. Rozsudok vytesaný do tejto
tabule nám dnes pripomína osobu, ktorá
bola vzorom nielen v minulosti, ale jej
životný odkaz siaha až do súčasnosti. Ako
spoločnosť dnes týmto odhalením tabule
blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi
splácame náš veľký spoločenský dlh.“ Tiež
pripomenul, že vladyka Gojdič v roku

1940 nepozval politických predstaviteľov
vtedajšieho Slovenského štátu na slávnostnú intronizáciu v Prešove, a tak dal
otvorene najavo svoj postoj voči fašistickému režimu. „Podobne vystupoval aj
proti ďalšej povojnovej ideologickej moci,
ktorá mu za to vystavila ortieľ a kruto sa
mu pomstila,“ zdôraznil Jozef Viskupič.
Peter Vanko

www.casopisslovo.sk

V závere sa prihovoril
aj rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik,
ktorý vyjadril radosť nad
tým, že Trnavská univerzita sa môže podieľať
na šírení osvety o blahoslavenom biskupovi
Gojdičovi, o jeho pevných postojoch a činoch,
ktoré potrebujú počuť aj
dnešné generácie.
Odhalenie pamätnej tabule vykonali Boris Kollár, vladyka Ján Babjak
a Igor Rintel. Následne
vladyka Ján pamätnú
tabuľu posvätil. Súčasťou podujatia, ktoré sa
celé konalo pod záštitou
predsedu NR SR Borisa
Kollára, bola aj online
konferencia Otvárame
dvere. Jej úvodný príhovor predniesol kardinál
Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu
jednoty kresťanov. Ďalej
príspevok predniesli rabín Dr. Jehošua Adrens,
európsky zástupca Centra židovsko-kresťanskej
spolupráce a porozumenia v Jeruzaleme, Mons.
prof. Peter Šturák, dekan
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity, doc. Jaroslav Coranič, prodekan
GTF PU, ThDr. Lucia
Hidvéghyová, vedúca
katedry biblických a historických vied Trnavskej
univerzity, a doc. Peter
Borza, prednášajúci
na Filozofickej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.
Celú konferenciu moderoval prof. Miloš Lichner,
prorektor pre vonkajšie
vzťahy Trnavskej univerzity.

napíšte nám
spravodajstvo

Rastislav Daňo ml.
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V HRABSKOM SI UCTILI BLAHOSLAVENÉHO VASIĽA HOPKA
Samaritánke a všetkých povzbudil
k živému vzťahu s Bohom. „Hoci Krista
nevidíme, predsa sme v ňom. Je to
podobné ako s dieťaťom v lone matky,
ešte ju nevidí, ale žije z nej,“ povedal
v homílii kazateľ. O vzťahu k blížnym
a nezištnej pomoci povedal: „Keď
zapaľujeme sviečku jednu od druhej,
z ohňa neubudne, preto sa nemusíme báť, lebo ani z nás neubudne pri
rozdávaní lásky.“ Po svätej liturgii otec
Rastislav Daňo viedol pred ikonou

blahoslaveného Vasiľa Hopka modlitbu
molebenu k blahoslavenému a následne
otec Jaroslav Pasok každého veriaceho
prítomného na slávnosti požehnal
relikviami. Slávnosť sa niesla v duchu
obmedzení pri dodržiavaní všetkých
hygienických a protiepidemických
opatrení. Napriek tomu veriaci farnosti
s radosťou oslávili svojho rodáka na tejto prvej verejne slávenej nedeľnej svätej
liturgii po čiastočnom uvoľnení zákazu
verejných bohoslužieb. (-rd)

Jozafát Iľko

HRABSKÉ g V nedeľu 10. mája sa
v rodnej obci blahoslaveného biskupa
mučeníka Vasiľa Hopka uskutočnila
odpustová slávnosť Prešovskej archieparchie. Farár farnosti Hrabské otec
Rastislav Daňo v jej úvode privítal súdneho synkela Prešovskej archieparchie
otca Jaroslava Pasoka, ktorý odovzdal
pozdrav a požehnanie vladyku Jána
Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa
metropolitu. Súdny synkel sa v homílii
zameral na nedeľné evanjelium o žene

VLADYKA JÁN BABJAK
UDELIL PRVÉ DIAKONSKÉ SVÄTENIA
ĽUTINA g V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa 10. mája uskutočnila archijerejská
svätá liturgia, pri ktorej prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ svätým tajomstvom
rukopoloženia ustanovil Ľuboša Pavlišinoviča a Petra Leška za diakonov Prešovskej archieparchie. Vladyka Ján vo svojej homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o Samaritánke. Vysvetlil,
že Ježiš „láme hranice medzi ľuďmi, ktorých rozdelila neláska, nenávisť a pýcha“, a poukázal
na „Kristovo milosrdenstvo, ktoré z hriešnej ženy urobilo novú misionárku evanjelia“. Diakonom pripomenul, že od tejto chvíle sú povolaní do služby, cez ktorú ich Boh chce spasiť. Pri
príležitosti Dňa matiek v závere vyzdvihol všetky matky a ich úlohu pri odovzdávaní viery.
Vladykovi Jánovi a celému liturgickému zhromaždeniu poďakoval novosvätený diakon Ľuboš
Pavlišinovič. Z liturgickej slávnosti bol vysielaný priamy televízny prenos v TV Zemplín a TV
Logos. Tohtoročné diakonské vysviacky sú slávené vo viacerých termínoch, aby sa na nich pre
pandemické opatrenia mohlo zúčastniť viacero rodinných príbuzných svätencov. (IS PA)

STÉ VÝROČIE
NARODENIA
JÁNA PAVLA II.
BRATISLAVA – RUŽOMBEROK g Pri
príležitosti stého výročia narodenia Karola
Wojtyłu 18. mája vydala Poczta Polska
a Slovenská pošta, a. s. spoločnú edíciu
poštovej známky. Autorom výtvarného
návrhu je Maciej Jędrysik. Vyníma sa
na nej zamýšľajúci sa pápež Ján Pavol II.
na pozadí rodného domu vo Vadoviciach,
a na druhej strane je zachytené stretnutie s kardinálom Jánom Chryzostomom
Korcom v Nitre v roku 1995 počas druhej
apoštolskej cesty pápeža na Slovensku.
Jubileum si pripomenulo aj vedenie
Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to
položením kytice pri soche Jána Pavla II.
pred jej budovou Pedagogickej fakulty
za účasti Tadeusza Frackowiaka, honorárneho konzula Poľskej republiky. Na výročie vo viacerých televíznych programoch
a rozhlasových reláciách tiež pamätalo
RTVS. Pri tejto príležitosti pripravila aj dokumentárny film s názvom Svätec milujúci
Slovensko, ktorý približuje zákulisie jeho
prvej návštevy na Slovensku. (-jg)
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spravodajstvo

Samuel Novický

PREŠOV-SEKČOV g Veriaci
farnosti Prešov-Sekčov si 13. mája
pripomenuli 20 rokov od posvätenia Kaplnky Božieho milosrdenstva
v budove polikliniky ProCare
v Prešove. Poobedňajšia slávnosť
sa začala modlitbou posvätného
ruženca, keďže v tento deň si pripomínali výročie zjavení vo Fatime,
a modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú viedol prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ. Následne za účasti prešovského
protopresbytera Rastislava Baku,
miestneho farára otca Jozefa Novického a otca Pavla Vasiľa, ceremoniára, slávil svätú liturgiu. V kázni vladyka vysvetlil, že najnebezpečnejším
vírusom pre kresťana je hriech. Ako riešenie navrhol neustále ponáranie
sa do Božieho milosrdenstva.

