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na úvod

CHCEME
SLOBODU!
Juraj GRADOŠ
Možno sa vám to nebude páčiť, ale znovu sa chcem
na tomto mieste pristaviť pri opatreniach proti
šíreniu koronavírusu. Cítim, že je to potrebné, lebo
mnohí ľudia nepochopili zmysel týchto opatrení.
Počas jari sme premeškali – a to spoločne s celou Európou – šancu na vytlačenie koronavírusu Covid-19
z kontinentu. Keď už boli čísla nízke, ale nie nulové,
začali sme otvárať ekonomiku, hranice. Boli na to
rôzne dôvody – od ekonomických až po sociologické. Ľudia sa potrebovali socializovať, stretávať, deti
vyučovať, zamestnanci zarábať...
Zároveň sa mnohým prišelcom zo zahraničia nepáčili podmienky v karanténach – lebo inde to mali
lepšie... Množstvo negatívnych reakcií na opatrenia
vyvolalo ich odstránenie. Chceli sme byť slobodní,
ako sme boli kedysi. A kde sme dnes?
V septembri sme boli svedkami rekordných prírastkov chorých. A, žiaľ, i ďalších mŕtvych. A, samozrejme, múdrych spoluobčanov aj politikov,
pre ktorých je koronavírus iba bežnou chrípkou.
Veď zomrelo iba niekoľko desiatok ľudí. A chrípka
zabíja ročne viac. „Logické“ argumenty, ktoré iba
zavádzajú ľudí. Chrípka zabije viac ľudí, lebo sa
ňou nakazí viac osôb. Ale nie je to každý desiaty ako
v Maďarsku. A ani každý stý ako u nás. To už nik
z „múdrych“ nepovie. Ako sa v tomto mori rôznych
„právd“ zorientovať? Použijem otrepanú odpoveď:
„S Kristom.“
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Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda
iného človeka. To si nevieme uvedomiť ani v 21. storočí. Moje práva totiž nie sú bezmedzné. Majú hranice – práva iných. Tých okolo mňa. Tých na pľúcnej
ventilácii, na JIS. Tých, ktorí sú už v rakvách dva
metre pod zemou. Čo je viac? Právo človeka na dovolenku alebo na život? Právo nenosiť rúško alebo
byť zdravý? Právo zarobiť si peniaze alebo byť chránený pred nebezpečným vírusom? Čo je viac? Čo
je dôležitejšie? Čo je hlavné? Málokto z tých, ktorí
uprednostnili svoje práva, svoju slobodu nad inými,
sa nad týmto zamýšľa. Veď to nie oni. Im sa to nemôže stať. Za to, že iní zomierajú, oni nemôžu...
Nik z roznášačov vírusu to nerobil úmyselne.
Dúfam. Robili to z hlúposti. Zo sebectva. Mysleli
viac na seba a svoje túžby ako na iných. Na to, čo
môžu spôsobiť. Aj opilec môže dôjsť v aute šťastne
do cieľa. Ale kto z vás by si k nemu do auta sadol?
On nechcel ublížiť ani nabúrať. On nechcel zraniť
ani zabiť. Ale ak sa to stalo, čia je to vina? Nie jeho?
Preto buďme zodpovední. Za seba. Za svoje konanie.
Za svoje plány. Či život nie je viac ako blahobyt? Či
zdravie nie je viac ako peniaze? Či spokojné svedomie nie je viac ako pôžitok? Alebo manželstvo viac
ako svadobná hostina?
S Kristom nájdeš odpoveď na každú dilemu. V láske.
Ak ju tak bytostne chceme, ak ju tak potrebujeme,
mali by sme ju aj dávať. Mali by sme sa stať jej nositeľmi. A ak miluješ, nevieš, nemôžeš ublížiť milovanému. Ibaže by sme milovali iba seba samého.
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slovo Svätého Otca

POCHOPIŤ
JAZYK KRÍŽA
Marek BARAN

Svätý Otec František pri svojom príhovore v nedeľu
na obed priblížil veriacim na základe evanjeliového príbehu, čo znamená zaprieť seba samého a vziať svoj kríž:

Pre Petra a ostatných učeníkov – ale aj pre
nás – je kríž nepohodlná vec, pohoršenie,
zatiaľ čo Ježiš za pohoršenie považuje útek
pred krížom, dalo by sa povedať stiahnutie sa z plnenia Otcovej vôle, z poslania,
ktoré mu zveril pre našu spásu. Preto Ježiš
Petrovi odpovedá: „Choď mi z cesty, satan!
Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel
pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mt 16, 23)
Len pred malou chvíľou Ježiš Petra chválil,
sľúbil mu, že bude základom jeho Cirkvi;
o desať minút neskôr ho nazýva satanom.
Ako to chápať? Stáva sa to všetkým nám.
Vo chvíľach zbožnosti, zápalu, dobrej vôle
sa pozeráme na Ježiša a kráčame vpred;
ale v momentoch, keď stretávame kríž,
utekáme. Diabol nás pokúša. Je to práve
zlý duch, je to práve diabol, ktorý nás
vzďaľuje od Ježišovho kríža. Potom sa
Ježiš obráti na všetkých a dodá: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24)

Týmto spôsobom naznačuje cestu pravého
učeníka poukazujúc na dva postoje. Prvým je zaprieť seba samého, čo neznamená povrchnú zmenu, ale obrátenie, úplnú
premenu zmýšľania a hodnôt. Druhým
postojom je vziať svoj kríž. Nejde iba
o trpezlivé znášanie každodenných útrap,

Kríž je svätým znakom Božej lásky, je
znakom Ježišovej obety a nemožno ho
zredukovať na predmet poverčivosti
alebo šperk. Zakaždým, keď sa pozrieme
na obraz ukrižovaného Krista, myslime
na to, že on ako pravý služobník Pána
uskutočnil svoje poslanie vydaním života
a vyliatím svojej krvi na odpustenie hriechov. A nenechajme sa strhnúť na druhú
stranu pri pokúšaní zo strany zlého. Lebo
ak chceme byť Ježišovými učeníkmi, sme
Svätý Otec František. Kvetná nedeľa 2013 vo Vatikáne. Zdroj: flickr.com

V dnešnom evanjeliovom čítaní (porov. Mt 16, 21 – 27) Ježiš začína hovoriť
učeníkom o svojom utrpení. Počas cesty
do Jeruzalema svojim priateľom otvorene
vysvetľuje všetko, čo na neho čaká vo svätom meste: vopred im oznamuje tajomstvo svojej smrti a vzkriesenia, pokorenie
i oslávenie. Jeho slová sa však nestretli
s pochopením, lebo viera učeníkov ešte
nie je zrelá a príliš sa viaže na zmýšľanie
tohto sveta. Myslia na priveľmi svetské
víťazstvo, a preto nechápu jazyk kríža. Pri
predstave, že Ježiš môže zlyhať a umrieť
na kríži, sa samotný Peter vzoprie a povie
mu: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To
sa ti nesmie stať!“ (Mt 16,22) Peter verí
v Ježiša, má vieru, verí; chce ho nasledovať, ale neakceptuje to, že Ježišova sláva
má prísť cez utrpenie.

sa, aby ten kríž, čo máme doma na stene,
alebo ten krížik, ktorý nosíme na krku,
bol znakom našej túžby zjednotenia sa
s Kristom v láskavej službe bratom, najmä
tým najmenším a najzraniteľnejším.

„Zjavenie Božej lásky k nám sa zdá ako bláznovstvo. Pri
každom pohľade na kríž sa stretáme s touto láskou. Kríž je
skutočne veľkolepou knihou Božej lásky.“
(Svätý Otec František)

ale aj o nesenie s vierou a zodpovednosťou
tej časti námah a utrpenia, ktoré so sebou
prináša zápas proti zlu. Život kresťanov
je neustály zápas. Biblia hovorí, že život
veriaceho je boj: bojovať proti zlému duchu, bojovať proti zlu. Týmto spôsobom
sa úsilie vziať kríž stáva účasťou na Kristovej spáse sveta. Myslime na to a snažme

povolaní napodobňovať ho, bez výhrad
vydávať svoj život z lásky k Bohu a blížnemu. Panna Mária, zjednotená so svojím
Synom až po Kalváriu, nech nám pomáha
necúvať pred skúškami a utrpením, ktoré
vydávanie svedectva o evanjeliu so sebou
prináša pre každého z nás. (z príhovoru
30. augusta 2020)
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JA SOM
Jozef JURKO

Martin dostal pred časom od svojej milej tkaný náramok
a bolo na ňom vyšité práve ono: B. I. G. Chvíľu premýšľal,
čo tým chcela povedať. Akože je borec, a došlo mu, veď
anglické slovko big znamená veľký. Až od nej sa dozvedel,
že ho kúpila v obchode pre kresťanov. Takže už nebol
Mr. Big? Už bol zase Mr. Nobody. No nič!
A tu mu došlo, kto je tu ten veľký. To
slovo bolo napísané s bodkami uprostred.
A to znamená, že je to asi nejaká skratka.
Je to jednoduché: „Believe in God.“ To ho
celkom dostalo. Ver v Boha! Buď veriaci
v Boha! Ten náramok na ľavej ruke mu
to mal pripomínať. Budeš B. I. G. Ale len
keď budeš s tým najlepším Pánom, ktorý
je jediný Mr. Big. To ostatné je ilúzia. Môžeš si pokojne byť malý, pretože on sám ťa
urobí veľkým.
Boh v rozhovore s Mojžišom predstavuje
svoje meno. Používa pritom formu slovesa
byť: Ja som, ktorý som, v hebrejčine sa píše
písmenami JHVH. Predstavením Boha sa
zmenil celý svet. Žiadny iný boh nemá také
hlboké a tajomné meno, bytostne zasahujúce podstatu všetkého stvorenia. Tento
tvar má niekoľko významových rovín vedúcich k porozumeniu biblickej viery v jedného Boha. Pán sa dáva Mojžišovi spoznať
súčasne ako Boh praotcov a zjavuje sa mu
tým, že zostáva verný svojim prisľúbeniam,
totiž byť stále prítomný v dejinách vyvoleného národa a byť vždy pripravený na jeho
ochranu. O tejto pozícii hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC 205 – 213).
Text starozákonného poznania Boha
a viery v Boha môžeme určite nájsť v stati
o kríku (Ex 3), kde sa hovorí o pôsobivej
udalosti, ktorej výpoveď sa stala kľúčovým bodom židovskej a kresťanskej viery.
Boh volá Mojžiša zo stredu horiaceho
kríka a hovorí mu: „Ja som Boh tvojho
otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh
Jakuba.“ (Ex 3, 6)
Youcat k otázke v článku 31 má: „Prečo
Boh sám seba nazýva menom?“ Odpoveď:

Z úcty sa Božie meno v Izraeli nevyslovovalo a nevyslovuje, ale nahrádza sa
čestným titulom Adonai (Pán).
Židia si veľmi zakladali na tom, že sú vyvoleným národom. Preto ich pohoršil jeden
učenec, ktorý nerozlišoval medzi Židmi
a pohanmi. Všetkých nazýval Božími deťmi a s neveriacimi jednal ako s najlepšími
priateľmi. Prišli k nemu a pýtali sa: „Prečo

BiG
Believe in God
Ver v Boha

„Boh nazýva sám seba menom, pretože
si praje byť menovaný.“ Tvárou v tvár
úchvatnej a tajomnej Božej prítomnosti
človek cíti, aký je nepatrný. V horiacom
kríku prezrádza Boh Mojžišovi svoje sväté
meno.
Boh tak svojmu ľudu umožňuje, aby
k nemu volal, napriek tomu však zostáva
Bohom skrytým, prítomným v tajomstve.

nazývaš Božími deťmi i pohanov a neveriacich, keď neuctievajú jediného pravého
Boha?“ On im odpovedal: „Prečo by som
ich nenazýval Božími deťmi, keď všetci
nesú jeho meno?“ Židia sa nahnevali ešte
viac: „Čo to hovoríš? Ukáž nám jediného
pohana, ktorý nesie Božie meno!“ Učenec
sa usmial a hovorí: „To vy mi ukážte jedinú
bytosť, ktorá ho nenesie.“ Veď každý, koho
sa spýtate: „Kto si?“, vám odpovie: „Ja som

www.casopisslovo.sk

ten a ten, syn toho a toho.“ A ono Ja som
je predsa Boží podpis na každom človeku.
Preto si všetci zaslúžia úctu a lásku hodnú
toho, komu patria.
Ako autor nášho sveta sa podpísal pod
každé svoje dielo jednoducho a geniálne:
existuješ, a tak sa budeš volať po mne,
ponesieš moje meno: Som. Kedykoľvek
si uvedomíš sám seba a vyslovíš: Ja som,
spomenieš si aj na neho – svojho Tvorcu.
Ako dáva cenu obrazu podpis maliara, tak
je tvojou hodnotou, že o sebe môžeš vyhlásiť: Ja som.
Boh ma chce, dal mi možnosť byť a to je
úžasné. Od chvíle, keď sa v tele mamy
počal zázrak života – som. Nepatrný,
na začiatku len pár buniek, ale už podpísaný samotným Bohom – som. Nie je to
úžasné a nádherné? Keď si to uvedomíme,
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dohromady fungovať. Stačí ho nasledovať, aby jeho úžasné dielo pokračovalo
v mojom každodennom živote. Som,
ktorý som je totiž umelec, ktorý svoje
dielo nielen stvoril, ale stále ho tvorí. So
svojím dielom spolupracuje. Pôsobí v prítomnosti, ako to naznačuje jeho meno.
Som tu a teraz, s tebou a pre teba, človiečik.
Nikdy som ťa ani na chvíľu neopustil a môžem ti dať všetko, čo potrebuješ k šťastiu.
Teraz a tu. Ty tu si, ja tu som, sme tu spolu,
len si to uvedom, že patríme k sebe. Ja ťa
poznám menom už od matkinho lona
a teraz aj ty začni spoznávať moje meno,
ktoré sa z nejakého záhadného dôvodu zo
sveta vytratilo.
Namiesto mena Som, ktorý som sa objavil
titul Pán a začali sa problémy a rozdelenia. On je Pán a my sme služobníci. On

Ktorého meno je

JHVH
ja som

máme dôvod na radosť, vďačnosť a lásku.
Som a môžem milovať toho, ktorý mi to
umožnil. A nie som sám.
Sú tu ďalšie úžasné bytosti, s ktorými
mám spoločný základ, s ktorými tvorím
rodinu. Sú tu veci, ktoré mi Tvorca zveril,
aby som s nimi hospodáril. So všetkým
a so všetkými mám spoločný základ –
jeho. A skrze neho to môže spoločne

je hore a my sme dole. On rozkazuje a my
počúvame. A bolo po láske, po spolupráci,
po rodine. Rozšírila sa obludná správa: „Ak
nebudeš Pána počúvať, skončíš v pekle!“
A druhá k tomu: „Ak nebudeš poslúchať,
pánbožko ťa potrestá!“ K tomu všetkému
to vedie, keď sa namiesto mien začnú používať tituly. Ale dnes to môžeme napraviť.
Ja, ktorý som stojím predsa stále na tvojej
strane. Si môj chlapec, si moje dievča,

milujem ťa, ako otec a mama milujú svoje
dieťatko. Záleží mi na tebe, ako umelcovi záleží na jeho najcennejšom diele.
Nehanbím sa za teba, už od počatia nesieš
môj podpis, moje meno. Si a ja tu som
s tebou a pre teba. Tomu sa hovorí láska.
Či spíš, alebo bdieš, milujem ťa, som tu
s tebou a som tu pre teba, a ak to pochopíš,
vykročil si do neba.

SEDEM JA SOM
Ježiš hovorí v Jánovom evanjeliu sám
o sebe v siedmich tzv. sebazjaviteľských
slovách. Zakaždým sú uvedené výrokom
Ja som, na ktorý nadväzuje predmetný
popis. Prvým je Ja som chlieb, svetlo
sveta, dvere, dobrý pastier, vzkriesenie
i život, cesta, pravda i život, pravý vinič.
Hoci sebazjaviteľské slová formou pripomínajú iný Ježišov výrazový nástroj –
podobenstvo, nie sú to prirovnania, nejde
o prirovnanie niečoho k niečomu, „ako
by to bolo podobné“. Takto významovo
zúžiť Spasiteľove slová znamená minúť sa
s nimi a nepochopiť ich.
Benedikt XVI. v knihe Ježiš Nazaretský
pripomína, že udalosť horiaceho kra a Božieho mena Ja som, ktorý som dopĺňa aj
ďalšie vyjadrenie, ktoré z Božieho vnuknutia naformuloval prorok Izaiáš v čase,
keď bol izraelský národ v babylonskom
zajatí. Vo veľkom okamihu nádeje nového
exodu na konci babylonského vyhnanstva
nadviazal na posolstvo o horiacom kre
[...] Izaiáš a ďalej ho rozvinul. „Vy ste mi
svedkami – hovorí Pán – a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili
mi, a pochopili, že to ja som. Predo mnou
nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne
nebude. Ja, ja som Pán a okrem mňa niet
spasiteľa.“ (Iz 42, 10 – 11)
V čase, keď bol Izrael bez zeme a bez
chrámu, bol Boh podľa bežných meradiel
vyradený z konkurencie božstiev, pretože
boh, ktorý nemá zem a nemôže byť
uctievaný, nie je bohom. V tom čase sa
Izrael naučil plne chápať, že jeho Boh je
iný a nový: že ani tak nie je len jednoducho „jeho“ Bohom, Bohom jedného
národa a jednej krajiny, ale Bohom par
excellence, Bohom všetkého, ktorému
patria všetky krajiny, ktorému patrí nebo
a zem; Bohom, ktorý rozhoduje o všetkom; Bohom, ktorý nepotrebuje uctievanie prostredníctvom obetovania býkov
a capov, ale skutočne ho možno uctievať
iba spravodlivým konaním.
Izrael spoznal, že jeho Boh je par excellence Boh. A tak nadobudlo Ja som

SLOVO NA ROK 2021
Odporúčaný príspevok na Slovo do 23. novembra 2020:
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2022.
Cena ďalšieho nástenného kalendára na rok 2021, je 1,50 eur/ks.

