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na úvod

AKTUÁLNE
PÍSMO
Juraj GRADOŠ
Často hovorievame, že Sväté písmo je nadčasové.
Že platí v každej dobe. V ostatnom čase som sa
znova uistil, že je to pravda. Ale úprimne, bol by
som radšej, keby som nemusel.
Ľudstvo sa akosi uzhodlo, že je lepšie, keď sa lož
bude vydávať za pravdu, než vstúpiť do pravdy.
Jednoducho sme sa rozhodli nazývať tmu svetlom. A pravdu klamstvom, bludom, a svetlo tmou.
A ak si myslíte, že na Slovensku sme iní, tak vás
sklamem. Nie sme. Sme rovnakí. A čakáme, že Boh
to zmení. Nie, nezmení. Pšenica musí dozrieť. Aj
my musíme dozrieť, ak sme pšenicou. A až pšenica
dozreje, hoc dozreje aj kúkoľ, tak až vtedy, keď
oboje ukončí svoj životný cyklus, až vtedy nastane
zúčtovanie. Jedni vstúpia tam, kam boli od počiatku určení, a tí druhí, ktorí sa celý svoj život snažili
pšenicu zničiť a mnohokrát úspešne preklonovať
na seba, sa ocitnú presne tam, kde boli celý život.
Na mieste, kde niet pre Boha miesto. Niet miesto
pre lásku, zmilovanie, nádej a vieru.
Čo znamená dozrieť? To nie je iba odumrieť. To
znamená priniesť úrodu svojho života. Aby náš
život nebol prázdny, ale naplnený. Aby bol schopný
dávať život iným, a nie ho ako biblické Jozefove
klasy brať. A v čom sa život napĺňa? V prítomnosti
Boha. Život je naplnený vtedy, keď je žitý v Bohu
a s Bohom. Keď je v ňom láska, zmilovanie, nádej
a viera. Je jednoduché odsúdiť ľudí, ktorí v našom
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parlamente blokujú akúkoľvek snahu o to, aby sa
žena naozaj zodpovedne a po vypočutí všetkých
za a proti rozhodla vo svojej Getsemanskej záhrade, či vystúpi na kríž a bude trpieť, alebo pošle
zomrieť svoje nenarodené dieťa. Je ľahké odsúdiť
mladých ľudí, ktorí si nedávno v Poľsku ľahli pod
kolesá auta, ktoré malo na sebe prolife nápisy
jednak o ochrane života, ale aj detí pred pedofíliou.
Ľahli si, aby ho blokovali, aby nemohlo ísť ďalej
do mesta.
Tí všetci nechcú počuť, že svetlo je svetlom a tma
tmou. Je pre nich ťažké povedať pravdu. A tak sa
búria proti tým, ktorí túto pravdu na zemi stelesňujú. Proti Kristovej neveste – proti Cirkvi. Prečo?
Lebo tá ich kedysi neprijala. Sklamala. Opovrhla
nimi. Podviedla... Jednoducho nebola taká, aký
je jej ženích. Akoby podviedla samého Krista.
Ale Cirkev – to sme my. To my sme to urobili. My
a naši otcovia, naše mamy. A ich rodičia... Nie
sme schopní milovať tých, ktorí nezdieľajú naše
hodnoty. A nie sme schopní ani tieto hodnoty žiť.
Tvárime sa ako vodcovia, ale sme slepí. Viažeme
ťažké bremená, ale sami sa z nich vyvliekame.
Zobuďme sa! Zoblečme si toho starého človeka,
v ktorom sme si žili doteraz, a oblečme si Krista.
Milujme život v každej jeho podobe. Chráňme ho
a zveľaďujme. Od človeka cez zvieratá až po rastliny a huby v lesoch. Ku všetkému pristupujme
zodpovedne ako správcovia a nie ako ničitelia. Ako
páni. A potom, keď sa naučíme milovať, naše klasy
neostanú prázdne.
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slovo Svätého Otca

BOH JE TRPEZLIVÝ
S KAŽDÝM Z NÁS
Marek BARAN

V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec
František poukázal na trpezlivosť, ktorú má Boh
s človekom, a potrebu milosti pri jeho obrátení.
Svojím kázaním o Božom kráľovstve sa
Ježiš stavia proti takej nábožnosti, ktorá
je odtrhnutá od života človeka, ktorá neapeluje na jeho svedomie a zodpovednosť
v konfrontácii s dobrom a zlom. Ukazuje
to aj cez podobenstvo o dvoch synoch,
ktoré nám dnes ponúka Evanjelium podľa
Matúša (porov. 21, 28 – 32). Na pozvanie
otca ísť pracovať do vinice prvý syn impulzívne odpovedá: „Nie, nejdem“, no potom
to oľutuje a ide; druhý syn, ktorý ihneď
odpovedá: „Áno, áno, otče“, tam v skutočnosti nejde.
Poslušnosť nespočíva v hovorení áno alebo
nie, ale vždy v konaní, v obrábaní vinice,
v uskutočňovaní Božieho kráľovstva, v konaní dobra. Týmto jednoduchým príkladom chce Ježiš prekonať také náboženstvo,
ktoré sa chápe iba ako vonkajšie a zvykové
praktizovanie, ktoré sa neodráža v živote
a konaní osôb, náboženstvo povrchné,
čisto rituálne, v tom zlom zmysle slova.
Predstaviteľmi tejto nábožnosti typu fasády, ktorú Ježiš neschvaľuje, boli v tom čase
veľkňazi a starší ľudu, tí, ktorých podľa
Pánovho napomenutia budú do Božieho
kráľovstva predchádzať mýtnici a neviestky. Ježiš nepoukazuje na mýtnikov
a neviestky ako na vzory života, ale ako
na tých, ktorí sú privilegovaní vzhľadom
na milosť.
A chcel by som zdôrazniť slovo milosť,
lebo obrátenie je vždy milosťou. Milosťou,
ktorú Boh ponúka komukoľvek, kto sa mu
otvorí a obráti sa k nemu. Vskutku, keď
tieto osoby počuli jeho kázanie, kajali sa
a zmenili svoj život. Boh je trpezlivý s každým z nás: neustáva, nevzdáva to po našom nie; necháva nás slobodnými i vzdialiť
sa od neho, i robiť chyby. Premýšľať nad

Božou trpezlivosťou je niečo úžasné! Nad
tým, ako nás Pán stále čaká, ako je vždy
pri nás, aby nám pomohol; ale rešpektuje
našu slobodu. A s chvením očakáva naše
áno, aby nás opäť mohol objať vo svojom

sa obráti k tejto voľbe po tom, čo zakúsil
hriech, tomu sa dostane prvých miest
v nebeskom kráľovstve, kde je väčšia
radosť nad jedným hriešnikom, ktorý sa
obrátil, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými (porov. Lk 15, 7). Ale
obrátenie, zmena srdca, je procesom. Je to
proces, ktorý nás očisťuje od morálnych
nánosov. A neraz je bolestivý, lebo niet
cesty svätosti bez určitého zriekania sa
a bez duchovného boja. Bojovať za dobro,
bojovať proti upadnutiu do pokušenia, robiť, čo môžeme, aby sme dospeli k životu
v pokoji a radosti podľa blahoslavenstiev.
Ale ani to najmenšie konkrétne úsilie

„Dnešné evanjelium
volá po takom spôsobe
kresťanského života,
ktorý nespočíva v snoch
a pekných prianiach,
ale v konkrétnom úsilí,
aby sme sa vždy otvárali
Božej vôli a láske
k bratom a sestrám.”
Svätý Otec František

otcovskom náručí a zahrnúť nás svojím
bezhraničným milosrdenstvom.
Viera v Boha si žiada každý deň sa obnovovať vo voľbe dobra pred zlom, vo voľbe
pravdy pred klamstvom, vo voľbe lásky
k blížnemu pred egoizmom. Tomu, kto

nie je možné bez milosti. Obrátenie je
milosť, o ktorú musíme neustále prosiť:
„Pane, udeľ mi milosť polepšiť sa. Daj mi
milosť byť dobrým kresťanom.“ Najsvätejšia Panna Mária nech nám pomáha byť
poddajnými pôsobeniu Svätého Ducha.
(z príhovoru 27. septembra 2020)

flickr.com
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KRESŤANSTVO
NA POŠTOVEJ
ZNÁMKE
Ján VALLO

Prvá poštová známka uzrela svetlo sveta 6. mája 1840
v Anglicku. Popri svojom vlastnom účele ofrankovania
listu hneď mala i propagačný charakter. Známka sa stala
nielen potvrdením o zaplatení za poštovú službu, ale
i mocným druhom posolstva, ktoré ako malé umelecké
dielo šírila.
Už v roku 1843 kantón Ženeva (Švajčiarsko) vydáva prvú známku, na ktorej sa
objavuje náboženský motív. Na tzv. dvojitej Ženeve sú zobrazené dva erby Ženevy,
kde v pravej časti erbu je Petrov kľúč, nad
erbom nápis post tenebris lux (Po tme
svetlo, Ž 18, 29) a nad tým písmená IHS –
– Iesus Hominum Salvator (Ježiš, Spasiteľ
ľudí). Postupne sa k tejto známke pridali
i ďalšie. Do konca 19. storočia bolo asi
sto známok s náboženským motívom.
No a v 20. storočí ich len štvrté vydanie
Gabriel Lexikon International z roku 1998
udáva vyše päťdesiattisíc. Dnes sa odhaduje, že je to už vyše dvestotisíc.
Na našom území sa v roku 1871 na známkach Uhorska objavuje svätoštefanská
koruna. Vznikom ČSR v roku 1918 je
na známkach motív Hradčian s Katedrálou
sv. Víta, neskôr motívy miest s kostolmi
(Nitra, Košice, Banská Bystrica...), sv. Václav, sv. Cyril a sv. Metod... Za prvej Slovenskej republiky to boli opäť známky miest
s ich kresťanskými dominantami (Prešov,
Banská Štiavnica...) a potom hlavne osobnosti (A. Hlinka, J. Tiso, J. Murgaš, Š. Moyses...). Za druhej ČSR ešte do roku 1948 tu
boli svätci a osobnosti (sv. Juraj, sv. Václav,
Š. Moyses), no v komunistickej ére sa kresťanský motív objavuje už len na známkach
niektorých miest, kde sú opäť kresťanské

dominanty (Banská Bystrica, Bratislava,
Nitra, Košice, Skalica...), tiež na niekto-

SPOLOČENSTVO SVÄTÝ GABRIEL
Spoločenstvo kresťanskej filatelie
na Slovensku Svätý Gabriel (SSG)
vzniklo v roku 1992 ako odpoveď na požiadavku organizovať
špeciálnu tematickú skupinu vo
filatelii – zberateľov kresťanských
motívov na poštovej známke.
Okrem filatelistického rozmeru má
i evanjelizačný rozmer. Momentálne má SSG 105 členov.
Členovia sa pravidelne stretávajú
na stretnutiach. Na informácie
i študijné články slúži bulletin
Svätý Gabriel a tiež internetová
stránka (www.svgabriel.sk). Členovia SSG sa zúčastňujú na rôznych
filatelistických akciách na Slovensku i v zahraničí. SSG dáva návrhy
na poštové známky SR, iniciuje
zrealizovanie príležitostných
poštových pečiatok, usporadúva
výstavy poštových známok RELIGFILA a tiež viacero malých propagačných výstaviek miestneho
charakteru. SSG má živé kontakty
so zahraničnými spoločenstvami
kresťanských filatelistov.

rých umeleckých a historických dielach
a výnimočne i nejaké jubileá osobností.
V roku 1970 vyšla krásna séria štyroch
známok so slovenskými ikonami. Po roku
1989 sa i náboženská tematika na známkach Česko-Slovenska uvoľnila.
Vznikom Slovenskej republiky 1. januára
1993 sa kresťanská tematika objavuje
na slovenských poštových známkach
pomerne často. Hneď prvá známka je
slovenský štátny znak – dvojkríž. Dnes
je to už vyše dvesto známok (zo 717
vydaných). A iste takto kresťanský motív
priamo i nepriamo môže evanjelizovať
tých, ktorí známky na listy naliepajú, ale
i tých, ktorí dostávajú listy a pozrú sa
na známku.

ROZDELENIE
SLOVENSKÝCH ZNÁMOK
S KRESŤANSKOU
TEMATIKOU
Mestá s kresťanskou dominantou, prípadne erbom. Tu boli vydané známky
Ružomberka, Košíc, Banskej Bystrice,
Nitry, Novej Bane, Trenčína, Senice,
Žiliny, Martina, Trnavy, Prešova, Bardejova, Rožňavy, Levoče, Kremnice, Pezinka,
Liptovského Mikuláša, Holíča, Popradu
a Krupiny.
Krásy našej vlasti a historické pamiatky. Z miest: Kostoľany pod Tribečom,
Banská Štiavnica, Bratislava, Nitra,
Klížske Podhradie, Skalica, Spišské
Podhradie, Červený Kláštor, Banská
Bystrica, Kežmarok, Podolínec, Jasov,
Hronský Beňadik, Bojná, Dobroslava,
Hervartov, Kopčany, Boldog, Ševatice,
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POŠTOVÉ ZNÁMKY VYTVORENÉ
PRI PRÍLEŽITOSTI 1150. VÝROČÍ SPOJENÝCH
S MISIOU SVÄTÝCH CYRILA A METODA

Svätci a významné osobnosti: sv. Ján
Nepomucký, Ján Levoslav Bella, Ján Kollár,
sv. Cyril a Metod, Jozef Murgaš, Ján Amos
Komenský, Chatam Sófer, Jozef Ľudovít
Holuby, Štefan Moyzes, Martin Rázus,
Matej Bel, Juraj Havlík, Štefan Anián
Jedlík, Ján Hollý, Juraj Papánek, Alexander
Rudnay, sv. Andrej-Svorad a sv. Beňadik,
Ján Baltazár Magin, bl. Zdenka Schelingová, Karol Kuzmány, Jozef Miloslav Hurban,
Žofia Bosniaková, sv. Gorazd, sv. Kliment,
Michal Miloslav Hodža, Jonáš Záborský,
Samo Chalupka, sv. Ján Krstiteľ, Anton
Bernolák, Gorazd Zvonický, Andrej Hlinka, Severín Zrubec, Štefan Pilárik, sv. Ján
Bosco, Andrej Radlinský, Adam František

výročie korunovácie Ferdinanda
II., výročie ZSF, tragické udalosti
v Ostrom Grúni a Kľaku.
Vianoce a Veľká noc. V týchto dvoch
emisiách sú každoročne zobrazené vianočné a veľkonočné motívy.
Niekedy je to len ľudový motív, ale
väčšinou je to náboženský motív.

Kollár, sv. košickí mučeníci, Andrej Sládkovič, Maximilián Hell či sv. Ján Pavol II.
Pri rôznych výročiach a udalostiach boli
použité kresťanské motívy. Niektoré
známky už boli zaradené do predchádzajúcich skupín, no okrem toho sú ešte
nasledujúce udalosti: výročie Spolku
sv. Vojtecha, zázračný dážď pri Hrone,
černovská tragédia, Bienále ilustrácií Bratislava, duchovná obnova, poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych
rytierov, výročie Slovenskej republiky,
Žilinská synoda, bitka pri Rozhanovciach,
Matica slovenská, pamiatka prvej svetovej
vojny, dejiny mincovníctva, Academia Istropolitana, LOH Rio de Janeiro, výročie
fatimských zjavení, výročie reformácie,

Umenie. Asi najzaujímavejšia emisia,
v ktorej vychádza aj viac známok
s kresťanskou tematikou. Sú to známky, ktoré sú tlačené oceľotlačou, a tak
vlastne každá známka je samostatným
umeleckým výtvorom, lebo je rytcom prekreslená na malú oceľovú dosku. Mnohé
z týchto známok boli vysoko ocenené
nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo
svete (na prestížnych anketách vo Viedni,
Madride, Bruseli, Číne, USA...). Sem patria
známky: narodenie z Hlohovca, bojnický oltár, Sedembolestná Panna Mária,
narodenie zo Spišskej Starej Vsi, snímanie
z kríža, Svetlo duše, ikona sv. Michala so
sv. Pavlom, sťatie sv. Jakuba Staršieho,
sv. Katarína, zvestovanie Panne Márii, večera v Emauzoch, sv. Alžbeta, gotická nástenná maľba zo Spišskej Kapituly, gotická
Madona z Ľubice, Metercia z Rožňavy, Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči
či ikona Krásnobrodskej Bohorodičky.

SOM GRÉCKOKATOLÍČKA

a som na to hrdá

V mojom živote bolo obdobie pred a po. Predtým, ako som sa dala
v sedemnástich rokoch pokrstiť, a potom. Moja rodina má rímskokatolícke korene. Mňa očarila Gréckokatolícka cirkev so svojím
srdcom, krásou a hĺbkou obradov. Má zlaté dno, ktoré pozostáva
z tradície a cirkevných otcov. Cirkev, ktorá je krásna, stále mladá
a aktuálna aj dnes. Som na ňu hrdá, jej autenticita ma nikdy nesklame a teším sa z objavovania jej bohatstva, ktoré je liekom pre
našu osirelú a na vnímanie krásy imúnnu dobu.