Martin Simko

VÝROČIE FATIMSKÝCH ZJAVENÍ
V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE

LITMANOVÁ g Na hore Zvir sa 3. mája uskutočnila malá
púť. Tradične sa začala uctením si ikony a modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke pod vedením otca Jána Murgaša,
rektora kaplnky. Po modlitbe posvätného ruženca slávil liturgiu otec Martin Dudok, rektor chrámu na hore Zvir. V kázni
sa prihovoril otec Ľuboslav Petričko, exorcista Košickej
eparchie. Vyzval k prosbám o Božie oslobodenie od ochrnutí
duše: „Neodpustenie, urazenosť, tak často prítomná v našich
životoch, či sebectvo, sú ochrnutiami, ktoré bránia v skutočnom duchovnom živote duše... Máme prichádzať s úmyslom,
aby Boh skrze Máriu uzdravil v prvom rade ochrnutia duše,
na ktoré sme si už akosi zvykli. A všetko ostatné nám Božia
dobrota a láska daruje...“ Slávnosť zakončil Moleben k Presvätej Bohorodičke. (-md)
Samuel Slota/Byzantinos

Pri slávnosti vladyka Ján ocenil Rudolfa Hollého medailou Jubilejného
roka Prešovskej archieparchie za dlhoročnú angažovanosť pri zriaďovaní
a udržiavaní kaplnky, ktorá slúži návštevníkom polikliniky. (-jn)

MALÁ PÚŤ NA HORE ZVIR

VLADYKOVIA CYRIL VASIĽ
A MILAN CHAUTUR POŽEHNALI
KOŠICKÚ EPARCHIU
KOŠICE g Košickí gréckokatolícki biskupi sa 14. mája pripojili k modlitbovej
iniciatíve pápeža Františka za odvrátenie pandémie Covid-19. V rámci tejto
duchovnej aktivity prijali ponuku firmy TOMARK, slovenského výrobcu malých lietadiel, aby z paluby lietadla celé územie Košickej eparchie požehnali
kópiou ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorej jubileum 350. výročia
od slzenia sa slávi tento rok.
Zároveň si na paluby dvoch malých lietadiel košický eparcha Milan Chautur
CSsR a apoštolský administrátor Košickej eparchie Cyril Vasiľ SJ zobrali aj
relikvie blahoslavených mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi. Po úvodnom
Molebene k Presvätej Bohorodičke z Klokočova požehnali biskupi obidve
lietadlá. Následne leteli cez Košice, Trebišov, Sečovce, Veľké Kapušany a Sobrance až k Zemplínskej šírave, k eparchiálnemu pútnickému miestu Klokočov.
Počas cesty sa modlili k Presvätej Bohorodičke o príhovor, aby ako pred 350.
rokmi prejavila slzami v Klokočove súcit so svojim trpiacim ľuďom, vyprosila
požehnanie pre Košickú eparchiu a prekonanie pandémie. (TSKE)

TRNAVA g Trnavská univerzita si 12. mája
pripomenula 385. výročie svojho založenia.
Zakladaciu listinu Trnavskej univerzity vydal
kardinál Peter Pázmaň 12. mája 1635 a jej
založenie schválil 18. októbra 1635 cisár Ferdinand II. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
13. novembra 1635 v Dóme sv. Mikuláša. Pri
zrode univerzity stáli členovia rehole jezuitov, dnes pôsobia napríklad na teologickej fakulte alebo v univerzitnom pastoračnom centre. Historická Trnavská univerzita začínala
s filozofickou a teologickou fakultou, neskôr
k nej pribudla právnická a lekárska fakulta.
Zaujímavosťou je, že kým štúdium filozofie
trvalo tri roky, na teológiu sa študenti pripravovali o rok dlhšie. Na univerzite študovali
aj bohoslovci Prešovskej eparchie do roku
1880, keď bol pre nich zriadený samostatný
seminár v Prešove. (M. Demko)
BRATISLAVA g Pri príležitosti medzinárodného Dňa rodiny, ktorý sa z rozhodnutia OSN každoročne pripomína 15. mája,
pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií
(FKI) výzvu najvyšším predstaviteľom SR.
Hlavnou myšlienkou výzvy je poukázať, že
nedeľa má patriť rodine. Vo výzve žiada, aby
kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín.
Jednotlivci svoju podporu môžu vyjadriť
v petícii Za voľnú nedeľu na webovej stránke
citizengo.org. (FKI)
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CHOLERA
V ROKU 1831
Anton LIŠKA

Spomedzi všetkých epidémií, ktoré v prvej polovici 19. storočia zasiahli Uhorsko, bola najničivejšia epidémia cholery. Do Európy prenikla pravdepodobne z oblasti Indie už
v roku 1830. Najprv sa dostala do Ruska, odtiaľ sa dostala pravdepodobne cez Halič do Uhorska – a to v lete 1831.
Nekrológ s menoslovom obetí gréckokat. duchovných za rok 1831. Zdroj: archív autora

rodinách už cholera prepukla. V prípade, že
lekár v niektorom z obhliadaných príbytkov
spozoroval u jedinca príznaky tohto vysoko
infekčného ochorenia, nariadil celej rodine
karanténu.

PROTIEPIDEMICKÉ
OPATRENIA
Bezprostredne po prepuknutí prvých
prípadov epidémie sa v Uhorsku začali
zavádzať viaceré proticholerové opatrenia.
Štátne hranice a hranice žúp a slúžnovských
okresov boli od júna 1831 strážené vojenskými vartami. Varty boli rozmiestňované aj
na dôležitých cestných ťahoch. Ich hlavným
poslaním bolo zamedzovanie pohybu obyvateľov z nakazených oblastí do tých častí
krajiny, kde ochorenie ešte nevypuklo. Zakázané boli všetky spoločenské podujatia,
na ktorých sa vyskytovalo väčšie množstvo
ľudí (miestne trhy, výročné jarmoky, púte,
odpusty, bohoslužby a pod.). Na príkaz

svetskej vrchnosti boli počas cholery zatvorené aj školy, krčmy, obchody, hostince,
bitúnky, kostoly a pod.
Ak sa v nejakej obci objavilo podozrenie
na výskyt ochorenia, bol tam okamžite povolaný proticholerový komisár spolu s lekárom. Ak lekár s komisárom vyhodnotili, že
v obci naozaj panuje cholera, s okamžitou
platnosťou ju nechali uzavrieť. Uzatvorená obec bola dvadsaťštyri hodín denne
strážená vartami, ktoré dozerali na to,
aby sa miestne obyvateľstvo nedostávalo
do kontaktu s ľuďmi z blízkeho ani vzdialenejšieho okolia. Po uzamknutí obce mali
komisári spolu s lekármi za úlohu navštíviť
všetky príbytky v obci a zistiť, v koľkých

Vo veľkých mestách sa separácia nakazeného obyvateľstva uskutočňovala v nemocniciach. V mestečkách a väčších obciach
vznikali cholerové špitály v mestských
alebo obecných budovách, nachádzajúcich
sa na vyvýšenom mieste. V stredne veľkých
a malých dedinách ostávali pacienti v domácom liečení, pričom ich príbytky boli
od ostatných domov oddelené kameňmi
alebo inými zábranami, prípadne boli strážené vartami. Rožný dobytok, ovce, kone,
svine a kozy tých rodín, v ktorých vypukla
cholera, mal byť poriadne umytý a za prítomnosti župného úradníka odovzdaný
obecnému pastierovi. Dobytok bol vrátený
pôvodným majiteľom až vtedy, keď sa
ukázalo, že všetci členovia rodiny sú znova
zdraví a skončila sa im karanténa.
Spomenuté opatrenia však prinášali iba
mizivé výsledky. Okrem toho vyvolávali
v mnohých prípadoch odpor a nevôľu
obyvateľstva, preto uhorské úrady od ich
zavádzania ešte počas letných mesiacov
roku 1831 upustili.