SIPO-SLOVO

Príspevok na časopis môžete uhrádzať aj mesačne (min. 2 eurá) formou SIPO.
Viac informácií dostanete telefonicky či e-mailom.

E-SLOVO

Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu webovú
stránku. Treba kontaktovať redakciu na distribucia@casopisslovo.sk
alebo 051/756 26 42 a uviesť dátum úhrady príspevku,
resp. pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a ŠS 999.
Príspevok je minimálne 10 eur.

Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom
alebo prevodom na účet:
SK45 0200 0000 0032 1020 6959,
KS: 0558, ŠS: 700, VS: vaše PSČ.
Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov.
Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263,
distribucia@casopisslovo.sk.

z horiaceho kra nanovo svoj význam:
tento Boh jednoducho je. V slovách Ja
som sa predstavuje práve ako ten, ktorý
je, predstavuje sa vo svojej jedinosti. Iste
je to vymedzenie voči mnohým božstvám,
ktoré vtedy existovali, ale predovšetkým
je to celkom pozitívne zjavenie jeho neopísateľnej jedinosti a jedinečnosti.
Keď Ježiš hovorí: „Ja som“, preberá tieto
dejiny a vzťahuje ich na seba. Ukazuje
svoju jedinosť. V ňom je tajomstvo jediného Boha osobne prítomné. „Ja a Otec
sme jedno.“ Práve tým hovorí aj o sebe samom. Ide tu práve o neoddeliteľnosť Otca
a Syna. Pretože je Synom, môže vziať
do svojich úst Otcovu sebaprezentáciu.
„Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14, 9)
Pretože je to tak, môže ako Syn vziať
do svojich úst Otcovo zjavujúce slovo. Je
zvláštne, že Ježiš o sebe nikde nepovie: „Ja
som Ježiš“, ale vždy sa k niečomu prirovnáva. Na prvý pohľad to vyzerá, že Ježiš sa
týmto chce lepšie predstaviť, ale nie je to
tak. Ak čítame tieto výroky pozorne, potom Ježiš nepopisuje, kým je, ale čo robí.
Napr. keď povie: „Ja som chlieb“, pokračuje
a hovorí, že sýti chlebom, ktorý dáva život.
Teda z týchto prirovnaní plynie, čo Ježiš
ponúka, čo pre ľudí robí a zároveň ako ľudí
vedie na jeho iniciatívu reagovať.
Kto je Boh? To je trocha zvláštna otázka,
ktorú si zrejme nekladieme príliš často.

Jedno vieme: Boh je väčší, než aby sme
ho mohli a dokázali vyjadriť vlastnými
slovami. Naša reč o ňom naráža na naše
hranice. Boh je „nevysloviteľné tajomstvo“ (Mysterium inenarrabile), ktoré
„chce byť vyslovené“ (Bonhoefer).
Židia poznajú dve biblické poučky
na zapamätanie, ktoré súvisia s abecedou. Hovoria: Prvá kniha Biblie sa začína
slovom Berešit – na počiatku. Berešit sa
začína písmenom B, druhým písmenom
abecedy. Prvé A (alef) je vyhradené Bohu.

Hovoria tiež: Boh povedal jedno jediné
písmeno: A (alef).
Všetko ostatné, celá Biblia, je jeho ozvenou. Naše myslenie a rozprávanie Boha
nedokáže obsiahnuť, a predsa v ňom smie
byť vždy niečo z Božieho tajomstva.
Každý pokrstený kresťan môže hovoriť:
Ja som Božie dieťa, ja som veriaci v Ježiša, toho, ktorý o sebe povedal: Ja som...
a chcem robiť všetko, aby som aj ja bol
v ňom a on vo mne. Tu i po celú večnosť.

BISKUP JÁN II. GREGOROVIČ
Po smrti Petronia sa 12. januára 1627 stal biskupom farár v podkarpatskej Meďanici Ján II. Gregorovič. Bol to muž znalý latinčiny a iných jazykov a absolvent
teologických štúdií. Kde študoval, nie je známe. Z rozhodnutia kniežaťa mal dbať,
aby sa žiaci na rusnáckych školách učili v patričných jazykoch – po slovensky,
rusínsky, grécky, latinsky, hebrejsky... Vysviacku prijal koncom roka v moldavskej
Jasse a hneď po nej sa zapojil do aktivít východných biskupov konštantínopolského patriarchátu proti svojmu patriarchovi a stúpencovi učenia Jána Kalvína
Cyrilovi Laukarisovi. Kyjevský zjednotený metropolita ruský už skôr dobre poznal
Gregoroviča (možno zo štúdií) a ten bol podľa neho v spoločenstve so zjednotenými biskupmi, hoci nie dokonale. Po období nestability Ján II. Gregorovič
prináša pokoj do Mukačeva, ktorý pretrval aj po smrti Gabriela Betlena, keď sa
Mukačevo stalo majetkom rakúskeho cisára. V roku 1630 biskup Ján vykonal vizitáciu svojich farností v Berežskej, Užskej, Sabolčskej, ale aj Zemplínskej, Marmarošskej a Šarišskej župe. No v roku 1633 Gregorovič zomrel. (Juraj Gradoš)

www.casopisslovo.sk
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BLUD O POTRATENÝCH
DEŤOCH
Jozef GLASA

Medzi antivakcinačné bludy, ktoré sa tvária
najmorálnejšie, keďže popri zmätočných biologických
informáciách obsahujú aj chybné moralistické
konštrukcie, patrí často rozširované tvrdenie, že
očkovacie látky vraj obsahujú bunky, tkanivá alebo iné
časti tela umelo potratených ľudských plodov. Alebo že
sa očkovacie látky z „potratených detí“ rovno vyrábajú.
teda nedostávajú žiadne bunky ani tkanivá
či iné súčasti tela umelo potratených ľudských zárodkov alebo plodov.
Až potiaľto nemá azda nikto rozumný s celým postupom žiaden morálny problém.
Ide len o to, aby sa daný vírus či jeho súčasti
z bunkovej kultúry získali v potrebnej,
veľmi čistej forme a efektívne, v potrebnom
množstve. A doplňme, aj za rozumnú cenu.

Z tohto dôvodu sa vedeckí pracovníci, ale
aj výrobcovia vakcín či iných produktov
majú použitiu spomínaných bunkových
línií vyhnúť. Istý morálny biľag, ktorý sme
tu opísali, sa svojím spôsobom prenáša
aj na ich prácu a jej výsledok. Teológovia
moralisti aj mnohí bioetici povedia, že
tu ide o (dnes už pomerne vzdialenú)
materiálnu spoluprácu so zlom. A žiadna
vedomá a dobrovoľná spolupráca so zlom
nie je, celkom iste, dobrá. Za rozhodnutie
sa pre takúto spoluprácu, samozrejme, nesú
morálnu zodpovednosť konkrétni výskumní pracovníci, vedenie laboratórií a tiež výrobcovia daného produktu.
Morálna zodpovednosť používateľa
produktu, v našom prípade vakcíny, pri ktorého výskume či príprave sa použili bunky
z eticky problematických bunkových línií,
vzniká najmä vtedy, ak sú v danom čase
pexels.com

Azda každý statočný človek, ktorý sa
o tom dopočuje a bludu uverí, si povie:
„Keď sa veci majú takto, potom ja, moje
deti aj manželka radšej statočne umrieme
na danú chorobu. Nedáme si predsa tieto
veci pichať pod kožu!“ Zaujme silné, statočné a z osobného pohľadu aj veľmi správne
morálne stanovisko. Chyba je v tom, že je
založené na účelovo prekrútenej, nepravdivej informácii.

ľuďmi našej dobe už veľmi vzdialený fakt
zaťažil tieto stabilné bunkové línie určitým
„morálnym biľagom“. Pri ich príprave sa,
bohužiaľ, nepostupovalo eticky správne.

Najskôr uveďme, v čom je ono povestné
„zrnko pravdy“, ktoré je obsahom azda
každého bludu. Na rozmnožovanie
choroboplodných vírusov v laboratórnych
podmienkach či neskôr pri výrobe niektorých vakcín sú potrebné živé bunkové alebo
tkanivové kultúry. Ide o obrovské množstvá
biologicky rovnakých buniek. Získajú sa
vždy rozmnožením z maličkej vzorky takzvanej stabilnej bunkovej línie. Pripravenej
vopred, nezriedka pred mnohými rokmi či
desaťročiami, a uchovávanej v laboratórnych podmienkach.
Keď sa vzorka prenesie do vhodného
živného prostredia, bunky sa v ňom rýchlo
rozmnožia. Vznikne bunková kultúra.
Do nej sa potom naočkuje daný vírus, ktorý
sa v bunkách kultúry rozšíri a rozmnoží.
Keď ho je v bunkách čo najväčšie množstvo,
ich kultivácia sa zastaví. Bunky sa rozrušia
a namnožený vírus sa z kultúry vyťaží.
Po veľmi dôkladnom očistení od všetkých
prímesí a nečistôt sa vírus alebo jeho súčasti
použijú na prípravu vakcíny. Do vakcíny sa

Morálny problém nastáva, ak pôvodným
zdrojom buniek na prípravu stabilnej bunkovej línie, dnes uchovávanej v početných
laboratóriách po celom svete, boli vzorky
tkaniva umelo potrateného ľudského
plodu. To sa naozaj pred viacerými desaťročiami (v šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokoch minulého storočia) udialo. Tento závažný, hoci v čase, priestore a zúčastnenými

k dispozícii aspoň dve rozličné vakcíny s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou,
pričom aspoň jedna z nich nemá spomínaný „morálny biľag“. Z morálneho hľadiska
sa človek v takej situácii má rozhodnúť
pre „eticky čistú“ vakcínu. Aj keby bola,
napríklad, drahšia. Ďalšie praktické otázky,
ktoré s tým všetkým súvisia, si priblížime
v ďalšom pokračovaní rubriky.

www.casopisslovo.sk
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OVCE
HO POZNAJÚ
Juraj GRADOŠ

Pastierstvo oviec sa objavuje vo Svätom písme na jeho prvých stránkach. Prvým
biblickým pastierom bol Ábel. Nasledovali ho mnohí patriarchovia. I Abrahám mal veľké
stáda oviec. Pastierstvo bolo teda silno spojené s regiónom, a tak neprekvapuje, keď sa
Ježiš Kristus často prirovnáva k pastierovi.
Ako ste sa dostali k paseniu oviec?

Bolo to u nás v rodine. Dedo i pradedo boli bačovia
a aj otec. A tak aj ja s bratmi sme išli v ich šľapajach. Vyštudovali sme deväťročnú základnú školu
a o zvyšok „štúdia“ sa postaral život. Prázdniny sme
trávievali na košiari – zaháňali sme ovce a pásli jarky (jahňatá, pozn. redakcie). Tak sme boli odmala
spojení s ovcami a z nich sme aj žili. Či sa zarezalo
jahňa, alebo nám ovce dali žinčicu, syr. Alebo sme
si dochovali doma iné zvieratá. Pri dvanástich
deťoch sa rodičia mali čo obracať.

J

Neľutujete, že ste nešli na strednú školu?

Ani jeden z nás, tak ako mnohí chlapci, sa rád neučil. Radšej sme išli na kopce do košiara pracovať,
lebo sme sa tam dobre najedli, zarobili nejakú
korunu a mohli si kúpiť napríklad nové nohavice.
Preto ani jeden z nás siedmich chlapcov sme nešli
na strednú školu a skončili sme pri ovciach. A doteraz sa, až na najmladšieho brata a najstaršieho,
ktorý zomrel, všetci venujeme ovciam. Ale sestry
išli do školy. Tie sa učili iným remeslám či službám.

J

Nechýbajú vám vedomosti zo školy?

Nemyslím. Život a skúsenosti starších ma naučili,
čo robiť. Ako vybrať správnu pašu pre ovce, ako ich
pásť alebo ako postupovať pri ich kotení. Alebo čo
môžem čakať od ovce – koľko mlieka, vlny. Dnes mi
už stačí pozrieť na ovcu a vidím, koľko môže priniesť
jahniat. To sú skúsenosti. A viem ovce aj rozpoznať.

J

Ako rozpoznať?

No jednak podľa fajty. Tam u nás na kopcoch
sa predtým pásli valašky. To sú horské ovce. Sú

archív autora

J

František Lizák
(55) je rodák
z Lendaku pod
Tatrami a patrí
do minimálne
štvrtej generácie
pastierov
oviec. Od roku
1994 pôsobí
pri Stropkove,
kde vychováva
s manželkou dve
zo šiestich detí.

podobné kamzíkom. Dedo ich brávali i v zime
v snehu do lesa, kde im orúbali spodné konáre
z jedličky a ovce ich obžrali. Bola to nielen čerstvá
potrava, ale i liečivo. Ovce sa odčervili a choroby
ich obchádzali. Ovca prežila. Cigája je nižšia ovca.
A dole na dolniakoch sa pásli meriny. Teraz sú už
ovce aj pokrižované. A často sme si, čo je pre nás
Slovákov typické, doniesli nové druhy zo zahraničia. A výsledok? No nič dobré v žiadnom ohľade.
Veľa oviec chorľavie. A chorá ovca nedá toľko čo
zdravá. Nie sú prispôsobené na náš región. Na stravu a podnebie. Každé plemeno sa aj inak správalo.
Aj každá ovca. Často podľa povahy či podľa toho,
ako vyzerala, dostávali ovce i mená.

J

A ako to bolo s pasením?

Na košiar bolo treba štyroch až piatich chlapov.
Asi na každú stovku oviec jedného. A tí chlapi sa
starali nielen o dojenie oviec, spracovanie mlieka,
o pasenie a ošetrovanie, ale po nociach i spali pri
ovciach. A keď hrozilo nebezpečenstvo, volali
na pomoc ostatných z koliby. Ovce vycítili vlka.
Zbystrili. Začali bečať, strihali ušami. Pozerali, kde
je nebezpečenstvo, ale aj hľadali, kde je bača, kde
sú chlapi zo salaša. Vedeli, že ich vedia ochrániť.
Kým medveď zabije jednu – dve ovce a vezme si ich
so sebou, vlk roztrhá i desiatky oviec a svorka vie
zlikvidovať i celé stádo. Ani pes sa mu nepostaví,
iba chlap. Alebo rys – i ten vie urobiť galibu, ale nie
takú ako vlk. Preto mali kedysi pastieri pušky a pištole. Dnes ich už nemáme. Zákony už viac chránia
vlkov než ovce.

J

A poznajú ovce svojich pastierov?

Hej. Keď príde cudzí, utekajú od neho. Ak dakto
skočí cez plot do ovčinca, ovce sa i podupú, vyvrá-
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tia plot a utečú. Boja sa. Bača a pastieri vstupujú
do ovčinca len tadiaľ, kade ovce. Cez brány. Aby ich
nevyplašili. Ovce sa cudzích boja. I detí. Tie sa môžu
hrať s jahňatami, ale s ovcami už nie. Ovce si cez
pasenie, strihanie a dojenie vytvárajú so svojimi pastiermi vzťah. A tí s ovcami. Už podľa dotyku alebo
výzoru ovce dobrý pastier vie, či je ovca v poriadku,
či je zdravá. Mal som ovcu, ktorá sa chcela dojiť iba
u mňa. Na začiatku sme si museli namočiť ruky
do studenej vody, aby sme zvládli dojenie toľkých
oviec. Ručné dojenie je vždy lepšie než to strojové.

J

Spomínali ste, že ovce utečú. Naozaj zanechá pastier svoje stádo a ide hľadať zatúlanú ovečku?

Samozrejme. Uistí sa, že je stádo v bezpečí a hľadá
stratenú ovcu i tri dni. Ak je živá, tak bečí a aj
pes ju vie vycítiť. To keď niekam spadne alebo sa
zamoce do krovia. Ale stane sa, že ju nenájdu ani
po troch dňoch. Vtedy vedia, že je už po nej.

Kde bolo na Slovensku najviac oviec?

No tu na východe. Tu sa pásli ovce od Tatier až
po stráne Slanských vrchov na Dolnom Zemplíne.
Všade boli ovce. Možno i v každej dedine. Predtým
mal napríklad v Osturni každý gazda zopár oviec,
a tie sa spoločne pásli. Bolo ich i päťstosedemdesiat. Tie sa volali zháňanky a vyháňali sa zvyčajne
na Juraja.
František Lizák s dcérou pri hre na Heligónke. Zdroj: archív autora

Ovce sú zvedavé zvieratá. Tvrdohlavé, ale zvedavé. Keď som ich pásol, tak som pasienok rozdelil
na polovicu. Prv som ich pásol na jednej a potom
som sa tváril, že spím. Ony sa na mňa pozreli
a pomaly skúsili prejsť na druhú stranu. Ale stále
pozerali, či spím. Ovca nezje hocičo. Na jari je veľa
liečivých bylín, preto je májová bryndza najlepšia.