MUDr. Zuzana Mojzešová
TOP lekárka na Slovensku
v roku 2020 v kategórii
Všeobecné lekárstvo
pre dospelých

SČÍTANIE ĽUDU 2021

Pominovce, Svätuše, Čierny Brod,
Ilija, Žilina, Bíňa, Hamuliakovo,
Drážovce, Spišská Nová Ves, Svätý
Jur, Prievidza, Skalka pri Trenčíne,
Šaštín-Stráže, Levice, Krásnohorské
Podhradie, Stará Bystrica. V tejto
skupine je zvlášť pozoruhodný
tlačový list so známkami drevených
kostolíkov z Hervartova a Dobroslavy, kde sa na medzihárčí objavujú
aj chrámy v Hunkovciach, Príkrej
a Ladomirovej. Autorom návrhov je
akademický maliar Karol Felix. Autorom rytín je významný slovenský
rytec František Horniak.

POFIS
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Vyhnanie prarodičov z raja, 16. storočie, ŠM Bardejov

Napokon sú to známky, kde je kresťanský
motív len malým vedľajším motívom.
Predovšetkým sú to známky, kde je v nejakých súvislostiach zobrazený slovenský
štátny znak – dvojkríž.

BUDÚCNOSŤ
POŠTOVEJ ZNÁMKY
V dnešnej dobe moderných technológií
nastal i v poštovej prevádzke obrovský posun a poštová známka akoby bola na ústupe. List či pohľadnicu už posielame veľmi
zriedkavo (nahradili ich SMS-ky, MMS-ky,
e-maily...), ofrankovanie poštovej zásielky
označí automatický stroj, tak načo ešte
treba poštovú známku? Ako som už
spomenul, poštová známka je aj druhom
posolstva, ktoré ako malé umelecké
dielo šíri. A tak je určitým spôsobom aj
v záujme jednotlivých štátov, aby vydávali
i popri moderných technológiách v poštovníctve poštové známky a prezentovali
sa takto doma i vo svete. A je prirodzené,
že i Slovenská republika, ktorá sa už v preambule ústavy hlási k cyrilo-metodskému
dedičstvu, toto prejavuje i v známkovej
tvorbe, a máme teda i pekné poštové
známky s kresťanskou tematikou.
Okrem toho, že tieto známky s kresťanskou tematikou sú nalepené na poštových
zásielkach a takto priamo či nepriamo
môžu evanjelizovať, tak je tu ešte ďalšie
– špeciálne evanjelizovanie poštovou
známkou. Sú tu zberatelia poštových
známok – filatelisti – a tí nielen zakladajú
známky do svojich zbierok, ale zo známok vytvárajú i exponáty, ktoré vystavujú
na propagačných i súťažných výstavách.
Exponát je ako kniha, ktorá vám poštovou
známkou (prípadne ďalším filatelistickým materiálom) a krátkym textom priblíži nejakú tému. Na Slovensku máme
veľa exponátov s kresťanskou tematikou,
ktoré dosiahli i viaceré medzinárodné

ocenenia (Ježiš Kristus a kresťanstvo,
Ježiš Kristus a jeho Cirkev, Filatelia
a františkánstvo, Nitra – pôsobisko
Cyrila a Metoda, Slúžili Bohu a národu,
Liturgický rok a spoločenstvo svätých, So
svätým Gorazdom za Kristom, Vatikán,
Kríž – symbol kresťanstva, Vďaka vám,
svätý Cyril a Metod, Nitra – kolíska kresťanstva a učenosti na Slovensku, Ján Pavol
II. – pútnik pokoja, Prišla na svet láska,
Vrcholná renesancia, Apoštolské cesty
pápeža Jána Pavla II. na Slovensko...).
Žiaľ, filatelistických výstav je na Slovensku ako šafranu, ale s vystavenými
exponátmi s kresťanskou tematikou sa
môžete stretnúť občas i v kostoloch či
pastoračných centrách, kde sa tešia pomerne peknému záujmu veriacich (napr.
pravidelne v Prešove vo františkánskom
kostole, v Močenku, v Nitre...; nepravidelne v Trenčíne, Trenčianskej Teplej, Bytči,
Poprade, Košiciach...).

Napokon, čo nás čaká v známkovej
tvorbe SR v najbližšom období. Z kresťanských motívov bola v septembri
vydaná známka k 150.výročiu založenia
SSV a v novembri dve tradičné vianočné
známky (žiaľ, nie veľmi kresťanské –
ľudový motív). Na budúci rok to bude
známka pripomínajúca 100. výročie
vysviacky prvých slovenských katolíckych biskupov, v rámci emisie Krásy
našej vlasti to bude Kalvária v Banskej
Štiavnici, v rámci emisie Umenie Klaňanie Troch kráľov zo Zlatých Moraviec,
tradičná veľkonočná a vianočná emisia,
a v rámci emisie Deň poštovej známky to
bude Mikuláš Klimčák, ktorého 100. výročie narodenia si takto pripomenieme.
Na ďalšie roky ešte nie sú emisné plány,
no okrem iného je i požiadavka gotického oltára z Dómu sv. Alžbety v Košiciach,
100. výročie narodenia kardinála Jána
Ch. Korca atď.

OBETAVÝ BISKUP BAZIL TARASOVIČ
V Sedmohradsku preberá po Gabrielovi Betlenovi moc rod Rákociovcov. Juraj I.
16. októbra 1633 po smrti Gregoroviča vymenoval Bazila Tarasoviča za mukačevského biskupa. Tým rešpektoval rozhodnutie Jána Gregoroviča o nástupcovi. Bazil
následne prijal vysviacku v Jasse za prítomnosti moldavského kniežaťa Mojžiša
Mohylu. Pochádzal z poľskej Haliče. Krátko po vysviacke sa stretol v Przemyšli
s Atanázom Krupeckým a začal sa pripravovať na prijatie únie. V kráľovskej
nominácii z 5. januára 1634 je titulovaný ako ortodoxae catholicae ritus Graeci
episcopus. V niektorých listoch je označovaný za zjednoteného biskupa. Po nástupe vykonal vizitáciu svojich farností a v roku 1638 vytvoril biskupský vikariát
v Sabolčskej stolici. Keďže už dlhšie viedol rokovania o únii, bol v roku 1640
v Mukačeve zajatý kapitánom miestneho hradu a v roku 1642 vyhostený z eparchie. Nakoniec v máji 1642 vo Viedni za prítomnosti cisára Ferdinanda III. vyznal
Tarasovič katolícku vieru a odišiel pôsobiť do Veľkého Kálova, odkiaľ spravoval
farnosti na území katolíckych zemepánov. Ale pre dobro eparchie sa formálne
vzdal únie a vrátil sa do Mukačeva. Odtiaľ sledoval a podporoval kroky svojho
nástupcu, ktorý bol iniciátorom podpísania dokumentu z 24. apríla 1646 v Užhorode a následných uniačných krokov v eparchii. Tarasovič zomrel medzi rokmi
1648 a 1651. (Juraj Gradoš)

Svätý archanjel Michal, 18. storočie, Miroľa
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Mandylion, 16. storočie, SNG Bratislava
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BLUD DOKTORA
WAKEFIELDA
sott.net

Jozef GLASA

vynikajúceho britského investigatívneho
novinára Briana Deera. Dnes je už prípad
doktora Wakefielda takmer učebnicovým
príkladom podvodného a neetického
výskumu.
Kým sa však veci uviedli na správnu mieru
a prijali sa potrebné opatrenia na úrovni
príslušných lekárskych a vedeckých inštitúcií či vedeckých časopisov (The Lancet
a iné), prešlo, ako to už býva, pomerne veľa
času.

V roku 1998 vyšla v prestížnom lekárskom časopise
The Lancet práca výskumného tímu britského lekára
Dr. Andrewa Wakefielda zo slávnej St. Mary’s Hospital
Medical School v Londýne o údajnom zápale čreva
u dvanástich vyšetrených detí s autizmom a jeho
súvislosti s očkovaním trojvakcínou proti príušniciam,
osýpkam a ružienke.
Nikto nemohol vtedy predpokladať, že ide,
ako sa neskôr ukázalo, o jeden z najsmrtonosnejších podvodov a neetických výskumov v dejinách lekárskej vedy 20. storočia.

trpiacich autizmom, ale aj nedostatočne
informovanej verejnosti. Účinne rozširovaný strach (z autizmu) vedie rodičov
k odmietaniu očkovania.

Publikácia o výskume vo veľmi malej skupine sledovaných detí by možno skončila
na okraji odborného záujmu, no vinou
viacerých nepriaznivých okolností sa jej
dostalo širokej, až medzinárodnej publicity. Svojím dezinformačným vplyvom tak
spôsobila – a ďalej nepriamo zapríčiňuje
– veľké škody na zdraví aj na životoch ľudí.
Po celom svete. Paradoxne, najmä v bohatších, rozvinutých krajinách.

Rozbuškou antivakcinačného poplachu sa
stala tlačová konferencia, ktorú usporiadal vedúci lekár štúdie Dr. Wakefield pri
príležitosti jej uverejnenia. Témy sa totiž
s prekvapujúcim záujmom a intenzitou
chytili vtedajšie prominentné médiá.
Opatrné hlasy lekárov, ktorí od počiatku
spochybňovali závery samotnej štúdie, ako
aj ich interpretáciu vo vzťahu k očkovaniu
ostali, bohužiaľ, bez povšimnutia.

Stala sa jedným z nových hnacích motorov
už dávno diskreditovaného tzv. antivakcinačného hnutia. Priniesla totiž do verejného priestoru zdanlivo dôveryhodné,
hoci v skutočnosti nepravdivé tvrdenia
o „vedecky preukázanom“ súvise očkovania
a autizmu. Predstavitelia hnutia ich dodnes
šikovne ponúkajú. Nielen rodičom detí

Ako sa neskôr ukázalo, všetko bolo celkom
ináč. Postupne totiž vyšla na povrch
vskutku desivá pravda. O priebehu, mnohorakých pochybeniach a manipulovaní
výsledkov samotnej štúdie. A tiež o jej
temnejšom, zlomyseľnom pozadí. Stálo to
však veľmi veľa medzinárodného vedeckovýskumného úsilia. A tiež brilantnej práce

Smrtonosný blud, účinne rozširovaný
nekritickými médiami, samotným doktorom Wakefieldom, neskôr aj sociálnymi
sieťami a niektorými medzinárodnými
celebritami, sa medzitým mohol nekontrolovane šíriť. A „naočkovať sa“ ako
počítačový vírus do pamäti a myslenia
nemalého počtu ľudí. Osobitne do uvažovania a prirodzených obáv svedomitých,
opatrných rodičov o svoje deti. Postavil
ich odrazu pred praktickú a zároveň
naliehavú otázku: Očkovať či neočkovať?!
(Čo keď je to naozaj škodlivé?!) A mnoho
rodičov začalo potrebné očkovania pre
svoje deti odmietať.
Pokiaľ sa zároveň dostali do lepkavých
sietí antivakcinačného hnutia (a biznisu)
alebo uzavretej skupiny na svojej obľúbenej sociálnej sieti, ich mylné presvedčenie
mohlo nadobudnúť aj silu skutočného,
osvojeného bludu.
Dnes pozorujeme, ako aj pre takýchto
dobromyseľných, ale pomýlených rodičov
naďalej postupne klesá zaočkovanosť
našich detí. Začínajú sa, zatiaľ zriedkavo, znovu objavovať infekčné ochorenia,
ktoré už dnešní lekári ani nevideli. Ich
prvé, menšie epidémie. Do toho prišla
migračná kríza. Hrozba pandémií eboly,
vtáčej či prasacej chrípky, SARS. A súčasná
pandémia Covid-19. Jej hrozivou paralelou
sa ukazuje katastrofický vzostup konšpiračných teórií, dezinformácií, hoaxov
a antivakcinačného hnutia. Jednou z jeho
najväčších celebrít je ešte aj dnes doktor
Wakefield.
(pokračovanie nabudúce)
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VEĽKÉ
MALÉ DIELO
Juraj GRADOŠ

Poštová známka je často nositeľom rôznych posolstiev a informácií. Od umenia cez
vedu až po spoločenské udalosti. Jednou z nich bolo aj dvojsté výročie zriadenia
Prešovskej eparchie. Pri tejto príležitosti Slovenská pošta vydala v edícii Umenie známku
znázorňujúcu ikonu Presvätej Bohorodičky z Krásneho Brodu. Na jej tvorbe sa podieľal
aj pán František Horniak.
Pán Horniak, kto alebo čo vás priviedlo
k tvorbe poštových známok?

Vyštudoval som odbor plošné a plastické rytie kovov
v Kremnici u akademickej maliarky prof. Terézie
Brezányovej-Kružlicovej. Tam som sa začal orientovať na grafiku a rytina je grafická výtvarná technika.
Postupne som začal robiť medaily, plakety, odznaky.
Rôzne veci, ktoré súviseli s kovom a polygrafiou.
Školu som skončil ako výtvarník, ktorý sa zameriava
na grafiku a rytinu. Potom sa naskytla možnosť zamestnať sa na Slovenskej pošte, kde som mohol tento
talent rozvíjať.

J

Ako sa robí rytina známky?

V prípade rytiny do kovov poznáme hlavne oceľorytinu a medirytinu. Na začiatku tvorby rytiny známky
je výtvarný návrh, ktorý sa pretransformuje do líniovej alebo ryteckej rozkresby. Ide o kresbu čiarami,
ktorá sa kreslí tušom. Takto pripravená známka ide
na schválenie komisiou a potom sa realizuje priamo
do kovu. Potom to schvaľuje realizačná komisia.
Okrem nej pri tvorbe známky je dôležitá aj námetová komisia na ministerstve dopravy a výstavby, kde
môže dať návrh na známku každý občan Slovenskej
republiky. Realizačná komisia známku zadelí do konkrétnej emisie. Napríklad Veľká noc, Vianoce, Šport,
Osobnosti, Krásy našej vlasti, Ochrana prírody či
Umenie. Každá z týchto emisií má svoje vlastné technologické spracovanie. Medzi najdrahšie a najväčšie
známky patria poštové známky v emisii Umenie. Tá je
veľmi náročná na spracovanie.

J

Ste spoluautorom viacerých poštových známok s náboženskou tematikou. Najnovšie je

to asi známka k 1150. výročiu ustanovenia sv.
Metoda za panónskeho a veľkomoravského
arcibiskupa.

Martin Vančo

J

František Horniak
(64), rodák zo
Žikavy pri Zlatých
Moravciach, je
rytcom známky
zobrazujúcej
ikonu Presvätej
Bohorodičky
z Krásneho
Brodu, ktorá sa
stala najkrajšou
slovenskou
známkou roka
2018.

V prípade spomínanej známky som nielen autorom
rytiny, ale aj spoluautorom známky ako takej. Nie
je nás veľa, ktorí sa venujeme poštovým známkam.
Doteraz sme boli na Slovensku traja. Už sme piati –
pribudli nám dvaja tridsiatnici. Na Slovensku je veľa
dobrých grafikov – výtvarníkov, takže väčšinou spoločne pripravujeme realizáciu grafických návrhov. Ale
často sa aj sami do prípravy grafického návrhu zapájame. Na tejto poslednej známke som spolupracoval
s akademickým maliarom prof. Dušanom Kállayom.
Spolupráca s ním je vždy vynikajúca. Vytvorili sme
viacero poštových známok. Pri spomínanej známke
sa nerobila iba známka, ale celý hárček. A to už bolo
oveľa náročnejšie.
Je pravda, že som pracoval na realizácii mnohých
slovenských známok s kresťanským motívom. Asi to
bolo tým, že som sa tejto téme nebránil. Tak nejako
sa známky často dostali ku mne. Aj teraz pripravujem
poštovú známku s motívom z môjho rodiska. Ide
o gotickú tabuľovú maľbu Klaňanie sa troch kráľov
zo Zlatých Moraviec, ktorá vyjde v edícii Umenie
na budúci rok.

J

Jednou zo známok s náboženskou tematikou bola aj známka znázorňujúca Krásnobrodskú Bohorodičku. Spomeniete si na jej
tvorbu?

Na začiatku sme nevedeli, ktorá z fotografií, čo
sme dostali, je originálom tejto ikony. Známka bola
súčasťou osláv 200. výročia vzniku Prešovskej eparchie. Bola to druhá ikona, podľa ktorej som vytváral
známku. Ikony samy osebe sú pre mňa vždy prekva-
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Prvá ikona, ktorú som spracovával do podoby poštovej známky v roku 2001, pochádzala z ikonostasu
z dnes už neexistujúcej Cerkvi sv. Demetra v Rovnom.
Išlo o fragment maľovanej tabule deésis zobrazujúci
sv. archanjela Michala a sv. apoštola Pavla. Ikona sa
dnes nachádza v bardejovskom múzeu. Práve z prípravy tejto známky pochádza aj ikona sv. Jána Krstiteľa, ktorá je súčasťou obálky prvého dňa k známke
Krásnobrodskej Bohorodičky, známe aj ako FDC,
teda first day covers. Na tomto liste som urobil aj návrh pečiatky FDC. A keď známka získala prvé miesto
v ankete o najkrajšiu poštovú známku 2018, urobil
som aj návrh príležitostnej poštovej pečiatky, ktorá
bola 17. mája 2019 prezentovaná na Pošte 3 v Nitre.