LIEČBA CHOLERY
Uhorskí lekári liečili ľudí nakazených cholerou dvomi spôsobmi – púšťaním žilou,
resp. prikladaním pijavíc na vybrané časti
tela a podávaním vybraných medikamentov. V prvých týždňoch panovania cholery
sa nakazeným osobám podával bizmut,
ktorý sa považoval za univerzálny liek
proti tejto chorobe. Neskôr ho nahradil
chlorid ortutnatý a ópium. Košický mestský chirurg František Lehocký odporúčal
ľudom užívať vinan. Ján Moskál, gréckokatolícky veriaci z farnosti Slanské Nové
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Mesto, veril, že keď vypije šestinu kolomaže, ochráni sa pred cholerou. Profesor
ekonómie Ján Rojko odporúčal v boji proti
cholere užívať každé dve hodiny arcanum.
Púšťanie žilou, prikladanie pijavíc a medikamentózna liečba sa kombinovali s bylinnými kúpeľmi, potením, naparovaním
alebo saunovaním. Rímskokatolícky kňaz
Ján Morvai odporúčal pacientom potenie
v posteli. Chorých zakrýval kožušinami
a perinou, a to tak dôkladne, že im bolo
vidno iba nos. Všetky ostatné časti tela
vrátane hlavy mali prikryté. Počas potenia
im na brucho prikladal zábal z posekanej a vodou zaparenej mäty piepornej,
paliny metlovitej, saturejky horskej, šalvie
lekárskej a slezu lesného. Potenie ako
liečebnú metódu aplikoval na svojich
pacientoch aj prvý stoličný lekár Šarišskej
župy Martin Hlatký, ktorý nechal pacientov
najprv viac ako hodinu trieť na ramenách,
rukách, nohách, stehnách a na chrbte
dobre zohriatym flanelom alebo kúskom
súkna. Potom nariadil prikladať im na nohy
kamenné džbány naplnené horúcou
vodou, resp. v ohni rozohriate kamene alebo kusy tehál. Na stehná, obličky a brucho zase nariadil prikladať misky naplnené
horúcim popolom, pieskom, soľou alebo
ovsom. Okolo žalúdka nanášal pacientom
teplé cesto z múky z horčičného semena.
Podobný spôsob privádzania k poteniu
využíval pri liečbe svojich pacientov aj lekár
kráľovského mesta Levoča doktor Sommer.
Uhorskí lekári vyvolávali potenie pacientov
aj prostredníctvom horúcich bylinných kúpeľov, intenzívneho natierania a šúchania
tela vlnenou šatkou namočenou vo vínnom
octe, prípadne potieraním tela zohriatym
vínnym liehom zmiešaným s vínnym
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octom, cesnakom a paprikou alebo čiernym
korením. Našli sa medzi nimi aj takí, ktorí
na vyvolanie potenia využívali naparovanie
a saunovanie. Tieto dve metódy sa však využívali až vtedy, keď iné spôsoby smerujúce
k spoteniu pacienta zlyhali.

Niektorí lekári podávali svojim pacientom
proti smädu teplý odvar pripravený z múky
a masla, odvar z ryže či vyvarenú šťavu
z jačmeňa.

Na zastavenie dávenia, ktoré bolo sprievodným javom ochorenia, bolo pacientom
potierané okolie srdcovej jamky špeciálnym
cestom, ktoré sa skladalo z horčičného
semena, múky a octu. V danej oblasti sa nechávalo pôsobiť dovtedy, kým nevyvolalo
pálenie. Na zmiernenie žalúdočných bolestí
sa používal aj obklad, ktorý pozostával
z rozdrvenej paliny pravej zmiešanej s levanduľou, materinou dúškou, šalviou lekárskou, mätou piepornou a silno zohriatym
vínom. Ak sa bolesti okolo žalúdka stupňovali, prikladali sa na brucho horúce obklady
z mlieka a ľanových semien, prípadne sa
bolestivé miesta natierali múkou zmiešanou s horúcim olejom alebo masťou. Proti
hnačkám užívali pacienti odvar z makových
hlávok. Na utíšenie hnačiek a kŕčovitých bolestí v žalúdku sa používal aj glejový klystír
s trochou ópia a odvar z ryže, jačmeňa,
ibištekového koreňa alebo roztlčeného ľanového semena, zmiešaný s dvadsiatimi až
tridsiatimi kvapkami liehovej tinktúry ópia.
Nápomocné boli i hlienovité, zmäkčovacie
klystíry z ibišteka, slezu a otrúb, zmiešané
s vaječným žĺtkom alebo trochou škrobu.
Na uhasenie smädu lekári odporúčali piť
predovšetkým bylinkové čaje z mäty sivej,
mäty piepornej, medovky lekárskej, lipy
obyčajnej, bazy čiernej, bazy chabzdovej,
harmančeka pravého a poleje obecnej.
Vhodné boli aj ovocné čaje a horúca prevarená voda, ktorá podporovala zvracanie,
prečisťovala žalúdok a vyvolávala potenie.

Cholera mala veľmi rýchly priebeh. O osude pacientov bolo zvyčajne rozhodnuté
v priebehu dvadsiatich štyroch hodín.
Najviac postihnutý bol vidiek a príslušníci
chudobnejších vrstiev obyvateľstva žijúci
v zlých hygienických podmienkach. Neznalosť, resp. nedodržiavanie základných
hygienických návykov ako umývanie rúk,
každodenná výmena bielizne, dezinfekcia,
preváranie a dezinfekcia zdrojov pitnej
vody a iné malo pre nich fatálne dôsledky.
Prvými obeťami cholery sa stávali najmä
slabší, podvyživení jedinci, malé deti a starí
ľudia. Zle živený, príliš mladý či prestarnutý
organizmus totiž oveľa ľahšie podľahne
chorobám.

ŠTATISTIKA ZOMRELÝCH

Podľa dochovaných úradných záznamov
sa počas epidémie nakazilo v Uhorsku
cholerou 536 517 osôb. Z nich sa 298 876
ľudí vyliečilo a 237 641 zomrelo. Určiť presný
počet obetí z radov veriacich Prešovského
biskupstva nemožno, pretože sa nedochovali úplné záznamy o ich úmrtnosti. Z dochovaných záznamov (cirkevné matriky, cirkevné kroniky, dištriktuálne výkazy) možno
určiť aspoň percentuálny podiel úmrtnosti,
ktorý predstavoval 5,29 %. Na základe da
ného údaja možno odhadovať celkový počet
obetí na 9 180. Naproti tomu počet z radov
gréckokatolíckeho duchovenstva je známy –
nákaze podľahlo pätnásť kňazov.
(dokončenie z minulého čísla)

E-KNIHA

AUTOR SA TÉME CHOLERY
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU VENOVAL DLHODOBO

CHOLEROVÁ EPIDÉMIA Z ROKU 1831
A JEJ PRIEBEH V PREŠOVSKEJ EPARCHII

E-KNIHA

VÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ
EPIDÉMIE Z ROKU 1831 VO FARNOSTIACH
A DEKANÁTOCH PREŠOVSKEJ EPARCHIE

PONDELOK
8. jún

Prenesenie ostatkov
veľkomučeníka Teodora Tiróna
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok;
zajtrajší deň sa postará sám o seba.
(Mt 6, 34)
Ani minulosť, ani budúcnosť nie je taká
dôležitá ako prítomnosť. Dôležité je
„teraz“. Boh ma vidí takého, aký som práve
dnes. Aj keď nás minulosť ovplyvňuje
a dnešok žijem kvôli šťastnému zajtrajšku,
nech nám neunikne prítomná chvíľa,
nech nezostane prázdna a nenaplnená
prítomnosťou Boha, ktorý jediný jej
dáva pravú hodnotu. Bez neho sme
ničím. „Dnes, keď počujete jeho hlas,
nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Hebr 4, 7)
Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83;
Mt 6, 31 – 34, 7, 9 – 11, zač. 19
Liturgia: Antifóny každodenné; menlivé
časti z pondelka; začína sa pôst pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla
(HS: 154; PZ: 110; HP: 109)

UTOROK
9. jún

Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo
z bodliakov figy? (Mt 7, 16)
Pán Ježiš prirovnáva človeka k stromu.
A hovorí o tom, kto je falošným prorokom.
Byť falošným nie je podľa Božieho
poriadku. Mám byť takým, akého ma chce
Boh. A prinášať ovocie života podľa toho,
čo do mňa vložil. Skúmať svoje povolanie,
službu a následne sa do toho vložiť.
A ovocie na seba nebude dlho čakať. Ak
plním Božiu vôľu, prinášam veľa pravého
ovocia. „Môj Otec je oslávený tým, že
prinášate veľa ovocia.“ (Jn 15, 8)
Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86;
Mt 7, 15 – 21, zač. 22
Liturgia: Antifóny každodenné; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
10. jún