J

J

A čo robili kedysi pastieri po večeroch?

No čo?! Rozprávali si príbehy a spievali. Neraz
i také strašidelné. Akosi sme to tam hore na pasienkoch vycítili, keď niekto z blízkych zomrel.
A nielen my – i ovce boli tú noc nepokojné. I mne
sa zdalo, že vidím človeka v otcovej košeli v tú noc,
keď otec zomreli. Ale v príbehoch bolo i veľa skúseností. Spomínam si na jeden. Raz prišiel za bačom
honelník a vraví mu, že sa mu čosi po žalúdku hýbe
a ani nič nejedol. Bača už vedel. Kým honelník
spal, do žalúdka mu vošiel had. A tak honelníka
zavesili za nohy nad vriacu žinčicu a had vyšiel
za sladkým von z neho rovno do kotla.

J

František Lizák
v drevenici, ktorú si
do Bokše presťahoval
zo Stredného Slovenska

Čo by ste si ako
pastier želali?

Aby sa na Slovensku
začali podporovať
tradičné domáce veci.
Aj ovce. Veď bryndza bola uznaná ako
tradičný slovenský
výrobok. A keby štát
podporil pastierstvo,
tak by bolo i pastierov
a ľudia by mali naše
kvalitné slovenské jahňacie či baranie mäso.
A to je veľmi diétna
a chutná strava najmä
pre cukrovkárov. Moja
ujčiná sa dožila skoro
deväťdesiat rokov,
hoci bola cukrovkárka. Jedla iba baranie mäso
a pila žinčicu. To jej pomohlo. A nemuseli by sme
naše jahňatá vyvážať do Talianska. Alebo pre cenu
nakupovať u Rumunov alebo Bulharov ovčie mlieko, či v Poľsku mäso. Veď i preto odborníci radia
nakupovať bryndzu a ovčie výrobky priamo na slovenskom salaši. Tam je istota pôvodu a výrobky sa
pripravujú tradičným spôsobom so zachovaním
všetkých prospešných látok.
Ale salaše na Slovensku zanikajú a ovce sa predávajú. Keby štát podporil domácu produkciu a spotrebu týchto produktov u nás doma, boli by sme
nakoniec i zdravší.

VIETE, ŽE...?
Na Slovensku sa pasie
iba 59 oviec na tisíc
obyvateľov, teda podľa
oficiálnych štatistík
ich je 322 000 kusov.
Najväčší pokles bol
doteraz medzi rokmi
1990 a 2000, keď
počet oviec klesol
o 42 %, medzi rokmi
2012 a 2019 sa ich populácia znovu znížila
až o 21 %.

www.casopisslovo.sk
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HĽADANIE
VOĽNÉHO ČASU
Ema JAROŠOVÁ

Je príjemný letný deň a ty ležíš pri vode. Slniečko hreje
a príjemný letný vánok robí tento deň ideálnym na dovolenkové leňošenie. Zaslúžiš si to. Veď dennodenne si
dlhé hodiny obetovala svojej práci a keď si zavrela dvere
za jednými povinnosťami, doma ťa čakali ďalšie. Nie, celý
rok si sa nestihla nudiť. A teraz... teraz by si si tak rada ľahla, zavrela oči a nerobila nič. Áno, šlo by to, ale má to jeden
háčik. Alebo dva? Tri?
Ten tvorček, ktorý ťa volá mama. Aj
v tejto chvíli mu (im) musíš venovať
svoju pozornosť, lebo nie – on neobsedí pri tebe. On sa nerád nudí. Vlastne
sa nevie nudiť. Stále niekam uteká,
ustavične niečo skúma, vymýšľa. Hoci
jedna možnosť, ako dokonale vypnúť, by
tu bola. Smartfón v ruke by ho zabavil.
A ty by si si užila trocha oddychu, ktorý
ti tak patrí.
Vyrástli sme v dobe, keď sa naša mediálna zábava obmedzovala na Deduška
Večerníčka a Raťafáka Plachtu. Namiesto
hviezdnych vojen sme sledovali Pa a Pi
a Macko Uško či Bambuľka nám nielen
vyplnili desať minút času, ale zároveň
nás naučili, ako byť slušný, poriadny, ako

dobre vychádzať s druhými. A až na ten
krátky čas, keď nás zabávala televízia,
museli sme si nájsť spôsob, ako prežiť
zvyšok voľného času sami. „Mami, ja sa
nudím...“ Živo si pamätám, ako som sa
často obšmietala okolo mamky v kuchyni, hlavne keď sa nedalo behať vonku
s kamarátmi. Ale mamka nevedela, čo je
nuda. Vždy mala dosť práce, a tak som sa
vďaka nude vyberala do nových svetov.
Knižní hrdinovia bičovali moju fantáziu
a keď sa strany minuli, boli ceruzka a papier mojimi pomocníkmi, vďaka ktorým
vzniklo vždy niečo nové. A tieto výtvory
boli bohatstvom, ktoré som si starostlivo
opatrovala a bola na nich hrdá tak, ako je
majster pyšný na svoje dielo. Keby nebolo
nudy, nič z toho by nevzniklo. Kde nie

je nuda, kde nie je voľný čas, tam nemá
kedy a kde rásť tvorivosť.
Generácia dnešných detí pri nude siaha
po tablete, smartfóne. Tam sa končí ich
cesta za dobrodružstvom, ktorú si mali
dláždiť samy. Vyberajú sa tam, kam
ich chcú dostať tvorcovia videí či hier.
Mládež už televíziu ani nesleduje, lebo
jej obsah je nudný. Podnetmi sú presýtení tak, že len ťažko nájsť niečo, čo ich
zaujme. Zvykli si na vzrušenie, ktoré
im ponúka blikajúca obrazovka, zvykli
si na ľahko dostupnú odmenu, ktorú
im ponúka prejdenie ďalšieho levelu.
Slávka Kubíková vo svojej knihe Krotitelia displejov odkrýva účinky dopamínu
na ľudský mozog. Dopamín je látka, ktorá
sa vylučuje, keď dosahujeme ciele alebo
vyhrávame súťaže, preto potom zažívame
euforické pocity a spravidla chceme viac.
Boli sme stvorení, aby nám úspech prinášal potešenie. Táto žiadaná látka potešenia zvyčajne poháňa človeka k užitočným
skutkom. Zasadiť, okopať, zalievať, znovu
okopať, plieť, aby človek mohol napokon
zbierať úrodu a zažiť pocit uspokojenia.
Presedieť hodiny s hudobným nástrojom,
aby mohol svojmu okoliu predstaviť
známu melódiu vo vlastnom podaní.

SOM GRÉCKOKATOLÍK

a som na to hrdý

V slove gréckokatolík sa skrývajú štyri dimenzie: duchovná, obradová, teritoriálna a národná. Štyri prvky akoby
pripomínajúce stoličku, ktorá je oporou a pevným miestom pre
každého pokrsteného gréckokatolíka. V prvom rade je naša Cirkev
prostriedkom na spásu a miestom praktizovania našej viery.
Obradovo nás spája s Východom a misiou sv. Cyrila a Metoda. Teritóriom nás ukotvuje v centrálnej Európe a prirodzene nás prepája
s dejinným vývojom viacerých moderných európskych národov.

Mgr. Peter Krajňák
bývalý štátny tajomník
ministerstva školstva

www.casopisslovo.sk

Stavať v pieskovisku guľôčkovú dráhu,
aby po chvíľke námahy videl skrotenú guľôčku pohybovať sa presne tým
smerom, ktorým plánoval. Žiaľ, digitálne
technológie rafinovane zneužívajú to,
ako sme nastavení. Náš mozog reaguje
uvoľňovaním dopamínu na každý lajk
na facebooku, ktorý zinkasujeme, a ešte
viac dopamínu sa nám dostane, keď
porazíme nepriateľa v počítačovej hre.
Veľa príjemných pocitov za minimálnu
námahu nás viac a viac vťahuje do digitálneho, virtuálneho sveta. Stávame sa jeho
otrokmi.

A čo ďalšie krúžky? A čo šport? Zo
všetkých strán počúvame kritiku mladej
generácie, ktorá sa nehýbe. Trpí obezitou, nedosahuje výkony, ktoré sme
dosahovali my a naši rodičia. A znova
sme pri rozmachu médií, lebo práve ony
poznačili našu dobu natoľko, že dostala
prívlastok digitálna. Tak sa stáva, že
z Jakuba je majster sveta vo futbale, hoci
nikdy nestál na ozajstnom ihrisku a z telocviku má trojku. Nie, Kubko nemusí
byť profesionálnym futbalistom ani Nelka gymnastkou. Stačila by chvíľka voľného času na ihrisku, preliezačka, lopta...
Hrajú sa vôbec dnešné deti na chytačky?
Majú na to čas? Denný režim mnohých
je naplánovaný do poslednej sekundy
a takmer sa začínajú podobať večne
zaneprázdneným a nestíhajúcim dospelákom. Nemajú čas sa nudiť. Nepoznajú,
čo je to nuda. Ak aj majú chvíľku voľna,
majú vždy po ruke tablet nabitý apliká-

rodina

„Vravím si: ‚Keby som mal krídla
ako holubica, odletel by som si
odpočinúť, zaletel by som
ďaleko, našiel si útulok
v samote.’” Ž 55, 7 – 8

pexels.com

Čo však s voľným časom dieťaťa, ak chceme, aby vyrastalo slobodné? Dieťa má vyrastať v podnetnom prostredí. Nemá byť
samorast. Má byť formované. Tu do problematiky voľného času vstupuje rodičovská zodpovednosť. Rodič usmerňuje
činnosť svojho potomka vhodným smerom. Bez toho, aby sme dieťa viedli k láske
k hudbe a vybrali spolu vhodný hudobný
nástroj, nezačne dieťa svoj voľný čas tráviť
komponovaním vlastných skladieb. A hoci
ten potenciál v ňom drieme, nikdy sa
nerozvinie. Mnohí si povedia, že kresliť si
dieťa môže aj doma, no predsa ho niekto
odborne pripravený môže naučiť zachytiť
obraz novými spôsobmi. Podobne je to aj
s vierou. Boha môže stretnúť človek, ktorý
o ňom doma nikdy nepočul, rovnako ako
ten, ktorého rodičia odmalička vodili
do Božieho domu. Predsa len človek túži
dopriať svojim deťom radosť zo života
s Bohom, požehnanie spoločenstva veriacich rovesníkov. Život farnosti a kolobeh
cirkevného roka by si mal nájsť miesto
v živote malého kresťana.
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ciami, s internetom a youtube videami
– dopamín na počkanie. Nevedia, čo je to
tvorivá chvíľka, keď vymýšľam niečo len
tak – hoci nemusím.
Žijeme vraj v rýchlej dobe, v ktorej nemáme na nič čas. Problém však vidím v tom,
že chceme stíhať viac, ako je nutné. Hlavne my dospelí by sme mali prehodnotiť
svoje priority a rozhodnúť sa, či to všetko
naozaj potrebujeme. Veď my máme naše
deti usmerniť. Vychovať z nich zdravých,
vyrovnaných jedincov, ktorí budú vedieť
čeliť krízam, budú schopní riešiť problémové situácie, budú žriedlom nápadov. Alebo si naozaj myslíme, že všetko
dobré už bolo vymyslené? Spomaľme
my a spomaľme aj naše deti. Začnime sa
nudiť. Začnime tvoriť. A možno aj spolu.
Poďme spolu do prírody. Žasnúť nad
krásou stvorenia. Kochať sa nad krásnym

výhľadom, nad krajinou, ktorá nám leží
pri nohách, ale aj nad chrobáčikom, ktorý
mi pristál na rukáve. Naučme deti, že
svet nie je hranatý ako v Minecrafte, ale je
plný tvarov, farieb, zvukov a, samozrejme,
vzťahov. Ak sa naučia tešiť z krásnych
vecí, ktoré nám život ponúka, nebudú
musieť siahať po lacných odmenách
a dláždiť si cestu k závislostiam.
Na záver moja aktuálna skúsenosť z korona-karanténneho obdobia. Do správy mi
uprostred týždňa prišla fotka lákavo vyzerajúcej torty. To sa neter doma „nudila“.
A u nás doma? Desaťročná dcéra prišla
s iniciatívou, že uprace špajzu. Nuda je
skvelá vec. Nuda je základ tvorivosti.
Zdroj nových nápadov. Vďaka ti, Pane,
za voľný čas. Prosím ťa, aby sme ho vedeli
vždy zmysluplne využiť. Aby bol plodný
a osožný. Amen.

www.casopisslovo.sk
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katechéza

MIESTO SLOBODY
V ČASOCH
NESLOBODY

pre kňaza. Pôvodná fara bola asanovaná z dôvodu výstavby vodnej nádrže
Zemplínska šírava. Za utŕžené peniaze
a vďaka finančným zbierkam medzi
veriacimi sa v máji 1966 začalo s výstavbou novej fary. Pravoslávny farár v nej
býval už od októbra 1967, ale stavebné
povolenie bolo vydané až dodatočne, a to
8. augusta 1969. Nepomáhali prosby zo
strany gréckokatolíckych veriacich, ba
ani nátlak, takže k vysťahovaniu došlo až
8. februára 1974.
Interiér chrámu v Klokočove pred korunováciou ikony. Zdroj: archív Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove

Daniel Atanáz Mandzák CSsR

Správna komisia pri ONV v Michalovciach posudzovala žiadosť gréckokatolíckych veriacich z Klokočova o zriadenie
systemizovaného miesta v ich obci.
Keďže Pravoslávna cirkev ani po opätovných výzvach nepredložila zoznam
veriacich, správna komisia s platnosťou
od 17. októbra 1968 pridelila faru a chrám
Gréckokatolíckej cirkvi. Východoslovenský KNV v Košiciach následne 14. novembra oznámil Eparchiálnej rade Pravosláv-

nej cirkvi v Michalovciach, že v Klokočove
zaniká pravoslávny farský úrad z dôvodu
prechodu veriacich do Gréckokatolíckej
cirkvi. Vykonanie tohto rozhodnutia však
nebolo jednoduché.
Pravoslávna cirkev si nárokovala na spoločné užívanie chrámu a neuvoľnila ani
priestory farskej budovy. Gréckokatolíkom sa podarilo získať chrám relatívne
rýchlo, ale zložitejšie to bolo s bývaním