J

Prečo Ján Krstiteľ?

Kvôli katedrále v Prešove, lebo tá má jeho patrocínium a tu bola známka prezentovaná.

J

Ako dlho sa taká známka robí?

Zvyknem robievať viacero námetov naraz. Ale vždy je
na takejto známke práca tak na pol roka.

J

Príprava ktorej poštovej známky bola najťažšia?

Ťažko povedať. Príprava známky z edície Umenie je
veľmi náročná, najmä ak ide o viacfarebné rytiny.
Ale aj v iných edíciách sme robili pekné známky – či
už technické pamiatky, alebo krásy našej vlasti. Pri
ich tvorbe bolo treba podať slušný výkon a byť silno
koncentrovaný na tvorbu.

J

Mnohé vaše známky boli ocenené aj vo svete,
kde ste získali prvé miesta na filatelistických
súťažiach. Známka Krásnobrodská Bohoro-

rozhovor

dička získala minulý rok ocenenie Najkrajšia
slovenská poštová známka roka 2018. Čo pre
vás takéto ocenenie znamená?
Je to určitý dôkaz, že človek nerobí zbytočne a že jeho
prácu si niekto všíma. Že to, čo do toho vkladá, prináša ovocie. Ale život ide ďalej. Tak sa to potom stáva
aj záväzkom do budúcnosti, aby som robil ďalšie
známky minimálne s takým istým nasadením.

J

Za vašu tvorbu, kde ste často čerpali inšpiráciu v sakrálnych témach a vytvárali aj
podobizne významných kresťanských osobností, ste získali tento rok Cenu Fra Angelica
2020 v kategórii výtvarné umenie. Čo vo vás
vyvolalo takéto ohodnotenie vašej činnosti
zo strany Cirkvi?

Najkrajšia slovenská
poštová známka roka
2018 je známka
s motívom ikony
Bohorodičky v Krásnom
Brode zo 16. storočia

Keďže som kresťan, je to pre mňa veľká pocta a mám
radosť, že si aj niekto v Cirkvi všimol, že existujú aj
poštové známky s náboženskou tematikou. A že sú
kvalitne urobené.

J

Aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí známky zbierajú, amatérsky či profesionálne. Ale známky
nie sú určené iba im. Aká je ich úloha okrem
toho, že sú ceninou Slovenskej pošty?

Známka je jedným z mála všeobecne rozšírených
umeleckých diel. Je to vlastne najmenšie umelecké
dielo na svete, ktoré je poslom kultúry do celého sveta. To pri tvorbe známky tiež zohľadňujeme. Známka
by nemala urážať nikoho, ani v oblasti vierovyznania.
Zároveň sa na známky ako motívy používajú návrhy
odrážajúce významné technické objavy, kultúrne
alebo národné motívy. Teda to, čo sa na známku
dáva, vnímam ako národný záujem obyvateľov našej
krajiny. Známka sa tak stáva propagátorom kultúry
a odkazu konkrétnej krajiny vo svete. Keď mi príde
pošta, aj ja si veľmi rád aj pod lupou pozriem známku
zo zahraničia, ktorá je nalepená na obálke.

Známka s motívom
ikony svätého
archanjela Michala
a svätého apoštola Pavla
zo 16. storočia
pochádzajúca
zo Šarišského Rovného,
momentálne je uložená
v Šarišskom múzeu
v Bardejove

Známka môže zároveň spôsobiť záujem o to, čo
znázorňuje. Či už cez štúdium, alebo návštevou
regiónu, alebo galérie. Alebo o šport. Čiže známka
má aj výchovný význam. Kedysi existovali aj kluby
mladých filatelistov a to boli naozaj široko rozhľadení
mladí ľudia.
Martin Vančo

pujúce. Pri práci s nimi som sa napríklad dozvedel, že
sa nemaľujú, ale píšu. S kolegom akademickým maliarom Vladislavom Rostokom sme pri nej vyskúšali
novú grafickú úpravu. Výsledkom spolupráce bolo,
že známka sa stala podľa respondentov najkrajšou
slovenskou známkou roka 2018. Dokonca som za ňu
získal aj iné ocenenia.

9

VIETE, ŽE...?
Aj keď je Modrý Maurícius najznámejšou
známkou na planéte,
prvou známkou bola
Penny Black vydaná
6. mája 1840 vo Veľkej
Británii. Najdrahšou
známkou je jednocentová červená známka
z roku 1856 z Britskej
Guyany, ktorá zobrazuje kresbu plachetnice.
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MIMOŠKOLSKÉ
AKTIVITY
Stanislava POPÍKOVÁ

Pohľad na mimoškolské aktivity detí je veľmi široký. Ako
vybrať tú najvhodnejšiu? Na to asi neexistuje jednoduchá
odpoveď. Pri tomto výbere máme dva základné pohľady.
Na jednej strane je rodič so svojimi predstavami o tom,
ako by mali detské aktivity vyzerať, a na druhej strane
sú túžby a očakávania detí. Je ideálne, ak sa to s láskou
podarí skĺbiť.
Rodičia by mali brať do úvahy, že aj
výber voľnočasových aktivít a vhodne
zorganizovaný voľný čas môžu určiť
budúce nasmerovanie ich detí. Záujmové krúžky by mali deťom pomáhať rásť,
budovať charakter, rozvíjať zručnosti,
učiť ich samostatnosti, zodpovednosti,
vytrvalosti, zdravej súťaživosti či láske
k umeniu.

NESTRATIŤ CIEĽ
Na začiatku by sa rodičia mali zastaviť
a popremýšľať, čo očakávajú od aktivity, ktorú chcú pre dieťa vybrať. Kam by
mala dieťa posunúť a nasmerovať. Rodič
pozná dieťa najlepšie. Vie o jeho silných
stránkach aj slabinách. Ak si uvedomíme,
že každá činnosť nás v živote formuje
a určuje naše nasmerovanie, tak aj krúžky
možno využiť na formovanie charakteru
detí. Treba vyberať s láskou, pripraviť
viac možností a konečný výber nechať
na dieťa. Bude môcť vnímať váhu svojho
rozhodnutia. Môže sa tešiť, ak bolo
správne, prípadne ho po určitom čase
zmeniť, ak nebolo vhodné. Pre kresťanských rodičov je dôležité si uvedomiť, že
Boh je v rodine na prvom mieste, a toto
presvedčenie odovzdať aj svojim deťom.
Pristupovať k aktivitám detí tak, aby ich
nepohltili natoľko, že neostane spoločný
čas na rodinu, svätenie nedele, modlitbu
alebo návštevu chrámu aj počas týždňa.

Rodičovský postoj formuje aj duchovné
hodnoty pri výchove.

HUDBA, UMENIE A ŠPORT
Je mnoho dôvodov, prečo pre dieťa zvoliť
hudbu. Od počúvania hudby, spevu,
tanca až po hru na hudobnom nástroji.
Kontakt s týmto druhom umenia má
blahodarný vplyv na vývoj detí, aj na ich
intelekt. Výskumy ukázali, že absolútnym
favoritom je hra na hudobnom nástroji,
a to bez ohľadu na nadanie dieťaťa. Počas
hry sa musí v mozgu zapojiť mnoho
činností súčasne – počúvanie, sledovanie nôt, jemná motorika, pamäť aj
emócie. Ak si uvedomíme, že dieťa musí
pravidelne nacvičovať, môže ho to viesť
k zodpovednosti, k organizácii svojho
voľného času, samostatnosti a radosti
z vlastného pokroku a zlepšovania sa. Ak
deti prejavujú málo nadšenia, možno stačí nechať, nech si samy vyberú hudobný
nástroj, na ktorom budú hrať. A ak by to
nebola láska na prvý pohľad, nástroj sa dá
zmeniť.
Hudba, výtvarné umenie, tanec, herectvo alebo akékoľvek tvorenie sa spájajú
s emocionálnym vyjadrením človeka. Aby
sa deti dokázali na umenie takto pozerať,
musia byť k tomu vedené. Kým v škole
sa prednostne rozvíja logická stránka ich
osobnosti, mimoškolské aktivity sú ide-

álnym priestorom na rozvoj kreativity. Tú
možno budovať práve systémom pokus
– omyl. Môže ich naučiť, že nie je nič zlé
na chybách, pretože sú nevyhnutné pri
posune vpred a rozvoji kreativity a inovatívnosti. V tejto digitálnej dobe to pre deti
môže byť ideálny spôsob relaxu a možnosť na tvorivé uvoľnenie negatívnych
emócií. Okrem toho sa formuje aj jemná
motorika, obohacuje sa slovná zásoba,
priestorové vnímanie a ovplyvnená je aj
schopnosť dobre sa rozhodovať.
Pohybové a športové aktivity sú pre deti
nevyhnutnou súčasťou vývoja. Všeobecne sa odporúčajú pre každé dieťa dva
krúžky, pričom jeden z nich by mal byť
pohybový. Pravidelný pohyb odporúčajú
nielen lekári, pretože zvyšuje odolnosť
voči chorobám, ale aj sociológovia, ktorí
vidia šport ako jednu z foriem prevencie proti zlým návykom a závislostiam.
Psychológovia oceňujú priaznivý vplyv
na psychiku, šport kladne hodnotia aj
odborníci na výživu. Forma nie je dôležitá. Netreba zabúdať na to, že akákoľvek
športová aktivita pod správnym vedením
môže rozvíjať dobré vlastnosti a čnosti.
Dostatok pohybovej aktivity má vplyv aj
na cieľavedomosť a húževnatosť v učení
a zlepšuje sústredenie pri mentálnych
činnostiach.

ZÁLEŽÍ NA AUTORITE
Po rozhodnutí, akú aktivitu zvolíme, stojí
pred rodičmi ďalšia úloha. Kto bude ich
dieťa viesť a formovať. Niekomu sa môže
zdať, že to nie je dôležité. Ale ak očakávame, že tieto aktivity majú dieťa formovať,
tak osobnosť trénera, učiteľa či vedúceho
je kľúčová. A to sa netýka len profesionálnych zdatností vedúceho, ale najmä jeho
osobnostných predpokladov a hodnotového zamerania. Niektoré krúžky majú
deti viackrát týždenne (športové tréningy,
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súbory, hru na hudobnom nástroji...).
Ak sa k tomu prirátajú sústredenia, turnaje, víkendové vystúpenia alebo zápasy,
môžeme zistiť, že čas strávený pri týchto
aktivitách možno presahuje čas, ktorý
aktívne trávia počas týždňa s deťmi rodičia. Preto by mali dôkladne zvážiť, komu
dieťa zveria. Najmä hodnotové zameranie
by nemalo byť v rozpore s tým rodinným.
Odporúča sa získať referencie od dôveryhodných ľudí, využiť možnosť otvorených
hodín a aj potom, keď už dieťa aktivitu
navštevuje, rozprávať sa s ním a sledovať
nielen jeho výkon a odborný rast, ale aj
hodnotové smerovanie.

Digitálna doba, v ktorej sa snažíme žiť,
ponúka veľa možností. Zvádza to k tomu,
že chceme veľa stihnúť, do všetkého sa
zapojiť alebo stále skúšať niečo nové.
Dnes je záujem o prácu s výberom najlepších a najtalentovanejších detí a oveľa
ťažšie sa hľadajú krúžky, kde chcú robiť
s priemernými deťmi a chcú posúvať
ich osobný rast bez ohľadu na tabuľky.
Oplatí sa dať si námahu pri výbere. Deti
potrebujú pocit istoty. Často sa stáva, že
rodičia svoje túžby a ambície realizujú
prostredníctvom svojich detí, a to najmä
v športe. Ak sa rozhodujú, do akej miery
sa ich dieťa má angažovať pri danej aktivite, často hľadajú profesionálnu formu so
zameraním na výkon a úspech. Pred pubertou by sa mali pri športe iba hrať a vyskúšať si viacero športov, aby ich rozvoj
nebol jednostranne zameraný. U malých
detí je dôležité rozlíšiť, či im robí radosť
vybraná aktivita, alebo ich teší to, že ich
výkony a úspechy robia radosť rodičom.
Nesprávna motivácia v útlom veku môže
v období puberty vyvolať odpor a pocit
strateného času. Práve obdobie puberty je
obdobím, v ktorom sa môžu záujmy detí
výrazne zmeniť. Treba mať pochopenie
a citlivo zisťovať príčiny straty záujmu.
V tomto komplikovanom období klesá
výkonnosť a len dobré vedenie dokáže
zabezpečiť, aby sa aj vtedy dokázali deti
posúvať vpred. V neposlednom rade je
nutné zhodnotiť časové možnosti rodiny.
Profesionálne aktivity si vyžadujú oveľa
viac času, čo pri viacerých menších deťoch môže uviesť rodičov do logistického
chaosu, ktorý narúša základné fungovanie a hodnoty v rodine.

FORMÁCIA
V rozvrhu voľného času detí by nemala
chýbať ani duchovná formácia. Potrebujú
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svoju vieru prežívať nielen v rodine, ale aj
medzi rovesníkmi. V škole môžu narážať
v kolektíve na nepochopenie alebo aj
na výsmech, a preto potrebujú stretnúť
deti v rovnakom veku s rovnakými hodnotami. Takto sa nebudú cítiť iné, osamotené a stratené. Pri duchovnej formácii
máme viac možností – detské a mládežnícke stretká, spevácke zbory, farské športové aktivity, práca s deťmi v rehoľných
spoločenstvách alebo skauting, ktorý je
postavený na láske k Bohu a k prírode,
na spoločenstve a službe. Tieto aktivity sú
často zaraďované do rozvrhu deťom ako
dobrovoľné a sú prvé na zozname, ktoré
môže dieťa vynechať, ak nestíha. Takýto
postoj však môže vyvolať dojem, že nie sú
dôležité a potrebné.

UŽÍVAŤ SI ALEBO SLÚŽIŤ?
Rozšíriť formačný rozmer mimoškolskej
aktivity možno nielen obsahom, ale aj
formou, akou je vykonávaná. Pohodlie
a komfort, v ktorom deti dnes rastú, ich
prirodzene navádza k tomu, aby si užívali
a vyťažili bez väčšej námahy čo najviac
pre seba. Rozvoj aktivít, ktoré podporujú
kolektívneho ducha, spolupatričnosť
a z počiatočného radostného užívania sa
prirodzene menia v staršom veku na službu ostatným, je výbornou prípravou
na budúce fungovanie v živote aj v rodine.

NUDA JE NEVYHNUTNÁ
Do rozvrhu školákov je nevyhnutné
zahrnúť aj nudu. Čas, keď nemajú nič
naplánované a majú možnosť zastaviť sa,
spracovať množstvo podnetov, ktorým
sú denne vystavení, a zažiť to, že nemajú
čo robiť. Nuda je totiž vysoko motivačná
a podporuje tvorivosť. Len vtedy majú
dôvod hľadať, čo by mohli vymyslieť a ako
sa realizovať. Za nudu nie je považovaný
čas strávený pri displejoch, monitoroch
a obrazovkách, pretože to sú hlavní zlodeji času a zabíjači nudy. Psychológovia
varujú aj pred preťažovaním detí a rodičia
by to nemali ignorovať.

Výberom krúžku sa úloha rodiča nekončí.
Treba deti povzbudzovať a podporovať,
sledovať ich úspechy či nezdary. Prejavovať záujem a rozprávať sa o ich pocitoch
a výsledkoch. Ani pri týchto činnostiach
sa krízam nevyhnete. Deťom treba
vysvetliť, že krízy sú prirodzené a netreba
sa vzdávať. Dieťa by malo vedieť, že si
krúžok vyberá minimálne na rok a nie je
dobré, ak dôvodom na odchod sú vrtochy
alebo lenivosť. Na druhej strane, ak sú
dôvody nespokojnosti adekvátne, nebojte
sa zmeny. Tieto aktivity by mali deťom aj
rodičom prinášať potešenie a formovať
ich na ceste k dospelosti.
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PÚTE VČERA
A DNES
Michal HOSPODÁR
Prejavy hlbokej úcty k Panne Márii sú
na Slovensku veľmi zaužívané. Ľudia
oddávna pripisujú vážnosť Matke –
Bohorodičke, utiekajú sa k nej vo svojich
trápeniach a starostiach, prednášajú
jej prosby, ďakujú za pomoc, vyprosujú
orodovanie u Boha, veria v zázračné
uzdravenia, zjavenia. Na počesť Panny
Márie sú vystavané a pomenované chrámy, kaplnky i viaceré pútnické miesta.
Mariánske púte sú odnepamäti súčasťou
náboženského života a ich význam je
nespochybniteľný.
Kresťanské púte majú základ v Starom
zákone, kde bolo nábožným Židom predpísané aspoň raz v roku putovať do Jeruzalemského chrámu a priniesť tam obetu.
Chrám bol neskôr zničený, ale pútnická
tradícia sa nijako nestratila, naopak, rozrástla sa po celom kresťanskom svete. Aj
to poukazuje na skutočnosť, že putovanie
je veľmi úzko spojené s náboženským
kultom a pútnikom pripomína, že celý
ľudský život je jedna veľká púť.