Hieromučeník Timotej
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. (Mt 7, 23)
Poznať niekoho znamená mať s ním vzťah.
No na to je potrebné zblíženie sa oboch.
Boh túži mať osobný a láskou naplnený
vzťah s tebou i so mnou. Niet človeka,
ktorý by bol Bohu ukradnutý. A predsa
dnes počujeme, že niektorým Ježiš vyhlási,
že ich nepoznal. To sú tí, ktorí nevstúpili
do vzťahu s Ježišom, lebo nechceli. „Koľko
ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako
sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod
krídla, a nechceli ste!“ (Mt 23, 37)
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Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87;
Mt 7, 21 – 23, zač. 23
Liturgia: Antifóny každodenné; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
11. jún

Poklona prečistým tajomstvám tela
a krvi Pána Ježiša Krista.
Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Ja som chlieb života. (Jn 6, 48)
Keď píšem tieto zamyslenia, stále nie je
možnosť slávenia verejných bohoslužieb.
A teda ani pristupovania k prijímaniu
Najsvätejšej Eucharistie. A práve
Eucharistia je tým, čo podľa vyjadrení ľudí
im teraz najviac chýba. To zjednotenie
s Kristom takýmto „zázračným“
spôsobom. Teraz, keď nemožno prijímať
Eucharistiu, si môžeme oveľa viac
uvedomiť pravdu, že prijímanie Ježiša
Krista pod spôsobom chleba a vína je stále
úžasným a nezaslúženým darom a nikdy
nie niečím všedným. A to ani v čase, keď
ho takto budeme môcť znovu prijímať
každý deň. „Kto je tento chlieb, bude žiť
naveky.“ (Jn 6, 58)
Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149;
Jn 6, 48 – 54, zač. 23 (zo sviatku);
Sk 11, 19 – 30, zač. 28; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a
(svätým)
Liturgia: Antifóny a vchod zo sviatku;
tropár zo sviatku a svätým, Sláva, kondak
svätým, I teraz, kondak zo sviatku,
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku
a svätým; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
a svätým, myrovanie (HS: 254; PZ: 223;
HP: 239)

PIATOK
12. jún

Prepodobní Onufrios Veľký
a Peter Athoský
Ale nové víno vlievajú do nových mechov,
a tak sa oboje zachová. (Mt 9, 17)
Boh je stále aktívny. Nie je to tak, že by
určil zákony, „spustil“ tento svet ako
nejaký program, a teraz sa nečinne
pozeral, ako to celé funguje. Nie, Boh
stále mocne a aktívne zasahuje do diania
vecí, životov ľudí a prichádza s novým
požehnaním, novými výzvami, „novým
vínom“. Ale to prijme a využije iba ten,
kto je „novým mechom“, teda obnovovaný
jeho Duchom. Buďme aj my aktívni. „Môj
Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“
(Jn 5, 17)
Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90;
Mt 9, 14 – 17, zač. 31
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku; zdržanlivosť od mäsa (HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

SOBOTA
13. jún

Mučenica Akvilína
Nesúďte, aby ste neboli súdení. (Mt 7, 1)
Pred akým súdom nás to Pán varuje? Pred
súdom nad ľuďmi. Pretože nevidíme
do srdca človeka. A ten, kto bol včera
hriešnikom, je dnes už možno v srdci
blízko Boha a činí už vo svojom vnútri
pokánie. A jeho viera už mohla prevýšiť tú
moju. Aj keď navonok ešte nič nevidno.
Boh pozná srdce človeka a jemu patrí súd.
Od nás chce milosrdenstvo. Súďme radšej
sami seba. Toto je Božia vôľa. „Keby sme
súdili sami seba, neboli by sme súdení.“
(1 Kor 11, 31)
Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84;
Mt 7, 1 – 8, zač. 20
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)
gazeta-bam.ru
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NEDEĽA
14. jún

Druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Prorok Elizeus
Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
(Mt 4, 20)
Keď si Ježiš povolal učeníkov, ktorých si
vyvolil, potreboval od nich okrem súhlasu
ešte jednu vec. Aby zanechali to, čo robili
doteraz. Rybárčenie. Aj keď samotné
lovenie rýb nebolo zlé, potrebovali ho
zanechať, aby mohli byť dokonalejšími
učeníkmi Ježiša Krista. Ak chceme
byť dokonalejšími pri šírení Božieho
kráľovstva, potrebujeme sa vzdať a zbaviť
nielen svojich hriechov, ale všetkého,
čo nemusí byť samo osebe zlé, ale môže
nám brániť plniť to, do čoho nás Boh
povolal, a čo by bolo pre nás príťažou.
„Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás
opantáva.“ (Hebr 12, 1)

www.casopisslovo.sk

Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b;
Mt 4, 18 – 23, zač. 9
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár 1. hlasu a zo sviatku, Sláva,
kondak z 1. hlasu, I teraz, kondak zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten z 1. hlasu
a zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
(HS: 143, 251; PZ: 96, 219; HP: 97, 235)

PONDELOK
15. jún

Prorok Amos
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi,
lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce
bez pastiera. (Mt 9, 36)
Boh sa nikdy neteší z ľudského nešťastia.
Je plný súcitu s tým, kto trpí. Ak sa stane
niečo nepríjemné, aj ľudia, ktorí dovtedy
o Boha nemali záujem, často začnú vinu
a zodpovednosť zvaľovať práve na neho.
Ako to mohol dopustiť, že sa to a to
stalo a pod. Ale za utrpenie človeka Boh
nemôže. Je to následok našich hriechov.
„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami,
hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie
súženia.“ (Jer 29, 11)
Čítania: Rim 7, 1 – 13, zač. 94;
Mt 9, 36 – 10, 8, zač. 34
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

UTOROK
16. jún

Biskup Tychón Divotvorca
Ak ten dom bude toho hoden, nech naň
zostúpi váš pokoj. (Mt 10, 13)
Všade, kam idem, čosi so sebou prinášam.
Prinášam tam to, čo nosím vo svojom
srdci. A ľudia to cítia. Keď Ježiš poslal
svojich učeníkov k židom, mali do ich
domovov priniesť pokoj. Pokoj, ktorý
prijali od Krista. Ak ľudia pocítia pri mne
pokoj, zatúžia po tom, od koho ho mám.
A vtedy budú moje slová o Bohu pre
nich dôveryhodné, lebo zistia, že nie sú
prázdne. „Pokoj vám zanechávam, svoj
pokoj vám dávam.“ (Jn 14, 27)
Čítania: Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95;
Mt 10, 9 – 15, zač. 35
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

STREDA
17. jún

Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. (Mt 10, 16)
Opatrnosť a jednoduchosť musia mať
v sebe veľkú moc, ak nám to odporúča
sám Kristus. Byť opatrný znamená byť
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v strehu. V takom duchovnom strehu,
aby sme nevpustili do svojho srdca nič
zlé, čo by nás mohlo odlúčiť od Boha.
A jednoduchosť je niečo, v čom je nám
sám Boh vzorom. Boh je úplne jednoduchý
a k takej jednoduchosti pozýva i nás.
„Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa,
nevojde doň.“ (Mk 10, 15)
Čítania: Rim 8, 2 – 13, zač. 96;
Mt 10, 16 – 22, zač. 36
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

ŠTVRTOK
18. jún

Zakončenie sviatku Najsvätejšej
Eucharistie
Mučeník Leontios
Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. (Mt 10, 24)
V televízii sa niekedy stretneme
s príbehom, keď žiak zistí niečo, čo nevie
ani jeho učiteľ. Aj keď sa to niekedy
môže stať aj v reáli, nikdy sa to nestane
vo vzťahu k tomu najdokonalejšiemu
Učiteľovi Ježišovi Kristovi. A toto je
pravda, ktorej potrebujeme uveriť. Že
niet dokonalejšieho a lepšieho plánu
pre náš život a našu večnosť, ako je Boží
plán. Každý iný je nesprávny. „Počiatok
múdrosti je bázeň pred Pánom.“
(Prísl 9, 10)
Čítania: Rim 8, 22 – 27, zač. 98;
Mt 10, 23 – 31, zač. 37
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku
(HS: 254; PZ: 223; HP: 239)