Farnosť od jej opätovnej systemizácie až
do roku 1991 spravovali redemptoristi.
Od konca októbra 1968 to bol Štefan
Lazor, ktorého už 15. novembra nahradil
Michal Majovský. Keďže sa snažil oživiť
púte, v roku 1969 sa na nej zúčastnilo
asi desaťtisíc veriacich. Nečudo, že jeho
aktivity sledovala Štátna bezpečnosť.
Zvlášť v letnom období organizoval pre
turistov náboženské obrady vo večerných
hodinách. Ostro slovne vystupoval proti
komunistickému režimu, dokonca spoločne s jedným učiteľom strhávali a ničili
sovietske zástavy v obci. Riešil to aj michalovský Okresný výbor KSS, a tak sa to
nemohlo skončiť inak ako preložením. Aj
tak Michal Majovský dopadol dobre, lebo
pôvodne mu navrhovali odobrať štátny
súhlas. Od 1. septembra 1970 pôsobil
vo farnosti Andrej Prokopovič. Viedol
primeranú pastoráciu, spravoval farnosť
s dvoma filiálkami, vysluhoval sviatosti,
deti vyučoval náboženstvo a viackrát
opravoval zverené chrámy a faru.
V apríli 1971 v rámci normalizácie cirkevných pomerov v okrese ONV v Michalovciach zaujalo toto stanovisko: „Pokiaľ
ide o klokočovskú púť, ktorá presahuje
rámec okresu, budeme aj naďalej jej
rozsah paralyzovať na maximálnu mieru.“
Tento prístup bol dôsledne dodržiavaný až do novembra 1989. Štátny súhlas
na spovedanie počas odpustovej slávnosti
dostávali maximálne dvaja kňazi z dekanátu, pričom aj prípadná účasť prešovského ordinára musela byť povolená. Roky
platil zákaz robiť počas slávnosti procesie.
Veriaci však postupne prichádzali aj zo
širšieho okolia, a teda prestávali rešpektovať nariadenie komunistov o tom, že
odpust má byť iba „miestneho rázu“.
Udalosti z novembra 1989 spôsobili, že aj
na pútnickom mieste Klokočov sa začala
písať nová kapitola jeho dejín.
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zo života

pexels.com
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PROSTE
A DOSTANETE
NIKOLA
Mám 26 rokov. Pred niekoľkými rokmi
som sa vydala za svojho staršieho manžela, ktorý mi napĺňa každý deň láskou.
Ale jediné, čo nám chýbalo k šťastiu, bolo
bábätko. V našej farnosti slúži kňaz, ktorý
mi je veľkou oporou po duchovnej stránke.
Stále keď som prichádzala k svätej spovedi, sa ma náš kňaz pýtal, ako sa nám darí
s bábätkom, a ja som mu vždy odpovedala:
„Otče, nechávame to v Božích rukách.“
V októbri 2019 som bola na pravidelnej
preventívnej prehliadke u gynekológa.
Pani lekárka skonštatovala, že som zdravá
a že mám už najvyšší čas aj vek na bábätko. Vzala mi aj vzorky krvi na rozbor, ako
sa pri bežných kompletných vyšetreniach
robí, a povedala, že mám zavolať asi tak
o týždeň. Tak som aj urobila a doktorka mi
oznámila výsledky. Môj cyklus je v poriadku, ale ak by u mňa došlo k oplodneniu,
moje telo nemá dostatočný počet hormónov, aby oplodnené vajíčko v maternici podržalo, takže sa s nasledujúcim
menštruačným cyklom vyplaví von. Nie je
to nič strašné a dá sa to liečiť tabletkami. Ja
som sa však trošku zľakla a išla som svoju
situáciu riešiť s naším kňazom. Povedala
som mu, aký mám problém, a on mi povedal jednu veľmi podstatnú vetu: „Lekár
lieči, ale Pán Boh uzdravuje.“ Povzbudil
ma a povedal, že mám ísť do tejto liečby,
brať lieky, ktoré mi pani lekárka predpíše,
a všetko nechať v Božích rukách.
Práca a mnoho iného spôsobili, že som
na svoj problém akosi pozabudla a nešla
som si po recept k lekárke. Až kým neprišlo
obdobie, keď sme boli nútení byť doma
z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19.
Meškala mi menštruácia, ale brala som
to ako normálnu vec, keďže nie vždy to
bolo pravidelné. Išla som preto k lekárke

na vyšetrenie, ktorá skonštatovala, že nie
som tehotná, a naordinovala mi lieky, ktoré
mám užívať, aby sa nám podarilo čo najskôr
otehotnieť. Pichla mi vyvolávaciu injekciu
na menštruáciu, ktorá mala prísť do desiatich dní, a keď sa mi cyklus skončí, mám
začať s liečbou a brať lieky, ktoré mi naordinovala. Ale stalo sa niečo prekvapujúce.
Menštruácia mi neprichádzala ani po desiatich dňoch. Stále som čakala, že to už
konečne príde, aby som mohla čím skôr
začať s liečbou. Po desiatich dňoch som
išla znova k lekárke na vyšetrenie s tým, že
mi ,,to“ ešte stále neprišlo. Pani lekárka ma
znova vyšetrila, urobila mi sono a oznámila mi radostnú novinu: „Gratulujem vám,

ste v ôsmom týždni tehotenstva.“ Ostala
som zarazená a prekvapená a moja otázka
znela: „Ale ako je to možné? Veď ste mi
povedali, že sa to nedá, lebo moje telo má
málo potrebných hormónov na udržanie
plodu!“ A ona mi odpovedala: „Tu zasiahla
Božia moc.“ Viete si predstaviť moju reakciu? Moje myšlienky a tú radosť v srdci?
Bolo to niečo neopísateľné... Naozaj.
Keď mi pani lekárka na prvom vyšetrení
oznámila, aký mám problém, na odporúčanie nášho kňaza som sa začala modliť
litánie k Svätému Duchu. Modlila som sa
na rôzne úmysly a jeden z nich bol aj moje
tehotenstvo. Modlila som sa za tehotenstvo v takom zmysle, aby sám Pán Boh
uznal, kedy je najlepší čas otehotnieť, že
to nechávam v jeho rukách. A on nám
požehnal.
„Proste a dostanete.“ To je to jediné, čo
nám zostáva. Vložiť celý svoj život a celé
naše konanie, rozhodovanie a úmysly
do Božích rúk. A on sa postará. Momentálne som v piatom mesiaci tehotenstva
a všetko zatiaľ prebieha v poriadku. Chcela
by som povedať všetkým, a hlavne ženám,
ktoré majú nejaké problémy s otehotnením – verte a odovzdajte svoje problémy
a starosti Bohu. On sa postará tak, ako sa
spieva v jednej kresťanskej piesni: „... zlož
svoju starosť na Pána a on sa už postará.“

PRICHÁDZA KU MNE JEŽIŠ,
POKRSTENÝ V JORDÁNE (2)
Ježišu, čakám ťa s pokorou a láskou, pretože mnoho sa chcem od teba naučiť.
Tieto udalosti sú aj pre mňa veľkým poučením. Predovšetkým ako mám počúvať
nebeského Otca, ako si mám ceniť sebaumŕtvovanie, ako sa mám zachovať v pokušeniach.
Bojím sa však jedného, že som nehodný prísť k tebe, pretože nie vždy som vedel
doceniť odriekanie ako ty. Nie vždy som bol rozhodný proti zlému duchu. Som
plný telesnosti, pýchy. Tiež ľahkomyseľný v pokušeniach, ba niekedy možno aj
sám vyhľadávam príležitosť na pokušenie.
Ľutujem, že som bol toľkokrát neverný tebe, tvojmu učeniu. Prichádzam, aby som
sa posilnil v tvojom duchu a stal sa lepším, vždy podobnejším tebe i vždy rozhodným v boji proti zlému.
Príď, Ježišu! Čaká ťa nedokonalé, ale napriek tomu úprimné srdce. Príď do môjho
srdca, pretože moje srdce bude spokojné len vtedy, keď budeš v ňom panovať.
Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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Každá hláska získa cenu až v slove.

Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
16. – 18.10. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Snina, Medzilaborce. Veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
23. – 25.10. AŠAD
06. – 08.11. AŠAD
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát,11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC)
17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Ponuka spovede a duchovného rozhovoru pred svätými
liturgiami a po nich alebo
vo štvrtok večer, resp. podľa
dohody
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) 17.00 Liturgia (katedrála) 18.00
Stretko
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(mikrogaléria, Mlynská dolina)

„Mojim nohám dal rýchlosť jeleňa
a postavil ma na výšinu.“
2 SAM 22, 34
Jozef Petričko

Páči sa mi to

3

Komentáre

Z Biblie pre IT:
– Pane, ty mne máš defragmentovať disk?
– Peter, ty si server a na tento server zavesím
svoj operačný systém!
– Po mne príde väčší programátor. Nie som
mu hoden ani nabootovať systém.
– Ajhľa, posielam vás ako obyčajných užívateľov medzi hackerov, buďte teda opatrní ako
Nod32 a nevinní ako Linux...
– Ale ja na ňom viny negooglim!
– Zo stromov súborov v raji môžete sťahovať,
ale zo stromu súborov poznania dobrého
a zlého aplikácie nesťahujte!
– I dal Boh Eve a Adamovi ban a pred vstup
postavil firewall...
– Alebo ako hovorí programátor Pavol v maili
Korinťanom - doteraz vidíme hmlisté obrazy
iba v rozlíšení 256 farieb, ale potom uvidíme
full HD (a 3D).
– Milý Teofil, cirkev v Efeze sa odo mňa odvracia a inštaluje Linux.
– Mojžiš vám dal túto disketu len pre pomalosť vášho pripojenia!

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov

Zdieľať

Natália Legiňová, umelecký nadšenec
Boh nám dáva silu v každom čase, je s nami a sprevádza
nás. Niekedy nás stavia na výšinu, aby sme mohli vidieť
jeho očami. Nie pohľadom z výšky, ale z jeho perspektívy.
Keď začneme pozerať na svet okolo, na ľudí a na situácie
s láskou, lebo to je tá perspektíva, a snažíme sa pochopiť to
z pohľadu Boha, úplne sa zmení naše zmýšľanie. On sám je
láska, ktorú potrebujeme. Potrebujeme ho na prvom mieste
v našom živote.
Páči sa mi to . Odpovedať

Barbora Mekelová, študentka, animátorka
S ÚSMEVOM
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Mal si už niekedy pocit, že niečo nedobehneš? Si frustrovaný zo samého seba? Už si to vzdal alebo to chceš vzdať?
Priznám sa, aj ja mám sklon to vzdať s mnohými vecami.
Naozaj. Nedokážeš to dobehnúť, ja to nedokážem dobehnúť.
On to však dokáže predbehnúť! Ježiš je úžasný tréner. Je
dokonalý v načasovaní a trpezlivosti. Osobne som jeho obrovským obdivovateľom. Má v kompetencii dať nám rýchlosť
jeleňa, aby sme preskočili prekážky, cez ktoré sa nevieme
dostať, a pozrieť sa na všetky okolnosti nášho života z jeho
perspektívy. Sľúbil nám to. Stačí len poprosiť.
Páči sa mi to . Odpovedať

Natalia Žolnová, študentka, animátorka
Všetci sa chceme dostať na vrchol. A ja nie som iná. Zo
všetkých svojich síl sa snažím dostať tam hore. Prekonávam
všetky prekážky, len aby som dosiahla svoj cieľ, svoju výšinu. Po chvíľke cesty však zistím, že nevládzem. Som pomalá.
Kondička ma opustila. Chcem to vzdať. No uvedomím si, prečo mi to nejde. Snažila som sa sama. Nedovolila som Ockovi
pomôcť mi. Spoliehala som sa na to, že to zvládnem sama.
A pritom len on je ten, kto ma môže postaviť na výšinu
a mojim nohám dať rýchlosť jeleňa.
Páči sa mi to . Odpovedať

SVÄTÝ GERARD
MAJELLA
Tento taliansky svätec
(1725 – 1755) je
patrónom tehotných
žien a detí (vrátane
nenarodených). Sv.
Gerard sa narodil v apríli 1726 v mestečku
Muro Lucano východne od Neapola. Už ako
dieťa mával – tak sám
hovoril – zjavenia Pána
Ježiša, Panny Márie
i anjelov, a z toho sa
cítil veľmi šťastný. Raz
cez „zabudnutú“ vreckovku zachránil mladú
matku pri ťažkom
pôrode od smrti. Sám
neskôr ochorel a začal
chrliť krv. Zomrel
počas zjavenia.

zivotysvatych.weebly.com

PODUJATIA
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Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK
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NAPÍŠTE NÁM
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z kresťanského sveta

VATIKÁN/CHORVÁTSKO g Na sviatok
Narodenia Presvätej Bohorodičky 8. septembra
vymenoval pápež František Mons. Milana Stipica, doterajšieho apoštolského administrátora, za
eparchiálneho biskupa v Križevci (Chorvátsko).
Vladyka nominant sa narodil v meste Bosanski
Novi (dnešná Bosna a Hercegovina) 28. decembra 1978. Absolvoval malý seminár v Záhrebe
a po maturite pokračoval vo formácii v gréckokatolíckom seminári v Záhrebe a v štúdiách
na miestnej teologickej fakulte. Diakonát prijal
v novembri 2002 a kňazskú vysviacku 18. októbra 2003 z rúk vladyku Slavomíra Miklovša.
V roku 2007 bol vymenovaný za protojereja a pôsobil v Dalmácii. V rokoch
2012 – 2019 bol farárom vo farnosti Jastrebarsko. 18. marca 2019 bol po odchode vladyku Nikolu Kekiča do dôchodku vymenovaný za apoštolského administrátora sede
vacante eparchie. Eparchia v Križevci je dejinne spojená s Gréckokatolíckou cirkvou
na Slovensku. V rokoch 1922 – 1927 bol administrátorom Prešovskej eparchie
križevacký vladyka Dionýz Njaradi, ktorý navyše aj na prelome rokov 1938 – 1939
spravoval tú časť Mukačevskej eparchie, ktorá ostala vo vtedajšom Česko-Slovensku. Po smrti vladyku Vasiľa Hopka (1976) to boli práve vladykovia z tejto eparchie,
ktorí prichádzali svätiť našich adeptov kňazstva do Prešova. (Daniel Černý)

CLEVELAND/USA g Vladyka Milan Lach SJ,
biskup eparchie Parma, slávil 23. augusta rozlúčkovú liturgiu pre Farnosť svätého Mikuláša
gréckokatolíckych Chorvátov v USA na Superior Avenue v Clevelande. Táto chorvátska farnosť mala svoje počiatky v roku 1902. Veriacim
slúžili primárne kňazi, ktorí sami mali pôvod
v Križevackej eparchii. (TSKE)
MUKAČEVO/UKRAJINA g V mukačevskom
chráme zasvätenom Zosnutiu Presvätej Bohorodičky sa 28. augusta konala odpustová slávnosť. Počas archijerejskej liturgie udelil vladyka
Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor
Mukačevskej eparchie, kňazské svätenia trom
svätencom. Novokňazi sú medzi prvými, ktorých vysvätil vladyka Nil z pozície apoštolského
administrátora eparchie. Svätenci pochádzajú
z Rachova, Volovca a Iršavy. (TSKE)

V MAĎARSKU VZNIKÁ
NOVÉ MÚZEUM
GRÉCKOKATOLÍCKEHO
UMENIA
NYÍREGYHÁZA/MAĎARSKO g Teologické
kolégium svätého Atanáza v meste Nyíregyháza
31. augusta informovalo o tom, že v tesnej blízkosti
kolégia sa začalo so stavbou budovy nového gréckokatolíckeho múzea umenia, ako aj domu svätého
Atanáza pre hostí. Tento projekt tak otvára novú éru
v dejinách Gréckokatolíckej metropolie v Maďarsku,
ktorú tvoria Hajdúdorožská archieparchia so sídlom
v Debrecíne a jej podriadené eparchie v mestách
Nyíregyháza a Miškovec. Samotné teologické kolégium vzniklo v roku 1950 ako odpoveď vtedajšieho
biskupa Mikuláša Dudáša OSBM na zatvorenie
tradičných gréckokatolíckych seminárov v Užhorode a Prešove. Kolégium bolo v roku 1995 afiliované
k Pápežskému východnému inštitútu v Ríme (PIO)
a od roku 2006 je k nemu pridružené. Škola je veľmi
činná aj na poli výskumu východného kánonického
práva. (TSKE)

V PRAŽSKOM EXARCHÁTE
SI PRIPOMENULI SVIATOK
BL. DOMINIKA METODA TRČKU
PRAHA/ČESKO g V pražskom
Chráme Matky ustavičnej pomoci
a svätého Kajetána na Malej
strane bola 25. augusta slávnosť
pri príležitosti sviatku blahoslaveného mučeníka Dominika
Metoda Trčku CSsR. V tomto
roku si pripomíname 110. výročie
jeho kňazskej vysviacky (17. júla
1910) a primícií práve v tomto
chráme. Organizátorom slávnosti
bolo Veľkoprepošstvo vojenského
a špitálskeho rádu svätého Lazára
Jeruzalemského v Čechách v spolupráci s Pražským gréckokatolíckym exarchátom. Božskej liturgii
predsedal vladyka Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha, spolu s otcom Kornelom Balážom, ceremoniárom
a členom Rádu svätého Lazára, ako aj duchovným slovenskej gréckokatolíckej
farnosti v Brne, otcom Jankom Bilým, ktorý na slávnosť zo svojej farnosti priniesol
relikvie blahoslaveného, ktoré sú uložené v jeho farnosti. Na slávnosti sa zúčastnili aj ďalší duchovní a veriaci latinského i byzantského obradu. Uvedený chrám
začali stavať na konci 17. storočia. Otcovia redemptoristi ho do správy dostali
v roku 1869. Pôsobili tu až do smutne známeho roku 1950, keď boli rehole na území vtedajšieho Československa likvidované. Chrám im bol vrátený až v roku 2005
a v roku 2018 redemptoristi uzavreli dohodu s Vojenským a špitálskym rádom
svätého Lazára Jeruzalemského o užívaní tejto pamiatky. (Daniel Černý)

Lucie Horníková

BILKY/UKRAJINA g Na historickej Podkarpatskej Rusi (dnešná Ukrajina) sa 27. augusta
konala pešia púť na pamiatku kňaza a mučeníka
Petra Pavla Orosa (1917 – 1953), ktorého beatifikačný proces je otvorený v Ríme. Púť sa konala
už po tretíkrát a viedla z Iršavy do obce Bilky.
Sluha Boží otec Oros bol zavraždený pre svoju
vieru 27. augusta 1953. Ako sa vyjadril nebohý
vladyka Milan Šášik CM počas prezentácie knihy o živote tohto mučeníka a vyznávača viery,
„Pavlo Oros slúžil Bohu celým svojím životom,
a je žiarivým príkladom hlbokej duchovnej
lásky k Ježišovi Kristovi“. (Daniel Černý)

Križevacká eparchia

NOVÝ SÍDELNÝ BISKUP
EPARCHIE KRIŽEVCI V CHORVÁTSKU
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25. VÝROČIE FARNOSTI
PREŠOV-SEKČOV
Ľuboš PAVLIŠINOVIČ

Tento rok si farnosť Prešov-Sekčov pripomenula 25 rokov
od svojho zriadenia a dve dekády od postavenia Chrámu
Povýšenia svätého Kríža. Gréckokatolícka farnosť PrešovSekčov vznikla 1. augusta 1995 vyčlenením z farnosti
Prešov dekrétom vtedajšieho prešovského sídelného
biskupa Mons. Jána Hirku.
Jozef Demčák

konali v prenajatom priestore objektu Opál
na Ulici Martina Benku. Po vyčlenení farnosti a pridelení patrocínia sa novoustanovený správca otec Vasil Kormaník podujal
so skupinou obetavých veriacich vystavať
vlastný chrám.