Nijaké opravdivé putovanie sa nezaobíde
bez námahy, osobnej obety a znášania
nepohodlia. To sú sprievodné znaky
putovania, ale nie sú najpodstatnejšie.
Cieľom púte je vytrhnutie sa z každodennej všednosti a upriamenie pozornosti
na konečný cieľ ľudského života, na Boha.
Na púti človek obyčajne získava stratenú
vnútornú rovnováhu a duchovné posilnenie pre svoj život. Popritom sa stretáva so
spoločenstvom veriacich a posilňuje svoju
väzbu na Cirkev. Stáva sa, že ovocím púte
je vyprosenie nejakej zvláštnej milosti
alebo vypočutie a vyriešenie nejakých
závažných problémov.
Zo spomienok našich predkov vieme,
že putovali predovšetkým na mariánske
miesta v Klokočove, Máriapócsi a inde.
Putovali spolu v rodinách a v skupinách
i niekoľko desiatok kilometrov. Vtedajšie
generácie boli ochotné prejsť pešo veľkú
vzdialenosť, lebo mali skúsenosť mnohorakého dobrodenia a požehnania z takejto
aktivity. Neodradilo ich ani nepredvída-

né počasie, nocľah pod holým nebom
a skromný pokrm. Motivačný faktor
pútnického dobrodružstva jednoducho
nepoznal prekážku. Po nástupe komunistickej totality sa štátny systém usiloval
o eliminovanie vonkajších prejavov
náboženskej viery na najnižšiu možnú
mieru. V tomto duchu sa vytvárali rôzne
umelé prekážky najmä na pútnických
miestach. V Klokočove vtedy vonkajší
hluk rekreačného strediska silno kontrastoval s pokojným areálom modliacich sa
veriacich. Okrem toho tu boli šikanujúce
policajné kontroly nevinných ľudí, takmer nemožnosť parkovania a iné obmedzenia. Napriek tomu sa tradícia konania
mariánskych pútí nepretrhla.
Dnes, v podmienkach vonkajšej slobody, nás pri aktívnom putovaní ohrozujú
skôr vnútorné faktory. Je to vlastná
pohodlnosť, bagatelizovanie významu
mariánskej úcty, rýchle tempo života
a podobne. Často zabúdame na pravý
zmysel ľudského života a „putujeme“
za rôznymi ponukami a atrakciami, ktoré
nemôžu nasýtiť hlad duše po Bohu. Hľadáme šťastie mimo svojho vnútra a to je
zásadný omyl moderného človeka. Preto
aj dnes majú význam púte, ktoré nám
nedovolia zabudnúť, že naša pravá vlasť je
v nebi (porov. Flp 3, 20). Tam nás očakáva
oslávená Bohorodička, o ktorej veríme, že
po skončení pozemskej púte bola s telom
i dušou vzatá do nebeskej slávy.
Kaplnka pri chráme v Klokočove spred roka 1948. Zdroj: archív Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove
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potrat. Dodnes máme v knižke, aká je
„nezodpovedná“ matka.
Syn sa nám narodil úplne zdravý a je
nadpriemerne obdarený pohybovým
talentom. Od troch rokov hrá hokej
a navštevuje francúzsku školu. Má dobré
známky a nie je pre nikoho a už vôbec nie
pre štát príťažou. Prijali sme ho ako Boží
dar. A prijali by sme ho v akejkoľvek podobe. Nie každý však môže v rozhodujúcej

POSIELALI HO NA SMRŤ,
NARODIL SA ZDRAVÝ
Tomáš TARABA

Národ, ktorý zabíja vlastné deti, nemá
žiadne právo odvolávať sa na spravodlivosť
a nemá ani žiadnu víziu vlastnej budúcnosti. Je to ničenie seba samého. Sú to zločiny
proti ľudskosti a každý kresťan vie, že sú
na prvom mieste namierené proti Bohu.
Podľa matematických prepočtov, ak náš
národ rapídne nezmení svoju demografickú krivku, v roku 2100 prestane existovať
v súčasnej podobe. Buď vymrieme, alebo sa
budeme musieť otvoriť masívnej imigrácii.
V parlamente bol na začiatku októbra schvaľovaný súbor návrhov, ktoré síce neriešia
otázku potratov, ale zlepšujú informovanosť a finančnú situáciu žien od momentu
potvrdeného tehotenstva. Ich cieľom je
predostrieť žene argumenty a možnosti
podpory, aby sa rozhodla pre život a nie pre
smrť. Paradoxom je, že tento zákon niektorí
prolifisti nazývajú bezvýznamným a liberáli
ho zasa vnímajú presne opačne. Akoby bol
namierený proti potratom všeobecne.
Jeden z argumentov, ktorý používajú
odporcovia života, je, že k ochrane života
by sa mali vyjadrovať len ženy. Neviem,
akú to má logiku. Život nie je rovnako bez
muža ako bez ženy. K otázkam alkoholizmu sa môže vyjadrovať nielen alkoholik,
k otázke korupcie nielen ten, kto dával
úplatky a k smrti nielen ten, kto má skúsenosť, že zabil. Chrániť život musí každý
človek. O to väčšmi, ak sa zbabelo siaha
na tých, ktorí nemajú na právnika, neobhajujú ho médiá, a tým je bezbranné dieťa.
Hovoria, že je to len zhluk buniek. Každý
človek je „len zhluk buniek“ do momentu,
kým sa neobráti na prach.

Som otec piatich detí a pri našom druhom
dieťati nám vedecké potratové autority
s istotou tvrdili, že keď sa narodí, bude geneticky postihnuté. Ani mojej manželke,
ani mne nenapadlo ísť na akékoľvek dodatočné vyšetrenia, ale rozbory krvi a hormónov nenechávali lekárov na pochybách.
Zažili sme, aký silný tlak vytvára systém,
keď manželka bola pri každom vyšetrení
upozorňovaná, aby si uvedomila, ako sa jej
krátia termíny na vyšetrenia a na potrat.
Musela sa aj podpísať pod to, že odmieta

chvíli mať silu prijať takéto rozhodnutie.
Preto je potrebné, aby od štátu a okolia
prišla adekvátna pomoc. Aby žena cítila
finančnú a spoločenskú oporu, že v tom
nie je sama. Aj o tomto je tento prolife
zákon, ktorý je pre iných o ničom. Nikdy
nepochopím tých, ktorí zaň nehlasovali
alebo stále váhajú. Prolife hnutie potrebuje
zaznamenať nejaký úspech a liberáli vedia,
že nemôžu utrpieť porážku. Práve preto je
dôležité podporiť túto iniciatívu, pretože
na každom živote záleží.

V ŠKOLE POSTIACEHO SA JEŽIŠA (1)
„Toto je môj milovaný Syn...“ (Mt 3, 17) Tak povedal nebeský Otec o svojom Synovi. Tak by si mal, Ježišu, povedať aj ty o mne, že som tvojím milovaným dieťaťom.
Je to tak? Preto som ťa prijal, Ježišu, aby si mi pomohol byť tvojím milovaným
synom. „Počúvajte ho!“ povedal nebeský Otec na svojho Syna na inom mieste. To
znamená, že ťa máme poslúchať, Ježišu, ak chceme byť šťastní. Žiaľ, koľkokrát
ťa neposlúchame! Koľkokrát poslúchame viac svet, zlého ducha, než teba! A bez
teba nezájdeme ďaleko. Bez teba niet šťastia. Ježišu, odteraz chcem slúžiť iba
tebe. Toto mi radí aj rozum, ak vidím mnohých nešťastných, ktorí ťa neposlúchajú, žijú voľne, a ako sa končí ich život. Ježišu, ty si sa dal pokorne pokrstiť, a preto
ti nebeský Otec vynahradil túto pokoru. Beriem si príklad od teba – aj ja chcem
byť pokorný, keď je tento skutok taký milý pred Bohom.
Ježišu, ty si sa postil. Pouč ma, prečo si sa chcel postiť? Dieťa moje, hovorí Ježiš, ja
som sa nepostil kvôli sebe, ale pre teba, aby som ťa naučil, že toto pokolenie (zlý
duch) nemožno prekonať inak, iba modlitbou a pôstom. Ak chceš mať slobodnú dušu, ak sa chceš vedieť modliť, posti sa. Pôsty, ktoré moja Cirkev prikazuje,
zachovaj!
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
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GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Online na FB
Pondelok Liturgia za členov GMPC (možnosť
poslať svoju prosbu do ekténie)
Utorok 18.00 Vysokoškolské stretko
Štvrtok 15.00 Stredoškolské stretko 18.00
Modlitebné stretko
V programe môžeš byť aktívny cez FB stránku: GMPC – Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum v Prešove. Preto sleduj
a zdieľaj.

„Dal si mi svoj štít záchranný
a tvoja láskavosť ma
urobila veľkým.“
2 SAM 22, 36

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 09.00 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) 17.00 Liturgia 18.00 Stretko online
na FB

Jozef Petričko

Páči sa mi to
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Komentáre

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
catholicsaints.info

PODUJATIA

84

Božie dieťa

Zdieľať

Viktória Gubová, animátorka
S ÚSMEVOM
Odkedy miesto údenín raňajkujem čerstvé
ovocie a cereálie, cítim sa ako nový človek.
Nevyrovnaný, hladný a strašne podráždený!
Môj mozog je ako internetový prehliadač. Má
otvorených 40 záložiek, z toho 30 neodpovedá, dookola sa prehráva jeden gif a odniekiaľ
hrá hudba.
Legenda hovorí, že boli časy,
keď film trval dlhšie ako
reklamy...
Na začiatku Boh stvoril Zem.
Všetko ostatné je Made in China.
Narodeniny pozitívne vplývajú na dĺžku života. Vedci totiž zistili, že ľudia, ktorí mali veľa
narodenín, žili dlhšie.
Asi začnem veriť snom!
Snívalo sa mi napríklad, že som v práci, a keď
som sa prebudil, naozaj som bol.
Deti na zadných sedadlách spôsobujú nehody.
Nehody na zadných sedadlách spôsobujú deti.
Koľko poriadnych chlapov je potrebných
na výmenu žiarovky? Žiaden. Poriadni chlapi
sa tmy neboja.
Jano kúpil koňa Gaštana. Vysadol na neho
a hovorí mu: Gaštan vyraz!
A Gaštan vyrazil... Janovi dva zuby a susedovi
vráta.

Kladieš si otázku, o akom záchrannom štíte sa to hovorí?
Ide o Kristov kríž, cez ktorý ti Boh daroval spásu a zachránil
ťa pred večnou smrťou. Dostal si ju úplne zadarmo, pretože
Boh ťa bezhranične miluje. Kríž je tvojím záchranným
štítom, nech sa v tvojom živote deje čokoľvek. Zamysli sa
dnes a nanovo si uvedom svoju vlastnú slabosť a hriešnosť.
Bez Krista si nikým, úbožiak a slaboch. No Ježiš prichádza,
aby ťa pozdvihol a urobil veľkým v jeho očiach. On je tvoj
záchranca v každej chvíli. A preto nemaj strach objať svätý
Kríž a nechaj sa nanovo premeniť Božou láskou.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ján Maras, bohoslovec
Sychravé obdobie, čas, keď už nestačí len tričko, ale treba
si vziať aj niečo hrubšie na seba, obdobie, keď do seba
hádžeme množstvo vitamínov, aby sme odolali vírusom. Ale
čo naše srdce? Ako sa chrániť, keď tak radi súdime iných,
bojujeme s myšlienkami, keď chceme ohovárať či klebetiť?
Na túto otázku nám Boh dáva odpoveď. Ja som ti dal štít
svojej záchrany, zomrel som za teba, aby si ty, dieťa moje,
mohol žiť.” Preto očisťme svoje srdce, vytrvajme v modlitbe
a buďme pokorní, pretože naša nádej je Otec, naše útočisko
Syn a náš ochranca je Svätý Duch. Svätá Trojica, Bože náš,
sláva tebe.

SVÄTÁ EULÁLIA
Svätica sa narodila vo
váženej kresťanskej
rodine v Meride v roku
292. Počas prenasledovania sama vo
veku dvanásť rokov
prišla za miestodržiteľom a povedala:
„Hľadáte kresťanov?
Ja som!“ Keď strhla
obraz modly na stene,
vojaci ju bili a mučili.
Nakoniec jej telo trhali
železnými hákmi. Keď
však vôbec neplakala,
tak jej rany vypaľovali
pochodňami. Nakoniec
ju upálili v pekárskej
peci. Je patrónkou
šestonedieľok a cestujúcich.

Páči sa mi to . Odpovedať

Dominika Marasová, študentka
Tak ako každú korytnačku chráni pancier, mňa chráni štít
čistého svedomia, ktorý slabne v prípade pokušenia, ale
znova naberie na sile, keď sa vyspovedám. Cítim sa bezpečnejšie, pretože Boh je pri mne stále, aj v ťažkých skúškach
nado mnou drží ochrannú ruku a nedovolí, aby som spadla
a ublížila si.
Páči sa mi to . Odpovedať

NAPÍŠTE NÁM
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pre mladých

HE3K NA JEDEN KLIK

go(o)dbook

14

www.casopisslovo.sk

15

z kresťanského sveta

CENA SVÄTÉHO ATANÁZA
PRE PROF. BOHÁČA

VATIKÁN g V nedeľu 4. októbra pápež František pri modlitbe Anjel Pána predstavil svoju novú encykliku Fratelli tutti
o bratstve a sociálnom priateľstve. V tento deň tiež vyvrcholilo
ekumenické obdobie nazvané Čas stvorenstva – Jubileum zeme,
začaté 1. septembra. Rímsky pontifex predstavil novú encykliku
týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, včera som bol v Assisi
podpísať novú encykliku Fratelli tutti o bratstve a sociálnom
priateľstve. Obetoval som ju Bohu na hrobe svätého Františka,
ktorým som sa inšpiroval tak ako pri predchádzajúcom Laudato
si´. Znamenia čias jasne ukazujú, že ľudské bratstvo a starostlivosť o stvorenstvo tvoria jedinú cestu k celostnému rozvoju
a pokoju, ktorú už naznačili svätí pápeži Ján XXIII., Pavol
VI. a Ján Pavol II.“ Svätý Otec po týchto slovách ohlásil svoj
darček pre všetkých prítomných v podobe textu novej encykliky v mimoriadnom vydaní denníka L´Osservatore Romano,
ktorý týmto dňom obnovil svoje vydávanie tlačou. Encyklika je
pomenovaná podľa slov svätého Františka na adresu všetkých
bratov i sestier. Svätý Otec v nej predstavuje bratstvo a takzvané
sociálne priateľstvo, čiže priateľstvo uprostred celej ľudskej
spoločnosti, ako cesty na vytvorenie lepšieho, spravodlivejšieho
a pokojnejšieho sveta spoločným úsilím všetkých. Dôrazné nie
hovorí vojne a globalizácii ľahostajnosti. (TK KBS)

NYÍREGYHÁZA/
MAĎARSKO g V maďarskom Inštitúte svätého Atanáza začali akademický rok 2020/2021
v katedrálnom chráme
v meste Nyíregyháza
večierňou na sviatok
Povýšenia svätého
Kríža. Po večierni rektor
Tamás Véghseő zverejnil
ocenenie udelené školou. Najvyššie ocenenie,
ktorú inštitút môže
udeliť (Cena svätého
Atanáza), bolo tohto
roka udelené profesorovi Vojtechovi Boháčovi,
ktorý tu tridsať rokov vypomáhal ako hosťujúci profesor. Otec Boháč
bol styčnou osobou pre rozvoj vzťahov a spolupráce gréckokatolíckych fakúlt v Nyíregyháze a v Prešove a rovnako sa aktívne podieľal
na viacerých akademických iniciatívach inštitútu. (Daniel Černý)

VATIKÁN g 25. a 26. septembra sa konalo plenárne zasadnutie Rady biskupských
konferencií Európy (CCEE). Kvôli pandémii
sa uskutočnilo virtuálnou formou. Účastníkov
pozdravil aj pápež František, a to prostredníctvom listu, ktorý v úvode prečítal kardinál
Angelo Bagnasco. Téma tohtoročného plenárneho zasadnutia rady znela: Cirkev v Európe
po pandémii. Perspektívy pre stvorenstvo a pre
komunitu. (TK KBS)
RÍM/TALIANSKO g Veľvyslanci krajín V4 si
29. septembra v Ríme pripomenuli pamiatku
svätého Vojtecha. Zúčastnili sa na svätej omši
v Bazilike svätého Bartolomeja. Slávnostnú liturgiu celebroval Mons. Miroslav Wachowski,
podsekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi.
Tohtoročná spomienka bola pre Slovákov
osobitá, keďže si v tomto roku pripomíname aj
150. výročie Spolku sv. Vojtecha na Slovensku.
(TK KBS)