PIATOK
19. jún

Najsladšieho Pána Ježiša Krista, milujúceho ľudí
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život.
(Jn 3, 16)
Otcova láska k nám ide do krajnosti. On
sám sa mohol stať človekom a zomrieť
za nás. Ale on dovolil, aby sa to stalo jeho
synovi. Otec nás miluje. A Ježišovo srdce
je obrazom Otcovho srdca. Aký väčší
dôkaz o Božej láske ešte človek potrebuje?
Čo viac ešte mal Otec urobiť, aby nás
presvedčil, kým pre neho sme? Otcova
láska k nám je taká veľká ako jeho láska
k Ježišovi Kristovi. Sám Ježiš to hovorí.
„Nech sú tak dokonale jedno, aby svet
spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ
tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17, 23)
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306;
Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (zo sviatku); Júd 1, 1 – 10,
zač. 77; Jn 14, 21 – 24, zač. 48b (apoštolovi)

Liturgia: Antifóny a vchod zo sviatku; tropár zo sviatku a apoštolovi, Sláva, apoštolovi, I teraz, kondak zo sviatku, prokimen,
Aleluja a pričasten zo sviatku a apoštolovi;
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku; myrovanie,
odporúčaný sviatok, voľnica (HS: 257;
PZ: 226; HP: 242)

SOBOTA
20. jún

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Hieromučeník Metod Patarský
Tu prišiel k nemu istý malomocný.
(Mt 8, 2)
Malomocný urobil to najlepšie, čo mohol.
Prišiel k Ježišovi. Vedel, že sám si poradiť
nevie, ba že mu už nepomôžu ani ľudia
okolo. Svoju nádej vložil do Krista. Prísť
k Ježišovi nebolo ľahké, keďže malomocní
sa nesmeli priblížiť k zdravým. On šiel
napriek tomu. Lebo viera robí aj veci,
ktoré môžu vyvolať údiv, ba pre niekoho
až pohoršenie. Ale bez viery nezažijeme
Božiu moc na sebe. Malomocný bol
za vieru odmenený uzdravením. „Majte
vieru v Boha.“ (Mk 11, 22)
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27,
zač. 61 (Spolutrpiteľke); Rim 3, 28 – 4, 3,
zač. 85; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24 (radové)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár, Sláva, I teraz, kondak,
prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku
Bohorodičke (HS: 260; PZ: 229; HP: 245)

NEDEĽA
21. jún

Tretia nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Julián Tarzský
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani
nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú,
a váš nebeský Otec ich živí. (Mt 6, 26)
Prečo vtáky nesejú ani nežnú, ani
do stodôl nezhromažďujú? Lebo to nie je
ich poslaním. Nie na toto boli stvorené.
Plnia to, čo je ich poslaním. Aj my máme
svoje poslanie od Boha. No na rozdiel
od vtákov máme slobodnú vôľu. A teda
sa môžeme rozhodnúť, či ten Boží
zámer s nami naplníme, alebo nie. Boh
túži po našom slobodnom „áno“. Nie
vynútenom, ale slobodnom. A aby sme sa
nezháňali za zbytočnosťami, zatiaľ čo by
nám uniklo nebo. Tých pár rokov na zemi
za to nestojí. Ježiš sa pýta: „Za čo vymení
človek svoju dušu?“ (Mt 16, 26)
Čítania: Rim 5, 1 – 10, zač. 88;
Mt 6, 22 – 33, zač. 18
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti z 2. hlasu (HS: 144;
PZ: 97; HP: 98)
Slavomír Palfi
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pre deti

detská

Je vzkriesenia deň!
Ľudia všetci, plesajme...!

Príbehy poslušníka
Otče, je krásne zomrieť
vo Svetlom týždni.
Hm.

Celé obdobie Kvetnej triódy
je výnimočné, lebo ho prenikajú tri z najväčších...
... sviatkov
kresťanov –
...

Myslím si, že ešte máš čas
poberať sa do hrobu. Zatiaľ nech
zomiera hriešny človek v tebe.
Ale musíte uznať, že týždeň po Pasche je naozaj výnimočný.

...
Pascha,
...
... Pánovo
nanebovstúpenie
a Päťdesiatnica.

Máš
pravdu.

Ahoj, deti, v cirkevných spoločenstvách sa
pri bohoslužbách používa viacero kníh,
ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť ich
života. Obsahujú rôzne texty, usmernenia a modlitby. V byzantskom obrade najčastejšie používame liturgikon, oktoich, mineu či žaltár. No sú tu aj
mnohé iné. V tomto čísle Slova si povieme niečo o ďalšej z nich – trióde.

Pôstna trióda
Prvá bohoslužobná kniha – Pôstna trióda – obsahuje
modlitebné texty na obdobie od Nedele mýtnika a farizeja (tri týždne pred Veľkým pôstom) po Lazárovu sobotu
(týždeň pred Paschou), ktoré majú kajúci charakter.
Úloha: Správne priraď názvy (slovenský, cirkevnoslovanský v cyrilike a cirkevnoslovanský v prepise do
latinky) troch nedieľ Pôstnej triódy.
Недёлz мытарS и3 фарісeа
Недёлz блyднагw сhна
Недёлz мzсопyстнаz

Nediľa o bludnom syňi
Nediľa mjasopustnaja
Nediľa mytarja i fariseja

Mäsopôstna nedeľa
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
Nedeľa o márnotratnom synovi

Autori a piesne
V najmocnejšom období cirkevného roka
sa v bohoslužbách nachádzajú kánony
(súbory textov modlitieb), ktoré poväčšine pozostávajú z troch piesní – modlitieb. Od toho sa odvodil aj názov tohto
časového obdobia aj liturgických kníh,
ktoré modlitby v sebe zahŕňajú. V Pôstnej
trióde sa nachádzajú piesne rôznych autorov. Medzi najznámejších patria Andrej
Krétsky, Ján Damaský a Teodor Studita.
Úloha: Priraď mená k ich zobrazeniam
na ikonách.

Trióda, trioď alebo aj triodion nie je vlastne jedna kniha, ale dve. Obsahujú
modlitby bohoslužieb v dvoch istých
a presne vyhradených obdobiach cirkevného roka. Už samotné slovo nám
napovedá, že názov majú odvodený
od čísla tri a od slova óda – oslavná
pieseň. Takže budeme skúmať, o aké
dve knihy a aké tri piesne ide.

Kvetná trióda
Druhá bohoslužobná kniha – Kvetná trióda – obsahuje modlitebné texty na obdobie od Lazárovej
soboty (týždeň pred Paschou) do Nedele všetkých
svätých (týždeň po Päťdesiatnici).
Úloha: Správne priraď názvy (slovenský, cirkevnoslovanský v cyrilike a cirkevnoslovanský v prepise do
latinky) troch nedieľ Kvetnej triódy.
Nediľa mironosic
Nediľa Samarjanyni
Nediľa sľiporoždennaho