Pri modlitbe za šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov chrámu sa v hlavách
dnešných veriacich zvyčajne vynoria
scény z obdobia pred dvesto až tristo
rokmi. Ide o ľudí, s ktorými je väčšinou
ťažké sa identifikovať, o ľudí, ktorí sú nám
vzdialení nielen časovo, ale aj vzťahovo.
To však neplatí o farnosti na najväčšom
prešovskom sídlisku Sekčov, kde zakladatelia chrámu stále sedia v laviciach stavby,
ktorú vlastnými rukami a prostriedkami
pomáhali postaviť.
Do ustanovenia gréckokatolíckej farnosti
Prešov-Sekčov v už spomenutom roku 1995
na najväčšom prešovskom sídlisku bola
táto časť mesta obsluhovaná z mestskej
farnosti. Bohoslužby sa od 12. marca 1992

Pri príležitosti dvadsaťpäťročného jubilea
si farské spoločenstvo na Sekčove v nedeľu 2. augusta spomínalo na zrod celej
farnosti, ako aj na výstavbu chrámu.
Prezentáciu samotného počiatku, všetkých
odvedených prác a celej realizácie projektu viedol v pastoračnom centre prvý
miestny farár otec Vasil. Okrem dobových
videí a fotografií, ktoré zdokumentovali
prerod starého nedokončeného socialistického kina na stánok najvyššieho Boha,
si prítomní mohli vypočuť aj autentické
svedectvá z prvej ruky. Svedectvá o útrapách a obetiach, ale aj o nezištnej pomoci,
ktorú miestni na čele s ich vtedajším
farárom osobne vyhľadávali v Rakúsku
či Nemecku. Spomínaný objekt kina bol
zvolený na prestavbu ako chrám, pastoračné centrum a byt kňaza. Po odkúpení
objektu od mesta Prešov a schválení štúdie
zamýšľaného chrámu stavebno-liturgickou
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komisiou biskupstva sa začalo s prípravou
projektovej dokumentácie, ktorú realizoval
Architektonický ateliér Maníková-Maník
z Veľkého Šariša. Stavebné práce sa začali
9. septembra 1998 a stavba komplexu bola
skolaudovaná 1. augusta 2000. Prvá svätá
liturgia v ešte neposvätenom chráme sa
konala 14. septembra 2000. Slávnostnú
posviacku chrámu vykonal 12. októbra
2003 prešovský eparcha Mons. Ján Babjak
SJ spolu s košickým exarchom vladykom Milanom
Chauturom CSsR.
Oslavy farského jubilea
vyvrcholili odpustovou
slávnosťou pri príležitosti
sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného
Kríža nad celým svetom.
Štvrtok pred samotnou
slávnosťou viedol duchovnú obnovu miestny farár
otec Jozef Novický na tému
Božie otcovstvo. V piatok
pokračovala duchovná
obnova kajúcim akatistom a slávením liturgie
s panychídou, pri ktorej
si farské spoločenstvo
spomínalo na všetkých
tých, ktorí ich predišli
do nebeského kráľovstva.
Hlavným celebrantom
bol miestny kaplán otec
Ľuboš Pavlišinovič, ktorý
sa prítomným prihovoril
v kázni na tému Kríž – jeho
životodarnosť a povýšenie
v živote každého človeka.
V sobotu pokračovala
duchovná obnova
v doobedňajších hodinách
opäť pod taktovkou otca
Jozefa, ktorý sa zameral
na tému kňazstva. Po slávení eucharistickej obety sa
všetci zhromaždení spojili
v modlitbe mariánskeho
večeradla, ktoré obetovali
za všetkých kňazov, ktorí
pôsobili vo farnosti PrešovSekčov, ako aj za všetkých
tých kňazov, ktorí z farnosti pochádzajú.
V nedeľu 13. septembra
2020 vyvrcholila odpustová
slávnosť archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú
celebroval vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Pred
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samotným slávením liturgie v kruhu asi
desiatky kňazov vladyka Ján ocenil prvého
miestneho farára otca Vasila Kormaníka, ktorého vymenoval za protojereja
Prešovskej archieparchie s právom nosiť
nábederník a zlatý kríž. Toto ocenenie
dostal nielen za veľkú obetu pri rozbehnutí
farnosti a výstavbe chrámu, ale aj za svoju
obetavú službu v seminári či prešovskej
charite. V samotnej homílii otec arcibiskup

taktiež pripomenul veriacim, aby nezabúdali na nedávnu minulosť, keď štátna moc
bránila ľuďom vyznávať ich vieru a plánovala životy ľudí bez Boha. „Aj sídlisko
Sekčov bolo naplánované so všetkým, čo
treba, ale iba na telesný život človeka, čiže
bez chrámu, bez Boha. Tak mali vyrastať
socialistickí či komunistickí ľudia. Ale
Božou mocou tma komunizmu pominula.
Boh nám ukázal svoju moc a prejavil svoje
milosrdenstvo, a zľutovanie aj tým, že dnes
tu na Sekčove stoja dva
chrámy, rímskokatolícky
a gréckokatolícky, a je
tu aj Kaplnka Božieho
milosrdenstva na poliklinike,“ dodal vladyka Ján.
Zároveň vyjadril veľké ďakujem otcovi Kormaníkovi, ktorý začal aj dokončil
stavbu chrámu, ako aj
bývalému primátorovi
Prešova Jurajovi Kopčákovi, ktorý nemalou mierou pomohol v realizácii
celého projektu.
V závere slávnosti sa
prihovoril ocenený Vasil
Kormaník, ktorý v prvom
rade ďakoval Bohu, že ho
povolal do Pánovej vinice
a zveril mu v nej podiel,
na ktorom sa snažil
ustavične pracovať pre
spásu svoju aj zverených
veriacich. Otec Vasil sa
poďakoval aj svojej rodine
a všetkým známym aj
neznámym sponzorom
zo Slovenska a zvlášť zo
zahraničia, bez ktorých
pomoci by tento chrám
mohol byť len s ťažkosťou
postavený.
Pamätná tabuľa na dobrodincov a organizácie,
ktoré výraznou mierou
pomohli realizovať sny
miestnych farníkov,
uvádza slová zo Svätého
písma „Neste si vzájomne
bremená“, a skutočne,
tento chrám je veľkým
mementom toho, čo dokáže dobrá vôľa, empatia
a vzájomná výpomoc,
keď sa s Božou pomocou
dá aj to najťažšie bremeno spoločnými silami
preniesť.
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Radoslav Babjarčík
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SPOMIENKA NA AKCIU P VO VYŠNÝCH RUŽBACHOCH
Československu. Na záver sa prítomným
prihovoril dekan GTF PU Mons. Peter
Šturák, ktorý sa poďakoval všetkým
organizátorom spomienkovej slávnosti.
Akcia P (pravoslavizácia) bola komunistami riadená likvidácia Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu. Zasiahla viac ako
225-tisíc ľudí hlásiacich sa ku Gréckokatolíckej cirkvi. Komunistickí funkcionári
sa na akciu veľmi dôkladne pripravovali
niekoľko rokov. Zriadili špeciálne komisie
a návratové výbory na krajskej, okresnej aj
miestnej úrovni. (Radoslav Babjarčík)

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, ktorý zároveň odhalil
a požehnal pamätnú tabuľu. Arcibiskup
vo svojej homílii zdôraznil, ,,že žiadna
politická strana nemohla zneužiť svoju
moc tak, ako to urobila Komunistická
strana v roku 1950. Je preto správne si tieto
smutné výročia pripomínať a nezabúdať
na udalosti z minulosti“. Po svätej liturgii
zaznela prednáška prodekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity Jaroslava Coraniča k téme likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom

Stanislav Gábor

VYŠNÉ RUŽBACHY g 26. augusta spomínali vo Vyšných Ružbachoch na smutné
sedemdesiate výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.
24. apríla 1950 sa v Bielom dome v kúpeľoch Vyšné Ružbachy uskutočnil tzv. malý
sobor. Spomienková slávnosť sa začala
modlitbou ruženca pri relikviách blahoslavených gréckokatolíckych biskupov
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa
Hopka. Archijerejskú svätú liturgiu v rímskokatolíckom farskom Kostole Obetovania Pána vo Vyšných Ružbachoch slúžil

VLADYKA PETER RUSNÁK OSLÁVIL
OKRÚHLE ŽIVOTNÉ JUBILEUM
BRATISLAVA g V nedeľu 6. septembra oslávil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák okrúhle životné jubileum – 70 rokov života. Pri tejto príležitosti slávil v Katedrále
Povýšenia svätého Kríža v Bratislave ďakovnú archijerejskú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku (o 9.00 h), ako aj v slovenskom jazyku (o 10.30 h). Po oboch bohoslužbách
nasledovalo agapé na nádvorí eparchiálneho úradu. V mene bratislavskej farnosti
zablahoželal vladykovi k narodeninám miestny farár otec Rastislav Čižik (po prvej
liturgii) a protosynkel otec Vladimír Skyba (po druhej liturgii) a odovzdali mu dary:
omofor tmavočervenej farby, vyšívanú ikonu Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
a drevený kríž. Bratislavský eparcha vyjadril veľkú vďaku za dary slovami: „V živote
treba objavovať Božiu lásku. Objavovať jeho milosrdenstvo, objavovať tajomstvá, ktoré
sú ukryté aj v našich blížnych. Lebo Boh skutočne miluje každého človeka a pozýva ho
na svadbu, pozýva ho do neba. Na nás je, aby sme to s vážnosťou prijali, tešili sa z tohto
pozvania a toto pozvanie aj zrealizovali.“ (Stanislav Gábor)

EKUMENICKÁ
BOHOSLUŽBA
V KOŠICIACH
KOŠICE g Maďarskí veriaci troch historických cirkví sa stretli v stredu 19. augusta
v košickom kalvínskom kostole na spoločnej
ekumenickej bohoslužbe na počesť svätca
a zakladateľa maďarského štátu, kráľa Štefana I. Na úvod pozdravil prítomných veriacich
dekan Reformovanej cirkvi Zoltán Orémus.
Vo svojom príhovore privítal generálneho
vikára Rímskokatolíckej cirkvi Zoltána
Pásztora a administrátora gréckokatolíckych
maďarských veriacich v Košiciach Vojtecha
Boháča. Po spoločnom speve 90. a 23. žalmu
nasledovalo evanjelium. Veriacim sa v homílii prihovoril otec Vojtech Boháč. V troch
hlavných myšlienkach evanjelia – o bráne,
dobrom pastierovi a jednom stáde – priblížil
život a dielo svätého Štefana. Vyzdvihol spôsob, akým dokázal tieto evanjeliové pravdy
zahrnúť do diela založenia nového štátu.
Liturgická slávnosť pokračovala prosbami,
ktoré viedol otec Zoltán Pásztor. Spoločným
apoštolským vyznaním viery a modlitbou
Otče náš sa liturgická slávnosť zakončila.
(Vojtech Boháč)
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ZOMREL OTEC MICHAL KUČERA
VRANOV N/T g V Chráme svätého Pia z Pietrelciny vo Vranove nad Topľou-Juh slávili 27. augusta
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a košický eparcha Milan Chautur CSsR pohrebné obrady
za zosnulého otca Michala Kučeru. Po ich skončení
boli ostatky zosnulého pochované v Úpore.
Otec Michal sa narodil 19. októbra 1943 v Úpore
v Trebišovskom okrese. Po maturite vyštudoval
v rokoch likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi teológiu
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove.
6. júna 1965 sa oženil s Annou Kallayovou a 4. júla
prijal v Prešove kňazskú vysviacku. Hneď ako to
bolo možné, sa stal gréckokatolíckym kňazom. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi
pôsobil vo farnostiach Pakostov, Stankovce a Dvorianky. Excurrendo spravoval farnosti Zemplínska Teplica a Zemplínske Hradište. V rokoch 1996 – 1999 pôsobil ako
rektor kňazského seminára v Prešove a od roku 1999 do roku 2011 vo farnosti Vranov
nad Topľou-Čemerné. V rokoch 1988 – 1991 pôsobil ako okresný dekan Trebišovského dekanátu a v rokoch 1997 – 2005 ako protopresbyter Vranovského protopresbyterátu. V roku 2007 získal akademický titul doktor pedagogiky. Vladyka Ján Babjak SJ
mu v roku 2013 udelil právo nosiť nábederník a v roku 2015 cirkevný titul protojerej
s právom nosiť zlatý kríž. Posledné roky svojho života prežil vo farnosti Vranov nad
Topľou-Juh. Svoju dušu odovzdal Bohu v nedeľu 23. augusta. (IS PA)
Vičnaja jemu pamjať!

Moroš Dupnák

PREŠOV g V stredu 19. augusta počas svojej
pracovnej cesty na východ Slovenska navštívil
Gréckokatolícky arcibiskupský a metropolitný
úrad v Prešove predseda Národnej rady Slovenskej
republiky Boris Kollár, ktorého prijal vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita a hlava
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Toto stretnutie
nadväzovalo na spoločné stretnutie z mája tohto
roka, kde na múre leopoldovskej väznice obaja
odhalili pamätnú tabuľu blahoslavenému prešovskému biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi
OSBM. Predseda parlamentu počas stretnutia s arcibiskupom Jánom Babjakom SJ diskutoval o viacerých
spoločenských a sociálno-etických témach. Arcibiskup Babjak ešte raz poďakoval Borisovi Kollárovi
za ospravedlnenie, ktoré z jeho úst zaznelo počas
príhovoru v Leopoldove a ktoré bolo veľkým zadosťučinením za všetky perzekúcie, krivdy a neprávosti,
ktoré sa udiali voči Gréckokatolíckej cirkvi počas
vlády komunistického režimu. (IS PA)
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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
V MICHALOVCIACH
MICHALOVCE g Pri príležitosti sviatku blaženého mučeníka Metoda
Dominika Trčku CSsR sa v bazilike minor v Michalovciach 29. – 30. augusta
konala odpustová slávnosť. Sobotný program sa začal posvätným ružencom
a pokračoval modlitbou Veľkej večierne s lítiou. Nasledoval Moleben k blaženému Metodovi, počas ktorého prišli k bazilike účastníci 8. ročníka pešej púte
z Nižného Hrabovca. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V kázni použil aj osobu svätého Jána Krstiteľa. Podobne ako on aj blažený mučeník Metod prišiel o život, pretože bol hrdinom
svojej doby v ťažkej epoche pre miestnu gréckokatolícku cirkev. Nepodľahol
klamstvám sveta, no vytrvalo ohlasoval Krista až do posledných chvíľ vo väzení. Program pokračoval v nedeľu, archijerejskú liturgiu slávil vladyka Cyril
Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol
martýrium – svedectvo redemptoristu Metoda, ktorého nazval mučeníkom
slobody svedomia. Blažený Metod mal na výber dve cesty – ľahkú, na ktorej
mohol zaprieť vladyku Gojdiča a nastúpiť na jeho miesto, alebo krížovú cestu
mučeníctva. Na záver sa sprievod kňazov spolu s vladykom pomodlil pri relikviách blaženého mučeníka Metoda. (Richard Fučko)

STAKČÍN g Na ihrisku v Stakčínskej Roztoke
sa 15. augusta stretli rodiny z farnosti Stakčín.
Po úvodnom slove starostu obce nasledovala
spoločná modlitba s otcom Petrom Demjanovičom a športové aktivity. Mladí z farnosti si
rozdelili jednotlivé stanovištia, kde sa venovali
deťom, ktoré mali možnosť vyskúšať si streľbu
na terč či zmerať si svoje schopnosti v rôznych
disciplínach. Účastníci si doniesli domov
diplom a niektorí aj medaily. Rodičia si popri
povzbudzovaní detí mali možnosť vychutnať
guľáš, ktorý pripravili miestni poľovníci.
(P. Demjanovič)
SIGORD g Jedným z dôležitých krokov
na ceste duchovného formovania členov spoločenstva rodín SKALA je téma evanjelizácie, ktorá je piatym stupňom duchovnej obnovy. Túto
duchovnú obnovu absolvovalo 18. – 22. augusta
pätnásť rodín, z toho deväť kňazských a šesť
laických v Centre pre rodinu na Sigorde. Obnovu viedol otec Peter Labanič s manželkou
Karin. Účastníci sa učili vydať osobné svedectvo
o Božom pôsobení v ich živote, a tak potvrdzovať ohlásenú kerygmu (radostnú zvesť).
(M. Hospodár)
STAKČÍN g Na florbalovom turnaji farností
Sninského protopresbyterátu sa 22. augusta
na Základnej škole v Stakčíne stretlo sedem
tímov. Úvodnú́ modlitbu viedol sninský protopresbyter Maroš Prejsa. V kategórii mladší
zvíťazil tím farnosti Stakčín a v staršej kategórii
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nenašli premožiteľa účastníci z farnosti Snina.
Na záver boli účastníkom odovzdané pamätné
diplomy a víťazom medaily. (P. Demjanovič)
TREBIŠOV g V deň zakončenia sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky 23. augusta veriaci
z farnosti Trebišov slávili odpustovú slávnosť.
Hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej
liturgie bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský
administrátor Košickej eparchie, a kazateľom
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Veriaci sa na odpustovú slávnosť
pripravovali trojdňovou duchovnou obnovou,
ktorú viedol otec Milan Záleha CSsR. Nedeľnú
slávnostnú liturgiu predchádzala posviacka
obnoveného interiéru chrámu. (V. Hübler)

LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE
2020 V GMC BÁRKA
JUSKOVA VOĽA g Letné stretnutia mládeže 2020 sa tento rok z Božej
milosti uskutočnili aj napriek hrozbe šíriaceho sa koronavírusu. V mesiacoch
júl a august sa na nich zúčastnilo 740 mladých účastníkov vo veku od 9 do 26
rokov, o ktorých sa staral
tím dvesto animátorov, štrnástich kňazov a troch zdravotníkov. Letné stretnutia
mládeže prebiehali formou
siedmich týždenných
turnusov pre rôzne vekové
kategórie. Hlavnou myšlienkou stretnutí bola myšlienka
pápeža Františka mladým
na tento rok: „Mládenec,
hovorím ti, vstaň.“ (Lk 7, 14)
Program bol ako zvyčajne
popretkávaný katechézami,
prednáškami, diskusiami
so zaujímavými hosťami,
rôznymi hrami, túrou,
prácami v skupinke, workshopmi, koncertmi kapely
Onezim či Peter Milenky
Band a rôznymi zábavnými
večerami. Vzácnosťou letných stretnutí mládeže bola
i zahraničná návšteva laického misionára z Rakúska, z organizácie Domov srdca, ktorý mladým vydal
svedectvo o svojom obrátení a nasledovaní Krista a priblížil misiu spomínanej
organizácie. Mladých navštívil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ, ktorý spolu s nimi slávil svätú liturgiu a diskutoval o rôznych zaujímavých
otázkach, ktoré mali možnosť klásť samotní účastníci turnusu. Mladí takto
opäť zakúsili záujem vladyku Jána byť im blízko, ako aj jeho starostlivosť
o nich. Samozrejmou súčasťou programu bola každodenná svätá liturgia, adorácie, krížové cesty, modlitby k Presvätej Bohorodičke a iné, skrze ktoré mladí
prehlbovali svoj vzťah k Bohu, Panne Márii i svätým. Mladí dotknutí Božou
prítomnosťou, očistení od hriechu skrze sviatosť zmierenia, posilnení sviatosťou Eucharistie a silou spoločenstva sa vydali k svojim rodinám či priateľom,
aby tak boli svedkami Božej dobroty a lásky. (Viktória Žolnová)

STARÁ ĽUBOVŇA g V priestoroch Špeciálnej
základnej školy svätej Anny v Starej Ľubovni
sa 26. augusta uskutočnilo online školenie.
Prednášajúca prostredníctvom konferenčného
hovoru usmerňovala povereného pedagogického zamestnanca školy, ako pracovať so
špeciálnym programom Grid 3. Tento program
možno využiť ako pomôcku na alternatívnu
komunikáciu pre užívateľov, ktorí nehovoria,
majú narušenú reč alebo motoriku. Zakúpenie
špeciálnych pomôcok pre školu bolo možné
vďaka grantovému projektu Budúcnosť aj
s autizmom od nadácie Volkswagen Slovakia.
(S. Dziaková)
KOŠICE g V posledný prázdninový štvrtok
27. augusta slávili katechéti a kňazi Košickej
eparchie otvorenie nového školského roka
2020/2021. Slávnosť sa začala modlitbou tretej
hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu, ktorú
viedol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský
administrátor Košickej eparchie. Vladyka Cyril
v príhovore katechétom vyzdvihol ich dôležité
poslanie a úlohu nielen hovoriť o pravde, ale
žiť ju a praktizovať to, čo ohlasujú. Následne
vladyka katechétom odovzdal kánonické katechetické misie. Program pokračoval diskusiou
riaditeľa Katechetického úradu Košickej eparchie otca Jána Ducára s prítomnými o aktuálnej
situácii vo vyučovaní počas koronakrízy. Nasledovala obohacujúca prednáška otca Marcela
Gajdoša, predsedu liturgickej komisie, o pôste
z pohľadu Svätého písma, tradície svätých otcov
a kánonického práva, po ktorej bola diskusia.
(M. Girovská)
MICHALOVCE g Vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparchiálny biskup, 28. augusta v priestoroch Cirkevnej materskej školy
blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v Michalovciach posvätil kaplnku zasvätenú tomuto
mučeníkovi 20. storočia. Na posviacke a slávnostnej svätej liturgii sa zúčastnil celý kolektív
materskej školy. Pozvanie na túto slávnosť prijali aj otec František Puci, michalovský protopresbyter, otec Peter Čintala, duchovný správca
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CAMP EPARCHIE 2020
VINIČKY g Aj napriek situácii, ktorá vo svete panuje pre ochorenie COVID-19,
sa pri dodržaní všetkých hygienických opatrení podarilo usporiadať letné stretnutie mládeže Košickej eparchie CAMP eparchie 2020. Toto stretnutie sa konalo
už tradične počas letných mesiacov júl a august v Cirkevnej škole svätého Lukáša
na Hatfe neďaleko obce Viničky. Témou zjednocujúcou jedinečnosť každého zo
štyroch turnusov bol citát určený pápežom Františkom na tento rok: „Mládenec,
hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) Na turnuse pre vysokoškolákov a (ne)pracujúcich
mohli účastníci cez spomínaný citát spoznať, že nie je jedno, v ktorom zástupe sa v živote nachádzaš, že putovať životom má zmysel iba vtedy, ak kráčaš
správnym smerom v spoločenstve druhých. Stredoškoláci na druhom turnuse sa
zasa na citát pozreli cez osobu kráľa Dávida a viac mohli spoznať, čo znamená
kráľovský úrad, ktorý sme prijali v krste. Tretí turnus bol zameraný na mladých
vo veku od dvanásť do štrnásť rokov. Témy súvisiace so spomínaným citátom
ako smrť, vzkriesenie a život vzkrieseného im boli premietnuté cez tri veľké
kresťanské sviatky: Veľký
piatok, Nedeľu vzkriesenia
a Zoslanie Svätého Ducha. Tí
najmladší na turnuse pre deväť- až jedenásťročných objavovali, ako žiť naplnený život,
učili sa súcitu s druhými
a spoznávali silu vzkriesenia
Krista pre nový život človeka.
Aj tento rok zdobili CAMP
eparchie zaujímavé katechézy, stretnutia v skupinkách,
modlitby, workshopy, aktivity, pri ktorých sa dalo dobre
vyblázniť či zašportovať si.
Prítomnosť oboch košických
biskupov: vladyku Milana
Chautura CSsR a vladyku
Cyrila Vasiľa SJ bola pomyselnou čerešničkou na torte
každého turnusu. No azda
najsilnejšími momentmi
boli časy stíšenia, adorácie,
sviatosti zmierenia či to, keď
sa úsvitom a následne celým dňom niesol spev mladých Christos voskrese, ktorý
po tohtoročnom prežívaní Paschy v domácnostiach pre zatvorené chrámy znel
akosi silnejšie, radostnejšie a bol plný nádeje. (Milan Kmec)

farnosti Klokočov, jeromonach Teofan Tomáš
Fischer a otec Maroš Dupnák CSsR. Kaplnka
bola vypísaná ikonami archidiakona Košickej
eparchie Rastislava Vargu, ktorý je zároveň
duchovným správcom školy. Cirkevná materská
škola bola zriadená v roku 2004 v Topoľanoch
a v roku 2008 bola premiestnená do Michaloviec, kde poskytuje vzdelanie a výchovu pre deti
predškolského veku v štyroch triedach.
(K. Čintalová)
TOPOĽA g Prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ 30. augusta posvätil prístavbu
farskej budovy v Topoli. Slávnosť bola započatá
samotnou posviackou farskej budovy, odkiaľ
sa veriaci presunuli do Chrámu svätých Petra
a Pavla, kde vladyka Ján slávil archijerejskú
svätú liturgiu. V úvode svojej homílie sa otec
arcibiskup poďakoval tým, ktorí sa najviac
pričinili o uskutočnenie tohto Božieho diela.
Povzbudil ich, aby tak ako budujú a zveľaďujú
chrám či farskú budovu, budovali aj chrám
v ich srdci. Veľmi aktuálne vladyka Ján upriamil
pozornosť na posledný súd, ktorý čaká každého
človeka, keďže ikona posledného súdu z Topole sa asi pred mesiacom vrátila späť do tejto
farnosti. Po vyše päťdesiatich rokoch sa môžu
veriaci na ňu opäť pozerať a upriamovať svoj
život smerom ku Kristovi. Je akousi výstrahou,
aby človek už teraz zbieral dobré skutky, lebo
práve tie si so sebou môže zobrať na druhý svet.
(D. Kirešová)
KLOKOČOV g Mariánski ctitelia sa 5. septembra opäť stretli v Klokočove na fatimskej
sobote. Program sa začal modlitbou radostného ruženca a pokračoval treťou hodinkou,
po ktorej nasledovala katechéza, ktorú pripravil
otec Martin Mihalčo, správca farnosti Jasenov.
Katechézu v autorovom mene predniesol otec
Michal Baran z farnosti Vyšná Rybnica. V katechéze prítomných sprevádzal po stopách ikony
z Klokočova vzhľadom na súčasné historické
poznatky, legendy a bádania. Archijerejskú svätú liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha. Pred záverečným požehnaním
sa vladyka spolu s prítomnými kňazmi a veriacimi pomodlil Moleben pred klokočovskou
ikonou. (R. Fučko)
STARÁ ĽUBOVŇA g Uplynutím letných
prázdnin sa 2. septembra opäť otvorili brány
Špeciálnej základnej školy svätej Anny v Starej
Ľubovni. V tomto neľahkom období sa slávnostné otvorenie uskutočnilo neštandardne,
bez svätej liturgie. Nových školáčikov privítal
riaditeľ školy Mgr. Ján Rusiňák povzbudivými
slovami a predstavil im celý pedagogický zbor.
Všade vládla dobrá nálada, ktorú bolo cítiť
najmä z úsmevov a nadšenia žiakov a rodičov.
Pevne veríme, že sa škola stane miestom, kde sa
budú žiaci cítiť príjemne. (L. Miklušová)

www.casopisslovo.sk

PONDELOK
12. október

Mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Choď v pokoji! (Lk 7, 50)
Čo sa bojíš, nemáš čisté svedomie? Slzy
pokánia a láska kajúcej milujúcej ženy ku
Kristovi našli odpoveď v srdci Ježiša, ktorý
jej povedal: „Tvoja viera ťa zachránila.
Choď v pokoji.“ (Lk 7, 50) Aj mýtnik
v chráme bijúc sa do pŕs v modlitbe „Bože,
buď milostivý mne hriešnemu“ našiel
ospravedlnenie. Chodiť v pokoji znamená
robiť pokánie.
Liturgia: Flp 4, 10 – 23, zač. 248;
Lk 7, 36 – 50, zač. 33; každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; P
Z: 108; HP: 109)

UTOROK
13. október

Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Chodil po mestách a dedinách... a s ním
Dvanásti, a niektoré ženy... (Lk 8, 1 – 2a)
V šou Tvoja tvár znie povedome milióny
divákov obdivovali výkony spevákov. Celý
svet potrebuje nasledovať tých, ktorých
tvár znie povedome. Staň sa šíriteľom
a hlásateľom evanjelia. Nezáleží na tom, či
vieš spievať a akú farbu hlasu máš. Záleží
na tom, či si ochotný ísť podľa scenára:
Choďte... a naučte ich zachovávať všetko,
čo som vám prikázal (porov. Mt 28, 19 –
20). Spozná svet v tvojej tvári hlas Ježiša
Krista?
Liturgia: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249;
Lk 8, 1 – 3, zač. 34; každodenné antifóny;
menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109;
HP: 110)

STREDA
14. október

Prepodobná Paraskeva Trnovská
Kde je vaša viera? (Lk 8, 25a)
Kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá
spôsoby. Ježiš vždy ponúka riešenie.
V Káne Galilejskej pri chýbajúcom víne
povedal: „Naplňte nádoby vodou.“
(Jn 2, 7) Hladných na lúke nakŕmil
z piatich chlebov a dvoch rýb hovoriac:
„Vy im dajte jesť. “ (Mt 14, 16) Viera sa
skôr pýta ako ďalej a nie prečo... Mária sa
pýtala pri zvestovaní o počatí a narodení
Ježiša Krista: ,,Ako sa to stane?“ (Lk 1, 34)
,,Všetko je možné tomu, kto verí!“
(Mk 9, 23)
Liturgia: Kol 1, 18 – 23, zač. 251;
Lk 8, 22 – 25, zač. 37 (radové); Gal 3, 23 – 29,
zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (prep.); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár
zo stredy a prepodobnej, kondak zo stredy,
Sláva, kondak prepodobnej, I teraz, podľa
predpisu; prokimen, Aleluja a pričasten zo
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stredy, prípadne aj prepodobnej (HS: 156,
288; PZ:111, 260; HP: 112, 273)

ŠTVRTOK
15. október

Prepodobný Eutymios Nový
Keď to zástupy zvedeli, išli za ním.
(Lk 9, 11)
Herodes chcel vidieť Ježiša, pretože o ňom
mnoho počul a videl v ňom konkurenta.
Zástupy ho často nasledovali pre zázraky,
ktoré urobil. Len málo ľudí ho chcelo
nasledovať. Často obdivujeme svätcov
a vieme sa nad ich životom nadchýnať,
sme však pozvaní nasledovať ich v žití
Kristovho života. Veď Ježiš nehovorí:
„Obdivujte“, ale „milujte, ako som ja
miloval vás (porov. Jn 13, 34), robte tak,
ako som ja urobil vám.“
Liturgia: Kol 1, 24 – 29, zač. 252;
Lk 9, 7 – 11, zač. 41; každodenné antifóny;
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112;
HP: 113)

PIATOK
16. október

Mučeník Longín Stotník
„Vy im dajte jesť!“ Oni vraveli: „Nemáme
viac ako päť chlebov a dve ryby.“
(Lk 9, 13)
Nemám. Neviem. To sú najrýchlejšie
odpovede, ako reagovať na ľudí, s ktorými
sa nám nechce rozprávať alebo pomôcť im.
Ježiš však hovorí: Ja som chlieb života. Pri
večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite
a jedzte: toto je moje telo.“ (Mt 26, 26)
Lámaním seba, svojej vôle môžeš sýtiť ľudí
láskou Ježiša Krista. Veď „to Boh vo vás
pôsobí, že aj chcete a konáte, čo sa jemu
páči“. (Flp 2, 13)
Liturgia: Kol 2, 1 – 7, zač. 253;
Lk 9, 12b – 18a, zač. 42; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
17. október

Prorok Ozeáš
Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle,
zachrániť život alebo zničiť? (Lk 6, 9)
Čítal som raz kdesi, že svätý Don Bosco
hovorieval: „Na konanie dobra treba
trocha odvahy.“ Ježiš z vlastnej iniciatívy
a odvážne uzdravuje človeka napriek
zákonu, ktorý hovoril, že uzdravovať
v sobotu možno len v ohrození života.
Som ochotný pomáhať iným napriek
tomu, že to odo mňa nevyžaduje moja
pracovná náplň? Som ochotný urobiť
čosi navyše, aj keď v očiach iných budem

svätuškár alebo blázon, pretože to nie je
moja povinnosť? Budem v konaní dobra
odvážny?
Liturgia: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174;
Lk 6, 1 – 10, zač. 22; každodenné antifóny;
menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115;
HP: 115)

NEDEĽA
18. október

20. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštol a evanjelista Lukáš
Rozsievač vyšiel rozsievať semeno...
(Lk 8, 5)
„Akoby hrach na stenu hádzal,“ zvykne
človek konštatovať pri neúspechu spätnej
reakcie na počuté slovo, pozvanie, radu či
príkaz. Po viacerých neúspechoch nemá
chuť hovoriť, ba myslí si, že je to zbytočné.
Boh však seje. Hádže semienko aj na kraj
cesty, na skalu, do tŕnia i do dobrej zeme.
Človek by sial len do úrodnej a pripravenej
pôdy. Boh však vo svojej nekonečnej
láske seje aj tam, kde človek konštatuje,
že je to zbytočné, pretože samotné
slovo zúrodňuje pôdu ľudského srdca.
Prorok Izaiáš hovorí: „Lebo ako spŕchne
z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale
opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá
semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude
moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti
sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si
želal, a vykoná, na čo som ho poslal.“ (Iz
55, 10 – 11) Nechaj sa povzbudiť slovami
apoštola Pavla Timotejovi: „Hlásaj slovo,
naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj
a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou
a múdrosťou.“ (2 Tim 4, 2)
Liturgia: Gal 2, 16 – 20, zač. 203;
Lk 8, 5 – 15, zač. 35 (radové); Kol 4, 5 – 9.
14 – 18, zač. 260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a
(ap.); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z 3. hlasu a apoštolovi, kondak
z hlasu, Sláva, apoštolovi, I teraz, podľa
predpisu; prokimen, Aleluja a pričasten
z hlasu a apoštolovi (HS: 145, 289; PZ: 99,
262; HP: 100, 275)