Mukačevská eparchia

UŽHOROD/UKRAJINA g V piatok 25. septembra navštívil gréckokatolícky Katedrálny
chrám Povýšenia svätého Kríža v Užhorode
prezident Ukrajiny Volodymyr Oleksandrovyč
Zelenskyj. Pred katedrálou ho privítal vladyka
Nil Luščak, apoštolský administrátor eparchie.
Prezident do katedrály osobne priniesol a odovzdal vyznamenanie Rad za zásluhy druhého
stupňa, ktoré in memoriam udelil vladykovi
Milanovi Šášikovi 20. júla tohto roka, len
niekoľko dní po jeho smrti. (D. Černý)

unipo.sk

PÁPEŽ VYDAL
NOVÚ ENCYKLIKU

UVEDENIE APOŠTOLSKÉHO
ADMINISTRÁTORA
UŽHOROD/UKRAJINA g V nedeľu 27. septembra bol v Užhorode do úradu
apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie slávnostne uvedený vladyka
Nil Jurij Luščak OFM, doterajší pomocný biskup eparchie. Na tento deň pripadol v juliánskom kalendári sviatok Povýšenia svätého a životodarného Kríža,
čo je aj chrámový sviatok katedrály Mukačevskej eparchie v Užhorode. Vladyka
Nil Jurij Luščak OFM sa narodil v roku 1973 na historickej Podkarpatskej Rusi.
Kňazské svätenie prijal v roku 1996 z rúk vladyku Ivana Semediho. Po kňazskej
vysviacke vstúpil do rehole menších bratov františkánov. 19. novembra 2012
bol vymenovaný za pomocného biskupa eparchie Mukačevo a titulárneho
biskupa sídla Flenucleta v Mauretánii. Za apoštolského administrátora eparchie bol vymenovaný po smrti vladyku Milana Šášika 20. júla 2020. Slávnosť
sa začala modlitbou utierne, po ktorej sa z biskupskej rezidencie do katedrály
pobral sprievod dekanov, ako aj kňazov katedrály a kúrie, na konci ktorého boli
biskupi a asistencia s vladykom Nilom. Bolo pekné vidieť, že po pravici a ľavici
vladyku Nila na biskupskom stolci sedeli biskupi z dcérskych cirkví Mukačeva,
metropolita Filip Kocsis z Maďarska a vladyka Milan Chautur CSsR z Košíc,
ktorý vzhľadom na obmedzenia pri pandemickej situácii svojou prítomnosťou
reprezentoval celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. (TSKE)
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ŠTÁTNA CENA
PRE BISKUPA GOJDIČA
Michal PAVLIŠINOVIČ

FB Národnej rady SR

Pápež Ján Pavol II. 4. novembra 2001 vyhlásil na Námestí
svätého Petra v Ríme biskupa Pavla Petra Gojdiča za blahoslaveného. Tento rok si celá Gréckokatolícka cirkev pripomenula šesťdesiate výročie jeho mučeníckej smrti. Pred
necelými dvoma mesiacmi bolo tomuto hieromučeníkovi
našej cirkvi udelené ďalšie štátne ocenenie.

V utorok 1. septembra, keď si Slovenská republiky pripomína Deň ústavy,
sa na Bratislavskom hrade uskutočnila
slávnosť odovzdávania Štátnej ceny Jozefa
Miloslava Hurbana. Medzi ocenenými bol
aj blahoslavený gréckokatolícky biskup
mučeník Pavel Peter Gojdič. Spolu s ním
boli ocenení Vladimír Krčméry, Milan
Kňažko, Ján Budaj a in memoriam aj
židovský rabín Abraham Romi Cohn.
Štátnu cenu z rúk predsedu Národnej
rady SR Borisa Kollára prevzal prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
Predseda parlamentu Boris Kollár pri
slávnosti povedal: „Všetci piati laureáti
pomáhali slovenskému národu a ich skutky, obetavosť, prístup či nezlomnosť si zaslúžia poďakovanie, ale hlavne ocenenie.“

Pri osobe blahoslaveného prešovského
biskupa zdôraznil, že bol nespravodlivo
väznený, mučený a obvinený z vlastizrady.
„Na následky mučenia skonal 17. júla 1960
vo väzení v Leopoldove. Podľa svojich
slov chcel byť otcom sirôt, pomocníkom
chudobných a tešiteľom zarmútených.
Počas svojho života založil sirotinec, gréckokatolícke gymnázium v Prešove v roku
1936...“ Podotkol, že Gojdič podporoval
učiteľskú akadémiu, seminár a staral sa
o vydávanie duchovnej literatúry.
Pred odovzdaním ceny každému z laureátov prečítal vedúci kancelárie NR SR
Daniel Guspan krátky životný prierez
jednotlivých ocenených. Pri blahoslavenom P. P. Gojdičovi pripomenul jeho
zásluhy pri záchrane Židov, za čo si vyslú-

žil prestížne ocenenie Spravodlivý medzi
národmi, ako aj brachiálne odsúdenie
vo vykonštruovanom procese, keď bola
Gréckokatolícka cirkev zrušená a blahoslavený biskup odsúdený na doživotie.
„Dejiny slovenského národa nemožno oddeliť od dejín kresťanstva na Slovensku.
Keď pluralita národa začala krívať, opäť
prišla na pomoc Cirkev, celkom zvlášť to
platí v osobe biskupa Gojdiča. A predsa
jeho si vybral komunistický režim, aby
ho týral a mučil. To je svedectvo zoči-voči
dvom totalitám. Dnes je tomuto veľkému
mužovi, mučeníkovi blahoslavenému
Pavlovi Petrovi Gojdičovi udelená Štátna
cena Jozefa Miloslava Hurbana,“ zakončil
príhovor Daniel Guspan.
Prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ pri preberaní ceny vyzdvihol
osobu biskupa Gojdiča: „Blahoslavený
Pavel Peter Gojdič bol veľmi skromný človek. Neviem, akoby sa zachoval, keby žil
a keby teraz mal prebrať túto cenu. Ľudia
ho nazvali biskupom zlatého srdca. Mal
skutočne veľké srdce pre každého, zvlášť
pre tých, ktorí boli prenasledovaní,
ktorým hrozilo nebezpečenstvo, väzenie
či smrť. Ukázal svoju tvár práve počas
holokaustu, keď nariadil svojim kňazom, aby vydávali krstné listy židovským
spoluobčanom, hoci vedel, že to nie sú
skutočné konverzie, ale išlo mu o záchranu života. Sám osobne zachránil stovky
Židov a cez kňazov ďalšie stovky. Jeho
heslo bolo jednoduché, ale trefné: ,Boh
je láska, milujme ho!‘ On podľa tohto
hesla žil aj napriek tomu, že v jeho živote
sa snúbilo veľa zla. Veľa zla mu prejavili
najmä vo väzení. Keď bol na smrteľnej
posteli, spoluväzni sa ho pýtali: ,Pavlíčku,
povedz nám, kto ti najviac ublížil. My
im to potom vrátime, keď sa dostaneme
z väzenia.‘ A on vtedy povedal: ,Bratia
moji, ale mne nikto neublížil!‘ Blahoslavený Pavel Peter Gojdič vedel prijať kríž
aj utrpenie a pretaviť ich na duchovné
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hodnoty. Ja by som chcel vám všetkým
a celému Slovensku zaželať, aby sme
boli ľudia s milujúcim srdcom, s veľkým
srdcom. Naše Slovensko je také krásne,
že keď som sa prvýkrát vrátil zo Svätej
zeme, tak som skonštatoval: ,Svätá zem
je tu na Slovensku.‘ Áno, tam sa Pán Ježiš
narodil, ale tu je Svätá zem. Veď tu máme
všetko. Nádherné Slovensko, kde žijú
veľmi úspešní a šikovní ľudia. Len keby
sme mali trošku viac žičlivosti jeden voči
druhému. Aby sme dokázali odpúšťať aj
krivdy, aby sme to neustále jeden druhému nevyhadzovali na oči. Aby to naše
Slovensko bolo skutočne rajom na zemi,
tak ako o ňom napísal Milan Rúfus: ,Také
malé si ho stvoril, ale také krásne.‘ A ku
kráse Slovenska môžeme prispieť my
všetci. Buďme ľudia s milujúcim srdcom,
dokážme odpúšťať a dokážme žičiť jeden
druhému len to najlepšie.“

KRÁTKO ZO ŽIVOTA
BISKUPA GOJDIČA
Blahoslavený biskup mučeník Pavel Peter
Gojdič ako vysoký katolícky hierarcha
sa počas druhej svetovej vojny verejne
postavil proti deportáciám Židov zo Slovenského štátu. Neostal iba pri verejných
protestoch, ale aj osobne v rámci svojich
možností pomáhal, a tým mnohých
zachránil. Vo svedectvách zachránených môžeme čítať, že to bol odvážny,
neohrozený človek, ktorý rešpektoval
dôstojnosť každého človeka. Za tento svoj
neoblomný postoj a záchranu množstva
židovských životov získal 27. januára
2008 ako prvý biskup Katolíckej cirkvi
prestížne židovské ocenenie Spravodlivý
medzi národmi. Po skončení druhej sveto-

Michal Pavlišinovič

vej vojny a nástupe komunizmu v bývalom Československu sa Gréckokatolícka
cirkev stala tŕňom v oku štátnych komunistických pohlavárov. Ako formu unifikácie so Sovietskym zväzom si vybrali
Gréckokatolícku cirkev, ktorá sa mala odpútať od jednoty s Vatikánom, biskup mal
podpísať prestup na pravoslávie a spolu
s ním by prestúpil aj klérus a všetci veriaci. Lenže nezlomnosť a vernosť Katolíckej
cirkvi zo strany vladyku Gojdiča, vladyku
Hopka a mnohých kňazov zrútila túto
predstavu ako domček z karát. Počas
tzv. Akcie P bol biskup Gojdič uväznený
a štátnou komunistickou mocou nespravodlivo odsúdený na doživotie, stratu
všetkých občianskych práv a pokutu dvestotisíc korún. Bol uväznený vo viacerých
väzniciach v Československu. Jeho srdce
naposledy dobilo v deň jeho 72. narodenín vo väznici v Leopoldove.
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Byzantinos
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CHRÁMOVÝ SVIATOK KOŠICKEJ KATEDRÁLY
Ježišovu matku, ako na nositeľku trvalej
radosti. Súčasťou sobotnej svätej liturgie bola aj kňazská vysviacka diakona
Miroslava Házyho. Program pokračoval
duchovným pásmom o jubilejnom roku
Klokočova. Oslavy chrámového sviatku
vyvrcholili nedeľnou archijerejskou
svätou liturgiou. Jej hlavným slúžiteľom
bol vladyka Milan a veriacim sa prihovoril vladyka Cyril. Vo svojej homílii
hovoril o Márii ako žene, ktorá má svoje
nezastupiteľné miesto v dejinách spásy.
(TSKE)

Boháč pre maďarských gréckokatolíkov
a mních Kassián Kamil Drozd pre rusínskych a ukrajinských gréckokatolíkov
na území Košickej eparchie. Zároveň
košickí vladykovia ocenili za dlhoročnú
prácu pre dobro Košickej eparchie cirkevnými titulmi dvoch kňazov, Marka
Rozkoša, kancelára a riaditeľa Eparchiálneho úradu v Košiciach, a Martina
Mráza, sekretára a hovorcu eparchie.
Veriacim sa v homílii prihovoril vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, ktorý poukázal na Máriu,

Veronika Romanová

KOŠICE g Pri príležitosti sviatku
Narodenia Presvätej Bohorodičky sa
v košickom katedrálnom chráme konala
odpustová slávnosť. Samotnej slávnosti,
ktorá sa konala počas víkendu 12. − 13.
septembra, predchádzala duchovná obnova zameraná na 350. výročie slzenia
ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Hlavným slúžiteľom sobotnej archijerejskej svätej liturgie bol arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor.
V prvej časti svätej liturgie boli ustanovení dvaja noví synkeli, otec Vojtech

POSVIACKA KLOKOČOVSKEJ KAPLNKY
MLYNÁROVCE g Veriaci farnosti Mlynárovce so svojimi rodinami oslavovali v nedeľu
6. septembra chrámový sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Odpustová slávnosť
sa niesla v duchu slov z Molebenu pred klokočovskou ikonou Presvätej Bohorodičky
Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca. Slávnostnej svätej liturgii predsedal rektor
kňazského seminára Pavla Petra Gojdiča otec Vladimír Sekera-Mikluš. Otec rektor
poukázal na Máriu, Ježišovu matku, ako na tú, ktorá ľudí pozýva k modlitbe a ľudskosti v reálnom živote. Ona je tou, ktorá ukazuje na Krista a cez slzy nám ukazuje, že cesta
k nemu je cestou cez pokánie a obrátenie. V závere slávnosti bola posvätená novopostavená Kaplnka klokočovskej Bohorodičky v blízkosti chrámu, kam sa ľudia môžu
prísť modliť a vyprosovať si milosti. Práve príchod kópie tejto ikony, ktorá putovala
po gréckokatolíckych farnostiach na východnom Slovensku pred mnohými rokmi,
a modlitba ľudí pri nej, zjednotili ľud, ktorý bol dvadsať rokov rozdelený pre prechod
na gregoriánsky kalendár. (Matúš Verba)

NOVÝ
APOŠTOLSKÝ
PLÁN
REDEMPTORISTOV
STROPKOV g V kláštore otcov redemptoristov v Stropkove sa 17. − 18. septembra
uskutočnila druhá časť desiatej viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Jej hlavným cieľom
bolo schváliť apoštolský plán na obdobie
rokov 2020 – 2023. Kapitula sa začala
krátkou duchovnou obnovou, ktorú
viedol viceprovinciálny predstavený otec
Metod Marcel Lukačik CSsR. Účastníci
kapituly sa zhodli na prioritách provincie,
ktorými sú aj naďalej misie, či už ľudové,
alebo školské. Zabudnuté však neostali
ani iné časti ich činnosti, ako sú napríklad
duchovné cvičenia, farská pastorácia, vydavateľská činnosť, arcibratstvo ruženca
alebo práca s mládežou a iné. Výsledkom
kapituly je schválenie konečnej podoby
apoštolského plánu, ktorý je rozdelený
do troch častí, a to základné priority,
misijné priority a apoštolské priority.
(Jozef Troja)
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KAPITULA
SESTIER SLUŽOBNÍC
PREŠOV g 19. – 26. septembra sa v Provincii Svätého
Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie uskutočnila desiata provinciálna kapitula. Jej
hlavnými úlohami bola voľba nového vedenia a vnímanie
výziev súčasnej doby, opierajúc sa o Božie slovo: Zatiahni
na hlbinu (Lk 5, 4).
Vo štvrtok 24. septembra sa uskutočnili voľby provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala rehoľná sestra Emanuela Mária
Rindošová. Za provinciálne radkyne boli zvolené rehoľné
sestry Natanaela A. Barnová, Faustína K. Minčičová, Hieronyma R. Kaščiková, Marianna J. Gladišová.
Kapitula bola ukončená svätou liturgiou v Katedrále
svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiteľom bol
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede
plena Košickej eparchie.

spravodajstvo

ZOMREL OTEC ŠTEFAN KUNDRA
KOŠICE g V nedeľu 27. septembra
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi otec
Štefan Kundra. Pohrebné obrady slávil
v košickom Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky mitroforný
protojerej otec Vladimír Tomko v piatok
2. októbra. Po ich skončení boli telesné
ostatky zosnulého pochované v Sečovciach.
Otec Štefan Kundra sa narodil 5. marca
1930 v Sečovciach v Trebišovskom
okrese. Pochádzal z roľníckej rodiny.
Kňazskú vysviacku prijal 20. marca 1960. Od roku 1975 pôsobil v gréckokatolíckych farnostiach Šapinec, Štefurov, Petkovce, Blatné Revištia,
Porostov a Podhoroď. Po svojom odchode do dôchodku v roku 1990
odišiel do Zámoria, kde vypomáhal vo farnostiach v USA a Kanade.
V roku 2006 sa vrátil do Košíc, kde pravidelne navštevoval sväté liturgie
v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky. Zaujímal sa
o dianie v Gréckokatolíckej cirkvi, ktorú mal veľmi rád. Bol komunikatívny a rád sa rozprával s ľuďmi. Svoju dušu odovzdal Pánovi po tom,
čo prišiel zo svätej liturgie, na ktorej prijal sviatostného Krista. (Pavol
Bardzák)
Vičnaja jemu pamjať!
GMC Bárka