Nedeľa o Samaritánke
Nedeľa o slepom
Nedeľa o myronosičkách

Недёлz њ слэп0мъ
Недёлz с™hхъ жeнъ мmрон0сицъ
Недёлz самарzнhни

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Radostné dni
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JUBILEÁ KŇAZOV
Jozef Paraska CSsR, duchovný rádu redemptoristov v monastieri Michalovce – 4. jún
– 25 rokov kňazstva; Juraj Rak, duchovný
rádu redemptoristov v monastieri Michalovce – 4. jún – 25 rokov kňazstva; Juraj Danko
st., duchovný správca nemocnice a Domova
sociálnych služieb v Medzilaborciach a Domova sociálnych služieb v Kalinove – 15. jún
– 40 rokov kňazstva; Ján Lemeš, duchovný
správca Gréckokatolíckej rómskej misie
v okrese Vranov nad Topľou – 16. jún – 50
rokov života
Mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Redakcia gréckokatolíckeho kalendára
V brázde Metodovej 2021 prosí ctených
prispievateľov, aby svoje príspevky posielali
do konca júla tohto roka. Príspevky spolu
s fotografiou posielajte elektronicky na emailovú adresu zodpovedného redaktora:
o.michal.hospodar@gmail.com.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Milý duchovný otec
Martin Barna, 4. júna ste
oslávili krásne životné
jubileum 35 rokov. Z celého srdca vám blahoželáme a kyticu modlitieb
na prestol Bohu za vás
prinášame. Ďakujeme za horlivé ohlasovanie Božieho slova, pastoračnú starostlivosť, osobný príklad kresťanského života,
povzbudzovanie vo viere a trpezlivosť, ktorú
nám preukazujete. Do ďalších rokov vám
prajeme veľa Božích milostí a dobré zdravie,
aby ste nás naďalej potešovali pekným slovom, posmeľovali slabých vo viere, vlievali
nádej chorým a opusteným. Nech vás požehnáva Pán a posilňuje na vašej kňazskej
ceste i v osobnom živote. Nech vás Presvätá
Bohorodička ochraňuje a Svätý Duch vedie
vaše kroky, aby ste v Pánovej vinici slúžili
na mnohé a blahé roky.
To vám vyprosuje rodina Megelovcov
a veriaci z Nechválovej Polianky.
V sobotu 13. júna oslávi
svoje 90. narodeniny náš
otec, svokor, dedko i starý
dedko a dlhoročný kantor
Ján Ivanov z Vyšného Kazimíra. Drahý náš oslávenec, pár riadkov nemôže
obsiahnuť hojnosť rokov, ktoré si doteraz
prežil. Hoci sa posledných desať rokov nieslo v znamení kríža, predsa ťa neopúšťa viera,
že práve v tomto znamení vďaka Kristovi
zvíťazíš. Prajeme ti, aby si naďalej prijímal
všetkých a všetko ako prejav nekonečnej
lásky Boha k tebe. Vyprosujú dcéra Monika,
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ktorá sa o teba s láskou stará, zať Ján, vnuk
Rastislav s manželkou Tatianou a pravnuci
Ráchel, Ester a Rafael.
Drahý otec František
Barkóci, 17. júna uplynie
20 rokov od vašej kňazskej
vysviacky. Ďakujeme
vám i celej vašej rodine
za všetko, čo pre nás
robíte. Do ďalších rokov
kňazského života prajeme veľa Božích milostí,
zdravie, pevnú vieru, Kristovo zmýšľanie, Boží
pokoj, svätú trpezlivosť a nech vás Boh obdarí
večnosťou. Nám nech dá dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou žili vo vzájomnom porozumení. Nech vás i vašu rodinu ochraňuje Presvätá Bohorodička a svätý archanjel Michal
za vás oroduje. Živite, ľudije, na blaho svita
našomu svjaščenikovi mnohaja lita!
Prajú veriaci zo Šarišského Štiavnika
a Beňadikoviec.
SPOMÍNAME
Ale vy milovaní, budujte
sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa
v Duchu Svätom. Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho
Pána Ježiša Krista pre
večný život. (Júd 1, 20 – 21)
3. júna si pripomenieme piate výročie úmrtia gréckokatolíckeho kňaza otca Andreja
Kereštana, titulárneho kanonika, ktorý 55
rokov svojej kňazskej služby hlásal Božie
evanjelium a rozdával veriacim a rodine
pokoj a nádej. Ďakujeme všetkým, ktorí si
s láskou na neho spomínajú. Navždy ostáva
v našich srdciach a modlitbách. S láskou
spomínajú manželka Nadežda, dcéry Vlasta
a Kristína s rodinami.
Vičnaja jemu pamjať!
OZNAMY
Pozvánka na chvály
V čase pandémie vás pozývame modliť sa
spolu so spoločenstvo Marana tha priamo
u vás doma prostredníctvom live streamu.
Modlitbu chvál povedie hudobná služba spoločenstva Marana tha. Súčasťou Večera chvál
je aj krátke slovo povzbudenia. Ak chcete
vedieť, čo Boh robí v životoch ľudí, neváhajte
si pozrieť časť Svedectvá na našom webe.
Tešíme sa na vás v nedeľu o 20.45 hodine
na Facebooku spoločenstva Marana tha.
Viac informácií: https://maranathapo.sk/
Víkendový pobyt Júnovka
Srdečne pozývame na víkendový pobyt
Júnovka pre slobodných kresťanov nad
28 rokov s túžbou zoznámiť sa alebo si len
tak dobre oddýchnuť v príjemnom prostredí
i spoločnosti veriacich ľudí.
Termín: 26. – 28. jún

Miesto: Zuberec
Cena: 70 eur. V cene je zahrnuté: 2x ubytovanie, plná penzia + registračný poplatok
Možnosť zostať do pondelka: turistika
Juráňovou dolinou alebo Meander Oravice
(20 eur)
Kontakt: 0917 854 002,
slobodni28plus@gmail.com
Stretnutie Kána pre manželov
Miesto konania: Nitra, Kňazský seminár
svätého Gorazda
Termín: 19. – 25. júl
Aby manželia mali čas jeden pre druhého,
bude postarané aj o ich deti. Pre deti je
pripravený špeciálny program. Prihlásenie:
https://www.kanapremanzelov.sk/prihlaska/
Bližšie informácie: www.kanapremanzelov.
sk, tel: 0903 532 021, e-mail:
slovensko@kanapremanzelov.sk
Pozvánka na MladiFest
Pozývame vás do Medžugoria na medzinárodný festival mladých MladiFest.
1. Termín: 30.7. – 07.08. MladiFest + 2x
kúpanie pri mori. Kompletná cena: 285 eur
2. Termín: 31.07. – 11.08. MladiFest + 5 dní
dovolenka pri mori. Kompletná cena: 395 eur
Program v Medžugorí: MladiFest, sväté
omše, adorácia, ruženec, svedectvá, prednášky, modlitba pred krížom, divadelné
predstavenie komunity Cenacolo, výstup
na vrch Križevac a Podbrdo.
Strava: polpenzia v Medžugorí: raňajky, večere, resp. neskoré obedy, polievka, hlavné
jedlo, dezert, nápoje, káva, víno, sprievodca,
kňaz/duchovný sprievod, pobytová taxa,
tlmočenie, zákonné poistenie proti insolventnosti cestovnej kancelárie. Prihlasovanie:
tel: 0902 057 999, info@pute.sk alebo
osobne v cestovnej kancelárií NOE travel,
Nitrianska ulica 6422/17, Piešťany v priestoroch Farského úradu sv. Cyrila a Metoda
UPOZORNENIE
USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE
NA SLOVENSKU A VO SVETE.
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J07.06. (nedeľa) 08.05 Klbko 08.40 Gréckokatolícky magazín (GkM) R 16.05 Na tónoch
vďačnosti – hudobný program
J08.06. (pondelok) 08.20 Gigi, Božia princeznička 13.55 Večerná univerzita 16.05 V škole
Ducha 20.15 A teraz čo?
J09.06. (utorok) 14.10 Povolaním laik: Telgártske
latino 16.30 Irak: Exodus 2 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Muž spoza hraníc
– dokument
J10.06. (streda) 08.20 Gigi, Božia princeznička
16.30 Fatimské posolstvo (6) 17.30 Doma je
doma 20.20 PKP R 22.05 Chvály
J11.06. (štvrtok) 08.30 Gigi, Božia prnceznička
10.10 Z prameňa 16.05 GkM R 17.00 Príbehy
z Kyabakadde 17.15 PKP R
J12.06. (piatok) 08.20 Gigi, Božia princeznička
08.55 GkM R 16.25 Godzone magazín 16.55
PKP R 17.00 Kulmenie 20.30 Svätý František
z Assisi – dokument
J13.06. (sobota) 01.50 PKP R 14.00 Akatist
17.00 Luxáreň 18.30 Svätá omša 20.35 Brat
Slnko, sestra Luna – film 2
J14.06. (nedeľa) 08.05 Klbko 08.40 GkM R
12.00 Svätá omša 16.00 Spojení oceánom
19.30 Katechéza 21.00 Medzi nebom a zemou
J15.06. (pondelok) 07.35 Modlitba k svätému
Jánovi Pavlovi II. 10.30 Svedectvo 11.30 Mjanmarsko: Kopec snov 22.00 Irak: Exodus
J16.06. (utorok) 08.20 Gigi, Božia princeznička
13.00 Spojení oceánom 20.55 Gréckokatolícky
magazín 23.45 Z prameňa
J17.06. (streda) 03.20 Akatist R 07.00 Svätá
omša z Prešova 08.50 A teraz čo? 10.20 Moje
srdce pre Írsko 13.00 Guadalupe – živý obraz
20.20 PKP R
J18.06. (štvrtok) 07.35 Modlitba k svätému
Jánovi Pavlovi II. 08.10 PKP 08.55 Fatimské
posolstvo (7) 16.05 GkM R 17.15 PKP R
J19.06. (piatok) 08.55 GkM R 09.15 Slovo v obraze: Eucharistia 16.25 Jedna Zambia, jeden
národ 16.55 PKP 19.30 Živý vstup z Mariánskej
hory v Levoči
J20.06. (sobota) 01.50 PKP R 08.05 Klbko 08.30
PKP 10.45 A teraz čo? 14.00 Akatist 17.30
Svätá Terezka z Lisieux – dokument 20.30 Ako
Pán Boh dá – film 2
J21.06. (nedeľa) 07.35 Modlitba k svätému Jánovi Pavlovi II. 08.40 GkM R 11.15 Eucharistické
zázraky 16.05 V tónoch vďačnosti
TV NOE