PONDELOK
19. október

Prorok Joel
... zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane
z mŕtvych. (Lk 9, 22)
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
Možno veriť svetu reklám a ľudských
sľubov? Koľko propagovaných produktov
sme už vyhodili? Koľko pracovných
miest zmenili? Koľko sklamaní zažili
pre sľuby a reklamy? Ježiš naozaj vstal
z mŕtvych! Možno mu veriť? Bezvýhradne
a bezpodmienečne. V ňom sa naplnili
všetky proroctvá i Písma. To, čo nám
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UTOROK
20. október

ŠTVRTOK
22. október

azbyka.ru

Veľkomučeník Artemios
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba... (Lk 9, 23)
„Odbočte do protismeru,“ niekedy
nás úsmevne naviguje GPS navigácia
v automobiloch. Počúvnete ju? Určite
nie. Aj svet nás niekedy naviguje, že mať
šťastný život znamená byť zdravý, nemať
žiadne problémy, ťažkosti a kríže. Aj ľudia
pod krížom kričali: Ak si Boží syn, zostúp
z kríža. Poslúchol ich Ježiš? Nie. Vedel, kto
je, a na kríži zjavil, čo znamená skutočne
milovať. Nechaj sa viesť Božím duchom,
lebo všetci, ktorých vedie on, sú Boží
synovia. (Rim 8, 14)
Liturgia: Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256;
Lk 9, 23 – 27, zač. 44; každodenné antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109;
HP: 110)

Prepodobný Hilarión Veľký
Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší.
(Lk 9, 46)
Čo ma robí veľkým pred Bohom? Moc?
Postavenie? Zázraky? Ježiš hovorí:
„Kto chce byť prvý, nech je posledný
a služobník všetkých.“ (Mk 9, 35) Pavol
zasa: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi
aj anjelskými, poznal tajomstvá a vedu
a mal vieru prenášajúcu vrchy a keby som

na každý deň

rozdal celý majetok a obetoval svoje telo,
aby som bol slávny, bez lásky som ako
cvendžiaci kov a cimbal a som ničím.“
(porov. 1 Kor 13, 1 – 3) Teda nie moc,
postavenie, schopnosti..., ale láska. Povolal
ich, aby boli s ním.
Liturgia: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259;
Lk 9, 44 – 50, zač. 47; každodenné antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111;
HP: 112)

prisľúbil, aj naplní. On nám nespieva
o sladkom živote. Hovorí: „Budú vás
nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá,
bude spasený.“ (Mt 10, 22)
Liturgia: Kol 2, 13 – 20, zač. 255;
Lk 9, 18 – 22, zač. 43; každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ:
108; HP: 109)

STREDA
21. október
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Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
... kto nie je proti vám, je za vás! (Lk 9, 50)
Kto je vlastne proti mne? Človek, ktorý
má iný názor, viac majetku, úspechu,
zdravia...? Ak je Boh za nás, kto je proti
nám? On vlastného Syna neušetril, ale
vydal ho za nás všetkých... (Rim 8, 31 – 32)
Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov
a poraziť satana. Spojme sily a zjednotení
v Kristovi bojujme v boji proti zlu so
sloganom: „Nenáviďme hriech, hriešnika
milujme!“ Ježiš povedal: „Každý, kto plní
vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je
môj brat i sestra, i matka.“ (Mt 12, 50)
Liturgia: Kol 4, 2 – 9, zač. 260;
Lk 9, 49 – 56, zač. 48; každodenné antifóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
23. október

Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Choďte! Hľa posielam vás ako baránkov
medzi vlkov. (Lk 10, 3)
Baránok Boží Ježiš sňal hriechy sveta.
Porazil satana i smrť. Vystrojení mocou
z výsosti, jeho Svätým Duchom sme
poslaní do boja. Naším nepriateľom
nie je človek, ale diabol, kniežatstvá,
mocnosti temného sveta... (porov. Ef 6, 12)
Nerovnosť boja? Áno. Ale Dávid zvíťazil
nad Goliášom hovoriac: „Idem proti tebe
v mene Pána zástupov.“ (1 Sam 17, 45) Ježiš
povedal: „Hľa, dal som vám moc šliapať
po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile
nepriateľa, a nič vám neuškodí.“ (Lk 10, 19)
Tichosť, pokora, láska Baránka, modlitba
a pôst sú naše zbrane.
Liturgia: Kol 4, 10 – 18, zač. 261;
Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (radové); Gal 1, 11 – 19,
zač. 200; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti Jakubovi; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 291; PZ: 263 ; HP: 276)

SOBOTA
24. október

Mučeník Aretas a spol.

Povedz slovo a môj sluha ozdravie.
(Lk 7, 7)
Veríš v moc Božieho slova? Boh povedal
a stalo sa. Bolo svetlo, slnko, mesiac, dielo
stvorenia... Presvedčil sa o tom aj stotník
a mnohí ďalší. Malomocný bol očistený,
lebo Slovo povedalo: Buď čistý! Lazár bol
vzkriesený počujúc: „Lazár, vstaň!“ Peter
chytil množstvo rýb dôverujúc: „Na tvoje
slovo spustím siete.“ Presvätá Bohorodička
na zvestovanie odpovedala: „Nech sa
mi stane podľa tvojho slova.“ Prijmeš jej
výzvu: „Urobte všetko, čo vám povie?“ Tak
vezmi, čítaj a presvedč sa sám!
Liturgia: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178;
Lk 7, 1b – 10, zač. 29; každodenné antifóny;
menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115;
HP: 115)

NEDEĽA
25. október

21. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé.
Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.
(Lk 16, 25)
„Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, jemu
slúžili a jeho milovali, a tak prišli do raja.“
(KKC 1721) Chceš budovať „raj na zemi“
alebo v nebi? Lazár bol chudobný, biedny
a chorý, no odovzdaný do Božej vôle, čo
naznačuje aj jeho meno − Boh pomáha.
Podmienky a okolnosti nášho života nás
majú naučiť žiť v raji. Vedieť sa odovzdať
i rozdeliť. Vzorom nech nám je aj apoštol
Pavol: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať.
Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty
aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.“
(Flp 4, 11 – 12) V pláne Boha má všetko
svoje miesto. Boh v Lazárovi kladie seba
pred dvere boháča, aby ho zachránil.
Boháč však v Lazárovi nespoznal Ježiša,
ktorý hovorí: „Čokoľvek ste urobili
jednému z mojich najmenších bratov,
mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Matka Terézia
hovorievala, že Kalkatu nájdeš na celom
svete. Potrebuješ na to len otvoriť oči.
C. S. Lewis povedal: „Na konci budú stáť
pred Bohom iba dve skupiny ľudí – tí,
ktorí Bohu povedia: Buď vôľa tvoja, a tí,
ktorým Boh povie: Buď vôľa tvoja. Všetci,
čo sú v pekle, sa pre peklo sami rozhodli.“
Boháč, podobný Herodesovi v obliekaní
i hodovaní už na zemi žil v pekle sebectva.
Čo sa učím ja? Povedať alebo počuť: „Buď
vôľa tvoja“?
Liturgia: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16,
19 – 31, zač. 83; Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti zo 4. hlasu
(HS: 147; PZ: 100; HP: 101)
Patrik Maľarčík
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pre deti

detská

V chráme. Braček, celý sa
trasieš od zimy. Postav sa
ďalej od tej steny.

Príbehy poslušníka
Ale odtiaľto lepšie vidno
na prestol a nebude ti tak chladno ako pri tom kamennom
múre.
Vieš,
kedysi tu bolo
miesto môjho
starca...

... a ten mi povedal, že keď sa pozeral vedľa seba,
cítil sa ako...

... súčasť spoločenstva svätých,
napísaných ako deésis na stenách
nášho chrámu,...

Hm.

Mne je tu
dobre.

... ktorí sa prihovárajú
za všetkých.

Ahoj, deti, ak sa chcete prihovoriť za svojho
súrodenca u rodičov alebo za spolužiaka
u svojho učiteľa (pretože niečo vyviedol
alebo by sa mu zišla pomoc, na ktorú
nestačíte), potrebujete sa k dospelákovi priblížiť, pozrieť sa na neho a otvoriť
ústa. No a vysloviť správnym spôsobom tie správne slová, ktoré zaberú.
Úplne najlepšie je, keď sa k vám pridá aj
niekto ďalší – brat, súrodenec, spolužiačka...

V duchovnom svete to funguje podobne.
K Božiemu trónu sa približujú tí, ktorí sa
do neba dostali už pred nami. Vytvárajú
nespočítateľný zástup, pozerajú sa na
Božiu tvár a vyslovujú svoje príhovory
za nás (ak sme niečo vyviedli alebo by
sa nám veľmi zišla Božia pomoc v
niektorej oblasti nášho života). Túto
pravdu vyjadrujú aj ikony, ktoré sú v
byzantských chrámoch špeciálne usporiadané. Nazývame ich deésis.

Zástup príhovorcov

Svätí pred Svätým

Slovo deésis (gr. δέησις, rus. дeисус) pochádza z gréčtiny
a mohli by sme ho preložiť ako príhovor, naliehavá
prosba alebo modlitba. Okrem toho pomenúva aj súbor
viacerých ikon, ktoré sú zvyčajne umiestnené na
ikonostase (ale nájdeme ich aj priamo na stenách napr.
ako mozaiky v chráme Hagia Sofia v Istanbule). Centrum
deésisného radu ikon tvorí ikona Krista Pantokratora,
ktorý sedí na tróne alebo stojí. Po oboch stranách sa
nachádzajú postavy prichádzajúce k trónu s modlitbou.
Po jeho pravici je ikona Presvätej Bohorodičky, po ľavici
Jána Krstiteľa. Tento malý deésis však často dopĺňajú
ďalšie postavy svätých príhovorcov (apoštolov, mučeníkov, anjelov...). Takémuto radu hovoríme veľký deésis. Za
Bohorodičku sa umiestňujú svätý archanjel Michal, sv.
apoštol Peter, veľkomučeník Juraj, sv. Bazil Veľký a
potom ďalší významní svätci. Za Jánom Krstiteľom
najčastejšie stoja sv. archanjel Gabriel, sv. Pavol, Demeter
Solúnsky, sv. Ján Zlatoústy a potom ďalší príhovorcovia.
Úloha: Priraď do prázdnych okienok podľa správneho
poradia jednotlivé názvy ikon veľkého deésis.

svätý Peter

svätý Ján Krstiteľ

svätý Bazil Veľký

Presvätá
Bohorodička

svätý Juraj
Veľkomučeník

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Pri stene

Tak ako sa prihovárajú svätí zas nás a naše potreby, aj my
sme pozvaní modliť sa v každom čase za tých najbližších,
ale aj za potreby celej Cirkvi a celého sveta. Povzbudzuje
nás k tomu aj Božie slovo.
Úloha: Vystrihni si kartičky s Božím slovom a postav ich
na viditeľné miesto k ikone, ktorú máte vo svojom dome.

svätý Demeter
Solúnsky
svätý archanjel
Gabriel

svätý Ján Zlatoústy
Kristus
Pantokrator

svätý archanjel
Michal

svätý Pavol
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – október
50 rokov: Terézia Horňaková, Kuzmice
70 rokov: Anna Dudičová, Humenné; Mária
Fedorková, Rudlov; Emília Hakošová, Lesné;
Eva Jusková, Nižná Rybnica; Mária Kostrubaničová, Sobrance; Helena Mihaľová, Rakovec
nad Ondavou; Daniel Ordoš, Zemplínska
Teplica; Mária Petreňová, Giraltovce; Milan
Tomáš, Trebišov; Margita Trusová, Košice
75 rokov: Ing. Margita Longauerová, Košice;
Mária Semanová, Sedliská
80 rokov: Mária Adamová, Michalovce; Ján
Čopko, Novosad; Mária Demčišáková, Moravany; Eduard Kniš, Fulianka; Ignác Pastor,
Kuzmice; Mária Peštová, Sačurov; Michal
Stanko, Michalovce; Margita Vaníková,
Prešov
85 rokov: Mária Bidleňová, Sečovce; Antónia
Matiová, Košice; Zuzana Rusinková, Vyšná
Olšava; PhDr. Michal Suchý, Hažín
90 rokov: Barbora Hurčíková, Ložín; Anna
Kočišová, Cabov
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Od kňazskej vysviacky duchovného otca
Igora Suchého uplynulo 10. augusta 23
rokov a v júli 10 rokov kňazskej služby vo
farnosti Liptovský Mikuláš. Pri tejto príležitosti vám do ďalších rokov vyprosujeme
od nebeského Otca pevné zdravie, veľa
Božích milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky. Ďakujeme vám za duchovnú prácu,
ktorú vykonávate v našej farnosti, za obohacujúce kázne, ktoré sú pre nás farníkov
poučné a inšpirujúce.
veriaci z farnosti Liptovský Mikuláš
Drahý náš duchovný otec
Radoslav Tóth, 27. augusta sme si pripomínali
deň, keď ste prijali milosť
kňazského povolania.
Od tohto dňa uplynulo
už 20 rokov. Rozhodol
som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič
iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.
Slovami svätého apoštola Pavla z Prvého
listu Korinťanom ste vstupovali do poslania
Pánovho učeníka. Pri tejto príležitosti, ctený
otče, vám vyprosujeme, aby sa jeho slová
dokonale naplnili vo vašej kňazskej službe
a zároveň sa vám chceme zo srdca poďakovať za vašu doterajšiu pastoračnú činnosť,
obetavosť a modlitby. Nech dobrotivý Boh
neustále vzhliada na vaše prosby, posilňuje
vás v každom čase a upevňuje vašu vieru.
Milosť darov Svätého Ducha nech vo vás
prebýva a ochrana Matky Božej nech vás
večne sprevádza. Celý zbor anjelov a archanjelov nech vám v tom pomáha, pokoj,
lásku a nádej rozdávať. Živite ľudije na blaho
svita, našomu jereju, mnohaja i blahaja ľita!
veriaci z farnosti Ortuťová
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oznamy

V septembri oslávil svoje 45. narodeniny
a v júli 20 rokov kňazskej služby gréckokatolícky kňaz Rastislav Dzurjovčin, správca
nemocníc a výpomocný duchovný mesta
Michalovce. Prajeme mu veľa Božích milostí,
síl a darov Svätého Ducha, no najmä ochranu
klokočovskej Bohorodičky.
rodičia, sestra i brat s rodinou
Otec Michal Stanko, titulárny dekan, oslávil
3. októbra krásne životné
jubileum 80 rokov
života. Srdečne blahoželáme k životnému jubileu.
Od nebeského Otca vyprosujeme veľa Božích milostí, hojnosť darov
Svätého Ducha a ochranu Božej Matky.
Na mnohaja i blahaja lita!
vďačná rodina
Ty si kňaz podľa rádu Melchizedechovho naveky.
Drahý náš duchovný otec
Juraj Baran oslávil
9. októbra 40 rokov. K jeho
jubileu mu vyprosujeme
veľa Božích milostí, darov
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky. Za všetko srdečne ďakujú veriaci
z obce Závadka.
SPOMÍNAME
Prvé výročie, čo k nášmu nebeskému Otcovi
do večnosti odišla vo
veku päťdesiat rokov
naša milovaná maminka,
manželka, sestra Gabika
Kundová, rod. Mašlejová,
sme si pripomenuli 29. septembra. Bolesťou
unavená tíško zaspala, zanechajúc všetkých
a všetko, čo milovala. Márne ju naše oči
hľadajú, tichučko slzy po lícach stekajú, už
ju slniečko neprebudí, nepoteší krásny deň,
na príleskom cintoríne sníva svoj večný sen.
Boh lieči bolesť aj rany a učí nás žiť bez tej,
ktorú sme milovali. Ďakujeme Pánu Bohu
za všetky spoločné chvíle, ktoré sme s ňou
prežili, a všetkým, ktorí si s láskou na ňu
spomínajú. Navždy ostáva v našich srdciach
a modlitbách.
S láskou deti Maťko, Adamko, Anička, Bibik,
manžel Michal, súrodenci Janka a Jozef
s rodinami.
OZNAMY
Pozvánka na kurz Zbav nás zlého
Prvá časť seminára Zbav nás zlého s otcom
Jozefom Marettom sa uskutoční v hoteli
Javorná v Drienici 16. – 18. októbra. V cene je
zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná
penzia. Na seminár si treba priniesť Sväté
písmo. Na konci seminára sa požehnávajú

predmety. Prihlášky sa evidujú do naplnenia
kapacity zariadenia.
Bližšie informácie: Erik Zbiňovský,
0905 635 380, 0907 932 400,
zksilurus@gmail.com
Víkendová oáza pre bezdetných manželov
Termín: 23. – 25. október
Miesto konania: Bardejovské Kúpele, Penzión Augustineum
Cena pobytu: 130 eur/pár
Víkendová oáza pre bezdetné páry je
trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť
pokojný priestor na výmenu skúseností,
odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych. Účastníkom sa prihovoria hostia v troch blokoch:
Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti. Gabriel a Anna Brezovci: Ničitelia lásky a krízy v manželstve. Manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia.
Popri týchto prezentáciách nebude chýbať
ani priestor na diskusiu, duchovná služba,
dobrý film, ponuka osobnej konzultácie,
možnosť ľahkej turistiky. Registrácia: mejl:
vikend.manzelia@gmail.com
Dni kresťanskej kultúry
Pozývame vás na 7. ročník Dní kresťanskej
kultúry, ktorý sa uskutoční pod vedením
HEDr. Ľuboslava Hromjáka v Spišskej Kapitule.
Miesto konania: Kňazský seminár biskupa
J. Vojtaššáka, Spišské Podhradie, Spišská
Kapitula
Prvý termín: 23. október: Pre žiakov
9. ročníka ZŠ, 1. – 4. ročníka cirkevných gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých
škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu. Je venovaný 500. výročiu
smrti maliara Raffaela Sanzia a 100. výročiu
narodenia svätého Jána Pavla II.
Druhý termín: 23. – 25. október: Pre vysokoškolských študentov, študentov teológie,
umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy,
náboženstva a dejepisu, pre katechétov,
bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie
vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie.
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