Po svätej liturgii bol obrad odovzdania úradu novozvolenej provinciálnej predstavenej ako aj novozvolenej rade.
Zároveň sa poďakovalo za službu dlhoročnej provinciálnej predstavenej rehoľnej sestre Petre Eve Sičákovej
a provinciálnej rade. (SNPM)
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STRETNUTIE MLÁDEŽE
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE
SVIDNÍK g V sobotu 5. septembra sa vo Svidníku uskutočnilo stretnutie
mládeže Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom metropolitom
Jánom Babjakom SJ. Táto akcia bola náhradou zrušeného stretnutia mládeže,
ktoré sa z dôvodu epidémie koronavírusu nemohlo uskutočniť v riadnom
termíne, teda na Kvetnú nedeľu. Do Svidníka prišlo viac než dvesto mladých
z celej archieparchie, ktorých sprevádzalo vyše tridsaťpäť kňazov. Program
sa začal modlitbou posvätného ruženca, po ktorom nasledovala archijerejská
svätá liturgia s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ. Pri homílii vladyka
upriamil pozornosť mladých na postavu Abraháma, ktorý po tom, čo dovolil
Bohu konať vo svojom živote, okúsil veľké požehnanie. Tak Boh chce vstúpiť
aj do života mladého človeka, aby ho mohol požehnať a naplniť pokojom
a šťastím. Po liturgii vladyka Ján odovzdal absolventom Archieparchiálnej
školy animátora absolventské listy. Po obede pokračovalo stretnutie mladých
s vladykom Jánom v Dome kultúry. Celý program sa niesol v duchu myšlienky: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14), ktorú vybral na tento rok pápež
František. (Marek Baran, Matúš Verba)

DVORIANKY g V sobotu 5. septembra sa
v Dvoriankach stretli mladí i kňazi Košickej
eparchie, aby tu spoločne oslávili odpust
Centra pre mládež Košickej eparchie svätého
Jána Teológa. Výnimočnosť tomuto ročníku
dodala skutočnosť, že na odpust centra boli
pozvaní zvlášť všetci absolventi jednotlivých
ročníkov Animátorskej školy Košickej eparchie. Úvodným a tým najdôležitejším bodom
programu bolo slávenie archijerejskej svätej
liturgie v miestnom chráme, ktorú viedol
vladyka Milan, košický eparchiálny biskup.
V závere svätej liturgie bol odovzdaný ďakovný
list Dominike Bašárovej za jej dlhoročnú prácu
na poli pastorácie mladých Košickej eparchie
a organizovanie animátorských škôl. Srdečné
poďakovanie smerovalo aj otcovi Martinovi
Mikulovi, farárovi farnosti Košice-Ťahanovce,
ktorý dlhé roky viedol animátorskú školu.
(M. Kmec)
MICHALOVCE g Pri príležitosti chrámového
sviatku a 250. výročia chrámu obaja košickí
vladykovia 6. septembra navštívili farský
chrám v Michalovciach. Archijerejskej svätej
liturgii predsedal vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, v kázni sa veriacim prihovoril
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Na záver odpustovej
slávnosti vladykovia poďakovali miestnemu
protopresbyterovi Františkovi Pucimu, ktorý
michalovskú farnosť spravuje a chrám zveľadil
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NIŽNÁ VLADIČA g V Nižnej Vladiči, filiálnej
obci farnosti Staškovce, sa 13. septembra konali
oslavy chrámového sviatku Narodenia Presvätej
Bohorodičky. Hlavným slúžitelom a kazateľom
bol otec Miroslav Liška CSsR. Pozvanie na slávnosť prijal aj otec Šimon Gajan, kaplán farnosti
Bukovce. Po svätej liturgii nasledovalo odhalenie pamätnej tabule zosnulej rodáčke z Nižnej
Vladiče rehoľnej sestre Jeremii Júlii Galajdovej
SNPM. Akt odhalenie vykonala provinciálna
predstavená sestier Kongregácie Nepoškvrnenej Panny Márie sestra Petra Eva Sičáková
SNPM. Na záver miestny správca farnosti otec
Peter Hrib posvätil pamätnú tabuľu a vyjadril
všetkým poďakovanie za hojnú účasť na slávnosti aj napriek neľahkému obdobiu prebiehajúcej pandémie koronavírusu. (K. Hribová)

PÚŤ V MARIANKE

Matúš Lemeš, Dávid Kováč, Alena Vargová

MARIANKA g V rámci tradičnej mariánskej púte v Marianke sa v sobotu
12. septembra gréckokatolíci z Bratislavy a okolia zišli na tomto pútnickom
mieste, aby sa zúčastnili na slávení svätej liturgie. Eucharistickej obete
predsedal protosynkel Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba. Spieval katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Vo svojej homílii
poukázal otec Skyba na Presvätú Bohorodičku a jej úlohu v dejinách spásy.
Práve na Bohorodičku sa vzťahujú slová z Knihy Genezis, že jej potomstvo,
potomstvo ženy rozšliape hadovi hlavu (porov. Gn 3, 15). Mária je – ako to
pochopili cirkevní otcovia – nová Eva. Slávnosť pokračovala obedom pútnikov
v záhrade kláštora. Pútnické miesto Marianka s Bazilikou Narodenia Panny
Márie spravujú v rámci Bratislavskej arcidiecézy bratia z Kongregácie tešiteľov
z Gethseman. (Stanislav Gábor)

PÚŤ FARNOSTI
KOŠICE-NAD JAZEROM
KLOKOČOV g V utorok 1. septembra, v prvý deň nového cirkevného roka,
sa uskutočnila púť farnosti Košice-Nad jazerom do Klokočova. Farská púť sa
konala pri príležitosti jubilejného roka, ktorý oslavuje naša miestna cirkev. Samotný program sa začal v klokočovskom chráme molebenom a archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú spolu s veriacimi slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický
apoštolský administrátor. Po svätej liturgii bol priestor na osobnú modlitbu
pri kópii zázračnej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred 350 rokmi zázračne slzila. Na záver sa veriaci pomodlili pred ikonou Akatist ku klokočovskej
Bohorodičke, a tak si modlitbou a spevom sprítomnili celú históriu ikony.
(Vladimír Varga)

do súčasnej podoby. Za dlhoročnú službu mu
bolo udelené právo nosiť zlatý kríž s ozdobami
a titul stavroforný protojerej. (L. Hoptajová)

JUSKOVA VOĽA g 11. – 13. septembra sa
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend
Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka, na ktorom sa stretlo 41 účastníkov
Školy učeníka a 52 účastníkov Školy služby.
O mladých sa staral tím trinástich animátorov
a dvoch kňazov. V Škole učeníka otec Milan
Zaleha mladým priblížil kerygmu (radostnú
zvesť). V Škole služby v rámci odboru animátor
skupinky hovoril otec Patrik Maľarčík o intimite vo vzťahu s Bohom. V mediálnom odbore
pod vedením Branislava Bačovčina bol mladým
vysvetlený cieľ odboru, ktorým je prinášať
ľuďom Boha aj cez médiá. V misijnom odbore
priblížila Annamária Gnipová mladým vznik
a pôvod misií, ako aj samotný cieľ misijného
odboru. (V. Žolnová)
KOŠICE g Na eparchiálnom úrade v Košiciach sa 9. septembra uskutočnilo metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť
za školský rok 2019/2020. Dvanásty ročník
projektu bol zameraný na tematiku 350.
výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky
v Klokočove. Metropolitné kolo bolo pre ochorenie Covid-19 presunuté z mája. Hodnotiacej komisii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ
a vyhodnotil v každej kategórii prvé tri miesta,
pričom udelil aj Cenu poroty za precízne stvárnenie diela. Výchovný katechetický projekt je
zameraný na poznávanie života východných
svätých a blahoslavených, pričom ide o výtvarné stvárnenie danej tematiky. (DKÚ PA/KE)
BRATISLAVA g Na sviatok Povýšenia
úctyhodného a vznešeného Kríža nad celým
svetom 14. septembra 2020 ustanovil vladyka
Peter Rusnák, bratislavsky eparchiálny biskup,
diakona Michala Vadrnu za archidiakona. Obrad sa konal pri slávení archijerejskej liturgie
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KOŠICE g Na sviatok Povýšenia svätého Kríža 14. septembra slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ,
apoštolský administrátor sede plena Košickej
eparchie, archijerejskú svätú liturgiu na košickej Kalvárii. Uskutočnilo sa to v rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej
Panny Márie, ktorú organizujú saleziáni dona
Bosca. Vladyka Cyril tak pokračoval v niekoľkoročnej tradícii slúženia liturgie východného
obradu na miestnom poľnom oltári. Košickí
gréckokatolíci si takýmto spôsobom pripomínajú udalosť prvej svätej liturgie v Košiciach
z 2. júna 1968, ešte pred oficiálnym obnovením
pôsobenia Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu. (TSKE)

POSVIACKA V MIŇOVCIACH

Aetos

MIŇOVCE g V nedeľu 6. septembra zažila malá obec Miňovce v Stropkovskom okrese veľký a dlhoočakávaný deň. Do obce prišiel prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, aby posvätil Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Chrám prešiel rozsiahlou renováciou interiéru a exteriéru. Slávnostnou
posviackou získal pečať úplného duchovného zavŕšenia diela ľudskej práce,
obiet a modlitieb, sprevádzaných Božou pomocou a požehnaním. Po samotnej posviacke chrámu otec arcibiskup slávil archijerejskú svätú liturgiu.
Vladyka Ján vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť spoločenstva a vzájomnej
pomoci a s uznaním ocenil dielo uskutočnené veriacimi na čele s duchovným
otcom Alexandrom Andrejkom v takej malej obci. Pre mnohých veriacich
z obce, farnosti i z okolia bola slávnosť posviacky dňom skutočnej radosti,
vďaky a oprávnenej hrdosti. (Mária Kotorová-Jenčová)

PÚŤ SYNOV A OTCOV
KLOKOČOV g V Košickej eparchii sa 15. septembra po prvýkrát uskutočnila
púť synov a otcov, ktorú organizovala rada pre mládež Košickej eparchie. Jej
zámerom bolo poukázať na dôležitosť mužského vzoru v živote chlapcov
pri formovaní ich identity. Štartovacím bodom púte bolo najväčšie pútnické
miesto Košickej eparchie – Klokočov. Po úvodných slovách arcibiskupa Cyrila
Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie, a modlitbe k Presvätej Bohorodičke sa synovia spolu s otcami vydali na Viniansky
hrad. Pred výstupom na hrad ešte zaznela katechéza pre otcov o dôležitosti
sprevádzania synov a formovaní ich identity muža, v ktorom má otec nezastupiteľné miesto. Vyvrcholením púte bolo spoločné slávenie svätej liturgie
v hradnej kaplnke, ktorú slávil vladyka Cyril. (Milan Kmec)

pred malým vchodom. V dejinách Cirkvi bol
archidiakonom napr. svätý Štefan, prvomučeník, ako to uvádza byzantsky liturgický
kalendár. Úlohou archidiakona, ktorý stojí
na čele diakonov, je posluhovať pri bohoslužbách, predovšetkým tých, ktoré vedie biskup.
Ak je potreba, plní aj úlohu ceremoniára pri
archijerejskej liturgii a usmerňuje spoluslúžiacich kňazov. (S. Gábor)

LIPTOVSKÉ REVÚCE g Seminaristi prvého
ročníka Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
začali akademický rok spoločným výletom. Vybrali sa naň počas sviatočných dní 14. a 15. septembra spoločne s predstavenými seminára.
Cieľom bolo prehĺbiť vzťah medzi zúčastnenými, zamyslieť sa nad úprimnosťou vo vzťahoch
a hlavne zdolať ferratu Dve veže v Liptovských
Revúcach. Išlo nielen o zážitky, ale aj o uvedomenie si, aké je dôležité držať sa pevne Krista aj
na ceste ku kňazskému povolaniu. Bez dôvery
k isteniu a bez pevného úchopu nemožno
vyjsť až na vrchol. Počas tohto výletu účastníci
navštívili múzeum Slovenského národného
povstania v Banskej Bystrici, kde mali možnosť
nahliadnuť do histórie rodnej krajiny.
(M. Onisik)
ĽUTINA g 26. septembra prežili veriaci
z farnosti Miňovce nezabudnuteľný deň
s vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským
arcibiskupom metropolitom, na najväčšom
pútnickom mieste Prešovskej archieparchie
v Ľutine. Púť sa uskutočnila na pozvanie samotného otca arcibiskupa. Veriaci spolu s vladykom Jánom slávili svätú liturgiu, po ktorej sa
otec arcibiskup zmenil na úžasného sprievodcu. Počas celej soboty sa pútnikom osobne
venoval, sprevádzal ich po tomto malebnom
a posvätnom mieste, rozprával o úskaliach
i radostiach výstavby všetkých častí areálu. Ako
prejav vďaky miňovské ženy odovzdali otcovi
arcibiskupovi skromné, ale originálne darčeky
vyhotovené šikovnými rukami členiek Únie
žien. (M. Kotorová)
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na každý deň

Veľkomučeník Demeter Myromvonný
Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy.
(Lk 10, 23)
Učeníci videli prítomnosť Boha berúceho
na seba telo. No po jeho odchode –
vystúpení na nebesia ho z očí stratili. Aké
nedokonalé by bolo to blahoslavenstvo,
ak by trvalo len na ten čas, čo bol s nimi.
Keď Kristus adresuje tieto slová svojim
učeníkom, myslí tým telesný, ale aj
duchovný zrak. Rovnako sú blahoslavené
oči nášho srdca, ktoré spoznali pravého
Krista a ustavične naňho hľadia.
Liturgia: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.);
Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, zač. 331b;
Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zo zemetrasenia);
1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, zač. 52
(radové); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo zemetrasenia a Demetrovi (HS: 292; PZ: 265, 266; HP: 278)

Ikona sv. Paraskevy. Zdroj: azbyka.ru

PONDELOK
26. október

ŠTVRTOK
29. október

Mučeník Nestor
Pane, nauč nás modliť sa... (Lk 11, 1)
Kristova osobná modlitba bola pre jeho
učeníkov zaujímavá. Vzbudila záujem,
túžbu modliť sa – spojiť sa s Bohom
v rozhovore. Sú takými aj naše modlitby?
Vzbudzujú záujem ľudí okolo nás? Voňajú
ako kadidlo? Kresťan v modlitbe má byť ako
lampa, ku ktorej prichádzajú tí, ktorí túžia
po svetle. Lampa, ktorá svieti Kristom, nie
sama sebou. Čím svietime, čím voniame?
Liturgia: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 10,
zač. 55; každodenné antifóny; menlivé časti
z utorka (HS: 155 ; PZ: 109; HP: 110)

Prepodobná mučenica Anastázia
Keď... človek stráži svoj dvor... (11, 21)
Čo je naším dvorom? Svätci často
hovoria o pevnosti v našom srdci, ktorá
sa vyznačuje prítomnosťou pokoja –
prítomnosťou Svätého Ducha. Táto
pevnosť je nedobytná, kým tam my
sami, vlastniaci kľúče od tej pevnosti
nevpustíme nepriateľa, ktorý škrípe
zubami a vyhráža sa nám pred bránami.
Nemá žiadnu moc vojsť, lebo to mesto je
prístreškom Najsvätejšej Trojice. Nepriateľ
nás chce teda podvodom ulúpiť, aby sme
tú vzácnu perlu – náš pokoj, vymenili
za pominuteľné veci. Nedajme sa oklamať.
Liturgia: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265;
Lk 11, 14 – 23, zač. 57; každodenné antifóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

STREDA
28. október

PIATOK
30. október

UTOROK
27. október

Mučenica Paraskeva z Ikónia
... o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (11, 13)
Je prirodzenosťou každého stvorenia,
že túži po svojom dobre. Dobro, alebo
inak povedané šťastie, je túžbou každého
z nás. Veď o čo iné v modlitbách prosíme?
Prosíme o dobrá tohto sveta aj o duchovné
dobrá pre seba a pre svojich blízkych.
Ale nie všetky prosby sa splnia. No je
jedno dobro, ktoré Kristus potvrdil, že
dostaneme, ak budeme prosiť. Svätý Duch
je tým najväčším dobrom a darom. Prosme
zaň a nebudeme odmietnutí.
Liturgia: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13,
zač. 56 (radové); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181;
Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (muč.); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
mučenici (HS: 294; PZ: 267; HP: 280)