J07.06. (nedeľa) 08.10 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 10.00 Mše svatá ze Slavnosti Nejsvětější Trojice 11.10 Církev za oponou 18.00
Průplav Božího přání
J08.06. (pondelok) 06.05 Ateliér užité modlitby 08.45 V pohorách po horách (75) 11.15
Sedmihlásky (65) 12.50 První křesťané: Mniši,
panny a poustevníci
J09.06. (utorok) 09.20 Příroda kolem nás 11.15
Mašinky (8) 14.35 Cesta k andělům (79) 18.30
Mašinky (9) 19.15 Řeckokatolický magazín
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program

J10.06. (streda) 07.55 Missio magazín 11.15 Mašinky (9) 12.50 Mixtékové: Mezi náboženstvím
a tradicí 18.30 Sedmihlásky (65)
J11.06. (štvrtok) 06.15 Na pořadu rodina (10)
07.15 Zambijský Bambo 11.15 Sedmihlásky
(65) 18.40 Hrát si dovoleno
J12.06. (piatok) 06.25 První křesťané: Mniši,
panny a poustevníci 10.00 Missio magazín
11.00 Obdarovávání: Otec Radek 14.00 Ovečky
moravských diecézí 23.05 Anežka Česká
J13.06. (sobota) 09.05 Animované biblické
příběhy: Beránek Boží 11.20 Příroda kolem nás
19.00 První křesťané: Křest barbarů
J14.06. (nedeľa) 06.05 Rok na Svatém Hostýně
08.00 ŘkM R 09.50 Večeře u Slováka 13.35
Outdoor Films s Martem Eslemem (52) 22.05
Pole milosrdenství
J15.06. (pondelok) 06.05 Za závojem 13.25
Egypt: Stigmatizovaný křížem 14.00 Ovečky
15.25 Poslové naděje
J16.06. (utorok) 06.05 Víra plná života: Chile
09.45 Příroda kolem nás 10.35 Causa Carnivora
13.05 Sakartvelo: Země pod Kavkazem 18.45
Indie: Talit Penkal, Donne Dalit
J17.06. (streda) 10.25 Portréty krajiny 13.05 Neoblomný kardinál 15.30 Angola: Vstaň a choď,
Angolo 18.45 Indie: Čhattísgarh
J18.06. (štvrtok) 07.25 Z Nursie na Sampor
11.15 Od slunéčka do tmy: Odraný kůň 15.30
Víc než chrám: jednota různého
J19.06. (piatok) 08.10 První křesťané: Křest
barbarů 16.20 Země neočekávaného: Papua –
Nová Guinea
J20.06. (sobota) 09.00 Animované biblické
příběhy: Ježíš žije! 16.35 Práce charity v Mexiku
00.40 Izrael: Země zaslíbená
J21.06. (nedeľa) 07.05 ŘkM R 14.15 Poletuchy
17.10 Víra do kapsy 18.00 Sedmihlásky (43)
20.05 Romero – film 2
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J06.06. (sobota) 20.15 Modlitbový deň k úcte
Matky všetkých národov (2)
J07.06. (nedeľa) 10.00 Zelený škapuliar: Dar Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na záchranu
hriešnikov 13.00 Farár, ktorý sa nezľakol komunistov: Kňaz Ján Butkay – rozhlasová hra 20.30
75 rokov od skončenia druhej svetovej vojny
a zmeny v cirkevnom živote na východe ČSR
J13.06. (sobota) 09.30 O čom píše Pavol
Timotejovi a Títovi? (4) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Premenenia
Pána v Spišskej Novej Vsi; slávi otec Jaroslav
Štofanko
J21.06. (nedeľa) 10.00 Svätí a blahoslavení
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul
RTVS
JEDNOTKA

J08.06. (pondelok) 15.10 Kultúrne dedičstvo:
Nitriansky hrad

J09.06. (utorok) 15.10 Kultúrne dedičstvo: Stará
synagóga v Bardejove
J11.06. (štvrtok) 15.15 Kultúrne dedičstvo: Nová
synagóga v Žiline
J12.06. (piatok) 04.10 Kultúrne dedičstvo:
Rybník R
J14.06. (nedeľa) 10.00 Slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi s eucharistickou procesiou
z Baziliky sv. Benedikta Opáta a Panny Márie
v Hronskom Beňadiku
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J07.06. (nedeľa) 06.30 Svetové dedičstvo:
Betliar R 09.30 Pravoslávna svätá liturgia pri
príležitosti sviatku Zoslania Svätého Ducha
z Košíc 13.30 Orientácie 19.40 Slovo
J08.06. (pondelok) 12.50 Orientácie R 17.25 Hranica v srdci R 18.00 Božie domy s Vandalom R
J10.06. (streda) 18.00 Svetové dedičstvo:
Bardejov R
J11.06. (štvrtok) 17.25 Od východu na východ R
18.00 Svetové dedičstvo UNESCO: Vlkolínec
J12.06. (piatok) 18.00 Svetové dedičstvo UNESCO: Jaskyne slovenského krasu R
J13.06. (sobota) 06.40 Kultúrne dedičstvo:
Na život a na smrť R 08.55 Svetové dedičstvo:
Lillafüred 10.00 Evanjelické služby Božie
z Hronseka
J14.06. (nedeľa) 13.30 Televízny posol 19.40
Slovo R
TROJKA

J07.06. (nedeľa) 12.00 Plátenníci spod Magury –
dokument R
J08.06. (pondelok) 11.20 Piesne domova:
Čičmany
J09.06. (utorok) 09.10 Bratislavské miniatúry:
Bratislavský hrad R
J10.06. (streda) 09.10 História farmácie
Bratislavy R 11.20 Piesne domova: Jasenkovci
z Gemera R
J11.06. (štvrtok) 09.10 Stará radnica Bratislavy R
J12.06. (piatok) 09.05 Mestská galéria Bratislavy R
J13.06. (sobota) 08.30 Ako sa muzicírovalo R
10.55 Malé biblické príbehy R 17.55 Piesne
domova: Lubinskí varechári R
J14.06. (nedeľa) 11.10 Malé biblické príbehy R
11.15 Paganini zo Slatiny R 12.30 Goralské
piesne a tance R 13.15 Hrad a jeho podhradie R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00
Kresťanská nedeľa
RÁDIO REGINA

JSobota 06.05 Ekuména vo svete 17.05 Rádio
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
JNedeľa 05.00 Duchovné horizonty R 06.05
Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

YVONNE ESTIENNOVÁ:
MUŽ OBETY

Babička,
po nemecky

FILM g Pokračovanie prvého dielu
o obhajobe Boha rozpráva príbeh učiteľky
Grace, ktorá na štátnej škole na hodine dejepisu odpovedala na otázku o Ježišovi. Pre
túto skutočnosť je Grace vyhodená a dostáva sa pred súd, kde z nej chcú urobiť
výstražný príklad. Tu sa jej ujme začínajúci
právnik – ateista. Čo však zmôže proti
úspešnému korporátnemu právnikovi,
ktorý sa rozhodol, že osobne zohrá úlohu
v odluke štátu od Cirkvi? Aj napriek rôznym komplikáciám Grace odmieta odvolať
svoje činy a ospravedlniť sa. Posilou je jej
dievča, ktorému na otázku odpovedala,
a ktoré verí v Gracinu nevinu. Jej svedectvo
však môže všetko ešte poriadne zamotať.
(Slavomír Gereg ml.)