J12.10. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů R 11.25 Sýria: To, čo zostalo – dokument 2 16.55 Serra: Stále vpred, nikdy späť:
Záhadná vinica (2)
J13.10. (utorok) 15.15 Boh k tebe hovorí – náboženský program 17.30 Doma je doma 20.30
V kontexte: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť
ženy 21.15 Matka Gabrini – dokument
J14.10. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 08.25
Dobrodružstvá chrobáčikov: Skúška obrom
16.55 Keňa: Sem patrím 20.15 PKP
J15.10. (štvrtok) 08.25 Dobrodružstvá chrobáčikov: Pevné putá 16.05 Večera u Slováka 17.00
Povolanie laik: Modlitba nádeje 17.15 PKP
21.35 Poltónklub: F6
J16.10. (piatok) 10.15 PKP 12.20 Z prameňa
16.05 Stopovanie – publicistika 17.30 Moja
misia 20.30 Poznačení Bohom: Svätý Jozef
Kupertínsky
J17.10. (sobota) 09.50 Slovo v obraze: Duch Svätý v nás 10.20 Keňa? Sem patrím – dokument
14.05 PKP 14.10 Akatist 20.30 Pius XII.: Pod
rímskym nebom (2)
J18.10. (nedeľa) 07.50 Slovo v obraze: Prichádzanie 08.45 GU100 09.00 Milión detí sa modlí
ruženec 15.15 Boh k tebe hovorí
J19.10. (pondelok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů R 09.40 Povolanie laik: Modlitba
nádeje 13.50 Liturgia a Eucharistia: Spojenie
s Pánom (7) 20.15 Diaľnica do neba
J20.10. (utorok) 08.25 Lesodo: Spoločne pri love
10.10 Svedectvo 14.10 Medzi nebom a zemou
15.15 Boh k tebe hovorí 21.00 Gréckokatolícky
magazín
J21.10. (streda) 01.15 Poltónklub: F6 08.40 Koraland: Darček (1) 10.55 Doma je doma 14.50
Každý deň so svätými 16.55 Sýria – uprostred
popola 20.15 PKP
J22.10. (štvrtok) 08.10 Boh k tebe hovorí –
svedectvo 08.25 Lesodo: Veriť znamená vidieť
(3) 10.10 Viera do vrecka (20) 16.35 Slovo
v obraze: Prichádzanie
J23.10. (piatok) 08.15 A teraz čo? 08.40 Koraland: Darček (1) 10.15 PKP 13.50 Kresťanská
mystika: Ekumenická perspektíva 14.30 GkM R
16.35 PKP R
J24.10. (sobota) 07.45 Eucharistické zázraky
08.45 GU100 10.20 Otec Ján Krapan – dokument 2 13.50 PKP 20.30 Babetina hostina
– film 2
J25.10. (nedeľa) 02.15 GkM R 07.50 Slovo
v obraze: Modlitba 08.00 GkM R 08.45 Tvorivo
09.40 Boh k tebe hovorí
TV NOE

J11.10. (nedeľa) 06.05 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 06.50 Kibeho – dokument 10.30 Mše
svatá z Kostela sv. Jakuba – Trnava 14.00 Benedikt XVI., s úctou k pravdě – dokument
J12.10. (pondelok) 12.50 První křesťané: Velikáni
víry – Svatý Augustin 13.25 V srdci Bolívie –
dokument 17.15 Smírčí kříž 20.05 Otec Pio,
tvůrce milosrdenství – film
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J13.10. (utorok) 10.45 Don Bosko 15.00 Súdán:
Sen naděje 16.35 Až na pokraji: Církev papeže
Františka 17.25 Egypt – unesené nevěsty 21.10
Řeckokatolický magazín
J14.10. (streda) 07.20 Čas pro Malawi 14.35 Až
na konec světa 17.25 Indie: Jeden 20.05 Večer
chval 23.45 V pohorách po horách (34)
J15.10. (štvrtok) 08.25 Po stopách Ježíše Krista
(6) 11.00 Bazilika s tajemným světlem (2)
17.05 Den na koncilu: Událost, která změnila
církev
J16.10. (piatok) 08.15 Stíny barbarské noci –
dokument 10.35 Misionář pod sopkou 18.20
Od slunéčka do tmy: Odraný kůň 23.55 Biblická
studna – diskusia
J17.10. (sobota) 07.25 Cirkus Noeland (18)
12.00 Angelus Domini 15.20 Na úsvitu společných dějin – dokument 18.00 První křesťané
23.30 Za obzorem – diskusia
J18.10. (nedeľa) 06.15 ŘkM R 09.50 Večeře
u Slováka 18.00 Sedmihlásky (142) 18.30 Hermie – obyčejná housenka 23.10 Zřím Řím
J19.10. (pondelok) 07.25 Tanzanie – Zanzibar:
Jsme odvážní 12.50 První křesťané 13.25 Nigérie: Haleluja 14.35 Arménie: Víra hory přenáší
J20.10. (utorok) 09.35 Poletuchy 14.35 Příběh
o Žofii 18.30 Hermie – obyčejná housenka
00.05 Po stopách Ježíše Krista (7)
J21.10. (streda) 10.50 Princ, který si vybral Dona
Boska – dokument 14.35 Příroda kolem nás
18.30 Generace naděje 00.35 Ťažká muzika
J22.10. (štvrtok) 09.00 Kulatý stůl 10.35 Svědek
naděje (1) 12.50 Svědek naděje (2) 14.35 Klasika folklórně 22.05 Pod lampou – publicistika
J23.10. (piatok) 09.40 Dokonalá radost 11.20
Bazilika s tajemným světlem (3) 14.35 Se salesiány na jihu Madagaskaru 23.40 Dítě 31 – film
J24.10. (sobota) 07.25 Myanmar: Na stejné cestě
08.30 Cirkus Noeland (19) 09.35 Ovečky (7)
12.00 Angelus Domini 17.10 Indonésie: Otec
Stef – dokument
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J10.10. (sobota) 09.30 Gréckokatolíci: Spoznajme východný obrad (1) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia z baziliky minor
v Michalovciach; slávi vladyka Cyril Vasiľ
J11.10. (nedeľa) 13.00 Svätí Ignác Antiochijský a Polykarp 14.00 Som nevidiaca a mám
dieťa. Hosť: Božena Gogoľáková 15.30 Príbehy
zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.
Dokáže ich spoločnosť oceniť?
J12.10. (pondelok) 20.00 Študentské šapitó:
Hosť: Tomáš Buranovský
J15.10. (streda) 20.00 RKF Lovinobaňa
J17.10. (sobota) 15.15 Zuzana Chochulová: Akú
farbu má duša človeka?
J18.10. (nedeľa) 13.00 Príbeh môjho života:
Martin Rázus 20.30 Aký význam má kultúra
a umenie?
J21.10. (streda) 21.00 S etnomuzikologičkou
Alžbetou Lukáčovou remeslom majstra kožušníka Karola Juráška

J24.10. (sobota) 15.15 Pápež František a GianniValente: Bez neho nemôžeme nič urobiť
J25.10. (nedeľa) 13.00 Brat nášho Boha: Hra
Karola Wojtylu
RTVS
JEDNOTKA

J13.10. (utorok) 14.00 Foklorika
J14.10. (streda) 14.00 Folklorika
J15.10. (štvrtok) 14.00 Folklorika
J16.10. (piatok) 14.00 Folklorika
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J11.10. (nedeľa) 10.00 Gréckokatolícka archijerejská svätá liturgia pri príležitosti odpustovej
slávnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky
z dreveného chrámu v Miroli; slávi: Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
12.15 Orientácie 19.50 Slovo
J12.10. (pondelok) 12.40 Dóm svätého Martina R
13.05 Orientácie R
J14.10. (streda) 22.00 Do kríža R
J16.10. (piatok) 14.45 Chudoba – dokument R
J18.10. (nedeľa) 12.50 Orientácie 19.50 Slovo R
TROJKA

J11.10. (nedeľa) 08.40 Malé biblické príbehy
10.30 Dejiny kresťanstva R
J13.10. (utorok) 16.25 Spievanky R
J14.10. (streda) 09.05 Ľudia na hranici R 14.25
Korene ostali v srdci
J15.10. (štvrtok) 11.15 Kostol Svätého Ducha
v Žehre R
J16.10. (piatok) 11.45 Rotunda svätého Juraja
v Skalici R
J17.10. (sobota) 08.55 Malé biblické príbehy:
Ježiš a cudzoložnica R
J18.10. (nedeľa) 12.00 Klenotnica
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 Kresťanská nedeľa
J11.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
J18.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
J25.10. (nedeľa) 09.00 Evanjelické služby Božie
z Nemcoviec
J31.10. (sobota) 16.00 Evanjelické služby
z Uhorského
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

MAGNUS MACFARLANEBARROW: NEOBYČAJNÝ
PRÍBEH MARY´S MEALS

Ervín,
Guinejské
po domácky mesto

Ťažký kov

FILM g Film rozprávajúci príbeh úspešného bývalého hráča basketbalu, ktorý je
pozvaný na strednú školu, aby trénoval
basketbalový tím. Problém však nastáva
pre jeho kontroverzný prístup a nevšedné
podmienky. Napriek nesúhlasu rodičov
a riaditeľky núti chlapcov k študijným
výsledkom a k účasti na hodinách.
Po zistení, že jeho hráči neprospievajú, sa
Carter rozhodne zatvoriť telocvičňu, kým
si známky neopravia. Tento krok sa však
nestretne s pochopením a Carterovo rozhodnutie školská rada odvolá. Skutočný
príbeh trénera, ktorý sa rozhodol mladým
ľuďom ukázať lepšiu budúcnosť presahujúcu drogy, väzenie, gangy, ale aj samotný
basketbal. (Slavomír Gereg ml.)

Autor:
EČV
Vladimír
Komanický Piešťany

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

O K R L R P S R A R B E Z I E V K

Napoly

D L A O Y O J V E M L L P I R O Í
Infekčná
nákaza
Vodca
proletárov

Súčasť
atolu
Zmenkový
ručiteľ

EČV
Ružomberka

S L D K T L D E E E A Á N Ž R I S
T I O I E O A T I T N E S Ó Ť L O
Č U L N V H L C O R L D Z Á I S A

Radiačné
stredisko
Usmerňovala

Thajsko

Ť U E U K A S L I E D I Č N V N Č
R K R N E K R I V D A M A S K K A

Spracovaná
úloha
Chem. zn.
hliníka

Vyťahuj
zbraň
Súčasť
pluhu

Dvojhláska

A N I Á A T T P Ž K R Y H A A O N

4

Osobné
zámeno

Mlatok

q

M H K T N P A I R A T Á R V V L É
Krídlo

S A Y I N O K O N S I O N I S T A
B Ú R A Č S R Y T Y Č L Z Č Y A I

Kruhová
stavba
Typograf.
štvorček

Tíš
Boh mesta
Eridu
Dusíkata
zlúčenina

Duša
u Egypťanov

Časť obce
Tetín

Citoslovce
Organ.
radikál

Richardia

Praotec

Súhlas

Dozorná
zdrav. rada
999 v Ríme

Mládež

Hromadná
paľba

Emisná
banka

A E O Á R O L D N E A A A I L E T
L L N Y D I C Y L G V L S N A K N

Popínavá
rastlina
Egyptský
boh slnka

Montovaný
dom

Chytil
odspodu
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Taliansky
prístav

Cverny

Mužské
meno

u

3
q

HUDBA g Po úspešnom štúdiovom
albume Love Letter Kill Shot, ktorý
hardrocková gospelová skupina Disciple
vydala minulý rok, prichádza v septembri
2020 s deluxe verziou albumu, na ktorý
pridáva ďalšie tri skladby. Ako je fanúšikom tejto skupiny známe, ide o kvalitnú
rockovú hudbu. Cez tvrdú hudbu však
prenikajú do hĺbky ľudského srdca. Tematicky sa album zameriava na utrpenie,
beznádej, závislosť, bolesť a vnútorné
boje. Autori chcú skladbami ponúknuť
nádej a východisko z utrpenia. To najviac
vystihuje skladba Reanimate, ktorá
hovorí o jedinečnosti Krista v dejinách
spásy človeka. Album si môžete vypočuť
na známych hudobných streamovacích
platformách. (Dominik Petrík)

Medzinárodná
zmluva

Odvážne

2

Český
dirigent

DISCIPLE: LOVE LETTER KILL
SHOT (DELUXE)

Legenda: ANIÓN, ANKARA, ANTÉNA, BANÁN, BÚRAČ, CIELE,
DAMASK, ENTITA, GLYCIDY, IDEÁL, IKONY, ILAVA, KENEL, KNIHA,
KOLEKTA, KORÓZIA, KRIVDA, KRYHA, KVETY, LIGNIT, LIPIDY, LOTOR,
MENIČ, METLA, NÁRUČ, NIKOL, OSIVO, PLYNY, POLOHA, PRAVIDLO,
PREVOZ, RODÁK, RODIČ, ROLETY, RULIT, SILUETA, SIONISTA, SKATOL,
SLAD, SLAMA, SLIEDIČ, SLINA, SVET,TAVIČ, TRIKY, VELENIE, VINIČ, VLASY,
VRÁTA, ZEBRA, ZLATO, ŽILINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Predložka

Správne riešenia z čísla 16: Krížovka: Zornica východ Slnka
zvestuje. Osemsmerovka: Nádej je prameňom všetkej radosti.
Výherca: Ján Kalanin z Humenného

Ekonomická komisia

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

5%

ZĽAVA

#

1
q

kultúra a relax

COACH CARTER

KNIHA g Malé skutky lásky, ktoré
nasýtili milión detí. Začalo sa to návštevou Medžugoria, pokračovalo stretnutím
s chudobným, hladným tínedžerom
Edwardom v Malawi a dnes prekvitá
v charitatívnom projekte, v ktorom sa
angažuje aj čoraz väčší počet slovenských dobrovoľníkov. Autor románovej
biografie Škót Magnus opisuje sériu
neobyčajných okolností a prejavov lásky
ľudí v jeho okolí, ktoré viedli k založeniu charitatívneho diela Mary´s Meals
(Máriine jedlá). Tento pokorný, dojímavý
a mimoriadne inšpirujúci príbeh ukazuje,
že úprimné snaženie jedného človeka
a jeho odvaha dôverovať v ľudskú dobrotu
i Božiu prozreteľnosť dokáže meniť svet
na lepší. (Martina Jokelová Ťuchová)
Pomôcky: Vyradené
Lola,Aim,
spisy,
Rondel, Ea, hovorove
Koda, Aryl
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ˇ
SVIECKA za

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník

Partneri:

OZNAM

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

MZ SR

Mediálni
partneri:

RÓMSKA

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
17.10. Festrom (Sigord)

MISIA

www.sviecka.forumzivota.sk

CENACOLO

Virtuálnu sviečku
môžete zapáliť na
www.sviecka.forumzivota.sk

KOMUNITA

Platba mobilom

KOINONIA

SMS s textom
DMS SVIECKA
na číslo 877 (cena 2 €)

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Každý utorok večer chvál s biblickou témou
(18.00 h); na kanáli Youtube: KOINONIA
Prešov.
11.10. Svätá liturgia (09.00 h)
15.10. Večer chvál (18.00 h); na kanáli
Youtube: KOINONIA Prešov
18.10. Svätá liturgia (09.00 h)
22.10. Večer chvál (18.00 h); na kanáli
Youtube: KOINONIA Prešov

JÁN KRSTITEĽ

Kúpou sviečky podporíte
projekty a činnosť Fóra života
v oblasti ochrany života.

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
16. – 18.10. Kurz MMM 2. Kurz pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú
jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie.
Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho
tímu SNE – Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Kurz MMM2 je pokračovaním prvého kurzu MMM1. Príspevok
na kurz je 115 € za manželský pár.
23. – 25.10. Kurz Samuel vám pomôže
plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu
viery deťom na princípoch Božieho slova.
Cieľom je posilnenie, obnova a uzdravenie
v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Príspevok
je 115 eur za manželský pár.

CENTRUM PRE RODINU

ZapáLme sviečku
za nenarodené deti.
Rozsvieťme
Slovensko.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
15.10. Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej
Čistoty
22.10. Modlitby RNČ
23.10. Eucharistická adorácia (24 hod)
29.10. Modlitby RNČ
ZLATÁ BAŇA – SIGORD

nenarodené
DETI

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
09.10. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
16.10. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
25.10. Liturgia s Akatistom požehnania
rodín (10.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

2. november

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
10.10. Odpustová slávnosť ASR
25.10. 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
11.10. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