Mučeníci Zénobios a jeho sestra
Zénobia
Vrátim sa do svojho domu... (Lk 11, 24)
Poznáte grafity? Pôvod to má v gangoch,
skupinách, ktoré si znakmi na budovách
označovali svoje teritóriá. Dali tým najavo,
že toto je naše územie, tu vládneme my.
Niečo podobné je aj v duchovnom živote.
„Vrátim sa do svojho domu.“ Dom, ktorý
je síce prázdny, ale nečistý duch si ho
označil, preto o ňom hovorí ako o „svojom
dome“. Čie znaky nosíme na sebe? Komu
patríme? Apoštol Pavol hovorí: „Lebo
ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.“
„Vy ste Kristovi a Kristus Boží?“ „Stále
nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa
na našom tele zjavil aj Ježišov život.“
Liturgia: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266;
Lk 11, 23 – 26, zač. 58; každodenné anti-

fóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
31. október

Blažený hieromučeník Teodor
Nik nezažne lampu a neprikryje ju
nádobou. (Lk 8, 16)
Žijem si sväto. S nikým sa nestýkam,
do nikoho sa nestarám, televízor
nepozerám, som trpezlivý, na nikoho sa
nehnevám, som mierny, láskavý... Som
dobrý kresťan, pripravený na veniec
slávy... Už svätý Bazil Veľký spoznal
nebezpečenstvo pocitu „svätosti“ tých,
ktorí sa s nikým nestretajú, a videl potrebu
žiť v spoločenstve. Ak som kresťan, mojou
povinnosťou, zmyslom života a radosťou
sa má stať prinášať obraz toho, do ktorého
som bol pokrstený do tohto sveta – byť
ikonou Krista. Ale ak tú ikonu skryjem,
aby sa jej náhodou niekto nedotkol...
Liturgia: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335;
Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromuč.);
2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21,
zač. 36 (radové); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti hieromučeníkovi (HS: 296; PZ: 269 ; HP: 284)

NEDEĽA
1. november

22. nedeľa po Päťdesiatnici
Nezištníci a divotvorcovia Kozma
a Damián
... akýsi muž ... sa neobliekal a nebýval
v dome, ale v hroboch. (8, 27)
Dnešné slovo je oslavou božej spásy
Adama – človeka padlého do hriechu
a žijúceho v smrti. Lebo to je ten
posadnutý – to, že sa neobliekal, znamená,
že bol diablom zbavený svojho šatu,
ktorým bola v raji Božia milosť, že nebýval
v dome, ale v hroboch, znamená, že bol
diablom zbavený raja – domu, do ktorého
bol človek stvorený, a teraz žije v krajine
smrti, v hroboch, v zemi, lebo po hriechu
žije pre zem, nie pre nebo. Kristus sa
cez more doplavil do Gadarského kraja.
Kristus – Boh prechádza, preklenuje tú
hlbočinu, ktorá je pre strateného človeka
neprekonateľná. Nie človek sa narodil
ako boh, ale Boh sa stáva človekom, aby
sa človek mohol stať Bohom – admirabile
commercium, veľkolepá výmena. Ježišova
moc je väčšia ako moc reťazí a pút. Reťaze
a putá mali len držať toho človeka pod
kontrolou, ale nič nerobili s jeho vnútrom
– to sú zákony Starého zákona, nedávali
človeku slobodu, tá prišla až s Kristom.
Človek vo svojom hriechu lámal zákony
a tie len svedčili o jeho posadnutosti zlým.
Až v Kristovi sa človek stáva slobodný.
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Liturgia: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39,
zač. 38 (radové); 1 Kor 12, 27 – 13, 8a,
zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (nezišt.);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár z 5. hlasu a nezištníkom, kondak
z hlasu, Sláva, kondak divotvorcom I teraz,
podľa predpisu; prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 148, 296; PZ: 101, 271;
HP: 102, 286)

PONDELOK
2. november

ŠTVRTOK
5. november

UTOROK
3. november

PIATOK
6. november

STREDA
4. november

Prepodobný Joannikios Veľký
Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.
(Lk 11, 45)
Poznáte porekadlo „trafená hus zagága“?
V dnešnom slove sa ozval zákonník na to,
čo Kristus hovoril o farizejoch. Niekedy

na každý deň

sa aj my nájdeme v slovách spravodlivých
výčitiek, ktoré nie sú smerované na nás, no
dotýkajú sa nás. Vtedy máme možnosť sa
v skrytosti a ľahkosti zamyslieť nad sebou
a zmeniť sa. Alebo bude naša reakcia
obranou „spoločného zla“? Vrana k vrane
sadá, rovný rovného si hľadá.
Liturgia: 1 Sol 4, 1 – 12, začalo 269;
Lk 11, 42 – 46, začalo 61; každodenné
antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156;
PZ: 111; HP: 112)

Mučeníci Akindyn a spol.
Nik nezažne lampu a nepostaví ju
do kúta... (Lk 11, 33)
Na inom mieste (Lk 12, 49) Kristus
povedal: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem;
a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ Ten
oheň je ohňom, ktorý zapaľuje lampy –
je to oheň Svätého Ducha, ktorého sme
dostali pri krste. Ale ak sme ten oheň
dostali, potom my sme tie lampy. A ak
sme my tie lampy, nositelia svetla...,
neskrývame sa príliš často pod mericu,
lebo „veď čo by si niekto pomyslel, ak by
som sa prejavil ako kresťan...“?
Liturgia: 1 Sol 2, 20 – 3, 1 – 8, zač. 267;
Lk 11, 29 – 33, zač. 59; každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter
Jozef a diakon Aitalas
Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu
za vás...? (1 Sol 3, 9)
Láska sa prejavuje aj radosťou z toho,
že ten, koho milujeme, dosahuje dobro,
ktoré mu z celého srdca želáme. Závisť
je opakom tohto prejavu lásky, je to
prejav nedostatku lásky. Ak sa pozrieme
do svojich sŕdc a nachádzame tam čriepok
závisti – či už v materiálnych dobrách,
alebo v duchovných, je to neklamný dôkaz
toho, že sme chabí v láske. Prosme Boha
o radosť z dobier, ktoré dosiahli naši
bratia. Zdrojom tej radosti je láska. A láska
je dokonalosťou cností. Boh je láska.
Liturgia: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41,
zač. 60; každodenné antifóny; menlivé časti
z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)
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Mučeníci Galaktión a Epistéma
Ale vy bratia, nie ste vo tme... (1 Sol 5, 4)
Ak by nám teraz bolo oznámené, že máme
poslednú hodinu života, zľakli by sme sa?
Začali by sme panikáriť, čo skôr? Bežali by
sme rýchlo do chrámu modliť sa, rýchlo
zmeniť svoj život aspoň na tú poslednú
hodinu? Človek, ktorý trávi čas v tmavej
pivnici a vyjde von, pocíti bolesť očí zo
svetla. Ak žijeme vo svetle, sme pripravení
pozrieť sa do svetla v každú chvíľu nášho
života.
Liturgia: 1 Sol 5, 1 – 8, začalo 271;
Lk 11, 47 – 12, 1, zač. 62; každodenné antifóny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

Arcibiskup Pavol Vyznávač
Lebo čo ste povedali vo tme... (12, 3)
Na jednej strane sa dá na toto dívať ako
na to, že na poslednom súde bude všetko
vyjavené. Ale iným pohľadom je, že naše
najvnútornejšie volania, slová nášho srdca
sa pretavujú aj do nášho života. Na inom
mieste Kristus hovorí: „Z plnosti srdca
hovoria ústa“ (Lk 6, 45) a žalmista hovorí:
„Z hlbín volám k tebe, Pane.“ (Ž 129)
Plnosť nášho srdca sa nedá skryť. Ak
nosíme svetlo, svetlom žiarime a svet to
spozná. Sme menení tým, čím vnútorne
žijeme.
Liturgia: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272;
Lk 12, 2 – 12, zač. 63; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159 ; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
7. november

Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
... niekto príde a hlása iného Krista...
(2 Kor 11, 4)
Apoštol Pavol hlása: „My však ohlasujeme
ukrižovaného Krista.“ „Nechcem medzi
vami vidieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to
ukrižovaného“. Tento svet hlása Krista

bez kríža, lebo kríž je preň nepohodlný.
Hlása iného Krista a prináša iného ducha.
Pavol nás varuje pred vlkmi a zlodejmi,
ktorí trhajú Božie stádo. Tých pravých
hlásateľov spoznáte podľa ich podoby
s Kristom v tom najdôležitejšom: „Stal
sa poslušným až na smrť, až na smrť
na kríži.“ Tým falošným chýba poslušnosť
a sebazriekanie sa.
Liturgia: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6,
zač. 40; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115 ; HP: 115)

NEDEĽA
8. november

23. nedeľa po Päťdesiatnici
Zhromaždenie k archanjelovi
Michalovi
Tu prišiel muž menom Jairus... (Lk 8, 41)
Jairus znamená „osvietený, osviecujúci“,
je predstavený synagógy. Predstavuje
Mojžiša. Jeho dcéra prezentuje synagógu,
ktorá vo veku, keď má začať prinášať
ovocie života, zomiera. Dvanásť rokov
predstavuje vek, keď sa dievča (v tých
časoch) stáva dospelé, keď ju má otec
odprevádzať do manželského života,
na manželské lôžko. A ona zatiaľ leží
na lôžku smrti. Neprináša ovocie, ale je
uchvátená smrťou. Nedospela, ale upadá
do smrti. Žena s krvotokom prestavuje
pohanov, ktorí sa celý čas trápia bez
poznania pravého Boha. Bola nečistá, mala
zakázané sa dotýkať a bola neprijímaná.
Preto chcela ostať v utajení. Jej krvotok
predstavuje bolesť a trápenie pohanstva.
Choroba spojená s krvou – krvavý hriech,
to je zmyselnosť, poddanosť telesnému,
idolatria, duchovná prostitúcia – klaňať
sa nepravému bohu, bohu tohto sveta. Tá
žena minula celý svoj majetok na lekárov
a nepomohlo to, je symbolom toho,
že pohanské národy minuli všetko, čo
mali, na lekárov, ktorí im nepomáhali –
filozofia, svetské učenia, náuky... Ale ich
duša stále krváca. Až Kristus, ktorý je
„poslaný iba k ovciam strateným z domu
Izraela“ (Mt 15, 24), na ceste k Jairovej
dcére – k domu Izraela uzdravuje aj
túto ženu. Tešme sa, lebo sme zaštepení
do dobrej olivy.
Liturgia: Ef 2, 14 – 22, zač. 221;
Lk 8, 41 – 56, zač. 39 (radové);
Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 21,
začalo 51a (archanjelovi); predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; tropár zo 6. hlasu
a archanjelovi, kondak zo 6. hlasu, Sláva,
kondak archanjelovi, I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu
a o archanjelovi, myrovanie (HS: 149, 298;
PZ: 103, 272 ; HP: 104, 288)
Jozef Durkot
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pre deti

detská

Sladkopevec
vlastne vôbec nevedel spievať.
Je to naozaj
zaujímavé, keď
si uvedomím,
že potom
zložil
množstvo
rôznych
modlitebných hymnov.

Príbehy poslušníka

Ale zjesť zvitok? Priveľmi
jednoduché. Zješ
Vyzerá
a vieš...
to naozaj
jednoducho,...
... ale
za všetkým stojí...

...
život
svätého
Romana. Aj jeho
predchádzajúce utrpenie,
keď sa mu vysmievali.

Ahoj, deti, jedlo je veľmi dôležitou súčasťou
života nielen človeka. Bez prijímania živín
všetko živé čaká smrť. Dáva nášmu telu
fyzickú silu, množstvo látok – rôznych
vitamínov, minerálov, kyselín a ďalších
zlúčenín vytvára imunitu proti chorobám a odolnosť proti rôznym zraneniam. Podporuje aj našu schopnosť premýšľať, učiť sa a rásť v poznaní... Toto
jedlo sa však dotýka hlavne nášho tela.
No vieme, že Boh nás obdaroval aj dušou.

Zvitok

Na stránkach nášho slovníčka sa nachádza aj
slovo kondak. Pochádza z gréčtiny a znamená zvitok. Podľa tradície sa ku kondakom –
jedným z bohoslužobných hymnov, ktoré
nájdeme v byzantskom obrade, viaže príbeh
sv. Romana Sladkopevca.

Myslíte si, že by sa mohol taký istý zázrak zopakovať
znova?
Určite
...
...
a
kdekoľvek.

To by som si nedovolil... Každý
z nás môže každý deň zjesť veľa
kondakov.
Nie napísaných...
... na
zvitku,
ale tak,
...
... že sa
ich bude...

Strieľate
si zo mňa?

... modliť.
Nenaplnia tvoj žalúdok, ale tvoju dušu a naučíš spievať aj svoje srdce.

Síce ju nevidíme, ale tvorí našu podstatu,
ktorá pretrvá večne. Rozhodujúce je to, či
svoju budúcnosť bude prežívať v radosti
pri Bohu, alebo vo večnej smrti – zatratení. Vyhladovaná duša má oslabenú imunitu proti škodcom a byť málo odolná
proti zraneniam. Veľmi ťažko sa správne
rozhoduje a ešte ťažšie rastie v poznaní,
múdrosti a hľadaní pravdy. Ak by sme
chceli zostaviť jedálny lístok pre svoju dušu, nemali by sme zabudnúť na modlitbu.

Vezmi a jedz

Svätý Roman Sladkopevec bol
nevzdelaný a nevedel spievať,
preto sa mu jeho kolegovia posmievali. Keď sa s plačom modlil,
zaspal a vo sne sa mu zjavila Presvätá Bohorodička so zvitkom
v ruke a povedala: „Otvor ústa!“
Úloha:
Keď to urobil, zvitok mu vložila
1. Vieš, kde sa najčastejšie modlíme kondaky?
do úst a prikázala, aby ho zjedol.
2. Vieš, ako znie pôvodné slovo, z ktorého
Keď sa prebudil, zistil, že vie čítať
vzniklo pomenovanie kondak? Dozvieš sa to,
aj spievať. Keď prišiel na celoak správne vyriešiš našu doplňovačku.
nočné bdenie pred sviatkom
Kristovho narodenia, vystúpil na
ohlasovateľ
ambón a začal spievať prvý hymevanjelia
nus – kondak, ktorý práve zložil.
A my ho spolu s ním spievame až do dnešných čias. Emeritný pánie baránok
pež Benedikt XVI. ho nazval spievajúcim kazateľom, pretože
dodnes sa zachovalo 89 jeho kondakov, no pripisuje sa mu vytvoúraz
renie ďalších vyše deväťsto hymnov.
obúvame si ju
malý
prvý človek
učiteľský stôl
nástroj
na pletenie
nebo
predstih

Úloha: K zvitku, ktorý zjedol sv. Roman Sladkopevec, priraď správny tieň.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Duchovný pokrm

JUBILEÁ KŇAZOV
Pavol Chanáth st., výpomocný duchovný
farnosti Okružná – 10. november – 70 rokov
života; Valér Čonka, právo nosiť nábederník,
na odpočinku v Košiciach – 13. november –
30 rokov kňazstva
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – november
50 rokov: Zdenka Kačmárová, Stročín
60 rokov: Gabriela Gašparová, Malý Ruskov;
Lýdia Karoľová st., Vranov nad Topľou
70 rokov: Božena Imrichová, Kusín; Anna Jusková, Sečovce; Alžbeta Koroľová, Sobrance;
Katarína Muszková, Trebišov; Helena Pichová,
Priekopa; Valéria Zahorčáková, Kusín
75 rokov: Anna Bocková, Malcov; Mária Brandičová, Vysoká nad Uhom; Dušan Dankanin,
Bánovce nad Ondavou; Agnesa Danková,
Pusté Čemerné; Mária Dlužaninová, Kusín;
Mária Drutarová, Strážske; Ing. Svätoboj
Longauer, Košice
80 rokov: Štefan Baňas, Milpoš; Helena Danišová, Trhovište; Irena Homičková, Rudlov;
Anna Sakmárová, Košice
85 rokov: Michal Kovaľ, Zemplínska Teplica;
Anna Mihalková, Trebišov; MUDr. Georgína
Olšakovská, Michalovce; Mária Šafranová,
Čertižné; Michal Šimaj, Dvorianky; Helena
Štefanichová, Trnava pri Laborci; Jolana
Titková, Sečovce
90 rokov: Juraj Capik, Koromľa
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Drahý náš duchovný otec Peter Kačur,
1. novembra oslávite krásne narodeniny.
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oznamy

My farníci z farnosti Prešov-Sídlisko 3 vám
chceme zablahoželať a poďakovať vám
za službu pre nás. Drahý otec Peter, sme
šťastní a vďační Bohu, že ste v našej farnosti,
že ste nám pomáhali s výstavbou farskej budovy, za vašu pastiersku starostlivosť, obety
i modlitby. Vyprosujeme vám a vašej rodinke
veľa Božích milostí, darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Sídliska 3
OZNAMY
Duchovná obnova pre bezdetné manželské
páry
Pozývame manželské páry, ktoré sú zosobášené už niekoľko rokov, a nemajú dieťa,
na duchovnú obnovu
Termín: 27. – 29. november 2020
Miesto konania: Donovaly, penzión Zornička
Cena: 112 eur/pár/víkend
Lektor: ThDr. Marián Bublinec, PhD.
Kontakt a prihlasovanie: katka@rodinabb.sk
Bližšie informácie: www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia
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

FOTOGRAFIE A TLAČOVINY
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Ak máte fotografie alebo
tlačoviny s ikonou Presvätej
Bohorodičky z Klokočova,
prípadne iné dokumenty
spred roku 1990, prosím
pošlite to do redakcie
časopisu:

Juraj Gradoš,
redakcia Slovo,
Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo ma kontaktujete
na mobile (0911 711 263),
alebo e-mailom
(sefredaktor@casopisslovo.sk).