Autor:
Egyptský Vladimír
3
boh slnka Komanický
q

Konflikt

JILLIAN EDWARDS:
MEADOW EP
HUDBA g Nová EP od Jillian Edwardsovej je plná pokojnej a oddychovej atmosféry. Autorka ju schválne vydáva v tomto
období ako pomoc pre mnohých, ktorí sa
vinou svetovej krízy ocitajú vo vlastných
duchovných i sociálnych krízach. EP je
charakteristické ľahkými, jemnými až
dychovými vokálmi s éterickými plochami. V spojení s producentskou taktovkou
päťnásobného víťaza Grammy Stevena
Curtis Chapmana, otca jej manžela,
dielo chytá za srdce. Obsahuje iba sedem
skladieb. Preto sa nenazýva albumom, ale
EP (extended play record – dlhšie hrajúce
dielo). EP je dielom, ktoré vo všeobecnosti prináša viac hudby ako singel, ale nie
dostatok na to, aby sa nazývalo albumom.
(Dominik Petrík)

LEKÁREŇ

Schôdzka v Úradník
Solmizačná Otravné
milencov antickom
slabika
látky
Ríme

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Druh kávy

Vojenská
predajňa

Dával rady

I B Z M E S I L K E F Í R A A H A

Zomiera

O R S L Z I A L I C A B V L E I N

Druh módy

Americký
veľhad

2

Prsník,
knižne

Starorímsky
peniaz

q

Údiv,
básnicky

O O Z L O U M D I

Dánske
mesto
Znížený
tón „e“

E K A K D R S O O L T B T I N Ť C
Č A T V S A A N P I H R N S S E K

Rím. bohyňa úrody
Belgické
mesto
Sudánsky
kmeň

É I O A O H R N T D O A O O A Ž C
I D N R M R P A I
Vzduch,
po grécky

51 v Ríme
Nalepujú sa

Idant

Indoeurópania
Francúzske
mesto
Časť košele

Čatár,
po česky

I V R K S E L B

Y O T I M R E T K C K O L O K T P
L Y N I V O L I Č E E B A L Z A A
Legenda: ALIBI, AORTY, BACIL, BALZA, BAVOR, BLAHOSLAVENSTVÁ,
BLESK, CENTER, CMAR, ENTITA, HLADINA, HLAVY, HRANICE, CHLIEB,
ISTINA, KALIKA, KEFÍR, KLAN, KOLOK, KROSNÁ, LEPRA, LETARGIA,
LIANA, LIDICE, LOSOS, MATKY, ODRAZ, ODVODY, OPTIK, PLAST,
POSUDKÁRI, ROVINA, SITNO, SKLON, SRDCE, TERMIT, TERNO, TROSKA,
VIANOCE, VINIČ, VINYL, VOLIČ, VRABEC, ZADAR, ZLATO, ZMESI.

Útvar
druhohôr

Proti

I K T E R R O A

Y B L A H O S L A V E N S T V Á M

Ruský
súhlas
Otrokyňa
v háreme

Počítač.
tlačítko
Francúzska
speváčka
Strážca
domu

S V Ú K R N N CH A N N B V R I C G
N Á A I D O I T L A I R A O D R R

Ponúkni

EČV
Trnavy

Y S Á A A T A T A O E A I V G Á E

Buď
učupený

Tajničku osemsmerovky tvorí 46 nevyškrtaných písmen.

Obec pri
Komárne
Severozápad

Chem. zn.
cínu
Svetová
banka

Člen
skautingu

Šikmý
výťah

Usni

Modla

Kód
poľštiny

Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 9: Krížovka: Matka Pastiera, našej viery
pevná opora. Osemsmerovka: Dokonalosť kresťana spočíva
v modlitbe za nepriateľov.
Výherca: Mária Lisoňová z Nižných Repáš.
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

1
q

kultúra a relax

GOD’S NOT DEAD 2

KNIHA g Pútavý román o kňazovi
Michalovi Augierovi vyšiel v Spolku svätého
Vojtecha prvý raz v roku 1948, a to s obálkou
Vincenta Hložníka. Po vyše sedemdesiatich
rokoch sa ho vydavateľstvo rozhodlo oprášiť
a nanovo priniesť v zabehnutej edícii Retro.
Hlavný hrdina Michal Augier začul vo svojom srdci výzvu radikálne prežívať evanjeliové rady a pochopil, že kňazské povolanie sa
nedá prežívať polovičato, lebo sa stane alebo
karikatúrou, alebo predmetom pohoršenia.
Svojou rozhodnosťou, presvedčivosťou
a láskavou obetavosťou potvrdil slová Listu
Hebrejom, že každý kňaz je ustanovený pre
ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby
prinášal dary a obety za hriechy a mohol
mať súcit s nevedomými a blúdiacimi,
pretože aj sám podlieha slabosti (5, 1 – 2).
(Martina Grochálová)
Pomôcky:
Edil,
Židovský
Rise,Niel,
sviatok
Mundu, Goti
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

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

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

Odlievanie zvonov

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

Ozvučenie kostolov

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

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

Svetelná tabuľa

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

Patent

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE
NA SLOVENSKU A RIADI SA POKYNMI
HLAVNÉHO HYGIENIKA SR.

OZNAM

www.ivakzvony.sk

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Každý utorok večer chvál s biblickou témou
(18.00 h); na kanále Youtube: KOINONIA
Prešov

MZ SR

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
12. – 14.06. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je
115 eur za manželský pár.
28.06. – 03.07. Seminár Otcovo srdce. Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného
Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto
výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa
otcovstvo v živote človeka degradovalo,
a preto na túto inštanciu útočí. Nielen deti
vnímajú vzťah k Bohu cez svojho otca. Tieto
stretnutia 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.
23.07. – 28.07. Seminár Otcovo srdce.
10.08. – 16.08. Prázdninové týždenné
pobyty pre rodiny s deťmi. Pozývame Vás
prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde, v spoločenstve ďalších rodín. V rámci
programu prázdninového týždňa sme pre
Vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitam.
Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby,
duchovného slova, či filmové večery a iné
aktivity.

KOINONIA

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

Zváranie zvonov

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.06. Malá púť (10.30 h)
18.06. Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej
čistoty
19.06. Sviatok Božského Srdca
19.06. Eucharistická adorácia (24 hod.)
20.06. Sviatok Presvätej Bohorodičky
Spolutrpiteľky
25.06. Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej
čistoty

JÁN KRSTITEĽ

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

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

CENTRUM PRE RODINU

Vežové hodiny

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
12.06. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
28.06. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

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

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

PÚTNICKÉ MIESTA

Automatizácia
chrámových zvonov

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

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
20.06. Diakonské vysviacky (10.00 h)
21.06. Diakonské vysviacky (10.00 h)
27. – 28.06. Kňazské vysviacky (10.00 h)
12.07. Diakonské vysviacky (10.00 h)
19.07. Kňazské vysviacky (10.00 h)