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových známok v rámci svojich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min.
centimetrovým okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.
NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená. Známky môžete potom
príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu Slovo na adresu:
Slovo – PMD, Hlavná 3, 080 01 Prešov.
Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam i desiatkam
jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto
skrytosť však Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali
touto formou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne
vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J25.10. (nedeľa) 02.15 Gréckokatolícky magazín R 07.50 Slovo v obraze: Modlitba 08.00
GkM R 08.45 Tvorivo 09.40 Boh k tebe hovorí
J26.10. (pondelok) 02.15 GkM R 07.50 Slovo
v obraze: Modlitba 08.00 GkM R 10.00 Svätá
omša z Prešova 19.30 Quo vadis
J27.10. (utorok) 00.30 Quo vadis s Maxom
Kašparů 08.25 Lesotho: Dážď a vietor (6) 15.15
Boh k tebe hovorí 21.15 Svätá Terézia z Ánd
J28.10. (streda) 08.10 Zabudnuté poklady 16.55
Bulharsko: Rómske korene 17.30 Doma je doma
20.15 PKP R 20.30 Jeden na jedného
J29.10. (štvrtok) 08.40 Biblia pre najmenších (1)
12.20 Z prameňa 16.05 Večera u Slováka 17.00
Povolanie laik: Odtlačky času
J30.10. (piatok) 08.25 Lesotho: Dobrý holub
(9) 10.15 PKP 16.05 Stopovanie 16.35 PKP R
17.30 Moja misia – magazín 20.30 Dôkaz viery:
Ján Pavol II.
J31.10. (sobota) 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia 14.10 Akatist 20.30 Don Diana: Pre lásku
k môjmu ľudu (1) 22.20 Zabudnuté poklady
J01.11. (nedeľa) 07.50 Slovo v obraze: Všetci
svätí 08.25 Klbko – svätá omša (3) 08.45
GU100 15.15 Boh k tebe hovorí 19.30 Spojení
vierou
J02.11. (pondelok) 08.40 Biblia pre najmenších (3) 09.40 Povolanie laik: Odtlačky času
13.50 Katolicizmus: Spoločenstvo svätých
(8) 16.55 Serra: Stále vpred, nikdy späť: Duša
ohňa (5)
J03.11. (utorok) 08.25 Lesotho: Leť s vierou!
08.40 Biblia pre najmenších (4) 13.15 Spojení
vierou 22.15 Povolanie laik: Odtlačky času
23.05 Akatist 23.45 Z prameňa
J04.11. (streda) 07.00 Svätá omša z Prešova
10.20 Slovo v obraze: Všetci svätí 13.15 Stopovanie 16.25 GU100 20.15 PKP R 21.50 Z javora
J05.11. (štvrtok) 08.15 Svedectvo 09.35 Spojení
vierou 14.10 Moja misia – magazín 17.15 PKP R
20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie
J06.11. (piatok) 09.00 Fundamenty 10.15 PKP
16.05 Godzone magazín 16.35 PKP R 20.10
Svedectvo 21.50 Serra: Stále vpred, nikdy späť
(5)
J07.11. (sobota) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia 09.05 Godzone magazín 11.50 Každý
deň so svätými 14.05 PKP 20.30 Don Diana: Pre
lásku k môjmu ľudu (2)
J08.11. (nedeľa) 09.30 Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma 14.35 Svedectvo
15.15 Boh k tebe hovorí 16.45 Don Diana: Pre
lásku k môjmu ľudu (2) R 21.00 Medzi nebom
a zemou
TV NOE

J25.10. (nedeľa) 07.40 Se salesiány na jihu
Madagaskaru 09.00 Na úsvitu společných dějin
10.00 Kambodža pohledem zblízka 19.05
Guyanská Diana
J26.10. (pondelok) 07.20 Mwebare Kaina: Klinika
v buši 12.50 Po stopách Ježíše Krista (8) 20.05
Guadalupe
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J27.10. (utorok) 14.35 Neoblomný kardinál
17.05 Egypt: Stigmatizovaný křížem 21.20
Řeckokatolický magazín 00.00 První křesťané
J28.10. (streda) 10.50 Křesťané na Arabském
poloostrově 17.10 Chiara Luce Badano 19.15
Bazilika s tajemným světlem (4)
J29.10. (štvrtok) 07.10 Děti Tsunami 12.50
Dáváme lidem naději 22.05 Pod lampou 00.30
Básník oravské přírody Zdeno Horecký
J30.10. (piatok) 06.45 Biblická studna 10.15
Guadalupe 16.20 Indonésie: Povolání žít spolu
18.50 Sedmihlásky (144)
J31.10. (sobota) 06.20 Misie slovenských
salesiánů v Belgii 12.00 Angelus Domini 15.00
Na pořadu rodina (5) 22.20 Probuzení velké
světice
J01.11. (nedeľa) 07.55 Irák: Ninive 08.40 ŘkG R
11.15 Salesiánské dílo v Rumunsku a v Moldavské republice 12.45 Santiago Galo
J02.11. (pondelok) 07.52 Fatima: Poselství Rusku
10.55 Moudrost mnichů 12.50 První křesťané
18.55 Divadélko Bubáček (5)
J03.11. (utorok) 09.15 Kazachstan: Ruslan 15.05
Cesta k andělům (102) 17.25 Etiopie: Z každého
kmene 19.10 Moudrost mnichů
J04.11. (streda) 10.50 Ve službě Šuárů 12.50
Příroda kolem nás 14.35 Na pořadu rodina (10)
00.45 Jezuitské redukce v Paraguayi
J05.11. (štvrtok) 06.05 Slovanský Velehrad
08.25 Po stopách Ježíše Krista (9) 10.55
Moudrost mnichů 13.15 Smysl utrpení 19.05
Ovečky (9)
J06.11. (piatok) 06.25 Bez tebe to nejde 09.15
Svatý dům v tajemném Loretu 12.50 Příběh
o Žofii 21.40 Za obzorem
J07.11. (sobota) 08.30 Cirkus Noeland (21)
12.00 Angelus Domini 14.30 Iniciativa smíření
– ekumenická bohoslužba 16.05 Turínské
plátno
J08.11. (nedeľa) 06.30 ŘkM R 09.30 Večeře
u Slováka 09.55 Etiopie: Z každého kmene
20.05 Svatý Jan Neumann

J30.10. (piatok) 13.55 Foklorika
J01.11. (nedeľa) 14.20 Pavol VI.: Pápež v búrlivých časoch – životný príbeh pápeža Pavla VI.
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J25.10. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá omša
k 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma
Korca 13.20 Orientácie 19.50 Slovo
J27.10. (utorok) 14.45 V osídlach veľmocí –
dokumentárny film o odtrhnutí Podkarpatska
od ČSR a jeho dôsledky pre Rusínov R
J31.10. (sobota) 06.50 Na Zakarpatí s láskou –
dokument R
J01.11. (nedeľa) 11.40 Medzinárodný ekumenický koncert R 12.55 Orientácie 19.50 Slovo
J08.11. (nedeľa) 10.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Košíc
TROJKA

J25.10. (nedeľa) 09.45 Slovenské hrady objektívom: Nitriansky hrad R 10.00 Slávnostná svätá
omša k 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca 13.20 Orientácie 19.50 Slovo
J26.10. (pondelok) 12.35 Orientácie R 13.55
Majstri ľudovej umeleckej výroby R 21.10
Medzi nami – dokument
J27.10. (utorok) 13.15 Medzi nami R 14.45
V osídlach veľmocí – dokumentárny film o odtrhnutí Podkarpatska od ČSR a jeho dôsledky pre
Rusínov R
J28.10. (streda) 10.00 Muži s plnou mocou –
dokument R
J30.10. (piatok) 18.20 Majstri ľudovej umeleckej
výroby: Štefan Rutzký
J31.10. (sobota) 06.50 Na Zakarpatí s láskou –
dokument R
J01.11. (nedeľa) 11.40 Medzinárodný ekumenický koncert R 12.55 Orientácie 19.50 Slovo
J08.11. (nedeľa) 10.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Košíc
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J24.10. (sobota) 09.30 Gréckokatolíci, spoznajme východný obrad (3) 15.15 Literárna
kaviareň: Pápež František a Gianni Valente
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova 20.15 Mesiac s pápežom Františkom
J25.10. (nedeľa) 13.00 Brat nášho Boha – rozhlasová hra Karola Wojtylu 18.00 Emauzy – zádušná svätá omša za kardinála Jána Chryzostoma
Korca z jezuitského Kostola Najsvätejšieho
Spasiteľa v Bratislave 14.00 V rodine niet porazených. Milovať, odpúšťať, napomínať 22.30
Mariánske inšpirácie, z duchovnej hudobnej
tvorby skladateľov: Trnavský, Bella, Bystrý,
Albrecht, Stanček, Dvořák
RTVS
JEDNOTKA

J28.10. (streda) 13.55 Foklorika

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 Kresťanská nedeľa
J23.10. (piatok) 17.20 Gréckokatolícka svätá
liturgia; slávi protosynkel Mons. Ľubomír Petrík
(Regina)
J25.10. (nedeľa) 09.00 Evanjelické služby Božie
z Nemcoviec
J31.10. (sobota) 16.00 Evanjelické služby Božie
z Uhorského
J06.11. (piatok) 17.20 Gréckokatolícka svätá
liturgia (Regina)
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

KRISTI ANN HUNTEROVÁ:
ZÁHADNÁ GUVERNANTKA
KNIHA g Prvý román z novej série Haven
Manor je strhujúcim a zároveň dojímavým
príbehom. „Hunterová nám predostiera
príbeh s neuveriteľnou gráciou a vášnivým
zanietením, poukazujúc na Božie milosrdenstvo a na to, ako Stvoriteľ zázračným
spôsobom využíva nepriaznivosť životných
situácií v prospech naplnenia Božej lásky,“
napísal Book Reviews to Pick. Keď Katherine Kit Fitzgilbertová pred desiatimi
rokmi opustila Londýn, zaprisahala sa, že
už nikdy nevkročí na žiaden ples. No keď
ju povinnosti týkajúce sa uzavretia istého
obchodu privedú do Londýna a ona sa ocitá
v ohrození života, počas úteku narazí nielen na oslnivú plesovú sieň, ale tiež na lorda
Grahama Whartona. To, čo sa spočiatku
zdalo iba ako náhodné stretnutie, sa postupne stáva oveľa vážnejším. (i527.net)
Pomôcky:
Olst,Nolč,
Vanbu,
Bie, Tál

Výzva
na ticho

1
q

Predložka Holandské
7. pádu
mesto
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kultúra a relax

DOTKNÚŤ SA RÁN

SHAWNA CAIN: THE WAY

FILM g Tri africké krajiny, tri filmy.
DVD s názvom Dotknúť sa rán prináša
dokumenty, ktoré predstavujú misijné
oblasti podporované slovenskými Pápežskými misijnými dielami. Misionár Vlastimil Chovanec pôsobí v mestečku Nyanza
v africkej Rwande, kde poskytuje domov
štyridsiatim deťom ulice. Malý seminár
v stredoafrickom Benine podporujú slovenskí veriaci. Benin má vlastných kňazov
a do sveta vysiela aj misionárov. A pokiaľ
ide o duchovné povolania, v Burkine Faso
je miestna Cirkev už samostatná, no jej
rozvoj stále závisí od pomoci zvonka.
DVD si môžete objednať na stránke www.
lux.sk alebo telefonicky na čísle
+421 2 60 202 720. (LUX communication)

HUDBA g Kanadská rapová a hip-hopová interpretka Shawna Cain vydáva v októbri 2020 svoj debutový album s názvom
The way (Cesta). Shawna upadla do závislosti od drog, alkoholu, v ktorých utápala
všetky svoje zlyhania a osobné životné
tragédie. Boh si ju našiel pri jednej nedeľnej bohoslužbe, na ktoré chodila iba kvôli
rodičom. V albume hovorí o dôležitosti
porozumenia duchovných právd a napĺňaní Božích prikázaní. V tom jedinom je,
podľa jej slov, skutočný pokoj pre človeka.
Je to jediná cesta pravého šťastia človeka.
Štrnástimi skladbami chce osloviť hlavne
tých, ktorí nechcú o Bohu ani počuť. Album je dostupný na hudobných streamovacích platformách. (Dominik Petrík)

Autor:
Lotor,
Ozdobný
Vladimír Prostodupo česky Komanický
chá žena
ker

Droga

LEKÁREŇ

Komu
patriaca

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Český
hádankár

Doručovateľ správ

Rozhovor

O B J A Z Y K T O Y K A N Z Ž Y L

Hostil si

I Z A A S A A M V O O O Á C N O N
Infekčná
nákaza
Vodca
proletárov

Mení

EČV
Trebišova

Skul

A I R Y T R N E E A C E T Ó N J S
Y B R O K A I K E D Ú E I A S V Š

Moravské
mesto
Dajte
kvasiť

2
q
Ľad,
po česky

Šija

University
of Nigeria
Nsuka

E O S K B Z T R R P T E L V A K L
R T V O T V T K T A O A N Í R Á P

Mačina

Viola,
po domácky

I N L A A E U A N L D Í T E N I S

Poberajme sa

A O N L L N M S T I K O S T R A O

Nový vysokoškolák
Švédske
mesto

S K R Y H A O Á N C H A S Á Z V T
Y K N Á Z O R Y N A Ú Y T Ť O U Y

Švajčiarska
metoropola

Asi,
po česky

Samec
ovce

Kosák
Yterbium,
chem. zn.

Pán,
v Anglicku
Hodnota
tovaru

Indická
provincia

Somár

Talianske
mesto

Štvorček,
typograficky

Prúd rieky
Zvratné
zámeno

K O C E N E I T P K A E B E I P O
P U L O B O Ž I A A M O C H E L O

Vietnamské
mesto
Kilogram,
skratka

Dopravný
nekonvenčný systém

O T R S T C L I R K R N T O I U S

Pulz

Ruský kontrarevoluc.

Legoritmus
naturalis

Citoslovce

Legenda: ACETÓN, ANIÓNY, CIEVY, CNOSTI, HLADINY, JAZYK, KAOLÍN,
KARTEL, KMENE, KNIHY, KOALY, KOCÚR, KONTO, KORBY, KOSTRA,
KRITIK, KRYHA, METANOL, NÁMET, NÁZORY, NERVY, OBOLOS, OBRAZ,
OKRES, OLTÁR, OZVENA, PALICA, PIATOK, PIRÁT, PITVA, POROTA,
POVALA, PSOTY, RADOSŤ, RIASY, ROLETA, RYSY, SKRAT, SOBOTA,
SPEVNÍK, SVIECE, TANKY, TELVAK, TENIS, TIENE, TITÁN, TORZO, TUMOR,
ÚCTA, ZAMAT, ZÁSAH, ZBERBA, ZNAKY, ŽILINA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Chobotnatec

Persona

Správne riešenia z čísla 17 – 18: Krížovka: Matke Boha povedal:
Raduj sa. Osemsmerovka: Prejav záujmu o človeka otvára bránu
milosrdenstva.

Domácke
ženské
meno

Šarvanec

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

5%

#

ZĽAVA
LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

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.

08.11. Liturgia (10.30 h) cez TV Logos,
prípadne TV Zemplín
centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
20. – 22.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
Príspevok je 115 € za manželský pár.
26. – 29.11. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň,
alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte
plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo
sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť cez
stránku www.domanzelstva.sk. Príspevok
na osobu je 75 eur.
04. – 06.12. Kurz Manželstvo Misia Možná 3.
Kurz pre manželské páry zameraný na výchovu deti. Víkend je pod vedením známeho
slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstva novej
evanjelizácie z Dolného Kubína. Kurz MMM
3 je pokračovaním prvého a druhého kurzu
MMM. Príspevok na kurz je 115 eur na manželský pár. Prihlásiť sa môžete na stránke
centrumsigord.sk
11. – 13.12. Duchovná obnova pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Ľudia
žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú
s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci
z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie.
koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb
za uzdravenie (cez YouTube)
Nedeľa 09.00 Svätá liturgia (cez YouTube)

JÁN KRSTITEĽ

KOINONIA
OZNAM

MZ SR

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

CENTRUM PRE RODINU

Objednajte Slovo svojim
blízkym ako vianočný darček.
Viac na 0911 711 263.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň:
09.00 Tretí čas
09.15 Akatist
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Deviaty čas
15.30 Večiereň
20.00 Ruženec za ochranu krajiny
cez TV Logos

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom
alebo prevodom na účet:
SK45 0200 0000 0032 1020 6959,
KS: 0558, ŠS: 700 (zasielanie časopisu),
1700 (zverejnenie príspevku), VS: vaše PSČ.
Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov.
Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263,
distribucia@casopisslovo.sk.

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
25.10. Akatist požehnania rodín (09.45 h);
Liturgia (10.30 h) cez TV Logos

PÚTNICKÉ MIESTA

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.

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.10. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h) cez TV Logos

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

SLOVO NA ROK 2021

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
07.11. Fatimská sobota (10.00 h)
cez TV Logos

